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افتت�حية العدد

الحمد هلل رب العالمين، نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ون�سلي ون�سلم على اأ�سرف الأنبياء والمر�سلين نبينا 
محمد بن عبد اهلل المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

بعون اهلل وتوفيقه يخرج العدد الحادي ع�سر وهو يحمل بين �سفحاته العديد من المو�سوعات العلمية 
الموؤ�سلة ، ن�ساأل اهلل عز وجل اأن يجد القارئ لهذه المجله ما يفيده .

جاء المو�سوع الأول بعنوان اأ�سول الرواة الثالث )ور�ص – الدوري – وحف�ص ( عن طريق ال�ساطبية ، 
حيث و�سح فيه الباحث اأ�سول هذه الروايات واأماكن انت�سارها في العالم الإ�سالمي ، واأو�سح الباحث 

بع�ص الأخطاء التي يقع فيها القراء واأوجه الخلط بينها وحاجة طالب العلم اإلي تو�سيح ذلك .

وكان المو�سوع الثاني عن الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم بين النظرية والتطبيق تناول فيه الباحث تاأ�سيل 
الفهم المقا�سدي للقراآن وبيان اأهميته وتحديد ال�سوابط العلمية التي ينبغي التقيد بها عند فهم القراآن فهمًا 
مقا�سديًا �سليمًا ، واإبراز اأثر النظرة المقا�سدية في فهم القراآن وتحديد اآثار فهم القراآن علي الفرد والمجتمع .

، خل�ست  الكريم  القراآن  الجواب في  بعنوان حروف  العربية في بحث  اللغة  كان في  الثالث  المو�سوع 
اإلي بيان حروف الجواب في القراآن الكريم ، وتو�سيح منهج النحو الوظيفي والتدرج به من  الدرا�سة 
بطون الكتب اإلي اآفاق التطبيق واأو�سي الباحث اإلي �سرورة تطبيق النحو الوظيفي ودعوة الباحثين لأن 

ي�سبوا جل جهدهم في درا�سة الظاهرة النحوية التي يحفل بها القراآن الكريم .

المو�سوع الرابع جاء بعنوان الإعجاز القراآني في التنمية الب�سرية حيث عكف الباحث علي اإظهار الإعجاز 
القراآني في التنمية الب�سرية من حيث تكريمه لالإن�سان وتوفير مقومات الحياة الكريمة و�سبل تطويره 
وترقيته في مدارج الكمال ، واأو�سح الباحث اأن القراآن الكريم منهج حياة و�سع قواعد واأ�س�ص مقومات 
التنمية الب�سرية التي ت�سمل الإن�سان بكل مكوناته الذاتية والإجتماعية وبيئته التي يعي�ص فيها ، واأو�سح 

الباحث اأن معجزات القراآن الكريم وعجائبه ل تنتهي وهي متجدده بتجدد وتغير الأزمان والأماكن .

و�سفيه  درا�سة  اإن�ساني  وواجب  �سرعية  – �سرورة  الم�سلمة  ال�سعوب  ن�سرة  تناول  الخام�ص  المو�سوع 
تحليلية من الواقع المعا�سر ، تعر�ص فيه الباحث اإلي ما يعانيه الم�سلمون اليوم في كثير من بقاع العالم 
من ت�سريد وتقتيل وتدمير وحرق واإبادة في بورما واأفريقيا الو�سطي وك�سمير وفل�سطين و�سوريا واليمن 
مو�سحًا دور دول العالم المتخاذل تجاه ذلك وماهي الأداور التي ينبغي اأن يقوم بها الم�سلمون من ن�سرة 

اأخوانهم في هذه الأماكن التي اأ�سبحت �سرورة يمليها عليها الدين الإ�سالمي .

المو�سوع ال�ساد�ص جاء بعنوان روؤية قراآنية حول مفهوم الإ�سالح حيث بين الباحث ان مفهوم الأ�سالح 
في القراآن الكريم ي�سمل اإ�سالح كافة جوانب الحياة العقدية والفكرية والخالقية والإجتماعية والتربوية 
 ، الف�ساد  كل مظاهر  اإزالة  مع  الم�ستمر  الهادي  بالتدرج  يتم  ال�سالح  واأن   ، وال�سيا�سية  والأقت�سادية 

وليكون الأ�سالح بالثورات واراقة الدماء واإنما هو موقف نقدي تقويمي .
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بين  الفرق  الباحث  البرلمان،تناول  وع�سو  والوالي  الحاكم  اإختيار  طرق  اإلي  تطرق  ال�سابع  المو�سوع 
ال�سوري والديمقراطية واأ�سار الباحث اأن اختيار الحاكم والولة ومن يمثلون ال�سعب لي�ص فيه ن�ص قطعي 
الأمر  البرلماني من و�سائل  العمل  واأن  الم�ستفتي  اأو  الناخب  اإي�سال راي  الت�سويت هو عبارة عن  واأن 

بالمعروف والنهي عن المنكر .

الباحث  فيه  اأو�سح  الإ�سالم  في  للمراأه  ال�سيا�سية  والواجبات  الحقوق  العنوان  يحمل  الثامن  المو�سوع 
�سرورة ن�سر الوعي ال�سيا�سي بين الن�ساء واأن ترتقي المراأة وتطلع اإلي ما يدور بال�ساأن العام وت�ساهم 
في اإ�سالح ما يمكن اإ�سالحه وعدم اللتفات اإلي ما تنادي به الأتفاقيات الدولية من م�ساواة المراأة مع 

الرجل في حق الت�سويت والأنتخاب والأ�ستفتاء .

درا�سة   « الم�ساربة  �سركة  في  الربح  �سروط  الباحث  فيه  تناول   ، الأقت�ساد  في  كان  التا�سع  المو�سوع 
تاأ�سيلية« ، اأو�سح الباحث اأن الم�ساربة من اأهم طرق ا�ستثمار المال حديثًا وقديمًا  وتناول فيه الباحث 
الأ�سول الفقهية للربح و�سروطه بعد اأن اأثبتت الم�سارف ال�سالمية قدرتها علي تقديم البدائل ال�سرعية 

عن المعادلت الربوية في البنوك التقليدية .

اأو�سح   ، ال�سوداني  القانون  في  وتطبيقاتها  الإدارية  القرارات  ت�سبيب  بعنوان  كان  العا�سر  المو�سوع 
الباحث مفهوم القرارات الإدارية وبين فوائد الت�سبيب وتطبيقاته في الت�سريعات ال�سودانية وفي الأحكام 
العملية  والتجربة  النبوية  وال�سنة  الكريم  القراآن  في  الت�سبيب  بالتطبيقات عن  ذلك  مقارنًا  الق�سائية 
في عهد الخالفة الرا�سدة موؤكدًا اأن ت�سبيب الأحكام والقرارات الإدارية هو الإ�سل في القراآن وال�سنة 

النبوية والتجربة العملية في عهد الخالفة الرا�سدة .
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قواعد الن�صر في المجلة

1/ تن�سر المجلة البحوث والدرا�سات التي تتوافر فيها الأ�سالة والمنهجية ال�سليمة في مجالت المعرفة المختلفة.
2/ اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي وفقا للمنهجية الإ�سالمية .

3/ تن�سر المجلة البحوث والدرا�سات التي لم ي�سبق ن�سرها .
4/ يجب األ يكون اأي من البحوث اأو الدرا�سات المقدمة جزءاٌ من ر�سالة دكتوراه اأو ماج�ستير.

اإجراءات الن�صر

1/ يقدم الباحث كلما اأمكن ن�سخة من البحث اأو الدرا�سة مطبوعة علي برنامج WORD مع مراعاة التالي : 
simplified Arabic )SA(  بحجم 16،  اأو الدرا�سة باللغة العربية با�ستخدام خط  2/ يكتب البحث 

وبهوام�ص 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر ، و3�سم اأيمن .
الأ�سكال  ذلك  في  بما   25 عن  تقل  ول  �سفحة   45 عن  الدرا�سة  اأو  البحث  �سفحات  عدد  يزيد  ل   /3

والمراجع والمالحق .
4/ يقدم الباحث ملخ�سٌا لبحثه ، علي اأن ل يزيد الملخ�ص عن 200 كلمة .

5/ يتم توثيق واإثبات المراجع وفقا للمنهج العلمي .
6/ تر�سل البحوث اإلي رئي�ص تحرير المجلة وله حق الفح�ص الأولي للبحث اأو الدرا�سة وتقرير �سالحيته 

للتحكيم اأو ا�ستبعاده .
7/ تخ�سع البحوث والدرا�سات المقدمة للن�سر للتحكيم العلمي ويبلغ �ساحب البحث اأو الدرا�سة بنتيجة 

التحكيم خالل مدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر .
الأقل من  اثنين علي  قبل محكمين  العلمي  من  للتحكيم  للن�سر  المقدمة  والدرا�سات  البحوث  تخ�سع   /8
المتخ�س�سين يختارهما رئي�ص التحرير من قائمة المحكمين التي تعتمدها هيئة اإ�سدار المجلة ويجوز 

لرئي�ص التحرير اختيار محكم مرجح في حالة رف�ص البحث اأو الدرا�سة من قبل اأحد المحكمين .
9/ تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث والدرا�سات وترتيبها لعتبارات فنية بحتة ، ول ترد لأ�سحابها .

10/ توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة .
11/ يمنح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد المجلة المن�سور فيها بحثه.
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جملة ت�أ�صيل العلوم  العدد)11( املحرم 1438 اكتوبر  2016 ،  1- 30

�أ�صول �لرو�ة �لثالثة )ور�ص ــ دوري �أبي عمرو ــ حف�ص(

اطبيَّة من طريق �ل�صَّ

د عبد اهلل اآدم )1( اإعداد:  الدكتور معاذ محمَّ

مقدمة

لقراءته،  وت�سهياًل  تي�سيًرا  اأحرف  �سبعة  على  الكريم  القراآن  اأنزل  الذي  هلل  الحمد 
وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا محمد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم اإلى يوم الدين.

اأبي عمرو، حف�ص عن  الدوري عن  نافع،  الثالث، )ور�ص عن  الروايات  فاإن  بعد،  اأما 
عا�سم( في القراآن الكريم اأكثر الروايات القراآنية انت�ساًرا في العالم الإ�سالمي في الكتاتيب 
ور�ص  رواية  انت�سرت  عامة، حيث  التعليمية  والموؤ�س�سات  والم�ساجد  العلم  ودور  والخالوي 
في المغرب العربي والجزائر وموريتانيا، وتون�ص، وليبيا، وغرب م�سر)2(، وجنوب وغرب 
ال�سودان)3(  من  كبير  وجزء  والكمرون،  وت�ساد،  ونيجر،  ونيجيريا،  ال�سنغال،  من  اأفريقيا 
�سيما �سماله وغربه، وغير ذلك من البلدان الإ�سالمية، واأما رواية الدوري فقد انت�سرت في 
واأما  الأخرى،  الإ�سالمية  البلدان  وبع�ص  اليمن،  وال�سومال، وح�سرموت في  ال�سودان)4(، 

رواية حف�ص فاأكثر الروايات انت�ساًرا في العالم اليوم)5(.

ال�سروري تلخي�ص  راأيت من  انت�ساًرا  الروايات  اأكثر  الثالث  الروايات  ولما كانت هذه 
اأ�سول هذه الروايات في بحث م�ستقل بطريق مخت�سر لي�ستعين به القارئ، وقد عزمت على 
هذا الفعل لأنني لم اأجد بحًثا م�ستقاًل في ذلكـ  في حدود علميـ  الأمر الذي �سجعني، اأ�ساأل 

اهلل التوفيق والإعانة.

1/  اأ�ستاذ م�ساعد-  ق�سم الثقافة الإ�سالمية -كلية العلوم الإن�سانية -بجامعة بحري ــ -ال�سودان
2/   قال الإمام علي محمد ال�سباع: كانت قراءة عامة الم�سريين على ما ظهر لي من تتبع �سير القراء وتاآليفهم منذ الفتح 
الإ�سالمي اإلى اأواخر القرن الخام�ص الهجري على طريقة اأهل المدينة المنورة، �سيما التي رواها ور�ص الم�سري عن نافع 

القارئ...، الإ�ساءة، �ص57. وانظر كذلك: القراءات باإفريقية، لهند �سلبي، الدار العربية للكتاب، �ص241-237.
3/   قلت: هذه الرواية موجودة في ال�سودان في اأماكن �ستى، وقد قراأت بها القراآن في بداية اأمري.

4/   قلت: هذه الرواية، هي الرواية الأولى في الخالوي القديمة في ال�سودان، ول تزال حتى يومنا هذا محافظة على مكانتها 
بولية  العلوم  وتاأ�سيل  الكريم  القراآن  والآن مقررة ب�سفة ر�سمية في جامعة  ب�ساأنه،  المهتمين  الكريم  القراآن  بين حفظة 

الجزيرة ال�سودان.
5/   و�سبب ذلك حينما امتد حكم الدولة العثمانية للبالد العربية في القرن العا�سر الهجري حيث اعتمدت الدولة هذه الرواية 
ر�سمًيا، وكذلك طباعة الم�سحف بها، وانت�سار الت�سجيالت بها عبر الإذاعات وغيرها، مقدمات في علم القراءات، للدكتور 

اأحمد مفلح الق�ساة، والدكتور اأحمد خالد �سكري، والدكتور محمد خالد، دار عمار للن�سر والتوزيع، ط4، 1433هـ، �ص68.
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�أهمية �لمو�صوع:

تكمن اأهمية المو�سوع في الآتي:
1- تعلقه بكتاب اهلل عز وجل.

2- تعلقه بهذه الروايات الثالث التي يقراأ بها معظم العالم الإ�سالمي اليوم.
اأ�سباب اختيار المو�سوع:

واأ�سباب اختيار المو�سوع كثيرة وملخ�سها في ما ياأتي:
1- حاجة طالب هذه الروايات اإلى بحث م�ستقل لهذه الروايات الثالث.
2- وجود بع�ص الأخطاء من بع�ص الذين يقروؤون بهذه الروايات الثالث.

3- وجود خلط بين من البع�ص بين هذه الروايات الثالث.

�أهد�ف �لدر��صة:

1- تقريب وتبيين اأ�سول وقواعد هذه الروايات الثالث.
2- اإثبات اأن اأ�سول هذه الروايات �سهلة جًدا.

منهج �لبحث:

 بناء على طبيعة مادة هذا المو�سوع اتبع الباحث فيه المنهج ال�ستقرائي الو�سفي.
هيكل البحث:

لقد اقت�سى الحال اأن يق�سم هذا المو�سوع اإلى خم�سة مطالب تتلوها خاتمة وقائمة 
الم�سادر والمراجع.

المطلب الأول: التعريف بالرواة الثالثة.
المطلب الثاني: ال�ستعاذة والب�سملة، ميم الجمع، هاء الكناية، المدود.
المطلب الثالث: الهمزتان من كلمة ومن كلمتين، الهمز المفرد، النقل.

المطلب الرابع: الإدغام، الفتح والإمالة، الراءات، الالمات.
المطلب الخام�ص: الوقف على مر�سوم الخط، ياءات الإ�سافة، وياءات الزوائد، هاء 

ال�سمير، )هو، هي(، التقاء ال�ساكنين.
الخاتمة.

قائمة �لم�صادر و�لمر�جع.
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�لمطلب �لأول

و�ة �لثالثة �لتَّعريف بالرُّ

ًل: �لر�وي ور�ص: �أوَّ

اأبا �سعيد، وور�ص لقبه  ُيكنى   هو: عثمان بن �سعيد بن عبد اهلل بن عمرو بن �سليمان 
لبيا�سه، رحل ور�ص من م�سر اإلى المدينة المنورة ليقراأ على الإمام نافع)1(، فقراأ عليه اأربع 
اء  ختمات في �سنة 155هـ، ورجع اإلى م�سر فانتهت اإليه رئا�سة الإقراء بها، وكان �سيخ القرَّ
ة في القراءة مع براعة في العربيَّة  المحققين، واإمام اأهل الأداء المرتلين، وكان ثقة ُحجَّ
والتجويد، وكان ح�سن ال�سوت، وكان اأ�سقر �سميًنا مربوًعا يلب�ص مع ذلك ثياًبا متوا�سعًة، 

توفي �سنة 197هـ رحمه اهلل تعالى)2(.

وري:  ثانًيا: �لر�وي �لدُّ

عمرو  اأبي  قراءة  اأخذ   ، الدوريُّ �سهبان  بن  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  حف�ص  هو:   
الب�سري)3( عن الإمام يحيى بن المبارك اليزيدي، رحل الدوري في طلب القراءات، وقراأ 
ل  بعة، وجمع من ذلك �سيًئا كثيًرا، وهو ثقة في جميع ما يرويه، وهو اأوَّ ب�سائر الحروف ال�سَّ
َمن جمع القراءات، وعا�ص دهًرا طوياًل، وذهب ب�سره في اآخر عمره، وكان �سيخ الإقراء في 

وقته، ثقة ثبًتا �سابًطا، وكان ذا دين وخير، توفي �سنة 261هـ رحمه اهلل تعالى)4(.

ثالًثا: الراوي حف�ص:

 هو: حف�ص بن �سليمان بن المغيرة الأ�سدي الكوفي، ُولد رحمه اهلل �سنة 90هـ، اأخذ القراءة عن 
الإمام عا�سم)5(، وكان اأعلم اأ�سحاب عا�سم بقراءة عا�سم، وكان ربيب عا�سم )ابن زوجته( وكان 
ا�ص دهًرا طوياًل، توفي �سنة 180هـ رحمه اهلل تعالى)6(. حف�ص في القراءة ثبًتا �سابًطا، وقد اأقراأ النَّ

الم�سهورين. ولد �سنة ب�سعة و�سبعين من الهجرة  ال�سبعة  القراء  اأحد  اأبي نعيم. وهو  نافع بن عبد الرحمن بن  1/   هو: 
النبوية. وقد قراأ القراآن على عدد من التابعين، وكان �سبيح الوجه، ح�سن الخلق، وهو من الطبقة الثالثة بعد ال�سحابة 

ر�سوان اهلل عليهم، توفي �سنة 169هـ بالمدينة المنورة. �سير اأعالم النبالء 336/7..
اء الكبار 152/1، وغاية النهاية 502/1. 2/   معرفة القرَّ

ان بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهلل. ولد بمكة المكرمة، ون�ساأ بالب�سرة، وهو اأكثر القراء ال�سبعة  3/   هو: زبَّ
�سيوخًا، وقد راأى بع�ص ال�سحابة، وهو من اأ�سرف العرب، وكان اأعلم النا�ص بالقراآن والعربية، توفي �سنة 154هـ، وقد قارب 

الت�سعين. وفيات الأعيان، �ص469-466.
�سر في القراءات الع�سر 134/1، الأعالم 291/2. 4/   النَّ

5/   هو عا�سم بن اأبي النجود، وهو اأحد القراء ال�سبعة الذين انتهت اإليه رئا�سة الإقراء بالكوفة، وقد جمع بين الف�ساحة 
والتجويد والإتقان والتحرير، وكان اأح�سن النا�ص �سوتًا بالقراآن، توفي �سنة 127هـ. معرفة القراء الكبار 73/1.

6/   غاية النهاية في طبقات القراء 257/1.
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�لمطلب �لثاني

�ل�صتعاذة، و�لب�صملة، وميم �لجمع، وهاء �لكناية، و�لمدود

�أوًلَ: �ل�صتعاذة:

جيم(  اء في ال�ستعاذة هو: )اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرَّ  اللَّفظ المختار لجميع القرَّ
كما جاء في �سورة النَّحل)1(.

ثانًيا: �لب�صملة:

وري  واة الثالثة بالف�سل بين ال�سورتين بالب�سملة في حالة الو�سل، ولور�ص والدُّ  قراأ الرُّ
كت بدون الب�سملة)2(. وجهان اآخران هما: الو�سل، اأو ال�سَّ

ثالًثا: ميم �لجمع:

)اأ( ميم الجمع التي بعدها همزة قطع:
ڭڇ     ڇڭ    تعالى:  وقوله  �سورةالموؤمنون)115(،  ےڇ  ڇے  تعالى:  قوله   نحو   

�سورة الموؤمنون)115(. 
 قراأ ور�ص ب�سم الميم و�سلتها بواو مدية هكذا: )اأفح�سبتُم و~ اأنما( ويكون المد من قبيل 

مد المنف�سل، ويمد �ست حركات، وقراأ الدوري وحف�ص ب�سكون ميم الجمع)3(.
 )ب( ميم الجمع التي بعدها �سكون وقبلها هاء، وقبل الهاء ياء �ساكنة اأو ك�سرة نحو قوله 

تعالى: ڇې ې  ڇالبقرة )61(، وقوله: ڇى ائ ائڇ.البقرة )93(
قراأ الدوري بك�سر الهاء والميم، وور�ص وحف�ص بك�سر الهاء و�سم الميم)4()5(.

ر�بًعا: هاء �لكناية:

هاء الكناية في عرف القراء عبارة عن هاء ال�سمير الزائدة المكنى بها عن المفرد 
المذكر الغائب، واأ�سلها ال�سم اإل اإذا وقع قبلها ك�سرة اأو ياء فتك�سر حينئذ)6(.

 وقد اختلف الرواة الثالثة في موا�سع على النحو التالي:
1- ڇ ڻ ڇ باآل عمران )75(

1/   الوافي في �سرح ال�ساطبية: �ص34، وتقريب النفع في القراءات ال�سبع، �ص21 -22.
2/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص37-38. والتي�سير في القراءات ال�سبع، لأبي عمرو الداني، عني بت�سحيحه: ادنويرتزل، 

اإ�ستانبول، مطبعة الدولة، �ص18-17.
3/   �سراج القاري، �ص23-22.

4/   �سرح �سعلة، �ص49.
5/   هذا عند الو�سل، واأما عند الوقف على الميم فالرواة الثالثة بك�سر الهاء و�سكون الميم. �سرح �سعلة، �ص49.

6/   تقريب النفع، �ص31.
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2- ڇڻ ڇ باآل عمران)145( وال�سورى)20(.

ِلْه ڇ �سورة الن�ساء)115(. 3- ڇ چ  ـ ُن�سْ

ِلْه ڇ �سورة الن�ساء )115(. 4- ڇ ُن�سْ

5- ڇگڇ بالنمل )28(.
 قراأ الدوري باإ�سكان الهاء في هذه الموا�سع الخم�سة وور�ص وحف�ص بك�سر الهاء و�سلتها بالياء.

ِقِهڇ بالنور)52( 6- ڇَيتَّ
�سكون  مع  مختل�سة،  الهاء  بك�سر  وحف�ص  القاف،  ك�سر  مع  الهاء  باإ�سكان  الدوري  قراأ   

القاف، وور�ص بك�سر الهاء م�سبعة مع ك�سر القاف.
6- ڇڈ ڇ بالزمر)7(

 قراأ الدوري باإ�سكان الهاء بخلف عنه، والوجه الثاني له هو تحريك الهاء بال�سمة م�سبعة، 
وقراأ ور�ص وحف�ص ب�سم الهاء مختل�سة.

7- ڇگڇ بالأعراف)111( وال�سعراء)36(. 
 قراأ الدوري ب�سمة الهاء مختل�سة مع زيادة همزة �ساكنة بعد الجيم، وقراأ ور�ص بك�سر 

الهاء م�سبعة، وحف�ص ب�سكون الهاء.
8- ڇڦڦڇ بالفرقان)69(.

  قراأ حف�ص بك�سر الهاء م�سبعة، وور�ص والدوري بك�سر الهاء مختل�سة)1(.
خام�ًصا: �لمدود:

ا)2( واإ�سطالًحا: عبارة عن زيادة المط  ه مدًّ المدة لغًة: هو: الجذب والمطل: مدَّ يُمدُّ
على المد الطبيعي في حروف المد الثالثة)3(.

)اأ( – مد �لمنف�صل:

ل كلمة اأخرى مثل: ڇڄ ڄ ڇ، وڇڱڇ)4(.  هو الذي يكون حرف المد فيه اآخر كلمة والهمز اأوَّ
 قراأ ور�ص بالإ�سباع )�ست حركات( وحف�ص بالتو�سط )اأربع اأو خم�ص حركات( وللدوري 

وجهان: الق�سر والتو�سط)5(.

1/   تقريب النفع، �ص31 -32، والوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص59-56.
2/   ل�سان العرب، لبن منظور، دار �سادر، بيروت، ط3، 1414هـ 396/3.

3/   تقريب النفع، �ص34-33.
4/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص59.

5/   تحبير التي�سير في القراءات الع�سر، لبن الجزري، تحقيق: د/ اأحمد محمد مفلح، دار الفرقان، �ص208، والوافي في 
�سرح ال�ساطبية، �ص59.
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)ب( مد �لمت�صل:

هو الذي يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة نحو: ڇڤڇ، ڇپڇ، ڇىڇ.
قراأ ور�ص بالإ�سباع )�ست حركات( وقراأ الدوري وحف�ص بالتو�سط)1(.

)ج( مد �لبدل:

    هو الذي يكون حرف المد فيه قبل الهمز نحو: ڇۋڇ، ڇ اإِيَمان ڇ، ڇۇئڇ.
واة الثالثة بالق�سر، ولور�ص وجهان اآخران هما: التو�سط والإ�سباع)2(.     قراأ الرُّ

تنبيه:
 وقد ا�ستثنى القائلون بالإ�سباع والتو�سط في مد البدل ثالثة اأ�سول مطردة، وكلمتين اتفاًقا، 

وكلمتين باختالف.
ا الأ�سول الثالثة فهي على النَّحو التالي:   فاأمَّ

1- اأن يكون قبل الهمز �ساكن �سحيح مت�سل نحو:ڇۋڇ، چڇ،ڇۅڇ فتعين 
ق�سره لحذف �سورة الهمزة ر�سًما.

2- اأن تكون الألف مبدلة من التنوين نحو: ڇڄڇ، ڇ ِنَداًء ڇ، ڇڦڇ فيتعين ق�سره؛ 
لأنَّ الألف غير لزمة.

3- حرف المد الواقع بعد همز الو�سل في البتداء نحو قوله تعالى: ڇڀ ڀڇ     �سورة 
يون�ص )115(،ڇٿ ٹڇ   �سورة التوية)149(،ڇٿڇ )3(البقرة )283(.

ا الكلمتان المتفق على ا�ستثنائهما فهما: واأمَّ
1- ڇٻڇ كيف وقعت فرواة البدل مجمعون على ق�سرها)4(.
2- ڇې ڇ حيُث وقعت فرواة البدل مجمعون على ق�سرها)5(.

ا الكلمتان المختلف على ا�ستثنائهما فهما: واأمَّ
ولم  الجامع،  في  الداني)6(  ا�ستثناها  وقد  يون�ص  مو�سعي  في  بها  الم�ستفهم  ڇۈئڇ   -1

1/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص59.
2/   �سراج القاري، 35-34.

3/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص63-61.
4/   �لو�في في �صرح �ل�صاطبية، �ص63-61.

5/   تقريب النفع، �ص35.
6/   هو عثمان بن �سعيد بن عثمان الداني، ولد 371هـ، وطلب العلم 386هـ، اأقام بالقيروان اأربعة اأ�سهر ودخل م�سر، ومكث 
بها �سننة 397هـ، وكان �سيخ الم�سايخ المقرئين، وله موؤلفات كثيرة في القراءات وغيرها، توفي 444هـ، غاية النهاية، ج1، 

�ص505-503.



العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

اأ�صول الرواة الثالثة )ور�ص ــ دوري اأبي عمرو ــ حف�ص(

7

اطبية. ي�ستثنها في التي�سير، والوجهان في ال�سَّ
2- ڇ ڦ ڇ من قوله تعالى: ڇڤ ڦ ڇالنجم)50(، وقد ا�ستثناها الداني في الجامع 

اطبيَّة)1(. ولم ي�ستثنها في التي�سير، والوجهان في ال�سَّ
)د( مد اللين المهموز:

اكنتان المفتوح ما قبلهما اإذا وقع اأحدهما قبل همزة في كلمة  المراد هنا الواو اأو الياء ال�سَّ
واحدة نحو: ڇےڇ، ڇڈ   ڇ، ڇۈئڇ.

روى ور�ص بالإ�سباع والتو�سط و�ساًل ووقًفا، وللدوري وحف�ص في ذلك الق�سر)2(.
تنبيه:
أ اإنَّ جميع اأهل الأداء اأجمعوا على ا�ستثناء كلمتين هما: 	-

1- ڇۅڇبالكهف الآية)58(.  2- ڇڦ ڇ بالتكوير الآية)8(.
ڇڳڇالإعراف  نحو:  وقع  حيث  )�سوءات(  واو  في  الأداء  اأهل  اختلف  وقد  ب- 

)26(، ڇچڇالإعراف )27(، فا�ستثناها جماعة، ولم ي�ستثنها الداني)3(.
تنبيه: 

 قد اجتمع في كلمة )�سوءات( مد البدل ومد اللين المهموز، وقد �سبق اأنَّ لور�ص في البدل 
ثالثة اأوجه وله في واو )�سوءات( خالف، والذي �سححه ابن الجزري)4( من ذلك لور�ص 

اأربعة اأوجه:
اأ- ق�سر الواو مع ثالثة البدل.

ب- تو�سط الواو مع تو�سط البدل)5(.
قال ابن الجزري:

و �صوءات ق�صر الواو و الهمز ثلثن        وو�صطهم� ف�لكل اأربعة ف�در)6(

1/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص64-62.
2/   فتح الو�سيد في �سرح الق�سيد، لل�سخاوي، تحقيق: د/ مولي محمد الإدري�سي، مكتبة الر�سد، الريا�ص، ط1، 2002م، 

283/2. والوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص68-67.
3/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص68، وتقريب النفع، �ص36.

4/   هو محمد بن محمد بن محمد بن يو�سف الدم�سقي الحافظ المقرئ، �سيخ القراء في زمانه ولد 751هـ، األف الن�سر في 
القراءات الع�سر وله كتب اأخرى، توفي 833 هـ، طبقات الحفاظ لل�سيوطي، �ص549.

5/   الن�سر في القراءات الع�سر، ج1، �ص271-270.
6/   الم�سدر نف�سه.
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�لمطلب �لثالث

�لهمزتان من كلمة، ومن كلمتين، �لهمز �لمفرد، �لنقل

اأوًل: الهمزت�ن من كلمة:
   المراد بالهمزتين من كلمة هما همزتا القطع المتحركتان المتال�سقتان في كلمة.

  وتكون الأولى منهما مفتوحة اأبًدا والثانية مفتوحة، ومك�سورة، وم�سمومة، نحو: 

ڇپڇالبقرة)6(،ڇڻڇاآل عمران)20(،ڇڳڇالنمل)64(، ڇۋڇاآل 
عمران)15( .

اآخر  وجه  وله   ، الثالثة  الأنواع  في  األف  اإدخال  بدون  بين  بين  الثانية  بت�سهيل  ور�ص  قراأ   
نحو:  �ساكن  بعدها  كان  اإذا  الم�سبع  المد  مع  خال�سة  األًفا  اإبدالها  وهو  المفتوحة،  في 

ڇپڇ، ومع المد الطبيعي اإن كان بعد متحرك نحو: ڇٻڇ.

المفتوحة  قبل  األف  اإدخال  مع  الثالثة  الأنواع  في  بين  بين  الثانية  بت�سهيل  الدوري  وقراأ   
والمك�سورة، وبالإدخال وعدمه قبل الم�سمومة.

  وقراأ حف�ص بتحقيق الأولى والثانية في الأنواع الثالثة اإل كلمة ڇۋ ڇبف�سلت )44(، 
فاإنه قراأها بت�سهيل الثانية بينها وبين الألف بدون اإدخال األف بينهما)1(.

تتمة:

1- لفظ: )ءامنتم( بالأعراف وطه وال�سعراء.
وقراأ حف�ص  بعدها،  واألف  م�سهلة  واأخرى  بهمزة محققة  الكلمة  والدوري هذه  ور�ص  قراأ   

بهمزة واحدة محققة بعدها األف)2(.

2- لفظ: )اأئمة( بالتوبة والأنبياء وال�سجدة ومو�سعي الق�س�ص.
قراأ ور�ص والدوري بت�سهيل الهمزة الثانية بين بين، وقراأ حف�ص بتحقيق الأولى والثانية)3(.

3- لفظ: )اآلهتنا( بالزخرف)58(.
 قراأ ور�ص والدوري بت�سهيل الثانية قوًل واحًدا، وحف�ص بتحقيقها)4(.

1/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص74-69.
2/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص70-71، وتقريب النفع، �ص42-38.

3/   الم�سدر نف�سه، �ص71-70.
4/   الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص70، 71، وتقريب النفع، �ص42-38.
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ث�نًي�: الهمزت�ن من كلمتين:
المراد بالهمزتين من كلمتين هما همزتا القطع المتال�سقتان في الو�سل وهما على ق�سمين: 
ڇالبقرة  ڇچ چ چ   ڇۋ   ۅ ۅڇالن�ساء)43(،  المتفقتان في الحركة نحو:   -1

)31(، ڇگڳ ڳ ڇالأحقاف )32(.

 قراأ الدوري عن اأبي عمرو باإ�سقاط الأولى)1( وتحقيق الثانية.

 ولور�ص وجهان:

 تحقيق الأولى وت�سهيل الثانية بين بين في الأنواع الثالثة هذا ما رواه الجمهور)2(.- 1

اإبدال الثانية حرف مد من جن�ص حركة ما قبلها)3( هذا ما رواه جماعة، وزاد بع�ص - 2
اأهل الأداء عن ور�ص في قوله: ڇچ چ چ  ڇالبقرة)31(، ڇڎ ڈڇ النور)33( 

جعل الثانية ياء مختل�سة الك�سرة.

 ولحف�ص تحقيق الأولى والثانية في الأنواع الثالثة)4(.
تنبيه: يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والق�سر، 

2- المختلفتان في الحركة وهما على خم�سة اأنواع:
مفتوحة فمك�سورة نحو ڇھ ھ   ڇالحجرات )9( قراأ ور�ص والدوري بتحقيق الأولى - 1

وت�سهيل الثانية كالياء.
مفتوحة فم�سمومة نحو: ڇٺ ٺڇالموؤمنون)44( قراأ ور�ص والدوري بتحقيق الأولى - 2

وت�سهيل الثانية كالواو.
بتحقيق - 3 والدوري  ور�ص  قراأ  البقرة)13(  ڇ  ڭ  ڇۓۓ   نحو:  فمفتوحة  م�سمومة   

الأولى واإبدال الثانية واًوا مفتوحة.
بتحقيق - 4 والدوري  ور�ص  )4(قراأ  ٿڇڇال�سعراء  ڇٿ  ڇ  نحو:  فمفتوحة  مك�سورة 

الأولى واإبدال �لثانية مفتوحة.
5- م�سمومة فمك�سورة نحو: ڇے ے  ڇالبقرة)143(ولور�ص والدوري في ذلك وجهان: 

1- تحقيق الأولى واإبدال الثانية واًوا خال�سة مك�سورة.

1/   كون الأولى هي المحذوفة هو الذي عليه الجمهور، وذهب بع�سهم اإلى اأن المحذوفة هي الثانية. تقريب النفع، �ص43.
2/   �سراج القاري، �ص44-43.

3/   اإذا اأبدلت الثانية مًدا ووقع بعدها �ساكن زيد في المد للتقاء ال�ساكنين، تقريب النفع، �ص44.
4/  �سرح �سعلة، �ص81-79.
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2-تحقيق الأولى وت�سهيل الثانية بينها وبين الياء.

    وقراأ حف�ص بتحقيق الأولى والثانية في الأنواع الخم�سة)1(.
ثانًيا: �لهمز �لمفرد:

 الهمز المفرد هو الذي لم يال�سقه همز مثله)2(، وهو على ق�سمين:
اأ- ال�ص�كن.

قراأ ور�ص باإبدال الهمز ال�ساكن حرف مد من جن�ص حركة ما قبله اإذا وقع في مقابلة فاء 
الفعل نحو: ڇ ڭڇالن�ساء)104(، ڇںڇ، ڇٿ ٹڇالتوبة)49( وا�ستثني له 
من ذلك ما جاء من لفظ )اإيواء( نحو: ڇېئ   ڇالنازعات)41(، ڇپڇالكهف)16(، 

ڇٺ  ڇالمعارج )23(، وقراأ الدوري وحف�ص بتحقيق الهمز.
ب ـ الهمز المتحرك:

قراأ ور�ص باإبدال الهمز واًوا مفتوحة اإذا وقع في مقابلة فاء الفعل وكان مفتوًحا وقبله 
م�سموًما نحو: ڇڱڇاآل عمران )145(، ڇڀڇ، ڇٻڇ.

 وقراأ الدوري وحف�ص بتحقق الهمز)3(.
تتمة:

1- )بئر( بالحج، وڇٿ ڇ حيث وقعت، وڇۈئڇ بيو�سف.
قراأ ور�ص ذلك باإبدال الهمز ياء �ساكنة والدوري وحف�ص بالتحقيق)4(.

2- ڇۀڇ بالبقرة والن�ساء والحديد.
 قراأ ور�ص باإبدال الهمز ياء مفتوحة والدوري وور�ص بالتحقيق)5(.

 رابًع�: النقل:
اإلى  الهمز  نقل حركة  والمراد هنا:  اإلى مو�سع.)6(  ال�سيء من مو�سع  تحويل  لغة:  النقل 

ال�ساكن قبله، وقد قراأ ور�ص بذلك ب�سرطين.
1- اأن يكون ال�ساكن في اآخر الكلمة الأولى، والهمز في اأول الكمة الثانية.

1/   �سراج القاري، �ص45.
2/   تقريب النفع، �ص46.

3/   تقريب النفع، �ص50-46.
4/   �سرح �سعلة، �ص86-85.
5/   الم�سدر نف�سه، �ص86.

6/   ل�سان العرب، ج11، �ص674-670.
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2- اأن يكون ال�ساكن �سحيًحا نحو: من ءامن، الأر�ص، متاع اإلى)1(. اأو �سبهه نحو: )خلوا اإلى()2(.
وقراأ الدوري وحف�ص بالتحقيق)3(.

تتمة:
1- قراأ الدوري بنقل حركة الهمز اإلى الالم واإ�سقاطه واإدغام التنوين في الالم في قوله: 
ڇڤ ڦ ڇالنجم )50( و�ساًل وبدًءا، واإذا بداأ بـ)الأولى( له وجه اآخر وهو تحقيق الهمز 

واإ�سكان الالم.
2- قراأ ور�ص بنقل حركة الهمز اإلى الدال واإ�سقاطه في قوله تعالى: ڇىڇالق�س�ص)34(
حركة  نقل  اأي  النقل   -1 ڻڇالحاقة)19(  ڻ  ڇڻ  تعالى:  قوله  في  وجهان  ولور�ص   -3
الهمز اإلى الهاء وهذا ما رواه الجماعة. 2- تحقيق الهمزة واإ�سكان الهاء وهو الذي عليه 

الجمهور)4(.

1/   �سورة البقرة: 36.

2/   �سورة البقرة: 14.
3/   الوافي �سرح ال�ساطبية، �ص85، و�سرح �سعلة، �ص87.

4/   تقريب النفع، �ص51-50.
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�لمطلب �لر�بع

�ء�ت، و�لالمات في �لإدغام ، و�لفتح و�لإمالة،و�لرَّ

ًل : �لإدغام :  �أوَّ

الإدغام لغًة : الإدخال وا�سطالحًا : النطق بالحرفين كالثانى م�سددًا، والمراد بالإدغام 
هنا الإدغام ال�سغير ، وهو ماكان الحرف المدغم منه �ساكنًا)1(.

اد، / 1 اأحرف )ال�سَّ �ستة  واإدغامها عند  اإظهارها  الثالثة في  الرواة  اختلف  )اإذ(   ذال 
�سورة الأحقاف )29( و)ڄ  )ٱ ٻ(  ال، التاء( مثال:  ال، الجيم، الدَّ ين ،الذَّ ال�سِّ
البقرة    ) ۋ  و)ٴۇ  الأية)48(  الآنفال  ڄ(  الآية)12(و)ڄ  النور  ڄ( 

الآية)12(و)ٱ ٻ( الذرايات )25( و)ڦ ڦ (  طه الآية)40(
قراأ ور�ص وحف�ص باإظهارها عند جميع الحروف وقراأ الدوري باإدغامها)2( 

2/ د�ل قد : 

ال�سين،   ، ال�ساد   : اأحرف  ثمانية  عند  واإدغامها  اإظهارها  في  الثالثة  الرواة  اختلف 
ال، الظاء ، ال�ساد،مثال: )لقد �سرفنا( الكهف )54( و)ٱ  اي، ال�سين، الجيم ، الذَّ الزَّ
ٻ(  المجادلة )1(،)ڈ ڈ( الملك)5(،)جب حب( يو�سف )30(،و)ٱ ٻ( 

الإعراف )179(،و)ڄ ڄ( البقرة)131(،) ۉ ۉ( الروم )58( 

قراأ حف�ص باإظهارها عند الجميع، وقراأ الدوري باإدغامها ، وقراأ ور�ص باإدغامها في ال�ساد 
، والظاء ، واإظهارها عند الباقي )3(. 

اأنيث : 3- تاء �لتَّ

ين،  ال�سِّ  ، اد  )ال�سَّ  : اأحرف  �ستة  عند  واإدغامها  اإظهارها  في  الثالثة  الرواة  اختلف 
اي، الثَّاء، الظاء،الجيم( . مثال : )ہ ھ( الن�ساء)90( و )ڎ ڎ ڈ  الزَّ
( ال�سم�ص )11( و  الإ�سراء )97(و )ڦ ڦ   ) ( البقرة )261(و )ڤ ڤ ڦ 
باإظهارها  حف�ص  قراأ  )56(و  الن�ساء  گ(  )گ  و   )11( الأنبياء  پ(  )ٻ 
عند جميع حروفها، وقراأ ور�ص باإدغامها في الظاء واإظهارها عند الخم�سة الباقية ، وقراأ 

الدوري باإدغامها عند الجميع )4(.

1/  �سراج القارئ، �ص23-24، وتقريب النفع، �ص22.
2/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 107 .  
3/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 108 . 

4/  الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص109.  
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4-لم )َهْل( : 

اختلف الرواة الثالثة في اإظهارها واإدغامها في حرف واحد )التاء( في المو�سعين : 
1-قوله تعالى :  )ڃ ڃ چ چ( الملك)3(.

2-قوله تعالى :   )ىئ ی ی ی ی( الحاقة)8(
قراأ ور�ص وحف�ص بالإظهار ، وقراأ الدوري بالإدغام)1( . 

5-�لباء عند �لفاء : 

اختلف الرواة الثالثة في اإظهار الباء واإدغامها عند الفاء في خم�سة موا�سع هي :  
1-قوله تعالى :   )ېئ ىئ ىئ ىئ( الن�ساء)74( 2-قوله تعالى :   )ٴۇ ۋ ۋ( 
الرعد)5( 3-قوله تعالى :   )ڻ ۀ ۀ ہ( الإ�سراء)63( 4-قوله تعالى :   )ۅ 

ۅ ۉ ۉ( طه)97( 5-قوله تعالى : )حت خت مت ىت( الحجرات )11( 

قراأ ور�ص وحف�ص بالإظهار ، وقراأ الدوري بالإدغام)2( .  

6-�لّذ�ل عند �لتاء وذلك في الكلمات الآتية : 
و  الآية)20(،  الآية)27(والدخان  بغافر  ڤ(  ٹ  ٹ  )ٹ     : تعالى  قوله   -

)ۆ( بطه الآية)96(،و)اتخذت( ، )اأخذتم( ، و)اخذتهم( ، و)اأخذت(.

قراأ الدوري باإدغام الّذال في التاء في )عذت( و)فنبذتها( وور�ص وحف�ص بالإظهار 
وقراأ  و)اأخذت(   ، ،و)اأخذتهم(  بالإدغام في )اتخذتم( و)اتخذت(  وور�ص  الدوري  وقراأ 

حف�ص بالإظهار في جميع هذه الكلمات)3( . 

7-�لثاء عند �لتاء وذلك في الكلمات الآتية :

الآية  بالبقرة  )72(،و)ڭ(  الآية  والزحرف  الآية)43(  )وئ(بالأعراف 
)259(ويون�ص الآية )16( وال�سعراءالأية)18(، و)چ(بالكهف الآية)19(، والموؤمنون 
الآيتان)112،114(. قراأ الدوري باإدغام الثاء في التاء في جميع هذه الكلمات ، وقراأ ور�ص 

وحف�ص بالإظهار)4(. 

�لر�ء عند �لالم : مثال : )ی جئ ( �سورة ن )48(، و )ٺ ٺ( البقرة)58(    .8

1/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 111.  
2/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 122، 123.    

جدة،  المكتبات،  نور  دار  2001م،  ط1،  ر�سدي،  اأيمن  تحقيق:  الحلبي،  لل�سمين  الق�سيد،  �سرح  في  الن�سيد  العقد   /3
1223/2. والوافي، �ص124-122. 

4/ الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 112- 113.    
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اء من الالم   اء في الالم ، وقراأ ور�ص وحف�ص باإظهار الرَّ قراأ الدوري بخلف عنه باإدغام الرَّ
، وهو الوجه الثاني للدوري)1(. 

ون عند �لو�و : وذلك في قوله تعالى : )ڤ ڤ ڦ( ي�ص )1(،)2(، وقوله  �لنُّ  .9

 :   : في  واحدًا  قوًل  الواو  في  النُّون  باإدغام  ور�ص  قراأ   )1( ن  )ڈ ژ ژ(  تعالى:  
)ڈ ژ ژ( ،وقراأ الدوري وحف�ص بالإظهار في   : )ڤڦ( ،وبخلف عنه في 

المو�سعين )2(. 

�ل عند �لثاء : وذلك في قوله تعالى : )ۀ ۀ(  األ عمران )145(في المو�سعين  10. �لدَّ

باآل عمران . وقراأ الدوري باإدغام الدال في الثاء ، وقراأ ور�ص وحف�ص بالإظهار)3(. 

ل مريم: )ٱ ٻ ٻ ٻ(مريم)1(،)2( �ل : وذلك في اأوَّ �ل عند �لذَّ 11. �لدَّ

ال في الذال ، وقراأ ور�ص وحف�ص بالإظهار)4( . قراأ الدوري باإدغام الدَّ

�لباء عند �لميم : وذلك في قوله تعالى : )ہ ہ(  هود )42(وقوله تعالى : )ۋ   .12

ۋ ۅ ۅ( البقرة )284(قراأ الدوري باإدغام الباء في الميم في المو�سعين ، وور�ص بالإظهار في 
المو�سعين ، وقراأ حف�ص بالإدغام في )اركب معنا( وبالرفع مع الإظهار في )يعذب( )5(. 

�ل : وذلك في قوله تعالى : )ۋ ۋ ۅ( الأعراف)176( 13. �لثاء عند �لذَّ

قراأ الدوري وحف�ص باإدغام الثاء في الذال ، وور�ص بالإظهار)6( . 

ثانيًا: �لفتح و�لإمالة وبين �للَّفظين :

ا الإمالة فتنق�سم اإلى ق�سمين:  المراد بالفتح هنا عبارة عن فتح القارئ فمه بالحرف ،واأمَّ

ب الفتحة من الك�سرة والألف من الياء.  1. الكبرى : فهي اأن تقرَّ
2. ال�صغرى : فهي بين الفتح والإمالة الكبرى. 

: )ب�سرى  اء مطلًقا نحو  للرَّ الألفات المتطرفة الم�ساحبة  باإمالة �سغرى في  قراأ ور�ص 

1/  �سراج القارئ ، �ص62.
2/  �سراج القارئ، �ص62.

3/  �سرح �سعلة، و�سراج القاري، �ص63-62.   
4/  �سراج القاري، �ص63-62.  
5/  �سراج القارئ، �ص63-62.
6/  �سراج القارئ، �ص63-62.
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والتقليل)1(،وقراأ  الفتح  فله  الأنفال)43(  اأراكهم(  )ولو  تعالى:  قوله  اإل  افترى(  ا�سترى- 
والنَّجم  الإحدى ع�سرة وهي )طه،  ال�سور  اآي  األفات رءو�ص  باإمالة �سغرى في  ور�ص كذلك 
اإل  والعلق(،  وال�سحى  والليل  وال�سم�ص،  والأعلى  وعب�ص  ازعات،  والنَّ والقيامة،  والمعارج، 
و)دحها(   ) :)�سحها  نحو  والتقليل  الفتح  فيها  فله  الموؤنث  ب�سمير  المقرونة  الآي  رءو�ص 
)2(،واإلَّ ذوات الراء فله التقليل قوًل واحًدا، وقراأ ور�ص بالفتح والتقليل في ذوات الياء وهي :   

1. كل األف منقلبة عن ياء تحقيقًا نحو : هدى، �سعى، رمى، ا�ستعلى، الماأوى. 
2. كل األف تاأنيث وهي كل ما جاء على وزن )َفعلى( مثل: )التَّقوى( ) النَّجوى( و )ُفعلى( 

يرى( . مثل ) الُق�سوى( )الأُنثى( و )ِفعلى( مثل )اإِحدى )�سِ
و(ُفعالى( مثل ٌفرادى( و )ُك�سالى( وَفعالى( مثل )الَيتامى( )الأَيمى( . 

3. كل األف ُر�سمت ياء �سواء كانت مجهولة الأ�سل مثل )اأنى( و )متى( ، )وبلى( 
حى(، و(�سجى()3(. اأو كانت منقلبة عن واو )القوى( ، و(ال�سُ

وقراأ ور�ص باإمالة �سغرى في كل األف متو�سطة الواقعة قبل راء متطرفة مك�سورة مثل: 
)الدار( ، )النهار( ، )النار( وله الفتح والتقليل في )جبارين( و(الجار()4(. 

وقراأ ور�ص بالتقليل قول واحدًا في لفظ )الكفرين(، كافرين( المجرور بالياء. 

قراأ الدوري باإمالة �سغرى في كل األف التاأنيث التي جاءت على وزن )َفعلى(  )ال�سلوى(
نيا( و )ِفعلى( نحو: )اإحدى(  و )ُفعلى( نحو: )الدُّ

م  وقراأ الدوري كذلك باإمالة �سغرى في األفات اأواخر اآي ال�سور الإحدى ع�سرة التي تقدَّ
ذكرها)5(. 

)َفعلى( في  كانت  �سواء  راء مطلقًا  بعد  الواقعة  األفات  في  كبرى  باإمالة  الدوري  وقراأ 
ُب�سرى  مثل:  غيرها  في  اأو  ع�سرة  الإحدى  ال�سور  روؤو�ص  في  كانت  و(ِفعلى(،و(ُفعلى(،اأو 

)الِذكرى( ا�سرى، ا�سترى، نرى ،الن�سرى)6(. 

1/  الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص123-122.  
اإبراهيم عطوة، دار الكتب العلمية، �ص221-225. والوافي في  اإبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي �سامة، تحقيق:    /2

�سرح ال�ساطبية، �ص123.
3/ الوافي في �سرح ال�ساطبية �ص 123-192، 125- 126.

4/ الم�سدر نف�سه، �ص126-125.
5/ �سراج القاري،  �ص68.

6/ اإر�ساد المريد اإلى مق�سود الق�سيد، لل�سيخ علي محمد ال�سباع، مكتبة ومطبعة محمد علي، �ص103، و�سراج القاري، 
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وقراأ الدوري باإمالة كبرى في الألف المتو�سطة قبل راء متطرفة مك�سورة مثل : الِنهار، 
)الناِر )الداِر( الِحمار( )1(. 

وقراأ الدوري باإمالة كبرى في لفظ )الكفرين(، )كافرين( المجرور بالياء. 

وقراأ الدوري باإمالة �سغرى في الكلمات الآتية:- 

)يويلتي( في �سورة هودالآية)72(: و(اأنى( حيث وردت و )يح�سرتي( بالزمرالآية)84( 
ل من  و(يا اأ�سفى( بيو�سف الآية)84(. وقراأ الدوري باإمالة كبرى في ) اأعمى( المو�سع الأوَّ

�سورة الإ�سراءالآية)72(. 

وقراأ الدوري باإمالة كبرى في لفظ )النا�ص( المجرور ،ولفظ )هار( بالتوبة الآية )109( 
وقراأ حف�ص باإمالة كبرى في )مجرها( )2( )ولي�ص لديه اإمالة غير هذا المو�سع)3(. 

تتمة: 

لفظ )التوراة(: قراأ ور�ص هذا اللَّفظ بالتقليل، وقراأ الدوري باإمالة كبرى ،وحف�ص . 1
بالفتح)4(. 

اء والهمز معًا،والدوري . 2 لفظ )رءا( اإذا وقع بعده حرف متحرك قراأ ور�ص بتــقليل الرَّ
كوكبا  راء   : مثال  معًا  والهمز  الراء  بفتح  وحف�ص  )الهمزة(  في  كبرى  باإمالة 

الأنعام)76( و ) رءاه ح�سنا(فاطر )8( و ) راآها تهتز(  )5(.النمل )31(
اء والدوري باإمالة كبرى. . 3 لفظ )الر، المر، قراأ ور�ص بتقليل الألف التي بعد الرَّ
ل مريم . 4 لفظ )كهيع�ص( ولفظ )طه( قراأ ور�ص بتقليل الألف في )ها ) ) يا( في اأوَّ

ل طه . وقراأ الدوري باإمالة كبرى في األف )ها(  وباإمالة كبرى في األف )ها( من اأوَّ
ل طه)6(.  ل مريم واأوَّ من اأوَّ

لفظ )حم( حيُث ورد قراأ الدوري وور�ص بتقليل الألف في )حم()7(.. 5

�ص68.  
1/ �سراج القاري، �ص68.  

2/  �سورة هود، الآية 41.
3/  الوافي في �سرح ال�ساطبية �ص 121- 124.

4/  الم�سدر نف�سه، �ص68.
5/  �سراج القارئ، �ص124-123.
6/ �سراج القاري، �ص137-136.  

7/ الم�سدر نف�سه، �ص137.
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لفظ )اأدرى( قر ور�ص بتقليل الألف في هذا اللَّفظ، والدوري باإمالة كبرى)1(.. 6
اءات:  ثالثًا: الرَّ

اء المفتوحة والم�سمومة اإذا وقع قبلها ك�سرة لزمة اأو ياء �ساكنة  قراأ ور�ص بترقيق الرَّ
بترقيق  كذلك  ور�ص  وقراأ  كبيرهم(  )ميراث(  )يب�سرهم(  )فالمدبرات)2(  مثال  لزمة 
اء وبين الك�سرة حرف �ساكن مثال )وزرك( ،  اء المفتوحة والم�سمومة اإذا حال بين الرَّ الرَّ
اكن حرف من حروف ال�ستعالء مثل  )المحراب( ) الإكرام( اإل اإذا كان هذا الحرف ال�سَّ

)م�سر( و(فطرت اهلل( فتفخم واإل اإذا كان خاء فترقق مثل )اإخراجهم( )3(.
و  )اإرم(  و  )عمران(  و  )اإ�سرائيل(  و  )اإبراهيم(  لفظ  في  اء  الرَّ بتفخيم  ور�ص  وقراأ 
)�سرارا( و )فرارا( و )الفرار( و )اإ�سرارا( و )مدرارا( وقراأ ور�ص بالتَّفخيم والترقيق في 
)ذكرا( و )�سترا( و )اإمرا( و )وزرا(   و )حجرا( و )�سهرا( والتفخيم مقدم في الأداء )4(. 
اء في )�سرر()6( اء وتفخيمها في )حيران()5( وقراأ ور�ص بترقيق الرَّ وقراأ ور�ص بترقيق الرَّ

ر�بعًا: �لالمات: 

قر ور�ص بتغليظ الالم ب�سروط ثالثة: 
1. اأن تكون الالم مفتوحة 2. اأن يقع قبل الالم �ساد، اأو ظاء، اأو طاء

اأو �ساكنة مثال: )ال�سلوة( )ي�سلي( )وظلم(  اأن تكون هذه الحروف الثالثة مفتوحة   .3
)فيظللن( )الطلق(، )مطلع( )7(. 

تتمه)8(: 
ال�ساد والالم مثال  ، وبين  الطاء والالم  الألف بين  الرواة عن ور�ص فيما حالت فيه  اختلف   .1
)اأفطال( )ف�سال ) فروى بع�سهم بتغليظ الالم، وبع�سهم بترقيقها، والجمهور على التفخيم. 
اختلف الرواة عن ور�ص في الالم المتطرفة المفتوحة بعد اأحد الأحرف الثالثة عند   .2
الترقيق  له  البقرة)149(فروى  ف�سل(  يو�سل(البقرة)27(فلما  )اأن   : مثال  الوقف 

�ص280،  1419هـ،  ط1،  الزمان،  دار  الحافظ،  محمد  وخالد  ل�سين،  لل�سيد  الأماني،  حرز  �سرح  في  المعاني  تقريب   /1
و�سراج القاري، �ص137.

2/ �سورة النازعات، الآية 5.
3/ �سراج القاري، �ص74-73.
4/ الم�سدر نف�سه 74-73.   

5/ �سورة الأنعام الآية 71.
6/ �سورة المر�سالت الآية 32.

7/ الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص143-141.
8/ الم�سدر نف�سه، �ص143-141.
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والتغليظ ، والتغليظ هو الأرجح. 
اد، وبعدها األف منقلبة عن ياء  3.    اختلف الرواة عن ور�ص في الالمات الواقعة بعد ال�سَّ
اإذا لم تكن الألف راأ�ص اآية مثال: )اإبراهيم م�سلى(البقرة)125(ي�سلى النار()1( 

فروى له الوجهان:  الترقيق مع تقليل ذات الياء )التفخيم مع الفتح وهو الأرجح. 
وقراأ الدوري وحف�ص بترقيق الالم في جميع الباب)2(. 

1/  �سورة الأعلى الآية 12.
2/ الوافي في �سرح ال�ساطبية �ص 141- 143.
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�لمطلب �لخام�ص

في �لوقف على مر�صـــوم �لخــط، وياء�ت �لإ�صافـة ، 

وياء�ت �لزو�ئــد ، ولفظ )هو ، وهي( �إذ� وقع بعد لم �أو فاء �أو و�و .

 و�لتقاء �ل�صاكنين

ًل : �لوقف على مر�صوم �لخط :  �أوَّ

المراد هنا بمر�سوم الخط : اأي خط الم�ساحف التي كتبهاال�سحابة في عهد الخليفة 
الثالث �سِيّدنا عثمان بن عفان -ر�سي اهلل عنهم اأجمعين-وقد  ُروي عن الكوفيين)1( واأبي 
عمرو الب�سري ونافع )حف�ص ، والدوري ،وور�ص( اأنهم كانوا ُيعُنون ويهتمون بمتابعة خط 
الم�سحف عند الوقف على الكلمات ، اختيارًا وا�سطرارًا بمعنى ما كتب فيه بالتَّاء وقفوا 
عليه بالتاء ، وما كتب بالهاء وقفوا عليه بالهاء)2(، وقد خالف بع�ص هوؤلء هذا الأ�سل حيُث 

وقف الدوري بالهاء على هاء التاأنيث التي كتبت بالتاء ، وقد وقع ذلك في موا�سع هي: 
ل مريم والروم ، ومو�سعي الزخرف . 1-)رحمت( بالبقرة والأعراف وهود واأوَّ

النَّحل  ورابع   ، وثالثهما   ، اإبراهيم  وثاني  عمران  واآل  والمائدة  البقرة  ثاني  2-)نعمت( 
وخام�سها و�ساد�سها ولقمان وفاطر ، والطور . 

3-)�سنت( بالأنفال وغافر ، وثالثة فاطر . 
4-)امراأت( باآل عمران ومو�سعي يو�سف والق�س�ص ، وثالثة بالتحريم . 

5-)فطرت اهلل( بالروم . 
6-)�سجرت الزقوم( بالدخان . 
7- )لعنت( اآل عمران ، والنور  

8-)جنت نعيم( بالواقعة .
9-)ابنت عمران( بالتحريم .

10-)مع�سيت( بالمجادلة .
11-)كلمت ربك الح�سنى( بالأعراف .

ووقف ور�ص وحف�ص بالتاء في جميع هذه الأماكن.
وقف الدوري على )ما( من )مال( في قوله تعالى: )مال هذا الر�سول( الفرقان )7(و)مال 

هذا الكتاب( الكهف )49(و)فمال الذين كفروا( المعارج )37(وور�ص وحف�ص على الالم. 

1/  والمراد بالكوفيين هم عا�سم وحمزة والك�سائي. الباحث.
2/  تقريب النفع، �ص98.
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فوقف الدوري على الياء في )كاأين( حيُث ورد،وور�ص وحف�ص على النُّون 
النور)31(،  جئ(  )ی   : تعالى  قوله  في   : )اأيَُّه(  في  الهاء  بعد  بالألف  الدوري  فوقف 
)ٺ ٿ(    الزخرف )49(،) ڻ ۀ(  الرحمن)31( ووقف ور�ص وحف�ص على هاء  �ساكنة .
فوقف الدوري على الكاف في قوله تعالى : )ے ۓ( ، و)ۉ( الق�س�ص )82(

   .    )1(
 
وور�ص وحف�ص وقفا على الكلمة باأ�سرها 

ثانيًا :ياء�ت �لإ�صافة : 

    هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم ، وتت�سل بالفعل وال�سم والحرف ، والخالف فيها 
دائر بين الفتح والإ�سكان،وتنق�سم بالن�سبة لما بعدها اإلى �ستة اأق�سام :

اأ / التي بعدها همزة قطع مفتوحة جملة ما اختلف فيها القراء )ور�ص، والدوري، وحف�ص( 
ت�سعة وت�سعون. 

قراأ الرواة الثالثة بالإ�سكان منها ما ياأتي : 
1- قوله تعالى : )ٻ ٻ ٻ(    غافر)26(.

2- قوله تعالى : )ٺ ٺ ٺ( غافر)60(.
3- قوله تعالى : )ى ائ( البقرة)152(.  

قراأ الرواة الثالثة بالفتح منها ما ياأتي: 
قوله تعالى: ڇں ڻڇ التوبة)83(- 1

2- قوله تعالى: ڇ ٿ  ٹٹ ٹ ڇ )2(.الملك)28(
قراأ ور�ص بالفتح منها ما ياأتي:

1-قوله تعالى : )ەئ ەئ وئ(    .هود )51(.
2- قوله تعالى : )وئ وئ ۇئ(    يو�سف )13(.

3- قوله تعالى : )ڍ ڍ(.يو�سف)108(
4- قوله تعالى : )مئ ىئ يئ(  طه )125(

5- قوله تعالى : )ہ ہ ھ( بالنمل الآية )19( والأحقاف    الآية)15(.
6- قوله تعالى : )ۀ ہ(    النمل )40(.

7- قوله تعالى : )ڱ ڱ ں( الأحقاف )17( .
8- قوله تعالى:   ڇ ھ ھ ڇ  الزمر)64(.

1/   الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 148 -151 .
2/   �سراج القاري، �ص83.
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قراأ ور�ص والدوري بالفتح في ما بقيت وجملتها �ست وثمانون ياء، وحف�ص بالإ�سكان)1()2(  .
والدوري،  )ور�ص،  القراء  فيها  اختلف  ما  وجملة  مك�سورة  قطع  همزة  بعدها  )ب(-التي 

وحف�ص( اثنتان وخم�سون ياء. 
قراأ الرواة الثالثة بالفتح منها ما ياأتي :

1- قوله تعالى :   )ۀ ۀ ہ ہ ہ(المائدة)28(
2- قوله تعالى :   )ڎ ڎ( المائدة)116(    الللاللل  اللل

3-  قوله تعالى :   )چ چ چ ڇ ڇ(    بيو�سف الآية )72( ومو�سعي هودالآيات )29، 51( 
و�سباأ الآية )47(.

4- قوله تعالى : )حت خت مت ىت يت جث(  بال�سعراء )3( الآيات )109،127،145،164،180(

قراأ ور�ص بالفتح منها ما ياأتي : 
1- قوله تعالى :   ) ٻ ٻ ٻ( الحجر)71(  

2- قوله تعالى :   )مب ىب يب جت( باآل عمران   الآية )52( وال�سف   الآية)14(. 
3- قوله تعالى :   )ٻ پ پ( ال�سعراء )52(.
4- قوله تعالى :   )جئ حئ مئ ىئ( �ص )78(.

 ()27( الآية  )69(والق�س�ص  الآية  بالكهف  ھ(  ھ  ھ  )ہ  تعالى:   قوله   -5
وال�سافات  الآية )102( 

6- قوله تعالى :   )ۓ ۓ ڭ ڭ(  يو�سف )100(
7- قوله تعالى :   )مج جح مح جخ حخ( المجادلة )21( وحف�ص والدوري بالإ�سكان)4( . 

قراأ حف�ص بالإ�سكان منها ما ياأتي : 
1- قوله تعالى :   )ىئ ىئ ىئ ی( هود )88(

2- قوله تعالى :   )ی ی ی( يو�سف )86(
3- قوله تعالى :   )ٻ ٻ ٻ( يو�سف )38(  

4- قوله تعالى :   )ۈ ٴۇ ۋ( نوح )6(

1/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 155-153 .  
2/  قلت: قد اتفق القراء على اإ�سكان اأربع ياءات من هذا الباب، وهي: 

1- قوله تعالى: چ ۇ ۆ ۆ چ الأعراف:143. 2- قوله تعالى: چ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ    چ  التوبة:49. 3- قوله 
تعالى: چژ ژ ڑ  چ  مريم:43. 4- قوله تعالى: چ چ چ چ هود: 47. الن�سر في القراءات الع�سر  

.167-166/1
3/  �سراج القاري، �ص84.  
4/  �سراج القاري، �ص84.  
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  قراأ ور�ص والدوري بالفتح في ما بقي، وجملتها �سبع وع�سرون ياء، وحف�ص بالإ�سكان)1()2( .
)ج(-التي بعدها همزة قطع م�سمومة وجملتها ع�سر ياءات.

قراأها ور�ص بالفتح كلها وهي ما ياأتي :  
1- قوله تعالى :   )ى ى( األ عمران)36( 2- قوله تعالى:   )ۓ ڭ ڭ ڭ(    المائدة 

)29(   3- قوله تعالى :   )ڄ ڄ( المائدة)115(
4- قوله تعالى :   )ھ ھ( بالأنعام الآية )156( والزمر الآية )24(. 

5- قوله تعالى :   )ٺ ٺ( الأعراف)156( 6- قوله تعالى :   )ڀ ڀ ڀ( هود )54(.  

7- قوله تعالى : )ۓ ۓ ڭ( يو�سف)59( 8- قوله تعالى :   )ڻ ڻ( النمل)29(    

9- قوله تعالى :   )ۇ ۇ( الق�س�ص )27( والدوري وحف�ص بالإ�سكان )3()4(. 

)د(-التي بعدها همزة و�سل مقرونة بالم التعريف وجملتها اأربع ع�سرة ياء:  

قراأ الدوري بالإ�سكان في ياءين منها: 
1- قوله تعالى :   )ڄ ڄ ڃ( العنكبوت)56(

2- قوله تعالى :   )ۀ ہ ہ( الزمر)53(  
ۈ(   )ۆ     : تعالى  قوله   : تعالى  قوله  في  منها  واحدة  في  بالإ�سكان  حف�ص  قراأ 

البقرة )124(، وقراأ ور�ص بالإ�سكان في الثالثة)5(. 

1/  �سراج القاري، �ص85.  
2/  قلت: اتفق القراء الع�سرة على اإ�سكان ت�سع ياءات من هذا الباب، وهي:

1- قوله تعالى: چ ڄ ڃ    ڃ   ڃ چ باحلجر:36، و�ص: 79.
2- قوله تعالى: چ ىائ ائ    چ الق�س�ص: 34.

3- قوله تعالى: چ چچ چ  چ چ الأحقاف: 15.
4- قوله تعالى: چ ک ک    ک چ يو�سف:33.

5- قوله تعالى: چ پ پ   ڀ چ غافر:41.
6- قوله تعالى: چ ڦ ڦ چ غافر:43.

7- قوله تعالى: چ ٴۇ ۋ    چ املنافقون: 10.
8- قوله تعالى: چ ڄ ڄ   چ الأعراف:14. الن�سر يف القراءات الع�سر 127/2.

3/  الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 153- 157 . 
4/  اتفق القراء الع�سر على اإ�سكان ياءين من هذا الباب وهما:

1- قوله تعالى: چ ڃ ڃ   ڃ چ  البقرة:40.
2- قوله تعالى: چ مج جح چ  الكهف:96[

5/  تقريب المعاني، �ص172-171.  
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)هـ(-التي بعدها همزة و�سل غير مقرونة بالم التعريف وجملتها �سبعة موا�سع قراأ الدوري 
بالفتح منها ما ياأتي : 

1- قوله تعالى :   )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(   طه)31،30(
2- قوله تعالى :   )ٻ ٻ( الإعراف )144(

3- قوله تعالى :   )ڱ ں(الفرقان )27( وور�ص وحف�ص بالإ�سكان)1( . 
قراأ الدوري وور�ص بالفتح منها ما ياأتي : 

1- قوله تعالى :   )ڳ ڳ ڳ(   طه )42،41(  
2- قوله تعالى :   )ڻ ڻ ڻ( طه)43،42(

3- قوله تعالى :   )ۈ ۈ ٴۇ( الفرقان )30( 
4- قوله تعالى:   )ٿ ٹ ٹ(  ال�سف )6( وقراأ حف�ص بالإ�سكان)2( . 

 )و(-التي بعدها حرف من حروف الهجاء غير همزة قطع وو�سل ، وجملتها ثالثون ياء ، 
قراأ ور�ص بالفتح منها ما ياأتي :   

1- قوله تعالى :   )ۇ ۆ( الأنعام )162(
2- قوله تعالى :   )ېئ ىئ ىئ( البقرة )186(  

 . بالإ�سكان  وحف�ص  والدوري   )21( الدخان  ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ     : تعالى  قوله   -3
وقراأ الرواة الثالثة بالفتح في قوله تعالى: )محياي( الإنعام )162(  ولور�ص وجه اآخر وهو 

الإ�سكان مع المد الم�سبع.)3( . 

قراأ ور�ص وحف�ص بالفتح منها ما ياأتي :
1-قوله تعالى :   )ڳ ڱ( باآل عمران الآية )20( والأنعام الآية)79(

2-قوله تعالى :   )ڇ ڍ(   بالبقرة الآية )125( والحج الآية)26(. 
3-قوله تعالى :   )ڎ ڈ(   طه الآية )18(

5-قوله تعالى :   )ڇ ڇ ڍ ڍ( ال�سعراء الآية )118(  
6-قوله تعالى :   )ڦ ڦ( الكافرون الآية)7( والدوري بالإ�سكان )4(    

1/  �سراج القاري، �ص85.

2/  �سراج القارئ، �ص85.
3/  �سراج القارئ، �ص86 .

4/  �سراج القارئ، �ص86 .  
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قراأ حف�ص بالفتح منها ما ياأتي : 
1-  قوله تعالى :   )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( اإبراهيم الآية )22(

2-  قوله تعالى :   )ڈ ڈ ژ ژ ڑ( �ص الآية )69(   3-قوله تعالى :   )ں ں( �ص الآية )23(   
4-  لفظ :   )ٿ(    بالأعراف الآية )105(، والمو�سع الثاني من التوية الآية )83(، وثالثة 
موا�سع بالكهف الآيات )67(،)72(،)75( ، والأنبياء الآية)24(، والمو�سع الأول من 

ال�سعراء الآية )62(.
5-  قوله تعالى :   )خب مب(   الآية )28(

ووقفًا في قوله  �ساكنة و�ساًل  الياء  باإثبات  والدوري  ، قراأ ور�ص  بالإ�سكان  وور�ص  والدوري 
تعالى:   )ۀ ۀ ہ(    الزخرف الآية )68( ولحف�ص حذف الياء في الحالين )1(. 

ثالثًا : ياء�ت �لزو�ئد : 

واختالف   )2( ة  العثمانيَّ الم�ساحف  ر�سم  على  التالوة  في  الزائدة  المتطرفة  الياءات  هي 
اء فيها يدور حول الحذف والإثبات وجملتها اثنتان و�ستون ياء. القـّرَّ

قراأ ور�ص والدوري وحف�ص باإثبات الياء و�ساًل مفتوحة في قوله تعالى :   )پ پ پ( 
بالنمل الآية )36(  ، وللدوري وحف�ص عند الوقف وجهان : الإثبات والحذف ، ولور�ص عند 

الوقف الحذف . قراأ ور�ص والدوري باإثبات الياء و�ساًل فيما ياأتي : 

1- قوله تعالى :   ) ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( البقرة )186(
2- قوله تعالى :   )ڱ ڱ( اآل عمران )20(  3- قوله تعالى : )ڭ ڭ ۀ(  هود )105(

4- قوله تعالى :   )ڀ ٺ( هود )46(
5- قوله تعالى : ) ائ ائ( اإبراهيم )40(    6-قوله تعالى : ) ڳ ڱ( الإ�سراء )62(

7- قوله تعالى : ) ڍ( بالإ�سراء الآية )97( والكهف الآية )17(
8- قوله تعالى : )گ گ( الكهف )66    ( 9-قوله تعالى : )ڱ ڱ ڱ ڱ( الكهف )40(

9-  قوله تعالى: ڇھ ھ ے ےڇالكهف )24( 
10-  قوله تعالى: ڇ ڃ ڃ  ڃ ڇ  الكهف )64(

11- قوله تعالى : ) ک ک( طه )93( 11-قوله تعالى :   )ٹ ٹ ڤ( الحج )25(.
12- قوله تعالى : ) ٻ( النمل )26(   13-قوله تعالى : )ائ(  �سباأ)45(

1 / الوافي في �سرح ال�ساطبية ، �ص 159-158 . 
2 / الم�سدر نف�سه ، �ص 159 . 
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13- قوله تعالى : )ٱ ٻ ٻ( ال�سوري )32(    
14- قوله تعالى : )ک گ گ گ گ (   ق )41(

15- قوله تعالى : ) ېئ(.في المو�سعين بالقمرالآيتان )6( ، )8( والبقرة الآية)186(  
16-  قوله تعالى: چ ڀ ڀ   چالفجر )4(

16- قوله تعالى : ) ڱ( الفجر )15( وقوله تعالى: ڇ ہڇ الفجر )16( وللدوري وجه 
اآخر في هذين اللفظين وهو الحذف)1( .  

قراأ ور�ص  باإثبات الياء و�ساًل فيما ياأتي :  
1- قوله تعالى :   )ۉ( باإبراهيم الآية )14(  ومو�سعي ق الآيات )14،45(.

2- قوله تعالى :   )گ( بالحج و�سباأ وفاطر والملك الآية )19(.
3- قوله تعالى :   )ے ۓ( الق�س�ص )34(   4-قوله تعالى :   )ى( ي�ص)23( 
5- قوله تعالى :   )ڤ( ال�سافات )56( 6-قوله تعالى :   )ائ ائ( غافر )15(

7- قوله تعالى :   )ىئ ىئ( غافر)32( 8-قوله تعالى :   )ٹ( الدخان )21(.    
   : تعالى  ،39(10-قوله      37،  30،  18،21، الآيات )16    القمر  )ڱ(     : تعالى  قوله   -9

)ڃ چ(   الفجر )9(
11- قوله تعالى: ڇ ڑ   ڇالملك )17(12-ڇ ٺ ڇالدخان )20( )2(

قراأ الدوري باإثبات الياء و�ساًل في الأماكن الآتية : 
1- قوله تعالى :   )ڦ ڦ ڦ ڦ(   البقرة )196(    

2-  قوله تعالى :   )ٹ ڤ ڤ( اآل عمران)175(   3-قوله تعالى :   )ڱ ں(   المائدة )44(   
4-  قوله تعالى :   )ۈ ۈ( الأنعام)80( 5-قوله تعالى :   )مب ىب( الأعراف )195(    

6-  قوله تعالى :   )ڭ ۇ( هود)87(  7-قوله تعالى :   )ڈ ڈ( يو�سف)66(
8-  قوله تعالى :   )ڭ ڭ( اإبراهيم )  22(9-قوله تعالى :   )گ گ گ(   الكهف )39(    

10- قوله تعالى: ڇ ڭ   ڭ ڇغافر )28(11-قوله تعالى :   )پ پ 
پ( الزخرف )91(  )3(. 

ر�بعًا : هاء �ل�صمير �لمذكر �لغائب �لمنف�صل �لمرفوع ، وكذلك الموؤنث )هو،وهي( 

1 /�سراج القاري. �ص90-87.    
2/  �سراج القاري، �ص90 .  

3/  الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص163-160.  
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الهاء في  اأو فاء، وور�ص وحف�ص ب�سم  اأو واو  اإذا وقعا بعد لم  الهاء  باإ�سكان  قراأ الدوري 
)هو( وك�سر الهاء في )هي( )1(.

اكنين : خام�صًا : �لتقاء �ل�صَّ

ل في اآخر الكلمة الأولى والثاني في  اكن الأوَّ اإذا اجتمع �ساكنان في كلمتين ، وكان ال�سَّ
الثالث في  الحرف  وكان   ، البتداء  الثانية همزة و�سل ت�سم عند  اأّول  وكان   ، الثانية  اأول 
اخرج(  )قالت   ، )173( ا�سطر(البقرة  )فمن   : نحو  لزمة  ب�سمة  م�سموًما  الكلمة  هذه 
)اأو  الإ�سراء)110(،  اهلل(  ادعوا  )قل  الإ�سراء)20(،  انظر(  )محظورًا  يو�سف)31(، 

انق�ص( النمل)3(.

بك�سر  الدوري  وقراأ   ، اكنين  ال�سَّ ل  اأوَّ بك�سر  وقراأ حف�ص   ، اكنين  ال�سَّ ل  اأوَّ ب�سم  ور�ص  قراأ 
ل ال�ساكنين كحف�ص اإل الالم من )قل( والواو من )اأو( فاإنه قراأهما بال�سم حيُث وقعا)2( . اأوَّ

1/  البدور الزاهرة في القراءات الع�سر، لعبد الفتاح القا�سي، ط1، 1955م، �ص25، والوافي، 
�ص163-161.  

2/  الوافي في �سرح ال�ساطبية، �ص178-176.  
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الخاتمة

الحمد هلل على التوفيق، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده وعلى اآله و�سحبه اإلى يوم الدين.

 بعد هذه الرحلة الفاح�سة بين الم�سادر والمراجع تبين للباحث من النتائج ما ياأتي ذكره.
وقراأ  قراأ حف�ص على عا�سم مبا�سرة  ا  واأي�سً نافع مبا�سرة  الإمام  قراأ على  ور�ًسا  اإن   .1

الدوري على يحيى اليزيدي وقراأ اليزيدي على اأبي عمرو.
انت�سار رواية ور�ص في اأفريقيا اأكثر من انت�سارها في غيرها وكذلك رواية الدوري.  .2

ا  اأي�سً والدوري  ولور�ص  و�ساًل  ال�سورتين  بين  الب�سملة  اإثبات  الثالثة على  الرواة  اتفق   .3
ال�سكت والو�سل.

انفرد ور�ص عن الدوري وحف�ص بالطول في المد المت�سل والمنف�سل.  .4
انفرد ور�ص عن القراء بالطول والتو�سط في مد البدل واللين المهموز.  .5

انفرد حف�ص عن الدوري وور�ص بتحقيق الهمزتين من كلمة ومن كلمتين.  .6
هناك تقارب بين الدوري وحف�ص في المدود.  .7

هناك تقارب بين الدوري وور�ص في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين.  .8
انفرد الدوري عن ور�ص وحف�ص باإدخال األف بين الهمزتين من كلمة.  .9

انفرد ور�ص عن الدوري وحف�ص باإبدال الهمزة المفردة ال�ساكنة حرف مد اإذا كانت   .10
فاًء للكلمة، واإبدالها واًوا مفتوحة اإذا كانت مفتوحة بعد �سم وفاًء للكلمة.

يكن  لم  اإذا  قبلها  ال�ساكن  اإلى  الهمزة  بنقل حركة  وحف�ص  الدوري  عن  ور�ص  انفرد   .11
حرف مد.

قراأ الدوري باإدغام ذال )اإذ( في حروفها ال�ستة، دال )قد( في حروفها الثمانية، وتاء   .12
التاأنيث في حروفها ال�ستة.

اتفق ور�ص وحف�ص على اإظهار ذال )اإذ( ودال )قد( وتاء التاأنيث، اإل ور�ًسا فله اإدغام   .13
)قد( في الظاء وال�ساد، وتاء التاأنيث في الظاء.

اتفق الدوري وور�ص على تقليل روؤو�ص اآي ال�سور الإحدى ع�سرة واإل مع ال�سمير ولور�ص   .14
في ذلك الفتح والتقليل.

قراأ ور�ص بتقليل وفتح ذوات الياء، وله التقليل في ذوات الراء والألفات الواقعة قبل راء   .15
متطرفة مك�سورة، ولفظ )الكافرين(، و)كافرين(، وله اإمالة كبرى في )طه(.

مك�سورة،  متطرفة  راء  قبل  الواقعة  والألفات  الراء  ذوات  في  كبرى  باإمالة  الدوري  قراأ   .16
و)النا�ص( المجرورة، و)الكافرين(، و)كافرين(، وله التقليل في )َفعلى، وُفعل، وِفعلى(.
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انفرد حف�ص عن الدوري وور�ص بترك الإمالة اإل في )مجريها(.  .17
انفرد ور�ص بترقيق الراء الم�سمومة اأو المفتوحة ب�سروط.  .18

انفرد ور�ص بتغليظ الالم المفتوحة ب�سروط.  .19
وقف الدوري بالهاء على هاء التاأنيث التي كتبت تاًء.  .20

اتفق ور�ص  والدوري على فتح ياء الإ�سافة الواقعة قبل همزة قطع مفتوحة اأو مك�سورة،   .21
وانفرد ور�ص بالفتح في التي وقعت قبل همزة م�سمومة، وانفرد حف�ص بال�سكون في 

الأنواع الثالثة.
بالم  المقرونة  و�سل  همزة  قبل  الواقعة  الإ�سافة  ياء  فتح  على  الثالثة  الرواة  اتفق   .22

التعريف اإل ثالثة موا�سع اختلفوا فيها.
قراأ الدوري باإ�سكان الهاء في )هو، هي( بعد فاء، اأو واو، اأو لم.  .23

�لتو�صيات:

بعد توفيق اهلل �سبحانه وتعالى للباحث على اإكمال كتابة هذا البحث يرى اأن يو�سي:
1- المهتمين بطباعة الم�ساحف خا�سة )م�سحف اأفريقيا( اأن يعيدوا طباعة الم�ساحف 

بروايتي الدوري وور�ص حتى تكون هذه الم�ساحف متوفرة بكثرة.
2-  الذين يقرءون بهذه الروايات الثالث بعدم الخلط بينها.

3-   الباحثين في القراآن الكريم وقراءاته اأن يجعلوا هذه الروايات الثالث مو�سع اهتمامهم 
تاأليًفا وتدري�ًسا وتو�سيًحا.

ذلك  لأن  الروايات  هذه  اأ�سول  يتقنوا  اأن  الروايات  هذه  وفق  الكريم  القراآن  معلمي    -4
يجنبهم الخلط والخطاأ.

5-  القائمين على �ساأن الخلوات اأن يجعلوا للخلوة الواحدة رواية واحدة لئال يخلط الطالب 
بين الروايات واأن ل يبدلوا الرواية التي اأ�س�ست الخلوة بها.

 هذا و�سلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة الم�سادر والمراجع
1- مقدمات في علم القراءات، للدكتور اأحمد مفلح الق�ساة، والدكتور اأحمد خالد �سكري، 

والدكتور محمد خالد، دار عمار للن�سر والتوزيع، ط4، 1433هـ.

2- معرفة القراء الكبار على الطبقات الأع�سار حققه وقيد ن�سه وعلق عليه: ب�سار عواد 
معروف، و�سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط3، 1408هـ.

الأرنوؤوط،  �سعيب  الكتاب:  تحقيق  على  اأ�سرف  الذهبي،  لالإمام  النبالء،  اأعالم  �سير   -3
موؤ�س�سة الر�سالة، ط7، 1410هـ.

4- الن�سر في القراءات الع�سر، لبن الجزري، اأ�سرف على ت�سحيحه ومراجعته الأخيرة: 
ال�سيخ علي محمد ال�سباع، دار الفكر للطباعة والتوزيع.

5- وفيات الأعيان، واأنباء اأهل الزمان، لبن خلكان، تحقيق: اإح�سان عبا�ص، دار الثقافة، 
بيروت ــ لبنان.

6- غاية النهاية في طبقات القراء، لبن الجزري، عني بن�سره: برج�ستر ا�سر، دار الكتب 
العلمية، بيروت ــ لبنان، ط3، 1400هـ.

7- الوافي في �سرح ال�ساطبية، لالإمام عبد الفتاح القا�سي، دار ال�سالم، للطباعة والن�سر، 
القاهرة، ط5، 1439هـ.

8- تقريب النفع في القراءات ال�سبع، لالإمام علي محمد ال�سباع، المكتبة الثقافية، بيروت 
ـــ لبنان، ط1، 1429هـ.

عثمان  بن  علي  القا�سم  اأبي  لالإمام  المنتهي،  المقري  وتذكار  المبتدي  القاري  �سراج   -9
بن الح�سن، مكتبة البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بيروت ـــ 

لبنان، 1422هـ.

ال�سيخ: زكريا  اأ؛مد بن محمد، تحقيق  ال�ساطبية لالإمام محمد بن  10- �سرح �سعلة على 
عميرات، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ.

11- ل�سان العرب، لبن منظور، دار �سادر، بيروت، ط3، 1414هـ.

12- طبقات الحفاظ لل�سيوطي، ط1، النا�سر دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط1، 1422هـ.   

13-  فتح الو�سيد في �سرح الق�سيد لالإمام ال�سخاوي تحقيق: د- مولي محمد الإدري�سي 
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الطاهري، مكتبة الر�سد، ط1، 2002م، جدة.

14-  العقد الن�سيد في �سرح الق�سيد، لالإمام ال�سمين الحلبي، تحقيق: د- اأيمن ر�سدي، 
دار نور المكتبات، جدة، ط1، 2001م.   

15-  البدور الزاهرة في القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة، لالإمام عبد الفتاح 
القا�سي، �سركة ومكتبة ومطبعة م�سطفى البابي الحلبي، م�سر، ط1، 1955م.

16-  تقريب المعاني في �سرح حرز الأماني في القراءات ال�سبع، لالإمامين �سيد ل�سين، 
وخالد محمد الحافظ، مكتبة دار الزمان، ط2، 1419هـ.

محمد  علي  لالإمام  الق�سيد،  مق�سود  اإلى  المريد  اإر�ساد  الم�سمى  ال�ساطبية  �سرح    -17
ال�سباع، مكتبة ومطبعة محمد علي، م�سر.

تحقيق:  �سامة،  اأبي  لالإمام  ال�سبع،  القراءات  في  الأماني  حرز  من  المعاني  اإبراز    -18
اإبراهيم عطوة عو�ص، دار الكتب العلمية.

دار  الق�ساة،  اأحمد محمد مفلح  الجزري، تحقيق: د-  ابن  التي�سير، لالإمام  19-  تحبير 
الفرقان، ط1، 2000م.

باإفريقية من الفتح حتى منت�سف القرن الخام�ص الهجري، لهند �سلبي،  20-  القراءات 
الدار العربية للكتاب، 1983م.

21-  التي�سير في القراءات ال�سبع، لالإمام اأبي عمرو الداني، عني بت�سحيحه: ادنويرتزل، 
اإ�ستانبول، مطبعة الدولة.
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           �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن �لكريم 

بين النظرية والتطبيق

اإعداد : الدكتور/ مبارك الم�سري النظيف محمد
اأ�ستاذ الفقه واأ�سوله - كلية ال�سريعة - جامعة القراآن الكريم وتاأ�سيل العلوم

ملخ�ص �لبحث

 يهدف هذا البحث المعنون بـ »الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم بين النظرية والتطبيق« 
اإلى تاأ�سيل معنى الفهم المقا�سدي للقراآن وبيان اأهميته، وتحديد ال�سوابط العلمية التي 
ينبغي التقيد بها عند فهم القراآن فهمًا مقا�سديًا �سليمًا، واإبراز اأثر النظرة المقا�سدية في 

فهم القراآن، وتحديد اآثار فهم القراآن على الفرد والمجتمع.
 منهج البحث المّتبع في هذه الدرا�سة هو المنهج ال�ستقرائي التحليلي. 

ويخُل�ص البحث اإلى عدة نتائج اأهمها:

في  الكريم  للقراآن  الم�ستنير  الفهم  هو  راأيي-  –في  للقراآن  المقا�سدي  بالفهم  •المراد 
�سوء المقا�سد القراآنية المعتمد على قواعدها الم�ستثمر لفوائدها.

القراآن  فهم  في  ال�سلف  منهج  اتباع  منها:  �سابطة؛  قواعد  القراآني  المقا�سدي  •للفهم 
واأبعاده المقا�سدية، واللتفات اإلى المقا�سد، والإلمام بعلوم اللغة العربية واأ�ساليبها 
المتنوعة، وفهم ال�سياق القراآني، ومعرفة اأ�سباب النزول، والعمل والتطبيق لكل ما تم 

فهمه من القراآن في واقع الحياة.

•يترك الفهم المقا�سدي للقراآن اأثرًا وا�سحًا في الأمة -لو ترجم اإلى واقعها بيانًا بالعمل 
والتطبيق- يتمثل في الإ�سالح؛ اإ�سالح الأمة في مختلف �سوؤون حياتها، اإ�سالحها في 
اأحوالها الدينية والأخروية، واإ�سالحها في اأحوالها الدنيوية؛ الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية والثقافية والتربوية والأخالقية والعلمية والأمنية.

 اإ�سافة اإلى الخاتمة والتي ت�سم اأهم النتائج والتو�سيات.
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مقدمــة:

 الحمد هلل الذي بعث عبده بالقراآن ليكون للعالمين �ساهدًا ومب�سرًا ونذيرًا، وداعيًا اإلى اهلل 
باإذنه و�سراجًا منيرًا، واأزكى ال�سالة وال�سالم على خير الأنام وم�سباح الظالم �سيد ولد 

اآدم محمد بن عبد اهلل وعلى اآله واأ�سحابه والتابعين.
وبعد:

من  تعانيه  ما  خ�سم  في  وهي  اليوم  المحمدية  الأمة  ُترى  اأن  الم�ستقبل  ُب�سريات  من  فاإن 
ابتالءات ومحن وجراح؛ مقبلة على كتاب ربها فهمًا وا�ستماعًا وتالوة وحفظًا وتدبرًا وتف�سيرًا 
اأن  اليقين  علم  وعلمت  الإدراك  تمام  اأدركت  لأنها  ذلك  وتفعياًل،  وعماًل  واحتكامًا  وتعلمًا 
تحقيق مقا�سدها وتلبية مطالبها رهين بالعودة وتجديد الفهم للقراآن الذي يحمل لها الأمل 
في ا�سترداد قوتها وا�ستعادة مكانتها بين الأمم، والثقة كائنة والأمل معقود وهما يب�سران باأن 
مدركة  لن�سو�سه،  فقيهة  لآياته،  متدبرة  بالقراآن،  متم�سكة  دامت  ما  الأمة؛  لهذه  الم�ستقبل 
لمقا�سده، ل �سيما واأنه المنهج والمخرج لها مما تعانيه، كما في حديث علي ر�سي اهلل عنه: 

)األ اإنها �ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا ر�سول اهلل؟. قال: كتاب اهلل()1(. 

ومعلوم لدى كل م�سلم اأهمية ق�سية فهم الن�سو�ص القراآنية فهمًا مقا�سديًا والجتهاد في 
بتاأمل  اآياته  اآفاق  والتحلُّق في  القراآن  التفاعل مع  ولكن  الحياة،  واقع  تنزيلها على  و�سائل 
معانيها وفهم �سياقها وتذوق حالوتها والعمل بمقت�ساها، ل يتاأتى اإل بمعرفة المقا�سد التي 

تمثل البوابة الأ�سا�سية لفهم الر�سالة القراآنية ومعانيها التف�سيلية.

 فالفهم المقا�سدي ك�ساف لمحا�سن القراآن وم�سالحه لالأنام وهدايته واإ�سالحه لالأحوال 
َوَرْحَمًة  َوُهًدى  �َسْيٍء  ُكلِّ  لِّ ِتْبَيانًا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  )َوَنزَّ تعالى:  قال  والمعاد.  المعا�ص  في 

َوُب�ْسَرى ِلْلُم�ْسِلِميَن( )النحل:89(.

ومن هذا المنطلق، و�سعيًا اإلى نقل المعرفة من مجال التنظير والتاأ�سيل اإلى حيز التطبيق والتفعيل، 
جاء هذا البحث الذي بعنوان: »الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم بين النظرية والتطبيق«. 

�أهمية �لبحث:

تظهر اأهمية هذا المو�سوع في النقاط الآتية:
• تعالى، • اهلل  كتاب  في  متاأمل  كل  عنه  ي�ستغني  ل  الأهمية  غاية  في  المقا�سدي  الفهم 

و�سرط ينبغي اأن ي�ستوفيه كل مف�سر حتى يكون فهمه للقراآن �سحيحًا، ويعتمد عليه كل 

1/ اأخرجه الترمذي في �سننه )173/5( ح)2906(. 
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مجتهد يمار�ص ال�ستنباط والتاأويل، ففهم ن�سو�ص ال�سارع على النحو المطلوب يحتاج 
اإلى دراية بعلم مقا�سد ال�سريعة.

• القراآنية • الن�سو�ص  بين  التعار�ص  دفع  في  ي�ساعد  الكريم  للقراآن  المقا�سدي  الفهم 
توفيقًا وترجيحًا؛ فالجهل به اأو اإغفاله يوؤدي اإلى الوقوع في الخطاأ والنحراف.

• يلعب • الذي  الكريم  للقراآن  والمنهجية  العلمية  ال�سوابط  يعتبر من  المقا�سدي  الفهم 
دورًا كبيرًا في غلق الباب على الطفيليين اأدعياء المقا�سد والجتهاد واأ�سحاب النوايا 

الخبيثة، وكذلك التجاهات المنحرفة المعادية لالإ�سالم والم�سلمين.

    �أهد�ف �لبحث:
يمكن اإجمال الأهداف في الأمور التالية: 

• تاأ�سيل معنى الفهم المقا�سدي للقراآن وبيان اأهميته، وتحديد ال�سوابط العلمية التي •
ينبغي التقيد بها عند فهم القراآن فهمًا مقا�سديًا �سليمًا.

• اإبراز اأثر النظرة المقا�سدية في فهم القراآن، وتحديد اآثار فهم القراآن على الفرد والمجتمع.•
• القراآن • فهم  منهجية  تر�سيخ  في  والمعا�سرين  ال�سابقين  العلماء  جهود  عن  الك�سف 

الكريم وتطبيقه.
• اإظهار �سماحة الإ�سالم ومحا�سنه من خالل فهم معاني القراآن والوقوف على مقا�سده وغاياته.•
• الرتقاء بالأمة في كافة مناحيها لتكون اأهاًل لتفعيل المنهج الرباني وقيادة الإن�سانية •

نحو عمارة الكون.
م�صكلة �لبحث:

تتلخ�ص م�سكلة البحث فيما يلي:
• غياب الوعي باأهمية الفهم المقا�سدي مع قلة الدرا�سات المقا�سدية حول القراآن الكريم.•
• عدم تفعيل الآليات وال�سوابط العلمية لفهم القراآن والكتفاء بقراءته وحفظه دون فهم وتدبر. •
• البتعاد عن منهج ال�سلف المعتدل في فهم القراآن الكريم وطريقة التعامل معه ورعاية حقوقه.•
• تجاهل اأثر الفهم المقا�سدي على الفرد والمجتمع وا�ستثماره في حل م�سكالت الحياة.•

�لدر��صات �ل�صابقة للبحث:

اإل  م�ستقل  كتاب  المو�سوع  هذا  في  يكتب  لم  فاإنه  الباحث،  علم  وحد  اطالع  ح�سب  على 
بحثين هما: توظيف المقا�سد في فهم القراآن وتف�سيره، د. التهامي الوزاني. واأثر النظرة 
المقا�سدية في فهم القراآن الكريم، د. اأ�سرف بني كنانة. اإ�سافة اإلى بع�ص اأبحاث موؤتمر 

تدبر القراآن الكريم الذي نظمته الهيئة العالمية للتدبر، بالدوحة، 2013م.



الدكتور/ مب�رك امل�رصي النظيف حممد

جملة ت�أ�صيل العلوم 34

منهج �لبحث:

المتعلقة  المعلومات  ا�ستق�ساء  في  التحليلي  ال�ستقرائي  المنهج  الدرا�سة  في هذه  اتبعت 
المنهج  ا�ستخدمت  كما  تاأ�سيلها،  واإبراز  الكريم  للقراآن  المقا�سدي  الفهم  بق�سية 
ال�ستنباطي من خالل تحديد اأثر الفهم المقا�سدي على الأمة وتوظيف المعرفة المقا�سدية 

لفهم القراآن وتف�سيره.

اأوثق لالآيات القراآنية في �سلب البحث، واكتفيت باأن اأوثق للمعلومات  كما درجت على اأن 
بذكر ا�سم الكتاب وموؤلفه فقط على الهام�ص، وما �سواهما م�سمن في م�سادر البحث.  

خطة �لبحث:

اقت�ست طبيعة البحث اأن يكون تق�سيمه اإلى ثالثة مباحث بين مقدمة وخاتمة، على النحو التالي: 
�لمقدمة: وتناولت اأهمية البحث واأهدافه وم�سكلته والدرا�سات ال�سابقة له ومنهجه وخطته.

�لقر�آن(،  �لمقا�صد،  )�لفهم،  �لبحث  بم�صطلحات  �لتعريف  �لأول:  �لمبحث 

و�أهمية �لفهم �لمقا�صدي.

المطلب الأول: التعريف بم�سطلحات البحث )الفهم، المقا�سد، القراآن(.
المطلب الثاني: اأهمية الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم.    

�لمبحث �لثاني: قو�عد �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن ومو�نعه.

المطلب الأول: قواعد الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم.
المطلب الثاني: الموانع ال�سارفة عن الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم.

للقر�آن على �لأمة، ونماذج تطبيقية  �لمقا�صدي  �لفهم  �أثر  �لثالث:  �لمبحث 

للتف�صير �لمقا�صدي.

المبحث الأول: اأثر الفهم المقا�سدي للقراآن على الأمة الإ�سالمية.
المطلب الثاني: نماذج تطبيقية في توظيف مقا�سد ال�سريعة لفهم القراآن »التف�سير المقا�سدي«.

الخاتمة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.

واهلل تعالى اأ�سال اأن يتقبل هذا العمل ويجعله خال�سًا لوجهه الكريم، اإنه على ما ي�ساء قدير.
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�لمبحث �لأول

�لتعريف بم�صطلحات �لبحث )�لفهم، �لمقا�صد، �لقر�آن(، و�أهمية �لفهم �لمقا�صدي 

 وتحته مطلبان:
�لمطلب �لأول: �لتعريف بم�صطلحات �لبحث )�لفهم، �لمقا�صد، �لقر�آن(

�أوًل: تعريف الفهم لغة وا�سطالحًا:

وَفَهمًا وَفهامة  َفْهمًا  َفِهَمه  ال�سيء بالقلب،  الفهم لغة: قال ابن منظور: »الَفْهُم معرفتك 
م الكالم َفِهمه �سيئًا بعد  ْمت فالنًا واأَْفَهْمته، وَتَفهَّ َعِلَمه، وَفِهْمت ال�سيء َعَقلُته وعَرْفته، وَفهَّ
مه اإياه جعله َيْفَهُمه،  �سيء، ورجل َفِهٌم �سريع الَفْهم، ويقال: َفْهٌم وَفَهٌم، واأَْفَهمه الأَمَر وَفهَّ
ْمته تفهيمًا وَفْهم قبيلة »اأبو  َمه، وقد ا�ْستْفَهَمني ال�سيَء فاأَْفَهْمته، وَفهَّ وا�ْسَتْفَهمه �ساأَله اأن ُيَفهِّ

حي« وهو َفْهم بن َعمرو بن َقْي�ِص بن َعْيالن«)1(.

وقال الزبيدي: »َفِهمه: اأي علمه وعرفه بالقلب. والفرق بين الفهم والعلم، فاإن العلم مطلق 
وقيل:  غيرها.  اإلى  الخارجية  الأمور  من  النف�ص  انتقال  �سرعة  فهو  الفهم  واأما  الإدراك، 
الفهم: ت�سور المعنى من اللفظ. وقيل: هيئة للنف�ص يتحقق بها ما يح�سن. وقيل هو: جودة 
امة: هو الكثير الفهم«)2(.  الذهن من جهة َتَهيُّئه لقتنا�ص ما يِرد عليه من المطالب. والفهَّ

الفهم)4(.  �سريع  فهيم؛  ورجل  ال�سيء«)3(،  علم  والميم:  والهاء  »الفاء  فار�ص:  ابن  وقال   
ْمُت المعنى؛ اإذا َتَكّلْفَت  والتفهيم اإي�سال المعنى اإلى فهم ال�سامع بوا�سطة اللفظ)5(. وتفهَّ
الأ�سوليين  وعند  المناطقة)7(،  عند  كما  الذهنية  ال�سورة  وهو  المفهوم  ومنه  َفْهَمه)6(. 

المفهوم هو ما دل عليه اللفظ ل في محل النطق)8(.

 فمن خالل هذا العر�ص ي�سح اأن الفهم )ب�سكون الهاء وفتحها( في لغة العرب يدور معناه 
على العلم والمعرفة وجودة الذهن، وت�سور المعنى من اللفظ.

 والفهم ��صطالحًا: ل يخرج معناه عن هذه المعاني اللغوية: جودة الذهن، ومعرفة ال�سيء 
1/ ل�سان العرب )459/12(.
2/ تاج العرو�ص )224/33(.

3/ معجم مقايي�ص اللغة )457/4(. 
4/ اأ�سا�ص البالغة، الذمخ�سري)360/1(، كتاب العني، الفراهيدي )61/4(.

5/ التعريفات، اجلرجاين )88/1(.
6/ تهذيب اللغة، الأزهري )177/6(. 

7/ الكليات، اأبو البقاء الكفوي )282/4(.
8/ اأ�سول الفقه الإ�سالمي، الزحيلي )361/1(.
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بالقلب، وت�سور المعنى من اللفظ، وقد ورد لفظه في القراآن الكريم مرة واحدة ب�سيغة 
ْمَناَها �ُسَلْيَماَن َوُكاّلً اآَتْيَنا ُحْكمًا َوِعْلمًا ( )الأنبياء:79(. الفعل الم�سّعف، قال تعالى: (َفَفهَّ

ثانيًا: تعريف المقا�سد لغة وا�سطالحًا:

دًا  ق�سْ د  يق�سِ د(،  �ص  )ق  الثالثي  الفعل  من  واأ�سلها  مق�سد؛  جمع  لغة:  المقا�سد   
دًا)1(، والق�سد يطلق ويراد به عدة معاني لغوية)2(: منها العدل والتو�سط في الأمور  ومق�سِ
ْد ِفي َم�ْسِيَك()�سورة لقمان: 19(، اأي: تو�سط  وعدم الإفراط؛ كما في قوله تعالى: )َواْق�سِ
فيه. ومنها العتماد والأَّم والطلب؛ كما جاء في الحديث: )فق�سدت عثمان حتى خرج اإلى 
ُد  اأي: طلبته. ومنها ا�ستقامة الطريق؛ كما في قوله تعالى: )َوَعَلى اهلّلِ َق�سْ ال�سالة()3(، 
ِبيِل()�سورة النحل: 9(، اأي: الطريق الم�ستقيم. ومنها القرب؛ كما في قوله �سبحانه:  ال�سَّ
قريبًا  مو�سعًا  اأي:  التوبة:42(،  َبُعوَك()�سورة  لَّتَّ دًا  َقا�سِ َو�َسَفرًا  َقِريبًا  َعَر�سًا  َكاَن  )َلْو 

�سهاًل)4(. واأقرب المعاني المق�سودة هو معنى الأَّم وطلب ال�سيء والتوجه. 

 والمقا�سد ��صطالحًا: لم اأقف على حد اأو تعريف لها ر�سمه القدامى، ولكن المـُْحَدثين 
تناولوها بتعريفات متنوعة، منها:

• تعريف محمد الطاهر بن عا�سور، هي: “المعاني والحكم الملحوظة لل�سارع في جميع •
اأحوال الت�سريع اأو معظمها”)5(.

• تعريف عالل الفا�سي، هي: »الغاية والأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من اأحكامها«)6(.•
• في • ال�سارع  راعاها  التي  ونحوها  والحكم  »المعاني  هي:  اليوبي،  �سعد  محمد  تعريف 

الت�سريع عمومًا وخ�سو�سًا من اأجل تحقيق م�سالح العباد«)7(.
• تعريف يو�سف حامد العالم: “الغاية التي يرمي اإليها الت�سريع، والأ�سرار التي و�سعها •

ال�سارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام”)8(. 

1/ معجم مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )95/5(.
2/ انظر: تاج العرو�ص )190/5(، ل�سان العرب )353/3(، اأ�سا�ص البالغة )80/2(، امل�سباح املنري، الفيومي �ص300، 

القامو�ص املحيط، الفريوز اأبادي، �ص396، مختار ال�سحاح، الرازي، �ص536.
3/ فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ابن حجر )67/7( ح)3696(.

4/ انظر: جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن، الطربي )141/6(.
5/ مقا�سد ال�سريعة، �ص51. 

6/ مقا�سد ال�سريعة ومكارمها، �ص3.
7/ مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، �ص37. 

8/ املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، �ص79.
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• عت ال�سريعة لأجل تحقيقها لم�سلحة العباد«)1(.• تعريف اأحمد الري�سوني، هي: »الغايات التي ُو�سِ
• تعريف نور الدين الخادمي، هي: »المعاني الملحوظة في الأحكام ال�سرعية، والمترتبة •

عليها، �سواء اأكانت تلك المعاني ِحَكمًا جزئية اأم م�سالح كلية اأم �سمات اإجمالية، وهي 
تتجمع �سمن هدف واحد، هو تقرير عبودية اهلل وم�سلحة الإن�سان في الدارين«)2(.

• تعريف وهبة الزحيلي: “ المعاني والأهداف الملحوظة في جميع اأحكامه اأو معظمها، •
.

اأو هي الغاية من ال�سريعة والأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من اأحكامه»)3(
• تعريف محمد بكر اإ�سماعيل:  «الم�سالح العاجلة والآجلة للعباد التي اأرادها اهلل عز •

وجلَّ من دخولهم في الإ�سالم، واأخذهم ب�سريعته”)4(. 
• تعريف عبد العزيز ربيعة:  «ما راعاه ال�سارع في الت�سريع عموماً وخ�سو�ساً من م�سالح •

للعباد، ومما يف�سي اإليها مما يجلب لهم نفعًا اأو يدفع عنهم �سررًا”)5(.

العليا  والغايات  والحكم  المعاني  مجموع  فهي:  �لقر�آن”  “مقا�صد  بعبارة  المراد  واأما   
المنثورة في ثنايا ال�سور والآيات والفوا�سل والأجزاء والأحزاب القراآنية والتي ت�سكل مراد 
اهلل عز وجل من اإنزاله القراآن الكريم على المكلفين في الدارين)6(. وقيل هي: الق�سايا 
الأ�سا�سية والمحاور الكبرى التي دارت عليها �سور القراآن الكريم واآياته تعريفًا بالإ�سالم 
وتحقيقًا لمنهجه في هداية الب�سر)7(. وقيل هي: الغايات التي اأُنزل القراآن لأجلها تحقيقًا 

لم�سالح العباد)8(.

ثالثًا: تعريف القراآن لغة وا�سطالحًا: 

تقول:  و�سم،  جمع  بمعنى  قراأ  من  وهو  كُغْفران و�ُسْكران،  على وزن ُفْعالن  لغة:  القراآن 
قال  الترتيل،  في  بع�ص  اإلى  بع�سها  والكلمات  الحروف  �سم  والقراءة  وقراآنًا،  قراءة  قراأ 
اأي:   )17،18 القيامة:  ُقْراآَنُه()�سورة  ِبْع  َفاتَّ َقَراأَْناُه  َذا  َفاإِ َوُقْراآَنُه.  َجْمَعُه  َعَلْيَنا  )اإِنَّ  تعالى: 
قراءته. و�سمي القراآن بالقراآن؛ لأنه جامع لثمرة جميع العلوم الكونية والكتب ال�سماوية، 

1/ نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي، �ص7. 
2/ الجتهاد املقا�سدي.. حجيته.. �سوابطه.. جمالته، �ص25.

3/ اأ�سول الفقه الإ�سالمي )1017/2(. 
4/ مقا�سد ال�سريعة تاأ�سياًل وتفعياًل، �ص13 . 

5/ علم مقا�سد ال�سارع، �ص21 . 
6/ الإدراك املقا�سدي محدد من محددات تدبر القراآن الكرمي، محمد املنتار، �ص 7.

7/ جهود العلماء يف ا�ستنباط مقا�سد القراآن، م�سعود بو دوخة، �ص956. 
8/ مقا�سد القراآن من ت�سريع الأحكام، عبد الكرمي حامدي، �ص29. 
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ُكلِّ �َسْيٍء()�سورة النحل: 89(. وقيل: لأّنه جمع  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِّ لقوله تعالى: )َوَنزَّ
ال�سور الـمائة والأربع ع�سرة )114( �سورة)1(.

اأهل  اإلى  اإذا اتجهنا  ُيبّين، ولكن  اأن  ُيعّرف واأبين من  اأن  اأعرف من  ��صطالحًا: هو   والقراآن 
عليه  اهلل  �سلى  محمد  ر�سوله  على  المنزل  تعالى  اهلل  كالم  باأنه:  عرفوه  قد  نجدهم  الأ�سول 
و�سلم، بالل�سان العربي، المعجز المتحدى به، المكتوب في الم�ساحف، المحفوظ في ال�سدور، 

المنقول بالتواتر، المتعبد بتالوته، المبدوء ب�سورة الفاتحة، المختوم ب�سورة النا�ص)2(. 

 ومن ثم فاإن المراد بم�سطلح »�لفهم �لمقا�صدي للقر�آن« - على ما يبدو لي - فهو: 
تاأ�سي�ص فهم القراآن واإدراك معانيه والجتهاد في تاأويله وا�ستنباط اأحكامه وترجيح الأقوال 
بالمقا�سد  العمل  هو  اأو  لأجلها.  نزل  التي  مقا�سده  على  تعوياًل  المتعار�سة،  التف�سيرية 
فيها  والجتهاد  القراآنية  الن�سو�ص  فهم  عملية  اأثناء  اإليها  واللتفات  عليها  والعتماد 
القراآنية  المقا�سد  �سوء  في  الكريم  للقراآن  الم�ستنير  الفهم  هو  اأو  الأحكام،  وا�ستنباط 

المعتمد على قواعدها الم�ستثمر لفوائدها)3(.

اإلى  المو�سل  »التب�سر  بالتدبر الذي معناه  للقراآن يت�سل في مدلوله  المقا�سدي   والفهم 
دللت اآيات القراآن وما وراءها من حكم واأ�سرار بق�سد النتفاع بها علمًا واإيمانًا وعماًل«)4(، 
وهو -في الحقيقة- فتح وعطية من اهلل تعالى للعبد المتاأمل في خطابه لفهم معانيه واإدراك 
مقا�سده، وهذا المعنى يوؤكده بو�سوح قول الإمام علي ر�سي اهلل عنه، لما �ساأله اأبو جحيفة: 
)هل عندكم �سيء من الوحي اإل ما في كتاب اهلل؟. قال: والذي فلق الحبة وبراأ الن�سمة ما 

اأعلمه اإل فهًما يعطيه اهلل رجاًل في القراآن...()5(.

�لمطلب �لثاني: �أهمية �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن �لكريم     

يمكننا اأن ن�ستخل�ص اأهمية الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم في الجوانب الآتية:

1/ �لك�صف عن محا�صن �لقر�آن و�أهد�فه وما يحويه من هد�ية وم�صالح للمكلفين: 
فالفهم المقا�سدي ك�ساف لمحا�سن القراآن وم�سالحه لالأنام وهدايته واإ�سالحه لالأحوال 
في المعا�ص والمعاد، قال ابن عا�سور: »اإن القراآن الكريم اأنزله اهلل تعالى كتابًا ل�سالح اأمر 

1/ انظر مادة »قراأ« يف: ل�سان العرب )128/1(، ال�سحاح )67/2(، مناهل العرفان، الزرقاين )14/1- 15(.
2/ اأ�سول الفقه الإ�سالمي، وهبة الزحيلي )421/1(.

3/ اأثر تدبر القراآن الكرمي يف الفقه املقا�سدي، مبارك امل�سري النظيف، �ص 13.
4 املرجع ال�سابق، �ص7. 

5/ اأخرجه البخاري يف �سحيحه )1110/3( ح)2882(، الرتمذي يف �سننه )25/4( ح)1412(. وقال: ح�سن �سحيح.
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ُكلِّ  لِّ ِتْبَيانًا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  النا�ص كافة رحمة لهم، لتبليغهم مراد اهلل، قال تعالى: )َوَنزَّ
الأعلى منه �سالح  المق�سد  فكان  )النحل:89(،  ِلْلُم�ْسِلِميَن(  َوُب�ْسَرى  َوَرْحَمًة  َوُهًدى  �َسْيٍء 

الأحوال الفردية والجتماعية والعمرانية«)1(.

 فالقراآن الكريم يحتوي على اأرقى المقا�سد واأكبرها، واأعلى الم�سالح واأعظمها، فهو اأ�سل 
الأ�سول وم�سدر الم�سادر واأ�سا�ص النقول والعقول، وقاعدة اأي بناء ح�ساري يهدف اإلى 
الإعمار والتنمية والزدهار والتقدم وال�سالح)2(، وكافة مقا�سد ال�سرع المعتبرة والمعلومة 
والمقررة في الدرا�سات ال�سرعية اإنما هي راجعة في جملتها اأو تف�سيلها، �سراحة اأو �سمنًا 

اإلى هدي القراآن وتعاليمه واأ�سراره وتوجيهاته.

من  المقا�سد  فمعرفة  وتدبره:  فهمه  وتي�صير  �لقر�آن  تف�صير  على  �لإعانة   /2
اأهم ما يعين على فهم كتاب اهلل تعالى فهمًا �سحيحًا، ويو�سل اإلى معرفة الحق في تف�سير 
القراآن والتبحر في دللته وهداياته ودقائق معانيه)3(. فهي البوابة الأ�سا�سية لفهم الر�سالة 
ال�سلف  عند  الكريم  للقراآن  المقا�سدي  الفهم  كان  فقد  التف�سيلية.  ومعانيها  القراآنية 
ال�سالح من ال�سحابة والتابعين ر�سوان اهلل عليهم راقيًا حيًا يمالأ جنبات حياتهم، حتى 
قال ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما: »لو �ساع مني عقاُل بعيري لطلبته في القراآن الكريم، 
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن �َسْيٍء()الأنعام: 38(. فلزم اأهل الع�سر   ا َفرَّ فاإن اهلل تعالى يقول: )مَّ
-اقتداًء باأ�سالفهم الأخيار-  اأن يعيدوا النظر في تعاملهم مع القراآن؛ لأن اهلل تعالى بّين 
اأن المق�سود من اإنزال القراآن اإنما هو تدبره وتفهمه والتفكر في اأوامره ونواهيه وق�س�سه 
اآَياِتِه  ُروا  بَّ َيدَّ لِّ ُمَباَرٌك  َلْيَك  اإِ اأَنَزْلَناُه  )ِكَتاٌب  تعالى:  قال  ووعيده،  ووعده  واأمثاله  ومواعظه 
بمقت�سى  والعمل  وتدبره  فهمه  هي  اإنزاله  من  فالغاية  اْلأَْلَباِب()�ص:29(.  اأُْوُلوا  َر  َوِلَيَتَذكَّ
ذلك، ول يمكن اأن يعمل الإن�سان ب�سيء ل يفهمه، ومَثُل من يقراأ القراآن ول يفهمه، كمثل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ياأمرهم فيه وينهاهم، ويدلهم على ما ينفعهم، ويحذرهم مغبة 
�سلوك طريق معين؛ لأن عدوهم فيه راب�ص، فعظموا الكتاب ورفعوه فوق روؤو�سهم، و�ساروا 
يتغنون بقراءة ما فيه، لكنهم �سلكوا الطريق الذي نهاهم عنه فخرج عليهم العدو فق�سى 
َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر  ُروَن اْلُقْراآَن  َيَتَدبَّ عليهم. قال ال�ساطبي في معنى قوله تعالى: )اأََفاَل 
اهلّلِ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثيرًا()الن�ساء:82(؛ »التدبر اإنما يكون لمن التفت اإلى المقا�سد، 

1/ التحرير والتنوير )38/1(. 
2/ الجتهاد املقا�سدي، اخلادمي )70/1(. 

3/ علم مقا�سد ال�سور، محمد عبد اهلل الربيعة، �ص12. 
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فالفهم  التدبر«)1(.  لهم  يح�سل  فلم  القراآن  مقا�سد  عن  اأعر�سوا  اأنهم  في  ظاهر  وذلك 
»اأدلة  عا�سور:  ابن  قال  ال�سريعة.  مقا�سد  معرفة  على  يتوقف  ال�سرعية  للن�سو�ص  الأمثل 

ال�سريعة اللفظية ل ت�ستغني عن معرفة المقا�سد ال�سرعية«)2(. 

ق�سد  معرفة  اأن  فيه  ريب  ل  مما  و�لِحَكم:  �لأحكام  ��صتنباط  على  �لإعانة   /3

اإلى فهم كالمه وتطبيقه، فاإذا كان هذا الحال ب�سفة عامة، فهو بالن�سبة  اأدعى  المتكلم 
اأدلتها  اأن ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية من  اآكد، ولهذا اعتبر علماء الأ�سول  لكالم ال�سارع 
ل بد له من ركنين اأ�سا�سيين اأولهما: العلم باللغة العربية والحذق بها لمعرفة ما دل عليه 
ظاهر اللفظ. وثانيهما: العلم بمقا�سد ال�سارع لمعرفة المعنى المق�سود من ظاهر اللفظ. 
قال �بن �لقيم: »واعلم اأن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء با�ستخراج العبر وا�ستنباط 
الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والعتبار، فاإذا �سمع الآيات كانت له نورًا على نور، 

وهوؤلء اأكمل خلق اهلل واأعظمهم اإيمانًا وب�سيرة«)3(. 

لذاته،  مق�سودًا  لي�ص  بالمقا�سد  فالعلم  �لمتعار�صين:  بين  و�لتوفيق  �لترجيح   /4

اإعماله وا�ستثماره في فهم وتوجيه الن�سو�ص ال�سرعية الظنية المتعار�سة،  واإنما يراد به 
فقد ينقدح في ذهن المتاأمل لن�سو�ص القراآن تعار�ص بينها في الظاهر، فبمعرفة المقا�سد 
الن�سو�ص  بين  التعار�ص  �سبب  ين�ساأ  وقد  التوفيق.  اأو  بالترجيح  التعار�ص  هذا  دفع  يمكن 
نتيجة لوجود تعار�ص بين علتين اأو مق�سدين، فيقوم المجتهد بالترجيح بينهما)4(. ولذلك 
ل يخفى دور القواعد المقا�سدية في نفي التعار�ص والتناق�ص بين الأحكام الم�ستنبطة وفق 

اإجراء المقا�سد واإعمالها.

5/ �لع�صمة من �لوقوع في �لزلل: فاإن اإدراك المقا�سد يع�سم المف�سر من التاأويالت 

اأبعادًا جديدة للن�ص  الخاطئة والتف�سيرات المجانبة لل�سواب؛ لأنها تو�سع الآفاق وتعطي 
وقد بّين ال�ساطبي اأن من اأ�سباب النحراف في  المقا�سد.  بدون معرفة  يتوقعها  يكن  لم 
فهم مراد اهلل تعالى من كالمه لم  التف�سير عدم اللتفات اإلى المقا�سد، فقال: “فمن 
يتجراأ عليه بالتحايل تبدياًل وتغييرًا، وكذلك من وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت اإلى 
المقا�سد، فاإنه يكون قد ق�سر في فهم مراد اهلل، وكذا ما ابتدعه الم�سبهة والمعطلة في 

1/ املوافقات )383/3(. 
2/ مقا�سد ال�سريعة، �ص847.

3/ مدارج ال�سالكني )335/1(. 
4/ توظيف املقا�سد يف تدبر القراآن، يو�سف اأحمد البدوي، �ص24. 
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اآيات ال�سفات، يعود اإلى هذا الخلل في فهم مقا�سد القراآن، ومراد اهلل من خطابه”)1(. 

الإلفة  يجلب  المطلوب  النحو  على  القراآن  ففهم  و�لتع�صب:  �لخالف  �آثار  �إز�لة   /6

واجتماع القلوب ويزيل اأثر الخالف من فرقة وتع�سب واقتتال. فعن اإبراهيم التيمي قال: 
وقبلتها  واحد،  ونبيها  الأمة،  هذه  تختلف  كيف  نف�سه؛  يحدث  فجعل  يوم،  ذات  عمر  خال 
واحدة؟ فاأر�سل اإلى ابن عبا�ص، فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟، 
فقال ابن عبا�ص: يا اأمير الموؤمنين اإنا اأُنزل علينا القراآن فقراأناه، وعلمنا فيم نزل، واإنه 
�سيكون بعدنا اأقوام يقروؤون القراآن ول يدرون فيم نزل، فيكون لهم فيه راأي، فاإذا كان لهم 
الفهم نور يقذفه اهلل  قال �بن �لقيم: »�سحة  اقتتلوا)2(.  راأي اختلفوا، فاإذا اختلفوا  فيه 
والغي  وال�سالل  والهدى  والباطل  والحق  والفا�سد  ال�سحيح  بين  به  يميز  العبد،  قلب  في 

والر�ساد، ويمّده ح�سن الق�سد وتحري الحق وتقوى الرب في ال�سر والعالنية«)3(.

 

1/ انظر املوافقات )390/3(، العت�سام )24/2(، وكالهما لل�ساطبي.
2/ املوافقات )147/4، 148(.

3/ اإعالم املوقعني )69/1(. 
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�لمبحث �لثاني

 قو�عد �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن ومو�نعه

 وتحته مطلبان:
�لمطلب �لأول: قو�عد �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن �لكريم

اإن المتاأمل في الن�ص القراآني الطالب فهمه فهمًا مقا�سديًا �سحيحًا لبد بعد اأن ي�ستفرغ 
في  التو�سع  لأن  والن�سباط؛  والثبات  بالطراد  تتميز  معينة  ب�سوابط  يتقيد  اأن  جهده 
اأن ي�سكل �سرخًا  الفهم المقا�سدي للقراآن دونما �سوابط منهجية وقواعد محكمة، يمكن 
تحت  تعطيلها  اأو  ال�سريعة  اأحكام  رف�ص  اإلى  تدعو  وفو�سى  ا�سطراب  اإلى  يوؤدي  غائرًا، 
م�سمى الم�سالح والمقا�سد، وخا�سة في ظل المتغيرات الراهنة. ولكي تكون عملية الفهم 
المقا�سدي للقراآن الكريم �سحيحة موؤثرة، لبد لها من قواعد و�سوابط توؤطرها وتر�سم لها 
اآفاقًا وا�سحة وحدودًا معلومة، تتحكم في ا�ستيعاب الهدي الرباني، وفهم دللت الخطاب 

القراآني واأبعاده. ومن هذه القواعد ال�سابطة:

1/ �ل�صتعانة باهلل في فهم خطابه مع �لتجرد و�لإخال�ص و�لتقوى:
 فالت�ساف بالتقوى، والفتقار اإلى اهلل بالدعاء وطلب العون والتوفيق وال�سداد، والتجرد من 
بط، وال�ّسالمة من اتباع الهوى، والتثبت)1( ونحوها،  التع�سب المذهبي وتوافر العدالة، وال�سّ
قال �بن تيمية: “اإن النظر المجرد في  للقراآن.  المقا�سدي  للفهم  �سابطة  عوامل  كلها 
الدليل دون توافر اأ�سباب الهداية، من ذكر اهلل واللجوء اإليه ودون انتفاء الموانع المعوقة، 
من و�سو�سة ال�سيطان، ل يح�سل الفقه ال�سحيح، ول معرفة ق�سد ال�سارع من اأوامره ونواهيه 
واأخباره”)2(. كما ل تنك�سف مقا�سد القراآن واأ�سراره اإل بقدر غزارة العلم، و�سفاء القلب 
وتوفر الدواعي للتدبر والتجرد للطلب)3(. قال �لزرك�صي: »واعلم اأنه ل يح�سل للناظر فهم 
معاني الوحي حقيقة، ول يظهر له اأ�سرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة اأو اإ�سرار 

على ذنب اأو في قلبه كبر اأو هوى اأو حب الدنيا اأو يكون غير متحقق الإيمان«)4(.

2/ معرفة �لقر�آن �لكريم نف�صه و�ل�صنة �لمطهرة وعلومهما:

 بمعنى اأن اأحق واأف�سل ما ُيفهم وُيف�سر به القراآن هو القراآن نف�سه، فاإذا ق�سدت اأن تفهم 

1/ الفتيا يف النوازل يف املذهب املالكي، الأ�سول وال�سوابط والآثار، مبارك امل�سري، �ص17.
2/ نق�ص املنطق، ابن تيمية �ص35. 

3/ اإحياء علوم الدين، الغزايل )193/1(. 
4/ الربهان )180/2(. 
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القراآن حق الفهم فتاأمل فيه كله؛ لأن القراآن يو�سح بع�سه بع�سًا، فما وجدته مجماًل في مكان، 
�ستجده مبيًنا في مكان اآخر، وما وجدته مخت�سًرا في مكان �ستجده مب�سوًطا في مكان اآخر، 
وهذه قاعدة مهمة �سابطة للفهم �سار عليها طائفة من اأهل التف�سير  القدامى والـُمْحَدثين، 
وغيره.  بالقراآن«  القراآن  اإي�ساح  في  البيان  »اأ�سواء  كتابه  في  �ل�صنقيطي  الأمين  كمحمد 
وكذلك مما يعين على الفهم بيان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم المتمثل في ال�سنة المطهرة؛ 
َل اإَِلْيِهْم()النحل: 44(. قال  ا�ِص َما ُنزِّ َن ِللنَّ ْكَر ِلُتَبيِّ لأن اهلل تعالى قال له: )َواأَنَزْلَنا اإَِلْيَك الذِّ
�لآلو�صي: »اإن مقا�سد القراآن وحقائقه واأ�سراره ل تعرف اإل عن طريق ال�سنة التي جاء بها 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم«)1(. وقد ذكر مناع �لقطان �سروطًا للمف�سر منها: “�سحة 
العتقاد، والتجرد عن الهوى، والبدء بتف�سير القراآن بالقراآن، ثم ال�سنة...”)2(.

المكية  والآيات  والمت�سابه  والمحكم  والمن�سوخ،  كالنا�سخ  القراآن  علوم  معرفة  وكذلك   
والمدنية، ومعرفة الوقف والبتداء، ومعرفة العالقة بين اأ�سماء اهلل الح�سنى والآيات التي 
وردت فيها، كلها قواعد معينة على فهم القراآن الفهم المطلوب. اإ�سافة اإلى الدراية بعلوم 
ال�سنة لأنها المذكرة التف�سيرية للقراآن الكريم، كما قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
)األ اإني اأوتيت الكتاب ومثله معه، األ اإني اأوتيت القراآن ومثله معه، األ يو�سك رجل ينثني 
�سبعانًا على اأريكته يقول عليكم بالقراآن فما وجدتم فيه من حالل فاأحلوه، وما وجدتم فيه 

من حرام فحرموه...()3(.

3/ �تباع منهج �ل�صلف في فهم �لقر�آن و�أبعاده �لمقا�صدية: 

اإن الخّيرية التي امتاز بها �سلف هذه الأمة، اإنما كانت ب�سبب اإقبالهم واعتزازهم واحتفائهم 
وتم�سكهم بكتاب ربهم وتدبرهم اإياه. وَقِمٌن بالذي يروم اقتفاء اأثرهم اأن يقترب من القراآن 
الكريم ويتعرف على منهجهم في فهمه وكيفية التعامل والتفاعل معه؛ لأنهم عا�سروا التنزيل 
وعرفوا التاأويل، ولهذا المنهج ال�سلفي في تدبر القراآن وفهمه اأ�س�ص وموجهات)4(، اأذكر منها:

لحل  له حقه  وعرفنا  فلو عظمناه  بحقوقه:  والقيام  القلوب  في  الكريم  القراآن  تعظيم  اأ/ 
بنا من الخير ما حل بهم ولما اأ�سابنا الذي اأ�سابنا، لو اأكرمنا كتاب اهلل ما اأهاننا اأحد، 
ولرفرفت رايات الإ�سالم على كل بلد؛ لأن القراآن هو القراآن على مر الع�سور ل يخلق من 

1/ روح املعاين، الآلو�سي )106/21(. 
2/ مباحث يف علوم القراآن، مناع القطان �ص329 وما بعدها.

3/ حديث املقدام بن معد يكرب، اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )131/4( ح)17213(، اأبو داود يف �سننه )200/4( ح)4604(.
4/ اأثر تدبر القراآن الكرمي يف الفقه املقا�سدي، مبارك امل�سري، �ص 23، 24. 
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كثرة الرد، ول تنق�سي عجائبه، وفيو�ص الخير والبركات فيه وفيرة وكثيرة، فاإذا اأردناه لنا 
د�ستورًا فال بد من تقدي�سه، ول بد من مراعاة حقوقه وتعظيمه في قلوبنا وتاأ�سي�سه. قال 
الحارث المحا�سبي: )اإذا عُظم في �سدرك تعظيم المتكلم به، لم يكن عندك �سيء اأرفع ول 
اأ�سرف ول اأنفع ول األذ ول اأحلى من ا�ستماع كالم اهلل جل وعز، وفهم معاني قوله تعظيمًا 
اإذا كان اهلل قائله، فحب القول على قدر حب قائله()1(. ولذلك اعتنى  وحبًا له واإجالًل. 

به ال�سحابة وتابعوهم تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا وعماًل، وعلى ذلك �سار �سائر ال�سلف.

اإيمانية  وزيادة  قلبية  وتدبره: وذلك من طهارة  الكريم  القراآن  لفهم  والتهيوؤ  التاأهيل  ب/ 
و�سدق ومحبة واإخال�ص وتوا�سع و�سبر. ول �سك اأن للقراآن الكريم تاأثيره البليغ الأخاذ في 
اآياته، ووقف على عجائبه وعظاته، ولكن هذا القلب  اأذن وقلب من لزمه وائتم به وتدبر 
الموؤثَّر عليه ل ينتفع بذلك اإل بعد طهارته وح�سوره مع الخ�سوع والمحبة والتعظيم والت�سليم. 
قال ابن قيم الجوزية: )اإذا اأردت النتفاع بالقراآن، فاجمع قلبك عند تالوته و�سماعه، واألق 
�سمعك، واح�سر ح�سور من يخاطبه من تكلم به، فاإنه خطاب منه لك على ل�سان ر�سوله 
ْمَع َوُهَو  �سلى اهلل عليه و�سلم، قال تعالى: )اإِنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ
�َسِهيٌد()�سورة ق:37(، فاإذا ح�سل الموؤثر وهو القراآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، 
ووجد ال�سرط وهو الإ�سغاء، وانتفى المانع وهو ا�ستغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب 

وان�سرافه عنه اإلى �سيء اآخر، ح�سل الأثر وهو النتفاع والتذكر()2(.

اإك�سير الحياة  اأن هذا القراآن  ج/ فقه التعامل مع القراآن كما ينبغي: فلو علمنا ما علموا 
وروح الوجود وربيع القلوب ووثيقة الر�سد الخالدة، لأتقنا فن التعامل معه، تاأمل معي اإلى 
ما قاله الح�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما: )اإنَّ من كان قبلكم راأوا القراآن ر�سائل من ربهم، 
دونها في النهار()3(. ولذلك من اأراد تفهم القراآن ومعرفة  رونها بالليل، ويتفقَّ فكانوا يتدبَّ
مقا�سده فاإنه لبد له من الرجوع اإلى اأقوال ال�سحابة والتابعين، ليطمئن اإلى اأن المعنى 
«لما امتازوا به من م�ساهدة اأ�سباب  القر�ساوي:  قال  الذي ا�ستخرجه هو معنى �سحيح. 
التنزيل وقرائن الأحوال، فراأوا و�سمعوا ما لم ير غيرهم ولم ي�سمع، مع عراقة في اللغة 

بال�سليقة والن�ساأة، و�سفاء في الفهم، و�سالمة في الفطرة، وقوة في اليقين”)4(.

1/ العقل وفهم القراآن، �ص302.
2/ الفوائد، �ص 3. 

3/ التبيان، النووي، �ص 28. ون�سب اإلى احل�سن الب�سري، بلفظ: )وينفذونها بالنهار(، اإحياء علوم الدين، الغزايل 
.)500/1(

4/ كيف نتعامل مع القراآن الكرمي، �ص 229.



الفهم املق��صدي للقراآن الكرمي

45 العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

د/ مراعاة معهود الأميين: فمعلوم اأن القراآن نزل بما يفهمه الأميون في وقت نزوله، واأنه 
ل �سبيل لفهمه اإل بمقدار ما يفهمه هوؤلء الأميون. واأن العلوم الحديثة التي ل يعلمها العرب 
الأميون ل مدخل لها في فهم القراآن. يقول ال�ساطبي: هذه ال�سريعة المباركة اأمية لأن اأهلها 
والمق�سود باأنها اأمية: اأي ل تحتاج في فهمها  فهو اأجرى على اعتبار الم�سالح.  كذلك، 

وتعرفها اإلى التغلغل في العلوم الكونية والريا�سيات وما اإلى ذلك)1(.

 والمعنى اأن المقا�سد ل تحتاج في بيانها اإلى العلوم الحديثة ب�سكل اإجمالي اإل في حالت 
خا�سة مع مراعاة ال�سوابط التي تحفظ للقراآن مقا�سده التي لأجلها اأُنزل. قال القر�ساوي: 
“اإن العبارة القراآنية اأو الجملة القراآنية، قد جعل اهلل فيها من المرونة وال�سعة بحيث 
يفهمها العقل العربي العادي في ع�سر نزول القراآن، ويجد فيها الم�سلم ما ي�سبع فكره 
بالفهم الفطري ال�سهل المي�سر لكل قارئ للقراآن. ولهذا اأودع اهلل الجملة  ووجدانه معًا 
القراآنية من ال�سعة والخ�سوبة ما يت�سع لما يك�سف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه العلم 

من تطور وتقدم، كما ن�ساهد في ع�سرنا”)2(.

4/ �إعمال �لمقا�صد و�عتبارها في فهم �لن�ص �لقر�آني:

منها  الكريم لال�ستفادة  للقراآن  الأ�سا�سية  والق�سايا  الكلية  المقا�سد  بمعرفة  فالهتمام   
هذه  مراعاة  عدم  كان  واإذا  المقا�سدي.  الفهم  �سبط  في  يعين  وال�ستنباط،  التاأويل  في 
للغلو  بالن�سبة  الحال  فكذلك  والتاأويل،  الروؤية  في  ق�سور  عنه  ينجم  اأن  يمكن  المقا�سد 

والتطرف في ا�ستعمالها دونما �سوابط اأو حدود، والخير كل الخير في التو�سط.

اإعماله  المطلوب  واإنما  لذاته،  مق�سودًا  لي�ص  ال�سريعة  بمقا�سد  الإلمام  اأن  المعلوم  ومن   
وا�ستثماره في فهم الن�سو�ص ال�سرعية وتوجيهها، وخا�سة الن�سو�ص ظنية الدللة اإذ ي�ستعين 
المجتهد بالمقا�سد في فهم الن�سو�ص واختيار المعنى المنا�سب لتلك المقا�سد وتوجيه معنى 
تاأويل الن�ص و�سرفه عن ظاهره في حال  اإلى  الن�ص بما يخدمها، وقد ي�سل الأمر بالمجتهد 
مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمقا�سد ال�سريعة وكلياتها)3(. قال �ل�صاطبي: »فاإن كل عاقل يعلم 
اأن مق�سود الخطاب لي�ص هو التفقه في العبارة،، واإنما التفقه في المعّبر عنه والمراد به«)4(. 
ول�سرورة اإدراك مقا�سد القراآن، قال �بن عا�صور: »األي�ص قد وجب على الآخذ في هذا الفن اأن 

1/ املوافقات )109/2(. 
2/ كيف نتعامل مع القراآن الكرمي، القر�ساوي، �ص397.

3/ طرق الك�سف عن مقا�سد ال�سارع، نعمان جغيم، �ص46.
4/ املوافقات )409/3(. 
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يعلم المقا�سد الأ�سلية التي جاء بها القراآن لتبيانها...«)1(. فال بد من اعتبارها في فهم الن�ص 
القراآني، كما لبد من مراعاة ماآلت الأفعال وعواقبها عند النظر والفهم وال�ستنباط، ومعرفة 

الأمور التوقيفية التعبدية والجتهادية المعللة، حتى ين�سبط مفهوم التعبد والتعليل.

5/ �لإلمام بعلوم �للغة �لعربية و�أ�صاليبها �لمتنوعة:

    فالهتمام بلغة القراآن الكريم التي نزل بها وتعلُّمها وفهمها والتدرب عليها؛ قاعدة مهمة 
من قواعد الفهم المقا�سدي للقراآن، ذلك لأن القراآن ل ُيفهم اإل بما نزل به، وما نزل به هو 
َتْعِقُلوَن()�سورة يو�سف: 2()2(.  َعلَُّكْم  لَّ ُقْراآنًا َعَرِبّيًا  اأَنَزْلَناُه  ا  اللغة العربية، كما قال تعالى: )اإِنَّ
ُيفهم، ول �سبيل اإلى تطلب فهمه  »فمن اأراد تفهمه فمن جهة ل�سان العرب  �ل�صاطبي:  قال 
وقال اأي�سًا: “فاإن القراآن وال�سنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر  من غير هذه الجهة”)3(. 
فيهما اإل عربي، كما اأن من لم يعرف مقا�سدهما لم يحل له التكلم فيهما ؛ اإذ ل ي�سح له 
نظر حتى يكون عالمًا بهما”)4(. فتعلم العربية �سروري لفهم مراد القراآن حق الفهم، وعلى 
قدر تفاوت النا�ص في فهم خ�سائ�ص العربية تتفاوت فهومهم وعلومهم بالقراآن الكريم. وقال 
اإذا لم يكن عالمًا  اأن يتكلم في كتاب اهلل  �ل�صافعي: »ل يحل لأحد يوؤمن باهلل واليوم الآخر 

بلغات العرب«)5(. وقال �بن تيمية: »فاإن فهم الكتاب وال�سنة فر�ص، ول يفهم اإل بفهم اللغة 
بلغة العرب فال  اأي�سًا: »والقراآن نزل  اإل به فهو واجب«)6(. وقال  الواجب  العربية، وما ل يتم 
يجوز حمله على ا�سطالح حادث لي�ص من  لغتهم لو كان معناه �سحيحًا، فكيف اإذا كان باطاًل 
في العقل«)7(. وقال محمد عبده: »بقاء الإ�سالم ل يكون اإل بفهم القراآن فهمًا �سحيحًا ول 
بقاء لفهم القراآن اإل بحياة اللغة العربية،... ولهذا اتفق علماء الإ�سالم من العرب والعجم على 

حفظ اللغة العربية ون�سرها وكان العلم والدين في اأوج القوة بحياة اللغة العربية«)8(.

6/ فهم �ل�صياق �لقر�آني:

وتدبره؛  الكريم  القراآن  فهم  على  الم�ساعدة  القواعد  اأبرز  من  القراآني  ال�سياق  يعتبر 

1/ مقدمة التحرير والتنوير )35/1(. 

2/ اأثر تدبر القراآن يف الفقه املقا�سدي، مبارك امل�سري، �ص 18. 
3/ املوافقات )102/2(.

4/ املرجع ال�سابق )31/3(. 
5/ الربهان، الزرك�سي )396/1(. 

6/ اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، ابن تيمية )527/1(. 
7/ درء تعار�ص العقل والنقل، ابن تيمية )7/6(. 

8/ تف�سري املنار، محمد ر�سيد ر�سا )20/1(. 
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اإلى مدلولها  للو�سول  بينها  والربط  الآيات  والتاأمل في �سياق  النظر  اإمعان  التدبر هو  لأن 
ومقا�سدها، فال�سياق اإعمال للتدبر واأداة لفهم الن�ص؛ لأنه العامل الموؤثر ب�سباقه ولحاقه 
على تاأمل معاني الألفاظ بما يحقق كمال التطبيق لأوامر ال�سريعة ال�سمحة، بل هو و�سيلة 
من  اأ�سل  اأنه  كما  وا�ستخراجها،  ك�سفها  ومظان  ال�سارع  مقا�سد  اإلى  التو�سل  و�سائل  من 
»ال�سياق  اهلل:  �لقيم رحمه  �بن  يقول  الأ�سول)1(.  علم  في  عليه  والمعّول  التف�سير  اأ�سول 
ير�سد اإلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخ�سي�ص 
العام، وتقييد المطلق، وتنوُّع الدللة، وهذا من اأعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، 
ْنَت  اأَ َك  نَّ اإِ )ُذْق  تعالى:  قوله  اإلى  فانظر  اأهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته،  فمن 
اْلَعِزيُز اْلَكِريُم()الدخان: 49(، كيف تجد �سياقه يدل على اأنه الذليل الحقير؟!«)2(. وذكر 
اأي�سًا: اأن النا�ص متفاوتون في مراتب الفهم في الن�سو�ص، فمنهم من يفهم من الآية حكمًا 
اأو حكمين، ومنهم من يفهم منها ع�سرة اأحكام اأو اأكثر من ذلك، ومنهم من يقت�سر في 
الفهم على مجرد اللفظ دون �سياقه، وهذا باب عجيب في فهم القراآن، ل يتنبه له اإل النادر 
من اأهل العلم، فاإن الذهن قد ل ي�سعر بارتباط هذا بهذا، وتعلقه به«)3(. فالبد لمن يريد 
اأن يفهم عن اهلل كالمه اأن يقف على ال�سياق، يقول م�صلم بن ي�صار: »اإذا حدثت عن اهلل 
حديثًا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده«)4(. وقال �بن تيمية: »فمن تدبر القراآن وتدبر 
ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مق�سود القراآن تبين له المراد، وعرف الهدى والر�سالة، 
اآية بخ�سو�سها  كل  في  »ينظر  اأي�سًا:  وقال  والعوجاج«)5(.  النحراف  ال�سداد من  وعرف 
وال�ستدلل  الكتاب  باب فهم  نافع في  اأ�سل عظيم مهم  يبين معناها، فهذا  وما  و�سياقها 
�ل�صاطبي: »فاإن كل عاقل يعلم اأن مق�سود الخطاب لي�ص هو التفقه  به مطلقًا«)6(. وقال 
تختلف  ال�سياقات  اأن  ُيعلم من  كما  به،  والمراد  المعّبر عنه  في  التفقه  واإنما  العبارة،  في 
باختالف الأحوال والأوقات، فال محي�ص للمتفهم عن التعلق باأول الكالم واآخره ليح�سل له 

المق�سود منه، فاإن فرق النظر لم يتو�سل اإلى المراد«)7(.

1/ اأثر تدبر القراآن الكرمي يف الفقه املقا�سدي، مبارك امل�سري، �ص 19.
2/ بدائع الفوائد )415/4(.

3/ اإعالم املوقعني )354/1(، بت�سرف. 
4/ تف�سري ابن كثري )13/1(، ف�سائل القراآن، اأبو عبيد الهروي، �ص377.

5/ جمموع فتاوى ابن تيمية )94/15(. 
6/ املرجع ال�سابق )18/6(. 

7/ املوافقات )409/3(. 
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7/ معرفة �أ�صباب نزول �لآيات �لقر�آنية:

 الوقوف على �سبب النزول اإذا ثبتت �سحته وفهمه في �سياقه، من اأجّل القواعد المعينة على 
تدبر القراآن وفهم معانيه واإ�سقاطه ال�سحيح على واقع الحياة، مع وجوب مراعاة القاعـدة 
ما  النزول؛  ب�سب  والمق�سود  ال�سبب()1(.  بخ�سو�ص  ل  اللفظ  بعموم  )العبرة  الأ�سولية: 
نزلت الآية اأو الآيات متحدثة عنه وقت نزوله اأو مبينة لحكمه اأيام وقوعه كاأن يكون ذلك 
حادثة وقعت اأو �سوؤاًل وجه اإلى النبي عليه ال�سالة وال�سالم فنزل الوحي لبيان ما يت�سل 
بهذه الحادثة اأو بجواب هذا ال�سوؤال)2(، والمتدبر المدرك لأ�سباب نزول الآيات التي يقروؤها 
تنمو لدية ملكة الفهم ال�سائب وال�ستنباط ال�سليم، والإدراك الواعي لمراد القراآن الكريم 
فال يف�سر اآية بغير وجهها ول ي�سع كلمة في غير بابها. قال �بن تيمية: »ومعرفة �سبب 
اأ�سح  كان  ولهذا  بالم�سبب،  العلم  يورث  بال�سبب  العلم  فاإن  الآية،  فهم  على  يعين  النزول 
قولي الفقهاء اأنه اإذا لم ُيعرف ما نواه الحالف، رجع اإلى �سبب يمينه«)3(. ومن هنا كان لبد 
من ا�ست�سحاب الأحوال والمالب�سات والظروف والحاجات والمقت�سيات الواقعية العملية 
التي �ساحبت نزول الن�ص القراآني، وذلك لإدراك وجهة الن�ص واأبعاد مدلولته وغاياته)4(. 
قال الإمام �ل�صاطبي: »معرفة اأ�سباب التنزيل لزمة لمن اأراد علم القراآن«)5(، وقال في 
اأهله عاماًل به، فال يخرجون  اإل من كان من  اآخر: )العتبار بالقراآن قّلما يجيده  مو�سع 
عند العتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخّلق باأخالقه عن حدوده، بل 
تنفتح لهم اأبواب الفهم فيه على توازي اأحكامه()6(. وقال �بن دقيق �لعيد: »بيان �سبب 
ل لل�سحابة بقرائن تحتف  النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو اأمر تح�سّ
بالق�سايا، ومنها اأنه قد يكون اللفظ عامًا ويقوم الدليل على التخ�سي�ص؛ فاإن محل ال�سبب 

ل يجوز اإخراجه بالجتهاد بالإجماع، ومنها رفع توهم الح�سر، ومنها اإزالة الإ�سكال«)7(.

الذهن  من  ويزيل  القويم،  والمعنى  ال�سليم  الفهم  اإلى  ير�سد  النزول  �سبب  معرفة  فاإذن   
اللب�ص والإ�سكال،  ويعين على الحفظ وال�ستذكار. 

1/ انظر القاعدة يف: اأ�سول الفقه الإ�سالمي، وهبة الزحيلي )273/1(. 
2/ مناهل العرفان يف علوم القراآن، الزرقاين )106/1(.  

3/ مقدمة يف اأ�سول التف�سري، ابن تيمية، �ص 4. 
4/ يف ظالل القراآن، �سيد قطب )2121/4- 2122(. 

5/ املوافقات )347/3(.
6/ املرجع ال�سابق )849/3(.

7/ الربهان يف علوم القراآن، الزرك�سي، �ص 116.
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8/ �لعمل و�لتطبيق لكل ما تم فهمه من �لقر�آن في و�قع �لحياة:

 هذه قاعدة مهمة تن�سحب على الأمة كلها في ع�سرها الراهن بل في كل ع�سر؛ لأن القراآن 
الكريم �سالح لكل زمان ومكان، بمعنى اأنه ل ُيَخ�ّص بنزوله زمن دون اآخر ول مكان دون اآخر 
ول جيل دون جيل، وذلك لما تمّيز به من العالمية والخاتمية والهيمنة والخلود وال�سمول. 
فكان لبد واأن ينتظم الحياة على امتداد الع�سور والأزمنة وكافة الأمكنة ويواكبها ويحكمها 
اإلى ما �ساء اهلل؛ فتدبر القراآن وفهمه رهين باإنزاله على واقع الأمة وم�سكالتها، فال جدوى 
من الفهم المقا�سدي اإذا لم ُي�ستثمر في واقع الحياة. وهذه بمثابة دعوة لأمة الإ�سالم اليوم 
وحتى قيام ال�ساعة للقيام بتفعيل اآليات اإنزال القراآن الكريم على واقعها ببركاته ون�سائم 
ومحنها  المع�سلة  ق�ساياها  لمعالجة  الفائقة  وقدرته  الم�سرقة  ومعانيه  العاطرة  اأجوائه 
قيادتها  اإلى  تعود  ولن  الأوائل،  ال�سلف  حال  به  �سلح  بما  اإل  حالها  ي�سلح  ولن  الراهنة، 
وريادتها وكنزها وعزها اإل بفهم كتاب ربها)1(. قال �بن عمر: كان الفا�سل من اأ�سحاب 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في �سدر الأمة ل يحفظ من القراآن اإل ال�سورة اأو نحوها ورزقوا 
اآخر الأمة يرزقون القراآن منهم ال�سبي والأعمى، ول يرزقون العمل  العمل بالقراآن، واإن 
به«)2(. فوجب على الأمة الم�سلمة في هذا الع�سر العمل بكتاب اهلل وتطبيق اأوامره واجتناب 

نواهيه... »فاإن هذه القلوب اأوعية فا�سغلوها بالقراآن ول ت�سغلوها بغيره«)3(.

يتاأ�س�ص عليها وهي كثيرة، منها:  المقا�سدي من قواعد  للفهم  اأنه لبد  القول:   وخال�سة 
الكريم  القراآن  ومعرفة  والتقوى،  والإخال�ص  التجرد  مع  خطابه  فهم  في  باهلل  ال�ستعانة 
نف�سه وال�سنة المطهرة وعلومهما، واتباع منهج ال�سلف في فهم القراآن واأبعاده المقا�سدية، 
واإعمال المقا�سد واعتبارها في فهم الن�ص القراآني، والإلمام بعلوم اللغة العربية واأ�ساليبها 
المتنوعة، وفهم ال�سياق القراآني، ومعرفة اأ�سباب نزول الآيات القراآنية، والعمل والتطبيق 

لكل ما تم فهمه من القراآن في واقع الحياة.

�لمطلب �لثاني: �لمو�نع �ل�صارفة عن �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن �لكريم

 ل �سك اأن الفهم المقا�سدي وفق �سوابطه العلمية ي�سكل عاماًل معينًا على تدبر القراآن الكريم 
في ال�سطور وال�سدور، ودافعًا مهمًا لتنزيله وتطبيقه في واقع الحياة، وعن�سرًا فعاًل في تحقيق 
البقاء والرتقاء وال�سهود الح�ساري لالأمة الإ�سالمية. ولكّن هناك اأمورًا �سارفة عن هذا الفهم 

1/ اأثر تدبر القراآن الكرمي يف الفقه املقا�سدي، �ص18، 19. 
2/ تف�سري القرطبي )51/1(. 

3)( جامع بيان العلم وف�سله، ابن عبد الرب )283/1( ح)358(.
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ومانعة له من وجوده وتحقيقه لبد من التنبه والحذر منها، ن�ستعر�ص منها طائفة:  
1/ �صعف تعظيم �لقر�آن وهجره و�لإعر��ص عن �أو�مره ونو�هيه.

 ذكرنا اأن �سلفنا ال�سالح عظموا القراآن في قلوبهم واأكرموه برعاية حقوقه والوقوف عند 
حدوده، حتى �سار ولي�ص هناك �سيء اأرفع ول اأ�سرف ول اأنفع ول األذ ول اأحلى منه عندهم، 
فرزقوا الفهم ال�سليم والمعنى القويم. قال عثمان ذو �لنورين ر�سي اهلل عنه: )لو طهرت 
قلوبكم ما �سبعتم من كالم ربكم()1(. ف�سعف تعظيم القراآن نا�سئ مما في القلوب من علل 
ودنيا موؤثرة، وهو مانع وعقبة في طريق الفهم والتدبر. فالقلب هو محل النتفاع، كما قال 
َها  ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها( )محمد:24(، وقال �سبحانه: )َفاإِنَّ تعالى: )اأََفاَل َيَتَدبَّ
ُدوِر( )الحج:46(. وفي ذات ال�سياق يقول  اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي ال�سُّ َل َتْعَمى الأْب�سَ
�بن قد�مة: »وليتخل عن موانع الفهم، ومن ذلك اأن يكون م�سرًا على ذنب، اأو مت�سفًا 

المراآة،  مثل  فالقلب  و�سدئه،  القلب  ظلمة  �سبب  ذلك  فاإن  مطاع،  بهوى  مبتلى  اأو  بكبر، 
والريا�سة  المراآة،  في  تتراءى  التي  ال�سورة  مثل  القراآن  ومعاني  ال�سداأ،  مثل  وال�سهوات 
للقلب باإماطة ال�سهوات مثل جالء المراآة«)2(. وكذلك من موانع الفهم؛ هجر القراآن بكل 
�سوره واأ�سكاله، �سواء هجر التالوة اأو هجر التدبر والفهم اأو هجر العمل والتطبيق لأوامره 
�ُسوُل َيا َربِّ اإِنَّ  ونواهيه، اأو هجر الحتكام اإليه وتحكيمه عند النزاع. قال تعالى: )َوَقاَل الرَّ
»اإن  كثير:  �بن  قاله  ما  معي  وتاأمل  َمْهُجورًا()الفرقان:30(.  اْلُقْراآَن  َهَذا  َخُذوا  اتَّ َقْوِمي 
الم�سركين كانوا ل ي�سغون للقراآن ول ي�سمعونه، وكانوا اإذا تلي عليهم القراآن اأكثروا اللغط 
والكالم في غيره، حتى ل ي�سمعونه فهذا من هجرانه، وترك علمه وحفظه اأي�سًا من هجرانه، 
وترك الإيمان به وت�سديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به 
وامتثال اأوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه اإلى غيره –من �سعر اأو قول اأو 
غناء اأو لهم اأو كالم اأو طريقة ماأخوذة من غيره- من هجرانه«)3(. واأي�سًا من موانع الفهم؛ 
ُروَن ِفي  ِذيَن َيَتَكبَّ ِرُف َعْن اآَياِتَي الَّ الإعرا�ص عن اأوامر القراآن ونواهيه، قال تعالى: )�َساأَ�سْ
�ْسِد َل َيتَِّخُذوُه �َسِبياًل َواإِن  الأَْر�ِص ِبَغْيِر اْلَحقِّ َواإِن َيَرْوْا ُكلَّ اآَيٍة لَّ ُيوؤِْمُنوْا ِبَها َواإِن َيَرْوْا �َسِبيَل الرُّ
ُبوْا ِباآَياِتَنا َوَكاُنوْا َعْنَها َغاِفِليَن()الأعراف:  ُهْم َكذَّ ِباأَنَّ َيَرْوْا �َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه �َسِبياًل َذِلَك 
146(. والمعنى انزع عنهم فهم القراآن واأ�سرفهم عن اآياتي)4(. وفي التجاه المقابل مدح 

1/ اأخرجه عبد اهلل بن اأحمد يف زوائد الزهد، �ص680. واأبو نعيم يف حلية الأولياء )300/7(، واإ�سناده منقطع.
2/ مخت�سر منهاج القا�سدين، �ص 67، 68.

3/ تف�سري ابن كثري )108/6(. 
4/ املرجع ال�سابق )475/3(. 
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ِذيَن اإَِذا  اهلل تعالى عباده الذين يفطنون لمراده ويفهمون كالمه العزيز، فقال �سبحانه: )َوالَّ
ّمًا َوُعْمَيانًا( )الفرقان:73(. قال �بن كثير: »اأي لم  وا َعَلْيَها �سُ ِهْم َلْم َيِخرُّ ُروا ِباآَياِت َربِّ ُذكِّ
يكونوا عند �سماعها مت�ساغلين لهين عنها بل م�سغين اإليها فاهمين ب�سيرين بمعانيها، 
فلهذا اإنما يعملون بها وي�سجدون عندها عن ب�سيرة ل عن جهل ومتابعة لغيرهم؛ اأي يرون 

غيرهم قد �سجد في�سجدون تبعًا له«)1(.

2/ �لتق�صير في �لنظر و�لتدبر و�لوقوف عند جمال �ل�صوت و�لتالوة.

التدبر في مغازي  التالوة وحده دون  وتحقيق  ال�سوت  ونداوة  بالقراآن  بالتغني  فالكتفاء   
الآيات القراآنية وما وراءها من حكم واأ�سرار يمثل عقبة من عقبات الفهم المقا�سدي وحائل 
ال�سوت  كان جمال  واإن  الوجود.  لق�سايا  الكريم  القراآن  روؤية  واإدراك  الإن�سان  بين  �ساتر 
القت�سار  اأن  اإل  والتدبر  الفهم  على  معينان  لأنهما  ومطلوب؛  مهم  اأمر  القراءة  وتحقيق 
عليهما اآفة م�سيعة لفهم معاني القراآن. وقد ذكر رم�صان �لغريب و�سفًا رائعًا فقال: »واإن 
ت�سغل-  تزال  وما  الدهر-  �سغلت حينًا من  اأنها  اأفرادها-  ونحن من  الم�سلمة-  الأمة  اآفة 
بجمال ال�سوت، وح�سن الأداء، على ح�ساب الفهم ال�سليم، والإدراك القويم، وما تراه في 
واقع النا�ص، كلهم اأو بع�سهم، من وقوفهم عند حد الحروف والمطالع، والوقوف والفوا�سل، 
لعالمة مر�ص �سرى وي�سرى في الأو�سال، لقد كان ال�سحابة و�سلفنا ال�سالح يقف الفرد 
منهم عند الحدود والحروف وقد يردد الآية مرارًا، ويعيدها تكرارًا، حتى تعمل في النف�ص 
اجتثاثًا  عملها،  المتوطنة  الأمرا�ص  في  الفاعلة  الأدوية  توؤدي  كما  دورها،  وتوؤدي  عملها، 

واإزالة وهدمًا وبناءا، فتغيرت اأحوالهم، وتبدلت اأعرافهم على مراد القراآن الكريم«)2(.

3/ �لغلو و�لت�صدد و�لتع�صب �لفكري و�لمذهبي.

 فهذه الأمور الذميمة تقطع على الإن�سان طريق الفهم والإدراك، وتجعله يتعامل مع الن�ص 
بناء على ت�سورات خا�سعة لمذهبه اأو نزعته الكامنة في عقله، فيبادر اإلى الم�سادرة على 
ْهَل  اأَ َيا  )ُقْل  تعالى:  قال  الدين؛  والت�سدد في  الغلو  وفي  ال�سحيح،  والإدراك  ال�سليم  الفهم 
َكِثيرًا  لُّوْا  َواأَ�سَ َقْبُل  لُّوْا ِمن  َقْد �سَ َقْوٍم  اأَْهَواء  ِبُعوْا  َتتَّ َوَل  اْلَحقِّ  َغْيَر  ِديِنُكْم  ِفي  َتْغُلوْا  َل  اْلِكَتاِب 
ِبيِل( )اآل عمران: 77(. وكذلك الجدل المذموم الذي ل ي�ستند اإلى علم  لُّوْا َعن �َسَواء ال�سَّ َو�سَ
ِذيَن ُيَجاِدُلوَن  وفهم يعتبر �سارفًا معرفيًا عن فهم القراآن الكريم، قال تعالى: )اأََلْم َتَر اإَِلى الَّ
َرُفوَن()غافر:69(. واأي�سًا التقليد الأعمى والتاأثر بالأفكار والأ�سخا�ص  ِ اأَنَّى ُي�سْ ِفي اآَياِت اهللَّ

1/ املرجع ال�سابق )94/7(. 
2/ فهم القراآن بني القواعد ال�سابطة واملزالق املهلكة، رم�سان خمي�ص زكي الغريب، �ص55.
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والتع�سب باأنواعه المذهبي والعقدي والفقهي والفكري، كلها من �سوارف فهم القراآن فهمًا 
�سليمًا مقا�سديًا. وقد و�سف الإمام �لغز�لي هذا الذي حال ميله اإلى نزعته ومذهبه بينه 
غير  بباله  يخطر  اأن  يمكنه  فال  يجاوزه،  اأن  عن  معتقده  قيده  »�سخ�ص  باأنه:  الفهم  وبين 
معتقده ف�سار نظره موقوفًا على م�سموعه، فاإن لمع برق على بـُعد، وبدا له معنى من المعاني 
التي تباين م�سموعه، حمل عليه �سيطان التقليد حملة، وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو 

خالف معتقد اآبائك؟، فيرى اأن ذلك غرور ال�سيطان، فيتباعد منه، ويحترز عن مثله«)1(.

4/ �تباع �لهوى و�ل�صهو�ت و�ل�صبهات و�لمعا�صي و�صوء �لأخالق.

كبير  عائق  الأخالق  بذميم  والت�ساف  المحظورات  واقتراف  وال�سهوات  النف�ص  هوى  يعتبر    
فهمه  في  للهوى  اتباعه  يكون  من  النا�ص  فمن  الكريم،  للقراآن  المقا�سدي  للفهم  خطير  ومانع 
للقراآن الكريم ناتج عن التهجم على كتاب اهلل والجراأة عليه بغير علم. قال اهلل تعالى: )َفاإِن لَّْم 
 َ ِ اإِنَّ اهللَّ َن اهللَّ َبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مِّ ِن اتَّ لُّ ِممَّ ِبُعوَن اأَْهَواءُهْم َوَمْن اأَ�سَ َما َيتَّ َي�ْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم اأَنَّ
اِلِميَن( )الق�س�ص:50(. وذكر �بن تيمية اأن: »�ساحب الهوى يعميه الهوى  َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
وي�سّمه، فال ي�ستح�سر ما قاله اهلل ور�سوله في الأمر ول يطلبه اأ�ساًل، فلي�ص ق�سده اأن يكون الدين 
كله هلل، واأن تكون كلمة اهلل هي العليا، بل ق�سده الحمية لنف�سه وطائفته اأو الرياء«)2(. واأما عن 
ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن()المطففين:14(.  المعا�سي، فاإن اهلل تعالى يقول: )َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ
ف�ساحب المع�سية لم ي�ستطع فهم كالم اهلل تعالى ولن يقدر على تذوق حالوته. وقال �سبحانه: 
ذًا  ًة اأَن َيْفَقُهوُه َوِفي اآَذاِنِهْم َوْقرًا َواإِن َتْدُعُهْم اإَِلى اْلُهَدى َفَلن َيْهَتُدوا اإِ ا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم اأَِكنَّ )اإِنَّ

اأََبدًا( )الكهف: 57(. وقال بع�ص ال�سلف: »اأذنبت ذنبًا فُحرمت فهم القراآن«)3(. 

5/ عدم ��صت�صحاب قو�عد �لتف�صير و�لجهل بالعلوم �لمعينة على فهم �لقر�آن.

 فاتباع الآيات القراآنية المت�سابه والعتماد على الأحاديث الواهية ال�سعيفة وترك الثابتة 
ال�سحيحة وال�ستعانة بالإ�سرائيليات في فهم كالم اهلل تعالى كلها مانعة ل�سحيح الفهم 
العلوم  من  وغيرها  والمن�سوخ  والنا�سخ  النزول  باأ�سباب  الجهل  اإلى  اإ�سافة  المقا�سدي، 
طالب،  �أبي  بن  علي  قال  وقد  مقا�سده.  واإدراك  وتدبره  القراآن  فهم  على  الم�ساعدة 

لقا�ٍص: »اأتعرف النا�سخ والمن�سوخ؟، قال: اهلل اأعلم. قال: »هلكت واأهلكت«)4(.

1/ اإحياء علوم الدين، الغزايل )398/1(، م�سار اإليه »رم�سان خمي�ص الغريب يف بحثه فهم القراآن«، �ص55. 
2/ منهاج ال�سنة النبوية )255/5(. 

3/ طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني، ابن القيم، �ص 408. 
4/ الربهان يف علوم القراآن، الزرك�سي )29/2(. 
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6/ عدم �للتفات �إلى مقا�صد �ل�صريعة �أثناء عملية �لتف�صير.

 ومن �سوارف الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم عدم اعتبار مقا�سد ال�سريعة اأثناء التدبر 
والتف�سير وال�ستنباط والتعامل مع القراآن، فاإغفالها وعدم اللتفات اإليها يعر�ص المتاأمل 
في كتاب اهلل تعالى لالنحراف في الفهم والتدبر والق�سور في الروؤية والتاأويل. وقد قال 
�ل�صاطبي: »التدبر اإنما يكون لمن التفت اإلى المقا�سد، وذلك ظاهر في اأنهم اأعر�سوا عن 

وكذلك من وقف مع مجرد  مقا�سد القراآن فلم يح�سل لهم التدبر«)1(. وقال اأي�سًا: “... 
الظاهر غير ملتفت اإلى المقا�سد، فاإنه يكون قد ق�سر في فهم مراد اهلل، وكذا ما ابتدعه 
الم�سبهة والمعطلة في اآيات ال�سفات، يعود اإلى هذا الخلل في فهم مقا�سد القراآن، ومراد 
اهلل من خطابه”)2(. وكما اأ�سرت �سابقًا اأن الفهم الأمثل للن�سو�ص ال�سرعية كلها يتوقف 

على معرفة مقا�سد ال�سريعة.

1/ املوافقات )383/3(. 
2/ املرجع ال�سابق )390/3(.
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المبحث الثالث

 �أثر �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن على �لأمة، ونماذج تطبيقية للتف�صير �لمقا�صدي

 وتحته مطلبان:

�لمطلب �لأول: �أثر �لفهم �لمقا�صدي للقر�آن على �لأمة �لإ�صالمية

و�سنة  ع�سرية  �سرورة  المقا�سد  �سوء  في  والواقع  الن�ص  بين  القراآن  فهم  ق�سية  باتت   
حياتية قبل اأن تكون �سعيرة دينية، لأن المتفاعل مع القراآن بفهم ال�سلف الأخيار باإمكانه 
اأن يحقق الإ�سالح وال�ستخالف في الأر�ص؛ لأنه اأهاًل لهذا التكليف ومحاًل لهذا الت�سريف. 
الكريم فهمًا مقا�سديًا  للقراآن  بتفهمها  النفو�ص  النفو�ص و�سالح  الحياة ب�سالح  ف�سالح 

�سحيحًا يرتبط بالأ�سل ويت�سل بالع�سر.

بقوله:  العامة  والقواعد  بالمقا�سد  القراآن  لنزول  التاريخي  الإطار  �ل�صاطبي  حدد  وقد   
لت في ال�سنة... واإذا نظرت اإلى الحاجيات  لت في الكتاب تف�سّ »فال�سروريات الخم�ص كما تاأ�سّ
ال�سروريات.  فاإن الحاجيات دائرة على  اأو نحوه،  الترتيب  اأي�سًا فيها على ذلك  النظر  اّطرد 
�سيء،  عنها  يتخلف  فلم  وال�سنة،  الكتاب  في  ال�سريعة  قواعد  كملت  وقد  التح�سينات.  وكذلك 
اأي�سًا: »وذلك اأن  وال�ستقراء يبين ذلك، وي�سهل على من هو عالم بالكتاب وال�سنة«)1(. وقال 

القراآن اأتى بالتعريف بم�سالح الدارين جلبًا لها، والتعريف بمفا�سدها دفعًا لها«)2(.

اأن  يمكن  الإ�سالمية  الأمة  على  الكريم  للقراآن  المقا�سدي  الفهم  اأثر  فاإن  عليه،  وبناء   
األخ�سه في محور واحد هو الإ�سالح؛ اإ�سالح الأمة في مختلف �سوؤون حياتها، اإ�سالحها 
في اأحوالها الدينية والأخروية، واإ�سالحها في اأحوالها الدنيوية؛ الجتماعية والقت�سادية 
قراآني عظيم  والأمنية. وهذا مق�سد  والعلمية  والأخالقية  والتربوية  والثقافية  وال�سيا�سية 
اأ�سار اإليه علماء المقا�سد القدامى والمعا�سرون. قال �بن عا�صور رحمه اهلل: »اإن القراآن 
الكريم اأنزله اهلل تعالى كتابًا ل�سالح اأمر النا�ص كافة رحمة لهم؛ لتبليغهم مراد اهلل، قال 
ِلْلُم�ْسِلِميَن( )النحل:  َوُب�ْسَرى  َوَرْحَمًة  ُكلِّ �َسْيٍء َوُهًدى  لِّ ِتْبَيانًا  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب  تعالى: )َوَنزَّ
89(، فكان المق�سد الأعلى منه �سالح الأحوال الفردية والجتماعية والعمرانية. فال�سالح 
العتقاد  لأن  العتقاد؛  �سالح  فيه  الأمر  وراأ�ص  وتزكيتها،  النف�ص  تهذيب  يعتمد  الفردي 
م�سدر الآداب والتفكير، ثم �سالح ال�سريرة الخا�سة، وهي العبادات الظاهرة كال�سالة، 
والباطنة كالتخلق بترك الح�سد والحقد والكبر. واأما ال�سالح الجماعي فيح�سل اأوًل من 

1/ املرجع ال�سابق )20/4(. 
2/ املرجع ال�سابق، نف�ص ال�سفحة. 
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ومن  اأجزائه،  ب�سالح  اإل  الكل  ي�سلح  ول  المجتمع،  اأجزاء  الأفراد  اإذ  الفردي؛  ال�سالح 
�سيء زائد عن ذلك وهو �سبط ت�سرفات النا�ص بع�سهم مع بع�ص على وجه يع�سمهم من 
مزاحمة ال�سهوات ومواثبة القوى النف�سانية، وهذا هو علم المعامالت، ويعبر عنه الحكماء 
بال�سيا�سة المدنية. واأما ال�سالح العمراني فهو اأو�سع من ذلك؛ اإذ هو حفظ نظام العالم 
الإ�سالمي، و�سبط ت�سرف الجماعات والأقاليم بع�سهم مع بع�ص على وجه يحفظ م�سالح 
معار�سة  عن  الجامعة  الم�سلحة  ويحفظ  الإ�سالمية،  الكلية  الم�سالح  ويرعى  الجميع، 
الم�سلحة القا�سرة لها، وي�سمى هذا بعلم العمران وعلم الجتماع. فمراد اهلل من كتابه 
هو بيان ت�ساريف ما يرجع اإلى حفظ مقا�سد الدين، وقد اأودع ذلك في األفاظ القراآن التي 
خاطبنا بها خطابًا بينًا، وتعبدنا بمعرفة مراده والطالع عليه، فقال تعالى: )ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه 

َر اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب()�ص: 29(«)1(.   ُروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ َيدَّ اإَِلْيَك ُمَباَرٌك لِّ

العقل  اإليه  يدعو  ما  على  الحال  وا�ستقامة  الحق  اتباع طريق  هو  لالإ�سالح  العام  والمفهوم   
وال�سرع. واأما مفهومه في الروؤية القراآنية فهو العودة اإلى الفطرة الإلهية، قال تعالى: )َفاأَِقْم 
ُم  يُن اْلَقيِّ ِ َذِلَك الدِّ ا�َص َعَلْيَها َل َتْبِديَل ِلَخْلِق اهللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اهللَّ َوْجَهَك ِللدِّ
(: هي الإ�سالم)2(. وهذا  ِ ا�ِص َل َيْعَلُموَن( )الروم: 30(، قال مجاهد: )ِفْطَرَة اهللَّ َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّ
الإ�سالح هو وظيفة المبلغين عن اهلل من الأنبياء والمر�سلين والدعاة المخل�سين، قال تعالى 
اَلَح َما ا�ْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي  على ل�سان خطيب الأنبياء �سعيب عليه ال�سالم: )اإِْن اأُِريُد اإِلَّ الإِ�سْ
وفهم  ال�سادق  الق�سد  حول  يدور  فالإ�سالح   .)88 اأُِنيُب()هود:  َواإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ِباهلّلِ  اإِلَّ 
ِق اهلّلُ َبْيَنُهَما()الن�ساء: 35(.  اَلحًا ُيَوفِّ كالم اهلل تعالى وتوفيقه، قال �سبحانه: )اإِن ُيِريَدا اإِ�سْ

َقْلِبَك  َعَلى  اْلأَِميُن.  وُح  الرُّ ِبِه  )َنَزَل  تعالى:  قال  كما  القراآن  لتلقي  القلب محاًل  كان  ولما   
ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن()ال�سعراء: 193، 194(، ومحاًل للفهم كما مر بنا اأن الفهم هو معرفة 
ال�سيء بالقلب؛ فاإن القلب هو المق�سود بالإ�سالح اأوًل كما في الحديث: )األ واإن في الج�سد 
القلب()3(.  وهي  األ  كله،  الج�سد  ف�سد  ف�سدت  واإذا  كله،  الج�سد  �سلح  اإذا �سلحت  م�سغة 
فحياة القلوب الإيمان، والإيمان ل يتاأتى اإل بتدبر كالم اهلل تعالى وفهمه واإنزاله على الواقع 
تنطلق  الم�سلحين  فوظيفة  ولذا  القلوب،  في  وتعظيمه  ومراعاة حقوقه  باأخالقه  والتخلق 
وهي  الكبرى  الأ�سا�سية  الغاية  لتحقق  �سحيحًا،  مقا�سديًا  فهمًا  للقراآن  التام  الفهم  من 

1/ التحرير والتنوير )38/1- 41(. 
2/ جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن )97/20(.

3/ حديث النعمان بن ب�سري، اأخرجه البخاري يف �سحيحه )29/1( ح)52(، م�سلم يف �سحيحه )1220/3( ح)1599(.
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جلب الم�سالح وتكميلها ودفع المفا�سد وتقليلها. فال�سريعة مبناها على مق�سدين: تحقيق 
عبودية الخالق، وتح�سيل م�سلحة المخلوق.

 فالأمة اليوم بما تعي�سه من محن وا�ستهداف في ع�سر التغيرات والنفتاح في اأم�ص الحاجة اإلى 
محور الإ�سالح ال�سامل لأمور الدين والدنيا والآخرة. ففي الحديث كان ر�سول اهلل عليه ال�سالة 
وال�سالم يدعو ربه قائاًل: )اللهم اأ�سلح لي ديني الذي هو ع�سمة اأمري واأ�سلح لي دنياي التي 
فيها معا�سي واأ�سلح لي اآخرتي التي فيها معادي()1(. ول �سبيل لإ�سالح حال الأمة اإل بفهم القراآن 

في �سوء مقا�سد ال�سرع على نهج ال�سلف؛ ولن ي�سلح حال اآخرها اإل بما �سلح به اأولها.

�لقر�آن  لفهم  �ل�صريعة  مقا�صد  توظيف  في  تطبيقية  نماذج  �لثاني:  �لمطلب 

»�لتف�صير �لمقا�صدي«

 يعد م�سطلح »التف�سير المقا�سدي« من الم�سطلحات الحديثة التي ظهرت لدى المعا�سرين 
ولم يكن لها تاأ�سيل في ال�سابق، لكنه –اأي التف�سير المقا�سدي- هدف ومغزى لكل مجتهد 
“هو ذلك التف�سير  المقا�سدي:  التف�سير  ومفهوم  الكريم.  القراآن  لهدايات  مف�سر مدرك 
الِحَكم  بيان  مع  اللغوية،  دللتها  وتو�سيع  الكريم  القراآن  األفاظ  معاني  في  يبحث  الذي 

والغايات التي اأنزل من اأجلها القراآن و�سرعت من اأجلها الأحكام”)2(.

التف�سير  اأهل  اإليها  يتعر�ص  لم  التف�سير  عند  المقا�سد  بيان  اأو  المقا�سدي  التف�سير  وهذا 
القدامى بتف�سيل، واإنما بّينوها على وجه الإجمال. اأما المتاأخرون فقد اهتموا بمقا�سد القراآن 
وتف�سيلها، وهذه المقا�سد مبثوثة في كل الآيات القراآنية، ولي�ست مح�سورة في اآيات الأحكام، 
كما يزعم البع�ص. قال �بن عا�صور: »معاني القراآن الكريم ومقا�سده ذات اأفانين كثيرة بعيدة 
في  والآداب  الأحكام  اآيات  في  مبينة  فالأحكام  اآياته،  على  موزعة  الأطراف  مترامية  المدى 
اأكثر«)3(.  اأو  اآياتها والق�س�ص في مواقعها، وربما ا�ستملت الآية الواحدة على فنـَّْين من ذلك 

وفيما يلي اأ�سوق نماذج من توظيف المقا�سد في فهم القراآن وتدبره عند المف�سرين:

�أوًل: اإ�سارات بع�ص المف�سرين لمقا�سد القراآن الكريم:

اأ/ قال الفخر الرازي في تف�سيره متناوًل مقا�سد القراآن الكريم: «المق�سود من القراآن كله 
تقرير اأمور اأربعة: )الإلهيات، والمعاد، والنبوات، واإثبات الق�ساء والقدر (. وا�ستخرجها 

1/ حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )2087/4( ح)2720(، الطرباين يف معجمه الأو�سط 
)199/7( ح)7261(.

2/ اجلذور التاريخية للتف�سري املقا�سدي للقراآن الكرمي، ر�سوان الأطر�ص، ون�سوان عبده قائد، �ص 13. 
3/ التحرير والتنوير )8/1(. 
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اْلَعاَلِميَن(  َربِّ  هلّلِ  )اْلَحْمُد  فقوله:  حيث قال:  من �سورة واحدة وهي �سورة الفاتحة، 
يِن( )الفاتحة:4(، يدل على نفي  )الفاتحة:2(، يدل على الإلهيات، وقوله: ) َماِلِك َيْوِم الدِّ
) الُم�سَتِقيَم  َراَط  ال�سِّ )اهِدَنــــا  وقوله:  الجبر، وعلى اإثبات اأن الكل بق�ساء اهلل وقدره، 
)الفاتحة:6( اإلى اآخر ال�سورة يدل على اإثبات ق�ساء اهلل وعلى النبوات فقد ا�ستملت هذه 

ال�سورة على المطالب الأربعة التي هي المق�سد الأعظم من القراآن”)1(.

الآلو�سي في تف�سيره ل�سورة الكافرون: »لعل الأقرب اأن يقال اإن مقا�سد القراآن  قال  ب/ 
ال�سرعية واأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخ�سي�ص اهلل تعالى  التوحيد والأحكام 
بالعبادة، وهو الذي دعا اإليه الأنبياء عليهم ال�سالم اأول بالذات، والتخ�سي�ص اإنَّما يح�سل 
بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة اهلل عز وجل، اإذ التخ�سي�ص له جزاآن النفي عن الغير 
ف�سارت المقا�سد بهذا العتبار اأربعة. وهذه ال�سورة ت�ستمل  والإثبات للمخ�س�ص به، 
على ترك عبادة غيره �سبحانه والتبري منها ف�سارت بهذا العتبار ربع القراآن، ولكونها 
لي�ص فيها الت�سريح بالأمر بعبادة اهلل عز وجل، كما اأن فيها الت�سريح بترك عبادة غيره 
تعالى لم تكن كن�سف القراآن، وقيل: اإن مقا�سد القراآن �سفاته تعالى والنبوات والأحكام 

والمواعظ وهي م�ستملة على اأ�سا�ص الأول وهو التوحيد ولذا عدلت ربعه»)2(.

ج/ حدد ال�سيخ محمد ر�سيد ر�سا مقا�سد القراآن الكريم في ع�سرة مقا�سد رئي�سة، حيث قال: 
التوحيد والبعث والجزاء والعمل ال�سالح. الثاني: بيان  «المق�سد الأول: بيان اأركان الدين؛ 
�سوؤون النبوة والر�سالة ووظائف الر�سل.  الثالث: بيان اأن الإ�سالم دين الفطرة ال�سليمة والعقل 
وال�سمير والوجدان والحرية وال�ستقالل.  والفكر والعلم والحكمة والفقه والبرهان والحجة 
الرابع: بيان الإ�سالح الإن�ساني الجتماعي ال�سيا�سي الوطني بالوحدات الثمان: وحدة الأمة، 
وحدة الأخوة  وحدة الت�سريع بالم�ساواة في العدل،  وحدة الدين،  الجن�ص الب�سري،  وحدة 
الروحية والم�ساواة في التعبد، وحدة الجن�سية ال�سيا�سية الدولية، وحدة الق�ساء وحده اللغة 
.الخام�ص: بيان مزايا الإ�سالم العامة في التكاليف الواجبة والمحظورة. ال�ساد�ص: بيان حكم 
الإ�سالم ال�سيا�سي الدولي نوعه واأ�سا�سه واأ�سوله العامة. ال�سابع: بيان الإ�سالح المالي. الثامن: 
اإ�سالح نظام الحرب ودفع مفا�سدها وفل�سفتها. التا�سع: اإعطاء الن�ساء جميع الحقوق الإن�سانية 

والدينية والمدنية. العا�سر: بيان هداية الإ�سالم في تحرير الرق»)3(.

1/ التف�سري الكبري )145/1(.
2/ روح املعاين )250/30(. 

3/ تف�سري املنار )171/11( وما بعدها. 
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ثانيًا: بع�ص اأنواع المقا�سد في كالم المف�سرين:

�أ/ مق�صد �لعبودية و�لإخال�ص: 

 قال ال�سعدي في تف�سير قوله تعالى: )َذِلُكُم اهلّلُ َربُُّكْم ل اإَِلـَه اإِلَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ �َسْيٍء َفاْعُبُدوُه 

َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َوِكيٌل( )الأنعام: 102(، »اأي: اإذا ا�ستقر وثبت، اأنه اهلل الذي ل اإله اإل 
فاإن هذا هو  بها وجهه،  واق�سدوا  واأخل�سوها هلل،  العبادة،  اأنواع  له جميع  فا�سرفوا  هو، 
المق�سود من الخلق، الذي خلقوا لأجله )َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوالإْن�َص اإِل ِلَيْعُبُدوِن()1(. وهذا ما 
اأكده �سيخ المقا�سد الإمام ال�ساطبي بقوله: »المق�سد ال�سرعي من و�سع ال�سريعة اإخراج 

المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا هلل اختيارًا، كما هو عبٌد هلل ا�سطرارًا »)2(.

ب/ مق�صد �لتخفيف و�لتي�صير ورفع �لحرج و�لم�صقة عن �لأمة:

 قال ابن العربي في تف�سير قوله تعالى: )َمن َكَفَر ِباهلّلِ ِمن َبْعِد اإيَماِنِه اإِلَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه 
َن اهلّلِ َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم( ٌب مِّ ْدرًا َفَعَلْيِهْم َغ�سَ ن �َسَرَح ِباْلُكْفِر �سَ ُمْطَمِئنٌّ ِبالإِيَماِن َوَلـِكن مَّ

)النحل: 106(: »الم�ساألة الرابعة: اإن الكفر واإن كان بالإكراه جائزًا عند العلماء، فاإن من 
�سبر على البالء ولم يفتتن حتى قتل فهو �سهيد، ول خالف في ذلك، وعليه تدل اآثار ال�سريعة 
التي يطول �سردها، واإنما وقع الإذن رخ�سة من اهلل رفقا بالخلق واإبقاء عليهم ولما في هذه 
ال�سريعة من ال�سماحة ونفي الحرج وو�سع الإ�سر«)3(. وف�سر قوله تعالى: )ُقل ِللَِّذيَن َكَفُروْا 
ِليِن( )الأنفال: 38(، فقال:  ُة الأَوَّ ْت �ُسنَّ ْن َيُعوُدوْا َفَقْد َم�سَ ا َقْد �َسَلَف َواإِ اإِن َينَتُهوْا ُيَغَفْر َلُهم مَّ
الثانية؛ قال علماوؤنا: هذه لطيفة من اهلل �سبحانه مّن بها على الخليقة، وذلك  »الم�ساألة 
اأن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعا�سي، ويرتكبون الماآثم، فلو كان ذلك 
يوجب موؤاخذتهم لما ا�ستدركوا اأبدًا توبة، ول نالتهم مغفرة، في�سر اهلل عليهم قبول التوبة 
عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإ�سالم، وهدم جميع ما تقدم ليكون ذلك اأقرب اإلى دخولهم 
ال�سريعة،  في  وترغيبا  الملة،  على  وتاأليفًا  الإ�سالم،  كلمة  قبولهم  اإلى  واأدعى  الدين،  في 
من  �لعربي  �بن  عند  والمقرر  اأ�سلموا«)4(.  ول  اأنابوا  لما  يوؤاخذون  اأنهم  علموا  لو  فاإنهم 
خالل تف�سيره اأنه قال: »والتنفير مف�سدة للخليقة ،والتي�سير م�سلحة لهم«)5(. وهذه قاعدة 

عظيمة توؤكد اعتباره لمقا�سد ال�سريعة وتوظيفها لفهم القراآن الكريم وتف�سيره.

1/ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي )268/1(. 
2/ املوافقات )141/2(.

3/ اأحكام القراآن )162/3(.
4/ املرجع ال�سابق )102/2(. 
5/ املرجع ال�سابق )398/2(.
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ج/ مق�صد �لبحث �لعلمي في �لكون بالنظر �لعقلي:

 تاأمل معي اإلى ما قاله ال�سيخ محمد ر�سيد ر�سا: »... فمن اأراد اأن يزداد علمًا فليطلبه من البحث 
�سوؤونه،  من  المكت�سفون  اكت�سف  وما  قبل،  فيه من  الباحثون  كتب  ما  بدرا�سة  وعليه  الكون،  في 
ولياأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل ال�سحيح ل بما يتخر�ص به المتخر�سون ويخترعونه من 
يلح  القراآن  جاء  ولذلك   ... له.  واأباحه  ذلك  اإلى  اأر�سده  الكتاب  اأن  وح�سبه  والظنون،  الأوهام 
اأ�سد الإلحاح بالنظر العقلي والتفكر والتدبر والتذكر، فال تقراأ منه قلياًل اإل وتراه يعر�ص عليك 
)ُقِل  واختالفها،  اتفاقها  حكم  وا�ستجالء  اأ�سرارها،  وا�ستخراج  فيها  بالنظر  وياأمرك  الأكوان، 
َبَداأَ  َكْيَف  َفانُظُروا  اْلأَْر�ِص  َوالأَْر�ِص()يون�ص: 101(، )ُقْل �ِسيُروا ِفي  َماَواِت  َماَذا ِفي ال�سَّ انُظُروْا 
ْو اآَذاٌن َي�ْسَمُعوَن  اْلَخْلَق()العنكبوت: 20(، )اأََفَلْم َي�ِسيُروا ِفي اْلأَْر�ِص َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها اأَ
ُدوِر()الحج: 46(، )اأََفاَل َينُظُروَن اإَِلى  اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي ال�سُّ َها َل َتْعَمى اْلأَْب�سَ ِبَها َفاإِنَّ
اْلإِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت()الغا�سية: 17( اإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدًا، واإكثار القراآن من �سيء 
دليل على تعظيم �ساأنه ووجوب الهتمام به، ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة للوقوف على 

اأ�سرارها بقدر الطاقة وا�ستخراج علومها لترقية النوع الإن�ساني الذي خلقت هي من اأجله«)1(.

 وهذه النماذج المذكورة تعطي اإ�سارة وا�سحة اإلى اأن اأهل التف�سير يلتفتون دائمًا اإلى هذه 
المقا�سد بت�سمينها في تفا�سيرهم لتو�سيع المعنى القراآني وت�سديده، ولو تتبع الباحث كتب 

التفا�سير لوجد ذلك ظاهرًا جليًا. 

خاتمة �لبحث:

اأف�سل  نبينا محمد  واأبارك على  واأ�سلم  واأ�سلي  ال�سالحات،  تتم  بنعمته  الذي  الحمد هلل   
المخلوقات، وعلى اآله الأطهار و�سحابته الأبرار ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين. 

وبعد: 

واأهميته  الكريم  للقراآن  المقا�سدي  الفهم  حقيقة  تناول  الذي  البحث  هذا  خاتمة  وفي   
وقواعده وموانعه واأثره في اإ�سالح الأمة وتوظيفه في تف�سير القراآن وتدبره، يتم ر�سد اأهم 

نتائجه وتو�سياته بغية ال�ستفادة منها في العلم والعمل:
�أّوًل: �لنتائج:

الكريم في  للقراآن  الم�ستنير  الفهم  راأيي- هو  –في  للقراآن  المقا�سدي  بالفهم  المراد   •
�سوء المقا�سد القراآنية المعتمد على قواعدها الم�ستثمر لفوائدها.

1/ تف�سري املنار )208/1(.
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• تظهر اأهمية الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم في الك�سف عن محا�سن القراآن واأهدافه 
وتي�سير فهمه  القراآن  للمكلفين، والإعانة على تف�سير  وما يحويه من هداية وم�سالح 
وتدبره وا�ستنباط اأحكامه وِحَكمه، والترجيح والتوفيق بين المتعار�سين، والع�سمة من 

الوقوع في الزلل، واإزالة اآثار الخالف والتع�سب.

القراآن  فهم  في  ال�سلف  منهج  اتباع  منها:  �سابطة؛  قواعد  القراآني  المقا�سدي  للفهم   •
والإلمام  القراآني،  الن�ص  فهم  في  واعتبارها  المقا�سد  واإعمال  المقا�سدية،  واأبعاده 
بعلوم اللغة العربية واأ�ساليبها المتنوعة، وفهم ال�سياق القراآني، ومعرفة اأ�سباب نزول 

الآيات القراآنية، والعمل والتطبيق لكل ما تم فهمه من القراآن في واقع الحياة.

• تتلخ�ص الموانع ال�سارفة عن الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم في �سعف تعظيم القراآن 
عند  والوقوف  والتدبر  النظر  في  والتق�سير  ونواهيه،  اأوامره  عن  والإعرا�ص  وهجره 
الهوى  واتباع  والمذهبي،  الفكري  والتع�سب  والت�سدد  والغلو  والتالوة،  ال�سوت  جمال 
التف�سير،  قواعد  ا�ست�سحاب  وعدم  الأخالق،  و�سوء  والمعا�سي  وال�سبهات  وال�سهوات 
والجهل بالعلوم المعينة على فهم القراآن، وعدم اللتفات اإلى مقا�سد ال�سريعة اأثناء 

عملية التف�سير.

• يترك الفهم المقا�سدي للقراآن اأثرًا وا�سحًا في الأمة لو ترجم اإلى واقعها بيانًا بالعمل 
اإ�سالح الأمة في مختلف �سوؤون حياتها، اإ�سالحها في  والتطبيق يتمثل في الإ�سالح؛ 
اأحوالها الدينية والأخروية، واإ�سالحها في اأحوالها الدنيوية؛ الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية والثقافية والتربوية والأخالقية والعلمية والأمنية.

ثانيًا: �لتو�صيات: 

• التاأكيد على العناية بق�سية الفهم المقا�سدي للقراآن والعمل وفق �سوابطها في ا�ستنباط 
الأحكام والِحَكم من القراآن الكريم.

• ن�سر ثقافة الفهم المقا�سدي للقراآن الكريم و�سوابطه والتحذير من معوقاته عبر و�سائل 
الأمة  وارتقاء  وبقاء  اإ�سالح  اأجل  من  المختلفة  باأنواعها  التوا�سل  واأجهزة  الإعالم 

الإ�سالمية.

• يو�سي البحث ب�سرورة اهتمام معلمي القراآن الكريم في دور التحفيظ كالمراكز الجامعية 
بق�سية  اهتمامهم  مثل  والتدبر  الفهم  بق�سية  وغيرها  والخالوى  القراآنية  والمدار�ص 
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التحفيظ والتلقين؛ لأن حفظ ن�سو�ص القراآن لي�ص مق�سودًا لذاته، خا�سة وقد تكفل اهلل 
بحفظه، اأما �سعيرة الفهم والتدبر فهي مق�سودة لذاتها ولأجلها اأنزل القراآن الكريم.

 وهذا ما ي�سر اهلل لي تدوينه، واأ�ساأله تبارك وتعالى اأن يبرم لأمة الإ�سالم اأمر ر�سد واعت�سامًا 
بحبله المتين ونهجه القويم اإنه �سميع عليم. واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.

ثبت �لم�صادر و�لمر�جع:

�لقر�آن �لكريم.
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 بحــث بعنو�ن  

�لإعجاز �لقر�آني في �لتنمية �لب�صرية 

 اإعــــداد: د.قمر محمد بخيت ماجي)1(  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل الذي اأعجز بترتيله الب�سر وتحدي به اأ�ساطين الف�ساحة والبالغة ، وال�سالة 
وال�سالم علي المبعوث رحمة للعالمين وعلي اآله و�سحبه اأجمعين وعلى من دعى بدعوته 

اإلي يوم الدين .

�لإعجاز �لقر�آني في �لتنمية �لب�صرية

ملخ�ص �لبحث :

يهدف هذا البحث لإظهار الإعجاز القراآني في التنمية الب�سرية من حيث تكريمه لالإن�سان 
وا�ستخدم   . الكمال  وترقيته في مدارج  و�سبل تطويره  له  الكريمة  الحياة  وتوفير مقومات 
وذلك   ، الدرا�سة  م�سكلة  عن  المنبثقة  الأ�سئلة  مناق�سة  في  الو�سفي   المنهج  البحث 
التنمية  مو�سوع  تناولت  التي  القراآنية  الآيات  واإ�ستقراء   ، التنمية  اأدبيات  من  بال�ستفادة 

الب�سرية في الإجابة علي تلك الأ�سئلة .وخل�ص البحث علي عدد من النتائج والتو�سيات .

من �أهم �لنتائج ما يلي :

�ساملة 1.  الب�سرية  للتنمية  ومقومات  واأ�س�ص  قواعد  و�سع  حياة  منهج  الكريم  .القراآن 
ومتكاملة 

الذاتية 2.  مكوناته  بكل  الإن�سان  ي�سمل   ، �سامل  مفهوم  الكريم  القراآن  في  التنمية 
والجتماعية وبيئته الخارجية  

اأ�س�ص ومقومات التنمية 3.  يظل القراآن معجزة خالدة ل تنق�سي عجائبه فقد و�سح وبين 
�سنة  الخم�سين  الب�سرية في  التنمية  وقد فطن علماء   ، قرنًا  الب�سرية منذ خم�سة ع�سر 
الأخيرة  من القرن الع�سرين لهذا المو�سوع . )األ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ( 

) الملك : 41 (

1/ اأ.م�ساعد – كلية العلوم الإدارية – جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية –ال�سودان 

جملة ت�أ�صيل العلوم  العدد)11( املحرم 1438 اكتوبر  2016 ،  31- 64
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�أهم �لتو�صيات 

اأن يجتهد الإن�سان في تنمية نف�سه بما ي�سلح دنياه واأخراه م�ستقاًل كل ما �سخره اهلل له 1. 
من الو�سائل علي هدي القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سريفة .

الأمن 2.  يحقق  مما  وال�سورى  والحرية  والم�ساوة  العدل  مبادئ  والحكومات  الدول  تطبيق 
النف�سي والجتماعي ويتيح لالإن�سان التفرغ لتنمية مهاراته وتطوير قدراته وتنمية مجتمعه .

اأن يوجه الباحثين اأبحاثهم اإلي درا�سة المو�سوعات الإدارية والقت�سادية والجتماعية 3. 
التي تناولها القراآن الكريم .

�لكلمات �لمفتاحية :

 الإعجاز القراآني ،المعجزة ،  التنمية الب�سرية ، ال�ستخالف ، الت�سخير . 

�لمقدمة 

الإعجاز القراآني له وجوه مختلفة ومتعددة ، فال يمر ع�سر من الع�سور اإل ويظهر فيه �سئ 
اإعجازاته واخباراته  ، مما ي�سكل دلياًل علي وحدانية اهلل �سبجانه وتعالي . فالقراآن  من 
الكريم لي�ص كتاب �سعائر وعبادة فح�سب ، بل اإنه منهج للحياة واأ�سا�ص للح�سارة ، ا�ستملت 
 ، قدراتهم  ورفع  مهاراتهم  تنمية  حيث  من   ، �ساملة  تنمية  الب�سر  ينمي  ما  كل  علي  اآياته 
للتعامل مع البيئة المحيطة بهم الم�سخرة لهم ، المطلوب منهم اإعمارها وح�سن ا�ستغاللها 

بما يحقق النفع العام ، تحقيقًا لخالفة اهلل في الأر�ص ، مقرونة بعبوديته .  

م�صكلة �لبحث :

تتمثل في ال�سوؤال الرئي�ص ما اأوجه الإعجاز القراآني في التنمية الب�سرية ؟. وتتفرع عنه الأ�سئلة التالية 

ما مفهوم الإعجاز القراآني ؟ وما غايته ؟ وما هي وجوهه ؟ وما مظاهره ؟. 1
ما مفهوم التنمية الب�سرية ؟ وما هي مقوماتها واأ�س�سها ؟ . 2
ما مقومات التنمية الب�سرية واأ�س�سها في القراآن الكريم ؟. 3

�أهد�ف �لبحث :

تو�سيح مفهوم الإعجاز القراآني . 1
تو�سيح مفهوم التنمية الب�سرية . 2
ا�ستنباط مقومات واأ�س�ص التنمية الب�سرية في القراآن الكريم . 3
توجيه اأنظار الم�سلمين اإلي تدبر القراآن الكريم وال�ستفادة منه في دينهم ودنياهم . 4
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�أهمية �لبحث :

ي�ستمد هذا البحث اأهميته من المو�سوع اإذ ي�سكل العن�سر الب�سري م�سدر تقدم الأمم . 1
ومكمن قوتها ونه�ستها 

ح�سب علم الباحث اإن هذه الدرا�سة الأولى من نوعها . . 2
تظهر اأهمية هذه الدرا�سة في اعتمادها علي القراآن الكريم وا�ستقراء اأ�س�ص ومقومات . 3

التنمية الب�سرية من اآياته .
منهج �لبحث : 

تعتمد الدرا�سة علي المنهج الو�سفي التحليلي في مناق�سة الأ�سئلة المنبثقة عن الم�سكلة ، وذلك 
بال�ستفادة من اأدبيات التنمية الب�سرية ، وا�ستقراء الآيات القراآنية ل�ستخراج اأ�س�ص ومقومات 

التنمية الب�سرية من اآيات القراآن الكريم وتوظيفهما في الإجابة علي اأ�سئلة الدرا�سة .

طرق جمع �لمعلومات :

اعتمد هذا البحث ب�سفة اأ�سا�سية علي القراآن الكريم ومن ثم  المعلومات الثانوية المتوفرة 
في الكتب .

 هيكل �لبحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة  تحدد م�سكلته ، وتطرح اأ�سئلته وتبين اأهميته واأهدافه ومنهجه 
، يليها محورين اأولهما:  يتناول الإطار النظري للدرا�سة ، ويناق�ص الثاني اأ�س�ص ومقومات 
التنمية الب�سرية في القراآن الكريم . ثم خاتمة البحث التي تت�سمن اأهم نتائجه وتو�سياته . 
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�لإطار �لنظري

�أوًل : �لإعجاز في �لقر�آن  �لكريم

 ، و�سلم  عليه  �سلي  اهلل  نبينا محمد  علي  المنزل   ، الخالد  كتاب اهلل  الكريم هو  القراآن 
اإنه حجة اهلل علي خلقه ، فهو د�ستور الأمة ال�سامل ،  المعجزة الباقية ما بقيت الحياة ، 
�سم بين دفتيه منهاجًا كاماًل و�سريعة ثابتة لحياة الم�سلمين ، �سالحة التطبيق لكل زمان 
ومكان ، فهو يعالج بناء الإن�سان وتنمية �سخ�سيته وعقله وطريقة تفكيره ، كما يعالج بناء 
ا�ستغالل  اأف�سل  لهم  الم�سخرة  الموارد  ا�ستغالل  الب�سر  يح�سن  بحيث  الإن�ساني  المجتمع 

لتحقيق النفع العام لالإن�سانية كافة.

مفهوم �لإعجاز . 

مفهوم �لإعجاز في �للغة : الجذر اللغوي للكلمة هو الفعل الثالثي ) ع ج ز ( ومن معاني 

العجز اأنه نقي�ص الَحْزم . وال�سعف، واتعجيز : التثبيط ،  عجز عن الأمر : ق�سر عنه .)1(   
وياأتي بمعني ال�سعف ، وموؤخر ال�سئ ، ومعنى الأول  من عجز فهو عاجز وا�سم المفعول 
معجوز ، اأي �سعيف . ومعنى  الثاني من اأعجز فهو عاجز ، وا�سم المفعول ُمعِجٌز : اأي موؤخر 
. والعجز هو  التي تعجز عن كثير من الأعمال  ال�سن  ال�سئ .والعجوز المراأة الطاعنة في 
التاأخر عن ال�سئ ، و�سار في التعارف ا�سم عن الق�سور عن فعل ال�سئ وهو�سد القدرة اأي 

ال�سعف والتاأخر)2( .

مفهوم �إعجاز �لقر�آن في �ل�صطالح  :

كلمة اإعجاز م�سدر واإ�سافتها للقراآن الكريم من اإ�سافة الم�سدر لفاعله ، فكاأن التقدير 
اأعجز القراآن النا�ص اأن ياأتوا بمثله ، ومعني هذا اأن القراآن الكريم دل بما فيه من بيان علي 

اأنه من عند اهلل ، وثبت عجزالنا�ص اأن ياأتوا بمثله)3(. 

يتعذر علي  اأنه  اأنه معجز  القراآن  : معنى قولنا في  بقوله  القا�سي عبدالجبار   وقد عرفه 
المتقدمين في الف�ساحة فعل مثله في القدر الذي اخت�ص به )4(.

ويقول م�سطفي �سادق الرافعي : اإنما الإعجاز �سيئان �سعف القدرة الإن�سانية في محاولة 

1/ابن منظور ، ل�سان العرب ) عمان : دار �سادر ، د . ت ( مادة عجز .
2/ محمد ر�سا ‘ معجم منت اللغة ، املجلد الرابع مادة عجز  )

3/ ح�سن عبا�ص ، اإعجاز القراآن ، ) القاهرة : ال�سركة املتحدة للت�سويق والتوريد ، 2008م ( �ص 15.  
4/ محمود �سالم عبيدات ، ) عمان : دار عمار للن�سر ، 1990م ( �ص 213 . من ) القا�سي عبد الجبار الهمداني ، 

المغني في اأبواب التوحيد ، والعدل ، 16 / 226 ( 
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المعجزة ، ومزاولتها علي �سدة  الإن�سان وات�سال عنايته ، ثم ا�ستمرار هذا ال�سعف علي 
تراخي الزمن وتقدمه . فكاأن العالم كله في العجز اإن�سان واحد لي�ص له غير مدته المحدودة 

بالغة ما بلغت )1(.

تعريف �لمعجزة  لغة :

المعجزة واحد معجزات الأنبياء عليهم ال�سالم ، واأعجاز الأمور : اأواخرها )2(

التثبيط  والتعجيز:  العجز وال�سعف  اإثبات  لغة : وهي  المعجزة  العلماء  عرف  وقد     
تعريف �لمعجزة ��صطالحًا : 

النبي . 1 المعار�سة يجريه اهلل علي  يد  للعادة ، مقرون بالتحدي �سالم من  اأمر خارق 
ت�سديقًا له في دعوى الر�سالة .ومعنى الخارق للعادة  الذي ل يعلل باأ�سباب مادية )3(

وهي:اإما ح�سية اأو عقلية. 

2 . ، للعادة  اأمر خارق  اأو هي   ، الأتيان بمثله  الب�سر مجتمعين ومتفرقين عن  امر يعجز 
خارج عن حدود الأ�سباب المعروفة ، يخلقه اهلل �سبحانه وتعالي علي يد مدعي النبوة 

عند دعواه اأياها �ساهدًا علي �سدقه )4 (. 

 وقد عرف �لعلماء �لإعجاز بقولهم : �إثبات عجز العرب وغيرهم عن الإتيان بمثله 

-من كل وجوه الإعجاز �سواء البيانية اأو الإخبار بالمغيبات اأو غيرها-  واإن معجزات الأنبياء 
انتهت بانق�ساء اأع�سارهم فلم ي�ساهدها اإل من ح�سرها ومعجزة القراآن م�ستمرة اإلى يوم 
القيامة فال يمر ع�سر من الع�سور اإل ويظهر فيه �سيء من اإعجازاته و اإخباراته مما يدل 
على �سحة دعواه ، تحدى القراآن الم�سككين باأن ياأتوا بمثله اأو بع�سر �سور من مثله، فعجز 
عن ذلك بلغاء العرب، واأذعنوا لبالغته وبيانه و�سهدوا له بالإعجاز، وما زال التحدي قائما 

لكل الإن�ص والجن)5(

ن  ْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن ا�ْسَتَطْعُتم ِمّ ُتوْا ِبَع�ْسِر �ُسَوٍر ِمّ قال عزوجل :)اأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفاأْ
اِدِقيَن(.)  هود:  13( ُدوِن اهلّلِ اإِن ُكنُتْم �سَ

1/ املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها ، من ) م�سطفي �سادق الرافعي اإعجاز القراآن والبالغة النبوية ، �ص 139 . )
2/ ابن منظور ، م�سدر �سبق ذكره ،  مادة عجز

3/ محمد �سامل عبيدات ، مرجع �سبق ذكره ،.) من العجاز يف علوم القراآن القرطبي �ص �ص 201 –  20)
4/محمد عبد العظيم الزرقاين ، مناهل العرفان يف علوم القراآن ، ج2 ، ) بريوت : دار الفكر  ، 1988( �ص 342 . 

)http://www.wikipida.0rg.wiki) 
 http://www.wikipida.0rg.wik()2(  5



        د.قمر حممد بخيت م�جي 

جملة ت�أ�صيل العلوم 70

ِئِن اْجَتَمَعِت الإِن�ُص َواْلِجُنّ َعَلى اأَن َياأُْتوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْراآِن َل َياأُْتوَن ِبِمْثِلِه  وقوله تعالي : )ُقل َلّ
ُهْم ِلَبْع�ٍص َظِهيرًا(. ) الإ�سراء : 88 ( َوَلْو َكاَن َبْع�سُ

ْثِلِه  ُتوْا ِبَع�ْسِر �ُسَوٍر ِمّ اأو حتى ب�سورة ق�سيرة مثله فقال عز من قائل : )اأَْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفاأْ
اِدِقيَن(. هود : 13( ن ُدوِن اهلّلِ اإِن ُكنُتْم �سَ ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن ا�ْسَتَطْعُتم ِمّ

ابن  العالمة  الحا�سر )2015 ( وقال  ليومنا  الوقت  التحدي قائمًا، منذ ذلك  وبقي ذلك 
خلدون: الإعجاز تق�سر الإفهام عن اإدراكه واإنما يدرك بع�ص ال�سيء منُه من كان له ذوق 

بمخالطة الل�سان العربي وح�سول ملكته، فيدرك من اإعجازه على قدر ذوقه )1(. 

�لغاية من �لإعجاز :

لي�ص المق�سود بالإعجاز اإثبات العجز للخلق لذاته ، من غير ترتِب مطلٍب على هذا العجز ، 
بل المق�سوُد لزُم هذا الإعجاز وهو: الحجة على اأن هذا الدعاء حق واأن الر�سول الذي جاء 
به ر�سوُل �سدٍق ، فينتقل اقامة النا�ص من ال�سعور بعجزهم اإزاء المعجزات اإلى �سعورهم 
واإيمانهم باأنها �سادرة عن الإله القادر ، لحكمة عالية وهي : اإر�سادهم اإلى ت�سديق من جاء 

به لي�سعدوا في الدنيا والآخرة ) 2(.

 بع�ص جو�نب �لإعجاز في �لقر�آن �لكريم :

وجوه الإعجاز في القراآن الكريم غير متناهية ، وعليه  يري كل متدبر منها ح�سب �سالمة 
فطرته وقوة ب�سيرته ، فقد يدرك الباحث وجهًا من وجوه الإعجاز ل يدركه غيره ، بينما 

يدرك اأهل ع�سر ما ل يدركه غيرهم في ع�سر من الع�سور .

يقول الزرقاني  الناظر لهذا الكتاب الكريم باإن�ساف تتراءي له وجوه كثيرة مختلفة من 
الإعجاز كما تتراءي للناظر اإلي قطعة الما�ص األوان متعددة عجيبة بتعدد ما فيها من زوايا 
 واأ�سالع ، ومختلفة باختالف ما يكون عليه الناظر وما تكون عليه قطعة الما�ص من الأو�ساع ،)3( 

وجوه �لإعجاز في �لقر�آن �لكريم: 

 ذكر االزرقاني اأربعة ع�سر  وجهًا كما يلي :)4(
1-  لغته واأ�سلوبه   2 - طريقة تاأليفه   3 - علومه ومعارفه  4 - وفاوؤه بحاجات الب�سر   5 

www.masray.com/1 يوليو 2011م .
2/ محمد عبد العظيم الزرقاين ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 342 . 

3/ محمد عبد العظيم الزرقاين ، مناهل العرفان يف علوم القراآن  ج1 ، ط3 ) بريوت: دار الفكر ، 1988 ( �ص 73.
4/  املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها .
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- موقف  القراآن من العلوم الكونية  6 – �سيا�سته في الإ�سالح  7 - اأنباء الغيب فيه   8 - 
اآيات العتاب  9 - ما نزل بعد طول انتظار  10 - مظهر النبي عند نزول االوحي  11 - اآية 
المباهلة   11 - عجز الر�سول عن الإتيان ببدل له   12 - الآيات التي تجرد الر�سول عن 

ن�سبة القراآن اإليه  13 - تاأثير القراآن ونجاحه 

العلماء  راأي  القراآن ذكرها ثم ذكر  اإعجاز  الزرك�سي عددًا من وجوه  وقد  جاء في كتاب 
فيها، منها ما  يلي : )1(

اأن وجه الإعجاز راجع على التاأليف الخا�ص به ، ل مطلق التاأليف ، وهو بين اعتدلت . 1
العليا في  باأن يوقع كل فن في مرتبته   ، ، وعلت مركباته معنى  مفرداته تركيبا وزنة 

اللفظ والمعني واختاره ابن الزملكاني في البرهان. 

ما فيه عن الإخبار عن الغيوب الم�ستقلة ، ولم يكن ذلك من �ساأن العرب ، كقوله تعالى . 2
اأهل بدر ) �سيهزم الجمع  : 16 ( وقوله في  الفتح  الأعراب ( )  للمخلفين من  ) قل 
ويولون الدبر ( القمر : 45 ( وقوله : ) األم غلبت الروم ( ) وغير ذلك مما اأخبر به 

باأنه �سيقع فوقع .

وذكر الزرك�سي باأن هذا القول مردود لأنه ي�ستلزم  الآيات التي ل خبر فيها بذلك ل اإعجاز 
فيها . وهو باطل ، فقد جعل اهلل كل �سورة معجزة بنف�سها 

�ساهدها . 3 من  حكاية   ، المتقدمين  و�سائر  الأولين  ق�س�ص  عن  اإخباره  من  ت�سمن  ما 
وح�سرها ، وقال تعالى : ) تلك من اأنباء الغيب نوحيها اإليك ما كنت تعلمها اأنت ول 

قومك من قبل هذا ( هود : 49 

وقد رد الزرك�سي هذا لوجه 

اإخباره عن ال�سمائر من غير اأن يظهر ذلك منهم بقول اأو فعل .، كقوله عز وجل : ) اإذ . 4
همت طائفتان منكم اأن تف�سال ( ) اآل عمران : 122 ( وقوله ) اإذا جاءوك حيوك بما 

لم يحيك به اهلل ويقولون في اأنف�سهم لول يعذبنا اهلل ( المجادلة : 8 

و�سححه ابن عطية وقال : اإنه الذي عليه الجمهور والحذاق – وهو ال�سحيح في نف�سه . 5
واأن التحدي اإنما وقع بنظمه ، و�سحة معانيه ، وتوالي ف�ساحة األفاظه ، ووجه اإعجازه 
اأن اهلل اأحاط بكل �سئ علما ، واأحاط بالكالم كله علما ؛ فاإذا ترتبت اللفظة من القراآن 

1/اأبوبكر الباقالين ، اإعجاز القراآن ) بريوت : عامل الكتب ، 1988 ( �ص 50 
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علم باإحاطته ، اأي لفظة ت�سلح اأن تلي الأولى ، ويتبين المعنى بعد المعنى ، ثم كذلك 
من اأول القراآن اإلي اآخره . والب�سر معهم الجهل والن�سيان والذهول ، ومعلوم بال�سرورة 
اأن اأحدًا من الب�سر ل يحيط بذلك وبهذا جاء نظم القراآن في الدرجة الق�سوى من 
الف�ساحة وبهذا النطق يبطل قول من قال : اإن العرب كان في قدرته الإتتيان بمثله ، 

فلما جاءهم النبي �سلي اهلل عليه و�سلم �سرفوا عن ذلك وعجزوا عنه .

وجه  الإعجاز الف�ساحة ، وغرابة الأ�سلوب ، وال�سالمة من جميع العيوب ، وغير ذلك . 6
مقترنًا بالتحدى ، واختاره الإمام فخر الدين وهو قريب مما �سبق 

ما فيه من النظم والتاأيف والتر�سيف ، واأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في . 7
لم  ولهذا  قال  بكر  اأبو  القا�سي  واختاره   ، لأ�ساليب خطاباتهم  ومباين   ، العرب  كالم 

يمكنهم معار�سته 

اإنه �سئ ل يمكن التعبير عنه – وهو اختيار ال�سكاكي حيث قال في مفتاح العلوم واعلم . 8
يمكن  ول  تدرك  الوزن  كا�ستقامة   ، و�سفه  يمكن  ول  يدرك   الإعجاز عجيب  �ساأن  اأن 

و�سفها 

في . 9 اأنحائها  جميع  من  فيه  والبالغة  الف�ساحة  ا�ستمرت  حيث  ممن  فيه  الإعجاز  اإن 
جميعه ا�ستمرارًا ل توجد له فترة ، ول يقدر عليه اأحد من الب�سر ، وكالم العرب وما 
تكلم بلغتهم ل ت�ستمر الف�ساحة والبالغة في جميع انحائها في العالي منه اإل في ال�سئ 

الي�سير المعدود ، 

10.اإن وجهًا من وجه البالغة ، لكن لما �سعب عليهمم تف�سيلها �سغوا فيها اإلي حكم الذوق 
والقبول عند النف�ص 

وخال�سة القول : اأن التحدي اإنما وقع بنظمه ، و�سحة معانيه ، وتوالي ف�ساحة األفاظه ، ووجه 
اإعجازه اأن اهلل اأحاط بكل �سئ علمًا ، واأحاط بالكالم كله علمًا ؛ فاإذا ترتبت اللفظة من القراآن 
علم باإحاطته ، اأي لفظة ت�سلح اأن تلي الأولى ، ويتبين المعنى بعد المعنى ، ثم كذلك من اأول 
القراآن اإلي اآخره . والب�سر معهم الجهل والن�سيان والذهول ، ومعلوم بال�سرورة اأن اأحدًا من 

الب�سر ل يحيط بذلك وبهذا جاء نظم القراآن في الدرجة الق�سوى من الف�ساحة

اأنحائها في  ا�ستمرت الف�ساحة والبالغة فيه من جميع  اأن الإعجاز فيه من حيث     كما 
جميعه ا�ستمرارًا ل توجد له فترة ، ول يقدر عليه اأحد من الب�سر.
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 وذكر القا�سي اأبوبكر الباقالني اأن اأ�سحابه ذكروا ثالثة وجوه لالإعجاز هي :)1( 

�لوجه �لأول : يت�سمن الإخبار عن الغيوب : والثاني بالرغم من اأن النبي اأمي فقد جاء 

بما حدث من عظيمات الأمور من حين خلق اآدم اإلي مبعثه  م�سداقًا لقوله عز وجل : )و ما 
كنت تتلو قبله من كتاب ول تخطه بيمينك اإذًا لرتاب المبطلون ( ) العنكبوت : 48 ( الوجه 

الثالث بالغة نظمه وتاأليفه .

وخال�سة القول اأن من اأهم وجوه الإعجاز في القراآن الكريم الآتي :

1.�لإعجاز�للغوي:

 وهو اأن القراآن الذي عجز  العرب عن معار�سته لم يخرج من �سنن كالمهم الفاظًا وحروفًا 
وتركيبًا واأ�سلوبًا .

2.�عجاز�لهد�ية :

 هو اأن هذا الدين هو دين الفطرة التي فطر النا�ص عليها )2(واأنه لهدى ورحمة للموؤمنين 
لما فيه من الدلئل العقلية علي التوحيد والح�سر والنبوة و�سرح �سفات اهلل �سبحانه وتعالي 

وبيان نعوت جالله . وما جاء فيه من ال�سرائع مطابقة للعقول .3) (

3.�لإعجاز �لغيبي :

وهو  الحا�سر،  : غيب الما�سي وغيب  النبوة  اأق�سام على ح�سب ع�سر  اإلى ثالثة  وينق�سم 
ع�سر النبوة، وغيب الم�ستقبل )4 ( ومن اأمثلته انت�سار الروم علي الفر�ص بعد هزيمتهم ) 

األم غلبت الروم في اأدني الأر�ص ( ) الروم : 1،2 ( 

 4.�لإعجاز �لت�صريعي  :

بين  لكل زمان ومكان فهي تجمع  بت�سريعات ت�سلح  الإ�سالمية  جاءت  ال�سريعة  اأن  ويعني 
الثبات والتطور .كما تجمع بين المقا�سد الدنيوية والمقا�سد الأخروية .)5( 

ثانيًا : �لتنمية �لب�صرية :

تمثل الموارد الب�سرية قوة العمل القادرة علي النهو�ص بالواجبات ال�سرورية ل�سباع حاجات 

1/املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها 
2/ �ص  419)19 (الفخر الرازي �سياء الدين عمر ال�سهري بخطيب الري ، التف�سري الكبري، مج 6  ط2، ) بريوت : دار الفكر، 1978م 
3/ عبد اهلل بن عبد العزيزامل�سلح وعبد اجلواد ال�ساوي  ، الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة ، ) جدة : دار جياد ، 2008 (�ص26 .

4/ محمود �سامل عبيدات ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 213 . )
5/ ابن منظور ، ل�سان العرب ) بريوت، دار �سادر،  ( �ص �ص 242-241. 
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تعريف مفهوم  الب�سرية من  التنمية  لتعريف مفهوم  العام ولبد  النفع  وتحقيق   ، المجتمع 
التنمية عامة اإذ من خاللها يتو�سل اإلي الفهم الحقيقي للتنمية الب�سرية .

  تعريف �لتنمية لغة:
ورد في ل�سان العرب » نمى » النماء، الزيادة، نما، ينمو ، نموًا ، زاد وكثر، ونميت 
ال�سيء اأي رفعته عليا ، وكل �سيء رفعته فقد نميته، وكل ارتفاع اإنماء، ونميت النار تنمية اإذا 

األقيت عليها حطبًا وذكيتها به، والنماء الربح)1(.

اأ�سل واحد يدل على ارتفاع وزيادة،  وقال ابن فار�ص نمى بالنون والميم والحرف المعتل 
والنامية الخلق لأنهم ينمون ويزيدون)2(.

اإذًا كلمة تنمية في اللغة تعني الزيادة والكثرة والرتفاع والربح والإذكاء والإ�سباع.

تعريف �لتنمية في �ل�صطالح:

 التنمية كمفهوم عام تعني عملية التحويل من حالة اإلى اأخرى اأف�سل وهي تعني فن التطوير 
اأو الفعل التطويري بمختلف اأ�سكاله، فالتنمية بحد ذاتها هي عملية تطوير توؤدي اإلى رفع 

م�ستوى المجتمع بمختلف جوانبه من م�ستوى اأدنى ن�سبيًا اإلى م�ستوى اأعلى ن�سبيًا .

 وقد عرفت هيئة الأمم المتحدة التنمية باأنها النمو مع التغيير، والتغيير اجتماعي وثقافي 
واقت�سادي، وهو تغيير كمي وكيفي، اأي باأن يتبع النمو الكمي نمو خلقي ومعنوي ونف�سي اأي 

نمو اجتماعي)3(.

الإن�سانية  الرفاهية  تحقيق  اإلى  توؤدي  التي  المجالت  جميع  التنمية  مفهوم  ي�سمل  وعليه 
اإدارية، تتفاعل هذه  ، ثقافية، قانونية، تنظيمية،  جمعاء من تنمية اقت�سادية، اجتماعية 
اأهم  الب�سري  العن�سر  وي�سكل  المجتمع،  ال�سامل في  التغيير  بينها لإحداث  العنا�سر فيما 

متغيراتها )4(

الإن�سانية تقوم علي  التنمية  اإن عملية  للعام 2003  العربية  الإن�سانية  التنمية  ويري تقرير 

1/ قب�ص املوؤمن، التنمية الإدارية ) عمان، دار زهران، 1996م( �ص 9.
2/ التنمية املحلية  http://oumifiss.ektob.com/1263004.html  التعريف واملرتكزات 2009/11/14م، 

ال�ساعة 4 و 18 . 
3/ رمزي اأحمد عبد احلي ، التعليم العايل والتنمية – وجهة نظر نقدية مع درا�سا مقارنة ) الإ�سكندرية : الوفاء لدنيا 

الطباعة والن�سر 2006 ( �ص 30
4/  مدحت محمد اأبو الن�سر ، تنمية املوارد الب�سرية ) القاهرة : الروابط العاملية للن�سر والتوزيع ، 2009 ( �ص 22 .
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محورين اأ�سا�سيين هما)1(: 

�لأول : بناء القدرات الب�سرية الممكنة للتو�سل اإلي م�ستوي رفاه اإن�ساني راق ، وعلى راأ�سها 

العي�ص حياة طويلة و�سحية واكت�ساب المعرفة ، والتمتع بالحرية ، لجميع الب�سر دون تمييز .

و�لثاني : التوظيف الكفء للقدرات الب�سرية في جميع مجالت الن�ساط الإن�ساني : النتاج 

ومنظمات المجتمع المدني ، وال�سيا�سة وغيرها 

 ، ون�ساطه  و�سلوكه  الب�سري  العن�سر  ملكات  وتوجيه  �سقل  هي  الب�سرية  الموارد  وتنمية   
وتطوير قدراته ومهاراته لتنا�سب الوظائف التي تحقق النفع العام للمجتمع 

مفهوم �لتنمية في �لإ�صالم :

  اإن مفهوم التنمية في الإ�سالم يتمثل في قيام المجتمع با�ستخدام الموارد المادية والب�سرية 
التي �سخرها اهلل �سبحانه وتعالى لهم اأف�سل ا�ستخدام ، بما يحقق للنا�ص ) حد الكفاية(  

وقيامهم بمهام الخالفة في الأر�ص)2(

�لمفهوم �لديني للتنمية : 

هي مطابقة ال�سلوك ل�سحة العنقاد بما يحرر عقل الإن�سان وروحه وبدنه فتكون له القدرة 
علي تحقيق خالفته في الأر�ص ب�سيطرته علي بيئته وا�ستغاللها  ل�سالحه)3(

مفهوم �لتنمية �لب�صرية 

اأداة وغاية التنمية ، حيث تعتبر    اإن م�سطلح التنمية الب�سرية يوؤكد علي اأن الن�سان هو 
التنمية الب�سرية النمو القت�سادي و�سيلة ل�سمان الرفاه للمجتمع ،وما التنمية الب�سرية اإل 

عملية تنمية وتو�سيع للخيارات المتاحة اأمام النا�ص باعتبارهم جوهر عملية التنمية)4(.

وبحياة   ، الدخل  بم�ستوي مرتفع من  الن�سان  يتمتع  اأن  النا�ص هو  تو�سيع خيارات   ومعني 
مالئمة  فر�ص  خالل  من  الن�سانية  القدرات  تنمية  بجانب   ، المرا�ص  من  خالية  طويلة 

للتعليم .وقد اأكد ذلك المفهوم تقارير التنمية 1990 ، 1991 ، 1994 .

الدارية  التنمية   ، منها  عديدة  مجالت  لي�سمل  الب�سرية  التنمية  مفهوم  تطور  ثم  من 

1/ �سالح �سليمان ، الفكر الإ�سالمي القت�سادي املعا�سر، منار الإ�سالم، العدد اخلام�ص، ال�سنة الرابعة ع�سر، جمادي 
1409هـ، دي�سمرب 1988م، �ص 63.

2/ املرجع نف�سه ،  �ص 130 
3/   مدحت محمد اأبو الن�سر ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 21 .

4/املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها .
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الم�سترك في جميع هذه  القا�سم  الإن�سان  ، وي�سكل  وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 
المجالت ، اذن منهج التنمية الب�سرية هو الأ�سا�ص الذي يعتمد عليه المخططون و�سانعو 

القرار لإحداث التنمية الجتماعية)1(.

اإن مفهوم التنمية الب�سرية هو منهج للتنمية الإن�سانية ال�ساملة ، والتي ت�سعي اإلي تو�سيع   
خيارات الب�سر ، بهدف تحقيق الغايات الإن�سانية الأ�سمى ، بتجاوز المفهوم المادي للرفاه 
بالحرية  التمتع  ت�سمل  التي   ، الكريمة  الإن�سانية  المعنوية والحياة  الجوانب  ،اإلي  الإن�ساني 
والبداع  والنتاج  المعرفة  لكت�ساب  فر�ص  وتوفير   ، والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

والكرامة الالإن�سانية)2( .

وعرفت ندي خليل التنمية الب�سرية بقولها : »هي تنمة الفرد داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق 
بطرق التفكير الذاتية وروؤيته للبيئة المحيطة ، وتفاعله معها وات�ساله بالمجتمع »)3(.

وهذا يعني الهتمام بال�سخ�سية الإن�سانية من حيث طريقة التفكير بحيث تكون ايجابية ، توؤدي اإلي 
النفع العام والفهم الواعي لهذا الكون.مما يجعله يح�سن التعامل معه، وال�ستفادة من خيراته .

لنمو  والبيئية  المجتمعية  الفر�ص  واإتاحة  توفير  اإلي  تهدف  عملية  اأنها  تعريفاتها  ومن 
ت�ستطيعه  ما  اأق�سي  اإلي  والجتماعية  والإبداعية  والروحية  والعقلية  الج�سمانية  الطاقات 

طاقات الفرد والجماعة )4(

ويري تقرير التنمية الإن�سانية  العربية للعام 2003 اأن عملية التنمية الإن�سانية تقوم علي 
محورين اأ�سا�سيين هما : )5(

الأول : بناء القدرات الب�سرية الممكنة .
والثاني : التوظيف الكفء للقدرات الب�سرية في جميع مجالت الن�ساط الإن�ساني .

كذلك يوؤكد التقرير اأن التنمية الب�سرية هي منهج اأ�سيل  ي�ستهدف تحقيق الغايات 
الإن�سانية الأ�سمي : الحرية والعدالة والكرامة الإن�سانية 

1/املرجع نف�سه ، �ص 22 .
2/  ندي خليل مفهوم التنمية الب�سرية 

3/ مدحت محمد اأبو الن�سر ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 21 . 
4/ املرجع نف�سه ، �ص 22  

www. Altanmiya.org /5
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وجاء في مدونة  التنمية الب�سرية تعني ما يلي : )1(

1. فن اإ�سالح الذات و �سناعة الحياة.

اأُنمي قدراتي وامكانياتي بما ي�ساعد علي  2. كيف اأجعل من نف�سى اإن�سانًا اأف�سل و كل ما 
اكت�ساب مهارات جديدة.

3. ا�ستخدام النا�ص لقدراتهم وتمكينهم من النتفاع بها في مختلف الأن�سطة الحياتية.

4. هو اأي علم يهتم برفع م�ستوى اأداء ال�سخ�ص و م�ستوى تفكيره نحو الآخرين و قبل ذلك 
نحو نف�سه، من خالل التعامل و فن الت�سال بالآخرين.

5. الكلمة الأولى و هي تنمية و تعني الزيادة ب�سكل مدرو�ص و مفيد، و الكلمة الثانية  الب�سرية 
هي ما يتعلق بالإن�سان و الب�سر.

�أهد�ف �لتنمية �لب�صرية:

 تتمثل فيما يلي:-)2(

-. بناء اإن�سان قادر على مواجهة الحياة ب�سكل اإيجابي وفعال . 1

نظرة  2 من  نظرته  تغيير  و  اإيجابي  و  ابداعي  ب�سكل  التفكير  على  الفرد  م�ساعدة   -
�سطحية اإلى نظرة اأكثر عمقًا، وب�سكل مختلف للحياة من حوله.

- محاولة اإثراء توا�سل الفرد بالمجتمع ب�سكل اأخالقي وموؤثر ، يعبر بها الفرد عن نف�سه  3
، ويتولد �سيء من الرتياح بينه وبين اأ�سرته واأ�سدقائه وزمالئه في العمل وقادته.

- م�ساعدة الفرد لإيجاد الوظيفة المنا�سبة له ،  وماتحتاجه كذلك من موؤهالت. 4

- كيفية تعامل الفرد مع فريق العمل ومع قائد الفريق. 5

- بناء اإن�سان يدرك ماهي اأهمية الوقت ، واأهمية دوره في الحياة، وكيفية ا�ستغالل  6
طاقاته ومواهبه وو�سع اأهداف لحياته.

- كيفية التعامل مع الم�سكالت التي تواجهه ب�سكل اإيجابي. 7

1/ �سائد اأبو بهاء ، التنمية من منظور اإ�سالمي  www.nulpit.alwatanvoice  الأربعاء 27 / 5 / 2015 ال�ساعة 
التا�سعة م�ساًء

2/�سحيح مئلم 4 / 2088 .
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 وخال�سة القول اأن التنمية الب�سرية تهدف اإلي ترقية الفرد ذاته وتو�سيع مداركه ، وتطوير 
القوى  تفجير  خالل  من  وذلك  وطموحاته  الأ�سا�سية  متتطلباته  لتحقيق  وقدراته  مهاراته 

الكامنة لديه وفق قيم اأخالقية 

مفهوم �لتنمية �لب�صرية في �ل�صالم:

 تعتبر تنمية الذات الإن�سانية من اأهم العوامل الم�ساعدة علي تطبيق المنظور الإ�سالمي 
لأن الإن�سان هو الركن الرئي�ص في اأي تقدم وتطور اجتماعي ،ول يمكن لأي درا�سة فكرية 
اأن تكون مجردة عن المجتمع ، فالمجتمع هو العن�سر الأ�سا�ص في المعادلة ، فاإذا ا�ستطعنا 
اأن ن�سنع الفرد واأن ننمي فيه ال�سعور بالم�سئولية وان نجعله قادرًا علي ا�ستيعاب الفكرة 
فعندئذ يمكن ان نحقق الهدف دون جهد يذكر – فلهذا من واجب المفكرين المعا�سرين 

ان يوجهوا عنايتهم نحو الفرد ، فالتنمية الب�سرية هي اأهم اأنواع التنمية 

ولقد اأعطي الإ�سالم اأهمية كبيرة لتنمية الفرد الم�سلم من خالل توعية ذاتية تجد دوافعها 
متجددة علي الدوام وقادرة علي العطاء با�ستمرار ، ولهذا جاء التوجيه القراآني منبهًا الفرد 
اإلي م�سوؤولية نف�سه في قوله تعالي : ) ونف�ص وما �سواها فاألهمها فجورها وتقواها قد اأفلح من 
زكاها وقد خاب من د�ساها ( ) ال�سم�ص : 7 – 10 ( والنف�ص مق�سود به الإن�سان وهو اآدم 
وذريته من خلقه ،  فاألهمها فجورها وتقواها اأي عرفها طريق  الخير وطريق ال�سر وعن ابن 
عبا�ص اأن النبي �سلي اهلل عليه و�سلم كان اإذا قراأ هذه الآية )فاألهمها فجورها وتقواها( رفع 
�سوته بها وقال : » اللهم اآت نف�سي تقواها ، اأنت وليها ومولها ، واأنت خير من زكاها)1( اأفلح 

اأي فاز من زكي نف�سه بطاعة اهلل و�سالح الأعمال وخاب من دن�ص نف�سه بالمعا�سي

النبي  الحقيقي  رائدها  الإ�سالم  في  الب�سرية  التنمية  اأن  الفقي  ابراهيم  د.  اأ�سار 
محمد �سلي اهلل عليه و�سلم ، الذي تج�سدت فيه مقوماتها الأ�سا�سيةالمتمثلة في 
الإ�سالم  في  الب�سرية  التنمية  اأذن   )2() المرونة  الن�سباط،   ، الإ�سرار  اللتزام، 
مرتبطة بالقيم والأخالق الحميدة ، من م�ساواة وعدل وعدم اإ�سراف . قال تعالي 
تعالي:  وقال  )الأعراف:31(   ) الم�سرفين  ليحب  اإنه  ولت�سرفوا  وا�سربوا  :)كلوا 
اإن  لتعارفوا  وقبائل  �سعوبًا  واأنثي وجعلناكم  اإنا خلقناكم من ذكر  النا�ص  يااأيها   (

اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم ، اإن اهلل عليم خبير ()الحجرات:13(

1/ اإبراهيم الفقي ، التنمية الب�سرية يف الإ�سالم http;//altanmia,me/category ال�سبت 23 / 5 / 2015 م ال�ساعة 
التا�سعة م�ساًء

 pulpit .alwatanvoice .com ./articles /2008/07/23/140076.html ، 2/  �سائد اأبو بهاء ، التنمية من منظور اإ�سالمي
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 وقد عرفها �سائد اأبو بهاء باأنها عملية تغيير وتطوير قدر الإمكان نحو الأح�سن فالأح�سن 
، وتكون م�ستمرة و�ساملة لقدرات الإن�سان المادية والمعنوية تحقيقا لمق�سود ال�سارع في 

ال�ستخالف في الأر�ص بعيدًا عن اأي نوع من اأنواع التبعية)1(   

مفهوم �لتنمية �لب�صرية في �لقر�آن �لكريم :

التنمية الب�سرية في القراآن الكريم مفهوم �سامل يهدف اإلي تح�سين حياة الإن�سان من مختلف 
ويحر�ص   ، المقررة  �سرائع اهلل  وفق  والبيئية  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  النواحي 
علي التنمية ال�ساملة لالإن�سان من الزوايا المادية والروحية والخلقية كافة . فالإن�سان مادة 

وروح وعقل وقلب وج�سم ، له حاجات لبد من اإ�سباعها وفق �سوابط �سرعية وا�سحة . 

روؤية  اإجرائية منظمة علي وفق  “ اإنها عبارة عن عمليات   : بقوله  العراقي  عرفها مو�سي 
تحقيق  نحو  وتوجيهها  ب�سقلها  الإن�سان  في  الكامنة  القوي  لتطوير  تهدف  منتخبة  فكرية 

طموحاتها بغية اإ�سباع حاجاته الم�سروعة  

للم�ستوى  الإن�سان  بقدرات  الإرتقاء  هي  القراآن  في  الب�سرية  التنمية  اإن   القول  وخال�سة   
الذي ي�ستطيع فيه اأن يتعامل مع الآخرين ومع نف�سه في بادئ الأمر ب�سورة و بطريقة تفيده 
في عمله وفي حياته ال�سخ�سية ووالجتماعية. فالثقة بالنف�ص والتفكير الإيجابي و الإبداعي 
التعلم وتنظيم الوقت  وتحديد الأهداف بكل و�سوح ومهارات فن الت�سال والمقدرة علي 
و�سبط النف�ص والمقدرة علي اتخاذ القرارات الحا�سمة وال�سحيحة و المهارات الدار�سية 
وواأنواع القراءات ومهارات التفوق الوظيفي وفن تكوين الثروة وا�ستخدام قدرات الإن�سان 

الالمحدودة كل هذه واأكثر تعتبر تنمية ب�سرية.)2( 

 اإنها منهج يهتم بتنمية الإن�سان وتغيير اتجاهاته من ال�سلبية اإلي الإيجابية ،في مجتمع ما ، بكل 
اأبعاده القت�سادية وال�سيا�سية وطبقاته الجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية ، م�سداقًا 

لقوله تعالي : ) اإن اهلل ل يغير ما بقوم حتي يغيروا ما باأنف�سهم ( ) الرعد : 11 ( .

خ�صائ�ص �لتنمية �لب�صرية في �لإ�صالم :

�لتغيير و�لتطوير : بح�سب قدرات النا�ص م�سداقًا لقوله تعالي:)ليكلف اهلل نف�سًا . 1

اإلو�سعها()البقرة:286( ويكون التغيير في التنمية نحو الأح�سن. وقوله تعالي اإن اهلل 
ل يغير ما بقوم حتي يغيروا ماباأنف�سهم ( ) الرعد : 11( وقوله تعالي ) وذلك اإن اهلل 

www. Altanmiya.org /1
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لم يك مغيرًا نعمة ...( وهاتان الآيتان ي�سمالن اتجاهي التغيير حيث اأنه من تح�سن 
�سلوكه �سلح حاله ، ومن �ساء �سلوكه تدهور حالة وخير �ساهد علي ذلك حال الأمة 
الإ�سالمية في القرن الواحد وع�سرين .وقد و�سح القراآن الكريم اأن التغيير يبداأ من  

النف�ص  ، وهذا ما تو�سل اإليه مدربو التنمية الب�سرية في القرن الواحد وع�سرين . 

�ل�صتمر�رية: وهي ال�سعي الدائم نحو ما ينفع النا�ص . قال تعالي: )اأفح�سبتم اأنما . 2

اأن له خالق  الينا ل ترجعون()الموؤمنون:115( فكل من عرف  واأنكم  خلقناكم عبثا 
خلقه لغاية معينة واأنه ل محالة راجع اإليه اجتهد في العمل ال�سالح وداوم عليه . وقال 
تعالي ) اتقوا اهلل ول تموتن اإل واأنتم م�سلمون ( وقال اهلل �سبحانه وتعالي علي ل�سان 
نبيه ابراهيم مخاطبًا بنيه » يا بني اإن اهلل اأ�سطفي لكم الدين فال تموتن اإل واأنتم 
الأعمال  ت�سير  حتي  والمداومة  ال�ستمرارية  تقت�سي  الب�سرية  والتنمية   ) م�سلمون 

�سلوكًا را�سخًا .

 وهو  ما تدل عليه الآيات ال�سالفة الذكر  

3 .
�ل�صمولية : وهي �سمول قدرات الن�سان المادية والعقلية والروحية)1( .

فل�صفة �لتنمية �لب�صرية في �ل�صالم:

 تنطلق من م�سلمة اأ�سا�سية، وهي اأن الإن�سان خليفة اهلل في اأر�سه، وهذه الخالفة مقرونة 
قائمة علي  الفل�سفة  ليعبدون ( وهذه  والإن�ص ل  الجن  تعالي:)وما خلقت  قال  بعبوديته)2( 
فل�سفة التربية المرتبطة بالجانب العقدي الذي جعل الرقابة الذاتية و مبداأ ال�ستخالف و 
العقيدة ورقابة اهلل تعالى و مبداأ التقوى بو�سالت موجهات  لأي فعل اقت�سادي او اجتماعي 

.
فيقا�ص النفع وال�سر اأي ) الم�سالح والمفا�سد ( بمدي ال�ستجابة لأمر اهلل )3(

�لمحور �لثاني : �أ�ص�ص ومقومات �لتنمية �لب�صرية في �لقر�آن �لكريم

اأ�س�ص ومقومات التنمية الب�سرية ) عنا�سرها  اآياته   يو�سح القراآن الكريم في الكثير من 
وعواملها ويوليها عناية فائقة  .

�أوًل : �أ�ص�ص �لتنمية �لب�صرية في �لقر�آن �لكريم 

   cfijdida.over-blog.com/article-31681891.html 1/ را�سد اإبراهيم الدو�سري ، دور الرتبية الإ�سالمية يف التنمية
ال�سبت 11 / 4 / 2005 ال�ساعة العا�سرة �سباحًا 

2/ املوقع نف�سه .
3/ �سنية عبد ااهلل مريغني ، مخت�سر اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي  ، ج32 ) اخلرطوم : �سركة مطابع ال�سودان 

للعملة املحدودة ، 2010 ( ،�ص 8 . 
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�ل�صتخالف: وهو المرتكز الأول والوظيفة العظمي للجن�ص الب�سري ، بمعني اأن يكون . 1

ي  نِّ اإِ ِلْلَماَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  َواإِْذ   (  : وجل  عز  لقوله  م�سداقًا  الأر�ص  في  خليفة  الإن�سان 
ُح  َماء َوَنْحُن ُن�َسبِّ َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِص َخِليَفًة َقاُلوْا اأََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الدِّ
ي اأَْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن ) البقرة :30( وتقت�سي الخالفة تحديد  �ُص َلَك َقاَل اإِنِّ ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ
الأهداف وال�سعي اإلي تحقيقها بعزيمة واإ�سرار لتحقيق مراد ال�سارع في �سوء عبوديته 
، وخلق عالقة �سليمة مع اأفراد المجتمع زاخرة بالعدل والنفع ، كما علي الإن�سان اأن 
يهتم بتنمية نف�سه وتطويرها واإذكاء مهاراته ، ومداومة ال�سعي والتعلم .والتغلب علي 

ما يواجهه من م�سكالت .

ِفي الأَْر�ِص . 2 َوَما  َمَواِت  ال�سَّ ِفي  َما  َلُكْم  َر  �َسخَّ  َ اهللَّ اأَنَّ  َتَرْوا  اأََلْم  تعالي:  قال  �لت�صخير: 

ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم َول ُهًدى  ا�ِص َمْن ُيَجاِدُل ِفي اهللَّ َواأَ�ْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن النَّ
ال�سموات  اآدم ما في  اأن اهلل �سخر لبني  ُمِنيٍر( )لقمان: 20(، ومعني ذلك  ِكَتاٍب  َول 
من �سم�ص وقمر ونجوم ومالئكة تحوطهم وت�سخر اإليهم منافعهم، وما في الأر�ص من 
الجبال والأ�سجار والثمار ما ل يح�سى )واأ�سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة( اأي اأكمل 
اهلل تعالى عليكم نعمه واأتمها ، وقد �ساأل ابن عبا�ص ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم 
عن معنى هذه الآية فقال:« نعمه الظاهرة الإ�سالم وما ح�سن من خلقك والباطنة ما 
�ستر عليك من �سيئ عملك« وقيل النعم الظاهرة ما يري بالأب�سار  من المال والجاه 
والجمال في النا�ص وتوفيق الطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نف�سه من العلم باهلل 
وُح�سن اليقين وما يدفع اهلل �سبحانه وتعالي عن العبد من الآفات)1( ويقت�سي الت�سخير 

ح�سن ا�ستقالل الم�سخرات. 

ِرْزِقِه . 3 ِمْن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  ِفي  َذُلول َفاْم�ُسوا  الأَْر�َص  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  )هـَو  تعالى  وقال 
َر َلُكُم   ْمِرِه َو�َسخَّ َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِباأَ َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر ( الملك )15( ) َو�َسخَّ

اْلأَْنَهاَر()اإبراهيم: 32(

�لمعرفة و�لعلم : حتي يوؤدي مهمة ال�ستخالف علي ب�سيرة من اأمره، قال تعالي: . 4

ُر اأُوُلو الأْلَباِب( )الزمر: 9 ( )  َما َيَتَذكَّ ِذيَن َل َيْعَلُموَن اإِنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ )ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ
وعلم اآدم الأ�سماء كلها ثم عر�سهم علي المالئكة فقال انبئوني با�سماء هوؤلء اإن كنتم 
�سادقين() البقرة: 31( وهذا مما يدل على اأن الإن�سان موؤهل لقيادة الكون لما هباه 

1/�سحيح البخاري ، كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القري واملدن  ، 853 
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اهلل من علم ومعرفة، واأن المعرفة والعلم ي�ساعدان الإن�سان لتكوين اأفقا وا�سعا لمعرفة 
الق�سايا الحياتية والجتماعية المختلفة .

يقت�سي . 5 التدبير وذلك  التخطيط وح�سن  تقوم علي  الب�سرية  التنمية  اإن  �لتخطيط: 

ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل  وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ درا�سة الواقع اإذ يقول عز وجل: ) َواأَِعُدّ
ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن  ُكْم َواآََخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اهلَلّ ِ َوَعُدَوّ ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ اهلَلّ
ْنُتْم َل ُتْظَلُمون ( ) الأنفال: 60(  وقوله تعالي اأفمن  ِ ُيَوَفّ اإَِلْيُكْم َواأَ �َسْيٍء ِفي �َسِبيِل اهلَلّ

يم�سي مكبًا علي وجهه اأهدي اأمن يم�سي �سويًا علي �سراط م�ستقيم ) الملك: 22(. 

. �لم�صوؤولية:ت�سكل اأهم الأ�س�ص التي تقوم عليها التنمية الب�سرية، اإذ عليها يعول نمو . 6

ال�سخ�سية الإن�سانية ، ويت�سكل اإلتزامها وقوة اإرادتها، ومعرفة غاية وجودها  م�سداقًا 
لقوله تعالي : )وِقُفوُهْم اإِّنُهْم م�ْسُئوُلون ()ال�سافات : 24( وقال اهلل عز وجل )ولْو 
لُّ مْن ي�ساُء ويْهِدي مْن ي�ساُء ولُت�ْساأُلّن عّما  ُي�سِ اأُّمًة واِحدًة ولِكْن  �ساء اهلُل لجعلُكْم 
ُكْنُتْم تْعمُلون ()النحل :93( وقال تعالي : ) اأفح�سبتم اأنما خلقناكم عبثًا واأنكم اإلينا 
ل ترجعون ( ) الموؤمنون : 115 ( وقال تعالي : ) كل اإن�سان األزمناه طائره في عنقه( 
 في هذه الآية و�سح 

وقال �سلي اهلل عليه و�سلم)كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته()1(
وطاعته،   اهلل  عبادة  ، هي  غاية  اأجل  من  خلقهم  باأنه  اآدم  لبني  وتعالي  �سبحانه  اهلل 
وتعتبر العبادة هي العن�سر الأ�سا�ص في التنمية الذاتية الإن�سانية ، فالإيمان ل ينمو 
ما لم يكن مدعومًا بعوامل تغذية علي الدوام ، وتلك العوامل هي العبادات ، فالعبادة 
تنقل الإيمان من مجرد الإيمان العقلي المعتمد علي دليل منطقي ا�ستدللي اإلي اإيمان 
وجدانه،  من  ذاته،  من  الفرد  ي�ست�سعره  الب�سرية،  الذات  اأعماق  اإلي  ي�سل  وجداني 
فينعك�ص اأثر ذلك الإيمان علي ال�سلوك، وعندها ي�سبح الم�سلم الحقيقي هو ال�سورة 

المثلي للذات الإن�سانية التي هذبتها العقيدة واأ�سقلتها العبادة 

يمتد  واإنما    ، للخالق  الخال�سة  الإن�ساني  ال�سلوك  اأنماط  العبادة علي  اأثر  وليقت�سر 
اأثرها اإلي الحقوق الم�ستركة مع  المجتمع ، وبخا�سة في مجال التعامل المالي  

   وبناء علي هذه الم�سوؤولية يحا�سب اهلل النا�ص علي اأعمالهم ، ومن يقوم بما اأمر اهلل 
به، يجزيه اهلل الجزاء الأوفى.

كما يقت�سي ال�سعور بالم�سوؤولية اأن ينمي المرء نف�سه ذاتيًا ، ويحا�سبها ويمنعها من مواقف 

1/  ويكبيدا املو�سوعة احلرة 
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الريب والتهم ، ويلزمها بتعلم كل ما هو مفيد ، ويلزمها بال�سبر علي ما ي�سلحها .

7-�لعمل :يتخذ العمل في الإ�سالم مكانًا بارزًا واأ�سا�سيًا في المجتمع، والعمل  هو ما يقوم 

به ال�سخ�ص من مجهود اإرادي واع وهو ماي�ستهدف منه الإن�سان ال�سلع والخدمات لإ�سباع 
مجهود  اأو  الحيوانات  مجهود  اأن  لنا  يت�سح  التعريف  هذا  ومن  تخ�سه،  التي  الحاجات 
بالطاقة  ي�سمى  ما  اأو  الحركي  المجهود  هو  العمل  عماَل.  يعتبر  ل  هدف  بغير  الإن�سان  
والجهد الذي يبذله الإن�سان من اأجل تح�سيل اأو اإنتاج ما يوؤدي اإلى اإ�سباع حاجة معينة)1(. 
بها  تتحقق  اجتماعية  وهو وظيفة   ، لتحقيق منفعة  الإن�سان  به  يقوم  العمل هو جهد  اإذن 

ذاتية الفرد وهو ذو قيمة اقت�سادية ، اأي مجهود يبذله الإن�سان لتحقيق منفعة . 

   خال�سة القول اأن كلمة عمل في الإ�سالم �ساملة للمجهود الع�سلي والفكري ، فكل جهد 
م�سروع مادي اأو معنوي اأو يجمع بينهما ، عظيمًا كان اأم حقيرًا فهو عمل .

 وللحث على العمل جاءت كثير من الآيات القراآنية مت�سمنة ذلك منها قوله تعالي : : )َوُقِل 
ُئُكم  َهاَدِة َفُيَنِبّ َلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�َسّ وَن اإِ ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َواْلُموؤِْمُنوَن َو�َسُتَرُدّ اْعَمُلوْا َف�َسَيَرى اهلَلّ
ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( التوبة )105( وقال عز من قائل : ) وعد اهلل الذين اآمنوا منكم وعملوا 
دينهم  لهم  وليمكنن  قبلهم  الذين من  ا�ستخلف  كما  الأر�ص  في  لي�ستخلفنهم  ال�سالحات 
الذي ارت�سي لهم وليبدلنهم بعد خوفهم اأمنا يعبدونني ل ي�سركون بي �سيئا ومن كفر بعد 
ذلك فاأولئك هم الفا�سقون ) النور : 55 (  وقال �سلي اهلل عليه و�سلم : )اليمان ما وقر في 
القلب و�سدقه العمل()2( )هو الذي جعل لكم الأر�ص ذلوًل فام�سوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه واإليه الن�سور( ) الملك : 15 ( وقوله تعالي : ) اإذ ق�سيت ال�سالة فانت�سروا في الأر�ص 

وابتغوا من ف�سل اهلل واذكروا اهلل كثيرا لعلكم تفلحون ( ) الجمعة : 10(

النت�سار في  اإلي  اإنما دعاه  ال�سعائر  الن�سان علي  لم يق�سر عمل  وتعالي   �سبحانه   فاهلل 
اِلَحاِت  ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ الأر�ص وطلب الرزق من اجل الفالح . وقال عز وجل ) اإِنَّ الَّ
يُع اأَْجَر َمْن اأَْح�َسَن َعَمال{ )الكهف :30 (  وقال �سبحانه وتعالي ) واأما من اآمن  ا ل ُن�سِ اإِنَّ
وعمل �سالحًا فله جزاًء الح�سني و�سنقول له من اأمرنا ي�سرا ( ) الكهف : 88 ( وقال عز 
وجل ) اإن الذين امنوا وعملوا ال�سالحات كانت لهم جنات الفردو�ص نزًل خالدين فيها ل 

يبغون عنها حول ( ) الكهف : 107 – 108 ( 

1/ رواه اللباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة 
2/ العجلوين ، ك�سف اخلفاء 2 /305 درجة احلديث �سعيف 
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�لتغيير: ويعني به تغيير قدرات الإن�سان ومهاراته نحو الأح�سن. وقد ورد لفظ التغيير . 7

ُروا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم َواإَِذا  ُر َما بَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ َ ل ُيَغيِّ في القراآن الكريم قال تعالي : )اإنَّ اهللَّ
ُ ِبَقْوٍم �ُسوًءا َفال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم مْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل ( )الرعد :11 ( وقال عز من  اأََراَد اهللَّ
ُروا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم َواأَنَّ  ًرا ِنْعَمًة اأَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ َ َلْم َيُك ُمَغيِّ قائل : ) َذِلَك ِباأَنَّ اهللَّ

َ �َسِميٌع َعِليٌم ( )الأنفال :53(  اهللَّ

  وورد في معنى التطوير حديث ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم )من ت�ساوى ام�سه بيومه 
فهو مغبون()1( والتغيير يبداأ من النف�ص وذلك عن طريق التجرد من العادات ال�سلبية 
والمداومة علي الإيجابية للو�سول اإلي حياة مليئة بال�سعادة في الدارين فالإن�سان في 

الإ�سالم مطالبا ب�سنع التغيير ، باأن يكون اإيجابيًا مبادرًا .

اأي . 8 �سبط  في  المعول  عليها  اإذ  المهنة.  واأمانة  الدين  اأمانة  ت�سمل  :وهي  .�لأمانة 

�سلوك اإن�ساني ، وبفقدها تنهار قيم العمل و�سوابطه، قال تعالي علي ل�سان ابنة �سعيب 
َنّ َخْيَر َمِن ا�ْسَتاأَْجْرَت اْلَقِوُيّ اْلأَِميُن()  ِجْرُه اإِ : قال تعالي ) َقاَلْت اإِْحَداُهَما َيا اأََبِت ا�ْسَتاأْ
الق�س�ص : ( وقال �سلي اهلل عليه و�سلم اإذا �سيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة ، قالوا وما 

اإ�ساعتها ؟ قال اإ�سناد الأمر لغير اأهله )2( .
. �لإ�صالح : ورد مفهوم الإ�سالح  في القراآن الكريم  ببعدين :. 9

والتقوى  والورع  بالإيمان  يت�سف  الذي  الفرد  اإلى  ين�سرف  الذي  ال�سالح  �لأول: 

وال�سلوك القويم .
ويعني مجموعة  الدولة  اأو  المجتمع  اأو  الجماعة  اإلى  ين�سرف  الذي  الإ�سالح  �لثاني :    
اأفراد المجتمع ا�ستنادًا على القيم الأخالقية  من القواعد الثابتة لل�سلوك والعالقات بين 
والدينية، فقد قال تعالى: }وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واأهلها م�سلحون{. وعمومًا 
اأن  كما  اأفراده  دون �سالح  لمجتمع  البع�ص، فال �سالح  ببع�سهما  البعدين مرتبطان  فاإن 

�سالح المجتمع اإنعكا�ص ل�سالح اأفراده)3(.
ومن اأجل ذلك كانت ر�سالت الأنياء جميعهم تقوم علي الإ�سالح انطالقًا من قوله تعالي: ) َقاَل َيَقْوِم 
ْن  َلَى َماآ اأَْنَهاُكْم َعْنُه اإِ ن ُكنُت َعَلَى َبّيَنٍة ّمن ّرّبي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزقًا َح�َسنًا َوَماآ اأُِريُد اأَْن اأَُخاِلَفُكْم اإِ ْيُتْم اإِ اأََراأَ

ّل ِباهلّلِ َعَلْيِه َتَوّكْلُت َواإَِلْيِه اأُِنيُب ( ) هود : 88 (  اَلَح َما ا�ْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقَي اإِ اأُِريُد اإِّل الإِ�سْ

1/  �سحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة ، حديث رقم 6131 
www.ashargia.forum.com/1167./2

3/ �سحيح م�سلم /4/ 2183 .

َق�َلْت اإِْحَداُهَم� َي� اأََبِت 

َنّ َخْيَ َمِن  ِجْرُهۖ  اإِ ا�ْصَت�أْ

َجْرَت اْلَقِوُيّ اْلأَِمنُي ا�ْصَت�أْ



الإعج�ز القراآين يف التنمية الب�رصية 

85العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

  ثانيا : مقومات �لتنمية �لب�صرية في �لقر�آن �لكريم :
 اإن التنمية الب�سرية هي المدخل الأ�سا�ص للتنمية ال�ساملة ، وعليه عني القراآن عناية فائقة 
التنمية  مقومات  واأول   . ونف�سيًا  وج�سديًا  وعقليًا  عقديًا  تنميتهم  حيث  من  الب�سر  بتنمية 
اإذ بها تحفظ الكرامة الإن�سانية وتزكو النف�ص  الب�سرية في القراآن الكريم تنمية العقيدة 

وتنطلق في مدارج الكمال .

�أوًل: تنمية قوة �لعقيدة 

 هي اأ�سا�ص القوة جميعها اأو هي قوام القوة وب�سعفها وفقدها ي�سيع كل �سئ .فالعقيدة تعني 
الأفكار التي يوؤمن بها الإن�سان وي�سدر عنها كل ت�سرفاته و�سلوكه – اأي اإذ �سح العتقاد 
�سلم الت�سرف و�سح ال�سلوك والعك�ص . فمن اآمن باهلل ربًا  انقدح ذلك في جميع ت�سرفاته 
فهو متحرر من الأهواء  وال�سهوات، واثق من اأن كل ما ي�سيبه هو قدر اهلل  ،  متحرر من 
العبودية للخلق فمعبوده واإلهه بحق هو الواحد الأحد �سبحانه وتعالي ، م�سداقًا لقوله تعالي 
: ) قل اإن �سالتي ون�سكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ( ) الأنعام : 162 – 163 ( ل 

يذل نف�سه ول يخنع ل�سواه ، عزيز اإذ اأن العزة هلل ولر�سوله وللموؤمنين .

ثانيًا : حفظ �لكر�مة �لإن�صانية 

الب�سر جميعًا  لذلك علي   ، اآدم  بني  تنتظم جميع  ربانية  الإن�سانية  منحة  الكرامة  تعتبر   
المحافظة علي اكرامتهم  التي هباهم اهلل لهم  بغير حول ول قوة منهم ، فعلى الإن�سان 
اأن يزكي نف�سه ول يدن�سها ول يمرغها في وحل المعا�سي وال�سهوات . اإذ يقول عز وجل في 
محكم تنزيله : ) ولقد كرمنا بني اآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وف�سلناهم علي كثير ممن خلقنا تف�سيال ( ) الإ�سراء : 70 ( واأول واأعظم تكريم وتف�سيل 
لبن اآدم هو العقل ، وخ�سه بالإرادة اأن يختار باإرادته ما �ساء ، وف�سله عن الحيوان باعتدال 
وخلقه  مكبا علي وجهه  �سئ  كل  لأنه خلق   ، يكون  ما  اأح�سن  وهو  ال�سورة   وح�سن  القامة 
وهو م�ستويا ، وزينه بالعقل ، واأعطاه قامة مديدة يتناول اأكله بيده . قال ابن عربي لي�ص 
هلل خلق اأح�سن من الإن�سان ، فاإن اهلل خلقه حيًا عالمًا قادرًا مريدًا �سميعًا ب�سيرًا مدبرًا 
حكيمًا متكلمًا ، وهذه �سفات الرب �سبحانه وتعالي ، وعبر بع�ص العلماء عنها . وجاء في 
حديث الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم قوله » اإن اهلل خلق اآدم علي �سورته »)1( ومن اأين تكون 
للرحمن �سورة مت�سخ�سة ، فلن يبقي اإل اأن تكون معاني )2( م�سداقا لقوله تعالي : ) لقد 

1/ �سنية عبد الكرمي مريغني ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 589 .
2/ فعالية القراآن يف �سناعة احل�سارة والإن�سان  http;//www.hiramagazine.com الثنني املوافق 



        د.قمر حممد بخيت م�جي 

جملة ت�أ�صيل العلوم 86

خلقنا الإن�سان في اأح�سن تقويم ( ) التين : 4 ( وقيل االمراد بالإن�سان هو اآدم وذريته كما 
اأكرمه بلب�ص الثياب والأكل باليد وكرمه بالنطق والكالم والتمييز بين الخير وال�سر وت�سخير 
�سائر الخلق له كذلك رزق اهلل بني اآدم من الطيبات ، قال تعالي : » ورزقناهم من الطيبات 
به  . فالرزق من عند اهلل �سبحانه وتعالي تكفل  والم�سارب  المطاعم  اأطعمهم لذيذ  اأي   «
ي�سعي في  بل   ، اإن�سانيته  يفقد  ول  وي�سعف مروءته  يذل  ول  ، فال يذهب عقله  لمخلوقاته 
تزكية نف�سه وتنميتها بكل �سبل المعرفة وي�ستفيد من كل اأدوات التف�سيل التي هباه اهلل بها . 

 وذكرت مجلة حراء باأن التكريم له بعدان كما يلي : )1(

البعد الأول : التكريم المرتبط بالوجود الدنيوي لالإن�سان في الأر�ص وا�ستخالفه وتمكينه 
من عمارتها وت�سخير الكائنات كافة له ، م�سداقا لقوله عز وجل ) اهلل الذي خلق ال�سموات 
والأر�ص واأنزل من ال�سماء ماء فاأخرج به من الثمرات رزقا لكم و�سخر لكم الفلك لتجري 
في البحر باأمره و�سخر لكم الأنهار ( ) اإبراهيم 32 ( و�سخر لكم ال�سم�ص والقمر داآئبين 
و�سخر لكم الليل والنهار ( ابراهيم 33 ( اأي اهلل �سبحانه وتعالي هو الذي اأبدع ال�سماوات 
والأر�ص من غير مثال �سابق ، واأنزل من ال�سحاب ماء فاأنبت به  الأ�سجار والنباتات التي 
تخرج الفواكه والحبوب والثمار ، و�سخر ال�سفن تبحر في الماء باأمر اهلل ؛ وت�سخير وتذليل 
البحار نوعان : العذب لل�سرب و�سقي الأنعام والزرع ، والمالح  ل�ستخراج اللوؤلوؤ والمرجان)2( 
وقوله تعالي : ) و�سخر لكم ال�سم�ص والقمر دائبين و�سخر لكم الليل والنهار ( ) ابراهيم 
: 33( وكذلك ال�سم�ص والقمر يجريان باأمر اهلل تعالي ل يفتران طاعة هلل تعالي وفيهما 

م�سالح العباد ، و�سخر الليل للراحة وال�سكون ، وذلل النهار لل�سعي وطلب الرزق )3( .

  ويعني اهلل �سبحانه وتعالى بذلك ت�سريف الإن�سان .  وكما زوده وهباه  بالمقومات الذاتية 
علي  ومقدرة  وكالم  ونطق  واإرادة  عقل  من  وم�سوؤولياته  بتكاليفه  القيام  من  تمكنه  التي 
التمييز بين الخير وال�سر ورزقه من الطيبات ، وذلل له �سبل الراحة وال�سعي ،لي�ستغل كل 

هذه المقومات في تنميته الذاتية .

البعد الثاني مرتبط بالآخرة حيث يكون الأكرم عند اهلل عز وجل اأي الأف�سل منزلة 

29 / 12 / 2014 ال�ساعة العا�سرة م�ساء  
1/ �سنية عبد اهلل مريغني ، مخت�سر اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي  ، ج2 ) اخلرطوم : �سركة مطابع ال�سودان للعملة 

املحدودة ، 2010 ( �ص 199 
2/ املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها 

3/ املرجع نف�سه ، ج2 ، �ص �ص 211 – 212 . 
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 وخال�سة القول اأن تكريم اهلل لالإن�سان يعني ت�سريفه من جهة ويعك�ص خطورة التكليف من 
اإنا عر�سنا الأمانة علي ال�سموات والأر�ص  اأخري ويظهر ذلك في قوله عز وجل : )  جهة 

والجبال فاأبين يحملنها واأ�سفقن منها وحملها الإن�سان اإنه كان ظلومًا حهوًل (  

كما تظهر كرامة الإن�سان في اإ�سجاد المالئكة له بعد نفخ الروح فيه ،  ) فاإذا �سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له �ساجدين ( ) الحجر : 29 ( اأي اإذانفخت فيه الحياة ، فا�سجدوا له 
تحيًة وتكريمًا ل �سجود عبادة واهلل يف�سل من يريد ، فف�سل الأنبياء علي المالئكة ، وكانت 

المالئكة اأف�سل من اآدم فامتحنهم اهلل بال�سجود له ليجزيهم عليه جزيل الثواب .)1( 

الذي  الطريق  و�سار في   ، الجد  �ساعد  �سمر عن  ربه  الإن�سان كرامته عند  ا�ست�سعر  فاإذا   
ارت�ساه له ربه ، وعمل ال�سالحات وابتعد عن خبائث الأعمال . 

ثالثًا : تنمية ) �ل�صحة �لإن�صانية ( �لقوة �لج�صدية :

عني القراآن بال�سحة الج�سدية وال�سحة العقلية والنف�سية عناية �ساملة كاملة ، ففي مجال 
ا�سطفاه  اهلل  اإن   ( تعالي  لقوله  م�سداقا  القيادة  مرتكزات  من  جعلها   ، الج�سدية  القوة 

عليكم وزاده ب�سطة في العلم والج�سم ( البقرة : 247  (

به عدو اهلل  ترهبون  الخيل  رباط  قوة ومن  ا�ستطعتم من  ما  لهم  واأعدوا   (  : تعالي  وقال 
يابت   ( تعالي  لقوله  م�سداقا  التوظيف  في  �سبب  اأنها  كما    )  60  : الأنفال   ( وعدوكم 
ا�ستاأجره اإن خير من ا�ستاأجرت القوي الأمين ( ) الق�س�ص : 26  (وفي الحديث النبوي 
عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم قال : الموؤمن القوي خير 
واأحب اإلي اهلل من الموؤمن ال�سعيف وفي كل خير ، اأحر�ص اإلي ما ينفعك وا�ستعن باهلل ول 

تعجز .)2( لأن القوة هي طريق العزة وطريق الن�سر 

  -  فالرب �سبحانه وتعالي اأهتم بتغذية الإن�سان منذ طفولته الباكرة اإذ يقول : ) والوالدات 
ير�سعن اأولدهن حولين كاملين لمن اأراد اأن يتم الر�ساعة ( )البقرة : 233( 

  -  كما وفر الرب عز وجل جميع الأطعمة والأ�سربة التي يكون بها قوام الأج�سام وال�سفاء 
من الأمرا�ص  منها : اللبن ، الع�سل قال تعالي :) يخرج من بطونها �سراب مختلف األوانه 
فيه �سفاء للنا�ص ( ) النحل : 69 (  ومنها التمر قال تعالي : ) وهزي اإليك بجذع النخل 
ت�ساقط عليك رطبًا جنيًا ( ) مريم : 25 (  فكلي واأ�سربي وقر عينا ( ) مريم : 26 ( 

1/�سحيح م�سلم ، كتاب القدر ، رقم 15 ، حديث مرفوع 
2/ �سنية عبد اهلل مريغني ، مرجع �سبق ذكره ، �ص �ص 444 – 445 .
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الفواكه ) والتين والزيتون ( التين : 1( )  فاأنبتنا فيها حبًا ، وعنبًا وق�سبًا ، وزيتونًا ونخاًل 
، وحدائق غلبًا ، وفاكهة واأبًا () عب�ص : 27 - 31 (   - كما اأحل الطيبات جميعها  قال 

تعالي : ) ي�ساألونك ماذا اأُحل لهم قل اأٌحل لكم الطيبات ( ) المائدة : 4 ( .

: ) ُحرمت عليكم  . قال تعالى  الإن�سان  - وحرم الخبائث جميعها لما لها من �سرر علي 
والمتردية  والموقوذة  والمنخنقة  به  اهلل  لغير  اأُهل  وما  الخنزير  ولحم  والدم  الميتة 
والنطيحة وما اأكل ال�سبع اإل ما ذكيتم وما ذبح علي الن�سب واأن ت�ستق�سموا بالأزلم 
ذلكم ف�سق ( ) المائدة : 3 (  وقال تعالي : قل ل ي�ستوي الخبيث والطيب ولو اأعجبك 
كثرة الخبيث قل ل ي�ستوي الخبيث والطيب اأي ل ي�ستوي الحرام والحالل ... فالخبيث 
ل ُيفلح ول ُينجب ، ول تح�سن له عاقبة واإن كثر ، والطيب واإن قل نافع جميل العاقبة 
)1( والقوة الج�سدية هي مناط ال�سحة والعافية والمقدرة علي اأداء الأعمال لذا عني 

علماء التنمية الب�سرية بها وعدوها من العوامل الأ�سا�سية التي تزيد من عزيمة الإن�سان 
ُتوجد قادة ناجحين .

 - كما حث االقراآن علي القت�ساد في الأكل وال�سرب من اأجل الحفاظ علي �سحة الإن�سان 
قال تعالي :) كلوا واأ�سربوا ول ت�سرفوا ( وقوله تعالي : ) يايها الذين اآمنوا كتب عليكم 

ال�سيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( ) البقرة : 183 ( 

  -  كذلك اهتم القراآن الكريم بالنظافة ول يخفي مالها من اأثر في �سحة الإن�سان ووقايته من 
الأمرا�ص  قال تعالي :  يااأيها الذين اآمنوا اإذا قمتم لل�سالة فاغ�سلوا وجوهكم  واأيديكم 

اإلي المرافق واأم�سحوا برءو�سكم اإلي الكعبين ( ) المائدة : ( ) واهلل يحب المطهرين (

   -  كذلك ي�سر لالإن�سان �سبل الراحة الج�سدية بالخلود اإلي النوم في الوقت المنا�سب له 
قال تعالي : ) وهو الذي جعل لكم الليل لبا�سًا والنوم �سباتًا وجعل النهار ن�سورًا ( ) 

الفرقان : 47( 

   - النهي عن كل الممار�سات التي ت�سر بالج�سد وبالنف�ص قال تعالي : ) ول تقربوا الزنا اأنه 
كان فاح�سًة و�ساء �سبياًل ( وو�سع له العقوبات الرادعة ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 

منهما مائة جلدة ، ول تاأخذكم بهما رحمة في دين اهلل( ) النور : 2(

وقوته عقاًل  الإن�سان  علي �سحة  يحافظ  ما  كل  و�سح  الكريم  القراآن  اأن  القول   وخال�سة 
1/اأندي هاندي �سم�ص املعارف ، ا�سهام الرتبية الإ�سالمية يف تنمية القوي الب�سرية ‘ ) جاكرتا : اإلنياها ، 2010 (  �سفر 

الدين تاج الدين دور تربية القوي الب�سرية يف �سيادة الأمة الإ�سالمية وقيادتها يف ع�سر العوملة ، �ص 184 .
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وج�سمًا ونف�سًا وروحًا وذهنًا ، وذلك بنهيه عن كل ماي�سر ب�سحته واأمره بالمحافظة عليها 
مبينًا له طرق واأ�ساليب الحماية والوقاية . 

ر�بعًا : قوة �لعلم :

بناًء علي ما �سبق لم يقت�سر القراآن في التنمية الب�سرية علي القوة الج�سدية ولكن بدًء اهتم 
بقوة العلم لأنها ت�ستطيع توجيه القوة الج�سدية لما ي�سلحها ولذا لم يكتف الرب �سبحانه 
وتعالي بالب�سطة في الج�سم بل �سبقها بالعلم  ، واهتمامًا بالتنمية العلمية والمعرفية جاءت 
اأول اآيات القراآن حاثًة اإلي العلم ) اإقراأ ( ) القلم : 1 (  فالعلم و�سيلته القراءة وعندما 
ت�سعف مقدرة الإن�سان علي القراءة ت�سعف قوة العلم عنده كما اأهتم القراآن بالنظر والتاأمل 
في الكون الوا�سع م�سداقا لقوله تعالي : ) اأولم ينظروا في ملكوت ال�سماوت والأر�ص وما 

خلق اهلل من �سئ ( ) الأعراف : 185 ( 

باأدوات وو�سائل المعرفة من �سمع وب�سر وفوؤاد ،    -  كما زود الرب �سبحانه وتعالي الإن�سان 
فاإذا اأح�سن الإن�سان ا�ستغاللها اكت�سب العلم والمعرفة واإذا عطلها اأنطم�ست معالمها في 
قلبه و�سعفت مقدرته علي التعلم فالمرء ل ي�سير عالمًا اإل بالتعلم . قال تعالي : ) واهلل 
لعلكم  والأفئدة  والأب�سار  ال�سمع  لكم  وجعل  �سيئا  تعلمون  ل  اأمهاتكم  بطون  اأخرجكم من 

ت�سكرون ( ) النحل : 78 ( 

 - قد وردت ن�سو�ص قراآنية واأحاديث نبوية في ف�سل العلم، والحث عليه. فقال �سبحانه : ) 
نرفع درجات من ن�ساء وفوق كل ذي علم عليم ( ) �سورة يو�سف :76 ( وقوله �سبحانه : ) 
يرفع اهلل الذين اآمنوا منكم والذين اأوتوا العلم درجات( ) �سورة المجادلة : 11 ( وقوله 
عز وجل”�سهد اهلل اأنه ل اإله اإل هو والمالئكة واأولو العلم قائمًا بالق�سط” )اآل عمران : 
 18 ( وقال عز وجل : ) قل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون ( ) الزمر : 9 ( 
فالعلم اأداة التمييز بين الحق والباطل ، الخير وال�سر ، ال�سواب والخطاأ ، الهدى وال�سالل 

، الح�سن والقبيح ، النافع وال�سار فهو للعقل كالنور للعين ل ي�ستغنى عنه بحال )1(

قال زكريا ب�سير اإمام : ) العلم قوة : بمعني اأنه يهب القوة علي التنبوء وال�سيطرة والتحكم 
علي الموارد وال�سلطة ()2( 

1/ زكريا ب�سري اإمام ، التخطيط الإ�سرتاتيجي والتعليم العايل يف الوطن العربي ، ط2 ) اخلرطوم : �سركة مطابع 
ال�سودان للعملة املحدودة ، 2010 ( �ص 166 .

2/ �سنية عبد اهلل مريغني ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 91 .
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اأن العلم المطلوب هو العلم النافع الذي يقود  اإلي التنمية الب�سرية ،  عليه لبد من الإ�سارة 
اهلل  ر�سا  تحقيق  هو  الموؤمن  الإن�سان  حاجات  فغاية   ، والأخروية  الدنيوية  الأهداف  ويحقق 
�سبحانه وتعالي ، ومن اآتاه اهلل علمًا يجب اأن يطهر نف�سه من الآفات التي ت�سر به وتقعده عن 
تنمية ذاته وتورده موارد الهالك ، وذكر اهلل �سبحانه وتعال الكثير من اأمثلة الذين لم يزُك 
اأنف�سهم ولم يطهروها رغم ما اأُوتوا من علم فاأولهم اأبلي�ص الذي اغتر باأ�سله وعلمه قال ابن 
عبا�ص : » اإن اإبليب�ص كان من حي من اأحياء المالئكة ، يقال لهم الجن خلقوا من نار ال�سموم 
وخلقت المالئكة من نور ، وكان ا�سمه بال�سريانية عزازيل وبالعربية الحارث ، وكان من خزان 
الجنة ، وكان رئي�ص مالئكة ال�سماء الدنيا وكان له �سلطانها والأر�ص ، وكان من اأ�سد المالئكة 
�سرفًا  بذلك  لنف�سه  فراأي   ، والأر�ص  ال�سماء  بين  ما  ي�سو�ص  وكان   ، علمًا  واأكثرهم  اجتهادًا 

وعظمًة ، فذلك الذي دعاه اإلي الكفر فع�سي اهلل فم�سخه �سيطانًا رجيمًا .

كما لقي فرعون م�سيرًا مظلمًا وذلك لكفره ما جاء به مو�سي من البينات والأدلة الوا�سحة 
علي �سدقه و�سدق ر�سالته من ربه ، فاأبى اإل اأن يخلد اإلي الأر�ص كبرًا وطغيانًا وتعظمًا عن 
الإيمان بمو�سى ، ولقي قارون نف�ص الم�سير ، لأنه لم يوفق اإلي تنمية ذاته وتطهيرها وتزكيتها 

من ذميم الأخالق ، و�سيي الأعمال عليه ل ينفع العلم مع الكبر والكفر وعمل المعا�سي .

م   وتمثل القوة العقلية مناط التكليف واأ�ص التنمية الب�سرية ، وعلية تعتبر القوة العقلية ُمقوِّ
اأ�سا�ص في التنمية الب�سرية .

خام�صًا : تنمية �لقوة �لعقلية  :

اهلل  ملكوت  في  والنظر  والتدبر  التفكر  علي  وبقدرته  التكليف  مناط  هو  الب�سري  العقل 
اأ�ساد  وقد   . الأيمان  وجازم  العتقاد  اإلي �سحة  يتو�سل  الأمور  وا�ستنباط  وتعالي  �سبحانه 
القراآن ب�ساحب العقل المفكر، قال تعالى: ) اأولم يهد لهم كم اأهلكنا قبلهم من القرون 
مرات  كّرر ذلك  وقد  النهي )طه:128(  لأُولي  لآيات  ذلك  في  اإن   ، م�ساكنهم  في  يم�سون 
عديدة، وح�سبنا في ذلك اأن مادة )عقل( وردت في القراآن الكريم في مائة وثالثة وثالثين 
مو�سعًا، ومادة )نظر( بمعنى تاأمل في ثالثة وع�سرين اآية، ومادة )فكر( في ثمان ع�سرة 
اآيات قدرته وتدبيره واإبداعه  اآية من  اأو ما ي�سبهه في العديد من الآيات، وكلما ذكر  اآية، 
ختمها بالتنويه بالعقل . يقوله تعالى: ) اإن في خلق ال�سموات والأر�ص واختالف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النا�ص وما اأنزل من ال�سماء من ماٍء فاأحيا بها الأر�ص 
بعد موتها وبث فيها من كل داآبة وت�سريف الرياح وال�سحاب الم�سخر بين ال�سماء والأر�ص 
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وحدانيته  علي  تدل  دللت  اأي  يعقلون  لقوم  لآيات   )  164  : البقرة   ( يعقلون  لقوم  لآيات 
وقدرته ، وقد روي عن النبي �سلي اهلل عليه و�سلم قال : » ويل لمن قرهذه الآية فمج بها » 

.
اأي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها )1( 

�صاد�صًا : تنمية �لقوة  �لروحية :

وتتح�سل التنمية الروحية بالتربية والجهاد  قال تعالي : ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا (  

مفهوم �لتربية �لروحية :  

التربية الروحية تعني 
تكوين الوعي للفرد الم�سلم باأهمية الحياة الروحية . 1
تعويد الفرد الم�سلم علي ممار�سة العبادات  باأ�ساليبها في ميادينها المختلفة . 2
من . 3 الم�سلم  الفرد  لروح  حماية  ب�سكلها  ل  بروحها  العبادات  اأداء  علي  الفرد  تن�سئة 

اأمرا�سها وعللها 
ينال  وبه   ، الإن�سان  لإن�سانية  والمحقق  الأ�سيل  الركن  هو  الإن�سان  في  الروحي  فالجانب   

الإن�سان كماله ، وهو الذي يلتذ ويتاألم ،وي�سل اإلي ال�سعادة اأو ال�سقاوة )2(.

» اإن البناء الروحي وهو تمكين الإيمان والإرادة الربانية من النف�ص في فكرها ووجدانها 
ون�ساطها ل يتم اإل من خالل تقوية الإيمان ، والوجدان الإ�سالمية والإرادة الربانية من جهة 
... والوعي الذاتي ومعرفة حيل النف�ص واأ�ساليبها في الدفاع ، ونقاط �سعفها من جهة اأُخري 
ذلك لأن من الممكن اأن تعمل الدوافع الذاتية في النف�ص من دون اأن ي�سعر بها الإن�سان » )3(

   وعليه تحتاج التنمية الب�سرية اإلي التربية الإيمانية ، والتربية في اأ�سمى اأهدافها ت�سعى اإلى 
اإيجاد التكامل بين الت�سّور العقدي والواقع العملي ، بحيث تكون العقيدة منطلقًا تطبيقًا 
جميع  مع  وتتفاعل  جوانبها  كل  وتلبي  الإن�سانية  الكينونة  عنا�سر  كل  مع  تتعامل   ، للحياة 

مقوماتها المعنوية والمادية .

الإيمانية  والأجواء  والثقافة  القراآن  وتالوة  وتعالي  �سبحانه  اهلل  وذكر  الليل  قيام  ويمثل 
والمحا�سبة والنقد الذاتي ومخالفة الأهواء والعتكاف من اأهم و�سائل التربية الروحية .

1/- مو�سي البغدادي العراقي http;//www.facebook.com الثنني 29 / 12 / 2014 م ال�ساعة العا�سرة 
م�ساء 

2/- املوقع نف�سه 
3/ الإعجاز العلمي والنف�سي يف رم�سان ،women.bo7.net/girls487510  -  5 / 4 / 2015 ال�ساعة اخلام�سة �سباحا
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والنبي �سلي اهلل عليه و�سلم كان خير قدوة ومثال لذلك فهو يقوم الليل اإلي اأن تتورم قدماه 
�سكرًا هلل وتزكية لنف�سه وكان ي�سجع اأ�سحابه علي قيام الليل فهاهو يقول نعم العبد عبد 

اهلل بن عمر لو كان يقوم الليل . 

 ويمثل ال�سوم برنامج متكامل لتنمية قدرات الإن�سان علي ال�سبط الذاتي واإعادة برمجة 
اإثارة مراكز  جهازه  الع�سبي وال�سلوكي مما يخف�ص الموؤثرات الح�سية لديه ويمنعها من 
النفعال اإن تقليل الموؤثرات الح�سية له تاأثيرات اإيجابية علي الن�ساط الذهني والقدرة علي 
التفكير المترابط العميق والتاأمل والإيحاء ، واأن ال�سبط الذاتي يمنح الإن�سان قدرات عالية 

علي ال�سفاء والحكمة والتوازن النف�سي )1( 

�صابعًا : �لتنمية �لجتماعية :

  تتمثل في الآتي : 
كرامة  علي  يحافظ  اأخالقي  قيمي  ن�سق  علي  يقوم  الذي  الجتماعي  الن�سيج  قوة  تنمية      -
الثقافي  ال�سلوك  ت�سمل  كما   ، والنتماء  الإن�سانية  الم�ساعر  وحدة  علي  ويحافظ  الفرد 
للعمل  واتقان  ان�سباط  من  الإداري  ال�سلوك  بجانب  والعمل  الوقت  قيمتي  يحترم  الذي 
بالمنظور  الجيدة  ال�سحية  الخدمات  توفير  علي  الدولة  وقدرة  ...األخ  القيادة  واحترام 
اإنا خلقناكم من ذكر  العالمي وتوفير التعليم الإ�ستراتيجي. قال تعالي : ) ياأيها النا�ص 
واأنثي وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفوا ( ) الحجرات : 13 ( قال تعالي : )وتعاونوا علي 
البر والتقوي ول تعاونوا علي الأثم والعدوان ( ) المائدة : 2 ( قال تعالي ) ول ت�سعر 
خدك للنا�ص ول تم�ص في الأر�ص مرحًا اإن اهلل ل يحب كل مختال فخور ( ) لقمان : 18 ( 

-    تنمية م�ساعر الحب والن�سجام مع العالم المحيط والعالم الإن�ساني ، وتقوية ال�سعور 
بالرابطة الإن�سانية التي تربط بين بني الب�سر  بع�سهم بع�سًا . قال تعالي : ) اإن اهلل 
ياأمر بالعدل والإح�سان واإيتاء ذي القربي وينهي عن الفح�ساء والمنكر والبغي يعظكم 

لعلكم تذكرون ( ) النحل : 90 ( 

وفي هذه الآيات تظهر الأوامر الألهية التي اإذا امتثلها الفرد نمي بنف�سه ورقاها في مدارج 
وكذلك   ، والتقوى  البر  على  والتعاون  القربي  ذي  واإتاء  والإح�سان  العدل  ومنها   ، الكمال 
و�سح اهلل عز وجل اال�سلوك الذي ي�سر بالفرد والمجتمع من ت�سعير الخد لأفراد المجتمع 

، والم�سي في الأر�ص مرحًا ، والختيال والفخر ، والفح�ساء والمنكر والبغي . 

1/ نداء محمد ال�سو�ص ، مرجع �سبق ذكره، �ص 98. 
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من  الإن�سان  يتحرر  اأن  والع�سرين  الواحد  القرن  هذا  في  الب�سرية  التنمية  علماء  ويري   
العادات ال�سلبية ويداوم علي العادات اليجابية حتي ت�سير �سلوكًا را�سخًا وفي هذا يقول 

الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم اأف�سل الأعمال اأدومها واإن قل وهذا مناطًا بالعمل ال�سالح 

ثامنًا : تنمية د�فعيته : 

 اإن الدوافع حاجات الفرد ورغباته غير الم�سبعة ، تمثل نوعًا من القوى الدافعة التي توؤثر 
علي تفكير الفرد ، واإدراكه لالأمور والأ�سخا�ص من ناحية كما اأنها توجه ال�سلوك الإن�ساني 

في اإتجاه الهدف الذي ي�سبع تلك الحاجات والرغبات)1(
اأما الكاتب لوثانز فيري اأن مفتاح فهم عملية الدافعية يكمن في فهم الم�سطلحات التية: 
الحاجات البواعث / القوى والدوافع والحوافز ويرى اأن الدافعية تبداأ بوجود نق�ص حاجة 
ما لدى الفرد ، وين�ساأ عن هذه الحاجة عدم توازن / خلل فيتولد لدى الفرد دافع اأو باعث 
يحرك ويوجه �سلوك الفرد باإتجاه تحقيق هدف اأو نتيجة اأو حافز يعمل علي تلبية الحاجة 
الدافعية فهي توجه  ت�سكل حوفز عملية  ، فالدوافع  النق�ص  اأو �سد  توفر قوة موجهة  وهي 

�سلوك الفرد بهدف �سد النق�ص)2(. 
اإذن هناك عالقة ارتباط قوية بين ال�سلوك والدافعية ، وعليه يت�سرف الإن�سان وفقا ً لدوافعه .
 واهلل �سبحانه وتعالي اللطيف الخبير العالم بنفو�ص عباده ، والعالم بما يحرك دافعيتهم لأداء 

الأعمال و�سع لهم مجموعة من الحوافز التي تثير دافعيتهم لأداء الأعمال ، ويبرز ذلك في 
الكثير من الآيات القراآنية ، قال تعالي : ) وعد اهلل الموؤمنين جنات ور�سوان من اهلل اأكبر 
( )التوبة : 72  ( اأي وعد اهلل تعالي الموؤمنين والموؤمنات بب�ساتين تجري من تحتها الأنهار 
وهم باقين فيها ل يخرجون منها ولهم فيها م�ساكن وغرف وهي في جنات و�سط الجنة �سقفها 

عر�ص الرحمن بالإ�سافة اإلي ر�ساء من اهلل عليهم اأكبر مما هم فيه من نعيم )3(.

وقال تعالي : ) من عمل �سالحًا من ذكر اأو اأنثي وهو موؤمن فلنحيينه حياًة طيبًة ولنجزينهم 
اأجرهم باأح�سن ما كانوا يعملون ( )  النحل : 97 ( 

تا�صعًا : تنمية قيم �لعمل لديه 

قد حث اهلل علي العمل بح�سبانه و�سيلة فاعلة لتقدم المجتمع ، وبلوغه مكانة مرموقة بين 
1/ املرجع نف�سه وال�سفحة نف�سها. 

2/�سنية عبد اهلل مريغني ، مرجع �سبق ذكره ، �ص 34 .
3/ اأحمد عزمي اإمام ، التنمية الب�سرية والإبداع الإداري – درا�سة نظرية بتطبيق علمي معا�سر ) اجليزة : املوؤ�س�سة 

العربية للعلوم والثقافة ، 2013 – 2014 ( �ص 23 . 
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الأمم وال�سعوب ، كما اأن العمل مهم للتقدم في الدنيا فهو كذلك و�سيلة التفا�سل في الآخرة 
اإلي العمل المنتج الذي ي�سد حاجة  ، وعليه �سبط الإ�سالم �سلوك الفرد في اأدائه ووجهه 
الفرد ، وينفع المجتمع ، ويترك اأثرًا ملمو�سًا علي حياة الفرد والأمة ، وهو مغزي التاأكيد 
اآمنوا  الذين  هم  النا�ص  من  فالفائزون   ، ال�سالح  العمل  باأنه  النافع  العمل  علي  القرَاني 
وعملوا ال�سالحات ، وهو ن�ص قوله تعالي : ) والع�سر )1( اإن الإن�سان لفي ُخ�سر )2( اإل 
الذين امُنوا وعملوا ال�سالحات وتوا�سوا بالحق وتو�سوا بال�سبر ( ) الع�سر : )1( : 3 ( 
وقال تعالي : ) فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ( ) الزلزلة : 7 ( وقال عز من قائل:  ) من 
عمل �سالحا من ذكرًا اأو اأنثي وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة ،ولنجزينهم اأجرهم باأح�سن 

ما كانوا يعملون(  ) النحل : 97 ( 

وعلي م�صتوي �لخطاب �لعام : 

) وقل اعلموا ف�سيري اهلل عملكم ور�سوله والموؤمنون ( ) التوبة : 105 (
  كما حث اهلل �سبحانه وتعالي اإلي اإتقان العمل ،  والإتقان يكون ببذل اأق�سي الجهد ، بغية 
الجودة  اأن  باعتبار   ، بدرجته  والرتقاء  النوعيه  في  والتميز   ، اإنتاجية  اأعلي  اإلي  الو�سول 
قيمة اأ�سا�سية من قيم العمل في الإ�سالم ، والجودة تكون بالبحث المتوا�سل لبتكار اأف�سل 

الأ�ساليب لتح�سين المنتج ، وزيادة عائده والتقليل في تكلفته .

عا�صرً� :�لتنبيه علي �أهمية �لوقت و�إعماره بالعمل �ل�صالح  .

 اأ�سار اهلل �سبحانه وتعالي في كتابه الكريم اإلي اأهمية ا�ستثمار الوقت واإعماره بالأعمال ال�سالحة 
، فا�ستثمار الوقت هو ركن  عظيم في التنمية الب�سرية ، ولعظمة الوقت في اأداء الأعمال وفي 
التنمية الب�سرية اأق�سم اهلل �سبحانه وتعالي به فياالعديد من الآيات القراآنية . قال تعالي : ) 
وال�سحي والليل اإذا �سجي ( والع�سر اإن الإن�سان لفي خ�سر ( . وقوله عز وجل : ) �سارعوا 
اإلي مغفرة من ربكم وجنة عر�سها كعر�ص ال�سموات  والأر�ص اأعدت للمتقين ( ) اآل عمران 
ْت ِلَلِّذيَن  َماء َوالأَْر�ِص اأُِعَدّ َها َكَعْر�ِص ال�َسّ ٍة َعْر�سُ ُكْم َوَجَنّ ِبّ ن َرّ : 133( ) �َساِبُقوا اإَِلى َمْغِفَرٍة ِمّ
ِل اْلَعِظيِم () الحديد : 21 (  ُ ُذو اْلَف�سْ ِ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َساء َواهلَلّ ُل اهلَلّ ِ َوُر�ُسِلِه َذِلَك َف�سْ اآَمُنوا ِباهلَلّ

 

ُ َجِميًعا  يَها َفا�ْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت اأَْيَن َما َتُكوُنوا َياأِْت ِبُكُم اهللَّ قال اهلل تعالى : َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ
َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر ) �سورة البقرة : 148 (اأي: كل اأهل دين وملة، له وجهة يتوجه  اإِنَّ اهللَّ
اإليها في عبادته، ولي�ص ال�ساأن في ا�ستقبال القبلة، فاإنه من ال�سرائع التي تتغير بها الأزمنة 
والأحوال، ويدخلها الن�سخ والنقل، من جهة اإلى جهة، ولكن ال�ساأن كل ال�ساأن، في امتثال 
اإليه، وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان ال�سعادة ومن�سور الولية،  طاعة اهلل، والتقرب 
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اإذا  اأنها  والآخرة، كما  الدنيا  خ�سارة  لها  ح�سلت  النفو�ص،  به  تت�سف  لم  اإذا  الذي  وهو 
ات�سفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا اأمر متفق عليه في جميع ال�سرائع، وهوالذي 

خلق اهلل له الخلق، واأمرهم به.

ال�ستباق  فاإن  الخيرات،  بفعل  الأمر  على  زائد  قدر  اإلى الخيرات  بال�ستباق  والأمر 
ومن  اإليها،  والمبادرة  الأحوال،  اأكمل  على  واإيقاعها  فعلها، وتكميلها،  يت�سمن  اإليها، 
اأعلى  فال�سابقون  الجنات،  اإلى  الآخرة  في  ال�سابق  فهو  اإلى الخيرات،  الدنيا  في  �سبق 
وزكوات،  و�سيام،  �سالة،  من  والنوافل،  الفرائ�ص  جميع  والخيرات ت�سمل  درجة،  الخلق 
الم�سارعة  النفو�ص على  اأقوى ما يحث  وحج، عمرة، وجهاد، ونفع متعد وقا�سر.ولما كان 
ِت  َياأْ َتُكوُنوا  :  اأَْيَنَما  تعالي  قال  الثواب  من  عليها  اهلل  ما رتب  وين�سطها،  الخير،  اإلى 
فيجازي  بقدرته،  القيامة  ليوم  فيجمعكم   ) َقِديٌر  �َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   َ اهللَّ اإِنَّ  َجِميًعا   ُ اهللَّ ِبُكُم 
) اأَْح�َسُنوا ِباْلُح�ْسَنى  ِذيَن  الَّ َوَيْجِزَي  َعِمُلوا  ِبَما  اأَ�َساُءوا  ِذيَن  بعمله ) ِلَيْجِزَي الَّ عامل   كل 

وي�ستدل بهذه الآية ال�سريفة على الإتيان بكل ف�سيلة يت�سف بها العمل، كال�سالة في اأول 
وقتها، والمبادرة اإلى اإبراء الذمة، من ال�سيام، والحج، والعمرة، واإخراج الزكاة، والإتيان 

ب�سنن العبادات واآدابها، فلله ما اأجمعها واأنفعها من اآية .
) فا�ستبقوا الخيرات ( ) المائدة : 48 (

ومن هذه المقومات ي�ستنتج المرء اأهم مظاهر الإعجاز القراآني في التنمية الب�سرية 
وهي كما يلي : 

1.�لكر�مة �لإن�صانية : 

- في كون للب�سر حق اأ�سيل في العي�ص الكريم ماديًا ومعنويًا ج�سدًا ونف�سًا وروحًا مع رف�ص 
اأي نوع من اأنواع التمييز ، اإ�سافة اإلي التمتع بالحرية واكت�ساب المعرفة وتحقيق الذات . 

- ال�سمو الروحي والرتقاء في العوالم الربانية بتقوية ال�سلة باهلل �سبحانه وتعالي وال�سعود 
في مدارج الكمال حتي ي�سبح الإن�سان ربانيًا ) وكونوا ربانيين ( وهذه درجة بعيدة 

المنال وتحتاج للمجاهدة ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا (

فاذكروني   (  : وتعالي  �سبحانه  باهلل  واللتقاء  لل�سمو  اآخر  متغير  الذكر  ي�سكل  كما     -   
اذكركم وا�سكروا لي ول تكفرون ( ) البقرة : 152 ( 

 - رفع الروح المعنوية وقتل الياأ�ص ) ول تياأ�سوا من روح اهلل اإنه ل يياأ�ص من روح اهلل اإل القوم 
الكافرون ) يو�سف : 87 ( ) وقال ومن يقنط من رحمة ربه اإل ال�سالون ( الحجر : 56( 
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2 . �إد�رة �لذ�ت :

ْفَلَح  اأَ َقْد  َوَتْقَواَها.  ْلَهَمَها ُفُجوَرَها  َفاأَ اَها.  َوَما �َسوَّ َوَنْف�ص  ويدلل علي ذلك قوله عز وجل :  )   

اَها (  واإدارة الذات تعني الطرق واالو�سائل التي تعين ال�سخ�ص  اَها. َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ َمن َزكَّ
علي ال�ستفادة من وقته ، واإيجاد التوازن ما بين الواجبات والرغبات والأهداف مع قدرة في 
االتحكم في م�ساعره واأفكاره واتجاهاته وامكانياته نحو الهدف الذي ي�سعي اإلي تحقيقه )1(.

ويندرج تحت اإدارة الذات ما يلي : 
�أ -  �صبط �لنف�ص عند �لغ�صب : 

وهو عدم تنفيذ ما اعتمل في النف�ص من م�ساعر عدوانية والعفو عن من اأ�ساء اإليه مما يبلغه 
درجة الإح�سان . وقال �سلي اهلل عليه و�سلم : » لي�ص ال�سديد بال�سرعة ، اإنما ال�سديد الذي 
ا�ِص  يملك نف�سه عند الغ�سب » م�سداقا لقوله تعالي : ) َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ
و�سلم لمن  النبي �سلي اهلل عليه  وتو�سية   ) 134 : اآل عمران   ( اْلُمْح�ِسِنين (  ُيِحبُّ  َواهلّلُ 
قال له : » اأو�سني قال ل تغ�سب ورددها مرارًا »  والغ�سب هو ا�ستجابة �سارة تحدث نتائج 

مدمرة في حالة التعامل معه بفاعلية » )2(
ب - �إد�رة �لوقت : وي�سكل الوقت موردًا مهما لتنمية ال�سخ�ص وتطوير نف�سه ، وقد ركز 
ونعي علي  ال�سالحة  بالأعمال  واإعماره  اعتنامه  اإلي  ونبه  الوقت  اإدارة  اأهمية  القراآن علي 
َخُذوا ِديَنُهْم َلْهًوا  ِذيَن اتَّ الذين ي�سيعون اأوقاتهم في اللهو واللعب م�سداقًا لقوله تعالي : )الَّ
ْنَيا [ َفاْلَيْوَم َنن�َساُهْم َكَما َن�ُسوا ِلَقاَء َيْوِمِهْم َهـ[َذا َوَما َكاُنوا ِباآَياِتَنا  ْتُهُم اْلَحَياُة الدُّ َوَلِعًبا َوَغرَّ
َيْجَحُدوَن ( ) الأعراف : 51( ويقول الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم نعمتان مغبون فيهما كثير 
من النا�ص ال�سحة والفراغ ( ويقول الح�سن الب�سري » اأدركت اأقوامًا كانوا علي اأوقاتهم 

اأ�سد منكم حر�سًا علي دراهمكم ودنانيركم » )3(

اإنها الإدارة التي تقوم علي   ، اإدارة التحكم في الذات وفي النف�ص الب�سرية  اإنها  اإدارة الوقت 
تطوير وتح�سين الإدارة الذاتية للنف�ص ، او للذات الب�سرية لمتخذي القرار ،  هي اإدارة لالرتقاء 

الذاتي والتنمية الذاتية ، اأي اإدارة من اأجل الأف�سل والأح�سن والأجود والأكثر اإ�سباعًا . 

ج - �لتخطيط �ل�صتر�تيجي لحياتهم وما بعد مماتهم :

  وقد دلل اهلل �سبحانه وتعالي اإلي ترتيب الأوليات وهذا وا�سح في العبادات فجعل بع�ص 
1/املرجع نف�سه ،  �ص 35 

2/ زيد منري عبوي اإدارة الوقت ) عمان : دار كنوز املعرفة ، 2006 ( �ص 159 .
3/ يو�سف عثمان محمد �سليمان ، ال�سلوك التنظيمي ) محا�سرة مقدمة لطالب الفرقة الثانية اإدارة عامة واإدارة اأعمال ( �ص 81 
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اأعمالنا اأهم من بع�سها الآخر ، حيث فر�ص فرائ�ص وجعل بع�ص الأعمال ف�سائل وبع�سها 
 ، اأدائه  في  غيره  الفرد  عن  ينوب  ل  عين  فر�ص  بع�سها  فجعل  الفرائ�ص  ورتب  مباحات 
وبع�سها فر�ص كفاية اإذا قام به البع�ص �سقط عن الباقين ولكن �سقوطه عن الباقين يحيله 

في حق من قام به فر�ص عين )1(  

3. زيادة د�فعية �لأفر�د وحما�صهم وحبهم للعمل : بتفجير طاقاتهم الكامنة عن 

اِلَحاِت اأَنَّ َلُهْم  ِر الَِّذين اآَمُنوْا َوَعِمُلوْا ال�سَّ طريق التحفيز م�سداقًا لقوله تعالي : )َوَب�سِّ
ْزقًا َقاُلوْا َهـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا  اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الأَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ َجنَّ

َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن)25( َطهَّ ِمن َقْبُل َواأُُتوْا ِبِه ُمَت�َساِبهًا َوَلُهْم ِفيَها اأَْزَواٌج مُّ

4.�لتعليم و�لتدريب ،و زيادة المعارف والمعلومات م�سداقًا لقوله تعالي : ) اإقراأ ب�سم ربك 

الذي خلق ، خلق الإن�سان من علق ، اإقراأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإن�سان ما 
لم يعلم ) القلم : الآيات 1 -  5 ( واإن النبي �سلي ااهلل عليه و�سلم لم يطلب الزيادة في اأي 
�سئ �سوي العلم ، قال تعالي :)وقل رب زدني علمًا ( ) طه : 114 ( ) وزاده ب�سطة في العلم 
والج�سم ( ) البقرة : (  واهتم الوحي بت�ساركية المعرفة اإذ يقول الر�سول �سلي : »  من كتم 

علمًا األجمه اهلل بلجام من نار »  بمعني اأن يكون العلم متاحًا للجمبع .

5. تنمية قوة �لمالحظة لديهم :

) ف�سيروا في الأر�ص فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ( ) النحل : 36 ( ) األم يروا اإلي الطير 
م�سخرات في جو ال�سماء ما يم�سكهن اإل اهلل اإن في ذلك لآيات لقوم يوقنون ( ) النحل : 79 (  

ال�سموات  اأية في  : ) وكاأين من  اإذ يقول عز وجل  الغافلين  نعي اهلل �سبحانه وتعالي علي 
والأر�ص يمرون عليها وهم معر�سون ( ) يو�سف : 105 ( ) اأنظر كيف ف�سلنا بع�سهم علي 
بع�ص ولالأخرة اأكبر درجات واأكبر تف�سياًل ( ) الإ�سراء : 21 ( ) ومن كان في هذه اأعمي 

فهو في الآخرة اأعمي واأ�سل �سبياًل ( ) الإ�سراء : 72 ( 

اأن تنمية �سخ�سية  الإن�سان في القراآن الكريم تنمية متوازنة تتفاعل في  وخال�سة القول 
اإطارها كل عنا�سر الإن�سان المادية والفكرية والروحية والعقدية والقت�سادية والجتماعية 
علي اأ�سا�ص من الوحدة والن�سجام ، تنمية توجه فيها طاقات الإن�سان المختلفة في مجال 

الخير والبناء وا�ستثمارها ل�سالح الإن�سانية 

1
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�لخاتمة وتت�صمن �أهم �لنتائج و�لتو�صيات

 بعد ا�ستعرا�ص اأدبيات الدرا�سة وا�ستقراء الآيات القراآنية في الإعجاز القراآني في التنمية 
الب�سرية ، تم التو�سل اإلي النتائج التالية : 

1.  القراآن الكريم منهج حياة و�سع قواعد واأ�س�ص ومقومات للتنمية الب�سرية �ساملة ومتكاملة 

1. التنمية في القراآن الكريم مفهوم �سامل ، ي�سمل الإن�سان بكل مكوناته الذاتية والجتماعية 
وبيئته الخارجية 

2.  مفاهيم التنمية الب�سرية في القراآن الكريم تتناغم مع الغقيدة والأ�س�ص الإيمانية والقيم 
الأخالقية 

واجتماعيًا  وعقليًا  وج�سديًا  روحيًا  الإن�سان  بتنمية  تامة  عناية  عني  الكريم  القراآن   .3
واقت�ساديًا 

4. التنمية الب�سرية هي الأ�سا�ص للتنمية ال�ساملة ، ول تتحقق اإل بتوفر ال�سحة الج�سدية 
والعقلية والنف�سية .

5. وفر اهلل �سبحانه وتعالي �سبل هذه التنمية وذللها و�سخرها لأجل ا�ستخدامها ال�ستخدام 
الأمثل 

6. وفر اهلل له كل الو�سائل الحالل واأمره با�ستخدامها ومنعه من ا�ستخدام الخبائث لما 
تحدثه من �سرر علي ال�سخ�سية الإن�سانية . 

7. بين له كل ال�سبل والو�سائل والطرق التي توؤدي اإلي تزكية النف�ص وتنميتها .

الأمم  حال  وفي  الكون  في  والنظر  والتدبر  بالتفكر  واأمره  عقله  من  لال�ستفادة  وجهه   .8
ال�سابقة 

9. التنمية الب�سرية في القراآن الكريم بعيدة الأثر اإذ يمتد اأثرها لي�سمل الدار الآخرة 

10. يظل القراآن معجزة خالدة ل تنق�سي عجائبه فقد و�سح وبين اأ�س�ص ومقومات التنمية 
الب�سرية منذ خم�سة ع�سر قرنًا ، وقد فطن علماء التنمية الب�سرية في الخم�سين �سنة 
الأخيرة  من القرن الع�سرين )األ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ( ) الملك : 14 (



الإعج�ز القراآين يف التنمية الب�رصية 

99العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

وبناءً� علي �لنتائج �قترح �لباحث �لتو�صيات �لتالية :

اأ�س�ص  من  م�ستفيدًا  الب�سرية  التنمية  في  وتعالي  �سبحانه  اهلل  منهج  الإن�سان  يتبع  اأن   .1
ومقومات التنمية الب�سرية في القراآن الكريم 

2. الفهم ال�سحيح لمفهوم التنمية الب�سرية في القراآن الكريم 

3. اأن يزكي الإن�سان نف�سه ويبتعد عن كل ما يدن�سها  ويد�سها من اأخالق واأفعال 

4. التم�سك باأوامر اهلل واجتناب منهياته ، ا�ست�سعارًا للم�سوؤولية واأن جميع ما يقوم به من 
عمل نافع هو عبادة هلل �سبحانه وتعالي .

5. التدبر في اآيات القراآن الكريم وفهمها فهمًا �سليمًا وتطبيقها في الواقع المعا�ص .

6. التدبر في اآيات اهلل �سبحانه وتعالي في الكون المنظور ومراقبة ال�سنن  بوعي مما يقوي 
المقدرة علي المالحظة ، وال�ستفادة منها في تنمية الذات وتطويرها 

7. اأن يجتهد الإن�سان في تنمية نف�سه بما ي�سلح دنياه واأخراه م�ستقال كل ما �سخرهاهلل له 
من الو�سائل علي هدي القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سريفة .

8. البتعاد عن الأخالق الذميمة من كبر وغ�سب وطغيان وح�سد وا�ستعالء وجميع ال�سفات 
ال�سلبية لما لها من اآثار �سيئة في تدمير النف�ص الإن�سانية والمجتمع 

مقرون  ال�ستخالف  اإذ   – الإن�سان  خلق  من  ال�سارع  بمق�سود  والوعي  العميق  الفهم   .9
بالعمل والتكليف 

10. تطبيق الدول والحكومات مبادئ العدل والم�ساوة والحرية وال�سوري مما يحقق الأمن 
وتنممية  قدراته  وتطوير  مهاراته  لتنمية  التفرغ  لالإن�سان  ويتيح  والجتماعي  النف�سي 

مجتمعه 

11. اأن يوجه الباحثين اأبحاثهم اإلي درا�سة المو�سوعات الإدارية والقت�سادية والجتماعية 
التي تناولها 
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�أوًل : �لم�صادر 

القراآن الكريم .
الحديث ال�سريف 

•ابن منظور ، ل�سان العرب ، بيروت، دار �سادر ، د.ت . 

•الفخر الرازي �سياء الدين عمر ال�سهير بخطيب الري ، التف�سير الكبير، المجلد 
ال�ساد�ص  ط2، بيروت : دار الفكر، 1978م 

ثانيًا : �لمر�جع 

•••ابوبكر الباقالني اإعجاز القراآن ، بيروت : عالم الكتب ، 1988

••••اأندي هاندي �سم�ص المعارف ، ا�سهام التربية الإ�سالمية في تنمية القوي الب�سرية ‘ 
جاكرتا : اإلنياها ، 2010  �سفر الدين تاج الدين دور تربية القوي الب�سرية في �سيادة 

الأمة الإ�سالمية وقيادتها في ع�سر العولمة ، �ص 184 . بدر الدين محمد بن عبد 
اهلل الزرك�سي ، البرهان في علوم القراآن الجزء الثاني ط 2  بيروت : دار المعرفة  

••••ح�سن عبا�ص ، اإعجاز القراآن ،  القاهرة : ال�سركة المتحدة للت�سويق والتوريد ، 
2008م 

••••رمزي اأحمد عبد الحي ، التعليم العالي والتنمية – وجهة نظر نقدية مع درا�سا 
مقارنة الإ�سكندرية : الوفاء لدنيا الطباعة والن�سر 2006 

••••زكريا ب�سير اإمام ، التخطيط الإ�ستراتيجي والتعليم العالي في الوطن العربي ، ط2  
الخرطوم : �سركة مطابع ال�سودان للعملة المحدودة ، 2010 

••••عبد الرحمن النقيب بحوث في التربية الإ�سالمية د.م ، دار الفكر ، د.ت .

••••عبد اهلل بن عبد العزيز الم�سلح وعبد الجواد ال�ساوي ، الإعجاز العلمي في القراآن 
وال�سنة  جدة : دار جياد

••••عنترة بن �سداد العب�سي ، ديوان �سعره ، �سرحه و�سبط ن�سو�سه  عمر فاروق الطباع 
، بيروت : دار القلم للطباعة والن�سر ، د. ت .

••••عودة اأبو عودة ، �سواهد الإعجاز القراآني درا�سة لغوية ودللية  عمان : دار عمار 
للن�سر ، 1988
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••••قب�ص الموؤمن، التنمية الإدارية عمان، دار زهران، 1996م 

••••محمد ر�سا ‘ معجم متن اللغة ، المجلد الرابع مادة عجز 

••••محمود �سالم عبيدات ، عمان : دار عمار للن�سر ، 1990م 

••••محمد متولي ال�سعراوي ، معجزة القراآن ، الجزء الأول ط 4 قبر�ص : الكتاب العالمي 
 1987 ،

••••محمد عبد العظيم الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القراآن  الجزء الأول ط3 ، 
بيروت: دار الفكر ، 1988   

••••------ مناهل العرفان في علوم القراآن ، الجزء الثاني ، بيروت : دار الفكر  

••••محمد فاروق النبهان ‘ اأبحاث في القت�ساد ال�سالمي ، بيروت موؤ�س�سة الر�سالة ، 
1986 م  

••••�سنية عبد اهلل ميرغني ، مخت�سر الجامع لأحكام القراآن الكريم ج1  الخرطوم : 
�سركة مطابع ال�سودان للعملة المحدودة ، 2008 .

••••----------، مخت�سر الجامع لأحكام القراآن ج2 الخرطوم : �سركة مطابع 
ال�سودان للعملة المحدودة ، 2008 . 

••••---------- مخت�سر الجامع لأحكام القراآن للقرطبي ج3  الخرطوم : �سركة 
مطابع ال�سودان للعملة المحدودة ، 2008 . 

••••نداء محمد ال�سو�ص ، 

 دوريات 

••••�سالح �سليمان ، الفكر الإ�سالمي القت�سادي المعا�سر، منار الإ�سالم، العدد 
الخام�ص، ال�سنة الرابعة ع�سر، جمادي 1409هـ، دي�سمبر 1988م، �ص 63.
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بحوث 

••••يو�سف محمد اأبو �سليمة ، فل�سفة التربية في �سوء الكتاب وال�سنة  بحث مقدم لكلية 
التربية الجامعة الإ�سالمية بغزة

تقارير 

••منظمة الي�س�سكو درا�سة عن التنمية الم�ستدامة من منظور القيم الإ�سالمية 
وخ�سو�سيات العالم الإ�سالمي  

••تقرير التنمية الب�سرية لعام 1991 الذي اأ�سدرته الأمم المتحدة 

مو�قع �لنترنت 

http://www.wikipida.0rg.wiki •••
ال�ساعة  الموافق 29 / 12 / 2014  الثنين   http;//www.hiramagazine.com ••

العا�سرة م�ساء  
•••••••http;//www.facebook.com     الثنين 29 / 12 / 2014 م ال�ساعالعا�سرةم�ساء 

http://oumifiss.ektob.com/1263004.html •••
التعريف والمرتكزات 2009/11/14م، ال�ساعة 4 و 18  ••

2011www.masray.com . ••
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حروف �لجو�ب في �لقر�آن �لكريم

اإعـداد  اأ.د. محمد الإمام اإبراهيم الإمام )1(
ملخ�ص �لبحث

خل�ست هذه الدرا�سة اإلى بيان حروف الجواب في القراآن الكريم كما هدفت هذه الدرا�سة 
وكان  التطبيق،  اآفاق  اإلى  الكتب  بطون  من  به  والتدرج  الوظيفي  النحو  منهج  تطبيق  اإلى 

التطبيق في القراآن الكريم.
جمع  على  يعتمد  والذي  التحليلي  ال�ستقرائي  المنهج  هو  الدرا�سة  اتبعته  الذي  والمنهج 

الن�سو�ص وتحليلها ثم الو�سول اإلى النتائج .
وقد ا�ستملت الدرا�سة على ثالثة ع�سر مبحثًا هي:

المبحث الأول                   الجواب
المبحث الثاني                  اأجل
المبحث الثالث                 اإذن
المبحث الرابع                  األ
المبحث الخام�ص              اإن

المبحث ال�ساد�ص               اإي
المبحث ال�سابع                 بجل
المبحث الثامن                 بلى
المبحث التا�سع                جلل
المبحث العا�سر                جير
المبحث الحادي ع�سر      كال

المبحث الثاني ع�سر         ل
المبحث الثالث ع�سر         نعم

 وفي الختام تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج تمخ�ست عنها تو�سيات هي:
1.�سرورة تطبيق النحو الوظيفي .

بها  يحفل  التي  النحوية  الظاهرة  درا�سة  في  جهدهم  جل  ي�سبوا  لأن  الباحثين  2.دعوة 
القراآن الكريم.

1 / اأ�ستاذ النحو وال�سرف- جامعة القراآن الكريم وتاأ�سيل العلوم - ال�سودان

جملة ت�أ�صيل العلوم  العدد)11( املحرم 1438 اكتوبر  2016 ،  65- 88
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لمقـــدمة

اإن الحمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، 
من يهده اهلل فال م�سلَّ له، ومن ي�سلل فال هادى له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له، واأ�سهد اأن �سيدنا محمدًا عبده ور�سوله، اللهم �سلي و�سلم وبارك عليه وعلى اأ�سحابه 

اأجمعين، ومن اهتدى بهديه وعمل ب�سنته اإلي يوم الدين.

وبعـــــد:
لما كانت الحاجة اإلي درا�سة الحروف ومعانيها، فقد اهتم بها النحاة واأفردوا لها الم�سنفات 
بعد اأن كانت متناثرة في كتب النحو، ومن اأ�سهر هذه الكتب »مغني اللبيب عن كتب الأعاريب« 
لبن ه�سام و«الجني الداني في حروف المعاني« للمرادي، وغيرها من كتب الحروف. ثم جاء 

المف�سرون لكتاب اهلل و�سرحوها وف�سلوا معانيها المختلفة في الن�سو�ص القراآنية.

النحو،  كتب  من  �ستاتها  جمعت  الكريم،  القراآن  في  الجواب  حروف  يتناول  البحث  وهذا 
الدرا�سة  محور  يكون  اأن  راأيت  للفائدة  واإتمامًا  وا�ستعمالتها،  الحروف  هذه  فيه  وبينت 

القراآن الكريم، لأن ال�ست�سهاد بالقراآن الكريم فيه ع�سد وتاأييد لقواعد النحويين.

ويهدف هذا البحث اإلي تطبيق منهج النحو الوظيفي والتدرج به من بطون الكتب اإلي اآفاق 
التطبيق.

والمنهج الذي اتبعته في هذا البحث المنهج ال�ستقرائي التطبيقي الذي يعتمد علي جمع 
الن�سو�ص وتحليلها، ثم الو�سول اإلي النتائج، هذا من حيث الم�سمون، اأّما من حيث الكل 

فقد ق�سمته اإلي المباحث الآتية:-

المبحث الأول: الجواب.

المبحث الثاني: اأجل.

المبحث الثالث: اإذن.

المبحث الرابع: األ. 

المبحث الخام�ص: اإن.

المبحث ال�ساد�ص: اإي.
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المبحث ال�سابع: بجل.

المبحث الثامن: بلى.

المبحث التا�سع: جلل.

المبحث العا�سر: جير.

المبحث الحادي ع�سر: كاّل.

المبحث الثاني ع�سر: ل.

المبحث الثالث ع�سر: نعم.

واهلل ولي التوفيق
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�لمبحث �لأول

معنى �لجو�ب

الجواب م�ستق جوب، ومنه اأجاب عن �سوؤال، والم�سدر الإجابة والمجابة والتجاوب، وجوب 
من اأ�سماء اهلل الح�سنى المجيب، وهو الذي يقابل الدعاء وال�سوؤال بالعطاء والقبول �سبحانه 
وتعالى، وهو ا�سم فاعل من اأجاب يجيب، والجواب معروف رد الكالم، والفعل اأجاب يجيب 
َذا َدَعاِن َفْلَي�ْسَتِجيُبوْا  اِع اإِ ِجيُب َدْعَوَة الدَّ ي َقِريٌب اأُ ي َفاإِنِّ قال تعالى)1(: )َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ

ِلي( اأي: فليجيبوني، والم�سدر الإجابة، وال�سم الجابة بمنزلة الطاعة.

وجابه،  وجوابًا  واإجابا  اإجابًة  اأجابه  وقد  �سوؤاله  عن  اأجابه  تقول:  الكالم  رجع  والإجابة 
والإجابة وال�ستجابة بمعنى ا�ستجاب اهلل دعاءه، وال�سم الجواب.

والجواب: �سوت الجوب وهو انق�سا�ص الطير)2(.
وقيل الجواب ا�سم م�سدر ولي�ص بم�سدر.

والجواب هو الكالم الذي يقابل به كالمًا اآخر تقريرًا اأو ردًا اأو جزاًء)3(.

)اأجل- وهي:  بها  الكتفاء  يتم  وقد  ال�سوؤال  اإجابة  في  تاتي  حروف  هي  الجواب  وحروف 
ارتباطًا  مرتبط  الجواب  واأ�سلوب  -اإي-بجل-بلى-جلل-جير-كاّل-ل-نعم(.  اإذن-األ-اإنَّ
وثيقًا باأ�سلوب ال�ستفهام وتبنى اأدواته عليه بالإ�سافة اإلي معطيات اأخرى، فاإجابة ال�سوؤال 
، وجلل، وبجل، وفي  المثبت تكون بحروف الجواب المثبت مثل: نعم، واأجل،واإي، وجير، واإنَّ

اإجابتك عن هل قراأت القراآن؟ تقول: نعم اأو جلل.

واإجابة ال�سوؤال المنفى تكون بحرفين هما: نعم، وبلى. مثل نعم: األم تهادن اليهود؟ نعم لم 
اأهادن اليهود، مثل بلي: األم تهادن اليهود؟ بلى هادنت اليهود.

1.  الآية )186( �سورة البقرة.
2.  ينظر ل�سان العرب-ابن منظور-محمد بن مكرم-موؤ�س�سة التاريخ العربي-دار اإحياء الرتاث العربي-بريوت-الطبعة 

الثانية 1413-1993-مادة جوب.
.234/9 3  - ينظر التحوير والتنوير-لبن عا�سور-ال�سيخ محمد طاهر-دار �سحنون للن�سر والتوزيع-”د-ط”- 
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�لمبحث �لثاني

�أجل

بفتح الهمزة والجيم و�سكون الالم، حرف جواب بمعني نعم ول عمل له)1(.

ا�ستعمالته: وي�ستعمل في الآتي:-

اأ/ يكون ت�سديقًا للمخبر نحو: »زارك خالد« اأو »لم يزرك خالد« فتقول اأجل اأي: ت�سديق 
قوله اإذا كان اإثباتًا اأو نفيًا، ومن ذلك قول ال�ساعر)2(:

وقلن:على الفردو�س اأول �صرب       اأجل جير اإن ك�نت اأبيحت دع�ئره

ب/ يكون اإعالمًا للم�ستخبر نحو: »هل زارك خالد« فتقول: اأجل، اأي: نعم.

ج/ يكون وعدًا للطالب، يقال لك:«اأعطني درهمًا« فتقول: اأجل، وذهب الزمخ�سري)3( وابن 
مالك)4( اإلي اأنها تخت�ص بالخبر دون ال�ستعالم والطلب – وقال ابن خروف)5(:اإنها 
وعن  النهي)6(  بغير  والطلب  بالمثبت  الخبر  المالقي  وقيد  الطلب،  بعد  تكون  ما  اأكثر 
الأخف�ص)7( اأنها تكون في الخبر اأح�سن من نعم، ونعم في ال�ستفهام اأح�سن منها فاإذا 
قيل: اأنت �سوف تذهب، قلت: اأجل، وكان اأح�سن من نعم، واإذا قلت: »اأتذهب« قلت: نعم 

كان اأح�سن من اأجل)8(.

�أجل في �لقر�آن �لكريم:

 لم ترد في القراآن الكريم.

1/ ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام-حتقيق محمد محي الدين-املكتبة الع�سرية - بريوت - الطبعة الأولى -27/1-1999-1419.
2  - قائله: م�سر�ص بن الربعي- اخلزانة 235/4.

3/  هو محمود بن عمر جار اهلل الزمخ�سري-اإنباه الرواة 365/3.
4/  هو محمد بن عبد اهلل بن مالك-بغية الوعاة 130/1.

5/  هو علي بن محمد بن محمد احل�سرمي- الأعالم 330/4.
6/  ينظر همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع-ال�سيوطي-حتقيق اأحمد �سم�ص الدين-دار الكتب العلمية-بريوت-

الطبعة الأولى-490/2-1998-1418.
7/  هو اأبو احل�سن �سعيد بن م�سعدة-بغية الوعاة 590/1.

8/  ينظر �سرح كافية ابن احلاجب-الر�سي-تقدمي اأميل بديع يعقوب-دار الكتب العلمية-بريوت-الطبعة 
الأولى-460/4-1998-1419.
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المبحث الثالث

)1(
�إذن

حرف جواب وجزاء ون�سب وا�ستقبال، تقول: »اإذن تفلح« جوابًا لمن قال: »�ساأجتهد« وقال 
�سيبويه)2(: )معناها الجواب والجزاء()3( وقال الفراء)4(: )العرب تقول: اإذن اأك�سر اأنفك، 
وذكر  الأكثر«،  »في  الفار�سي)6(  على  اأبو  وقال  متكلمًا()5(  بها  اأجابوا  اإذا  اأ�سربك،  اإذن 
تكون  اأي:  الأداة،  هذه  في  �سيبويه  عبارة  النحو  هذا  على  فهم  الفار�سي  اأن  الطبر�سي)7( 
جوابًا في المو�سع الذي تكون فيه جزاء)8(. وذكر الزمخ�سري اأنها للجواب والجزاء معًا، 
يَن( )قال:  الِّ وحّمل عليه عددًا من الن�سو�ص كقوله تعالى)9(: )َقاَل َفَعْلُتَها اإِذًا َواأََنا ِمَن ال�سَّ
فاإن قلت:اإذن جواب وجزاء معًا والكالم وقع جوابًا لفرعون، فكيف وقع الجزاء؟ قلت: قول 
لك  فعلتها مجازيًا  نعم  له مو�سى:  فقال  فعلت،  بما  نعمتى  اأنك جازيت  فيه معنى  فرعون 

ت�سليمًا لقوله، لأن نعمته كانت عنده جديرة باأن تجازى بنحو ذلك الجزاء()10(.

وذهب اأبو حيان)11( اإلي اأن معناها الالزم هو الجواب وقد يكون معها الجزاء ول يكون. 
يَن( جوابية ومعنى الجزاء المزعوم فيها  الِّ واإذن في قوله تعالى: )َفَعْلُتَها اإِذًا َواأََنا ِمَن ال�سَّ
متكلف حيث يقول: قال فعلتها اإذًا اأجابه مو�سى عن كالمه الأخير المت�سمن للقتل اإذ كان 

فيه العتذار اأهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية لأن فيها اإزهاق للنف�ص.

 وقول فرعون: )وفعلت فعلتك( فيه معنى اأنك جازيت بما فعلت، قال مو�سى: )نعم فعلتها 
مجازيًا لك()12( .

1/ ينظر الجنى الداني في حروف المعاني-للح�سن بن قا�سم المرادي-تحقيق فخرالدين قباوة ومحمد نديم فا�سل-دار 
الكتب العلمية-بيروت- الطبعة الأولى-1413-1992�سـ361.

2/  هو عمر بن عثمان بن قنبر-اإنباه الرواة 346/2
3/ الكتاب-�سيبويه-دار الجيل-بيروت-«د.ط«- 312/2. 

4/  هو يحيى بن زياد بن عبد اهلل- الأعالم 145/8.
5/  معاني القراآن-الفراء-تحقيق يو�سف اأحمد نجاتي ومحمد علي النجار-«د-ط«  388/2.

6/  هو الح�سن بن اأحمد بن عبد القادر اأبو علي الفار�سي-الأعالم 192/2.
7/  هو الف�سل بن الح�سن الطبر�سي.

8/  مجمع البيان-الطبر�سي-الف�سل بن الح�سن-دار اإحياء التراث العربي-بيروت-«د-ط« 62/8.
9/  لآية 20 �سورة ال�سعراء.

10/  الك�ساف-الزمخ�سري-�سرحه و�سبطه يو�سف الحمادي-مكتبة م�سر- 3/3.
11/  هو محمد بن يو�سف بن علي الغرناطي الأندل�سي-بغية الوعاة -280/1.

124 - البحر المحيط-اأبو حيان الأندل�سي-طبعة جديدة بعناية ال�سيخ زهير جعيد- دار الفكر-2005-1425- 345/4.
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وقال ابن ه�سام)1(: )وقد تتمخ�ص للجواب بدليل اأنه يقال لك: اأحبك، فتقول »اإذن« اأظنك 
�سادقًا اإذ ل مجازاة هنا فظنك ال�سدق فيه لي�ص فيه مجازاة()2(.

والمراد من دللتها على الجواب: وقوعها في كالم يكون مترتبًا على كالم قبله ترتب الجواب 
على ال�سوؤال �سواء كان الكالم ال�سابق م�ستماًل على ا�ستفهام مذكور اأم غير مذكور اأم غير 
م�ستمل عليه، ولكنه بمنزلة الملحوظ، فلي�ص من الالزم اأن يكون الكالم ال�سابق م�ستماًل على 
ا�ستفهام �سريح يحتاج اإلي جواب، واإنما الالزم اأن يترتب ويتوقف عليه الكالم يجئ بعده في 
الجملة الم�ستملة على اإذن ومن ذلك قول ال�سديق ل�سديقه: )�ساأغ�ص عن هفوتك( فيقول 
الآخر: )اإذن اعتذر عنها( فهذه الجملة لي�ست ردًا عن �سوؤال �سابق مذكور، واإنما هي بمثابة 
اأو نحو  تفعل؟  اأو ماذا  راأيك؟  الأولى تقديره-مثاًل- ما  الجملة  نا�سئ من  �سوؤال خيالي  عن 
ذلك. ومثال ا�ستمال الكالم ال�سابق على ا�ستفهام مذكور قول القائل: ماذا تفعل لو �سادفت 
ال�ستفهام  عن  جواب  الجملة  فهذه  بوؤ�سه.  تخفيف  في  طاقتي  اأبذل  اإذن  فتجيب:  بائ�سًا؟ 

المذكور في �سابقتها، ووجود كلمة »اإذن« رمز يوحي اأن الإجابة مذكورة في هذه الجملة)3(.

وقال الجمهور اأنها حرف ب�سيط وقال الخليل)4(: اأنها مركبة من اإذ واأْن وغلب عليها حكم 
اإذا  اإلي الذال ثم حذفت، والتزم هذا النقل فكاأن المعنى  الحرفية، ونقلت حركة الهمزة 
قال قائل: اأزورك قلت: اإذ اأن اأكرمك- قلت حينئذ زيارتي واقعة، ول يتكلم بهذا)5( وذهب 
الرندي)6( اإلي اأنها مركبة من »اإذ اأّن« لأنها تعطي ما تعطي كل واحد واحدة منها فتعطي 

« ثم حذفت همزة اأنَّ ثم األف اإذا للتقاء ال�ساكنين)7( الربط كـ«اإذا« والن�سب كـ«اأنَّ

التنوين  الجملة وعو�ص  اأكرمك، ثم حذفت  اإذا جئتنى  اأكرمك«  والأ�سل:«اإذن  ا�سم  وقيل   
عنها، ونقلت اإلي الجزائية فبقي فيها معنى الربط وال�سبب)8(.

وذهب عبا�ص ح�سن اإلي اأن مادتها وحدة ب�سيطة ثالثية الحروف الهجائية ولي�ست مركبة 

1/  هو عبد اهلل بن يو�سف بن اأحمد بن ه�سام الأن�ساري-بغية الوعاة 68/2.
2/  مغني اللبيب-ابن ه�سام 27/1.

3/   ينظر النحو الوافي-عبا�ص ح�سن-دار المعارف-الطبعة الثالثة-309/4.
4/  هو الخليل بن اأحمد الفراهيدي-بغية الوعاة-560/1.

5/  ينظر همع الهوامع-ال�سيوطي-294/2.
6/  هو عمر بن عبد المجيد بن ح�سن-بغية الوعاة-220/2.

7/  ينظر همع الهوامع-ال�سيوطي-294/2.
8)1( ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام-27/1.
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من كلمتين هما: »اإذ واأن« ول من غيرها مما يتوهمه القائلون بتركيبها وباأنها تحولت من 
اأ�سلها المركب اإلي اأ�سلها الحالي)1(.

كتابتها:-

اختلف في كتابتها علي اأربعة مذاهب)2(:-
في  ر�سمت  وكذلك  تعمل،  لم  اأو  الن�سب  عملت  �سواء  دائمًا  بالألف  تكتب  �أحدها:اأن 

الم�سحف، ون�سب هذا القول اإلي المازني)3(.
�لثاني: اأن تكتب بالنون �سواء ن�سبت اأو لم تن�سب وقال بهذا المذهب المبرد)4( والأكثرون.

الثالث: اأن تكتب بالنون اإن كانت نا�سبة وبالألف اإن األغيت.

باأمثالها من  اأم لم تعمل كما يفعل  الكالم عملت  اإن و�سلت في  بالنون  اأن تكتب  الرابع: 

الحروف، واإذا وقف عليها كتبت بالألف لأنها اإذ ذاك م�سبهة بالأ�سماء المق�سورة.
�لوقف عليها:

اختلف في الوقف عليها، ومذهب الجمهور الوقف عليها باإبدال نونها األفًا ت�سبيهًا لها بتنوين 
الن�سب. وذهب البع�ص اإلي اأنه يتوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة »اأن« و«لن«)5(.

عملها:-

وتن�سبه  لال�ستقبال  زمنه  وتخلي�ص  مبا�سرة،  بنف�سها  الم�سارع  فتن�سب  عملها  واأما 
بال�سروط الآتية)6(:-

الأول: كونه م�ستقباًل فلو قيل لك: اأحبك، فقلت: اإذن اأظنك �سادقًا، رفعت لأنه حال، ومن 
�ساأن النا�سب اأن يخل�ص الم�سارع لال�ستقبال.

الثاني: اأن تكون في �سدر الكالم، اأي: �سدر جملتها بحيث ل ي�سبقها �سئ له تعلق بما بعدها. واإذا 
�سبقتها الواو والفاء جاز الرفع وجاز الن�سب مثل: واإذن يكرَمك ويكرُمك بالرفع والن�سب.

الثالث:األ يف�سل بينها وبين الفعل بفا�سل غير الق�سم ول النافية، فاإذا ف�سل بينها وبين 
الفعل بالق�سم عملت نحو قول ال�ساعر)7(:

اإذن واهلل نرميهم بحرب      ت�صيب الطفل من قبل الم�صيب

1/  ينظر النحو الوافي-عبا�ص ح�سن-308/4.
2/  مو�سوعة الحرف في اللغة العربية-د.اأميل بديع يعقوب-دار الجيل بيروت-الطبعة الثالثة-1414-1995 �ص18.

3/  هو بكر بن محمد بن عثمان المازني-اإنباه الرواة-281/1.
4/   هو محمد بن يزيد اأبوالعبا�ص المبرد-بغية الوعاة-269/1.

5/  �سرح كافية ابن الحاجب-الر�سي-43/4.
6/  ينظر اأو�سح الم�سالك اإلي األفية ابن مالك-ابن ه�سام-المكتبة الع�سرية-بيروت-148/4-2003-1423

7/ ن�سب هذا البيت اإيل ح�سان بن ثابت-اأو�سح امل�سالك- 171/3.
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�إذن في �لقر�آن �لكريم:

وردت اإذن حرفًا للجواب في القراآن الكريم �ستًا وع�سرين مرة منها قوله تعالى)1(: )َواإِذًا 
ـا اأَْجرًا َعِظيمًا( اإذا جواب ل�سوؤال مقدر كاأنه قيل: وماذا يكون لهم اأي�سًا  ُدنَّ ن لَّ آَتْيَناُهم مِّ لَّ

بعد التثبيت واإذًا لو ثبتوا لآتيناهم، لأن اإذًا جواب وجزاء)2(.

الأخير  كالمه  عن  مو�سى  اإجابة  يَن(  الِّ ال�سَّ ِمَن  َنا  َواأَ اإِذًا  َفَعْلُتَها  )َقاَل  تعالى)3(:  وقوله 
المت�سمن للقتل، اإذ كاأن الإعتذار فيه اأهم من الجواب)4(. وقال الزمخ�سري: فاإن خلت: اإذًا 
كجواب وجزاء معًا والكالم وقع جوابًا لفرعون فكيف وقع جزاء، قلت: قول فرعون: )وفعلت 
اأنك نعمتني بما فعلت فقال له مو�سى: نعم فعلتها مجازيًا لكل ت�سليمًا  فعلتك( فيه معني 

لقوله كاأن نعمته عنده جديرة باأن تجازى ذلك الجزاء)5(.

المبحث الرابع

)6(
�أل

األ فتكون حرف جواب بمعنى بلى،  الم تقم؟ فتقول:  القائل:  ومن معانيها الجواب كقول 
وهذا المعنى ذكره المالقي وقال: اإنه قليل �ساذ)7(.

�أل في �لقر�آن �لكريم:

ُهُم  ُهْم  اإِنَّ )اأَل  تعالى)8(:  قوله  هى  واحدة  مرة  الكريم  القراآن  في  جواب  حرف  األ  وردت 
اْلُمْف�ِسُدوَن( ذهب اأبو حيان اإلي اأن معناها: بلي حيث قال)9(: وحرف جواب يقوله القائل: 

األم تقم فتقول: األ بمعنى بلى.

1/  الآية 67 �سورة الن�ساء.
2/   ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي-698/3.

3/  الآية 19 �سورة ال�سعراء.
4/  ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي-146/8.

5/  الك�ساف-الزمخ�سري-355/3
6/ األ بفتح الهمزة والتخفيف علي خم�سة اأوجه اأحدهما: اأن تكون للتنبيه فتدل علي حتقق ما بعدها، ويقول املعرب

حرف ا�ستفتاح، والثاين: التوبيخ والإنكار، والثالث: التمني، والرابع: ال�ستفهام عن النفي، واخلام�ص: العر�ص
والتح�سي�ص-مغني اللبيب-82-80/1.
7/  ينظر اجلنى الداين-املرادي-383.

8/   الآية 12 �سورة البقرة.
9/  البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي-101/1.
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�لمبحث �لخام�ص

)1(
�إّن

ذلك  على  حمل  اأنه  المبرد  وعن  والأخف�ص  �سيبويه  ذلك  ذكر  »نعم«  بمعنى  جواب  حرف 
قراءة من قراأ)2( )اإِْن َهَذاِن َل�َساِحَراِن( واأنكر ابوعبيدة)3( اأن تكون »اإّن« بمعنى نعم وا�ستدل 

المثبتون بقول ال�ساعر)4(:
ويقلن: �صيب قد عال       ك وقد كبرت فقلت اإّنه

والهاء  اأجل)5(  بمنزلة  للخير  ت�سديق  حرف  �سيبويه  اإعتبره  حيث  »اإّنه«  قوله:  وال�ساهد 
لل�سكن واإنما األحقوها كراهية اأن يجمعوا في الوقف بين �ساكنين لو قالوا »اإن« فاألحقوها 

الهاء لبيان الحركة التي تكون في الو�سل.

وا�ستدلوا كذلك بقول ابن الزبير ر�سي اهلل عنه لمن قال له: لعن اهلل ناقة حملتني اإليك »اإّن 
وراكبها« اأي نعم ولعن راكبها اإذ ل يجوز حذف ال�سم والخبر جميعًا)6(.

�إّن في �لقر�آن �لكريم:

لم ترد اإّن حرفًا للجواب في القراآن الكريم.

�لمبحث �ل�صاد�ص

)7(
�إي

الخبر،و لإعالم  المخبر  لت�سديق  »نعم« فيكون  الياء حرف جواب بمعنى  و�سكون  الهمزة  بك�سر  اإي 
الم�ستخبر، ولوعد الطالب فتقع بعد »قام زيد« و«هل قام زيد« و«ا�سرب زيدًا« ونحوهن كما تقع نعم 
بعدهن لكنها مخت�سة بالق�سم فتقول: اإي واهلل وفعل الق�سم محذوف دومًا، ول يقال: اإي اأق�سم باهلل، 

واإذا وليها حرف الق�سم نحو: اإي وربى تعين اإثبات الياء واإن حذفت الواو جاز فيها ثالثة اأوجه)8(:-

ال�ساكنة وحينئذ  الياء  اإثبات  والثالث:  الياء مفتوحة  اإثبات  والثاني:  الياء  اأحدهما: حذف 

1/ ينظر اجلنى الداين-املرادي 398 ومغني اللبيب-ابن ه�سام 47/1.
2/  الآية 64 �سورة طه.

3/  هو معمر بن املثني-الأعالم 272/7.
4/  البيت لعبد اهلل بن قي�ص الرقيات- ديوانه �سـ66.

5/  ينظر الكتاب-�سيبويه-151/3.
6/   ينظر �سرح كافية ابن احلاجب-الر�سي- 461/4.

7/ ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام-89/1 واجلنى الداين-املرادي- 234.
8/  ينظر همع الهوامع-ال�سيوطي- 490/2.
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يغتفر الجمع بين �ساكنين، واإذا جاء بعدها لفظة »اهلل« فاإن كان معها »هاء« نحو: »اإي ها 
اهلل« ففيها اأربع حالت هي)1(:-

الأولي: اإثبات األف :«ها« وحذف همزة الو�سل من »اهلل« وهذه الحالة هي الأكثر.
الثاني: حذف الألف للتقاء ال�ساكنين وهذه الحالة متو�سطة بين القلة والكثرة.

الثالثة: اإثبات األف »ها« وقطع همزة »اهلل« مع كونها في الدرج تثبيتها على اأن حق »ها« اأن 
يكون مع«اإذا« بعد اهلل فكاأن الهمزة لم تقع في الدرج وهذه دون الثانية في الكثرة.

الرابعة: حذف همزة الو�سل وفتح األف »ها« بعد قلبها همزة في »ال�سالين« وهذه الحالة 
حكاها ابن جني)2( وهي اأقل الحالت.

�إي في �لقر�آن �لكريم:

َحقٌّ  وقعت اإي جوابًا للق�سم في القراآن الكريم مرة واحدة هي قوله تعالى)3(: )َوَي�ْسَتنِبُئوَنَك اأَ
اإي حرف جواب بمعنى نعم والتقدير: نعم  ِبُمْعِجِزيَن(  اأَنُتْم  َوَما  َلَحقٌّ  ُه  اإِنَّ ي  َوَربِّ اإِي  ُقْل  ُهَو 

وربي، وقال ابن عطية)4(:
هي لفظة تتقدم الق�سم وهى بمعني: نعم)5(.

�لمبحث �ل�صابع

َبجل

وتاأتي على وجهين)6(:-
الأول: حرف جواب بمعنى »نعم« وتكون في الخبر والطلب، نحو »هل در�ست؟« تقول: بجل، اأي: نعم.

الثاني: ا�سم وله ق�سمان:

اأحدهما: اأن تكون ا�سم فعل بمعنى يكفى فتلحقها نون الوقاية تقول: بجلني.
الثاني: اأن تكون ا�سمًا بمعنى »ح�سب« والأكثر األ تلحقها نون الوقاية ومن ذلك قول ال�ساعر)7(:

1/  ينظر �سرح الكافية-الر�سي- 312-311/4.
2/  هو اأبو الفتح عثمان بن جني-بغية الوعاة- 73/2.

3/  الآية 53 �سورة يون�ص.
4/  اأبو محمد عبد احلق بن غالب-بغية الوعاة- 73/2.

املحاكم  رئا�سة  العال-مطبوعات  عبد  ال�سيد  ابن عطية-حتقيق  العزيز-  الكتاب  تف�سري  الوجيز يف  املحرر  ينظر     /5
ال�سرعية-دولة قطر-الطبعة الأولى-195/7-1992/1412.

6/  ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام-130/1 وينظر ر�سف املباين يف �سرح حروف املعاين-املالقي-حتقيق-اأحمد 
اخلراط-دار القلم دم�سق-الطبعة الثانية-1405-1985- �سـ153.

7/   قائله: طرفة بن العبد-ديوانه 75.
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األ اإنني اأ�صربت اأ�صود ح�لك�ً     األ بجلي من ذا ال�صراب األ بجل
بجل في �لقر�آن �لكريم:

لم ترد :بجل« جوابًا في القراآن الكري

�لمبحث �لثامن

بلى

حرف ثالثي الو�سع، والألف من اأ�سل الكلمة، ولي�ص اأ�سلها »بل« التي للعطف، فدخلت الألف 
لالإيجاب اأو لالإ�سراب والرد، اأو للتاأنيث كالتاء التي في :«ربت« و«ثمت«)1( وهي حرف جواب- 
وهي مخت�سة بالنفي فال تقع اإل بعد نفي في اللفظ اأو في المعنى، وزعم الفراء: بلى بمنزلة 
َبَلى  َقاُلوا  َنِذيٌر  َياأِْتُكْم  )اأََلْم  تعالى)2(:  قوله  مثل  جحد  اأوله  في  لما  اإل  تكون  ل  اأنها  اإل  نعم 
َنِذيٌر( ول ت�سلح نعم ها هنا لأن ال�ستفهام هنا دخل  عليه جحد فاإذا دخل على  َقْد َجاءَنا 
ال�ستفهام جحد لم ي�ستقم اأن تقول فيه نعم، فتكون كاأنك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعده، األ 
ترى اأنك لو قلت لقائل قال لك:اأما لك مال؟ فلو قلت: نعم كنت مقرًا بذلك وكاأنك قلت: نعم 
مالي عندي، فاأرادوا اأن يرجعوا ويقروا بما بعده، فاختاروا »بلى« لأن اأ�سلها كان رجوعًا مح�سًا 
عن الجحد اإذا قالوا: ما قال عبد اهلل بل زيد، فكانت بل كلمة ورجوع ل ي�سلح الوقف عليها)3(.

وله� مو�صع�ن:
ا َنْعَمُل ِمن �ُسوٍء َبَلى اإِنَّ اهلّلَ  اأحدهما: اأن تكون ردًا لنفي يقع بعدها كقوله تعالى)4(: )َما ُكنَّ

َعِليٌم( اأي: عملتم ال�سوء.

اأن تقع جوابًا ل�ستفهام دخل عليه نفى حقيقي في�سير معناها الت�سديق لما قبلها  الثاني: 
كقولك: األم اأكن �سديقك؟ فتقول: بلى اأي كنت �سديقي، اأو توبيخًا نحو قوله تعالى)5(: )اأَْم 
ُهْم َوَنْجَواُهم َبَلى َوُر�ُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن( اأو تقريرًا نحو قوله تعالى)6(:  ا َل َن�ْسَمُع �ِسرَّ َيْح�َسُبوَن اأَنَّ
ُكْم َقاُلوْا َبَلى( اأجرو النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده بلى، لذلك  )اأََل�ْسُت ِبَربِّ
قال ابن عبا�ص وغيره: لو قالوا: نعم لكفروا، ووجه اأن نعم ت�سديق للمخبر بنفي اأو اإيجاب)7(.

1/ ينظر اجلنى الداين-املرادي- 421-420.
2/  الآية 9/8 �سورة امللك.

3/  ينظر �سرح كافية ابن احلاجب-الر�سي 458/4.
4/   الآية 28 �سورة النحل.

5/  الآية 80 �سورة الزخرف.
6/  الآية 172 �سورة الأعراف.

7/   ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام 131/1.
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وبين اأبوحيان اأنها تقع في جواب ال�ستفهام الذي معناه الإنكار لأنه بمنزلة النفي كقولك: 
هل ي�ستطيع زيد مقاومتي)1( اإذا كنت منكرًا لمقاومته وجعل من ذلك قول ال�ساعر)2(:-

بلى �سوف نبكيهم بكل مهند    ونبكي نميرا بالرماح الخواطر
جوابًا لقول الأخطل)3(:

األ ف�صل الجح�ف: هل هو ث�ئر        بقتلي اأحييت من نمير بن ع�مر؟
تقدير النفي قبل بلى:

الأ�سل في »بلى« اأن تكون جوابًا للنفي، فاإن لم يتقدمها لفٌظ كان مقدرًا، ومن ذلك قوله 
تعالى)4(: )َبَلى َقْد َجاءْتَك اآَياِتي( فاإنه لم يتقدمها نفي لفٌظ لكنه مقدر فاإن معنى)5( )لو اأن 
اهلل هداني( والتقدير: ما هداني فلذلك اأجيبت ببلى التي هي جواب النفي المعنوي لذلك 

حققه بقوله)6(: )َقْد َجاءْتَك اآَياِتي()7(.
ذكر �لفعل وحذفه بعد بلى:

يجوز ذكر الفعل وحذفه بعد »بلى« والأكثر ذكر الفعل، ومن ذلك قوله تعالى)8(: )َبَلى َقْد 
ُكْم(  َلَتاأِْتَينَّ ي  َوَربِّ َبَلى  َنِذيٌر( وقد يذكر الفعل موؤكدًا، ومن ذلك قوله تعالى)9(: )ُقْل  َجاءَنا 
َيْطَمِئنَّ َقْلِبي( اأي:  ِمن َقاَل َبَلى َوَلـِكن لِّ وجاء حذف الفعل، من قوله تعالى)10(: )َقاَل اأََوَلْم ُتوؤْ
َي َبَناَنُه( اأي: بلى نجمعها قادرين)12(. بلى اآمنت، وقوله تعالى)11(: )َبَلى َقاِدِريَن َعَلى اأَن نُّ�َسوِّ

بلى في �لقر�آن �لكريم:

ورد حرف الجواب »بلى« في القراآن الكريم اثنتين وع�سرين مرة تفا�سيلها كما يلي:-

�أ/ جو�بًا لال�صتفهام:

ورد حرف الجواب »بلى« لال�ستفهام التقريري في القراآن الكريم ثالث ع�سرة مرة منها 
1/ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي 270/1.

2/   قائله اجلحاف بن حكيم-الأغاين 50/11.
3/   ديوانه 528.

4/   الآية 59 �سورة الزمر.
5/  الآية 57 �سورة الزمر.
6/  الآية 59 �سورة الزمر.

7/  ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي-214/9.
8/   الآية 9 �سورة امللك.

9/  الآية 3 �سورة �سباأ.
10/ الآية 260 �سورة البقرة
11/   الآية 4 �سورة القيامة.

12/  ينظر الربهان يف علوم القراآن-الزرك�سي-حتقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الثانية-«د-ط« - 289/4
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َوَلْم ُتوؤِْمن َقاَل َبَلى َوَلـِكن  قوله تعالى)1(: )َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اأَِرِني َكْيَف ُتْحِيـي اْلَمْوَتى َقاَل اأَ
َيْطَمِئنَّ َقْلِبي( فبلى جواب ال�ستفهام التقريري، قال اأبو حيان: والذي يظهر اأن التقرير  لِّ
اإنما هو من�سحب على الجملة المنفية واأن الواو للعطف، ولذلك كان الجواب بلى)2(. وقوله 
َبَلى �َسِهْدَنا( دخلت همزة ال�ستفهام على النفي ال�سريح،  َقاُلوْا  ُكْم  ِبَربِّ تعالى)3(: )اأََل�ْسُت 
فاإذا قلت: األ�ست من بني فالن؟ اأجيب ببلى، ومعناها: اأنت ربنا)4( وقوله تعالى)5(: )َقاَل 
َنا( بلى جواب لال�ستفهام التقريري واأكدوا جوابهم باليمين. اأََلْي�َص َهَذا ِباْلَحقِّ َقاُلوْا َبَلى َوَربِّ

ب/ جو�بًا للنفي:

تعالى)6(:  ت�سع مرات منها قوله  الكريم  القراآن  للنفي في  ورد حرف الجواب »بلى« جوابًا 
ُكْم( بلى جاءت جوابًا للنفي، قال  ي َلَتاأِْتَينَّ اَعُة ُقْل َبَلى َوَربِّ ِذيَن َكَفُروا َل َتاأِْتيَنا ال�سَّ )َوَقاَل الَّ
اأعيد  ثم  اإتيانها،  اإل  الأمر  لي�ص  اأن  والمعنى:  ببلى علي  النفي  بعد  اأوجب ما  الزمخ�سري: 

اإيجابه موؤكدًا بما هو الغاية في التوكيد 

والت�سديد وهو التوكيد باليمين باهلل عز وجل()7(وقال اأبو حيان: )بلى جواب النفي ال�سابق 
من قولهم ل تاأتينا)8(.

يرًا( بلى جواب لما بعد النفي  ُه َكاَن ِبِه َب�سِ ُه َظنَّ اأَن لَّن َيُحوَر*َبَلى اإِنَّ َربَّ وقوله تعالى)9(: )اإِنَّ
ُهْم َوَنْجَواُهم  ا َل َن�ْسَمُع �ِسرَّ )لن يحور( اأي بلى ليحورون)10( وقوله تعالى)11(: )اأَْم َيْح�َسُبوَن اأَنَّ

َبَلى َوُر�ُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن( اأي:  بلى ن�سمعها ونطلع عليهما)12(.

1/ الآية 260 �سورة البقرة.
2/  البحر املحيط-اأبوحيان الأندل�سي- 643/2.

3/  الآية 172 �سورة الأعراف.
4/  ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 219/2.

5/   الآية 30 �سورة الأنعام.
6/  الآية 3 �سورة �سباأ.

7/    الك�ساف-الزمخ�سري- 591/3.
8/   البحر املحيط-ابوحيان الأندل�سي- 518/8.

9/ الآية 14-15 �سورة الإن�سقاق.
10/  ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 566/4.

11/   الآية 80 �سورة الزخرف.
12/  ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 168/4.
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�لمبحث �لتا�صع

جلل

وتاأتي على وجهين)1(:-

الأول: حرف جواب بمعني »نعم« يقول القائل: )هل قام زيد؟( تقول: في الجواب »جلل« 
اأي: نعم، وهو قليل ال�ستعمال ينوب مناب الجملة الواقعة جوابًا، ويكون مبنيًا على ال�سكون.
الثاني: ا�سم بمعني: »عظيم« اأو »ي�سير« اأو »اأجل« وقد ورد بمعنى عظيم في قول ال�ساعر:)2(

 قومى هم قتلوا – اأميم – اأخي           فـــ�إذا رميـت ي�صيبني �صهمي
فلئن  عفوت   لأعفــــــون   جلاًل            ولئن �صطوت لأوهنن عظمي

ونحو قولك: )اأ�سابني اأمر جلل( اأي: عظيم.
وقد ورد بمعنى ي�سير في قول ال�ساعر)3(:-

بقتل بنى اأ�صد ربهم          األ كل �صئ �صواه جلل
اأي: كل �سئ �سواه ي�سير.

وبمعنى »اأجل« في قول ال�ساعر)4(:-
ر�صم دار وقفت في طلله         كدت اأق�صى الحي�ة من جلله

فقيل: اأراد من اأجله وقيل: اأراد من عظمه في عيني)5(.
»جلل« في �لقر�آن �لكريم:

لم ترد »جلل« في القراآن الكر

�لمبحث �لعا�صر

)6(
جير

حرف جواب بمعنى اأجل ونعم، وربما جمع بينها وبين اأجل للتوكيد نحو قول ال�ساعر)7(:

وقلن: على الفردو�ص اأول م�سرب    اأجل جير اإن كانت اأبيحت دعافره

1/ ينظر ر�سف املباين-املالقي- 252.
2/  البيت للحارث بن وعلة-�سواهد املغني- 63/1.

3/   البيت لمرئ القي�ص-مغني اللبيب 139/1.
4/  البيت جلميل بثينة-اخلزانة- 20/1.

5/   ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام- 139-138/1.
6/ ينظر اجلنى الداين-املرادي- 433.

7/  قائله طفيل الغنوي- ديوانه 84.
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واأكثر ما ي�ستعمل مع الق�سم يقال: )جير لأفعلن( اأي: نعم واهلل لأفعلن، والجامع بين الق�سم 
وبع�ص حروف الت�سديق التي تقوم مقامه، اأن الت�سديق توكيد وتوثيق كالق�سم، تقول: جير 

لأفعلن، كاأنك قلت: واهلل لأفعلن، ومنهم من يجعله ا�سمًا بمعنى«حقًا«.

وقال ابن مالك: )اإنها حرف جواب بمعنى »نعم« ل ا�سم بمعنى »حقًا«، لأن كل موقع وقعت 
اأن تقع فيه  اأن تقع فيه »نعم«، ولي�ص كل مو�سع وقعت فيه »نعم« ي�سلح  فيه »جير« ي�سلح 
»جير«، فاإلحاقها بنعم اأولى، كما اأنها ت�سبه »نعم« لفظًا وا�ستعماًل، ولذلك بنيت، ولو وافقت 
»حقًا« في ال�سمية لأعربت، ولجاز اأن ي�سحبها الألف والالم كما اأن »حقًا« كذلك، ولو لم 

تكن بمعنى نعم لم تعطف في قول ال�ساعر)1(:

اأبى كرمًا ل األفًا »جير« اأو »نعم«      باأح�سن اإيفاء واأنجز موعد

ول قوبل بها »ل« في قول ال�ساعر)2(:

اإذ تقول »ل« ابنة العجير      ت�صدق »ل« اإذا تقول جير

ا الذين اأثبتوا ا�سميتها فقد احتجوا بتنوينها في قول ال�ساعر)3(: اأمَّ

وق�ئلٍة: اأ�صيت فقلت: جير      اأ�صيُّ اإنني من ذاك اإنه

وقد خرج هذا علي اأنه فعل ذلك م�سطرًا.

جير في �لقر�آن �لكريم:

لم ترد »جير« حرفًا للجواب في القراآن الكريم.

�لمبحث �لحادي ع�صر

كالًّ

ول  الت�سبيه  كاف  من  ثعلب)4(  عند  مركبة  وهي  وحتى،  ا  كاأمَّ اأحرف  اأربع  على  حرف  كالَّ 
الكلمتين، وعند غيره  بقاء معنى  المعني ولدفع توهم  لتقوية  واإنما �سددت لمها  النافية، 
فيها  الكاف  وزيد  ل«  »األآ  بمعنى  اأنها  رابع:  فريق  ويرى  واحدة،  لغوية  اأي: وحدة  ب�سيطة، 
فاأ�سكنت  »األ« فالتقى متحركان من جن�ص واحد  الألف من  الهمزة ثم حذفت  عو�سًا عن 

1/  البيت بال ن�سبة-الدرر اللوامع 246/4.
2/   البيت بال ن�سبة-الدرر اللوامع 53/2.

3/  البيت ن�سب لذي الرمة-�سواهد املغني 362.
4/ هو اأحمد بن يحيى اأبو العبا�ص-بغية الوعاة 396/1.
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الأولي واأدغمت في الثانية من غير تنوين)1(.
« وحدة لغوية واحدة اأي: اأنها اأداة ب�سيطة، ولي�ست مركبة وهذا مذهب  والذي نراه اأن »كالَّ
اأكثر النحويين واللغويين، و كالَّ حرف جواب اختلف في معناها، فذهب اأكثر النحويين اأنها 
تفيد الردع والزجر وعلى راأ�ص هوؤلء الخليل بن اأحمد، و�سيبويه الذي قال: في كتابه)2(: 
اأنها تكون بمعنى »حقًا«، ونقل القرطبي عن  اإلي  » كالَّ حرف ردع وزجر« وذهب الك�سائي 
الفراء: اأنها حرف رد بمعنى »ل« اأو »نعم« ي�سح الكتفاء بها والوقف عليها كقوله تعالى)3(: 
)َكالَّ �َسَنْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمّدًا( اأي: لي�ص الأمر كذلك، واأ�ساف اأنه اأجاز اأن 

تحمل على معنى اأي فتكون �سلة لما بعده)4(.
وقال الن�سر بن �سميل)5(: اأنها حرف جواب بمنزلة »اإي« و«نعم« وقال �ساحب متن اللغة)6(: 
)وتكون حرف رد بمعنى »نعم« و«ل« في�ستكفى بها الجواب وهي بمعنى »اإل« اإل اأن ل للنفي 
. اأي لم  و كالَّ تنفي �سيئًا ف�سيئًا وتوجب غيره، تقول في جواب من قال لك: اأاأكلت تمرًا؟ كالَّ

اأكل تمرًا بل ع�ساًل( وجاء بمعنى ل في قول ال�ساعر)7(:
فقلن لهم خلوا الن�ص�ء لأهله�        فق�لوا لن� » كالَّ » فقلن� لهم بلى

كالَّ هنا بمعنى »ل«، بدليل قوله: )فقلنا لهم بلي( وبلي ل تاأتي اإل بعد نفي.
كالَّ في �لقر�آن �لكريم:

وردت كالَّ في القراآن الكريم ثالثًا وثالثين مرة وتعددت دللتها علي النحو التالي:-

1/بمعنى �لردع و�لزجر:

وهي اأكثر دللت » كالَّ » وردودًا في القراآن الكريم حيث وردت ثالثًا وع�سرين مرة منها 
َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها( كالَّ ردع عن طلب الرجعة، واإنكار وا�ستبعاد)9( قال  قوله تعالى)8(: )َكالَّ اإِنَّ

1/   ينظر �سرح املف�سل-لبن يعي�ص-عامل الكتاب-بريوت-”د.ط”- 16/9.
2/  الكتاب-�سيبويه- 235/4.

3/  الآية 79 �سورة مرمي.
4/  ينظر اجلامع لأحكام القراآن-القرطبي-موؤ�س�سة العرفان-دم�سق-”د.ط”- 147/11.

5/   هو الن�سر بن �سميل بن خر�سة-الأعالم- 33/8.
6/  منت اللغة-اأحمد ر�سا-دار مكتبة احلياة-بريوت-1960-1379- 97/5.

7/  قائله اجلعدي-ديوانه 117.
8/ الآية 100 �سورة املوؤمنون.

9/   ينظر تف�سري الن�سفي-عبد اهلل بن محمد بن محمود-�سبطه ال�سيخ زكريا عمريان-دار الكتب العلمية-بريوت-
الطبعة الأويل-1985-1415- 144/2.
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الكلبي)1(: )والمعنى اأن الكافر رغب اأن يرجع للدنيا ويعمل �سالحًا في الإيمان الذي تركه 
اأول مرة، و كالَّ ردع له عما طلب()2(.

2/بمعنى حقًا:

ُهْم  وردت » كالَّ » بمعنى »حقًا« في القراآن الكريم خم�ص مرات منها قوله تعالى)3(: )َكالَّ اإِنَّ
ِهْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَن( ف كالَّ بمعنى »حقًا« اأي اأن الكفار ل يرون ربهم يوم القيامة)4(. بِّ َعن رَّ

3/بمعنى �لنفي:

« بمعنى »النفي« في القراآن الكريم اأربع مرات منها قوله تعالى)5(: )َقاَل َكالَّ  وردت » كالَّ
�ْسَتِمُعوَن( فكالَّ للنفي، والمعنى ل يقتلونك)6(. ا َمَعُكم مُّ َفاْذَهَبا ِباآَياِتَنا اإِنَّ

4/بمعنى األ ال�صتفت�حية:
تعالى)7(:  قوله  واحدة هي  الكريم مرة  القراآن  ال�ستفتاحية في  »األ«  بمعنى   » » كالَّ وردت 

)َكالَّ َواْلَقَمِر( فكالَّ ا�ستفتاحية بمعنى األ، اأتى بها تعظيمًا على المق�سم عليه.

�لمبحث �لثاني ع�صر

)8(
»ل«

ل،  فتقول:  زيد؟  اأجاء  يقال:  كثيرًا  بعدها  الجمل  وتحذف  لـ«نعم«،  مناق�ص  جواب  حرف 
والأ�سل: ل لم يجئ.

اأنها اأخت »نعم« يجاب بها الذي لم يتقدمه نفي وجعل منه قوله تعالى)9(: )َل  وذكر الفراء 
اأُْق�ِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة( قال: جاء بالرد علي الذين اأنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإق�سام 
بالرد عليهم في كثير من الكالم المبتداأ منه وغير المبتداأ، كقولك في الكالم: ل واهلل اأفعل 

1/  الكلبي هو محمد بن اأحمد-الدرر الكامنة- 293/1.
2/   كتاب الت�سهيل لعلوم التنزيل-الكلبي- محمد بن اأحمد-دار الكتاب العربي-بريوت-الطبعة 

الرابعة-212/3-1983-1403.
3/   الآية 15 �سورة املطففني.

4/  ينظر فتح القدير-ال�سوكاين- 401/5.
5/   الآية 15 �سورة ال�سعراء.

6/  ينظر حا�سية ال�ساوي على اجلاللني-اأحمد ال�ساوي- 284/3.
7/  الآية 32 �سورة املدثر.

8/ وتاأتي ل نافية يف العربية علي خم�سة اأوجه:- 1/عاملة عمل اإن 2/عاملة عمل لي�ص 3/عاطفة 4/اأن تكون جوابًا 5/
اأن تكون غري ذلك-ر�سف املباين- 131.

9/  الآية 1 �سورة القيامة.
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ذلك – جعلوا »ل« واإن راأيتها مبتداأ ردًا لكالم قد كان معنى)1( وجعل الب�سريون من ذلك »ل« 
ْنَيا(. َما َتْدُعوَنِني اإَِلْيِه َلْي�َص َلُه َدْعَوٌة ِفي الدُّ في )ل جرم( من نحو قوله تعالى)2(: )َل َجَرَم اأَنَّ

وبين الزمخ�سري اأن معناها علي مذهبهم هو رد لما دعاه اإليه قومه وجرم بمعنى »حق«)3(.

ل في �لقر�آن �لكريم:

لم يرد حرف الجواب »ل« في القراآن الكريم.

�لمبحث �لثالث ع�صر

نعم

حرف ت�سديق ووعد واإعالم)4(، قال �سيبويه: )اأما نعم فعدة وت�سديق تقول: قد كان كذا 
وكذا فتقول: نعم()5(.

��صتعمالتها:

وت�ستعمل في الآتي:-
1/الت�سديق للخبر وذلك اإذا وقعت بعد جملة خبرية نحو قولك »نعم« لمن قال لك: )ح�سر 
المعلم( فالت�سديق يكون بعد الخبر اإثباتًا اأو نقي�سًا كقولك: »نعم« لمن قال ما زارك زيد.
2/الوعد للطلب، وذلك اإذا بعد الأمر اأو النفي وما في معناهما نحو قولك: نعم لمن قال لك 

»زرنا« اأو »ل تتكا�سل« والإجابة باأجل بعد الطلب اأح�سن منها »بنعم«.
)هل  قال:  لمن  »نعم«  قولك:  نحو  ال�ستفهام  بعد  وقعت  اإذا  وذلك  للم�ستخبر:  3/الإعالم 
نجحت؟( والجواب بها يتبع ما قبله في نفيه واإيجابه نحو »نعم« في جواب من قال:)هل 
قام زيد؟( اأي: »نعم« قام زيد، اأو منفيًا نحو: »نعم«، في جواب من قال: )اأما قام زيد؟(.

اأربع لغات: الم�سهورة، فتح النون والعين، والثانية: ك�سر العين، والثالثة: ك�سر  وفي »نعم« 
النون والعين، والرابعة: بفتح النون وقلب العين المفتوحة حاء)6(.

�لفرق بين »نعم« و«بلى«:

نعم حرف جواب يفيد الت�سديق بعد الإيجاب والتكذيب بعد النفي، وبلى حرف جواب يقع 

1/   ينظر معاين القراآن-الفراء- 52/1.
2/   الآية 4 �سورة غافر.

3/   ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 169/4.
4/ ينظر ر�سف املباين-املالقى-364-وينظر اجلنى الداين-املرادي-504.

5/  الكتاب-�سيبويه- 312/2.
6/  ينظر املف�سل يف �سنعة الإعراب-الزمخ�سري-دار الكتب العلمية-بريوت-الطبعة الأويل-1420-1999-�ص398.
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بعد النفي ويختلفان في الآتي:-
ا »بلى« فال  1/اأن »نعم« تاأتى بعد النفي والإثبات نحو: »اأ�سافر زيد؟« و »اأما �سافر زيد؟« واأمَّ
و«نعم«  »بلى«  الف�سل بعد  المبرد: )واإنما  »األي�ص زيد بقائم؟« قال  اإل بعد نفي نحو:  تاأتى 

تكون جوابًا لكل كالم ل نفي فيه، وبلى ل تكون جوابًا اإل للنفي()1(.
وقال ابن الأنباري)2(: )»بلى« حرف ياأتي في جواب ال�ستفهام في النفي و«نعم« ياأتي في 

جواب ال�ستفهام في الجواب()3(.

2/اأنَّ »نعم« في الإيجاب ت�سديقًا وفي النفي تكذيبًا »وبلى« في الإيجاب تكذيبًا وفي النفي 
ت�سديقًا، وكذلك قال جماعة من الفقهاء لو قيل لك: »األي�ص لي عليك األفًا« فقلت: »بلى« 

لزمتك ولو قلت: »نعم« لم تلزمك)4(.
وقوع »نعم« موقع »بلى«:

جوز بع�ص النحويين اإيقاع »نعم« موقع »بلى«)5( اإذا جاءت بعد همزة داخلة علي نفي لفائدة 
التقرير، اأي: الحمل علي الإقرار والطلب له، ويجوز اأن يقال في جواب قوله تعالى)6(: )اأََلْم 
ْدَرَك( »نعم« لأن الهمزة لالإنكار دخلت علي النفي فاأفادت الإيجاب، ولهذا  َلَك �سَ َن�ْسَرْح 
قال:  فكاأنه  ِوْزَرَك(  َعنَك  ْعَنا  )َوَو�سَ تعالى)7(:  قوله  �سدرك«  لك  ن�سرح  »األم  علي  عطف 
�سرحنا لك �سدرك وو�سعنا عنك وزرك، فتكون »نعم« في الحقيقة ت�سديقًا للخبر المثبت 
تاأتى »نعم«  الموؤول به ال�ستفهام مع النفي ل تقريرًا لما بعد الهمزة، قال ابن مالك: قد 

بمعنى »بلى« بعد النفي المقرون بال�ستفهام كقول ال�ساعر)8(:
األي�س الليل يجمع اأّم عمرو       واإيـ�ن� فـــذاك بنــــ� تـــــدان
نعم واأرى الهالل كم�  تراه       ويعلوه� الن�ر كم� عالني

اأي: اأن الليل يجمع اأم عمرو واإيانا، »نعم« وقول الأن�سار: »بلى« عندما �ساألهم الر�سول عليه 
ال�سالةوال�سالم: )األ�ستم ترون ذلك()9( ويرى البع�ص اأن »نعم« ل تقع موقع »بلى« .

1/  املقت�سب-املربد-332/2.
2/ هو اأبو الربكات عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل-بغية الوعاة- 86/2.

3/   البيان في غريب اإعراب القراآن-ابن الأنباري-تحقيق طه عبد الحميد-الهيئة الم�سرية العامة للكتاب 1980-1400 99/1.
4/   ينظر �سرح املف�سل-ابن يعي�ص- 121/8.

5/   ينظر �سرح كافية ابن احلاجب-الر�سي- 456/4.
6/  الآية 1 �سورة الإن�سراح.
7/  الآية 2 �سورة الإن�سراح.

8/   قائله جحدر بن مالك-�سواهد املغني- 408/1
9/  ينظر مغني اللبيب-ابن ه�سام- 40/1.
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ْدَرَك  ُكْم( لو قالوا: اأََلْم َن�ْسَرْح َلَك �سَ قال ابن عبا�ص معلقًا على قوله تعالى)1(: )اأََل�ْسُت ِبَربِّ
لكان ذلك كفرًا، ووجه ذلك اأن »نعم« ل تغير من النفي والإثبات �سيئًا، فلوا اأجابوا قائلين: 

»نعم« لكان تاأويل ذلك: نعم ل�ست ربنا ولكان ذلك كفرًا)2(.
وذهب البع�ص اإلي اأن »نعم« ل تقع موقع »بلى«، لأن »بلى« لنق�ص النفي الذي بعد ال�ستفهام)3(.

نعم في �لقر�آن �لكريم

ورد حرف الجواب »نعم« في القراآن الكريم اأربع مرات تفا�سيلها كما يلي:-

1/ »نعم« جو�بًا لال�صتفهام:

 وردت »نعم« جوابًا لال�ستفهام في القراآن الكريم ثالث مرات تفا�سيلها كما يلي:-

جواب�ً للهمزة:( أ
ورد حرف الجواب »نعم« جوابًا للهمزة في القراآن الكريم مرتين اثنتين هما قوله تعالى)4(: 
ِبيَن(  اْلُمَقرَّ ِمَن  لَّ اإِذًا  ُكْم  َواإِنَّ َنَعْم  اْلَغاِلِبيَن*َقاَل  َنْحُن  ا  ُكنَّ اإِن  َلأَْجرًا  َلَنا  اأَِئنَّ  ِلِفْرَعْوَن  )َقاُلوا 
ا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن« وقوله تعالى: )ُقْل َنَعْم  اإِن ُكنَّ َلأَْجرًا  َلَنا  اأَِئنَّ  فنعم جوابًا لقوله تعالى)5(: » 
ا ُتَرابًا(  َواأَنُتْم َداِخُروَن( والمعنى نعم تبعثون)6( ، فهي جواٌب لقوله تعالى)7(: )اأَِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّ

والمعنى: اأيبعث اأي�سًا اآباوؤنا علي زيادة  ال�ستبعاد)8(
ب( جواب�ً لهل:

ورد حرف الجواب »نعم« جوابًا لهل في القراآن الكريم مرة واحدة هي قوله تعالى)9(: َ)َهْل 
ا َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا َقاُلوْا َنَعْم(. َوَجدتُّم مَّ

»فنعم« اإجابة الجميع ت�سديقًا لجميع ما وعد اهلل بوقوعه في الآخرة لل�سنفين وي�سمل كل 
موعود من عذاب اأهل النار ونعيم اأهل الجنة)10(.

2/«نعم« خبراً:
1/ الآية 172 �سورة الأعراف.

2/   ينظر الربهان يف علوم القراآن-الزرك�سي-حتقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم-دار املعرفة-بريوت- “د-ط”-262/4.
3/  المرجع نف�سه -262/4.

4/  الآية 41-42 �سورة ال�سعراء.
5/  الآية 18 �سورة ال�سافات.

6/  ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 673/3.
7/  الآية 16 �سورة ال�سافات.

8/  ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي- 95/9.
9/   الآية 44 �سورة الأعراف.

10/ ينظر البحر املحيط-اأبو حيان الأندل�سي- 55/5.
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ورد حرف الجواب »نعم« خبرًا في القراآن الكريم مرة واحدة هي قوله تعالى)1(: )َقاْلوْا اإِنَّ 
ِبيَن( . ُكْم َلِمَن اْلُمَقرَّ ا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن*َقاَل َنَعْم َواإَنَّ َلَنا لأَْجرًا اإِن ُكنَّ

قرئ )اإِنَّ َلَنا لأَْجرًا( على الإخبار واإثبات الأجر العظيم واإيجابه، كاأنهم قالوا: لبد لنا من 
اأجر، والتنكير للتعظيم كقول العرب: )اإن به اأماًل( وتكون نعم« حينئذ جوابًا للخبر)2(.

اأثبتوها  الذين  الباقين  الهمزة كقراءة  ا�ستفهامًا حذفت من  »اإن«  اأن تكون  اأبو علي  وجوز 
وهم الأخوان وابن عامر واأبو عمرو وتكون »نعم« حينئذ جوابًا لال�س�ستفهام)3(.

الخاتمة

اآله  الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�سالحات ، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى 
و�سحبه و�سلم.

وبعد:

في خاتمة هذا البحث ن�سير باإيجاز اإلى اأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث في النقاط الآتية:

حروف الجواب التي وردت في القراآن هي:  -1
اإذن  وقد وردت �ستًا وع�سرين مرة . اأ. 

األ وقد وردت مرةً  واحدًة . ب. 
اإي وقد وردت مرًة واحدًة. ج. 

بلى وقد وردت اثنتين وع�سرين مرًة. د. 
كال وقد وردت ثالثًا وثالثين مرًة. هـ. 

نعم وقد وردت اأربع مرات. و. 

حروف الجواب التي لم ترد في القراآن هي : اأجل ، اإن ، بجل ، جلل ، جير ، ل .  -2

ومن خالل هذه الدرا�سة والتحليل تو�سل الباحث اإلى التو�سيات الآتية:

اأ. �سرورة تطبيق منهج النحو الوظيفي.

بها  يحفل  التي  النحوية  الظاهرة  درا�سة  في  ي�سبوا جل جهدهم  لأن  الباحثين  ب. دعوة 
القراآن الكريم.

1/  الآيات 113-114 �سورة الأعراف.
2/   ينظر الك�ساف-الزمخ�سري- 185/3.

3/  ينظر البحر املحيط-اأبوحيان الأندل�سي- 132/5.
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�لم�صادر و�لمر�جع

1.القراآن الكريم.
والم�ستعربين  العرب  من  والن�ساء  الرجال  تراجم  لأ�سهر  تراجم  قامو�ص  2.الأعالم 

والم�ست�سرقين–الزركلي–دار العلم للماليين– بيروت–الطبعة الخام�سة-1980.
3.اإنباه الرواة علي اإنباه النحاة-القطفي- جمال الدين علي بن يو�سف-تحقيق-محمد اأبو 

الف�سل اإبراهيم-دار الكتب الم�سرية-القاهرة-طبعة 1955.
-1423] 4

.2003
�سعيد-دار  زهير  ال�سيخ  بعناية:  جديدة  الأندل�سي-طبعة  حيان  المحيط-اأبو  5.البحر 

الفكر-2005-1425.
6.البرهان في علوم القراآن-الزرك�سي-تحقيق-محمد اأبو الف�سل اإبراهيم-دار المعرفة-

بيروت-الطبعة الثانية »د.ت«.
7.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-ال�سيوطي-تحقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم-

المكتبة الع�سرية-بيروت- »د-ط«.
8.البيان في غريب اإعراب القراآن-ابن الأنباري-تحقيق طه عبد الحميد-الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب-1980-1400.
العربي-بيروت-الطبعة  الكتاب  اأحمد-دار  بن  محمد  التنزيل-الكلبي-  لعلوم  9.الت�سهيل 

الرابعة-1983-1403.
عميران-دار  زكريا  ال�سيخ  محمود-�سبطه  بن  محمد  بن  اهلل  الن�سفي-عبد  10.تف�سير 

الكتب العلمية-بيروت-الطبعة الأولي-1985-1415.
الم�سرية- الكتب  الحليم -دار  اأحمد عبد  القراآن-القرطبي-تحقيق  لأحكام  11.الجامع 

الطبعة الثالثة.
12.الجنى الداني في حروف المعاني-المرادى-تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم-

دار الكتب العلمية-بيروت- الطبعة الأولي-1993-1413.
13.حا�سية ال�ساوي على الجاللين-اأحمد ال�ساوي-راجعه نجيب الماجدي واأحمد عو�ص-

المكتبة الع�سرية-بيروت-«د-ط«.
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14.خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب-البغدادي-تحقيق عبد ال�سالم محمد هارون-دار 
الكتاب العربي-القاهرة-1385.

15.ر�سف المباني في �سرح حروف المعاني-المالقي-تحقيق اأحمد الخراط-دار القلم-
دم�سق-الطبعة الثانية-1985-1405.

العلمية- الكتب  يعقوب-دار  بديع  له-اأميل  الحاجب-للر�سي-قدم  ابن  كافية  16.�سرح   
بيروت-الطبعة الأولي-1998-1429.

17.�سرح المف�سل-ابن يعي�ص-عالم الكتب-بيروت-«د-ط«.
18.فتح القدير-ال�سوكاني-بيروت-«د-ط«.

19.الكتاب-�سيبويه-دار الجيل-بيروت-«د-ط«.
20.الك�ساف الزمخ�سري-�سرحه و�سبطه يو�سف الحمادي-مكتبة م�سر-«د-ط«.

21.متن اللغة-اأحمد ر�سا-مكتبة الحياة-بيروت-1960-1379.
العربي-بيروت- التراث  اإحياء  الح�سن-دار  بن  البيان-الطبر�سي-الف�سل  22.مجمع 

«د-ط«.
العال- عبد  ال�سيد  عطية-تحقيق  العزيز-ابن  الكتاب  تف�سير  في  الوجيز  23.المحرر 

مطبوعات رئا�سة المحاكم ال�سرعية-دولة قطر-الطبعة الأولي-1992-1412.
24.معاني القراآن-للفراء-تحقيق يو�سف اأحمد نجاتي ومحمد علي النجار-«د-ط«.

الدين-المكتبة  محي  محمد  ه�سام-تحقيق  الأعاريب-ابن  كتب  عن  اللبيب  25.مغني 
الع�سرية-بيروت-الطبعة الأولي-1999-1429.

العلمية-بيروت-الطبعة  الكتب  الإعراب-الزمخ�سري-دار  �سنعة  في  26.المف�سل 
الأولي-1999-1420.

27.المقت�سب-المبرد-تحقيق محمد عبد الخالق ع�سيمة-القاهرة-1386.
الجيل-بيروت-الطبعة  يعقوب-دار  بديع  العربية-د.اأميل  اللغة  في  الحرف  28.مو�سوعة 

الثانية-1995-1415.
29.النحو الوافي-عبا�ص ح�سن-دار المعارف-الطبعة الثالثة.

30.همع الهوامع في �سرح جمع الجوامع-ال�سيوطي-تحقيق اأحمد �سم�ص الدين-دار الكتب 
العلمية-بيروت-الطبعة الأولي-1998-1419.
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ن�صرة �ل�صعوب �لم�صلمة – �صرورة �صرعية وو�جب �إن�صاني .

در��صة و�صفية تحليلية من �لو�قع �لمعا�صر .

اإعداد / د. �ص�لح �صنين �ص�لح1

�لمقدمة

وُروَن َواإِنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن( ال�سافات173-172،  ُهْم َلُهُم اْلَمن�سُ الحمد هلل القائل: )اإِنَّ
اأعدائه  على  بالرعب  وُن�سر  بالوحي  اأُيد  الذي  الأكرم  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة 

وعلى اآله و�سحبه ومن واله ون�سر �سنته واتبع هديه اإلى يوم الدين.
وبعد 

فاإن اهلل تعالى خلق الإن�سان وكرمه وجعله في اأح�سن تقويم، واأ�سجد له المالئكة المقربين، 
واأقام عليه الحجة باإر�سال المر�سلين وا�ستخلفه في الأر�ص ليعمرها ويعي�ص عليها عابدًا هلل 

رب  العالمين، اآمنًا مطمئنًا حتى ياأتيه اليقين .

ْمَنا  قال تعالى : }َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِن�َساَن ِفي اأَْح�َسِن َتْقِويٍم {التين4، وقال جل �ساأنه: )َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقَنا  مَّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍرمِّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َن الطَّ َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ياًل ( الإ�سراء:70 َتْف�سِ

ي َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِص َخِليَفًة َقاُلوْا اأََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها  وقال:}َواإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة اإِنِّ
ي اأَْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن {البقرة30. �ُص َلَك َقاَل اإِنِّ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُن�َسبِّ َوَي�ْسِفُك الدِّ

من هذا المنطلق ال�سرعي ، ووفقًا لتلك القيم الربانية العليا فاإن الإن�سان اأيًا كان لونه اأو 
عرقه اأودينه مع�سوم الدم والعر�ص والمال- اإل بحق - وله حق الحياة الكريمة التي كفلتها 

له كل ال�سرائع ال�سماوية والملل والنحل والأعراف الإن�سانية النبيلة .
ول يجوز انتهاك تلك الحقوق باأي حال وتحت اأي ظرف ، لأنها من الحقوق الثابتة �سرعًا 
وقانونًا وعرفًا، ولقد قررت ال�سريعة الإ�سالمية تلك الحقوق واأثبتتها ومنعت الم�سا�ص بها .

على  الم�سلم  كل   ( قال  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الأكرم  الر�سول  ال�سحيح عن  في  وورد 
الم�سلم حرام دمه وماله وعر�سه اإل بحق( )2( وقال اأي�سًا :) لزوال الدنيا اأهون على اهلل 

من �سفك دم امرئ م�سلم بغير حق ()3(

1/الأ�ستاذ الم�سارك بجامعة القراآن الكريم وتاأ�سيل العلوم- ال�سودان
2/  اأخرجه م�سلم في �سحيحه 10/8.

3/  اأخرجه البيهقي في �سننه ، 8/ 22.
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وبناء عليه فاإن ما يعانيه ويتعر�ص له الم�سلمون اليوم في كثير من دول العالم وفي اأ�سقاع الدنيا 
الوقفة  ي�ستوجب  وم�ستهجن  م�ستنكر  اأمر  لهو  واإبادة  وحرق  وتدمير  وتقتيل  ت�سريد  من  قاطبة 
ال�سلبة والموؤازرة الجادة والدعم الم�ستمر والن�سرة القوية  حتى ت�ستطيع تلك ال�سعوب الم�سلمة 
الم�ست�سعفة في بورما، واأفريقيا الو�سطى،  وك�سمير  وفل�سطين المحتلة والقد�ص الأ�سير وغيرها 

من بلدان العالم  اأن تعي�ص حرة كريمةلتخ�سى ولتهاب اإل العزيز الجبار الواهب التواب .

ُر- الأنفال72 ولأهمية  يِن َفَعَلْيُكُم النَّ�سْ ُروُكْم ِفي الدِّ وا�ستجابة لداع الن�سرة - َواإِِن ا�ْسَتن�سَ
هذا المو�سوع  زمانًا ومكانًا تاأتي هذه الم�ساركة في هذا الموؤتمر �سمن المحور الأخير من 
الطريق  لقطع  واإخال�ص  بجد  لتعمل  بدورها  وتذكيرها  الأمة  تب�سير  لأجل  وذلك  محاوره 
ال�سعوب  تمزيق  من  المزيد  اإلى  ي�سعون  الذين  والت�سلط  والطغيان  الهيمنة  دعاة  على 
الم�سلمة �سعيًا وراء التهام ثرواتها ونهب خيراتها لم�سلحة اأجيالهم القادمة على ح�ساب 
اأمة الإ�سالم و�سعوبه التي ل ت�ستحق في نظرهم الحياة ول العي�ص الكريم على �سطح هذا 
�لتي  الكوكب. واأنه لمن دواعي �سروري اأن اأ�سارك في هذا الموؤتمر بهذه الورقة البحثية 
تحمل �لعنو�ن �لتالي :-  )ن�صرة �ل�صعوب �لم�صلمة – �صرورة �صرعية وو�جب 

�إن�صاني ، در��صة و�صفية تحليلية من �لو�قع �لمعا�صر(

 وذلك وفقًا لالأهداف الآتية :

1- اإعالء قيم الن�سرة والتاآزر والترابط بين اأبناء الأمة الإ�سالمية .
2- الم�ساهمة في و�سع وبلورة ت�سور منهجي علمي وعملي لمظاهر الن�سرة وو�سائلها دعما 

لل�سعوب الم�ست�سعفة في كافة اأرجاء المعمورة . 
3- التوعية بمخاطر الت�سرذم والت�سظي والتمزق الذي تعي�سه الأمة الإ�سالمية والذي اأدى 

بها اإلى هذا الماآل البئي�ص الذي نحن فيه اليوم .

ووفقًا لتلك الأهداف فاإن هذه الورقة �ستتناول بحول اهلل وعونه الم�سامين التالية :
�أوًل: تجلية وبيان مفهوم الن�سرة وتجلياتها ومظاهرها واأدلتها  .

ثانيًا: اأنواع الن�سرة واأبرز معالمها و�سروطها .

ثالثًا:الو�سائل المثلى لدعم وموؤازرة ال�سعوب الم�ست�سعفة .

هذا بالإ�سافة اإلى المقدمة و الخاتمة التي ت�سمنت التو�سيات ثم ثبت المراجع والم�سادر،  
بقية  اأما  لها،  وتعظيما  اإجالًل  البحث  �سلب  في  القراآنية  الآيات  بتوثيق  الباحث  قام  وقد 

الن�سو�ص فتم توثيقها بالهام�ص وباهلل التوفيق .
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 مفهوم �لن�صرة وتجلياتها ومظاهرها .

مفهوم �لن�صرة ( أ(

اإن ن�سرة الم�سلم لأخيه واجبة �سرعًا وملزمة خلقًا ، لأن الم�سلمين ي�سعى بذمتهم اأدناهم 
الم�سلم ل يخذله  اأخو  الم�سلم  واأن   ، ال�سحيحة  الآثار  �سواهم كما دلت  وهم يد على من 
اأهلها  واأنواعها  التالية ن�ستعر�ص مفهوم الن�سرة ومظاهرها  ول ي�سلمه،  وفي ال�سفحات 

َرة في اللُّغة:  ومعالمها فنقول: - معنى النُّ�سْ

اه،  ًرا، اأي: اأعاَنه وَقوَّ ره َن�سْ ه َيْن�سُ َره على َعدوِّ ر والعون، وهي ا�سم من َن�سَ النُّ�سرة: النَّ�سْ
ر واحد .)1( ا�سِ والنَّ�سيُر والنَّ

معنى �لن�صرة ��صطالحًا: 

يتردد م�سطلح الن�سرة وم�ستقاته في القراآن والحديث لتعني ما يلي: 
• الن�سرة بمعنى اتباع دين اهلل، والجهاد في �سبيله، وطاعة اأوامره، واجتناب معا�سيه؛ مثل 	

ْت اأَْقَداَمُكْم(محمد:7. ْرُكْم َوُيَثبِّ َ َيْن�سُ ُروا اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اإِْن َتْن�سُ  قوله تعالى: )َيا اأَيَُّها الَّ

)َوَلَقْد  تعالى:  قوله  مثل  والغلبة؛  التفوق  على  الم�ساعدة  و  التاأييد  بمعنى  الن�سرة 
ُ ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة  َرُكُم اهللَّ ُ ِبَبْدٍر َواأَْنُتْم اأَِذَلٌة()اآل عمران:123(، )َلَقْد َن�سَ َرُكُم اهللَّ َن�سَ

َوَيْوَم ُحَنْيٍن اإِْذ اأَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم �َسْيئًا( التوبة:25.
• َبُعوا 	 ُروُه َواتَّ ُروُه َوَن�سَ ِذيَن اآَمُنوا ِبِه َوَعزَّ الن�سرة بمعنى الموؤازرة؛ مثل قوله تعالى: )َفالَّ

النُّوَر الَِّذي اأُْنِزَل َمَعُه اأُوَلِئَك ُهُم الُمْفِلُحوَن()الأعراف:157(. وفي الحديث: “الن�ساء 
ا. من ن�سر قومه على غير حق فهو كالبعير.)2( ين�سر بع�سهنَّ بع�سً

• ِ اإِْن َطَرْدُتُهْم(	 ُرِني ِمَن اهللَّ الن�سرة بمعنى الحماية؛ مثل قوله تعالى: )َوَيا َقْوِم َمْن َيْن�سُ
ِذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن اإِْذ ُهَما  ُ اإِْذ اأَْخَرَجُه الَّ َرُه اهللَّ ُروُه َفَقْد َن�سَ )هود:30(، )اإِّل َتْن�سُ

َ َمَعَنا( التوبة:40.  اِحِبِه ل َتْحَزْن اإِنَّ اهللَّ ِفي الَغاِر اإِْذ َيُقوُل ِل�سَ
• ُروَن(	 الن�سرة بمعنى م�ساندة الحق واإ�ساعة العدل؛ مثل قوله تعالى: )َما َلُكْم ل َتَنا�سَ

ال�سافات:25.
• اَبُهُم الَبْغُي  ُهْم 	 ِذيَن اإَِذا اأَ�سَ الن�سرة بمعنى الثاأر ودفع العدوان؛ مثل قوله تعالى: )َوالَّ

ُروَن()ال�سورى:39(.. َيْنَت�سِ

1/  انظر : ل�سان العرب – 210/5-وكذا تهذيب اللغة لالأزهري 4/ 197
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• الن�سرة بمعنى منع الظلم ودفعه اإذا وقع؛ مثل قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأُذل 	
يوم  الأ�سهاد  روؤو�ص  على  اهلل  اأذله  ن�سره،  على  يقدر  وهو  ين�سره  فلم  موؤمن،  عنده 
واآجله،  عاجله  في  الظالم  من  لأنتقمنَّ  وجاللي  وعزتي  وجل:  عز  اهلل  يقول  القيامة 

ولأنتقمنَّ ممن راأى مظلوًما فقدر على اأن ين�سره فلم ين�سره. )1(

)ب( تجليات �لن�صرة في �لجيل �لإ�صالمي �لأول.

اأما عن المنا�سبات والوقائع العملية التي اقترنت بالتوجيهات القراآنية والنبوية التي عالجت 
في  تلخي�سها  فيمكن  الإ�سالمية  لالأمة  المكونة  العنا�سر  في  واأدرجته  الن�سرة،  مو�سوع  

ثالث نقاط رئي�سة 
اأوًل :- ذلك اللتزام الكامل الذي قام به الأن�سار قوًل وعماًل لن�سرة الر�سول محمد �سلى 

اهلل عليه و�سلم، ون�سرة المهاجرين معه،ومن اأجل ذلك اأطلق عليهم ا�سم »الأن�سار«. 

 ثانًيا:-  تلك الت�سحية الكاملة التي قدمها المهاجرون حين حرروا واقتلعوا اأنف�سهم من المجتمع 
الجاهلي وعقيدته الوثنية وثقافته اقتالًعا كاماًل، ثم اأوقفوا هذه الأنف�ص لن�سرة دين اهلل عزوجل

  ثالًثا:-  اإقامة الفريقين مجتمعين – المهاجرين والأن�سار - لمعاني الإ�سالم في واقع 
حياتهم، في المجتمع النبوي الموؤيد بالوحي ثم الرا�سدي الم�ستع�سم به، ومن ثم الخروج 
اإلى العالم كله لإقامة هذه المعاني في حياة الآخرين.كما قال ال�سحابي الجليل ربعي ابن 
اأتينا  اإلى هرقل ملك الروم ، ف�ساأله ما الذي جاء بكم؟ فقال مجيبًا )  عامر حينما قدم 
لنخرج من �ساء من عبادة العباد  اإلى عبادة اهلل ، ومن جور الأديان اإلى عدل الإ�سالم ، 
 ومن �سيق الدنيا اإلى �سعتها()2( فلخ�ص لنا هذا ال�سحابي ر�سالة الموؤمن في هذه الحياة.

)ج( �أبرز مظاهر �لن�صرة 

 يتحقق مفهوم الن�سرة وتتج�سد قيمها في حياة الأمة الم�سلمة من خالل مظاهر عديدة 
يمكن تلخي�سها في الآتي :

1- ن�صرة �لعقيدة  �لإ�صالمية ودعاتها في مو�جهة طغيان �لعقائد �لفا�صدة 

و�لأفكار �لهد�مة . ويمكن تف�سيل ذلك عبر النقاط التالية :

يتكون كل مجتمع من ثالثة عنا�سر رئي�سة هي: 
1-  الإن�سان الم�ستخلف ، 2- العقيدة والفكر  3-بقية مكونات الحياة ومعيناتها .

1/  انظر : كنز العمال  للمتقي الهندي نقاًل عن الطرباين يف املعجم الكبري 3/ 505 
2/  انظر : الإ�سابة يف متييز ال�سحابة لبن حجر 434/2- والطبقات الكربى لبن �سعد 557/3
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هي  والفكر  العقيدة  ن�سرة  تكون  حين  وال�سحة  المعافاة  درجات  اأعلى  في  الأمة  وتكون   
المحور الذي يدور في فلكه )الإن�سان الم�ستخلف  وبقية المكونات ( ففي هذه الحالة يخلف 
»اأ�سخا�ص« الموؤمنين الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  في ن�سرة العقيدة واأفكار الر�سالة،فتظهر 

العدالة ويكون ال�ستخالف وتتحدد مواقع الأفراد ووظائفهم طبًقا لمقيا�سين.

 1-  مدى القدرة على حمل الر�سالة، اأي فقهها وتطبيقها. 
2-  مدى الإخال�ص في هذا الحمل.

 والقراآن الكريم  يطلق على كلٍّ من القدرة والإخال�ص ا�سطالحي: القوة والأمانة. وذلك عند 
َجْرَت الَقِويُّ الأَِميُن(الق�س�ص:26(. وفي اآية اأخرى ي�سميها:  قوله تعالى: )اإِنَّ َخْيَر َمِن ا�ْسَتاأْ
َك الَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن اأَِميٌن( يو�سف:54. والقوة  التمكين والأمانة، وذلك عند قوله تعالى: )اإِنَّ
تدور حول  الحكم  ميدان  ففي في  �ساملة ذات مظاهر عديدة؛  »الجدارة« وهي  تعني  هنا 
الحكم بالعدل، كما دل عليه القراآن وال�سنة، وحول القدرة على تنفيذ الأحكام. والقوة في 
ميدان الع�سكرية تدور حول �سجاعة القلب، والخبرة الع�سكرية.. وهكذا في بقية ميادين 

الحياة، كالتربية والإدارة، والقت�ساد، وال�سناعة، وغيرها. 

والعقيدة   الر�سالة  اأهو لأفكار  القدرة:  تبذل  اأجله  الذي من  الولء  الأمانة فتدور حول  اأما 
اأم لالأ�سخا�ص، اأم لالأ�سياء العار�سة ؟! ويت�سرب الخلل اإلى عن�سر »الن�سرة« حين تطغى 
في  تتمثل  الطغيان  لهذا  العملية  والتطبيقات  »الأفكار«.  ن�سرة  على  »الأ�سخا�ص«  ن�سرة 
الإقليمية،  اأو  العرقية،  اأو  الطائفية،  اأو  القبلية،  اأو  الأ�سرية،  الع�سبيات  اأ�سحاب  امتالك 
لالأفكار والأ�سياء. ثم توظيفهما مًعا لدعم مكانة اأ�سخا�ص الع�سبيات ونفوذهم. وتتحدد 
هذه  خدمة  في  والأمانة  القوة  ل�سفتي  ا�ستعمالهم  لمدى  طبًقا  ووظائفهم  الأفراد  مراكز 
الع�سبيات. وهذا ما حذر اأبو بكر ال�سديق - ر�سي اهلل عنه - منه يزيد بن اأبي �سفيان - 
ر�سي اهلل عنهما - كما روى ذلك يزيد نف�سه فقال: »قال اأبو بكر لما بعثني اإلى ال�سام: يا 
يزيد اإن لك قرابة ع�سى اأن توؤثرهم بالإمارة، وذلك اأكبر ما اأخاف عليك. فاإن ر�سول اهلل 
ر عليهم اأحًدا، محاباة  - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: من ولي من اأمور الم�سلمين �سيًئا فاأمَّ
له بغير حق، فعليه لعنة اهلل، ل يقبل اهلل منه �سرًفا ول عدًل حتى يدخله جهنم، ومن اأعطى 
اأحًدا من مال محاباة فعليه لعنة اهلل. اأو قال: برئت منه ذمة اهلل. اإن اهلل دعا النا�ص اأن 
يوؤمنوا فيكونوا حمى اهلل. فمن انتهك في حمى اهلل �سيًئا بغير حق فعليه لعنة اهلل. اأو قال: 
برئت منه ذمة اهلل عز وجل. )1( ومن هذا الهدي النبوي الرا�سدي، ا�ستوحى ابن تيمية اآراءه 
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اأو ولء  في هذا ال�ساأن فقال: »فاإن عدل عن الأحق الأ�سلح اإلى غيره لأجل قرابة بينهما، 
عتاقة، اأو �سداقة، اأو مرافقة في بلد، اأو مذهب، اأو طريقة، اأو جن�ص كالعربية والفار�سية 
والتركية والرومية، اأو لر�سوة ياأخذها منه من مال اأو منفعة، اأو غير ذلك من الأ�سباب، فيما 
�ُسوَل َوَتُخوُنوا اأََماَناِتُكْم  َ َوالرَّ ِذيَن اآَمُنوا ل َتُخوُنوا اهللَّ نهى اهلل عنه في قوله تعالى: )َيا اأَيَُّها الَّ
َ ِعْنَدُه  َما اأَْمَواُلُكْم َواأَْولُدُكْم ِفْتَنٌة َواأَنَّ اهللَّ َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن()الأنفال:27( ثم قال: )َواْعَلُموا اأَنَّ
اأَْجٌر َعِظيٌم()الأنفال:28(. فاإن الرجل لحبه لولده اأو لعتيقه قد يوؤثره في بع�ص الوليات، اأو 
يعطيه ماًل ل ي�ستحقه، اأو محاباة من يداهنه في بع�ص الوليات، فيكون قد خان اهلل ور�سوله 
وخان اأمانته. ولما كانت ال�سلطة وما تج�سده من مال وزخارف الحياة المادية، هي الو�سيلة 
الرئي�سة التي ي�ستعملها »اأ�سخا�ص« الع�سبيات للح�سول على الن�سرة، فاإنه �سرعان ما ت�سبح 
الهيمنة  والأ�سخا�ص«، وت�سبح  »الأفكار  الذي تدور في فلكه  المحور  »الأ�سياء« هي  ن�سرة 
في الأمة لأرباب المال، والتجارات، و�سانعي ال�سهوات، وت�سود ثقافة ال�ستهالك والترف، 
وموادًا  التجارة،  �سلع  بع�ص  والقيم  الأفكار  وت�سبح  الجتماعية،  العالقات  �سبكة  وتتمزق 
والمو�سوعي،  العدلي  التفكير  ويتوقف  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  والدعايات  لال�ستهالك 
الثقافة  التربية بحدود هذه  ويحل محله الهوى والظلم ويتف�سى الف�ساد ، وتتحدد ميادين 
ال�ستهالكية الفا�سدة ، وين�سغل النا�ص باأ�سيائهم وحاجاتهم اليومية، ويعودون كالجاهلية 
اأحدهم ل تتعدى بطنه وفرجه، ل يعرف معروًفا، ول ينكر منكًرا، وتكون المح�سلة  ِهّمة 
الملك  ظاهرة  فتنمو  الفانية  الحياة  مكونات  لمتالك  ال�سعي  هو  التحول  لهذا  النهائية 
الق�سري، والعنف الدموي والفتن. ويوؤكد ذلك ويلخ�سه قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
ا، ثم كائن عتًوا  هذا الأمر بداأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخالفة، ثم كائن ملًكا ع�سو�سً
 وجبرية وف�ساًدا في الأر�ص، ي�ستحلون الحرير والفروج، ويرزقون على ذلك وين�سرون.)1(

والمجتمعات التي تدور في فلك العقيدة ال�سليمة والأفكار ال�سحيحة، تتفوق على تلك التي 
تدور في فلك العقائد الفا�سدة والأفكار الخاطئة، كما كانت حال الأمة الم�سلمة في �سدر 
الإ�سالم، وتفوقها على مجتمعات الرومان وفار�ص وغيرهما.. ولكن المجتمعات التي تدور 
في فلك الأفكار الخاطئة، اأو التي يختلط فيها ال�سالح والطالح والخبيث والطيب ، فتلك 
المجتمعات  تتفوق على المجتمعات التي تدور في فلك الأ�سخا�ص ومكونات الحياة المادية ، 
بل وتهزمها كما هو الحال الآن في تفوق المجتمعات الغربية على مجتمعات العالم الثالث، 

ومنها العالم العربي والإ�سالمي.

1/  امل�سدر ال�سابق 6/ 120
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2- ن�صرة �لعدل في مجابهة �لطغيان و�لت�صلط: 
ويمثل هذا المظهر محور عن�سر الن�سرة، بل هو جوهره وغايته؛ لأن العدل في حقيقته 
الأ�سخا�ص  فلكه  في  يدور  الذي  المحور  وبقائها  وقيمها،  وُمُثلها  الر�سالة  لأفكار  تج�سيد 
الجتماع  محور  من  والقيم،  والمثل  الأفكار  تندحر  اأن  فحقيقته  الظلم  اأما  والأ�سياء. 
على  يهيمنون  الذي  الأقوياء،  الأ�سخا�ص  اأهواء  فلك  في  لتدور  هوام�سه،  اإلى  الب�سري 
ودوام  �سلطانهم  لبقاء  فلكهم،  في  والأ�سياء  الأفكار  ويديرون  الب�سري،  الجتماع  محور 
والبقاء،  الحياة  يمنحها  الذي  الجتماعية  العالقات  �سبكة  روح  هو  اإذن  فالعدل  تملكهم. 
ال�سلف:  اأحد  الإ�سالمية( ولذلك قال  الأمة  يلغي مبرر وجود الأمم )ومنها  العدل  وغياب 
الفتح  وجيو�ص  يدوم.  ل  والظلم  الإ�سالم  مع  الملك  ولكن  يدوم،  والكفر  العدل  مع  الملك 
اعتناق  اأما  ال�سعوب،  عن  الظلم  لرفع  خرجت  اإنما  العالم،  اإلى  خرجت  حين  الإ�سالمي 
دون  الغي،  من  الر�سد  وحدها  لتتبين  المحررة،  ال�سعوب  لختيار  تركته  فقد  الإ�سالم، 
غير  ت�سوي  التي  الجزية  واإما  الإ�سالم،  اإما  اثنين:  من  واحًدا  ولتختار  الدين،  في  اإكراه 
الظلم. من  الجميع  لحماية  الجي�ص  في  ويخدم  الزكاة  يدفع  الذي  بالم�سلم،   الم�سلم 

لذلك ت�سافرت م�سادر الت�سريع الإ�سالمي على اإدانة الظلم، وتنفير الم�سلم منه في جميع 
مظاهره واأ�سكاله. فالقراآن ي�سوي بين م�سير المظلومين الذين ي�سكتون على الظلم، وبين 
اأَْنُف�ِسِهْم َقاُلوا ِفيَم  اُهُم الَمالِئَكُة َظاِلِمي  ِذيَن َتَوفَّ الظالمين الذين يمار�سون الظلم: )اإِنَّ الَّ
ِفيَها  َفُتَهاِجُروا  َوا�ِسَعًة   ِ اهللَّ اأَْر�ُص  َتُكْن  اأََلْم  َقاُلوا  الأَْر�ِص  ِفي  َعِفيَن  ُم�ْسَت�سْ ا  ُكنَّ َقاُلوا  ُكْنُتْم 
يرًا()الن�ساء:97(. وفي المقابل ي�سيد القراآن بالذين  ُم َو�َساَءْت َم�سِ َواُهْم َجَهنَّ َماأْ َفاأُوَلِئَك 
اَبُهُم  ِذيَن اإَِذا اأَ�سَ يرف�سون الظلم، ويتنا�سرون لمقاومته، وي�ستنه�ص هممهم لمنازلته: )َوالَّ
ُه ل ُيِحبُّ  ِ اإِنَّ َلَح َفاأَْجُرُه َعَلى اهللَّ �سْ َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َواأَ َئٍة �َسيِّ ُروَن * َوَجَزاُء �َسيِّ الَبْغُي ُهْم َيْنَت�سِ
ِذيَن  ِبيُل َعَلى الَّ َما ال�سَّ َر َبْعَد ُظْلِمِه َفاأُوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن �َسِبيٍل * اإِنَّ اِلِميَن * َوَلَمِن اْنَت�سَ الظَّ
ا�َص َوَيْبُغوَن ِفي الأَْر�ِص ِبَغْيِر الَحقِّ اأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم()ال�سورى:42-39(.  َيْظِلُموَن النَّ
من  الظلم  لمقاومة  تنا�سرها  وعدم  الأمة،  خنوع  يجعل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والر�سول 
اأمتي ل يقولون للظالم  العالمات الدالة على موتها، وانتهاء مبررات وجودها: »اإذا راأيت 

منهم اأنت ظالم، فقد ُتوِدَع منها.)1(

وكان من ثمار هذه التربية في ع�سر النبوة اأن قامت روابط الن�سرة في مجتمع الرا�سدين 
على تع�سق العدل والت�سحية في �سبيله، و�سارت طاعة الحاكم مرهونة بمدى تقيده بالعدل 

1/  انظر : امل�سند اجلامع ، 26/27
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واحترام الحريات. كان عمر بن الخطاب - ر�سي اهلل عنه - في مجل�ٍص وحوله المهاجرون 
والأن�سار، فقال: »اأراأيتم لو ترخ�ست في بع�ص الأمور ما كنتم فاعلين؟ ف�سكتوا، فقال ذلك 
مرتين اأو ثالًثا. فقال ب�سر بن �سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القداح -اأي ال�سهم- فقال 

عمر: اأنتم اإذًا، اأنتم اإًذا.)1( اأي اأنتم اإذن الرجال الممثلون لالأمة الم�سلمة الحقة. 

ولم يكن هذا موقًفا نادًرا اأو موقوًتا في �سيا�سة عمر - ر�سي اهلل عنه - ، بل اإن جميع مواقف 
عمر كانت من جن�ص هذا الموقف؛ لأن عمر لم يكن حاكًما فقط، واإنما كان مربيًّا ير�سي 
تقاليد ثقافة جديدة في ال�سيا�سة ال�سرعية والعدالة الجتماعية  والقت�سادية ، ويريد لهذه 
الثقافة اأن تتجذر في تاريخ الأمة، وفي اأعرافها، وقيمها، ونظمها، وتقاليدها، واأن ي�سبح 

ا اإنه كان في ذلك عبقريًّا وملهمًا فذًا.  العدل والحرية محور هذه الثقافة. وحقًّ

3- ن�صرة �لحرية في مجابهة �ل�صتعباد: 

واقع  في  ويج�سدها  التوحيد،  عقيدة  محور  يمثل  الن�سرة،  مظاهر  من  المظهر  وهذا 
اجتماعي، ي�سهر الفروق بين الأفراد والجماعات، ويق�سي على الفروق الطبقية التي يمكن 
الحرية في حقيقته  ولذلك كان غياب   . الم�سلم  الو�سط  اآفة اجتماعية في  اإلى  تتحول  اأن 
وغياب  اهلل،  اإل  الموحد  الإن�سان  يخ�سى  ل  اأن  التوحيد  حقيقة  لأن  التوحيد؛  غياب  هو 
ُي�ْسِرُكوَن ِبي  الحرية معناه خ�سية غير اهلل. ولقد ف�سر الطبري قوله تعالى: )َيْعُبُدوَنِني ل 
�َسْيئًا()النور:55( اأن معنى )ل ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيئًا( هو: اأنهم ل يخافون غيري من جبابرة 

ال�سالطين والأ�سخا�ص. 

وهذا ي�سع على التربية الإ�سالمية م�سوؤولية كبيرة في تنمية قيمة الحرية ون�سرتها، والغيرة 
عليها، والدفاع عنها اإذا انتهكت، كالغيرة على الأعرا�ص والحرمات. ويتفرع عن ذلك تنمية 
اأمة تدرك قيمة  الن�سرة  التي يوجهها عن�سر  الأمة  الراأي؛ لأن  التعبير عن  بقيمة  الوعي 
النقد الذاتي - اأو التوبة ح�سب التعبير الإ�سالمي - واأثرة في دوام �سحتها وعافيتها، فال 
تتراكم اآثار الممار�سات الخاطئة، حتى تنفجر في فتن مدمرة، تاأتي على كيان الأمة دفعة 
واحدة. ولبد  للتربية الإ�سالمية اأن تدرب متعلميها على ممار�سة كالًّ من حرية الراأي والنقد 
ا�ِص  الذاتي، بحيث تنطبق عليها الموا�سفات التي توجه اإليها اأمثال قوله تعالى: )َوُقوُلوا ِللنَّ
ُح�ْسنًا()البقرة:83(، )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن()النحل:125(، )َوُقْل َلُهْم ِفي اأَْنُف�ِسِهْم 
تزرع  ومهاترات،  �سباب  اإلى  التعبير  اأو  النقد  يتحول  ل  وبذلك  َبِليغًا()الن�ساء:63(.  َقْوًل 

1/  انظر : الجامع لبن ع�ساكر – 687/5
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الظواهر الجتماعية، وتحليل مقدماتها  ت�سخي�ص  يقوم على  واإنما  الفتن،  وتبذر  الأحقاد 
ونتائجها بغية التعرف على الممار�سات الخاطئة للتوبة منها، واكت�ساف ال�سحيحة للرجوع 
اإليها. ونحن نلمح في طريقة نزول الوحي، ما ي�سجع على ظاهرة التعبير عن الراأي الرفيع، 
و�ساحبة  عمارة،  باأم  الم�سهورة   - كعب  بنت  ن�سيبة  ت�ساءلت  فحينما  البناء،  الت�ساوؤل 
المواقف البطولية في اأُحٍد وحروب الردة - فقالت: يا نبي اهلل، مالي اأ�سمع الرجال يذكرون 
َوالُموؤِْمِنيَن  َوالُم�ْسِلَماِت  الُم�ْسِلِميَن  )اإِنَّ  تعالى:  اهلل  فاأنزل  يذكرن؟  ل  والن�ساء  القراآن  في 
اِبَراِت  َوال�سَّ اِبِريَن  َوال�سَّ اِدَقاِت  َوال�سَّ اِدِقيَن  َوال�سَّ َوالَقاِنَتاِت  َوالَقاِنِتيَن  َوالُموؤِْمَناِت 
اِئَماِت َوالَحاِفِظيَن  اِئِميَن َوال�سَّ َقاِت َوال�سَّ دِّ ِقيَن َوالُمَت�سَ دِّ َوالَخا�ِسِعيَن َوالَخا�ِسَعاِت َوالُمَت�سَ
ُ َلُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجرًا َعِظيمًا( اِكَراِت اأََعدَّ اهللَّ َ َكِثيرًا َوالذَّ اِكِريَن اهللَّ ُفُروَجُهْم َوالَحاِفَظاِت َوالذَّ

)الأحزاب:35(. ومع اعتقادنا الرا�سخ بكمال العلم الإلهي، اإل اأننا نرى في منا�سبة الآية 
وا�ستجابة الوحي لطلب ن�سيبة واأخواتها، بع�ص مظاهر الحكمة الإلهية، التي �سكلت الأحداث، 
لتعلم جيل ال�سحابة والأمة الم�سلمة در�ًسا في التعبير عن الراأي، واأهميته، ولو كان الذي 
يعبر عن راأيه امراأة، ولو كان المو�سوع الذي يدور حوله الت�ساوؤل هو اأ�سلوب الوحي!! فاإذا 
الإيجابيين!! والنقد  الت�ساوؤل  فوق  هو  من  الب�سر  بني  من  هناك  فلي�ص  كذلك  الأمر   كان 

عمر  تولى  فحين  الرا�سدي؛  والعهد  النبوي  المجتمع  في  الحياة  �سارت  النهج  هذا  وعلى 
ومعاذ  الجراح  بن  عبيدة  اأبو  اإليه  كتب  مثاًل،  الخالفة   - عنه  اهلل  ر�سي   - الخطاب  بن 
بن جبل - ر�سي اهلل عنهم - من ال�سام ر�سالة م�ستركة يذكرانه بالم�سوؤولية التي عهدت 
اإليه، ويحذرانه مغبة الق�سور عنها. ومما جاء فيها: ) اأ�سبحت وقد وليت اأمر هذه الأمة، 
ولكلٍّ ح�سته  وال�سديق،  والعدو  والو�سيع،  ال�سريف  يديك  بين  يجل�ص  واأ�سودها،  اأحمرها 
ا نحذرك يوًما تعي فيه الوجوه، وتجف  اأنت عند ذلك يا عمر، فاإنَّ من العدل؛ فاأنت كيف 
يرجون  له،  داخرون  والخلق  بجبروته،  قهرهم  بملٍك  الحجج  فيه  وتقطع  القلوب،  فيه 
لهما  �سكر  واإنما  ال�سلطان،  تاأخذه عزة  فلم  الكتاب  وتلقى عمر  ويخافون عقابه(.  رحمته 
اأو�سيا به، ثم اأ�ساف: ) كتبتما به ن�سيحة  اإلى ما  الن�سيحة والتوا�سي، وكتب يطمئنهما 
تعظاني باهلل اأن اأنزل كتابكما �سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما، فاإنكما تكتبان به وقد 
�سدقتما، فال تدعا الكتاب لي، فاإني ل غنًى بي عنكما، وال�سالم عليكما.)1( وكما اأ�سلفنا، 
فاإن اأمثال عمر لم يتعدوا اأ�سابع اليد في تاريخ الإ�سالم، لذلك فاإن من �سمانات مبادئ 
المبادئ  هذه  تترك  ل  اأن  ن�سرتها،  وا�ستمرار  اإر�ساءها  عمر  اأراد  التي  والعدل  الحرية 

1/  انظر : مو�سوعة اأطراف احلديث ، 5002/1
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�سلطة  هناك  تكون  ل  واأن  وبالموؤ�س�سات،  بالت�سريع  ُتحر�ص  بل  واأخالقه،  الحاكم  ورع  اإلى 
عدم  معناها:  والع�سمة  الخطاأ.  من  الع�سمة  معناها:  الت�سرف  وفردية  مطلقة،  فردية 
وبقاء  الطغيان.  على  الحاكم  ت�سجيع  معناه:  النقد  وعدم  وتجريمه.  تحريمه  بل  النقد، 
اإل  الطاغية  من  للتخل�ص  �سبياًل  الأمة  تجد  ل  اأن  معناه:  الحياة  مدى  والظلم  الطغيان 
وموتها. الأمة  مر�ص  اإلى  تنتهي  التي  المدمرة،  والفتن  الدموية،  والثورات   بالنقالبات، 

من  الإ�سالمية  للتربية  لبد  المهلكة،  والم�ساعفات  ال�سلبيات  من  ال�سل�سلة  هذه  ولتجنب 
الت�سريعات وبناء الموؤ�س�سات، وتقنين القيم ال�سيا�سية، واأن ترفع انتخاب الحاكم وتقنين 
روح  اإليه  توجه  ما  هذا  لأن  الدين؛  فرو�ص  مرتبة  اإلى  القيادة  وجماعية  ال�سيا�سية  القيم 
ال�سورى، التي يوجه اإليها القراآن الكريم وتطبيقات ال�سنة، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب 

- ر�سي اهلل عنه - حين قال: »ل خالفة اإل عن م�سورة.

 4- ن�صرة �لموؤ�ص�صات و�ل�صورى في مو�جهة �لت�صلط و�ل�صتفر�د ) �لفرعونية (.

ال�سورى  ُتعلى قيم  اأن  النا�ص،لبد  يعي�سه  واقع اجتماعي  الن�سرة في  اأفكار  تتج�سد  وحتى 
والموؤ�س�سية  و اأن يرتكز عمل موؤ�س�سات الدولة على  الحفاظ على اإن�سانية الإن�سان  و�سيانة 
حرماته، و تمكينه من تحقيق  ر�سالته ولتحقيق هذه الغاية، يوؤكد القراآن الكريم ب�سراحة 
وقوة على عدم النيل من اإن�سانية الإن�سان اأو التج�س�ص عليه، اأو ا�سطهاده، اأو نفيه، اأو غيبته، اأو 
 امتهان كرامته، وتهديد من يرتكب مثل هذه الجرائم باأ�سد اأنواع العذاب في الدنيا والآخرة.

والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يوؤكد ذلك بنف�ص الحجم والكم تقريًبا، فهو يجعل التج�س�ص 
على النا�ص �سبًبا في اإف�سادهم: »اإن الأمير اإذا ابتغى الريبة في النا�ص اأف�سدهم وعن معاوية 
- ر�سي اهلل عنه - اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال له: »اإنك اإن اتبعت عورات 
النا�ص اأف�سدتهم؛ اأو كدت تف�سدهم«. فقال اأبو الدرداء - ر�سي اهلل عنه - : »كلمة �سمعها 
معاوية من ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - نفعه اهلل بها. )1( والعقوبة يجب األَّ يكون 
باعثها الحقد ال�سخ�سي، ول الق�سوة على الإن�سان في حالة مخالفاته، واإنزال الق�سا�ص به، 
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل يجلد اأحد فوق ع�سرة اأ�سواط 
اإل في حد من حدود اهلل. )2( وال�سجن الإ�سالمي يختلف عن ال�سجن غير الإ�سالمي، بحيث 
يتطابق مع احترام الإ�سالم لإن�سانية الإن�سان، ويحافظ على كرامته، وفي ذلك يقول ابن 
تيمية: »الحب�ص ال�سرعي لي�ص ال�سجن في مكان �سيق، واإنما هو تعويق ال�سخ�ص،ومنعه من 

1/  انظر : اإحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي – 3/ 109
2/  انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار – 8/ 782 
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الت�سرف بنف�سه، �سواء كان في بيت اأو م�سجد، اأو بتوكيل نف�ص الخ�سم، اأو وكيل الخ�سم 
عليه، ولذلك �سماه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سيًرا. ولقد برزت اآثار التوجيهات التي 
موؤ�س�سات  في  د�ستوًرا  فاتخذوها  والرا�سدين،  ال�سحابة  جيل  في  النبوية  التربية  عمقتها 
الإدارة وال�سرطة والجي�ص، الموكلة بالحفاظ على الن�سرة في الداخل والخارج. فقد كان 
عمر بن الخطاب - ر�سي اهلل عنه - اإذا بعث عماله �سرط عليهم اأن يعي�سوا معي�سة النا�ص، 
واأن يركبوا ما يركبه عامة النا�ص، واأن يلب�سوا ما يلب�سه عامة النا�ص، ثم ي�سيعهم، فاإذا اأراد 
اأن يرجع قال: » اإني لم اأ�سلطكم على دماء الم�سلمين، ول على اأعرا�سهم، ول على اأموالهم، 
فاإذا  بالعدل،  بينهم  وتحكموا  فيئهم،  فيهم  وتق�سموا  ال�سالة،  لتقيموا  بعثتكم  ولكني 
، األ فال ت�سربوا العرب فتذلوها، ول تجمروها فتفتنوها،  اإليَّ اأ�سكل عليكم �سيء فارفعوه 
يوًما  القراآن.)1( ولقد خطب عمر - ر�سي اهلل عنه -  تعتلوا عليها فتحرموها، جردوا  ول 
لياأخذوا  ول  اأب�ساركم،  لي�سربوا  اإليكم  اأر�سل عمالي  ما  واهلل  واإني  األ   « فقال:  النا�ص  في 
اأموالكم، ولكني اأر�سلهم ليعلموكم دينكم و�سنتكم، فمن فعل به �سيء �سوى ذلك فليرفعه 
، والذي نف�سي بيده، اإًذا لأق�سّنه منه! فوثب عمرو بن العا�ص -ر�سي اهلل تعالى عنه-  اإليَّ
فقال: اأمير الموؤمنين، اأو راأيت اإن كان رجل من الم�سلمين على رعية، فاأدب بع�ص رعيته، 
اأئنك لمقت�سه منه؟ قال: اأي والذي نف�ص عمر بيده اإًذا لأق�سّنه منه، وقد راأيت ر�سول اهلل 
-�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم- يق�ص من نف�سه، األ ل ت�سربوا الم�سلمين فتذلوهم، ول تجمروهم 
فتفتنوهم، ول تمنعوا حقوقهم فتكفروهم، ول تنزلوا الغيا�ص فت�سيعوهم.)2( واعتماد هذه 

المبادئ الإ�سالمية في ت�سكيل عمل موؤ�س�سات الن�سرة التي مّر ذكرها يتطلب اأمور ثالثة:

الأول: اأن تنفرد التربية الإ�سالمية في اإعداد العاملين في هذه الموؤ�س�سات، وعدم تركهم 
لتكون  الغرب،  ديار  في  القائمة  والع�سكرية  والبولي�سية  الإدارية  الموؤ�س�سات  في  لالإعداد 
الداخل،  في  ومجتمعاتهم  لأممهم  واإرهاًبا  رهًقا  الموؤ�س�سات  تلك  في  اإعدادهم  مح�سلة 
التي  الإجراءات  تختلف  اأن  والثاني:  الخارج.  من  بها  النازل  العدوان  اأمام  مذًل  وعجًزا 
تمار�سها هذه الموؤ�س�سات، والعقوبات التي تطبقها لإم�ساء قوانين الن�سرة، وت�سريعاتها، 
الأخرى،  الموؤ�س�سات  تقليد  اأبًدا  يجوز  ل  اإذ  الم�سلمة،  غير  الموؤ�س�سات  من  نظائرها  عن 
المخابرات،  واأ�ساليب  البولي�ص  نظم  على  معاهدها  في  التدرب  اأو  اأ�ساليبها،  وا�ستيراد 
واإجراءات التحقيق والعقوبات؛ لأن الموؤ�س�سات غير الإ�سالمية تتعامل مع الإن�سان انطالًقا 

1/  انظر : كنز العمال – 26/ 164
254  /5 محققة  2/  انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – طبعة 
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من فل�سفة »الدراونية الجتماعية«، التي تقرر اأن البقاء لالأقوى، وا�ستناًدا اإلى نظريات علم 
التعلم الإ�سراطي  التجارب على الحيوان، كنظرية »بافلوف« ونظرية  الم�ستقة من  النف�ص 
لـ«�سكنر«، التي ت�ستعملها الكثير من دوائر ال�سرطة والمخابرات في غ�سل الأدمغة وانتزاع 
تاأ�سي�ص التربية الع�سكرية على الأ�سول الإ�سالمية التي تعد  اأن يتم  العترافات. والثالث: 
واأ�سحاب  الحاكمين  الأ�سخا�ص  الر�سالة، ل في فلك  اأفكار  ليدور حول  الم�سلم  الع�سكري 
يمكن  واإنما  تفا�سيلها،  في  الخو�ص  هنا  يمكن  ل  التربية  هذه  واأهمية  المترفين.  الجاه  
ت�سورها من المثل الذي لم يحدث له نظير في تاريخ الجندية، حنيما اأنزلت رتبة ع�سكري 
كخالد بن الوليد - ر�سي اهلل عنه - من قائد عام للجي�ص، اإلى جندي نفر، ثم ا�ستمر في 
اأداء واجبه قائاًل: »اأنا ل اأقاتل من اأجل عمر!!«. ويرتبط بهذا المظهر للن�سرة تنمية الوعي 
ب�سيادة ال�سريعة فوق القوة، واإقامة الموؤ�س�سات المتخ�س�سة بمراقبة الحاكمين والإداريين، 
بحيث ل يكون اأحد - كائًنا من كان - فوق ال�سريعة اأو القانون، بهما ُي�سبط �سلوكهم، وتوجه 
اإدارتهم. وحين يحاول اأحد اأن يرتفع فوق القانون ُيقّوم تقويم القداح - ح�سب قول ب�سر 
بن �سعد للخليفة عمر -، واإذا لم ُيقّوم فاإن ذلك يعني اأن ال�سنمية عادت برموز جديدة، 
والر�سى بها من مظاهر ال�سرك والخ�سوع لغير اهلل. وتحتاج التربية الإ�سالمية - من اأجل 
تعميق مفهوم الن�سرة - اإلى نقد الممار�سات التاريخية التي اأطلقت اأيدي بع�ص الخلفاء 
وال�سالطين والولة - بعد ع�سر الرا�سدين - في �سوؤون الحكم والمال والإدارة، ف�ساروا 
يعزون من ي�ساءون في اأعلى النا�سب، ويذلون من ي�ساءون بالعزل وال�سطهاد، ويحيون من 
ي�ساءون بالعفو المزاجي، ويميتون من ي�ساءون بالإرادات الطاغية، وبذلك �ساركوا اهلل في 
قيم  نقد  اإلى  الإ�سالمية كذلك  التربية  وتحتاج  الأنداد!  وج�سدوا �سنمية  واأفعاله،  �سفاته 
وتحيل حقوق  القانون،  فوق  القوة  بالن�سرة، فتجعل  التي ت�سطدم  وثقافاتها،  الع�سبيات 
النا�ص الممنوحة لهم من اهلل مكرمات، يمّن بها عليهم اأ�سحاب ال�سلطان الأنداد، وتطلق 
بم�سائرهم  وليتحكموا  اأحراًرا،  اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�ص  لي�ستعبدوا  المنفذين  اأيد 
اأن نقد  اأمام ت�سريع. ول �سك  اأو م�سوؤولية  واأرزاقهم ومقدراتهم، دون رقابة من موؤ�س�سة، 
اأو  الواجب  هذا  عن  والتخلي  ديني،  واجب  هو  المتخلفة،  الع�سبية  الثقافة  لهذه  التربية 
الق�سور فيه وال�سماح لهذه الثقافة اأن ت�سيع في مناهج التربية وبرامج الإعالم، هو كبيرة 
من الكبائر المخلدة في النار، كما ذكر ذلك �سراحة في حديث ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - الذي اأورد الكبائر ال�سبع، وذكر اأن �سابعتها: »واأن يرتد اأعرابيًّا بعد الهجرة.)1(.

1/  انظر : البدر املنري – م�سدر �سابق 465/6
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5- ن�صرة �لأمة �لم�صلمة في مو�جهة طغيان �لفرد �أو �لأقلية:

واأ�سا�ص هذا المظهر اأن الأمة التي توجهها روح الن�سرة، ل ت�سمح للفرد اأو الأقلية اأن تغّلب 
م�سالحها الخا�سة على ال�سالح العام، ولتحقيق هذا المظهر لبد للتربية الإ�سالمية اأن 

تركز على ر�سوخ ثالثة اتجاهات رئي�سة هي:

ويتفرع  الو�سائل،  بكل  عليها  والمحافظة  الم�سلمة  الأمة  وحدة  بقيمة  الوعي  تنمية  الأول: 
الفردي،  الولء  الم�ستمدة من  ال�سلطة  القيادة، ومحاربة نزاعات  الأمة: وحدة  عن وحدة 
والع�سبيات العائلية، والقبلية، والإقليمية، والمذهبية، والقومية، وكل ما يعر�ص كيان الأمة 
للفتن والنق�سامات. وهذا ما فهمه اأبو بكر ال�سديق - ر�سي اهلل عنه - حين قال: » واإنه 
ل يحل اأن يكون للم�سلمين اأميران، فاإنه مهما يكن ذلك يختلف اأمرهم واأحكامهم، وتتفرق 
وتعظم  البدعة،  وتظهر  ال�سنة  تترك  هنالك  بينهم،  فيما  ويتنازعون  وجماعتهم،  كلمتهم 

الفتنة، ولي�ص لأحد على ذلك �سالح.)1(

وحين اقترح اأحد الأن�سار في �سقيفة بني �ساعدة اأن يكون للم�سلمين خليفتان في اآن واحد، 
 :  - عنه  اهلل  ر�سي   - الخطاب  بن  عمر  اأجابه  رجل.  ومنكم  رجٍل  منا  للمهاجرين:  وقال 

»�سيفان في غمد واحد اإًذا ل ي�سلحان.)2(

والثاني: تنمية الوعي باأهمية العمل الجماعي، و�سيادة مبداأ ال�سورى؛ لأن في ال�سورى تج�سيًدا 
لإرادة الأمة، واإ�سراًكا لجميع اأفرادها وهيئاتها في حمل الم�سوؤولية. وهو ما طبقه الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم و�سار عليه الخلفاء الرا�سدون، فقد كان اأبو بكر وعمر - ر�سي اهلل 
 عنهما - اإذا ما ورد على اأحدهما اأمر، نظر في الكتاب وال�سنة، ثم �ساور العلماء واأولي الراأي. 
والثالث: تكافوؤ الفر�ص، وعدم محاباة الأقارب والأ�سدقاء، وتوزيع الوظائف والأعمال طبًقا 
لمقايي�ص الإخال�ص والكفاءة، وهذا ما وجه اإليه اأبو بكر ال�سديق - ر�سي اهلل عنه - ؛ فعن 
يزيد بن اأبي �سفيان - ر�سي اهلل عنه - قال اأبو بكر: لما بعثني اإلى ال�سام؛ قال: يا يزيد اإن 
لك قرابة ع�سى اأن توؤثرهم بالإمارة، وذلك اأكبر ما اأخاف عليك، فاإن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
 ، ر عليهم اأحًدا محاباة له بغير حقٍّ عليه و�سلم قال: »من ولي من اأمور الم�سلمين �سيًئا فاأمَّ
فعليه لعنة اهلل، ل يقبل اهلل منه �سرًفا ول عدًل حتى يدخله جهنم، ومن اأعطى اأحًدا من 

مال اأخيه محاباة له فعليه لعنة اهلل - اأو قال برئت منه ذمة اهلل – 

1/  انظر : مو�سوعة الحديث – باب خالفة الخلفاء – 596/5
2/ انظر: الم�سند الجامع – 192/32



  د. �ص�لح �صنني �ص�لح 

جملة ت�أ�صيل العلوم 140

اإن اهلل دعا النا�ص اأن يوؤمنوا فيكونوا حمى اهلل، فمن انتهك في حمى اهلل �سيًئا بغير حقٍّ 
فعليه لعنة اهلل – اأو قال: برئت منه ذمة اهلل عزوجل)1(

6- ن�صرة رجال �لفكر وجمهور �لأمة في مو�جهة رجال �لقوة و�لت�صلط:

الأ�سول  ميزات  اأهم  من  وهو  وثيًقا،  ارتباًطا  الر�سالة  اأفكار  بن�سرة  المظهر  يرتبط هذا 
ال�سيا�سية للتربية الإ�سالمية، فالقراآن الكريم يحدد دور رجال الفكر ورجال القوة في اأكثر 

من مو�سع، من ذلك :
�ُسوَل َواأُوِلي الأَْمِر ِمْنُكْم()الن�ساء:59(.  َ َواأَِطيُعوا الرَّ قوله تعالى: )اأَِطيُعوا اهللَّ

لمعنى  وتالمذتهم  ال�سحابة  علماء  لتفا�سير  ا مطوًل  تيمية عر�سً وابن  الرازي  قدم  ولقد 
)َواأُوِلي الأَْمِر( وخل�سا اإلى اأن هذه التفا�سير تنق�سم اإلى ق�سمين: ق�سم جعل »اأولي الأمر« 
 هم: العلماء والأمراء، وهو راأي الأقلية. وق�سم جعلهم العلماء وحدهم،  وهو راأي الأكثرية.  .    
وعلى كل حال، فالعلماء اأو رجال الفكر، موجودون في تعريف كال الطرفين،ولهم ال�سدارة 
والأولوية، وهذا هو الذي ين�سجم مع ن�سرة الر�سالة، و�سرورة دوران الأ�سخا�ص والأ�سياء 

في فلك الأفكار كما مر.

كذلك يقدم القراآن الكريم اأمثلة لما يجب اأن تكون عليه مكانة رجال الفكر وجمهور الأمة، 
َوِليُُّكُم  َما  )اإِنَّ تعالى:  قوله  اإليه  يوجه  مما  اأنها  وذكر  المكانة،  هذه  تيمية  ابن  ناق�ص  ولقد 
ِذيَن اآَمُنوا َفاإِنَّ ِحْزَب  َ َوَر�ُسوَلُه َوالَّ ِذيَن اآَمُنوا()المائدة:55(، )َوَمْن َيَتَولَّ اهللَّ ُ َوَر�ُسوُلُه َوالَّ اهللَّ
وفي  ِلْلُموؤِْمِنيَن()المنافقون:8(.  ُةَوِلَر�ُسوِلِهَ  اْلِعزَّ  ِ )َوهلِلَّ اْلَغاِلُبوَن()المائدة:56(.  ُهُم   ِ اهللَّ
الت�سهد: »التحيات هلل، وال�سلوت والطيبات، ال�سالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، 

ال�سالم علينا وعلى عباد اهلل ال�سالحين«.

فالإ�سارة هنا هلل ور�سوله، اإ�سارة اإلى القائمين على فقه الكتاب وال�سنة والتربية عليهما، 
اأن هذه  الم�سلمة. وي�سيف ابن تيمية:  اإلى جمهور الأمة  اإ�سارة  اآمنوا  اإلى الذين  والإ�سارة 
الأ�سول هي التي اأمر بها عمر بن الخطاب �سريح - ر�سي اهلل عنهما - حيث قال: »اق�ِص 
بما في كتاب اهلل، فاإن لم يكن فبما في �سنة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، فاإن لم 

يكن فبما اجتمع عليه النا�ص« وفي رواية: »فبما ق�سى به ال�سالحون«. 

وكذلك يقول ابن م�سعود - ر�سي اهلل عنه - : »من �سئل عن �سيء فليفِت بما في كتاب اهلل، 

1/  �سبق تخريجه ، انظر �سفحة : 7
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فاإن لم يكن فبما في �سنة ر�سول اهلل، فاإن لم يكن فبما اجتمع عليه النا�ص«.)1( وكذلك روى 
 نحوه ابن عبا�ص - ر�سي اهلل عنهما - وغيره، ولذلك قال العلماء: الكتاب وال�سنة والإجماع. 
كذلك يقدم القراآن الكريم اأمثلة لما يجب اأن تكون عليه معادلة العالقة بين رجال الفكر 
َذا  وجماهير الأمة ورجال القوة، وتحديد اأدوار كل فريق منهم. من ذلك قوله تعالى: )َواإِ
ِمْنُهْم  اْلأَْمِر  اأُوِلي  َواإَِلى  �ُسوِل  الرَّ َلى  اإِ وُه  َردُّ َوَلْو  ِبِه  َذاُعوا  اأَ اْلَخْوِف  اأَِو  ْمِن  اْلأَ ِمَن  اأَْمٌر  َجاَءُهْم 

ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم()الن�ساء:83(. َلَعِلَمُه الَّ

اأو �ساأًنا من �سوؤون  اأو الخوف،  هكذا تتوزع الأدوار اإذا واجهت الأمة ق�سية من ق�سايا الأمن 
الحرب اأو ال�سلم؛ فالح�ص الجماهيري هو الأداة القادرة على ا�ست�سعار الق�سايا، اأو الم�سكالت؛ 
والإعالن  التعبير  حق  ولها  الجتماعية،  الحياة  م�سرح  على  تتفاعل  التي  هي  الجماهير  لأن 
عنها، ولكن لي�ص باللغو واإذاعة الإ�ساعات، واإنما باأداء دورها في دائرة فاعلة، دائمة الجريان، 
ليردوها  الأمراء  العلماء  الأمر من  اأولي  اإلى  والم�سكالت  الق�سايا  برد  الجماهير  تبداأ  حيث 

بدورهم اإلى المتخ�س�سين القادرين على علمها وا�ستنباط و�سائل معالجتها. 

)د(  وجوب �لن�صرة و�أدلتها من �لقر�آن و�ل�صنة .

بعد اأن ا�ستعر�سنا في ال�سفحات ال�سابقة اأهم مظاهر الن�سرة ندعم ذلك بالأدلة ال�سرعية 
تاأكيدًا للمبداأ واإقامة للحجة فنقول :- 

1- �لأدلة من �لقر�آن �لكريم:

هناك اآيات كثيرة في كتاب اهلل تعالى تدل على وجوب ن�سرة المظلوم، ومنها قوله تعالى }َواإِِن 
يٌر{  يَثاٌق َواهلّلُ ِبَما َتْعَمُلوَن َب�سِ ُر اإِلَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّ يِن َفَعَلْيُكُم النَّ�سْ ُروُكْم ِفي الدِّ ا�ْسَتن�سَ
َجاِل  الرِّ ِمَن  َعِفيَن  َواْلُم�ْسَت�سْ اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  ُتَقاِتُلوَن  َل  َلُكْم  }َوَما  تعالى  وقوله   ،)72 )الأنفال: 
َنا ِمن لَُّدنَك  اِلِم اأَْهُلَها َواْجَعل لَّ َنا اأَْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ �َساء َواْلِوْلَداِن الَّ َوالنِّ
يرًا{ )الن�ساء: 75(، وقوله تعالى }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَل  َنا ِمن لَُّدنَك َن�سِ َوِلّيًا َواْجَعل لَّ

ُقوْا اهلّلَ اإِنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب{ )المائدة: 2(. َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

 2- �لأدلة من �ل�صنة �لمطهرة :

واأي�سا وردت اأحاديث كثيرة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم تدل على وجوب ن�سرة المظلوم 
والوقوف معه لدفع الظلم عنه وا�سترداد حقوقه وموا�ساته . 

فعن اأن�ص ر�سي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )ان�سر اأخاك ظالما اأو 

1/  انظر : البدر املنري 534/9
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مظلوما( قالوا يا ر�سول اهلل هذا نن�سره مظلوما فكيف نن�سره ظالما؟ قال )تاأخذ فوق 
يديه()1(، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم )ان�سر اأخاك( اأمر والأمر المطلق يقت�سي الوجوب 
، وعن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال )الم�سلم 
اأخو الم�سلم ليظلمه ول ي�سلمه، ومن كان في حاجة م�سلم كان اهلل في خاجته، ومن فرج عن 
م�سلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كرب القيامة ومن �ستر م�سلما �ستره اهلل يوم القيامة(

)2( ، قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى )قوله )ل ي�سلمه( اأي ل يتركه مع من يوؤذيه بل ين�سره 

ويدفع عنه، وهذا اأخ�ص من ترك الظلم()3( ، فالن�سرة اإذن حق اأ�سا�سي من حقوق الأخوة 
ومقت�سياتها العملية ا�ستنادا على تلك الن�سو�ص ال�سرعية القطعية  .

)ه( من هم �أهل �لن�صرة؟.

1- كل م�سلم مظلوم في دينه اأو في دنياه، اأو معتدى عليه في نف�سه اأو في اأهله اأو ماله، فهو 
ِذيَن اآَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِباأَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِسِهْم ِفي �َسِبيِل  اأهل للن�سرة، قال تعالى }اإِنَّ الَّ

ُهْم اأَْوِلَياء َبْع�ٍص{ )الأنفال: 72(. ُروْا اأُْوَلـِئَك َبْع�سُ َن�سَ ِذيَن اآَووْا وَّ اهلّلِ َوالَّ

في  ببدعة  اأو  بمع�سية  كان  �سواء  فالف�سق  والفاجر،  البر  الحكم  هذا  اأ�سل  في   وي�سترك 
ِمَن  َطاِئَفَتاِن  }َواإِن  تعالى  قال   ، النا�ص  بع�ص  يتوهم  كما  الن�سرة  من  مانعا  لي�ص  الدين 
ِتي َتْبِغي َحتَّى  ْحَداُهَما َعَلى اْلأُْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ ِلُحوا َبْيَنُهَما َفاإِن َبَغْت اإِ �سْ اْلُموؤِْمِنيَن اْقَتَتُلوا َفاأَ
َ ُيِحبُّ اْلُمْق�ِسِطيَن{  نَّ اهللَّ ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأَْق�ِسُطوا اإِ ِ َفاإِن َفاءْت َفاأَ�سْ َتِفيَء اإَِلى اأَْمِر اهللَّ
)الحجرات: 9( ومعلوم في ال�سريعة الإ�سالمية اأن قتال الم�سلم ف�سوق، وفي الآية اأمر بقتال 

الطائفة الباغية وهو �سورة من �سور الن�سرة وخا�سة اإذا كان المن�سور هو الظالم.

 2- ويلحق بالم�سلم في وجوب الن�سرة اأهل الذمة والمعاهدين في دار الإ�سالم، قال ابن 
قدامة رحمه اهلل )وعلى الإمام حفظ اأهل الذمة ومنع من يق�سدهم باأذى من الم�سلمين 
والكفار وا�ستنقاذ من اأ�سر منهم بعد ا�ستنقاذ اأ�سارى الم�سلمين وا�سترجاع ما اأخذ منهم 

لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اأموالهم()4(.
 3-  ومن اأهل الن�سرة اأي�سا كل م�ست�سعف في الأر�ص اأيا كان دينه اأو جن�سه اأو لغته لقوله 
اأن لي بها حمر  اأحب  �سلى اهلل عليه و�سلم )لقد �سهدت في دار عبد اهلل بن جدعان ما 

1/  اأخرجه البخاري بالرقم: 2312 
2/  اأخرجه البخاري بالرقم 2310- وم�سلم بالرقم :2580

3/  انظر : فتح الباري – �سرح �سحيح البخاري ،97/5
4/  انظر : الكايف يف فقه الإمام بن حنبل ، 364/4
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النعم، ولو اأدعى به في الإ�سالم لأجبت()1( ، والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سير هنا اإلى 
حلف الف�سول الذي كان على اأ�سا�سه ن�سرة المظلوم.

 )و( �أنو�ع �لن�صرة.

للن�سرة في الإ�سالم �سور متعددة واأنواع مختلفة، وفي ما يلي بع�ص تلك ال�سور والأنواع:

1- �لن�صرة �لفكرية و�لعقائدية .

قد يكون للظلم الواقع على الإن�سان بع�ص الجوانب الفكرية والنظرية التي تغطي فظاعة 
الجريمة وتبرر ت�سرفات الظالم، وفي مثل هذه الحالة يحتاج المظلوم اإلى الن�سرة الفكرية 

في مقابل ما حل به من ظلم فكري. 

وتكون الن�سرة الفكرية حينئٍذ اأول ببيان وجه الظلم ال�سرعي وذلك بالتاأ�سيل الدقيق للحقوق 
الطرق  بيان  ثم   ، الظالم  بها  يتذرع  التي  وال�سبهات  الدعاوي  على  القوي  والرد  المغت�سبة، 
فالن�سرة  تعزير،  اأو  عقوبة  من  الظالم  حق  في  يجب  وما  اأهلها،  اإلى  الحقوق  لرد  الحكمية 
الفكرية في مثل الق�سية الفل�سطينية يجب اأن تبداأ ببيان حق الم�سلمين ال�سرعي والتاريخي في 
فل�سطين، والرد على الخرافات اليهودية والدعاوي ال�سهيونية المن�سوجة حول الق�سية، ويلي 
وكذا  الحتالل  ودحر  فل�سطين  لتحرير  ووا�سحة  اإ�سالمية عملية  تقديم خارطة طريق  ذلك 
الحال في �ساأن الأقليات الم�سلمة التي تعاني الإ�سطهاد والتمييز ب�سبب المعتقد كماهو حا�سل 

للم�سلمين في اإفريقيا الو�سطى وجنوب �سرق اآ�سيا و�سرق اأوربا وغيرها.

 2- �لن�صرة �لإغاثية و�لمادية .
وتكون بتوفير ما يحتاج اإليه المعتدى عليه من طعام اأو �سراب اأو دواء وغير ذلك من �سرورات 
في  ذلك  ويرجع  العملي،  الواقع  في  ممار�سة  واأكثرها  الن�سرة  اأنواع  اأ�سهر  وهي  الحياة. 
نظري اإلى �سببين وهما، الأول كثرة الحروب والمعارك التي يحتاج النا�ص اأثنائها وبعدها 
فالعمليات  والمخاطر،  التبعات  وقلة  الممار�سة  �سهولة  الثاني  وال�سبب  عاجلة،  اإغاثة  اإلى 
الإغاثية م�سموحة بها في كل ال�سرائع والقوانين وفي اأ�سعب الظروف واأحلكها.وقد كانت 
الن�سرة، فعن حف�سة  اأنواع  المهم من  النوع  ال�سحابيات ر�سي اهلل عنهن يمار�سن هذا 
بنت عمرو مولة اأن�ص بن �سيرين قالت: �سمعت حف�سة بنت �سيرين تقول: �سمعت اأم عطية 

تقول: )كنا نخرج مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نداوي الجرحى وندفن الموتى()2(.

1/  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى بالرقم 12859
2/  اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري بالرقم 163
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 3-�لن�صرة �لإعالمية.
بال�سوت  الظالمين،  بجرائم  والت�سهير  المظلوم  على  الواقع  بالظلم  الإعالم  بها  ونعني 

وال�سورة،اأو بالقلم والري�سة، اأو بالنثر والقافية ، وبكل و�سيلة اإعالمية متوفرة.

اآثارًا  وبغ�ص النظر عن ترتيب الإعالم بين ال�سلطات في الأهمية فاإن للن�سرة الإعالمية 
ملمو�سة في اإحقاق الحق واإزهاق الباطل ل يجحدها اإل جاهل اأو مكابر، وقد كان لل�سعراء 
على  اأ�سد  وقع  لق�سائدهم  وكان  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  غزوات  في  بارز  ح�سور 
حملة  وتوؤيد  تثبت  كما  هم  وتوؤيد  تثبتهم  المالئكة  وكانت  وال�سيوف،  الرماح  من  الأعداء 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  فعن  وال�سيوف،  الرماح 
و�سلم يقول لح�سان ر�سي اهلل عنه : )اإن روح القد�ص ل يزال يوؤيدك ما نافحت عن اهلل 
ور�سوله()1( ، وفي الحديث ب�سارة لكل مذيع اأو �سحفي اأو �ساعر اأو اأديب اأو ر�سام اأو من�سد 
اأو مخرج �سينمائي وغيرهم من اأهل الفن والإعالم بتاأييد من روح القد�ص واأمين الوحي 
جبريل عليه ال�سالم ما نافحوا عن اهلل ور�سوله وذبوا عن الم�سلمين، فالعبرة هنا – كما 
اأحوج  الآن  الم�ست�سعفة   وال�سعوب  ال�سبب  اللفظ ل بخ�سو�ص  – بعموم  الأ�سوليون  يقول 
واأنجع  اأخطر  من  اليوم  الإعالمية  فالآلة  وتطويره   وتكثيفه  الدعم  هذا  مثل  اإلى  ماتكون 

الو�سائل في ت�سكيل الراأي العام وتوجيهه .

 4- �لن�صرة �ل�صيا�صية.
وهي التدابير الكفيلة بن�سرة المظلوم والتي يقوم بها ولة الأمور واأهل الحل والعقد من 
العلماء والمنظمات الحقوقية  في المجتمع الم�سلم ، من اإدانة الظلم ومالحقة الظالمين 
و�سن القوانين ال�سارمة لرعاية الحقوق، ثم ت�سخير جميع اأجهزة الدولة في تحقيق ذلك، 
واإذا تاأملنا في اأحكام الن�سرة ال�سرعية نجد باأن الم�سوؤولية العظمى تقع على كواهل ولة 
الأمور من ملوك وروؤ�ساء واأمراء  واأهل الحل والعقد من علماء ومفكرين وق�ساة ومحامين 
ودبلوما�سيين  ، وبالأخ�ص ما يتعلق منها بالعالقات الدولية في ال�سلم والحرب، وبالجوانب 
اأََقاُموا  اُهْم ِفي اْلأَْر�ِص  نَّ كَّ ِذيَن اإِن مَّ الق�سائية وبع�ص الجوانب القت�سادية، قال تعالى }الَّ
ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر{ )الحج: 41(،  َكاَة َواأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلَّ اَلَة َواآَتُوا الزَّ ال�سَّ
ن  ِذيَن اإِ قال ال�سباح بن �سوادة الكندي �سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول )الَّ
الوالي  ولكنها على  الوالي وحده،  لي�ست على  اإنها  )األ  ثم قال  الآية  اْلأَْر�ِص(  ِفي  اُهْم  نَّ كَّ مَّ

1/  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه بالرقم 2490
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والمولى عليه، األ اأنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم منه؟ اإن لكم على 
الوالي من ذلكم اأن ياأخذكم بحقوق اهلل عليكم، واأن ياأخذ لبع�سكم من بع�ص، واأن يهديكم 
للتي هي اأح�سن ما ا�ستطاع، واإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ول الم�ستكره بها ول 

المخالف �سرها عالنيتها()1(.

وما نراه من تباين اأو تفاوت بين المواقف الر�سمية والمواقف ال�سعبية من م�سكالت الأمة 
تعال  قال  الف�سل،  اأ�سباب  و�سببا من  والنهزام  ال�سعف  يعد عامال من عوامل  الإ�سالمية 
اِبِريَن{  ِبُروْا اإِنَّ اهلّلَ َمَع ال�سَّ }َواأَِطيُعوْا اهلّلَ َوَر�ُسوَلُه َوَل َتَناَزُعوْا َفَتْف�َسُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�سْ
طوال  فاعليته  اأوعدم  الدور  هذا  غياب  جراء  ال�سوري  ال�سعب  عانى  46(.وقد  )الأنفال: 
الفترة الما�سية،  فاآن الأوان اأن ياأخذ كل ف�سيل من تلك الف�سائل هذا الأمر بقوة حتى 

ينعتق ال�سعب ال�سوري من هذا الكابو�ص الذي جثم على �سدره ودمر مقدراته .

 5- �لن�صرة �لع�صكرية.
باإعانة  اأو  لأعرا�سهم،  والمنتهكين  النا�ص  حقوق  على  المعتدين  الظالمين  بقتال  وتكون 
المعتدى عليهم ومدهم بما يدفعون به الظلم، قال تعالى }َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل اهلّلِ 
اْلَقْرَيِة  َهـِذِه  ِمْن  اأَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن  �َساء  َوالنِّ َجاِل  الرِّ ِمَن  َعِفيَن  َواْلُم�ْسَت�سْ
يرًا{ )الن�ساء: 75(. ويتاأكد  َنا ِمن لَُّدنَك َن�سِ ُدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لَّ َنا ِمن لَّ اِلِم اأَْهُلَها َواْجَعل لَّ الظَّ
الجهاد  الأ�سل في  التي هي  الكفائية  الفر�سية  الع�سكرية وتنتقل من درجة  الن�سرة  وجوب 
العدوان  البلد عن رد  بلدًا م�سلمًا وعجز ذلك  العدو  اإذا هاجم  العينية  الفر�سية  اإلي درجة 
لقلة عددهم وعتادهم، وهذه من الحالت التي ي�سبح فيها الجهاد واجبا عينيا وي�سقط فيها 
كثير من �سروط الوجوب المتعلقة بالجاهزية وال�سن والجن�ص، قال القرطبي رحمه اهلل تعالى 
)فاإذا كان ذلك - غلبة العدو على قطر من الأقطار الم�سلمة وعجزوا عن دفعها - وجب على 
جميع اأهل تلك الدار اأن ينفروا ويخرجوا اإليه خفافا وثقال كل على قدر طاقته، من كان له 
اأب بغير اإذنه، ومن ل اأب له، ول يتخلف اأحد يقدر على الخروج من مقاتل اأو مكثر، فاإن عجز 
اأهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم اأن يخرجوا على ح�سب ما 
لزم اأهل تلك البلدة حتى يعلموا اأن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من 

علم ب�سعفهم عن عدوهم وعلم اأنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه اأي�سا الخروج اإليهم()2(.

1/  انظر : تف�سري بن كثري 227/3

2/  انظر : اجلامع لأحكام القراآن . 151/8
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وكل معاهدة اإقليمية اأو دولية تمنع الم�سلمين من ن�سرة اإخوانهم الم�سلمين في جميع اأقطار 
العالم فهي باطلة و غير ملزمة قال �سلى اهلل عليه و�سلم )كل �سرط لي�ص في كتاب اهلل فهو 
باطل ولو كان مئة �سرط( قال المناوي رحمه اهلل تعالى )اأي ك�سرط ن�سر ظالم وباغ و�سن 
غارة على الم�سلمين ونحوها من ال�سروط الباطلة...()1(.فمن اأوجب الواجبات اليوم زيادة 

الدعم الع�سكري والقتالي ل�سعب �سوريا المبطو�ص به .
 6- �لن�صرة بالدعاء.

ذلك  مع  وهي  عليه،  بالمن�سور  واأفتكها  للمن�سور  واأنفعها  الن�سرة  اأنواع  اأهم  من  وهي 
الن�سرة،  الأخرى من  الأنواع  الإيمان باهلل عك�ص  اأهل  اإل  اإيمانية ل يمار�سها  ذات طبيعة 
ُبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِجَر َفَدَعا  َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَكذَّ ويدل عليها قوله تعالى }َكذَّ
َفاْلَتَقى  ُعُيونًا  اْلأَْر�َص  ْرَنا  َوَفجَّ ْنَهِمٍر  مُّ ِبَماء  َماء  ال�سَّ اأَْبَواَب  َفَفَتْحَنا  ْر  َفانَت�سِ َمْغُلوٌب  ي  اأَنِّ ُه  َربَّ
اْلَماء َعَلى اأَْمٍر َقْد ُقِدَر{ )القمر: 9-12(، وكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يلجاأ اإلى هذه 
الو�سيلة الناجعة لن�سرة المظلومين، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: كان النبي يدعو 
في القنوت )اللهم اأنج �سلمة بن ه�سام اللهم اأنج الوليد بن الوليد، اللهم اأنج عيا�ص بن اأبي 
ربيعة، اللهم اأنج الم�ست�سعفين من الموؤمنين، اللهم ا�سدد وطئتك على م�سر، اللهم �سنين 
ك�سني يو�سف()2( ، ومع ذلك فاإن بع�ص الجهلة و�سعاف الإيمان من الم�سلمين يهونون من 
�ساأن الدعاءوهذا يعتبر من الغفلة التي انتابت الأمة الإ�سالمية ، وما ينبغي التذكير به في 

هذا المقام  اأن الدعاء لن�سرة الم�سلمين ي�سترط فيه �سرطان اأ�سا�سيان هما :

1- : اأن يكون خاليا من ال�سرك والخرافة وال�سعوذة  : باأن يكون موجها اإلى اهلل وحده ل 
ِ اإَِلهًا اآَخَر َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو ُكلُّ �َسْيٍء َهاِلٌك اإِلَّ َوْجَهُه  �سريك له قال تعالى }َوَل َتْدُع َمَع اهللَّ
ُتْرَجُعوَن{ )الق�س�ص: 88( وقال �سلى اهلل عليه و�سلم )واإذا �ساألت  َواإَِلْيِه  اْلُحْكُم  َلُه 
الخطوب فال  وادلهمت  ا�ستدت  ا�ستعنت فا�ستعن باهلل()3( ، فمهما  واإذا  فا�ساأل اهلل، 
بعبد  ول  مقرب  بملك  ول  مر�سل  بنبي  ي�ستغاث  ول  تعالى  اهلل  غير  اإلى  التوجه  يجوز 
�سالح فكلهم ل ي�ستطيع ك�سف ال�سر عن النا�ص ول تحويله عنهم قال تعالى }ُقِل اْدُعوْا 

رِّ َعنُكْم َوَل َتْحِوياًل{ )الإ�سراء: 56(. ن ُدوِنِه َفاَل َيْمِلُكوَن َك�ْسَف ال�سُّ ِذيَن َزَعْمُتم مِّ الَّ
الم�سمون  في  كان  �سواء  الدعاء  في  الم�سروع  تجاوز  وهو  العتداء:  من  �سليما  يكون  اأن   :-1

1/  انظر: فتح القدير ،262/6
2/  اأخرجه البخاري بالرقم 2747

3/  اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك بالرقم 6303، والرتمذي يف ال�سنن بالرقم 2516
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والمعنى اأو في ال�سكل والمبنى، وقد ورد النهي في العتداء في الدعاء في القراآن وال�سنة، 
ُه َل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن{ )الأعراف: 55(، وعن عبد  عًا َوُخْفَيًة اإِنَّ رُّ ُكْم َت�سَ قال تعالى }اْدُعوْا َربَّ
اإذا  اأ�ساألك الق�سر الأبي�ص عن يمين الجنة  اإني  اأنه �سمع ابنه يقول: اللهم  اهلل بن مغفل 
دخلتها، فقال: اأي بني �سل اهلل الجنة وعذ به من النار، فاإني �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يقول )�سيكون قوم يعتدون في الدعاء()1( ، ومهما امتالأت القلوب غ�سبا وغيظا 
اأو  المظلومين  الحكمة حينما ندعوا لإخواننا  ونطاق  ال�سرع  الخروج عن حدود  فال يجوز 
اأ�سوة  حينما ندعوا على من ظلمنا من الكفار والم�سركين، ولنا في اأدعية القراآن وال�سنة 

ح�سنة فالنكثر من الدعاء لأهل �سوريا في كل حين حتى يتحقق الن�سر المبين .

 )ز( معالم �لن�صرة و�صروطها .
هذه  ومن  الحقيقية،  الن�سرة  في  توفرها  يجب  �سرورية  و�سروط  اأ�سا�سية  معالم  هناك 

المعالم وال�سروط .

1- �لإخال�ص.
وتحقيق  باأنواعه،  الظلم  ومنع  تعالى،  اهلل  وجه  ق�سد  الن�سرة  على  الباعث  يكون  اأن  وهو 
العدل على جميع النا�ص، واإعانة الفقراء والمحتاجين على لوازم الحياة الكريمة، فال ينت�سر 
اأو جاه، فكل ذلك من خ�سال  اأو �سرف  اأحدا لطلب مال  ين�سر  اأو  اأو طائفة،  اأو حزب  لعرق 
نَّ  الجاهلية وطباع البهيمية ال�سافلة، قال تعالى في ق�سة ذي القرنين }َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِ
�َسّدًا  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  اأَن  َعَلى  َخْرجًا  َلَك  َنْجَعُل  َفَهْل  اْلأَْر�ِص  ِفي  ُمْف�ِسُدوَن  ُجوَج  َوَماأْ َياأُْجوَج 
 ،)95  ،94 )الكهف:  َرْدمًا{  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  اأَْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفاأَِعيُنوِني  َخْيٌر  ي  َربِّ ِفيِه  ي  نِّ َمكَّ َما  َقاَل 
عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه قال: جاء رجل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
اإل  راأ�سه  اإليه  فرفع  حمية؟  ويقاتل  غ�سبا،  يقاتل  اأحدنا  فاإن  اهلل؟  �سبيل  في  القتال  ما  اهلل 
وجل()2(. اهلل عز  �سبيل  في  فهو  العليا  اهلل هي  كلمة  لتكون  قاتل  فقال: )من  قائما  كان   اأنه 
ُزَبَر  }اآُتوِني  تعالى  لقوله  وغيره  مال  من  المظلوم  ن�سرة  على  به  يتقوى  ما  ب�سوؤال  باأ�ص   ول 
َعَلْيِه  اأُْفِرْغ  اآُتوِني  َقاَل  َنارًا  َجَعَلُه  اإَِذا  َحتَّى  انُفُخوا  َقاَل  َدَفْيِن  ال�سَّ َبْيَن  �َساَوى  اإَِذا  َحتَّى  اْلَحِديِد 
اأعمال الن�سرة لمن كان متفرغا لها  اأخذ الأجرة على  ِقْطرًا{ )الكهف: 96(، ويجوز كذلك 
َقاِب  َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ لَّ َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَم�َساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُموؤَ َما ال�سَّ لقوله تعالى }اإِنَّ

َن اهلّلِ َواهلّلُ َعِليٌم َحِكيٌم{ )التوبة: 60(. ًة مِّ ِبيِل َفِري�سَ َواْلَغاِرِميَن َوِفي �َسِبيِل اهلّلِ َواْبِن ال�سَّ

1/  اأخرجه بن ماجة يف ال�سنن بالرقم 3864
2/  اأخرجه البخاري بالرقم 123، وم�سلم بالرقم 1904
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 2- �لو�قعية.
اأنواعها  اأيا كان نوعها، والأخذ بالمتوفر والمتاح من  ونق�سد بها فعل الممكن من الن�سرة 
وو�سائلها، مع التطلع للمزيد مما يرجى ح�سوله من جميع ذلك، وهي درجة متو�سطة بين 
العجز والك�سل، فالنا�ص اأمام الم�سائب والم�ساكل التي تحل بهم اأو بغيرهم على ثالثة اأق�سام:

ال�سرع  الإيمان والطاعة وهم محمودون في  اأهل  الممكن: وهم  �لق�صم �لأول: من يفعل 

ا  اَلَة َواأَْمُرُهْم �ُسوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ ِهْم َواأََقاُموا ال�سَّ ِذيَن ا�ْسَتَجاُبوا ِلَربِّ والعقل، قال تعالى: {َوالَّ
}َل  ف  }ال�سورى38/39   ُروَن  َينَت�سِ ُهْم  اْلَبْغُي  اَبُهُم  اأَ�سَ اإَِذا  ِذيَن  }َوالَّ ُينِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم 
َلَها} )البقرة: 286( وفي الحديث قوله �سلى اهلل عليه و�سلم  ُو�ْسَعَها  اإِلَّ  َنْف�سًا  ُيَكلُِّف اهلّلُ 
)اكلفوا من الأعمال ما تطيقون()1( ، ومن فعل من التكاليف ما ا�ستطاع اإيمانا واحت�سابا 
�ِص  نال الأجر من اهلل وبراأت ذمته، قال تعالى {َفَقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلّلِ َل ُتَكلَُّف اإِلَّ َنْف�َسَك َوَحرِّ
َتنِكياًل} )الن�ساء:  َواأَ�َسدُّ  َباأْ�سًا  اأَ�َسدُّ  َواهلّلُ  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َباأْ�َص  َيُكفَّ  اأَن  اْلُموؤِْمِنيَن َع�َسى اهلّلُ 
84(، ول يخلوا جهدهم مهما قل من نتيجة قريبة اأو بعيدة اإن �ساء اهلل قال تعالى {َفَمن 
ٍة َخْيرًا َيَرُه} )الزلزلة: 7(، وهذه الآية نزلت في الذين كانوا يردون ال�سائل  َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ويتركون ال�سدقة لقلة ما باأيديهم)2(.

 �لق�صم �لثاني: من يترك الممكن، وهم اأهل النفاق وهوؤلء مذمومون في ال�سرع والعقل، 
ِذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا ِفي �َسِبيِل اهلّلِ اأَِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًل  قال {َوْلَيْعَلَم الَّ
ا َلْي�َص ِفي ُقُلوِبِهْم َواهلّلُ  َبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ اأَْقَرُب ِمْنُهْم ِلالإِيَماِن َيُقوُلوَن ِباأَْفَواِهِهم مَّ لَّتَّ

اأَْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن} )اآل عمران: 167(.

اأهل  وهم   : ح�سوله  المتع�سر  اأو  الم�ستحيل  اأو  الممكن  غير  يطلب  من  �لثالث:   �لق�صم 

لرفع  جهود  من  والطاعة  الإيمان  اأهل  بذله  ما  يحقر  ممن  الزائد،  والحما�ص  العجلة 
الم�سائب اأو دفعها، ولي�ص باأح�سن حال من اأهل الك�سل لما يتركه من الممكن وما يفوته من 
الم�ستحيل.والم�سلم الواعي هو من ل ياألو جهده في ن�سرة المظلوم واإغاثة الملهوف ونجدة 
المكلوم، ول يتيه بين الأماني والأحالم، ول يتثاقل اإلى الأر�ص ول يخلد اإليها، فراحته في 
ر�سى اهلل تعالى وفي ما ي�سعد الب�سر، فكل اأنواع الن�سرة نافعة ومطلوبة، ولجميع النا�ص في 
الن�سرة �سهم ون�سيب.وقد اأر�سد القراآن الكريم الم�سلمين اإلى اأهم �سور الجهاد واأف�سل 

1/  اأخرجه البخاري يف �سحيحه بالرقم 6100
2/  انظر : تف�سري بن كثري 542/4
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اأنواع الن�سرة، قال اهلل تعالى {اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًل َوَجاِهُدوْا ِباأَْمَواِلُكْم َواأَنُف�ِسُكْم ِفي �َسِبيِل 
َتْعَلُموَن} )التوبة: 41( قال ال�سعدي رحمه اهلل  )يقول اهلل  ُكنُتْم  اإِن  ُكْم  لَّ َخْيٌر  َذِلُكْم  اهلّلِ 
َوِثَقاًل{ في  تعالى لعباده الموؤمنين مهيجا لهم على النفير في �سبيل اهلل }اْنِفُروْا ِخَفافًا 
الع�سر والي�سر، والمن�سط والمكره، والحر والبرد، في جميع الأحوال {َوَجاِهُدوْا ِباأَْمَواِلُكْم 
}اأي ابذلوا في ذلك وا�ستفرغوا و�سعكم في المال والنف�ص...()1( ،  َواأَنُف�ِسُكْم ِفي �َسِبيِل اهلّلِ
فالجهاد في �سبيل اهلل ون�سرة المظلومين بمعناهما ال�سامل مما يجب اأن ي�ساهم فيهما كل 
م�سلم ملتزم وكل اإن�سان محترم �سغيرا كان اأم كبيرًا، رئي�سا اأم مروؤو�سا، ذكرا كان اأم اأنثى 
، ولقد راأينا هذه ال�سمولية في الن�سرة في الحروب والغارات الظالمة على اأهلنا في غزة 
من اليهود ال�سهاينة الغا�سبين ، حيث تداعت الدول الإ�سالمية والعربية ولم يتخلف من 
الن�سرة اإل المخذلون ، تمامًا كما ق�ص علينا القراآن �ساأنهم في زمن الر�سول الكريم �سلى 
َوَقاُلوْا  َكَفُروْا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوْا  َل  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  اهلل عليه و�سلم حيث يقول عز وجل {َيا 
ْو َكاُنوْا ِعنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقِتُلوْا ِلَيْجَعَل اهلّلُ  ى لَّ َرُبوْا ِفي الأَْر�ِص اأَْو َكاُنوْا ُغزًّ لإِْخَواِنِهْم اإَِذا �سَ
يٌر})اآل عمران: 156(. َتْعَمُلوَن َب�سِ ِبَما  َواهلّلُ  َوُيِميُت  ُيْحِيـي  َواهلّلُ  ُقُلوِبِهْم  َذِلَك َح�ْسَرًة ِفي 
َوِفيُكْم  اْلِفْتَنَة  َيْبُغوَنُكُم  ِخاَلَلُكْم  ُعوْا  ولأَْو�سَ َخَباًل  اإِلَّ  َزاُدوُكْم  ا  مَّ ِفيُكم  َخَرُجوْا  {َلْو  وقال: 

اِلِميَن }التوبة47 اُعوَن َلُهْم َواهلّلُ َعِليٌم ِبالظَّ �َسمَّ

)ح( �لو�صائل �لمثلى لدعم �ل�صعوب �لم�صلمة. 

1- الدعاء الم�ستمر والقنوت.
2- الدعم المالي الوقفي لم�ساريع محددة يعود ريعها للم�سلمين الم�ست�سعفين .

  ولقد عّلمنا نبينا - �سلى اهلل عليه و�سلم - كيف نتعامل مع المنكوبين في الظروف الآنية 
َر�ُسوِل  ِعْنَد  ا  ُكنَّ قال:  اهلل  عبد  بن  جرير  عن  م�سلم  �سحيح  ففي   ، الطويل  المدى  وعلى 
ُمْجَتاِبي  ُعَراٌة،  ُحَفاٌة،  َقْوٌم  َفَجاَءُه  َقاَل:  َهاِر،  النَّ ْدِر  �سَ ِفي   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   -  ِ اهللَّ
 ِ َر�ُسوِل اهللَّ َوْجُه  َر  َفَتَمعَّ َر.  ُم�سَ ِمْن  ُكلُُّهْم  َبْل  َر،  ُم�سَ ِمْن  ُتُهْم  َعامَّ ُيوِف،  ال�سُّ ُمَتَقلِِّدي  َماِر،  النِّ
َمَر  َفاأَ َخَرَج،  ُثمَّ  َفَدَخَل  اْلَفاَقِة  ِمْن  ِبِهْم  ى  َراأَ ِلَما   - تغير  اأي   -  ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   -
ن  مِّ َخَلَقُكم  الَِّذي  ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُص  النَّ اأَيَُّها  َيا  َفَقاَل:»{  َخَطَب  ُثمَّ  لَّى  َف�سَ َواأََقاَم  َن  َفاأَذَّ ِباَلًل 
َت�َساءُلوَن  الَِّذي  اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ َوِن�َساء  َكِثيرًا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ْف�ٍص  نَّ
اآَمُنوا  الذين  اأَيَُّها  َيا  اْلَح�ْسِر:{  ِفي  الَِّتي  َواْلآَيَة   ،{ َرِقيبًا  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهلّلَ  اإِنَّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه 

1/  انظر : تف�سري ال�سعدي �سفحة :338



  د. �ص�لح �صنني �ص�لح 

جملة ت�أ�صيل العلوم 150

َق َرُجٌل ِمْن ِديَناِرِه، ِمْن ِدْرَهِمِه،  دَّ َ }، َت�سَ ُقوا اهللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْف�ٌص َما َقدَّ ُقوا اهللَّ اتَّ
اِر  ْن�سَ اْلأَ ِمْن  َرُجٌل  َفَجاَء  َقاَل:   .» َتْمَرٍة  ِب�ِسقِّ  َوَلْو  َتْمِرِه،  اِع  �سَ ِمْن  ِه،  ُبرِّ اِع  �سَ ِمْن  َثْوِبِه،  ِمْن 
ا�ُص َحتَّى َراأَْيُت َكْوَمْيِن ِمْن َطَعاٍم  ُه َتْعِجُز َعْنَها، َبْل َقْد َعَجَزْت، ُثمَّ َتَتاَبَع النَّ ٍة َكاَدْت َكفُّ رَّ ِب�سُ
َفَقاَل  ُمْذَهَبٌة،  ُه  َكاأَنَّ – َيَتَهلَُّل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   -  ِ اهللَّ َر�ُسوِل  َوْجَه  َراأَْيُت  َحتَّى  َوِثَياٍب، 
َواأَْجُر  اأَْجُرَها  َفَلُه  ًة َح�َسَنًة  اْلإِ�ْساَلِم �ُسنَّ ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم -:»َمْن �َسنَّ ِفي  َر�ُسوُل اهللَّ
َئًة  ًة �َسيِّ ُجوِرِهْم �َسْيٌء، َوَمْن �َسنَّ ِفي اْلإِ�ْساَلِم �ُسنَّ َمْن َعِمَل ِبَها َبْعَدُه ِمْن َغْيِر اأَْن َيْنُق�َص ِمْن اأُ
اأَْوَزاِرِهْم �َسْيٌء«.)1(    اأَْن َيْنُق�َص  ِمْن    َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمْن َبْعِدِه ِمْن َغْيِر 

3- الدعم الإعالمي الموجه والم�ستمر وذلك بف�سح كيد الأعداء ومخططاتهم . 

4 -الدعم بالو�سائل القانونية وتبني ق�ساياهم الجنائية والمرافعة عنهم.

5- المقاطعة القت�سادية والتجارية لأعداء الإ�سالم المحاربين ) ا�ستخدام �سالح النفط 
والغاز (  وهذا نوع من الجهاد بالمال يقول - �سلى اهلل عليه و�سلم -:) َجاِهُدوا اْلُم�ْسِرِكيَن 

ْنُف�ِسُكْم، َواأَْل�ِسَنِتُكْم ()2(  ِباأَْمَواِلُكْم، َواأَ

6- التوا�سل الم�ستمر مع الم�سلمين الم�ست�سعفين واإ�سعارهم بمكانتهم في قلوب الم�سلمين 
في كل الأوقات ولي�ص في الأزمات فح�سب .كما قال �ساعرنا .

   ي� اأخي في الهند اأو في )ب�نقي*( اأوالمغرب        اأن� منـــــــك اأنت منـــــــي اأنت بـــــــي )3(
ل ت�صـــــل عـــــــن عن�صــــــري عـــــــــــن ن�صبـــي         اإنـــــــه الإ�صــــــــالم اأمــــــــــي واأبـــــــــــي 
اإخـــــــــــــــوة نحــــــــــــــن بهـــــــــــــم موؤتلفــــــــــــون         م�صلمون ..م�صلمون ..م�صلمون 

1/  البخاري بالرقم : 6100، وم�سلم بالرقم :783 
2/  اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند ، 124/4 ، واأبو داوود )2506( والن�سائي)3096(

3/  الأبيات للعالمة ال�سيخ الدكتور يو�سف القر�ساوي ،، وعبارة ) بانقي* ( اإ�سافة من الباحث. 
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�لخاتمة و�لنتائج و�لتو�صيات :

الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�سالحات ، ، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد النبي الأمي 
الموؤيد باأعظم المعجزات.

اأما بعد 

ففي ختام هذه الورقة التي تناولت مو�سوع الن�سرة ك�سرورة �سرعية وواجب اإن�ساني األخ�ص 
النتائج التالية 

- اإن الهزيمة النف�سية وا�ست�سراء داء الوهن الذي اأ�ساب الأمة هو اأهم عامل ا�ستغله العدو 
لإذلل الأمة والنيل منها .

- اإن الت�سبث بالع�سبيات ال�سيقة ، اإثنية كانت،  اأوطائفية ، اأو جهوية قد عمقت التمزق 
وو�سعت الهوة بين الم�سلمين وجعلت الأقليات الم�سلمة لن�سير لها . 

ال�سعف  حالة  من  المخرج  هو  الأمة  �سلف  بنهج  والتم�سك  والدين  بالعقيدة  العتزاز   -
والهوان الذي لزم الأمة عقودًا طويلة ، حيث لن ي�سلح حال هذه الأمة اإل بما �سلح به 

اأولها ، مع الأخذ في العتبار التزود بكل معطيات الع�سر وو�سائله .
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�لتو�صيات 

اأو�سي بتكوين هيئة عالمية لن�سرة ال�سعوب الم�سلمة الم�ست�سعفة . 
�لم�صادر و�لمر�جع 

 �لقر�آن �لكريم 

تف�سير ابن كثير .. 1
تف�سير ال�سعدي .. 2
الجامع لأحكام القراآن .. 3
�سنن ابن ماجة . . 4
�سنن البيهقي .. 5
�سحيح الإمام البخاري . 6
�سحيح الإمام م�سلم . 7
فتح القدير لل�سوكاني .. 8
الكافي في فقه ابن حنبل .. 9

م�ستدرك الحاكم .. 10
المعجم الكبير للطبراني .. 11
المو�سوعة الحرة ) ويكيبيديا ( على ال�سبكة العنكبوتية.. 12
)اهلل – الر�سول – الإ�سالم (– لل�سيخ �سعيد حوى . 13



153العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

روؤية قراآنية حول مفهوم الإ�سالح
اإعـــداد : د.محمد الأمين بلة1 

روؤية قراآنية حول مفهوم الإ�سالح

ملخ�ص �لبحث

اأهل  و تعريفات  العربية  اللغة  اإجابات من خالل  اأن يجد  الدرا�سة  الباحث في هذه  حاول 
الكريم مفهوم  القراآن  اآي  ومن خالل  المختلفة،  وال�سناعات  الحرف  اأهل  و  ال�سطالح، 
الإ�سالح، وا�ستطاع من خالل دعوات الأنبياء اأن يثبت اأن مفهوم الإ�سالح ي�سمل اإ�سالح 
والقت�سادية  والتربوية  والجتماعية  والأخالقية  والفكرية  العقدية  الحياة،  جوانب  كافة 
وال�سيا�سية، واإزالة كل مظاهر الف�ساد، واأن الإ�سالح يتم بالتدرج الهادي الم�ستمر، وت�سكيل 
القناعات ل بالثورات واإراقة الدماء، واأن م�سمون الإ�سالح المعرفي هو الموقف النقدي 
اإلى  المطلقين،  والقبول  الرف�ص  يتجاوز  كل من موقفي  الذي  الموقف  وهو  )التقويمي(، 
موقف قائم على اأخذ وقبول ما هو �سواب، ورد ورف�ص ما هو خطاأ. وقد دعا الإ�سالم اإلى 
اللتزام بالموقف النقدي، بعد تقييده بمعايير مو�سوعية مطلقة، هي الن�سو�ص اليقينية 
البحث  وختم  التحليلي،  الو�سفي  المنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  الدللة،  القطعية  الورود 

باأهم النتائج التي تو�سل اإليها.

ق�سم الباحث هذه الدرا�سة اإلى مقدمة وخم�سة مباحث بمطالبها، على النحو الآتي:
المبحث الأول:معنى الإ�سالح لغة وا�سطالحًا.

المبحث الث�ني:مفهوم الإ�سالح في القراآن الكريم.
المبحث الث�لث:التعريف المنهجي لالإ�سالح وخ�سائ�سه.

المبحث الرابع: مجالت الإ�سالح.

مقدمة:

الإ�سالح من الم�سطلحات التي عرفت قديمًا و�ساعت في تاريخ الفكر العربي والإ�سالمي 
وتاريخ الإن�سانية قاطبة، خا�سة في ما يت�سل بحركات الإ�سالح الديني التي مثلتها النبوات 
الب�سرية الأخالقية والجتماعية والفكرية وال�سيا�سية  التي نزلت لإ�سالح  حياة  المت�سلة 
الأنبياء  خاتم  اهلل  ر�سول  محمد  اإلي  ال�سالم.  عليه  الب�سر  اأبو  اآدم  لدن  من  والقت�سادية 

والمر�سلين �سلي اهلل عليه وعلي قرابته  و�سحابته.

1/* اأ�ستاذ م�ساعد –جامعة اجلزيرة – معهد اإ�سالم املعرفة 
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يريد الباحث اأن يجد الإجابة على هذه الأ�سئلة من اآي القراآن الكريم هل الإ�سالح قيمة 
حا�سرة في تفا�سيل حياتنا اأم هو نغمة ترددها ال�سفاه دون جدوى؟:  من هم دعاة الإ�سالح 
و  واأولياته  وو�سائله   اأدواته  وما هي  معًا؟  الثنان  اأم  الجماهير؟  :اأم  والمثقفون  النخبة  ؟ 
مجالته؟ وهل له نقطة ينتهي عندها اأم هو عملية متجددة وم�ستمرة وفقًا لحاجات الإن�سان 
بالرغم  ال�سيا�سي والقت�سادي؟  ال�ساأن  بها  الإ�سالح يق�سد  الغلبة في  المتطورة؟ ولماذا 
من اأن مفهوم الإ�سالح يتراءى لنا اأنه م�سطلح ذو مفهوم �سامل؟.هل الإ�سالح ثورة عارمة 

اأم تغير متدرج هادئ يراعي الأحوال والمظان؟ لماذا يخ�سي كثير من النا�ص الإ�سالح؟
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�لمبحث �لأول

 معنى �لإ�صالح لغة و��صطالحًا

�لمطلب �لأول: معنى �لإ�صالح في �للغة: 

 الإ�سالح لغة نقي�ص الإف�ساد،)1( وال�سالح �سد الف�ساد، يقال رجل �سالح في نف�سه من قوم 
�سلحاء، وم�سلح في اأعماله واأموره، ويقول الراغب في المفردات:) ال�سلح يخت�ص باإزالة 
النفار بين النا�ص، واإ�سالح اهلل تعالى الإن�سان يكون تارة بخلقه اإياه �سالحًا، وتارة باإزالة ما 
فيه من ف�ساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بال�سالح()2(. والإ�سالح : نقي�ص الإف�ساد، 
وال�ست�سالح نقي�ص الإ�ستف�ساد، واأ�سلح ال�سئ بعد ف�ساده اأي اأقامه، واأ�سلح الّدابة، اأح�سن 
اإليها ف�سلحت .وال�سلح ت�سالح القوم بينهم، وال�سلح ال�سلم.، �سلح �سالحًا و�سلوحًا: زال 

عنه الف�ساد، وال�سئ كان نافعًا اأو منا�سبًا، يقال: هذا ال�سئ ي�سلحك)3(.

َواإِْن  تعالى:)  قال  التنزيل،  وفي  و�سقاق،  عداوة  من  بينهما  ما  اأزال  بينهما:  ذات  اأ�سلح 
ِلُحوا  َ َواأَ�سْ ُقوا اهللَّ ِلُحوا َبْيَنُهَما({ الحجرات: 9}،) َفاتَّ �سْ َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اْقَتَتُلوا َفاأَ
َبْيِنُكْم({الأنفال:1}. وا�ست�سلح ال�سئ: تهياأ لل�سالح. وال�سالح: الم�ستقيم الموؤدي  َذاَت 
اأن  الخ�سومة،  اإنهاء  وال�سلح  العيب،  من  وال�سالمة  ال�ستقامة  وال�سالح:  لواجباته، 
ال�سالح ما يتمكن به الخير اأو يتخل�ص به من ال�سر، ال�سلح كل ما �سلح فيه بين. كال�سلح 
بين المتخا�سمين وغير ذلك4. وفالن �سلح �سد فجر فهو بر.5، اإذ �سلح النا�ص وبروا وليهم 

الأبرار، واإذا ف�سدوا وفجروا وليهم الأ�سرار.6 

�لمطلب �لثاني: معنى �لإ�صالح ��صطالحًا:

ال�سالح مخت�ص في اأكثر ال�ستعمال بالأفعال، وقوبل في القراآن تارة بالف�ساد وتارة بال�سيئة، 
ئًا( {التوبة: 102}، وقال اأي�سًا: )َول ُتْف�ِسُدوا ِفي  اِلحًا َواآَخَر �َسيِّ قال تعالى: )َخَلُطوا َعَماًل �سَ
الِحَها({الأعراف: .56 }وال�سالح هنا يراد به اأن يكون الإن�سان �سالحًا  اْلأَْر�ِص َبْعَد اإِ�سْ
طيبة  نف�سًا  فاأ�سبحت  ال�سراط  على  واأقامها  وهذبها  فطهرها  بنف�سه  بداأ  قد  ذاته،  في 
�سالحة، يقول الإمام الغزالي  رحمه اهلل :) فحق على كل م�سلم اأن يبداأ بنف�سه في�سلحها 

1  / ال�سحاح في اللغة، 393/1، ل�سان العرب، 103/15.
2  /المفردات، للراغب الأ�سفهاني،232/1.

3  / المعجم الو�سيط، 48/1.
4  / الفروق في اللغة181/1، الكليات لأبي البقاء284/4

5  / المعجم الو�سيط 48/1.
6  / ل�سان العرب10/15.
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ال�سالح   ( اهلل:  رحمه  الآلو�سي  ، ويقول   1) المحرمات  وترك  الفرائ�ص  على  بالمواظبة 
عبارة عن الإتيان بما ينبغي والحتراز عّما ينبغي (، وهو اأي: ال�سالح: جامع لكل خير وله 
مراتب غير متناهية، ومرتبة الكمال فيه مرتبة عليا، ولذا طلبها الأنبياء عليهم ال�ّسالم كما 
اِلِحيَن(  النمل: 2.19  ْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك ال�سَّ قال النبي �سليمان عليه ال�ّسالم:)َواأَ
ح واجب الم�سلم تجاه نف�سه بتهذيبها، �سرع في  يقول الإمام الغزالي رحمه اهلل بعدما و�سّ
بيان معنى الإ�سالح فقال: ) ثم يعلم ذلك – اأي الذي قام بتهذيب نف�سه و�سالحها – ثم 
ثم  بلده  اأهل  اإلى  ثم  اأهل محلته  اإلى  ثم  اإلى جيرانه  الفراغ منهم  بعد  يتعدى  و  بيته  اأهل 
اإلى اأهل ال�سواد المكثف، ثم اإلى اأهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم...(3، وبتوافر 
اأخالقية  ف�سيلة  اكتمال  لالإن�سان  يتحقق  للنف�ص  والإ�سالح  النف�ص  في  ال�سالح  عن�سري 
)ال�سالح  بكلمتي  عنه  عبرت  ما  هي  تلك  الأخرى،  اأحداهما  يكمل  �سقين،  ذات  قراآنية 
النف�ص  والتعدي من  الآخرين  بتهذيب  القيام  الإ�سالح هو  باأن  فاإذا عرفنا  والإ�سالح (4، 
اأدركنا ذلك، فبم يتحقق وكيف يتم ذلك؟ .يقول الإمام ابن تيمية: رحمه  اإذًا  اإلى الغير، 
اهلل: )اإّن �سالح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاإّن �سالح المعا�ص والعباد 
في طاعة اهلل ور�سوله، ول يتم ذلك اإّل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و به �سارت 
عن  نهي  اأو  بمعروف  اأمر  اإما  الإ�سالح  فم�سمون  للنا�ص(5،  اأخرجت  اأمة  خير  الأمة  هذه 
منكر، وجاء في معجم العلوم الجتماعية اأن المق�سود بالإ�سالح هو » تغيير في نموذج من 
النماذج الجتماعية اأماًل في الو�سول اإلى تج�سيد ذلك النموذج، وحركات الإ�سالح بمعنى 
الكلمة تنزع اإلى تخفيف م�ساوئ النظام الجتماعي وت�سحيح الأو�ساع الفا�سدة وذلك عن 
الأ�سا�سي  البناء  تغيير  اإلى  يوؤدي ذلك  اأن  دون  الجتماعية  النظم  بع�ص  في  تعديل  طريق 
للمجتمع ». 6 ويمكن تعريف الإ�سالح باأنه تغيير اأنماط اأو قواعد اأو اأنظمة عمل اأو �سلوك 
بما  ودقيق  م�سبق  ت�سخي�ص  على  بناء  الموؤ�س�سي  اأو  المجتمعي  اأو  الفردي،  الم�ستوى  على 
ي�سمن معالجة �ساملة لأوجه العجز اأو الق�سور، اأو الخلل، ويحقق النهو�ص بالمجتمع من 
كافة الجوانب، ويحد من الف�ساد، وبذلك فالإ�سالح لي�ص عماًل فرديًا، بل هو عمل يعتمد 

1  / اإحياء علوم الدين، للغزايل،34/1.

2  / تف�سري الألو�سي،20/3.
3  /املرجع ال�سابق نف�سه.

4  / اإحياء علوم الدين، للغزايل،62/1.
5 /جمموع الفتاوى، لبن تيمية،  82 /03.

.www.almaai.com/home:6  /اأنظر: قامو�ص املعاين
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على الم�ساركة، فلي�ص الم�سلح هو من يعمل ويفكر ويقرر وحده، بل هو من يعمل مع اأفراد 
الفردي،  القرار  بعيدًا عن  ب�سكل جماعي  القرار  واتخاذ  بالتفكير معهم،  ويقوم  المجتمع 
ومفهوم الإ�سالح مفهوم �سامل لكل جوانب الحياة، ل يقت�سر على جانب اأو جوانب ويهمل 
الأخرى، وهذا يوؤكد على اأن تحقيق الإ�سالح يتطلب التنفيذ ب�سكل متواز لجميع المجالت 

التي تتطلب الإ�سالح، ولي�ص ب�سكل متتال اأو متتابع.

اأ�سحاب  عند  فمثاًل  اأي�سًا:  تعريفات  بعدة  الم�سطلح  اأهل  عند  الإ�سالح  مفهوم  ورد  كما 
ال�سناعات والحرف  المختلفة بالآتي:1

ِلُح َعَطَبها .  اعاِت«: اأي ُي�سْ الِح ال�سَّ 1 .«يقال: لمن َيقوُم ِباإِ�سْ

راَعِة .  الِح اأَرا�سيِهْم«: اأي َتْهِيَئُتها َوَجْعُلها �ساِلَحًة ِللزِّ حوَن ِباإِ�سْ  2 .«اإذا قاَم الَفالَّ

الإ�سالح  وُعّرف  َوَتْرِميِمَها.  ها  ي�سِ ِبَتْر�سِ القديَمِة«:اي  الِبناياِت  الِح  اإِ�سْ في  �َسَرعوا   ».  3  
�سات  الجتماعي: في علوم الجتماع بمجموعة الأن�سطة التي تهدف اإلى اإعادة التَّنظيم للموؤ�سَّ
الجتماعّية للو�سول اإلى م�ستوى اأف�سل من العدالة الجتماعّية، كما يق�سد به الق�ساء على 
ونظمها.  المختلفة  �سات  الموؤ�سَّ اأهداف  في  والمتناق�سات  الحكومّية  الأجهزة  في  الف�ساد 
وعند الم�سلحين الجتماعيين الدينين يعرف باإ�سالح ذات البين وهذه الكلمة تدور حول 
عدة معاني هي: اإ�سالح ما بين، اإ�سالح ذات البين، تلئيم ما بين، توفيق ذات البين، تاأليف ، 
م�سالحة، توفيق، م�سالمة، تاأليف القلوب، القيام اأو العمل علي عقد الت�سالح بين ال�سخ�سين،  
اأو  بالترا�سي  تنظيم  اإر�ساء،  البين،   ذات  توفيق  تاأليف،   بين،  ما  توفيق  عامة  م�سالحة 
بالم�سالحة، تنظيم بالتداول، جعله يت�سالح و يتوافق،  اإ�سالح ذات البين، موافقة، اإنهاء 
باأن  الزراعي  الخت�سا�ص  اأهل  وعند  تر�سية.  اإقناع،  بين،  ما  التوفيق  ح�سن،  وجه  علي 
راعّية، وتوزيع ما اقتطع  راعّي:)الزراعة ( حركة ُيراد بها تقييد الملكيَّات الزِّ الإ�سالح الزِّ
ا زراعّية توزيًعا عادًل .2 كما ورد تعريفه عند اأهل  حين الذين ل يملكون اأر�سً منها على الفالَّ
اإ�سالح اقت�سادي: ي�ستخدم هذا ال�سطالح من قبل البنك  باأنه: قر�ص  المال والقت�ساد 
الدولي ويعني قر�ص لتمويل الإ�سالح القت�سادي في دولة نامية ع�سو بالبنك، ب�سرط تبّني 
 3. adjustment loan : الدولة لبرنامج اإ�سالح اقت�سادي يقبله البنك، وتعني بالنجليزية
كل ذلك اإ�سالح ويدلل على اأن هذا المفهوم ي�ستغرق كافة جوانب الإ�سالح للحياة الب�سرية. 

1  / اأنظر: قامو�ص املعاين:www.almaai.com/home املعجم الغني.
2  / اأنظر: قامو�ص املعاين:www.almaai.com/home. معجم اللغة العربية املعا�سر.

3  / املعامالت املالية املعا�سرة يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي، يا�سر بن طه على كراويه،51/1.
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بم�سالح  المتعلقة  الق�سايا  مناق�سة  تتم  علمية عندما  بطريقة  يتم  الإ�سالح  اأن  اأرى  وهنا 
المواطن، ويتم تق�سي اآراءه، وتحديد الم�سكالت التي يعاني منها ودرا�ستها، والتو�سل اإلى 
اأف�سل الأ�ساليب لمعالجتها بما ي�سمن تحقيق العدالة الجتماعية، والم�ساواة للجميع. كما 
عند  الإ�سالح  مفهوم  يكون  بحيث  للم�سطلحات؛  توحيد  اإلى  بحاجة  الإ�سالح  مفهوم  اأن 
موؤ�س�سات الدولة المختلفة هو المفهوم نف�سه عند المواطن، وهذا يحتم باأن تكون الحقائق 
والمفاهيم والمفردات لالإ�سالح مت�سابهة لنف�ص الم�سامين، وتختلف باختالف الم�سامين، 
ويمكن الخلو�ص من ذلك كله اإلى اأن الإ�سالح همٌّ عام، وتوجه مجتمع باأكمله، وينظر له باأنه 
من اأهم عنا�سر التنمية، ومن اأهم واجبات المواطنة ال�سالحة، وجزء اأ�سا�سي من منظومة 

عمل، ومكون اأ�سا�سي من برنامج وخطة دولة. 
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�لمبحث �لثاني 

مفهوم �لإ�صالح في �لقر�آن �لكريم  

�لمطلب �لأول: معاني كلمة �لإ�صالح في �لقر�آن �لكريم:

 جاءت كلمة الإ�سالح في القراآن الكريم �سبعة ع�سر مرة وهي تحمل المعاني التالية:1 تعني 
كقوله  في  �سلح(،  )ومن  تعالى:  قوله  فمثاًل:  القراآنية،  الن�سو�ص  من  كثير  في  الإيمان 
اِتِهْم  يَّ َلَح ِمْن اآَباِئِهْم َواأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ ِتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن �سَ اِت َعْدٍن الَّ َنا َواأَْدِخْلُهْم َجنَّ تعالى:)َربَّ
َّكَ اأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( )غافر:8( ، و تعني: من اآمن، )وال�سالحين(اأي :الموؤمنين، كما  اإِن
يَن  ِبيِّ النَّ ِمَن  َعَلْيِهْم   ُ اهللَّ اأَْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  َفاأُوَلِئَك  �ُسوَل  َوالرَّ  َ اهللَّ ُيِطِع  تعالى:)َوَمْن  قوله  في 
بلفظ:  ووردت   ،)96 )الن�ساء:  َرفِيقاً(  اأُوَلِئكَ  َوَح�ُسنَ  وَال�سَّاِلحِينَ  وَال�سَُّهدَاءِ  وَال�سِّدِّيقِينَ 
ِعَباِدَك  ِفي  ِبَرْحَمِتَك  تعالى:)َواأَْدِخْلِني  كقوله  الموؤمنين،  ال�سالحين(اأي:  )عبادك 
َّنِي مُ�سْلِمًا  ال�سَّاِلحِينَ( )النمل:19(، ووردت بلفظ )بال�سالحين(، مثال قوله تعالى:)تَوَف
الِحِينَ()يو�سف: 101(. اأي: بالموؤمنين. وتعني اأي�سًا: ح�سن المنزلة، مثال  وَاأَلْحِقْنِي بِال�سَّ
،ووردت   )9 )يو�سف:  �سَالِحِينَ(  قَوْماً  بَعْدِهِ  مِنْ  �سالحين(:)وَتَكُونُوا  )قوماً  تعالى:  قوله 
َلِمَن  ُه ِفي اْلآِخَرِة  نَّ َواإِ ْنَيا  َطَفْيَناُه ِفي الدُّ بلفظ: )لمن ال�سالحين( كقوله تعالى: )َوَلَقِد ا�سْ
تعالى:  قال  ال�سالحين(،  )من  قوله:  في  الرفق،  وتعني   .)130 )البقرة:  الِحِينَ(  ال�سَّ
اِلِحيَن()اآل عمران:30(، وبلفظ: )واأ�سلح(، كقوله تعالى:  ورًا َوَنِبّيًا ِمَن ال�سَّ دًا َوَح�سُ )َو�َسيِّ
َّابُ الرَّحِيمُ( )البقرة:160(.  و َّنُوا فَاأُولَئِكَ اأَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاأَنَا التَّ َّ الَّذِينَ تَابُوا وَاأَ�سْلَحُوا وَبَي )اإِل
ُهَما َلِئْن  َ َربَّ كما تعني: ت�سوية الخلق، كقوله تعالى: )اآتيتنا �سالحًا(، كقوله تعالى: )َدَعَوا اهللَّ
اِلحًا َجَعال َلُه �ُسَرَكاَء  ا اآَتاُهَما �سَ اآتَيْتَنَا �سَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ ال�سَّاكِرِيَن )الأعراف: 189( َفَلمَّ
َّا يُ�سْرِكُونَ( )الأعراف:190( . وتعني: الإح�سان )اإل الإ�سالح(،  ُ عَم فِيمَا اآتَاهُمَا فَتَعَالَى اهللَّ
َواإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه   ِ ِباهللَّ اإِلَّ  َتْوِفيِقي  َوَما  ا�ْسَتَطْعُت  َما  الَح  �سْ اْلأِ لَّ  اإِ اأُِريُد  )اإِْن  تعالى:  كقوله 
اأُِنيُب( )هود:88(. وتعني الطاعة :)نحن م�سلحون(اأي مطيعون، كقوله تعالى:)َواإَِذا ِقيَل 
بلفظ: )بعد  ووردت  مُ�سْلِحُوَن()البقرة:11(،  نَحْنُ  َّمَا  اإِن قَالُوا  الْأَرْ�صِ  فِي  تُفْ�سِدُوا  ل  لَهُمْ 
اإِنَّ  َوَطَمعًا  َخْوفًا  َواْدُعوُه  الِحَها  �سْ اإِ َبْعَد  ْر�ِص  اْلأَ ِفي  ُتْف�ِسُدوا  تعالى:)َول  اإ�سالحها(، كقوله 
كقوله  ال�سالحات(  )وعملوا  )الأعراف:56((،  الْمُحْ�سِنِينَ(  مِنَ  قَرِيبٌ   ِ اهللَّ رَحْمَتَ 
َواآَمُنوا  َقْوا  اتَّ َما  اإَِذا  َطِعُموا  ِفيَما  ُجَناٌح  اِلَحاِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َعَلى  تعالى:)َلْي�َص 

1  / انظر: القامو�ص الوجيز لمعاني كلمات القراآن،31/1 القامو�ص الوجيز لمعاني كلمات القراآن الكريم تاأليف الميرزا 
.http:// www.almeshkat.net مح�سن اآل ع�سفور،موقع �سبكة م�سكاة الإ�سالمية
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اْلُمْح�ِسِنيَن()المائدة:  ُيِحبُّ   ُ َواهللَّ َواأَْح�َسُنوا  َقْوا  اتَّ ُثمَّ  َواآَمُنوا  َقْوا  اتَّ ُثمَّ  اِلَحاِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا 
ا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي  93(. واأداء الأمانة )اأبوهما �سالحًا(، كقوله تعالى:)اأ مَّ
)تكونوا  الوالدين:  بر  اِلحًا()الكهف:82(،  �سَ اأَُبوُهَما  َوَكاَن  َلُهَما  َكْنٌز  َتْحَتُه  َوَكاَن  اْلَمِديَنِة 
َّابِينَ غَفُورًا()الإ�سراء:25(. َّهُ كَانَ لِالْأَو �سالحين(،مثال قوله تعالى: )اإِنْ تَكُونُوا �سَالِحِينَ فَاإِن

بالمعروف  اأي:اآمرون  م�سلحون(،  )واأهلها  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  وتعني:الأمر 
ِلُحوَن(  ُم�سْ َواأَْهُلَها  ِبُظْلٍم  اْلُقَرى  ِلُيْهِلَك  َربَُّك  َكاَن  تعالى:)وَما  كقوله  المنكر،  عن  ناهون 
َواأَْدِخْلِني  اُه  َتْر�سَ اِلحًا  �سَ ْعَمَل  اأَ ْن  �سالحًا()َواأَ النعم)اأعمل  على  اهلل  �سكر  )هود:117(. 
�سمول  على  تدل  المعاني جميعها  وهذه   .)19 )النمل:  اِلِحيَن(  ال�سَّ ِعَباِدَك  ِفي  ِبَرْحَمِتَك 
مفهوم الإ�سالح  لإزالة الف�ساد عن جوانب الحياة كلها، وقد اأ�سارت الكثير من الن�سو�ص 
القراآنية اإلى مفهوم الإ�سالح بمعانيه المتعددة، وجعله القراآن جوهر الر�سالت ال�سماوية، 
اَلِحَها( �سْ اإِ َبْعَد  الأَر�ِص  ِفي  ُتْف�ِسُدوا  الف�ساد:)َوَل  يقابل  ما  منها:  معاِن  بعدة  ورد  فقد 
ًئا()التوبة: 102(،  اِلًحا َواآَخَر �َسيِّ )الأعراف: 56(، ومنها ما يقابل ال�سيئة:)َخَلُطوا َعَماًل �سَ
�َسِديًدا  َقْوًل  َوُقوُلوا  اهلَل  ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  الحات:)َيا  ال�سَّ لعمل  لعباده  اهلل  وتوفيَق 
مين:)َوَل َتْجَعُلوْا اهلّلَ  ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم ()الأحزاب: 71 (، ومحو التباغ�ص بين المتخا�سِ ُي�سْ
ا�ِص َواهلّلُ �َسِميٌع َعِليٌم( البقرة: 224(...  ِلُحوْا َبْيَن النَّ ُقوْا َوُت�سْ وْا َوَتتَّ أَْيَماِنُكْم اأَن َتَبرُّ ًة لِّ ُعْر�سَ
اَلَحًا ُيوٍفٍق اهلُل َبَينُهَماَ ()الن�ساء:35(، يجتمع الحكمان لمحاولة الإ�سالح .  ) اإْن ُيٍرْيَدا اإٍ�سْ
فاإن كان في نف�سي الزوجين رغبة حقيقية في الإ�سالح، وكان الغ�سب فقط هو الذي يحجب 
هذه الرغبة ، فاإنه بم�ساعدة الرغبة القوية في نف�ص الحكمين ، يقدر اهلل ال�سالح بينهما 
اَلَحًا ُيوٍفٍق اهلُل َبَينُهَما َ()الن�ساء:35( . .فهما يريدان  والتوفيق، قال تعالى : ) اإْن ُيٍرْيَدا اإٍ�سْ
الإ�سالح، واهلل ي�ستجيب لهما ويوفق . . تحكيم هذا الكتاب في حياة النا�ص لإ�سالح هذه 
الحياة، مع اإقامة �سعائر العبادة لإ�سالح قلوب النا�ص . فهما طرفان للمنهج الذي ت�سلح به 
الحياة والنفو�ص، ول ت�سلح ب�سواه . . والإ�سارة اإلى الإ�سالح في الآية :) اإنا ل ن�سيع اأجر 
الم�سلحين (، العمل ال�سالح لي�ص مجرد طيبة في النف�ص و�سعائر مفرو�سة تقام؛ اإنما هو 
الإ�سالح في الأر�ص بكل معاني الإ�سالح، من بناء وعمارة ون�ساط ونماء واإنتاج. فو�سف به 
 ،)130 اِلِحيَن()البقرة:  ال�سَّ َلِمَن  الآِخَرِة  ِفي  ُه  نَّ َواإِ ْنَيا  الدُّ ِفي  َطَفْيَناُه  ا�سْ اإبراهيم:)َوَلَقِد 
:)اإِْن  اِلِحيَن(اآل عمران)46: ،و�سعيب  َوِمَن ال�سَّ َوَكْهاًل  اْلَمْهِد  ِفي  ا�َص  النَّ وعي�سى: )َوُيَكلُِّم 
اأُِنيُب()هود: 88(.  َواإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ِباهلّلِ  اإِلَّ  َتْوِفيِقي  َوَما  ا�ْسَتَطْعُت  َما  اَلَح  الإِ�سْ اإِلَّ  اأُِريُد 
بموعظتي  اأ�سلحكم  اأن  اإل  اأريد  ما  والمعنى:  الكبير  تف�سيره  في  الرازي  الإمام  يقول 
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ا�ستطاعتي  والتقدير مدة  اأنه ظرف  الأول:  فيه وجوه:1  )ا�ستطعت(  ما  وقوله  ون�سيحتي، 
لالإ�سالح وما دمت متمكنا منه ل اآلو فيه جهدًا. الثاني: اأنه بدل من الإ�سالح، اأي المقدار 
ا�ستطعت  ما  اأ�سلح  اأن  اإل  اأريد  ما  اأي  له  مفعوًل  يكون  اأن  الثالث:  منه.  ا�ستطعت  الذي 
اإ�سالحه. ثم يميز القراآن الكريم بين الإ�سالح الحقيقي على الوجه ال�سابق بيانه وادعاء 
ِلُحوَن )11(  َما َنْحُن ُم�سْ ْر�ِص َقاُلوا اإِنَّ الإ�سالح، قال تعالى: ) َواإَِذا ِقيَل َلُهْم ل ُتْف�ِسُدوا ِفي اْلأَ
ُهْم ُهُم اْلُمْف�ِسُدوَن َوَلِكْن ل َي�ْسُعُروَن ( )البقرة:11- 12(، اإن الغر�ص الأكبر للقراآن هو  اأَل اإِنَّ
اإ�سالح الأمة باأ�سرها، فاإ�سالح كفارها بدعوتهم اإلى الإيمان ونبذ العبادة ال�سالة واتباع 
واإر�سادهم  وتثبيتهم على هداهم  اأخالقهم  بتقويم  الموؤمنين  واإ�سالح  والإ�سالم،  الإيمان 
اإلى طريق النجاح وتزكية نفو�سهم، ولذلك كانت اأغرا�سه مرتبطة باأحوال المجتمع في مدة 
الدعوة، فكانت اآيات القراآن م�ستقاًل بع�سها عن بع�ص، لأن كل اآية منه ترجع اإلى غر�ص 
الإ�سالح وال�ستدلل عليه، وتكميله وتخلي�سه من ت�سرب ال�ساللت اإليه فلم يلزم اأن تكون 
اإلى معالجة الأحوال الحا�سرة  اآياته مت�سل�سلة، ولكن حال القراآن كحال الخطيب يتطرق 
على اختالفها وينتقل من حال اإلى حال بالمنا�سبة ولذلك تكثر في القراآن الجمل المعتر�سة 
اأو تقويم  اأو بدون ذلك؛ فاإن كل جملة ت�ستمل على حكمة واإر�ساد  لأ�سباب اقت�ست نزولها 
ْلُح َخْيٌر()الن�ساء :  َواْل�سُ ْلَحًا  َبْيَنُهَما �سُ ٍلَحَا  اأَْن ُي�سْ َعٍلٍيٍهَمَا  معوج، قال تعالى: ) َفاَل ُجنَاَح 
128 (، فنفى الجناح عن الت�سالح واأثبت له اأنه خير فالجناح المنفي عن ال�سلح ما َعَر�ص 
و�ٍص َجَنًفا اأَْو اإِْثًما  قبله من اأ�سباب الن�سوز والإعرا�ِص، ومثله قوله تعالى :)َفَمْن َخاَف ِمن مُّ
ِحيٌم  () البقرة : 182 (، مع اأن الإ�سالح بينهم  َ َغُفوٌر رَّ نَّ اهللَّ َلَح َبْيَنُهْم َفاَل اإِْثَم َعَلْيِه اإِ َفاأَ�سْ
مرغب فيه واإنما المراد ل اإثم عليه فيما نق�َص من حق اأحد الجانبين وهو اإثم عار�ص، و 
منه،  المق�سود  نماوؤه  المال  و�سالح  �سر،  دون  باأكلها  ينتفع  بحيث  كونها  الثمرة  �سالح 
و�سالح الحال كونها بحيث تترتب عليها الآثار الح�سنة . وو�سف الإ�سالح ب  ) لهم ( دون 
اإ�سافة  اأ�سل  لأن  ذواتهم  اإ�سالح  على  ق�سره  يتوهم  لئال  اإ�سالحهم  يقل  لم  اإذ  الإ�سافة 
الم�سدر اأن تكون لذات الفاعل اأو ذات المفعول فال تكون على معنى الحرف ، ولأن الإ�سافة 
اأن  يتوهم  لئال  عنها  فعدل  الم�ساف  في عهد  كانت ظاهرة  التعريف  كانت من طرق  لما 
ِبيُكْم اأَل َتَرْوَن اأَنِّي  ٍخ َلُكْم ِمْن اأَ المراد اإ�سالح معين كما عدل عنها في قوله: )َقاَل اْئُتوِني ِباأَ
َنا َخْيُر اْلُمْنِزِليَن ( ) يو�سف: 59 (، ولم يقل باأخيكم ليوهمهم اأنه لم يرد اأخًا  اأُوِفي اْلَكْيَل َواأَ
معهودًا عنده، والمق�سود هنا جميع الإ�سالح ل خ�سو�ص اإ�سالح ذواتهم في�سمل اإ�سالح 

1  /تف�سير الرازي، للرازي،854/8.
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ذواتهم وهو في الدرجة الأولى ويت�سمن ذلك اإ�سالح عقائدهم واأخالقهم بالتعليم ال�سحيح 
بالمحافظة عليهم  اأمزجتهم  اإ�سالح  ويت�سمن  العالم،  اأحوال  الإ�سالمية ومعرفة  والآداب 
من  موؤنهم  بكفاية  عنهم  الأ�سرار  ودفع  وبمداواتهم،  والأمرا�ص  والأخطار  المهلكات  من 
اإ�سالح  وي�سمل  �سرف،  ول  تقتير  دون  اأمثالهم  معتاد  بح�سب  والم�سكن  واللبا�ص  الطعام 
اأموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها . ولقد اأبدع هذا التعبير ، فاإنه لو قيل اإ�سالحهم لتوهم 
قل  قيل  ولو  القيا�ص  اإلى  الأموال  اإ�سالح  على  الآية  دللة  في  فيحتاج  ذواتهم  على  ق�سره 
اإلى تدبير المال فاحتيج في دللتها على اإ�سالح ذواتهم اإلى فحوى  تدبيرهم خير لتبادر 
اإن كان خطابًا للذين حملهم  اأفعل تف�سيل  اأن يكون  الخطاب.  و )خير( في الآية يحتمل 
بعلة  اأموالهم  في  الت�سرف  وترك  اأمورهم  اعتزال  على  اليتامى  اأموال  اأكل  من  الخوف 
الخوف من �سوء الت�سرف فيها كما يقال: اإن ال�سالمة من �سلمى وجارتها    اأن ل تحل على 

حالٍل بواديها.
      فالمعنى اإ�سالح اأمورهم خير من اإهمالهم اأي اأف�سل ثوابًا واأبعد عن العقاب ، اأي خير في 
ح�سول غر�سكم المق�سود من اإهمالهم فاإنه ينجم منه اإثم الإ�ساعة ول يح�سل فيه ثواب 
ال�سعي والن�سيحة، ويحتمل اأن يكون �سفة مقابل ال�سر اإن كان خطابًا لتغيير الأحوال التي كانوا 
عليها قبل الإ�سالم، فالمعنى اإ�سالحهم في اأموالهم واأبدانهم وترك اإ�ساعتهم في الأمرين 
كما تقدم خير، وهو تعري�ص باأن ما كانوا عليه في معاملتهم لي�ص بخير بل هو �سر، فيكون 
ِلِح ()البقرة، 220(، وقد �ساع في ال�ستعمال  ُ َيْعَلُم اْلُمْف�ِسَد ِمَن اْلُم�سْ مرادًا من الآية:) َواهللَّ
هنا.  الأظهر  وهو  الحّق،  بع�ص  اإ�سقاط  على  الخ�سمين  بين  الترا�سي  على  ال�سلح  اإطالق 
لح( ) َفَعَل ال�سالح، وهو الطاعة هلل فيما اأمر ونهى، لأّن اهلل ما اأراد ب�سرعه اإّل  ومعنى  )اأ�سْ
اإ�سالح النا�ص كما حَكى عن �سعيب، قال تعالى:) اإن اأريد اإّل الإ�سالح ما ا�ستطعت () هود : 
هي عن الإ�سراك لأّن اإ�سالح العتقاد هو مفتاح باب الإ�سالح في العاجل، والفالح  88 (1 . النَّ
ِلُحوَن ()  َنْحُن ُم�سْ َما  اإِنَّ ْر�ِص َقاُلوا  اْلأَ ُتْف�ِسُدوا ِفي  َلُهْم ل  َواإَِذا ِقيَل  في الآجل، قال تعالى: ) 
ار  �سورة البقرة: 11 (، �سالح في الأر�ص، لأّن الأّول اإيجاد ال�ّسيء �سالحًا، والّثاني جعل ال�سّ
�سالحًا بالّتهذيب اأو بالإزالة، اإّن الإ�سالح مو�سوع للقدر الم�سترك بين اإيجاد ال�ّسيء �سالحًا 
وبين جعل الفا�سد �سالحًا . فالإ�سالح هنا م�سدر في معنى ال�سم الجامد، ولي�ص في معنى 
الفعل، لأّنه اأريد به اإ�سالح حا�سل ثابت في الأر�ص ل اإ�سالح هو ب�سدد الح�سول، فاإذا ُغّير 
ار على �سّره، اأو ا�ستبقى مع اإمكان اإزالته، كان  الُح، وا�سُتعمل ال�سّ ذلك الّنظام فاأْف�ِسد ال�سّ

1  / التحرير والتنوير،293/7.
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ْوِلَياُء َبْع�ٍص اإِلَّ َتْفَعُلوُه  ُهْم اأَ ِذيَن َكَفُروا َبْع�سُ اإف�سادًا بعد اإ�سالح، كما اأ�سار اإليه قوله تعالى:) َوالَّ
َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْلأَْر�ِص َوَف�َساٌد َكِبيٌر () الأنفال: 73 (. وقد جمع له في و�سيته مالك ال�سيا�سة 
) اْلُمْف�ِسِديَن  �َسِبيَل  ِبْع  َتتَّ َول  ِلْح  �سْ َواأَ َقْوِمي  ِفي  اْخُلْفِني  َهاُروَن  ِخيِه  ِلأَ ُمو�َسى  َوَقاَل   (: بقوله 

)الأعراف: 142(، فاإن �سيا�سة الأمة تدور حول ِمحور الإ�سالح، وهو جعل ال�سيء �سالحًا، 
فجميُع ت�سرفات الأمة واأحوالها يجب اأن تكون �سالحة. ابتدئ الت�سريع بالنهي عن عبادة غير 
اهلل لأن ذلك هو اأ�سل الإ�سالح، لأن اإ�سالح التفكير مقدم على اإ�سالح العمل، اإذ ل ي�ساق 
األ واإن في الج�سد م�سغة   »: اإذا كان �سالحًا. وفي الحديث  اإل  اإلى طلب ال�سالحات  العقل 
قوله  ومعنى  القلب«1.  وهي  األ  كله  الج�سد  ف�سد  ف�سدت  واإذا  كله  الج�سد  �سلح  �سلحت  اإذا 
ِلُحوَن ( اأي: مق�سورون على الإ�سالح المح�ص الذي لم ي�سبه �سيء  َما َنْحُن ُم�سْ اإِنَّ تعالى:) 
ِلِح()البقرة:220-224(، وقوله تعالى: )  اْلُم�سْ ِمَن  اْلُمْف�ِسَد  َيْعَلُم   ُ من وجوه الف�ساد. )َواهللَّ
اأموالهم  اإ�سالح  اأو  اإ�سالحهم  عليها  يترتب  مداخلة  مداخلتهم  اأي   ) َخْيٌر  ُهْم  لَّ اَلٌح  اإِ�سْ ُقْل 
بالتنمية والحفظ خير من مجانبتهم، وفي الحتمال الأول اإقامة غاية ال�سيء مقامه . ) اإِْن 
اَلحًا ( اأي اإن اأراد البعولة بالرجعة اإ�سالحًا لما بينهم وبينهن، ولم يريدوا الإ�سرار  اأََراُدوْا اإ�سْ
بتطويل العّدة عليهّن مثاًل ، ولي�ص المراد من التعليق ا�ستراط جواز الرجعة باإرادة الإ�سالح 
حتى لو لم يكن ق�سده ذلك ل تجوز لالإجماع على جوازها مطلقًا، بل المراد تحري�سهم على 
اَلٍح َبْيَن الَنَا�ٍص  ق�سد الإ�سالح حيث جعل كاأنه منوط به ينتفي بانتفائه، قال تعالى: ) اأَْو اإٍ�سْ
()الن�ساء:121-124(، وتخ�سي�سه بالقر�ص واإغاثة الملهوف و�سدقة التطوع، وتخ�سي�ص 
يعول عليه، وخ�ص  �سند  له  ولي�ص  اإليه  داعي  الواجبة مما ل  بال�سدقة  تقدم  فيما  ال�سدقة 
ال�سدقة والإ�سالح بين النا�ص بالذكر من بين ما �سمله هذا العام اإيذانًا بالعتناء بهما لما 
في الأول: من بذل المال الذي هو �سقيق الروح، وما في الثاني : من اإزالة ف�ساد ذات البين 
وهي الحالقة للدين كما في الخبر، وقدم ال�سدقة على الإ�سالح لما اأن الأمر بها اأ�سق لما 
فيه من تكليف بذل المحبوب، والنف�ص تنفر عمن يكلفها ذلك، ول كذلك الأمر بالإ�سالح، 
وذكر الإمام الرازي اأن ال�سر في اإفراد هذه الأق�سام الثالثة بالذكر: 2»اأن عمل الخير المتعدي 
المال،  كاإعطاء  اإما ج�سمانية  والمنفعة  الم�سرة،  لدفع  اأو  المنفعة  لإي�سال  اإما  النا�ص،  اإلى 
بالأمر  الإ�سارة  واإليه  روحانية  واإما   ،) َدَقٍة  ِب�سَ اأََمَر  َمْن  اإِلَّ   (  : تعالى  بقوله  الإ�سارة  واإليه 
اَلٍح َبْيَن الَنَا�ٍص (  ول يخفى  بالمعروف، واأما رفع ال�سرر فقد اأ�سير اإليه بقوله تعالى:) اأَْو اإ�سْ
اأن  تفا�سدوا من غير  اإذا  بالمودة  بينهم  التاأليف  النا�ص  بين  الإ�سالح  والمراد من  فيه،  ما 

1  / البخاري، باب ف�سل من ا�ستبراأ لدينه، رقم)3984(، وم�سلم، باب اأخذ الحالل وترك ال�سبهات، رقم )4178(.
2  / انظر: تف�سير الرازي،5 /379.
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يجاوز في ذلك حدود ال�سرع ال�سريف، نعم اأبيح الكذب لذلك، فقد اأخرج ال�سيخان واأبو داود 
عن اأم كلثوم بنت عقبة اأنها �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول : » لي�ص الكذاب 
بالذي ي�سلح بين النا�ص فينمي خيرًا اأو يقول خيرًا، وقالت : لم اأ�سمعه يرخ�ص في �سيء مما 
يقوله النا�ص اإل في ثالث : في الحرب والإ�سالح بين النا�ص وحديث الرجل امراأته، وحديث 
 « و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال   : قال  عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن   .1« زوجها  المراأة 
اأف�سل ال�سدقة اإ�سالح ذات البين »2.  وهذا الخبر ظاهر في اأن الإ�سالح اأف�سل من ال�سدقة 
بالمال، ومثله ما اأخرجه اأحمد واأبو داود والترمذي و�سححه عن اأبي الدرداء قال: قال ر�سول 
وال�سدقة؟  وال�سالة  ال�سيام  درجة  باأف�سل من  اأخبركم  األ   «  : و�سلم  عليه  �سلى اهلل  اهلل 
قالوا: بلى قال: اإ�سالح ذات البين »3،  ول يخفى اأن هذا ونحوه مخّرج مخرج الترغيب ، ولي�ص 
المراد ظاهره اإذ ل �سك اأن ال�سيام المفرو�ص وال�سالة المفرو�سة وال�سدقة كذلك اأف�سل 
من الإ�سالح اللهم اإل اأن يكون اإ�سالح يترتب على عدمه �سر عظيم وف�ساد بين النا�ص كبير . 
اَلِحهَا ( اأي اإ�سالح اأمرها اأو اأهلها  �سْ ) َوَل ُتْف�ِسُدوْا في الأر�ص ( بالجور اأو به وبالكفر )َبْعَد اإِ
الأنبياء  والفاعل   ، الم�ساف  بحذف  مفعوله  اإلى  الم�سدر  اإ�سافة  من  فالإ�سافة  بال�سرائع، 
واأتباعهم . وجوز اأن ل يقدر م�ساف ويعتبر التجوز في الن�سبة الإيقاعية لأن اإ�سالح من في 
الأر�ص اإ�سالح لها، واأن تكون الإ�سافة من اإ�سافة الم�سدر اإلى الفاعل على الإ�سناد المجازي 
للمكان، واأن تكون على معنى في اأي بعد اإ�سالح الأنبياء فيها، وياأبى الحمل على الظاهر لأن 
َلَح {  الإ�سالح يتعلق بالأر�ص نف�سها كتعميرها واإ�سالح طرقها ل تف�سدوا في الأر�ص . } َواأَ�سْ
ما يحتاج اإلى الإ�سالح من اأمور دينهم، اأو كن م�سلحًا على اأنه منزل منزلة الالزم من غير 
تقدير مفعول . وعن ابن عبا�ص اأنه يريد الرفق بهم والإح�سان اإليهم، وقيل: المراد احملهم 
َّبِعْ �سَبِيلَ الْمُفْ�سِدِينَ ()الأعراف: 142(،  على الطاعة وال�سالح، قال تعالى: ) وَاأَ�سْلِحْ وَل تَت
اأي ول تتبع �سبيل من �سلك الإف�ساد بدعوة وبدونها.4. حمل الظلم على مطلق الف�ساد ال�سامل 
مت�سديًا  البع�ص  بكون  عنه  والإقالع  اإ�سالحه  على  الإ�سالح  وحمل  والآثام  القبائح  ل�سائر 
للنهي . والبع�ص الآخر متوجهًا اإلى التعاظ غير م�سر على ما هو عليه من ال�سرك وغيره من 
اأنواع الف�ساد. عن جرير قال:« �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سئل عن تف�سير هذه 
ِلُحوَن ()هود: 117(، فقال عليه ال�سالة  الآية: ) َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها ُم�سْ

1  / البخاري، باب لي�ص الكاذب الذي ي�سلح بين النا�ص،  رقم )2692(، وم�سلم، باب تحريم وبيان ما يباح منه، رقم )6799(.
2  / �سنن اأبودود، باب في اإ�سالح ذات البين، رقم )4919(.

3  / اأبو داود، باب ماجاء في اإ�سالح ذات البين، رقم )4919(.
4 / تف�سير الألو�سي،237/6.
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وال�سالم: )واأهلها ين�سف بع�سهم بع�سًا( واأخرجه ابن اأبي حاتم . والخرائطي في م�ساوي 
يثبت عن  لم  ولعله  الطبري،  نقله  الذي  المعنى  الأخالق عن جرير موقوفًا، وهو ظاهر في 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واإل فالأمر م�سكل، وجعل الت�سدي للنهي من بع�ص والتعاظ 
َخْيٌر()البقرة:220(،  َلُّهْم  الٌح  اإِ�سْ )ُقْل  تعالى:  قال   ، البع�ص.1  اإن�ساف  اآخر من  بع�ص  من 
الإ�سالح لليتيم يتناول اإ�سالحه بالتعليم والتاأديب، واإ�سالح ما له بالتنمية والحفظ2. يقول 
القا�ساني: )كانوا يرون ال�سالح في تح�سيل المعا�ص، وتي�سير اأ�سبابه، وتنظيم اأمور الدنيا 

لتوغلهم في محبة الدنيا(3.
�لمطلب �لثاني: م�صطلح �لإ�صالح ي�صمل جميع جو�نب �لحياة:

والفكرية  والقت�سادية  والعقدية  الأخالقية  النواحي  اإ�سالح  اأي�سًا،  يت�سمن  الإ�سالح 
يغطي  وعام  �سامل  الإ�سالح  مدلول م�سطلح  اأن  باعتبار  وال�سيا�سية،  والتربوية  والثقافية 
ومنذرين  مب�سرين  والمر�سلين  الأنبياء  اهلل  بعث  النحو  هذا  وعلي  كافة.  الحياة  جوانب 
ومعلمين للب�سرية ومخل�سين لها من اآلم الدنيا وعذاب الآخرة والتخبط في طريق الحياة 
الكون  في  والإف�ساد  الف�ساد  �سد  اأنه  يعني  اللغوي  بمدلوله  الإ�سالح  كان  :واإذا  الطويل 
�ساقة  عملية  الإ�سالح  عملية  اأن  ندرك  هنا  من  فاإننا  الإن�سان،  حاجات  وفي  الحياة  وفي 
وم�ستمرة؛ ومطلوبة في كل زمان ومكان مع اأهمية وجود الإ�سالح واإزالة الف�ساد في النظم 
كافة: الجتماعية منها وال�سيا�سية والقت�سادية  والدينية والفكرية والثقافية والأدبية اأي�سًا 
والتربوية ومن هذا المدخل اأي�سًا ندرك �سر تتابع وتوالي النبوات والبعثات الر�سالية من 

ال�سماء اإلي الأر�ص  وذلك  لحاجة الإ�سالح الم�ستمرة لأحوال الب�سرية .
اإ�سالح حال  اأولوياتهم  وفي مقدمة  بالإ�سالم  والمر�سلون جاءوا جميعًا  الأنبياء  كان  واإذا 
حملت  اأي�سًا  الر�سالت  هذه  فان  العالمين،  رب  هلل  العبادة  لخلو�ص  والأخالق  العقيدة 
اأزمانها   واختلفت  الب�سرية  حياة  في  وجدت  �سائكة  لق�سايا  وحلول  معالجات  طياتها  في 
واأماكنها واأ�سخا�سها، وهذا اأي�سًا يف�سر لنا �سر اختالف �سرائع الأنبياء والمر�سلين ومناهج 
ْر�َسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن  اإ�سالحهم واإن اتحدت الأهداف والمقا�سد الكلية، قال تعالى: )َوَما اأَ
ُه َل اإَِلَه اإِلَّ اأََنا َفاْعُبُدوِن()الأنبياء:25(، حيث واجهت نبوة نوح عليه  َر�ُسوٍل اإِلَّ ُنوِحي اإَِلْيِه اأَنَّ
ال�سالم اإ�سالح العقيدة ومعالجة النحرافات الفكرية وهي تبعية الآباء والأجداد على غير 
ِتَنا ِبَما  َ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد اآَباوؤَُنا َفاأْ هدى وب�سيرة، قال تعالى: )َقاُلوا اأَِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد اهللَّ

1  الألو�سي 406/8.
2  / البحر المحيط لالأندل�سي،154/2.

3  / )محا�سن التاأويل للقا�سمي، 252/1(. 
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ْوِني  ُهْم َع�سَ اِدِقيَن() الأعراف:70(، وقال تعالى: )َقاَل ُنوٌح َربِّ اإِنَّ َتِعُدَنا اإِْن ُكْنَت ِمَن ال�سَّ
اًرا )22( َوَقاُلوا َل َتَذُرنَّ  َبُعوا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه اإِلَّ َخ�َساًرا )21( َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّ َواتَّ
َتِزِد  َوَل  َكِثيًرا  لُّوا  اأَ�سَ َوَقْد   )23( َوَن�ْسًرا  َوَيُعوَق  َيُغوَث  َوَل  �ُسَواًعا  َوَل  ا  َودًّ َتَذُرنَّ  َوَل  اآِلَهَتُكْم 
اَلًل( )نوح21-24(. وواجهت نبوة اإبراهيم عليه ال�سالم، طغيان ال�سالل  اِلِميَن اإِلَّ �سَ الظَّ
ال�سعبي الجماعي وطغيان الملك الب�سري المتاأله عند النمرود بن كنعان، قال تعالى:)اأََلْم 
َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت  ُ اْلُمْلَك اإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ ِه اأَْن اآَتاُه اهللَّ َتَر اإَِلى الَِّذي َحاجَّ اإِْبَراِهيَم ِفي َربِّ
ِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب  ْم�ِص ِمَن اْلَم�ْسِرِق َفاأْ ِتي ِبال�سَّ َ َياأْ نَّ اهللَّ َقاَل اأََنا اأُْحِيي َواأُِميُت َقاَل اإِْبَراِهيُم َفاإِ
اِلِميَن( )البقرة: 258(، وواجهت نبوة لوط عليه  ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَّ
ال�سالم انحرافًا اجتماعيًا جماعيًا في الفطرة الإن�سانية وهو اإتيان الذكران من العالمين، 
َل َتتَُّقوَن )161(  َبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْر�َسِليَن )160( اإِْذ َقاَل َلُهْم اأَُخوُهْم ُلوٌط اأَ قال تعالى:)َكذَّ
اإِْن  ْجٍر  اأَ ِمْن  َعَلْيِه  ُلُكْم  اأَ�ْساأَ َوَما  َواأَِطيُعوِن )163(   َ اهللَّ ُقوا  َفاتَّ اأَِميٌن )162(  َر�ُسوٌل  َلُكْم  ي  اإِنِّ
َخَلَق  َما  اْلَعاَلِميَن )165َوَتَذُروَن  ِمَن  ْكَراَن  الذُّ اأََتاأُْتوَن  اْلَعاَلِميَن )164(  َربِّ  َعَلى  اإِلَّ  اأَْجِرَي 
َلُكْم َربُُّكْم ِمْن اأَْزَواِجُكْم َبْل اأَْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن( )ال�سعراء:166-165(. وواجهت نبوة �سعيب 
عليه ال�سالم ظاهرة اقت�سادية وهي ظاهرة الغ�ص والتطفيف في الميزان، والمكيال واأكل 
َيا  َقاَل  �ُسَعْيًبا  اأََخاُهْم  َمْدَيَن  َواإَِلى  تعالى:)  قال  الأمانات،  واإ�ساعة  بالباطل،  النا�ص  اأموال 
ُكْم َفاأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَل  َنٌة ِمْن َربِّ َ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّ َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ
ُكْنُتْم  اإِْن  َلُكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  اَلِحَها  �سْ اإِ َبْعَد  اْلأَْر�ِص  ِفي  ُتْف�ِسُدوا  َوَل  اأَ�ْسَياَءُهْم  ا�َص  النَّ َتْبَخ�ُسوا 
ال�سالم  عليهما  هارون  واأخيه  مو�سى  اهلل  كليم  نبوة  وواجهت  ُموؤِْمِنيَن()ال�سعراء:58(، 
ظاهرة ال�ستبداد والطغيان ال�سيا�سي العظيم الذي مثله فرعون م�سر ووزيره هارون  والمالأ 
واإمعة  حمية  فاتبعوه  فرعون  ا�ستخفهم  الذين  الفا�سدين  وم�ساعديه  ورجاله  حا�سيته  من 
اإلهًا وملكًا ل يقهر، قال تعالى: )َوَلَقْد  ورهبة، فاأوردهم دار البوار، حين �سور لهم نف�سه 
اٌب( اأَْر�َسْلَنا ُمو�َسى ِباآَياِتَنا َو�ُسْلَطاٍن ُمِبيٍن )23( اإَِلى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا �َساِحٌر َكذَّ

ْرًحا  �سَ ِلي  اْبِن  َهاَماُن  َيا  ِفْرَعْوُن  وتجبر:)َوَقاَل  �سلف  في  فرعون  وقال  )غافر:23-24(، 
ي َلأَُظنُُّه َكاِذًبا َوَكَذِلَك  ِلَع اإَِلى اإَِلِه ُمو�َسى َواإِنِّ َماَواِت َفاأَطَّ َلَعلِّي اأَْبُلُغ اْلأَ�ْسَباَب )36( اأَ�ْسَباَب ال�سَّ
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن اإِلَّ ِفي َتَباٍب()غافر:37-36( ،  دَّ َعِن ال�سَّ َن ِلِفْرَعْوَن �ُسوُء َعَمِلِه َو�سُ ُزيِّ
عليهما  ! ، وان�سغلت نبوتا داود وابنه �سليمان–  اإله ياأكل وي�سرب و يتغوط  فيا عجبي من 
ال�سالم بعد التوحيد- بالعدل ونزاهة الق�ساء، والف�سل بين الخ�سوم بعدل ونزاهة واأمانة، 
ا ِلُحْكِمِهْم �َساِهِديَن  ْذ َنَف�َسْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّ )َوَداُووَد َو�ُسَلْيَماَن اإِْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث اإِ
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ْيَر  ْحَن َوالطَّ ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُي�َسبِّ ْمَناَها �ُسَلْيَماَن َوُكالًّ اآَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما َو�َسخَّ )78( َفَفهَّ
بتحقيقها في  اأمر اهلل  التي  الأمانات  اأعظم  ولعلها من  َفاِعِليَن()الأنبياء:78-79(،  ا  َوُكنَّ
حياة النا�ص، لأن العدل اأ�سا�ص الحكم ول تقوم الحياة اإل به، ول يح�سل الأمن الجتماعي، 
ول ال�ستقرار ال�سيا�سي، ول النماء القت�سادي، ول يكون ال�سهود الح�ساري، اإل به. ولذلك 
تدول دولة الكفر وال�سرك ما اأقامت العدل، وتنهار وتزول دولة الإ�سالم الظالمة الم�ستبدة، 
واإن رفعت الإ�سالم لها �سعارًا، واأذنت به على روؤو�ص الأ�سهاد لياًل ونهارًا، لأن ن�سر اهلل ل 
يتحقق اإل بالعدل، وتمكين اهلل لعباده  في الأر�ص ل يكون اإل باإقامته، وتبديل الحياة من 
الأمن اإلى الخوف، وال�سالم الجتماعي، وال�ستقرار القت�سادي، والنهو�ص الح�ساري، ل 

تتحقق هذه المعاني كلها اإل بتحقيق العدل، وال�ستقامة على توحيد اهلل وعبادته.
ومهيمنة  وكاملة  �ساملة  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  والمر�سلين  الأنبياء  خاتم  نبوة  جاءت  ثم 
ومعنية باأوجه الإ�سالح كلها، م�ستغرقة لمعانيه، ومعممة لفل�سفة تنزيله، داعية اإلى بقائه 
ْثُلُكْم يوحى  َماآ اأََنْا َب�َسٌر مِّ نَّ وا�ستمراره، موؤكدة ب�سدة على حيويته واأهميته، قال تعالى: ) ُقْل اإِ
ِه  اِلحًا َوَل ُي�ْسِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل �سَ َماآ اإلهكم اإله َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاآَء َربِّ اإَِليَّ اأَنَّ
َماآ اإلهكم اإله َواِحٌد  ْثُلُكْم يوحى اإَِليَّ اأَنَّ َماآ اأََنْا َب�َسٌر مِّ اأََحَدا () الكهف : 110(، وقوله: )ُقْل اإِنَّ

فا�ستقيموا اإَِلْيِه وا�ستغفروه ( )ف�سلت : 6( .
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المبحث الثالث 

�لتعريف �لمنهجي لالإ�صالح وخ�صائ�صه 

�لمطلب �لأول: �أ�صكال �لإ�صالح و�أنماط �لتغيير:

ويقول د.�سبري محمد خليل في مفهوم الإ�سالح:« ومرجع تعدد تعريفات مفهوم الإ�سالح 
على الوجه ال�سابق بيانه هو تعدد الزوايا التي ينظر منها للمفهوم، وبالتالي فاإن العالقة 
بين هذه التعريفات هي عالقة تكامل ل تناق�ص. والتعريف الذي نرجحه لمفهوم الإ�سالح 
اأدلة  اإليه من زاوية منهجية، هو تعريفه باأنه: تغيير تدريجي جزئي �سلمي«.1 ومن  منظور 
الإ�سالح كتغيير تدريجي جزئي �سلمي؛ قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:)من راأَى منكم منَكرا 
�سعف الإيمِان(2.وياأخذ  فليغّيره بيِده َفاإن لْم ي�ْستطْع َفبِل�سانه َفاإن لم ي�ْستطْع َفبَقلِبه َوذلك اأَ

الإ�سالح كنمط للتغيير اأ�سكال عدة اأهمها: 

التقويم الذي عبر عنه اأبو بكر ال�سديق )ر�سي اهلل عنه( بقوله: )اإني قد وليت عليكم - 1
عن  يعبر  والتقويم  فقوموني(3.  اأ�ساأت  واإن  فاأعينوني،  اأح�سنت  فاإن  بخيركم،  ول�ست 
موقف نقدي قائم على اأخذ  وقبول ال�سواب، ورد ورف�ص الخطاأ،  فهو نقد لل�سلطة 

لتقويمها اأي بهدف الك�سف عن اأوجه ق�سورها عن اأداء دورها.4

الن�سح،  لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )الدين الن�سيحة، قيل: لمن يا ر�سول اهلل !؟ - 2
قال: هلل ولكتابه ولر�سوله، ولأئمة الم�سلمين وعامتهم (5. يقول الباقالني بعدما ذكر 
ف�سق الإمام و ظلمه: »...بل يجب و عظه و تخويفه، و ترك طاعته في �سيء مّما يدعو 

اإليه من معا�سي اهلل«6.

�لمطلب �لثاني:خ�صائ�ص �لإ�صالح:

 اإن الإ�سالح ل يمكن اأن يتم جملة واحدة، واإنما يتم مرحلة مرحلة و بالتدرج، لذلك يجب 
على دعاة الإ�سالح األ ي�ستعجلوا النتائج،وعليهم اأن ي�سعوا في ح�سابهم خ�سائ�ص الإ�سالح 

.sabri.khalil30@yahoo.com ،1  / د.�سبري محمد خليل/ اأ�ستاذ الفل�سفة بجامعه الخرطوم، معنى ال�سالح
ال�سنن،باب الأمر  الإِيَماِن، رقم)185(، وابن ماجة في  ِمَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  ْهِى  النَّ َكْوِن  َبَياِن  2  / م�سلم في ال�سحيح،باب 

بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم)4013(.
3  / تاريخ الكامل لبن الأثير،361/2.

.sabri.khalil30@yahoo.com ،4  / معنى الإ�سالح، د.�سبري محمد خليل/ اأ�ستاذ الفل�سفة بجامعه الخرطوم
5  / البخاري، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الدين الن�سيحة، رقم)56(، وم�سلم، باب بيان اأن الدين الن�سيحة، 

رقم)205(.
6  / التمهيد للباقال ين ، �ص186.
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التي تتمثل في الآتي: 
�أوًل: �لتدرج: ويعني اأن الإ�سالح تغيير تدريجي، ل يتم بالقفز على الواقع، بل بالنتقال 

به مما هو كائن، اإلى ما هو ممكن، ا�ستنادًا اإلى قاعدة التدرج التي قررها الإ�سالم، وهنا 
يجب التمييز بين نوعين من اأنواع التدرج:

 �أ/ �لتدرج في �لت�صريع: اأي التدرج في بيان درجة الإلزام في القاعدة ال�سرعية المعينة :) 

بيان  في  والتدرج  الوجوب...(،  اإلى  الندب  من  اأو  التحريم  اإلى  الكراهة  اإلى  الإباحة  من 
ِخيِل َواْلأَْعَناِب  درجة الإلزام في �سرب الخمر من الإباحة، عند قوله تعالى: )َوِمْن َثَمَراِت النَّ
تعالى:)َي�ْساأَُلوَنَك  الكراهة عند قوله  اإلى  َح�َسًنا()النحل: 67(،  َوِرْزًقا  �َسَكًرا  ِمْنُه  َتتَِّخُذوَن 
ا�ِص()البقرة: 219(، و قوله تعالى:)َيا  َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّ
اَلَة َواأَْنُتْم �ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَل ُجُنًبا اإِلَّ َعاِبِري  ِذيَن اآََمُنوا َل َتْقَرُبوا ال�سَّ اأَيَُّها الَّ
َمُنوا  ِذيَن اآَ يَُّها الَّ �َسِبيٍل َحتَّى َتْغَت�ِسُلوا()الن�ساء: 43(، ثم اإلى التحريم عند قوله تعالى:)َيا اأَ
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( اُب َواْلأَْزَلُم ِرْج�ٌص ِمْن َعَمِل ال�سَّ ْن�سَ َما اْلَخْمُر َواْلَمْي�ِسُر َواْلأَ اإِنَّ

)المائدة: 90(، غير اأن هذا النوع من اأنواع التدرج قد انتهى بختم النبوة بانتقال الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم اإلى الرفيق الأعلى.

ب/�لتدرج في �لتطبيق: اأي التدرج في تطبيق القاعدة ال�سرعية ولي�ص في بيان  درجة 

قومك  اإّن   ( لبنه:  العزيز  عبد  بن  عمر  قول  اأدلته  ومن  ال�سرعية،  القاعدة   في  الإلزام 
اأريد مكابرتهم على انتزاع ما في  قد �سّدوا وهذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى 
اأيديهم، لم اآمن اأن يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه الدماء، واهلل لزوال الدنيا اأهون علي، من اأن 
يراق في �سببي محجمة من دم، اأو ما تر�سى اأن ل ياأتي على اأبيك يوم من اأيام الدنيا اإل 
وهو يميت فيه بدعة، ويحيي فيه �سنة، حتى يحكم اهلل بيننا، وبين قومنا بالحق وهو خير 
ب�سبب  اإراقة دماء  الهادي دون  الإ�سالح  التدرج في  دليل عملي على  الحاكمين (1. وهذا 

الثورات والخروج على الحكام.

 ثانيًا: �لموقف �لنقدي )�لتقويمي(: الذي يتجاوز  كل من موقفي الرف�ص والقبول 
اإلى موقف قائم على اأخذ وقبول ما هو �سواب، ورد ورف�ص ما هو خطاأ. وقد  المطلقين، 
بمعايير مو�سوعية مطلقة، هي  تقييده  بعد  النقدي،  بالموقف  اللتزام  اإلى  الإ�سالم  دعى 
َفَيَتِبُعوَن  اَلَقْوَل  َي�ْسَتِمُعوَن  )اَلٍذْيَن  تعالى:  قال  الدللة،  القطعية  الورود  اليقينية  الن�سو�ص 

1  / حلية الأولياء  282/5- �سفة ال�سفوة لبن الجوزي 128/2 .
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مع  اأنا  يقول  اإمعة،  اأحدكم  يكن  و�سلم:)ل  عليه  اهلل  �سلى  وقال   .)18: )الزمر  اأَْح�َسَنُه( 
النا�ص اإن اأح�سن النا�ص اأح�سنت واإن اأ�ساءوا اأ�ساأت، بل وطنوا اأنف�سكم، اإن اأح�سن النا�ص 
اأن تح�سنوا، واإن اأ�ساءوا اأن تجتنبوا اإ�ساءتهم(1، اأما النق�ص فهو ما يقابل الرف�ص المطلق. 

 �لمطلب �لثالث: عالقة �لإ�صالح بمفهوم �لثورة:

نجد هنا مذهبين في تحديد طبيعة العالقة بين المفهومين: اأوًل:مذهب الجمع: ويقوم على 
الجمع بين الإ�سالح )كنمط تغيير تدريجي جزئي (؛ والثورة ) كنمط تغيير فجائي كلي ( 
على وجه يرفع التعار�ص )التناق�ص( بينهما، من خالل تقديم الإ�سالح على الثورة زماًنيًا 
وقيميًا، وذلك باعتبار اأن الإ�سالح هو نمط التغيير الأ�سل، وبالتالي ل بد من اللتزام به، ما 
دامت تتوافر اأمكانية اللتزام به، بينما الثورة هي نمط التغيير الفرع، وبالتالي فاإن اللتزام 
بها ل يكون اإل في حالة عدم توافر اأي اإمكانية  لالإ�سالح  من خالل النظام القانوني المعين 
النظام  في  ممثلة  الإ�سالح  اأمام  عقبة  لإزالة  كاأداة  الثورة  تحقق  بمجرد  اأنه  اأي  وانتهاًء: 
القانوني المعين يتم الرجوع اإلى الإ�سالح كنمط تغيير اأ�سلي، ومرجع اأن  الإ�سالح هو نمط 
التغيير الأ�سل في منهج التغيير الإ�سالمي، اأنه تعبير عن ا�سطراد التغيير ك�سنة اإلهية، فهو 
يت�سف بال�ستمرارية، كما اأنه تعبير عن الم�ساركة ك�سنة اإلهية ت�سبط العالقة بين النا�ص، 
تعيين  ثم  المحتملة؛  بحلولها  المعرفة  تبادل  ثم  م�ستركة  بم�سكلة  العلم  تبادل  م�سمونها 
القرار الذي يرى كل م�سارك اأنه الحل ال�سحيح للم�سكلة، وقد عبر القراآن عن الم�ساركة 
ِ َجِميعًا َول  ُموا ِبَحْبِل اهللَّ بم�سطلحات اإيجابية كالتاأليف بين القلوب، قال تعالى:) َواْعَت�سِ
َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِْخَوانًا  ِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعَداًء َفاأَلََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اهللَّ َتَفرَّ
ُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن  ( ُن اهللَّ اِر َفاأَْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيِّ َوُكْنُتْم َعَلى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ
َتَعاَوُنوا  َوالتَّْقَوى َول  اْلِبرِّ  َوَتَعاَوُنوا َعَلى  )اآل عمران: 103(، والتعاون المثمر، قال تعالى:) 
اأهل  اْلِعَقاِب () المائدة:2( و الموالة بين  َ �َسِديُد  اإِنَّ اهللَّ  َ ُقوا اهللَّ َواتَّ َواْلُعْدَواِن  اْلأِْثِم  َعَلى 
ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍص ()التوبة:71( . اأما مرجع  ِمَناُت َبْع�سُ الإيمان، قال تعالى:) َواْلُموؤِْمُنوَن َواْلُموؤْ
اأن الثورة هي نمط التغيير الفرع في منهج التغيير الإ�سالمي، فالأنه يجئ كمح�سلة لمحاولة 
تعويق فاعلية �سنة التغيير الإلهية. فهو يت�سف بالمرحلية ) ذو الطبيعة النتقالية(، ولأنه 
اإلهية، والذي هو عقبة  تعبير عن ال�سراع الذي يوجد عند تعطل فاعلية الم�ساركة ك�سنة 
اأهل  اتفق  وقد  اإلغائه.  المتجددة وغايته  الم�ساكل  التطور الجتماعي من خالل حل  اأمام 
ال�سنة على وجوب الإ�سالح) التقويم والن�سح والتر�سيد..( كنمط تغيير، ولكنهم اختلفوا 

1  / م�سلم، باب حتنيك املولود، رقم)5737(، الرتمذي، باب ما جاء يف العجلة والتاأين، رقم)2075(.
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الجائر،  الحاكم  الثورة على  يمنع  الأول:  :المذهب  اإلى مذهبين  للتغيير  الثورة كنمط  في 
يقول الإمام ابن تيمية: ) وال�سبر على جور الأئمة اأ�سل من اأ�سول اأهل ال�سنة والجماعة(1.

المذهب الثاني:  يرى اإيجاب الثورة على الحاكم الجائر، ذكر ابن اأبي يعلى في ذيل طبقات 
الحنابلة عن الإمام اأحمد في رواية: )من دعا منهم اإلى بدعة فال تجيبوه ول كراهــة، واإن 
قدرتم على خلعه فافعلوا (2. ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا اإلى القول بخلع الجائر، ابن 
اأن كل مذهب من هذين المذهبين، قد  الوا�سح  رزين، وابن عقيل، وابن الجوزي3. ومن 
اأ�س�سه اأ�سحابه بناًء على تقديرهم بتوافر اإمكانية الإ�سالح في النظام القانوني المعين اأو 
عدم توافرها، فالمذهب الأول اأ�س�سه اأ�سحابه بناًء على تقديرهم بتوافر اإمكانية الإ�سالح 
في النظام المعين، بينما المذهب الثاني اأ�س�سه اأ�سحابه بناًء على تقديرهم  عدم توافر 
الثورة(.  الأول )منع  المذهب  فاإن  وبناًء على ذلك  المعين،  النظام  الإ�سالح في  اإمكانية 
المذهب  اأما  المعين.  النظام  في  الإ�سالح  اإمكانية  توافر  حالة  في  به  ال�ستدلل  وي�سح 
اإمكانية  توافر  عدم  حالة  في  به  ال�ستدلل  في�سح  الثورة(؛  ب)اإيجاب  القائل:  الثاني 
ِلُح َعَمَل اْلُمْف�ِسِديَن()يون�ص: 81(،  َ َل ُي�سْ الإ�سالح في النظام المعين. يقول تعالى: )اإن اهلَلّ
ِلُحوَن()الإ�سراء:117(، يقول  ويقول تعالى:)َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها ُم�سْ
الطبري في تف�سيره: يقول تعالى ذكره: )وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التي اأهلكها، 
التي ق�ص عليك نباأها ظلمًا واأهلها م�سلحون في اأعمالهم، غير م�سيئين، فيكون اإهالكه 
اإياهم مع اإ�سالحهم في اأعمالهم وطاعتهم ربهم؛ ظلمًا. ولكنه اأهلكها بكفر اأهلها باهلل، 

وتماديهم في غيهم، وتكذيبهم ر�سلهم، وركوبهم ال�سيئات(4.  

ثانيًا: مذهب �لإفر�د: وهو المذهب القائل: باأن الإ�سالح ل يكون اإل بالثورة والخروج 

على الحاكم، وهناك مذهب الإفراد ويت�سمن العديد من المذاهب التي تتطرف في التاأكيد 
على نمط تغيير معين )الإ�سالح اأو الثورة( لدرجة اإلغاء نمط التغيير الآخر، ومن اأمثلتها 
الثورة وهو  التاأكيد على  اإلى مفهوم الخروج  والتطرف في  مذهب الخوارج، الذي ي�ستند 
اأي  الآخر  التغيير  اإلغاء نمط  تغيير، لدرجة  الجائر« كنمط  ال�سلطان  الخروج على   « مبداأ 
غير  واأخرى  �سرعية  قانونية  نظم  بين  خروجهم  في  يميزوا  لم  اأنهم  هذا  واآية  الإ�سالح، 

1  / مجموع الفتاوى ، 28.
http://www.almeshkat.net ،2  / طبقات الحنابلة، لأبي يعلى الحنبلي، �سبكة م�سكاة الإ�سالمية

3  / الإن�ساف للماور دي، 10 [ 311.
4  / تف�سير الطبري، )530/15(.
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�سرعية، مثال لالأولى: خالفة على ابن اأبى طالب«ر�سي اهلل عنه«، ومثال للثانية كثير من 
اأي�سًا قطاع من  اأمثلتها  التمرد والثورة .ومن  الدولة الأموية(، فهم لم يميزوا بين  خلفاء 
العلماء يرى �سرعية ال�سلطة التي لم تجئ من خالل بيعة �سحيحة، باعتبارها عقد اختيار 
لم يدخله اإجبار، وت�ستبد بال�سلطة دون الجماعة، بدًل من اأن تكون نائبًا ووكياًل عنها، لها 
حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، ويرف�ص التغيير باأنماطه المختلفة )الإ�سالح والثورة(، لذا 
اأطلق عليهم ا�سم علماء ال�سلطان. وي�ستند هذا القطاع من العلماء في موقفه هذا اإلى عدد 
تعالى:)َواأَِطيُعوا  كقوله  الأمر،  اأولى  وجوب طاعة  على  الدالة  الن�سو�ص  اأهمها  الأدلة  من 
�ُسوِل()الن�ساء:59(،  ِ َوالرَّ َلى اهللَّ وُه اإِ ْن َتَناَزْعُتْم ِفي �َسْيٍء َفُردُّ ْمِر ِمْنُكْم َفاإِ �ُسوَل َواأُوِلي اْلأَ الرَّ
من   يلزم  كما  مطلقة  لي�ست  الن�سو�ص  من  وغيرها  الآية  في  الأمر  اأولي  طاعة  اأن   غير 
مذهبهم، بل هي م�سروطة بعدم مع�سية اهلل تعالى، كما في الحديث:) ل طاعة لمخلوق في 
مع�سية الخالق(1 يقول الطوفي الحنبلي: فـ) الأمر في هذه الآية عام مخ�سو�ص بما اإذا 
دعوا النا�ص  اإلى مع�سية اأو بدعة ل تجوز طاعتهم للحديث: » اإنما الطاعة في المعروف 
ول طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق«2. وقد امتنع كثير من اأئمة ال�سلف من اإجابة الخلفاء 
والقول  لهم(.  المذكورة حجة  والآية  قدوة،  ذلك  في  وهم  والبدع.  والمفا�سد  المنكر  اإلى 
 – بالطاعة المطلقة للحاكم يتنافى مع مفهوم التوحيد والذي يلزم منه اإ�سناد الحاكمية 
ال�سيادة )ال�سلطة المطلقة ( هلل تعالى. وهو مذهب مخالف لالإ�سالم. وهذا الموقف في 
المبتدعة،  المرجئة  فرقه  موقف  ويقارب  بمذهبيهم،  ال�سنة  اأهل  موقف  يفارق  ت�سورنا 
والتي تف�سل بين الإيمان والعمل، ويترتب على مفهومها في الإرجاء رف�ص التغيير باأنماطه 

المتعددة)الإ�سالح والثورة(3. 

1  / الترمذي، باب ما جاء في ل طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق،رقم)1759(.
2  / الإ�سارات الإلهية اإلى المباحث الأ�سولية28/2.

drsabrikhalil. ،3  /انظر: بحث بعنوان: معنى الإ�سالح في القراآن، للدكتور �سبري محمد خليل، جامعة الخرطوم
. )wordpress.com
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�لمبحث �لر�بع:مجالت �لإ�صالح في �لقر�آن �لكريم 

�لمطلب �لأول: �لإ�صالح �لفكري �لعقدي:

اإن القراآن  الكريم كله جاء لإ�سالح الحياة الإن�سانية، بدًءا من اإ�سالح المعتقدات والأفكار، 
له هي  العبودية  واإخال�ص  توحيد اهلل عز وجل  اإلى  فالدعوة  ال�سلوكية،  الأنماط  بكل  ومرورًا 
المجتمعات،  ف�ساد  لمعالجة  المرتكز  وهي  الأنبياء،  جميع  دعوات  في  المحورية  الق�سية 
يقول  بالتوحيد،  اأول ما يخاطب قومه يخاطبهم  اأن كل ر�سول  الإ�سالح، لذلك نرى  واأ�سا�ص 
اُغوَت()النحل:36(،  الطَّ َواْجَتِنُبوا   َ اهللَّ اْعُبُدوا  اأَِن  َر�ُسوًل  ٍة  اأُمَّ ُكلِّ  ِفي  َبَعْثَنا  )َوَلَقْد  تعالى: 
َفاْعُبُدوِن(  اأََنا  لَّ  اإِ اإَِلَه  ل  ُه  نَّ اأَ َلْيِه  اإِ ُنوِحي  اإِلَّ  َر�ُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَك  ِمْن  اأَْر�َسْلَنا  �سبحانه:)َوَما  ويقول 
َغْيُرُه  اإَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما   َ اْعُبُدوا اهللَّ َقْوِم  َيا  َفَقاَل  َقْوِمِه  َلى  اإِ ُنوحًا  اأَْر�َسْلَنا  )الأنبياء:25(، )َوَلَقْد 
ِمْن  َلُكْم  َما   َ اهللَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َقاَل  ُهودًا  اأََخاُهْم  َعاٍد  )َواإَِلى  )الموؤمنون:23(،  َتتَُّقوَن(  اأََفال 
 َ اهللَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َقاَل  اِلحًا  �سَ اأََخاُهْم  َثُموَد  )َواإَِلى  )الأعراف:65(،  َتتَُّقوَن(  اأََفال  َغْيُرُه  اإَِلٍه 
 َ َخاُهْم �ُسَعْيبًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ َلى َمْدَيَن اأَ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه( )الأعراف:73(، ) )َواإِ
ا ُت�ْسِرُكوَن(  ِني َبِريٌء ِممَّ َما ُهَو اإَِلٌه َواِحٌد َواإِنَّ َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه( )الأعراف:85 (، ) )ُقْل اإِنَّ
التاريخ كله؛  )الأنعام:19(. وفي كل مكان، وهكذا يتوحد الميزان في يد الم�سلم على مدار 
اأو  وترتفع القيم في �سعوره عن ع�سبية الجن�ص واللون واللغة والوطن، والقرابات الحا�سرة 
الموغلة في بطن التاريخ، ترتفع فت�سبح قيمة واحدة، هي قيمة الإيمان يحا�سب بها الجميع، 
ُنوٌح  اأَُخوُهْم  َلُهْم  َقاَل  اإِْذ  الْمُرْ�سَلِيَن )105(  نُوحٍ  قَوْمُ  َّبَتْ  كَذ تعالى:)  قال  الجميع،  بها  ويقوّم 
َ وَاأَطِيعُوِن )108( َوَما اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه  اأَل َتتَّقُونَ )106( اإِنِّي َلُكمْ َر�سُولٌ اأَمِينٌ )107( فَاتَّقُوا اهللَّ
َ وَاأَطِيعُوِن )110( َقاُلوا اأَُنوؤِْمُن َلَك  ِمنْ اأَْجرٍ اإِنْ اأَْجِريَ اإِلَّ َعلَى َربِّ اْلعَاَلمِينَ )109( فَاتَّقُوا اهللَّ
اْلأَْرَذُلوَن )111( ()ال�سعراء:105-111( .هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه  َبَعَك  َواتَّ
وهو اأخوهم وكان الأليق بالأخوة اأن تقود اإلى الم�سالمة والطمئنان والإيمان والت�سديق، ولكن 
قومه لم ياأبهوا لهذه ال�سلة، ولم تلن قلوبهم لدعوة اأخيهم نوح اإذ قال لهم:{ األ تتقون؟ }، 
وتخافون عاقبة ما اأنتم فيه؟ وت�ست�سعر قلوبكم خوف اهلل وخ�سيته؟ وهذا التوجيه اإلى التقوى 
اإليهم،  مطرد في هذه ال�سورة، فهكذا قال اهلل عن فرعون وقومه لمو�سى وهو يكلفه التوجه 
اأمين ( اإِني لكم ر�سول  نوح لقومه، وهكذا قال كل ر�سول لقومه من بعد نوح: )  وهكذا قال 

كلفه من  مما  �سيئًا  ينق�ص  اأو  �سيئًا  يزيد  ول  يغ�ص،  ول  يخدع  ول  يخون  ل  )ال�سعراء:107(. 
َ َواأَِطيُعوِن ()ال�سعراء:110(. وهكذا يعود اإلى تذكيرهم بتقوى اهلل، ثم  ُقوا اهللَّ التبليغ . ) َفاتَّ
يطمئنهم من ناحية الدنيا واأعرا�سها، فما له فيها من اأرب بدعوتهم اإلى اهلل، وما يطلب منهم 
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اأجرًا جزاء هدايتهم اإليه، فهو يطلب اأجره من رب النا�ص الذي كلفه دعوة النا�ص، و عدم طلب 
ا�ستغل  النا�ص في تجارة من  لها مما عهده  للدعوة ال�سحيحة، تمييزًا  الأجر دائمًا �سروريًا 
الهدى،  على  اأجرًا  يطلبون  ل  متجردين،  دائمًا  الحق  دعاة  فاأما  العباد،  اأموال  ل�سلب  الدين 
يربط  اأخرى  ومن جهة  والتقوى من جهة،  الإيمان  بين  ويربط  العالمين،  رب  على  فاأجرهم 
يكون  حيث  ويكون  التقوى  تتحقق  حيث  الإ�سالح  تحقيق  على  ليوؤكد  والإ�سالح،  التقوى  بين 
َلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم  ِريَن َوُمْنِذِريَن َفَمْن اآَمَن َواأَ�سْ لَّ ُمَب�سِّ الإيمان،)َوَما ُنْر�ِسُل اْلُمْر�َسِليَن اإِ
َيْحَزُنوَن( )الأنعام:48(، وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة، بعد اطئمنانهم من ناحية 
الأجر وال�ستغالل:) َفاَتُقْوا اهلَل َواأَِطْيُعُوِن (، ولكن القوم يطلعون عليه باعترا�ص عجيب،  وهو 
َبَعَك اْلأَْرَذُلوَن؟()ال�سعراء:  اأَُنوؤِْمُن َلَك َواتَّ اعترا�ص مكرور في الب�سرية مع كل ر�سول:) َقاُلوا 
111 (، وهم يعنون بالأرذلين الفقراء، وهم ال�سابقون اإلى الر�سل والر�سالت، واإلى الإيمان 
وال�ست�سالم، ل ي�سدهم عن الهدى كبرياء فارغة، ول خوف على م�سلحة اأو و�سع اأو مكانة،  
فقد بعث اهلل تعالى نبيه هودًا عليه ال�سالم اإلى قومه عاد، وكانت دعوته اإليهم اأن يوحدوا اهلل، 
ي َلُكْم  َل َتتَُّقوَن )124( اإِنِّ َبْت َعاٌد اْلُمْر�َسِليَن )123( اإِْذ َقاَل َلُهْم اأَُخوُهْم ُهوٌد اأَ قال تعالى:)َكذَّ
َ َواأَِطيُعوِن )126( اأََتْبُنوَن ِبُكلِّ ِريٍع اآَيًة َتْعَبُثوَن )128( َوَتتَِّخُذوَن  ُقوا اهللَّ َر�ُسوٌل اأَِميٌن )125( َفاتَّ
َواأَِطيُعوِن   َ اهللَّ ُقوا  َفاتَّ  )130( اِريَن  َجبَّ َبَط�ْسُتْم  َبَط�ْسُتْم  َواإَِذا   )129( َتْخُلُدوَن  َلَعلَُّكْم  اِنَع  َم�سَ
ِحيُم 140()ال�سعراء: 123-140(، يقول  َك َلُهَو اْلَعِزيُز الرَّ نَّ َربَّ )131( ... اإلى قوله تعالى َواإِ
الرازي في تف�سير هذه الآية: »ذكر الأمور التي تكلم فيها هود عليه ال�سالم مع قومه وهي ثالثة: 
فاأولها: قوله:) اأََتْبُنوَن ِبُكّل ِريٍع ءاَيًة َتْعَبُثوَن ()ال�سعراء:128(،  والِريٍع: هو المكان المرتفع،  
الماء،  ماآخذ  الم�سانع  َتْخُلُدوَن ()ال�سعراء:129(،  َلَعلَُّكْم  اِنَع  َم�سَ َوَتتَِّخُذوَن  قوله:)  وثانيها: 
وقيل الق�سور الم�سيدة والح�سون )َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَن()ال�سعراء:130(، ترجون الخلد في الدنيا 
اأو ي�سبه حالكم حال من يخلد،  واعلم اأن الأول اإنما �سار مذمومًا لدللته اإما على ال�سرف، اأو 
على الخيالء، والثاني : اإنما �سار مذمومًا لدللته على الأمل الطويل والغفلة عن اأن الدنيا دار 
اِريَن ()ال�سعراء:131(، بين اأنهم  ممر ل دار مقر، وثالثها : قوله :) َواإَِذا َبَط�ْسُتْم َبَط�ْسُتْم َجبَّ
اأمور: اتخاذ البنايات العالية، يدل على حب العلو، واتخاذ الم�سانع  �ساركوا الإله في ثالثة 
يدل على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو، وهذه �سفات الإلهية، وهي ممتنعة 
الح�سول للعبد، فدل ذلك على اأن حب الدنيا قد ا�ستولى عليهم بحيث ا�ستغرقوا فيه وخرجوا 
كل  راأ�ص  الدنيا  اأن حب  على  ينبه  ذلك  وكل  الربوبية،  ادعاء  وحاموا حول  العبودية  عن حد 
خطيئة وعنوان كل كفر ومع�سية، ثم لما ذكر هود عليه ال�سالم هذه الأ�سياء قال: ) فاتقوا 
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الدنيا  لهم عن حب  وزجرًا  الآخرة  اإلى  دعائهم  في  زيادة  َواأَِطيُعوِن ()ال�سعراء:132(،  اهلل 
وال�ستغال بال�سرف والحر�ص والتجبر، ثم و�سل بهذا الوعظ ما يوؤكد القبول وهو التنبيه على 
نعم اهلل تعالى عليهم بالإجمال اأوًل؛ ثم التف�سيل ثانيًا؛ فاأيقظهم عن �سنة غفلتهم عنها حيث 
ُكْم باأنعام َوَبِنيَن  ُكْم ِبَما َتْعَلُموَن ()ال�سعراء:135(، ثم ف�سلها من بعد بقوله:) اأََمدَّ قال:) اأََمدَّ
وجنات َوُعُيوٍن اإِّنى اأََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ()ال�سعراء:134-135(، فبلغ في دعائهم 
اِلًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا  بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان النهاية«1. )َواإَِلى َثُموَد اأََخاُهْم �سَ
َتاأُْكْل ِفي  اآَيًة َفَذُروَها  َلُكْم   ِ ُكْم َهِذِه َناَقُة اهللَّ َنٌة ِمْن َربِّ َبيِّ اإَِلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم  َلُكْم ِمْن  َ َما  اهللَّ
َبْعِد  ِمْن  ُخَلَفاَء  َجَعَلُكْم  اإِْذ  َواْذُكُروا  اأَِليٌم )73(  َعَذاٌب  َفَياأُْخَذُكْم  ِب�ُسوٍء  وَها  َتَم�سُّ َوَل   ِ اأَْر�ِص اهللَّ
 ِ وًرا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا اآَلَء اهللَّ اأَُكْم ِفي اْلأَْر�ِص َتتَِّخُذوَن ِمْن �ُسُهوِلَها ُق�سُ َعاٍد َوَبوَّ
َوَل َتْعَثْوا ِفي اْلأَْر�ِص ُمْف�ِسِديَن )74( )الأعراف:73-74(، يقول �سيد قطب: »ول يذكر ال�سياق 
بين  وهي   - الحجر  في  كانوا  اأنهم  اأخرى  �سورة  في  يذكر  ولكنه  ثمود،  موطن  كان  اأين  هنا 
الحجاز وال�سام، ونلمح من تذكير �سالح لهم، اأثر النعمة والتمكين في الأر�ص لثمود، كما نلمح 
طبيعة المكان الذي كانوا يعي�سون فيه، فهو �سهل وجبل، وقد كانوا يتخذون في ال�سهل الق�سور، 
وينحتون في الجبال البيوت، فهي ح�سارة عمرانية وا�سحة المعالم في هذا الن�ص الق�سير، 
و�سالح يذكرهم ا�ستخالف اهلل لهم من بعد عاد، واإن لم يكونوا في اأر�سهم ذاتها، ولكن يبدو 
اأنهم كانوا اأ�سحاب الح�سارة العمرانية التالية في التاريخ لح�سارة عاد، واأن �سلطانهم امتد 
الأر�ص، محكمين فيها، وهو ينهاهم  اأي�سًا. وبذلك �ساروا خلفاء ممكنين في  خارج الحجر 
العبرة ماثلة في عاد  واأمامهم  عن النطالق في الأر�ص بالف�ساد، اغترارًا بالقوة والتمكين، 
الغابرين!«2. فقد ورث المجتمع الثمودي الخالفة والتمكين في الأر�ص من بعد مجتمع عاد، 
وورث اأي�سًا اأمرا�ص قوم عاد وعللهم الجتماعية، فجاء الخطاب القراآني ليعالج اآفة الطغيان 
المادي، والغترار بالقوة، والفتتان بزهرة الحياة الدنيا في كل المجتمعات على مر الأزمان.

�لمطلب �لثاني: �لإ�صالح �لأخالقي:

العقل،  ت�سكيل  اإعادة  مع  القلوب،  في  الإيمان  بدخول  اإل  يتحقق  ل  المطلوب  الإ�سالح 
الم�ساعر  الدائم على زيادته حتى ي�سيطر تمامًا على  الهوى، والعمل  وتقويته في مواجهة 
القلبية، يقول الهاللي في القراآن:«وطريقة القراآن اأن يعيد ت�سكيل العقل ويقوم ببناء اليقين 
اإقناعه بما يحمل من  اإلى  يوؤدي  باأ�ساليب �ستى مما  له  ال�سحيح فيه من خالل مخاطبته 

1  / تف�سير الرازي، الإمام فخر الدين محمد الرازي، بيروت، دار القلم،)د.ت(158/2.
2  / في ظالل القراآن، �سيد قطب، بيروت، دار ال�سروق، 1988م،1313/3.
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اأفكار، فتنتقل تلك الأفكار ب�سهولة وي�سر اإلى منطقة الال�سعور...«1. فالقراآن في كل �سورة 
من اآياته يخاطب العقل والقلب معًا، ويعمل على اإحياء التجاوب بين العقل والقلب معًا، لأن ذلك 
الفرد،  باإ�سالح نف�ص  يبداأ  اأول  الإ�سالح  النف�ص، لأن  والتغيير في عالم  الإ�سالح  الذي يحدث 
فب�سالحها يكون �سالح المجتمع، وب�سالحها اأي�سًا يكون �سالح الموؤ�س�سة،  واأول واجب فر�ص 
من  يرفع  وان  منقو�ص،  غير  كاماًل  الإ�سالمي  الحياة  نظام  يقيم  اأن  هو  الم�سلم  الحاكم  على 
اأو�سح  وقد  الأخالقي  الإ�سالم  لمعيار  ويزيلها طبقًا  ال�سرور  ويق�سي على  وين�سره،  الخير  قدر 
َواأََمُروا  َكاَة  َواآَتُوا الزَّ الَة  اأََقاُموا ال�سَّ اْلأَْر�ِص  اُهْم ِفي  نَّ اإِْن َمكَّ ِذيَن  القراآن هدف الدولة فقال:)الَّ
ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر( )الحج:41(، وواجب كل فرد في المجتمع الم�سلم اأن يقول كلمة 
الحق، ويحمي الخير ويذب عنه، واأن يبذل ما في و�سعه لمنع المنكر وال�سرب على يد الباطل 
ْوِلَياُء َبْع�ٍص  ُهْم اأَ ِمُنوَن َواْلُموؤِْمَناُت َبْع�سُ بقدر اإمكانه، وهذا ما ُبعث به الأنبياء، قال تعالى: )َواْلُموؤْ
َوَر�ُسوَلُه   َ اهللَّ َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن  الَة  ال�سَّ َوُيِقيُموَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َياأُْمُروَن 
اأُوَلِئَك �َسَيْرَحُمُهُم()التوبة: 71(، وقد دعا القراآن الكريم اإلى ف�سائل الأخالق وحذر من الرذائل، 
فالقراآن يدعو اإلى العفة والطهر، ودعا اإلى الكرم والبذل والإنفاق وال�سخاء، واأعلى من قيم 
الحب والعطف والرحمة، واأمر بالبر والإح�سان وال�سدق وغيرها من مكارم الأخالق، يقول 
َ وَكُونُوا مَعَ ال�سَّادِقِينَ  ()التوبة: 119(، وفي المقابل  ُّهَا الَّذِينَ اآمَنُوا اتَّقُوا اهللَّ تعالى:) يَا اأَي
حذر القراآن الكريم من قبائح الأخالق ورذائل الأعمال، فقد نهى عن الفح�ساء والمنكر 
والعلو  الأر�ص  في  والف�ساد  وال�ستبداد  الظلم  واأنكر  والإقتار،  والبخل  ال�سح  وذم  والبغي، 
َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء  َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلأِْح�َساِن   َ فيها، قال تعالى: )اإِنَّ اهللَّ
والخيانة  الكذب  من  حذر  كما  ُروَن()النحل:90(،  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمْنَكِر 
اُر اْلآِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِفي اْلأَْر�ِص َول َف�َسادًا  والف�سق، قال تعالى:)ِتْلَك الدَّ
َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن()الق�س�ص:83(، ونماذج ذلك كثيرة في القراآن الكريم: فهاهو ذا نبي 
اهلل لوط عليه ال�سالم يواجه ف�سادًا وتحلاًل اأخالقيًا لم ي�سبق للب�سرية اأن عملته من قبل، 
وهو ما ي�سمى بالمثلية الجن�سية، والقراآن ي�سميه فاح�سة، وكانت لنبي اهلل لوط عليه ال�سالم 
�سولت وجولت في الت�سدي لإ�سالح قومه من هذا النوع من الف�ساد، قال تعالى:) َوُلوطًا اإِْذ 
َجاَل  ُكْم َلَتاأُْتوَن الرِّ قَالَ لِقَوْمِهِ اأَتَاأْتُونَ الْفَاحِ�سَةَ مَا �سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اأَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن )80( اإِنَّ
�َساِء َبْل اأَْنُتْم َقْوٌم ُم�ْسِرُفوَن )81(( )الأعراف: 80-81(. والإ�سراف الذي  �َسْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ
يدمغهم به لوط هو الإ�سراف في تجاوز منهج اهلل الممثل في الفطرة ال�سوية، والإ�سراف 

1  /العودة اإلى القراآن، مجدي الهاللي، ط1، م�سر، دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، 2003م، �ص66.
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في الطاقة التي وهبهم اهلل اإياها، لأداء دورهم في امتداد الب�سرية ونمو الحياة، فاإذا هم 
يريقونها ويبعثرونها في غير مو�سع الإخ�ساب، فهي مجرد } �سهوة { �ساذة، لأن اهلل جعل 
فاإذا وجدت  الم�سروع،  الزواج  الطبيعية،  في  �سنة اهلل  ال�سادقة في تحقيق  الفطرة  لذة 
نف�ص لذتها في نقي�ص هذه ال�سنة، فهو ال�سذوذ اإذن والنحراف والف�ساد الفطري، قبل اأن 
الفطرية،  الأخالق  الإ�سالمية هي  فالأخالق  الحقيقة،  في  فرق  ول  الأخالق،  ف�ساد  يكون 
الحياة  لدوام  منه  بد  ل  اأمر  لأنها  بالأخالق  الإ�سالم  اأهتم  ولقد  ف�ساد،  ول  انحراف  بال 
ما�سة  بحاجة  دائمًا-  فالإن�سان-  والمعنوية،  المادية  الناحيتين  من  وتقدمها  الجتماعية 
اإلى نظام خلقي يحقق حاجته الجتماعية، ويحول دون ميوله ونزعاته ال�سريرة ويوجهه اإلى 
ا�ستخدام قواه في مجالت يعود نفعها عليه وعلى غيره. اإن الإ�سالم يدرك تمام الإدراك 
والخيانة  الفواح�ص،  المجتمع، و�سادت فيه  الأخالقية في  المبادئ  اأهملت  لو  ماذا يحدث 
والغ�ص، والكذب وال�سرقة، و�سفك الدماء، والتعدي على الحرمات والحقوق بكل اأنواعها، 
وتال�ست المعاني الإن�سانية في عالقات النا�ص، فال محبة ول مودة، ول نزاهة ول تعاون، 
ول تراحم ول اإخال�ص، اإنه بال �سك �سيكون المجتمع جحيمًا ل يطاق، ول يمكن للحياة اأن 
تدوم فيه، لأن الإن�سان بطبعه محتاج اإلى الغير، وبطبعه ينزع اإلى الت�سلط والتجبر والأنانية 
 ُ �ْسَل َواهللَّ والنتقام، قال تعالى:) َواإَِذا َتَولَّى �َسَعى ِفي اْلأَْر�ِص ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ
َل ُيِحبُّ اْلَف�َساَد () البقرة: 205(، لذا جاء الإ�سالم باأ�س�ص ومعايير يتحتم علينا ال�سير وفقًا 
اأوامر ونواه ومباحات  اأ�س�سًا ومعايير و�سعية، واإنما وحي يوحى على هيئة  لها وهي لي�ست 
ومحظورات فمن اأطاع اهلل اأثابه ومن ع�ساه عاقبه، وتمتاز الأخالق الإ�سالمية باأنها واقعية 
عملية ولي�ست مثالية، توؤكد حرية الإن�سان واختياره وم�سئوليته عن فعله، وتتميز اأي�سًا باأنها 
اإيجابية �ساملة بعيدة عن النحراف والغلو، و�سالحة لكل زمان ومكان، �سرع الإ�سالم اأحكامًا 
اإلى الهالك، وذلك وا�سح في العقوبات  لحماية المجتمع من التردي الخلقي الذي يوؤدى 
الحدية و التعزيرية، كما ا�ستكمل القراآن طرق الإلزام واأنواعها، و�سلط الوازعات على عقل 
الموؤمن ثم على قلبه و�سميره، ونف�سه وغرائزه، وطباعه وج�سده، فانتزع الدواء من مكمن 
الداء، و�سمل بهذا الإلزام الكبائر وال�سغائر، والأخالق والآداب، وجعل الفرد رقيبًا على 
نف�سه وعلى المجتمع، وجعل المجتمع رقيبًا على الفرد و هذه اللزامات تنح�سر في الآتي 
:1اأولها الدين: حيث اأن الدين يدل الإن�سان على الخير، والأخالق الحميدة، قال تعالى:)ُهَو 

http://www.al-islam.com .181 /الأخالق في الإ�سالم،موقع الإ�سالم،�ص
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يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواإِْن  يَن َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ يِّ الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأُمِّ
ُمِبيٍن()الجمعة:2-3(. وثانيها العقل:فهو الذي ير�سد الإن�سان  اَلٍل  َلِفي �سَ َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا 
اإلى الأخالق الحميدة ال�سليمة واجتناب الرذائل وقد ذكر القراآن الكريم البراهين العقلية، 
َما  ِذيَن اآَمُنوا اإِنَّ والحكمة في كثير من العبادات والمعامالت، من ذلك قوله تعالى:)َيااأَيَُّها الَّ
ُتْفِلُحوَن( َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  ال�سَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص  َواْلأَْزَلُم  اُب  ْن�سَ َواْلأَ َواْلَمْي�ِسُر  اْلَخْمُر 

ِفي  اَء  َواْلَبْغ�سَ اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  اأَْن  ْيَطاُن  ال�سَّ ُيِريُد  َما  تعالى:)اإِنَّ وقال  )المائدة:90(، 
َتْتُلوَن  ْنُتْم  َواأَ ْنُف�َسُكْم  اأَ َوَتْن�َسْوَن  ِباْلِبرِّ  ا�َص  ُمُروَن النَّ اْلَخْمِر()المائدة: 91(، وقوله تعالى:)اأََتاأْ
اْلِكَتاَب اأََفاَل َتْعِقُلوَن() البقرة:44(. وثالثها: الإلزام بوازع الترهيب والترغيب:  حيث �سلكت 
التربية الإ�سالمية في الإلزام بهذا الوازع طرقًا كثيرة منها: الترهيب بانتقام اهلل في الدنيا 
َل�َسِديٌد( َعَذاِبي  اإِنَّ  َكَفْرُتْم  َوَلِئْن  ُكْم  َلأَِزيَدنَّ �َسَكْرُتْم  َلِئْن  العا�سي الظالم، قال تعالى:)  من 
ْخِفَي  )اإبراهيم: 7 (، والترغيب بما عنده �سبحانه وتعالى، قال تعالى:) َفاَل َتْعَلُم َنْف�ٌص َمَا اأُ
َلُهْم َمْن ُقَرِة اأَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكَاُنْوا َيْك�ِسُبوْن () ال�سجدة : 17 ( ، وقال تعالى:) َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل 
ِبَما  َفاأََخْذَناُهْم  ُبوا  َوَلِكْن َكذَّ َماِء َوالأَْر�ِص  َبَرَكاٍت ِمَن ال�سَّ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم  َقْوا  اآَمُنوا َواتَّ اْلُقرى 
َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن () الأعراف : 96 (. ورابعها: الإلزام بوازع ال�سلطان:اإن بع�ص النا�ص ل ينفع 
معهم وازع العقل، ول وازع الترغيب والترهيب، فكان ل بد من وازع اأعظم في نفو�سهم هو 
وازع ال�سلطان، وهو العقوبات التي فر�ستها ال�سريعة، وفو�ص اأمرها اإلى الحاكم، يقول اهلل 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم  ِ َواهللَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َك�َسَبا َنَكاًل ِمَن اهللَّ اِرُق َوال�سَّ تعالى:) َوال�سَّ
اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَل  اِنَيُة َوالزَّ ()المائدة: 38 (، ويقول تعالى:) الزَّ
ِ ()النور : 2(، فاجتماع الوازعات كلها في الإ�سالم؛ ا�ستكمال  َفٌة ِفي ِديِن اهللَّ َتاأُْخْذُكْم ِبِهَما َراأْ
كل  والم�سلم  واللتزام،  الطاعة  اأمر  الهرب من  ال�سيطان  له  �سول  لكل من  الإلزام  لطرق 
ما ثبت على الأخالق كانت اآثار ذلك: تخلي�ص المجتمعات من ظاهرة القلق والإ�سرابات 
الأخالق  بين  والتفريق  بينهما.  والرحمة  بالود  الإن�سانية  الأوا�سر  وتمكين  ت�سودها،  التي 
والتقاليد، فثبات الأخالق جزء من الدين، م�سدرها رباني، وهدفها اإن�ساني؛ اأما التقاليد 
فمن طبيعتها اأن تتغير كلما تغيرت مبررات وجودها، ولكن لي�ص بالإمكان تغير الأخالق، 
اأ�س�ص ثابتة كالحق والعدل والخير، والثبات في الأخالق يبعث الطماأنينة  لأنها تقوم على 
في حياة الفرد، وفي حياة المجتمع، وبدون ال�ستقامة والثبات على الحق تفوت الثمرة، ول 

ي�سل الم�سلم اإلى الغاية .

اإن الأخالق في الإ�سالم منهج حياة، وهو منهج ذو خ�سائ�ص متميزة: من ناحية الت�سور 
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القواعد  ناحية  ومن  كلها،  الحياة  لرتباطات  المنظمة  ال�سريعة  ناحية  ومن  العتقادي، 
الأخالقية، التي تقوم عليها هذه الرتباطات، ول تفارقها، �سواء كانت �سيا�سية اأو اقت�سادية 
اأو اجتماعية، وهو منهج جاء لقيادة الب�سرية كلها، فال بد اأن تكون هناك جماعة من النا�ص 
تحمل هذا المنهج لتقود به الب�سرية، ومما يتناق�ص مع طبيعة القيادة - كما اأ�سلفنا - اأن 
تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي، وجاء هذا المنهج لخير الب�سرية 
اليوم  الأمر  بل  وغدًا،  اليوم  المنهج  هذا  لتحكيم  الدعاة  يدعو  الب�سرية  ولخير  جاء،  يوم 
اإليها ما تعاني، ولي�ص  األزم، والب�سرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتهت 
هناك منقذ اإل هذا المنهج الإلهي، الذي يجب اأن يحتفظ بكل خ�سائ�سه كي يوؤدي دوره 
للب�سرية وينقذها مرة اأخرى، والذي يراجع التاريخ بعد ذلك - منذ اليوم الذي ا�ستعلن فيه 
الإ�سرار  اللحظة الحا�سرة، يدرك كذلك مدى  اإلى  له دولة -  بالمدينة، وقامت  الإ�سالم 
ال�سهيونية  ا�ستخدمت  ولقد  الوجود!  من  محوه  واإرادة  الدين  لهذا  الوقوف  على  العنيد 
ا�ستخدمته  ما  اأ�سعاف  والمكر  والكيد  الحرب،  األوان  الحديث من  الع�سر  في  وال�سليبية 
الفترة بالذات تعالج  طوال القرون الما�سية لتدمير نظام الأمة الأخالقي، وهي في هذه 
لذلك  الفا�سلة،  الأخيرة  المعركة  في  معه  تدخل  اأنها  وتح�سب  بجملته؛  الدين  هذا  اإزالة 
ما  اإلى  بالإ�سافة  كلها-  الما�سية  القرون  في  جربتها  التي  الأ�ساليب  جميع  ت�ستخدم 
ْن  اإِ َعْنُه  اأَْنَهاُكْم  َما  َلى  اإِ اأَُخاِلَفُكْم  ْن  اأَ اأُِريُد  َوَما   ( تعالى:  واحدة.قال  ا�ستحدثته منها جملة 
اأُِنيُب ()هود: 88(،  َواإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه   ِ اإِلَّ ِباهللَّ َتْوِفيِقي  الَح َما ا�ْسَتَطْعُت َوَما  اإِلَّ اْلأِ�سْ اأُِريُد 
فمن �ساء اأن ي�سلح هذه الحال فليرد النا�ص اإلى الإ�سالم و�سريعة الإ�سالم ومنهج الإ�سالم; 
النا�ص  فليرد  الإ�سالح  �ساء  من   . والعتدال  وال�ستقامة  والطهارة  النظافة  اإلى  فيردهم 
اإلى الإ�سالم ل في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها، اإن بيننا اليوم ممن يقولون: 
اإنهم م�سلمون! من ي�ستنكر وجود �سلة بين العقيدة والأخالق، وبخا�سة اأخالق المعامالت 
المادية. وحا�سلون على ال�سهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم . يت�ساءلون اأوًل في 
ا�ستنكار: وما لالإ�سالم و�سلوكنا ال�سخ�سي؟ ما لالإ�سالم والعري في ال�سواطئ؟ ما لالإ�سالم 
وزي المراأة في الطريق؟ ما لالإ�سالم وت�سريف الطاقة الجن�سية باأي �سبيل؟ ما لالإ�سالم 
 . «؟!  المتح�سرون   « يفعله  الذي  لالإ�سالم وهذا  المزاج؟ ما  الخمر لإ�سالح  كاأ�ص  وتناول 
اآَباوؤُنَا؟ ( َيْعُبدُ  َما  َنَتُرَك  ْن  اأَ َتاأُْمُرَك  اَلُتَك  اأهل مدين:)اأ�سَ �سوؤال  وبين  بين هذا  فاأي فرق 

)هود:84( . وهم يت�ساءلون ثانيًا، بل ينكرون ب�سدة وعنف، اأن يتدخل الدين في القت�ساد، 
واأن تت�سل المعامالت بالعتقاد، اأو حتى بالأخالق من غير اعتقاد . فما للدين والمعامالت 



اإعـــداد : د.حممد الأمني بلة  

جملة ت�أ�صيل العلوم 180

الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغ�ص وال�سرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الو�سعي؟ ل 
بل اإنهم يتبجحون باأن الأخالق اإذا تدخلت في القت�ساد تف�سده، وينكرون حتى على بع�ص 
اأ�سحاب النظريات القت�سادية الغربية النظرية الأخالقية مثاًل ويعدونها تخليطًا من اأيام 
زمان!، فال يذهبن بنا الترفع كثيرًا على اأهل مدين في تلك الجاهلية الأولى، ونحن اليوم 
يربطون  الذين  وتتهم  والح�سارة،  والمعرفة  العلم  تدعي  ولكنها  اأ�سد جهالة،  في جاهلية 
بين العقيدة في اهلل، وال�سلوك ال�سخ�سي في الحياة، والمعامالت المادية في ال�سوق . . 
تتهمهم بالرجعية والتع�سب والجمود!!!، وما ت�ستقيم عقيدة توحيد اهلل في القلب، ثم تترك 
�سريعة اهلل المتعلقة بال�سلوك والمعاملة اإلى غيرها من قوانين الأر�ص، فما يمكن اأن يجتمع 
التوحيد وال�سرك في قلب واحد، وال�سرك األوان، منه هذا اللون الذي نعي�ص به الآن، وهو 

يمثل اأ�سل ال�سرك وحقيقته التي يلتقي عليها الم�سركون في كل زمان وفي كل مكان!.

�لمطلب �لثالث: �لإ�صالح �لجتماعي:

يقول  هدم،  معول  ل  للمجتمع  بناء  اأداة  ليكون  الفرد   باإ�سالح  الجتماعي  الإ�سالح  يبداأ 
ُروْا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم()الرعد:11(،  ثم يتدرج الإ�سالح  ُر َما ِبَقْوٍم حتى ُيَغيِّ َ َل ُيَغيِّ تعالى:)اإِنَّ اهللَّ
الكريم  فالقراآن  �سالحه،  واأ�سا�ص  بنائه،  وركيزة  المجتمع،  نواة  باعتبارها  الأ�سرة  اإلى 
الحلول  لم�سكالتها  وقدم  والواجبات،  الحقوق  لها  وحدد  الت�سريعات،  من  ب�سياج  اأحاطها 
والمعالجات، والغر�ص من ذلك كله �سالحها وتنمية جوانب الخير فيها، لأن في �سالحها 
�سالح المجتمع كله، وفي ف�سادها ف�ساده، وبين الأ�س�ص التي يجب اأن تقام عليها الأ�سرة حتى 
تكون لبنة �سالحة في المجتمع، وهذه الأ�س�ص تتمثل في: الر�سا والقتناع وحرية الختيار، 
ال�سريكين  بين  العالقة  لأن  الحياة،  �سريك  اختيار  في  والتع�سف  والإجبار  الإكراه  وعدم 
قوامها وجود التفاهم والن�سجام الذي تتولد عنه المودة والرحمة والع�سرة بين الزوجين، 
بين  تعدل  اأن  ماأمورة  والزوجة  وبناته،  واأولده  زوجاته  بين  يعدل  اأن  اأي�سًا  ماأمور  والزوج 
اأولدها وبناتها لقيام اأ�سرة �سالحة م�ستقرة متما�سكة، قال تعالى:) َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم 
ًة َوَرْحَمًة () الروم : 21 (، ومن الأ�س�ص  َودَّ ْن اأَنُف�ِسُكْم اأَْزَواجًا لت�سكنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ مِّ
التي ينبغي مراعاتها في الحياة الأ�سرية ال�سورى لأنها اإن لم تتر�سخ في الأ�سرة اأوًل ويتربى 
عليها اأفرادها لن تتر�سخ في حياة المجتمع والدولة، واأن تقوم العالقة بين الزوجين على 
التكامل والتعاون، ل على ال�سراع والتناق�ص، فلكل واحد عمل يوؤديه، واأجر يناله، وواجب 
وعدم  وال�سعف،  الكبر  عند  وخا�سة  والطاعة  والإح�سان  البر  الأبوين  تجاه  كذلك  الأولد 
اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َسانًا( لَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ ى َربَُّك اأَ اإظهار التذمر والت�سجر، يقول تعالى:)َوَق�سَ
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)الإ�سراء:23(.  ويتدرج الإ�سالح الجتماعي بعد ذلك اإلى اآ�سرة القربى الممتدة ويعطيها 
اهتمامًا بالغًا باأن يجعل لها حقوقًا يوؤديها الفرد؛ وعهودًا ومواثيق ياأمر بو�سلها ويحذر بالويل 
َوَيْقَطُعوَن  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن   ِ اهللَّ َعْهَد  وَن  َيْنُق�سُ ِذيَن  )الَّ تعالى:  يقول  يقطعها،  من  والعقاب 
وَلِئَك ُهُم اْلَخا�ِسُروَن(، ثم يتجه الإ�سالح  اأُ ْر�ِص  َوُيْف�ِسُدوَن ِفي اْلأَ َل  اأَْن ُيو�سَ ِبِه   ُ اأََمَر اهللَّ َما 
بتحكيم  تقوم  التي  الموحدة  الأمة  و  الر�سالة  ذات  الجماعة  لبناء  ذلك  بعد  الجتماعي 
الكتاب وتجاهد من اأجله، لتحافظ على هذا البنيان الجتماعي وتقوم بواجب الإ�سالح، 
اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن  َوَياأْ اْلَخْيِر  اإَِلى  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  )َوْلَتُكْن  تعالى:  قال 
اْلُمْفِلُحوَن()اآل عمرن:104(، ثم يتدرج اإ�سالح المجتمع اإلى وحدة اأعال هي  َواأُوَلِئَك ُهُم 
الزوجية، يحفها القراآن الكريم ب�سوابط وت�سريعات ت�سمن لها قوة الرباط، وطهر العالقة، 
ْزَواجًا لت�سكنوا  نُف�ِسُكْم اأَ ْن اأَ ْن َخَلَق َلُكم مِّ وت�سودها المحبة والرحمة، قال تعالى:) َوِمْن اآَياِتِه اأَ
ًة َوَرْحَمًة () الروم : 21(، فكون الأزواج من الأنف�ص كناية على قرب  َودَّ اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
اأع�ساب وراحة في البال بعد  اإليها فهي راحة و�سكن وهداأه  ال�سلة وحميميتها، وال�سكون 
عناء، ثم هي مودة  وحب، وهي رحمة البنين والحفدة وامتداد النف�ص وا�ستمرارها. ولم 
يقف الإ�سالح الجتماعي في الإ�سالم عند هذا الحد بل يمتد اإلى درجات اأعلى، لي�سطلح 
)يَااأَُيهَا  تعالى:  يقول  للتفا�سل،  اأرفع  اأ�سا�سًا  ويعطيهم  والتوا�سل،  بالتعارف  العالمين،  مع 
اأَْكَرَمُكْم َعنَد اهلل  ن َذَكٍر واأنثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباآِئَل لتعارفوا اإِنَّ  ا َخَلْقَناُكم مِّ اإِنَّ الَنا�ُص 
الحروب،  ومنع  بالح�سنى،  الحوار  اإلى  اأي�سًا  يدعو  والقراآن   ،)13 : الحجرات  اأَْتَقاُكْم () 
اإلى  جميعًا  النا�ص  ويدعو  النا�ص،  بين  القتتال  فر�ص  به  ي�سيق  ما  التوجيهات  من  وي�سع 
ال�سالم، يقول تعالى: )َيا اأَُيَها َاْلٍذيَن اآَمُنْوا اأْدُخُلوا ٍفٍي ال�ٍسْلم كافًة()البقرة:208(. وبهذا 
الت�سور ال�سامل ل يوؤ�س�ص المنهج القراآني للمجتمع الم�سلم واإ�سالحاته المختلفة، بل هو 

ي�سع الأ�سا�ص لإ�سالح المجتمع الدولي المت�سالم المتعارف ل الظالم المتناحر.

�لمطلب �لر�بع: �لإ�صالح �لقت�صادي:

يتعر�ص ال�سياق القراآين لإقامة قواعد النظام القت�سادي الذي يريد الإ�سالم اأن يقوم عليها 
املجتمع امل�سلم؛ واأن تنظم بها حياة اجلماعة امل�سلمة، اإنه نظام  يقوم على ثالثة اأركان هي1: 

تتملكه  اأن  ميكن  وما  الفرد،  يتملكه  اأن  ميكن  ما  وتعني  �ملزدوجة:  �مللكية  �لأول: 

تعار�ص بني  الفرد وم�سلحة اجلماعة من غري  التوازن بني م�سلحة  اجلماعة، مبا يحقق 
امل�سلحتني، اأما لو ح�سل التعار�ص؛ قدم الإ�سالم م�سلحة اجلماعة على م�سلحة الفرد، 

1  /النظام القت�سادي في الإ�سالم، م�سفر بن علي القحطاني، �ص 142.
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كق�سية ال�سم�سرة والتي ترفع ال�سعر اأعلى من �سعره احلقيقي، فيقول النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم:)ل يبيع حا�سر لباد(1، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم يف منع هذه املمار�سة:)ل تلقوا 
الركبان(2، كما اأمر الإ�سالم باإخراج الطعام من يد املحتكر كما اأجاز ذلك بع�ص الفقهاء.3 
القت�سادي جمالت  الإ�سالم  ال�سعب.وحدد نظام  بقوت  النفو�ص  يتالعب �سعاف  حتى ل 
امللكية اجلماعية يف الأوقاف حيث ل تخت�ص بفرد بل هي عامة لكل من ي�ستحق الوقف مبا 
ينفع النا�ص، واإحياء الأر�ص املوات لن تكون ملكًا للم�سلمني تخدم م�ساحلهم، واحلاجات 
اأن  دون  النا�ص  جلميع  مملوكة  �سرورية  احتياجات  فهي  والنار،  والكالأ  كاملاء  الأ�سا�سية 
ي�ستاأثر بها اأحد دون الآخرين، وكذلك ما اأودعه اهلل الأر�ص من مواد برية وبحرية ظاهرة 
اأو باطنه، من حديد، ونحا�ص، وبرتول وذهب وف�سة وملح، فجميعها تدخل يف ملكية الأمة 
على  تنفقه  الدولة  لبيت  ملكًا  فتكون  لفرد،  اأر�ص مملوكة  عليها يف  ولو عرث  العامة، حتى 
م�سالح امل�سلمني قيا�سًا على املنافع العامة وحاجة جميع النا�ص اإليها.4 ويدخل يف امللكية 
ا  َ تعالى:)اإِنَّ اهلل  قول  يف  ذكرهم  الوارد  احلاجات  لأهل  وبالأخ�ص  الزكاة  كذلك  العامة 
َويِف  َواْلَغاِرِمنَي  َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َوامْلُوؤَلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�سَّ
َعِليٌم َحِكيٌم()التوبة:60(، ويدخل يف ذلك   ُ ِ َواهللَّ ِمَن اهللَّ ًة  َفِري�سَ ِبيِل  َواْبِن ال�سَّ  ِ �َسِبيِل اهللَّ
املاأخوذة  والع�سور  لها،  مالك  ل  التي  والأموال  الغنائم،  واخلراج، وخم�ص  اأي�سًا: اجلزية، 
من مال احلربيني. وما يدخل يف امللكية اخلا�سة: البيع وال�سراء، والعمل باأجر لالآخرين، 
ال�سلطان  واإقطاع  وال�سيد،  والحتطاب  وال�سناعات،  واحلرف  املوات،  واإحياء  والزراعة، 
اأخذه  وجوائزه، والهبة والعطية والهدية، واللقطة والو�سايا والإرث، واملهر وال�سداق وما 
والولد،  الزوجة  على  الواجبة  النفقة  من  يوؤخذ  وما  وال�سدقة،  الزكاة  اأموال  من  املحتاج 
فامللكية الفردية معرتف بها يف هذه النظرية، ومن هنا كانت امل�ساواة يف حق التملك وحق 
الك�سب بني الرجال والن�ساء من ناحية املبداأ العام، وقد اأورد الدكتور عبد الواحد وايف يف 
كتابه » حقوق الإن�سان « لفتة دقيقة اإلى و�سع املراأة يف الإ�سالم وو�سعها يف الدول الغربية 
جاء فيه :» وقد �سوى الإ�سالم كذلك بني الرجل واملراأة اأمام القانون، ويف جميع احلقوق 
املدنية �سواء يف ذلك املراأة املتزوجة وغري املتزوجة، فالزواج يف الإ�سالم يختلف عن الزواج 

1  / البخاري، باب هل يبيع حا�سر لباد بدون اجر، برقم)2158(، اأبوداود، باب النهي اأن يبيع حا�سر لباد، رقم)3441(.
لباد،  حا�سر  يبيع  اأن  النهي  باب  اأبوداود،  برقم)2150(،  اجر،  بدون  لباد  حا�سر  يبيع  هل  باب  البخاري،   /45  2

رقم)3443(.
3  /اأنظر:الح�سبة لبن تيمية، �ص 79، والطرق الحكمية لبن القيم، �ص 185.

4  /انظر: المدونة الكبرى،196/3، الأحكام ال�سلطانية للما وردي، �ص248.
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يف معظم اأمم الغرب امل�سيحي، يف اأنه ل يفقد املراأة ا�سمها ول �سخ�سيتها املدنية، ول اأهليتها 
يف التعاقد، ول حقها يف التملك، بل تظل املراأة امل�سلمة بعد زواجها محتفظة با�سمها وا�سم 
اأ�سرتها، وبكامل حقوقها املدنية؛ وباأهليتها يف حتمل اللتزامات، واإجراء مختلف العقود، 
من بيع و�سراء ورهن وهبة وو�سية؛ وما اإلى ذلك؛ ومحتفظة بحقها يف التملك متلكًا م�ستقاًل 
اخلا�سة  وثروتها  الكاملة،  املدنية  �سخ�سيتها  الإ�سالم  يف  املتزوجة  فللمراأة   . غريها  عن 
امل�ستقلة عن �سخ�سية زوجها وثروته«1 . ول يجوز للزوج اأن ياأخذ �سيئًا من مالها - قل ذلك 
َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  َوالَّ َخَلَقُكْم  الَِّذي  ُكُم  َربَّ اْعُبُدوا  ا�ُص  النَّ اأَيَُّها  َيا  تعالى:)  اأو كرث - قال 
ْخَرَج  َفاأَ َماًء  َماِء  ال�سَّ ِمَن  َواأَْنَزَل  ِبَناًء  َماَء  َوال�سَّ ِفَرا�سًا  اْلأَْر�َص  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  َّقُوَن )21(  تَت
؟ ()البقرة:21،20(،  َتْعَلُموَن)22  َواأَْنُتْم  َِّ اأَْنَدادًا  فَال تَْعَلُوا هللِ لَكُمْ  رِزْقاً  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ 
امِلُوَن ()البقرة:229( . واإذا كان ل يجوز للزوج  ِ َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ وقال:) َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ
من  �سيئًا  ياأخذ  اأن  اأولى  باب  من  له  يجوز  فال  لزوجته  اآتاه  اأن  �سبق  مما  �سيئًا  ياأخذ  اأن 
ملكها الأ�سيل اإل اأن يكون هذا اأو ذاك بر�ساها، وعن طيب نف�ص منها، ويف هذا يقول اهلل 
ْن ِطْبَ َلُكْم َعْن �َسْيٍء ِمْنُه َنْف�سًا َفُكُلوُه َهِنيئًا َمِريئًا ( ُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفاإِ �َساَء �سَ تعالى:) َواآُتوا النِّ
)الن�ساء:4(، ول يحل للزوج كذلك اأن يت�سرف يف �سيء من اأموالها، اإل اإذا اأذنت له بذلك، 
اأو وكلته يف اإجراء عقد بالنيابة عنها. ولكنها محددة بهذه القاعدة، قاعدة األ يكون املال 
دولة بني الأغنياء، ممنوعًا من التداول بني الفقراء، فكل و�سع ينتهي اإلى اأن يكون املال دولة 
بني الأغنياء وحدهم هو و�سع يخالف النظرية القت�سادية الإ�سالمية كما يخالف هدفًا من 
اأهداف التنظيم الجتماعي كله، وجميع الرتباطات واملعامالت يف املجتمع الإ�سالمي يجب 

اأن تنظم بحيث ل تخلق مثل هذا الو�سع اأو تبقي عليه اإن وجد.

والتعاون  التكافل  على  الإ�سالم:  في  القت�ساد  يقوم  و�لتعاون:  �لتكافل  �لثاني: 

والأعطيات،  للتطوع،   المتروكة  وال�سدقات  المفرو�سة  الزكاة  في  الممثل  الجتماعي 
ي�سد  مما  وغيرها  والعقيقة  والأ�ساحي،  الفطر  و�سدقة  والقرو�ص  والكفارات  والهبات، 
حاجات اأفراد المجتمع، لأن نظام التكافل الجتماعي بين الم�سلمين؛ قاعدة اأ�سا�سية يقوم 
فيها،  ال�سعفاء  م�سالح  ترعى  اأن  مكلفة  الم�سلمة  والجماعة  الإ�سالمي،  المجتمع  عليها 
رعايتها  وحمايتها،  الجماعة  برعاية  اأولى  �سعاف  �سغار  وهم  اآباءهم  بفقدهم  واليتامى 
لنفو�سهم وحمايتها لأموالهم، ولقد كان بع�ص الأو�سياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم؛ 
واأموالهم باأموالهم للتجارة فيها جميعًا؛ وكان الغبن يقع اأحيانًا على اليتامى فنزلت الآيات 

1  / حقوق الإن�سان، عبد الواحد وافي، �ص64.
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ُلوا اْلَخِبيَث  ْمَواَلُهْم َول َتَتَبدَّ في التخويف من اأكل اأموال الأيتام، قال تعالى: ) َواآُتوا اْلَيَتاَمى اأَ
ُه َكاَن ُحوبًا َكِبيرًا ؟ () الن�ساء:2(،  كما يجعل  اإِنَّ اأَْمَواِلُكْم  اإَِلى  اأَْمَواَلُهْم  َتاأُْكُلوا  ِب َول  يِّ ِبالطَّ
وال�سعفاء في  المعوزين  والمحرومين  من  والم�ساكين  الفقراء  الحاجة من  لذوي  القراآن 
المجتمع حقًا مفرو�سًا في مال الأغنياء يوؤدى اإليهم على �سبيل الوجوب ل على �سبيل التف�سل 
َفِة ُقُلوُبُهْم  لَّ َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَم�َساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُموؤَ َما ال�سَّ والتبرع، يقول تعالى:)اإِنَّ
حَكِيٌم( عَلِيمٌ   ُ وَاهللَّ  ِ اهللَّ مِنَ  فَرِي�سَةً  بِيلِ  ال�سَّ وَابْنِ   ِ اهللَّ �سَبِيلِ  وَفِي  وَالْغَارِمِينَ  قَابِ  الرِّ وَفِي 
تكون  وهي  والتجارة،  الدين  اأحكام  ويقرر  ال�سدقة،  اآداب  عن  يتحدث  ثم  )التوبة:60(، 
في مجموعها جانبًا اأ�سا�سيًا من نظام القت�ساد الإ�سالمي والحياة الجتماعية التي تقوم 
يكلفها  وهو  اهلل،  �سبيل  في  الإنفاق  على  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  يقوم  كما  عليها، 
النهو�ص باأمانة الدعوة اإليه، وحماية الموؤمنين به، ودفع ال�سر والف�ساد والطغيان، وتجريده 
من القوة التي ي�سطو بها على الموؤمنين، ويف�سد بها في الأر�ص، وي�سد بها عن �سبيل اهلل، 
ويحرم الب�سرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله اإليها نظام الإ�سالم، والذي يعد حرمانها 
منه جريمة فوق كل جريمة، واعتداء اأ�سد من العتداء على الأرواح والأموال .ولقد تكررت 
ِ َكَمَثِل  ِذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِفي �َسِبيِل اهللَّ الدعوة اإلى الإنفاق في القراآن، يقول تعالى:)َمَثُل الَّ

اِعُف ِلَمْن َي�َساُء()البقرة:26(.  ُ ُي�سَ ٍة َواهللَّ ٍة اأَْنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل ِفي ُكلِّ �ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبَّ َحبَّ

كانوا  الذين  المرابين-  هوؤلء  هو  الحا�سر  ع�سرنا  في  القت�ساد  لنظام  مهدد  اأخطر   
الذين  الع�سرية-  الم�سارف  موؤ�س�سي  الآن  ويمثلون  مالية،  بيوتًا  اأو  اأفرادًا  الما�سي  في 
وخارجها،  العالمية  الحكم  اأجهزة  داخل  مخيفة  هائلة  �سلطة  من  لديهم  بما  ا�ستطاعوا 
وبما يملكون من و�سائل التوجيه والإعالم في الأر�ص كلها، وغيرها، اأن ين�سئوا عقلية عامة 
بين جماهير الب�سر الم�ساكين الذين ياأكل اأولئك المرابون عظامهم ولحومهم، وي�سربون 
عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي، يوحون اإليهم بخبث م�سموم باأن الربا هو النظام 
من  واأن  القت�سادي؛  للنمو  غيره  اأ�سا�ص  ل  الذي  ال�سحيح  والأ�سا�ص  المعقول،  الطبيعي 
معيب  نظام  الربوي  النظام  اإن  الغرب،  في  الح�ساري  التقدم  هذا  كان  وح�سناته  بركاته 
من الوجهة القت�سادية البحتة - وقد بلغ من �سوئه اأن ينبه لعيوبه بع�ص اأ�ساتذة القت�ساد 
اأنف�سهم؛ وهم قد ن�ساأوا في ظله، واأ�سربت عقولهم وثقافتهم تلك ال�سموم التي  الغربيين 
وزن في نظر  ول  قيمة  ول  والأخالق  والت�سور  الثقافة  المال في كل فروع  تبثها ع�سابات 
الإ�سالم لالنت�سار الع�سكري اأو ال�سيا�سي اأو القت�سادي؛ ما لم يقم هذا كله على اأ�سا�ص 
المنهج الرباني، في النت�سار على النف�ص، والغلبة على الهوى، والفوز على ال�سهوة، ولهذا 
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كله ولغيره حذر منه الإ�سالم وجعله حربًا على اهلل وعلى ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، قال 
َلْم  َفاإِْن  ُموؤِْمِنيَن،  ُكْنُتْم  اإِْن  با  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  تعالى:)َيا 
ْمَواِلُكْم ل َتْظِلُموَن َول ُتْظَلُموَن( ِ َوَر�ُسوِلِه َواإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُروؤُو�ُص اأَ َتْفَعُلوا َفاأَْذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللَّ

)البقرة:279،278(. والّربا  حرب لأنه ي�سّبب ما يلي:

المرابين  طبقة  ت�سيبه  ما  الأولى،  ناحيتين:  من  وذلك  �لقت�صادية:  �لأزمات   -1
دون  المقتر�سين  على  المقّررة  الفوائد  على  ب�سبب ح�سولهم  م�سروع  غير  اإثراء  من 
اأوقات الّرخاء  الم�ساهمة في مخاطر م�سروعاتهم. والّثانية، ميل طبقة المرابين في 
اإلى الّتو�ّسع في الإقرا�ص، وميلها اإلى تقنين الإقرا�ص في اأوقات الّركود، اأو منعه خوفًا 
على  للمقتر�سين  واإرغامًا  قرو�سها،  ا�سترداد  على  وعماًل  الخ�سارة،  احتمالت  من 

ال�ّسداد1، مما يزيد من �سوء الأزمات القت�سادية ويو�ّسع اأ�سرارها.

2 ـ �لّربا ي�صبب �لغالء و�لنحر�فات �لمالّية: فالفائدة اّلتي يدفعها المنتج اإلى المقر�ص 
ُت�ساف اإلى تكاليف الإنتاج، وما ذلك اإّل لأّن اأّي م�سروع ل يعطي اأرباحه اإّل بعد �سنة اأو ب�سع 
اإلى غالء  يوؤّدي  بالأرباح،مما  لها  الفائدة م�ستحّقة في فترة ل عالقة  تكون  بينما  �سنوات، 
الأ�سعار، ونحن نعرف اأّن اّلذي ي�ستخدم هذا الإنتاج هم اأفراد ال�ّسعب الفقراء ب�سكل عاّم2.

3 ـ اإّن ترّكز المال عند المرابي يحرم الّن�ساط القت�سادي من هذا المال ومن دخوله فيه، مما 
يوؤّدي اإلى الّركود والّتاأّخر القت�سادي. حيث اأّن هذا المرابي ل يقوم باأّي ن�ساط اقت�سادي 
اإّل اإذا جاء من يقتر�ص منه، ويتحّمل مخاطر الم�ساريع القت�سادية وحده، اأّما المرابي فهو 

يريد ربحًا م�سمونًا، ولي�ص على ا�ستعداد للّتعّر�ص لمخاطر اأّي م�سروع اقت�سادي.

اّلتي  القائمة، فالآلت  ناعات  ال�سّ ناعات الجديدة، وتو�ّسع  ال�سّ اإن�ساء  الّربا على  يوؤّثر  ـ   4
ناع  ُتخترع يجب اأن تحقق ربحًا �سنوّيًا يعادل تكلفتها + �سعر الفائدة، حّتى ي�ستطيع ال�سّ

توظيفها في الإنتاج. هذا ف�ساًل عن مخاطره الأخالقية والجتماعية.

�لثالث: �لنهي عن �لإ�صر�ف و�لتقتير: اإن نظام الإ�سالم القت�سادي ينهى معتنقيه 

عن الإ�سراف والتقتير؛ وكل ما من �سانه اأن يحدث اختالًل في المحيط الجتماعي والمجال 
ف�ساد  فوق  بغير ح�ساب، ذلك  اإطالقها  ومثله  اأزمات  الأموال يحدث  القت�سادي، فحب�ص 

1  / محّمد عبد المنعم الجّمال، مو�سوعة القت�ساد الإ�سالمي، 401 بت�سّرف.
2  / نور الّدين عتر، المعامالت الم�سرفّية والّربوّية وعالجها في الإ�سالم، 43 وما بعد.
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الفرد،  نف�ص  به من  يبداأ  الحياة  الجانب من  والإ�سالم وهو ينظم هذا  القلوب والأخالق، 
ِذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا َلْم ُي�ْسِرُفوا َوَلْم  فيجعل العتدال �سمة من �سمات الإيمان، قال تعالى: )َوالَّ
قال  الأو�ساف،  باأ�سنع  المبذرين  وي�سف  بل  َقَوامًا()البقرة:67(.  َذِلَك  َبْيَن  َوَكاَن  َيْقُتُروا 
ِه َكُفورًا ()الإ�سراء:27(،  ْيَطاُن ِلَربِّ َياِطيِن َوَكاَن ال�سَّ ِريَن َكاُنوا اإِْخَواَن ال�سَّ تعالى:) اإِنَّ اْلُمَبذِّ
الت�سنيع  اإلى  يدعو  كما  الحاجة،  عن  الزائد  وال�ستهالك  الهدر  مظاهر  من  للحد  ذلك 

وا�ستخدام كل ما من �ساأنه زيادة الإنتاجية .

 �لمطلب �لخام�ص:�لإ�صالح �ل�صيا�صي:

نظام  في  الحكام  بها  يتقيد  اأن  ينبغي  التي  والمبادئ  القواعد   من  بجملة  القراآن جاء  اإن      
الإ�سالم ال�سيا�سي، حتى يتم بوا�سطتها اإ�سالح ال�ساأن ال�سيا�سي، ويزال بها الف�ساد الذي يعتري 
موؤ�س�سات  الحكم والدولة، و من هذه القواعد ما يلي:1/ الحاكمية هلل: اإن اأول قاعدة يقوم عليها 
ِ اأََمَر  النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي، هي اأن الحاكمية فيه هلل وحده، قال تعالى:)اإِِن الحكم اإِلَّ هللَّ
اُه() يو�سف:40(، وقد اأو�سح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك في اأحاديث كثيرة،  اأَلَّ تعبدوا اإِلَّ اإِيَّ
فقال:)عليكم بكتاب اهلل اأحلوا حالله وحرموا حرامه(.1، وقال عليه ال�سالة وال�سالم:«واإني قد 
تركت فيكم ما لم ت�سلوا بعده اإن اعت�سمتم به: كتاب اهلل، واأنتم م�سئولون عنى، فما اأنتم قائلون 
ال�سماء  اإلى  يرفعها  ال�سبابة  باأ�سبعه  قال  ثم  ون�سحت،  واأديت  بلغت  قد  اأنك  ن�سهد  قالوا:  ؟   «
وينكبها اإلى النا�ص: » اللهم ا�سهد، اللهم ا�سهد، اللهم ا�سهد »2. ففي نظام الحكم الإ�سالمي اأن 
�ساحب ال�سلطة والنفوذ هو اهلل، وم�سدر الت�سريع هو كتابه و�سنة ر�سوله عليه ال�سالة وال�سالم، 
والحاكم هو الذي ينفذ اأمر اهلل في عباد اهلل، ول ينبغي لأحد من النا�ص اأن يدعي اأنه هو الحاكم 
الم�سيطر الذي ي�سرع للنا�ص وي�سيرهم كيف ي�ساء، وهذا يعمل على اإ�سالح الفعل ال�سيا�سي من 
مر�سين اثنين: اأحدهما يتعلق با�ستبداد الحاكم حين ي�سعر باأن الأمر مرده اإليه في�سطوا ويبط�ص 
بقوته وين�سى قوة اهلل ويكون بذلك الف�ساد في الأر�ص،  واإف�ساد الحياة جميعها كما حكي اهلل عن 
الذي حكاه  قوله  قلنا  ما  ويف�سر   ،)38 : )الق�س�ص   ) اإله غيري  من  لكم  علمت  ما  فرعون:) 
َر َوَهِذِه اْلأَْنَهاُر َتْجِري ِمْن  القراآن عنه:) َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم اأََلْي�َص ِلي ُمْلُك ِم�سْ
ُروَن  ؟ () الزخرف:51(، وما ق�سد بقوله:) َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا اأَيَُّها اْلَماَلأُ َما َعِلْمُت  َتْحِتي اأََفال ُتْب�سِ
ِلُع اإَِلى اإَِلِه ُمو�َسى  ْرحًا َلَعلِّي اأَطَّ يِن َفاْجَعْل ِلي �سَ ْوِقْد ِلي َيا َهاَماُن َعَلى الطِّ َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيِري َفاأَ

1  /م�سند اأحمد ، م�سند عمر بن الخطاب، رقم)362(.
2  /�سحيح م�سلم، باب حجة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، رقم)3009(، و�سنن الن�سائي الكبرى، باب الخطبة  على الناقة 

بعرفة، )4001(.
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بال  كلمته  يتبعون  و  ي�ساء؛  كما  ي�سيرهم  اأن  اإل   ()الق�س�ص:38(،  اْلَكاِذِبيَن  ِمَن  َلأَُظنُُّه  ي  َواإِنِّ
معار�ص! والحاكمية على هذا النحو األوهية كما يفيد المدلول اللغوي! وهي في الواقع األوهية، 
فالإله هو الذي ي�سرع للنا�ص وينفذ حكمه فيهم! �سواء قالها اأم لم يقلها! وعلى �سوء هذا البيان 
نملك اأن نفهم مدلول قول مالأ فرعون:) َوَقاَل اْلَماَلأُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن اأََتَذُر ُمو�َسى َوَقْوَمُه ِلُيْف�ِسُدوا 
؟( َقاِهُروَن  َفْوَقُهْم  ا  َواإِنَّ ِن�َساَءُهْم  َوَن�ْسَتْحِيي  ْبَناَءُهْم  اأَ ُل  �َسُنَقتِّ َقاَل  َواآِلَهَتَك  َوَيَذَرَك  اْلأَْر�ِص  ِفي 
)الأعراف:127(. و الدعوة اإلى ربوبية اهلل وحده؛ وتنفيذ �سريعته يترتب عليها تلقائيًا بطالن 
�سرعية حكم فرعون ونظامه كله، وهذا بدوره ي�سلح مر�سًا اآخر ي�سيب الرعية وهو ف�سق وف�ساد 
ُهْم َكاُنوا َقْومًا َفا�ِسِقيَن ( اإِنَّ َفاأََطاُعوُه  َقْوَمُه  الرعية،  وذلك كما يقول اهلل �سبحانه:) َفا�ْسَتَخفَّ 

)الزخرف:54(، وما كان فرعون بقادر على اأن ي�ستخف قومه فيطيعوه، لو لم يكونوا فا�سقين 
عن دين اهلل، فالموؤمن باهلل ل ي�ستخفه الطاغوت، ول يمكن اأن يطيع له اأمرًا، وهو يعلم اأن هذا 
الأ�سا�سية:  الأ�سول  يحفظ  �سرعه  وتحكيم  تعالى  اهلل  حكم  وتنفيذ  اهلل،  �سرع  من  لي�ص  الأمر 
الدين، والنف�ص، والعقل، والمال والعر�ص، وفي حفظها حفظ للمجتمع باأكمله من اأن ينحط اإلى 
درك الرذائل، وبذلك يتحرر الحكام من هذه الأمرا�ص وترقى ال�سعوب وتقوم بدورها الأ�سا�ص 
َعَلى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسًطا  ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  )َكَذِلَك  تعالى:  يقول  الأمم،  على  ال�سهادة  عالم  في 
اإلى اهلل  بالتحاكم  الم�سلمين  ويلزم  المبداأ  الكريم يعزز هذا  والقراآن  ا�ِص()البقرة:143(،  النَّ
وتنفيذ �سريعته، وهذا هو الأ�سل الذي يقوم عليه الإ�سالح ال�سيا�سي،  ول يقبل تعالى غيره، قال 
َقْوٍم ُيوِقُنوَن () المائدة : 50(.2-  تعالى:)اأََفُحْكَم الجاهلية َيْبُغوَن َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اهلل ُحْكمًا لِّ
العدل في الحكم: وعليها اأ�س�ص بناء الدولة الإ�سالمية، اأن الجميع مت�ساوون اأمام القانون، وينفذ 
فيهم حكم اهلل بدرجة واحدة، من اأدنى فرد في المجتمع اإلى القادة وال�سا�سة، لي�ص فيه محاباة 
لأحد ول مجاملة، كما اأعلن ذلك القراآن، قال تعالى: وهذا يعني اأن الحاكم في الإ�سالم ماأمور 
بالإن�ساف بين جميع النا�ص، واأن عالقته بهم عالقة العدل والإن�ساف، فالأقرباء والأجانب، 
وال�سرفاء والو�سعاء، مت�ساوون اأمام القانون، والحق حق للجميع، والجرم جرم الجميع، والحرام 
والنبي  الحاكم،  القانون حتى  �سلطة  ي�ستثنى من  ل  للكل،  والحالل حالل  الجميع،  حرام على 
�سلى اهلل عليه و�سلم يو�سح ذلك بقوله:) اإنما هلك الذين من قبلكم اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم 
ال�سريف تركوه ، واإذا �سرق فيهم ال�سعيف اأقاموا عليه الحد ، واأيم اهلل لو اأن فاطمة بنت محمد 
�سرقت لقطعت يدها(3.1- الم�ساواة بين النا�ص: من الأ�س�ص التي قام عليها نظام الحكم في 
اأو  اأو لغة  اأو الجن�ص  اإلى اللون  اأن النا�ص مت�ساوون في الحقوق والواجبات دون النظر  الإ�سالم 

1  /�سحيح البخاري، باب ذكر ا�سامة بن زيد، برقم)3732(، وم�سلم، باب قطع ال�سارق ال�سريف وغيره، برقم)4505(.
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وطن، ولم يكن لأي فرد اأو جماعة اأو هيئة اأو حزب اأو جماعة اأو طبقة اأو جن�ص اأو �سعب داخل 
الدولة الإ�سالمية اإي نوع من التمايز في الحقوق، ول كانت منزلة فرد اأعلى اأو اأدنى من الآخر، 
اإِنَّ  لتعارفوا  وقبائل  �ُسُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  واأنثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ النا�ص  اأيها  تعالى:)يا  قال 
اأَْكَرَمُكْم َعنَد اهلل اأَْتَقاُكْم()الحجرات: 13(.4- م�سئولية الدولة: اإن الحكومة و�سلطاتها واأموالها 
في نظام الإ�سالم اأمانات هلل عند الم�سلمين، ينبغي اإيكالها لأنا�ص يخ�سون اهلل عادلين موؤمنين، 
ولي�ص لأحد الحق في الت�سرف فيها بطرق م�سبوهة اأو لأغرا�ص �سخ�سية، يقول تعالى:  )اإِنَّ اهلل 
ا  ِنِعمَّ اإِنَّ اهلل  بالعدل  َتْحُكُموْا  اأَن  النا�ص  َبْيَن  َحَكْمُتْم  َواإَِذا  اأَْهِلَها  اإلى  الأمانات  وْا  ُتوؤدُّ اأَن  َياأُْمُرُكْم 
َيِعُظُكْم ِبِه () الن�ساء: 58(، واأنها يوم القيامة خذي وندامة اإل من اأخذها بحقها واأدى ما عليه 
ككيان  المجتمع  وم�سئولية  الموؤمن،  الفرد  بم�سئولية  تبداأ  القراآن  في  والم�سئولية  تجاهها، 
كلها،  الحياة  اإ�سالح  في  عظيم  اأثر  لها  الأبعاد  بهذه  الم�سئولية  وهذه  الأمر،  ولي  وم�سئولية 
ويقوي  �سبحانه،  الخالق  ورقابة  الداخلي  الوازع  قوة  بزيادة  الواجب،  تقدير  وينعك�ص ذلك في 
طاقة المجتمع وقدراته العملية، ويرفع من كفاءته الإدارية، وفي ذلك يقول اأمير الموؤمنين عمر: 
)واهلل لو اأن بغلة عثرت ل�ساألني عنها ربي لم لم اأ�سوي لها الطريق(1. ذلك ف�ساًل عن اأن الإ�سالم 
نهى عن طلب الأمارة وال�سعي لها وا�ستخدام كافة الو�سائل في الو�سول اإليها لأنها اأمانة ويوم 
القيامة خذي وندامة!!.5- ال�سورى: من القواعد المهمة جدًا في الدولة الإ�سالمية و هي حتمية 
ت�ساور قادة الدولة وحكامها مع عامة الم�سلمين، والنزول على ر�ساهم وراأيهم، واإر�ساء دعائم 
ِفي  َو�َساِوْرُهْم  تعالى:)  وقوله  ()ال�سورى:38(،  َبْيَنُهْم  �ُسوَرى  ْمُرُهْم  َواأَ تعالى:)  يقول  ال�سورى، 
�ساأن  في  اأولها  الكريم:  القراآن  في  اآيات  ثالثة  في  ال�سورى  وردت  عمران:159(،  اْلأَْمِر()اآل 
الأ�سرة لتربية هذه الوحدة الجتماعية ال�سغيرة على ال�سورى وتبادل الراأي حتى ل ي�ستبد فيها 
المجتمع كله وفي �سئونه جميعها،  �ساأن  الثاني نزل في  والن�ص  اأمر مهما �سغر،  اأو  براأي  اأحد 
ويتربى عليها المجتمع �سمن جملة من الف�سائل، والن�ص الثالث خا�ص بالحاكم الذي ينبغي اأن 
يكون قد تربى عليها في بيته ومجتمعه، األ ما اأحوج الب�سرية اإلى الدعاة والم�سلحين والقادة 
الق�سط،  ويقيمون موازين  الف�ساد،  ال�ستبداد ويقطعون دابر  يبددون ظالم  الذين  الرا�سدين، 
ال�سيا�سية.5-  ممار�ساتهم  جميع  في  ويحمونها  ال�سورى  ويمار�سون  النور،  م�ساعل  ويرفعون 
الطاعة في المعروف: ومن الأ�س�ص اأي�سًا التي يقوم عليها نظام الحكم في الإ�سالم الطاعة في 
المعروف، ول لأحد اأن يطاع في مع�سية، ومعنى ذلك اأن الحكم ال�سادر من الحكومة والحكام 
اإلى رعيتهم واجب الطاعة طالما اأنه في المعروف ووافق القانون الإ�سالمي، وحين يخالف الأمر 
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قانون الإ�سالم؛ ل طاعة لهم في ذلك، ول يلزم اأحد تنفيذ هذا الحكم، وبيعة النبي عليه ال�سالة 
وال�سالم وردت في القراآن م�سروطة بالطاعة في المعروف على الرغم من عدم ال�سك في �سدور 
َمْعُروٍف( ِفي  يَنَك  َيْع�سِ َوَل  تعالى:)  يقول  فيه مع�سية،  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اأمر من جانبه 
)الممتحنة:12(، ويقول عليه ال�سالة وال�سالم:)على المرء الم�سلم الطاعة فيما اأحب اأو كره . 
اإل اأن يوؤمر بمع�سية . فاإذا اأمر بمع�سية فال �سمع ول طاعة (.16- واجب الدولة الإ�سالمية: اإن 
اأول واجب فر�ص على الدولة الإ�سالمية وعلى الحاكم الم�سلم هو اأن يقيم نظام الدين في الحياة 
بحذافيره غير منقو�ص، وهو ما كلف به خاتم الأنبياء والمر�سلين �سلى اهلل عليه و�سلم والأنبياء 
ْيَنا ِبِه  َن الدين َما و�سى ِبِه ُنوحًا والذي اأَْوَحْيَناآ اإَِلْيَك َوَما َو�سَّ من قبله، قال تعالى:)�َسَرَع َلُكم مِّ
اأن  اأي�سًا  ِفيِه ()ال�سورى:31(، وواجبها  ُقوْا  َتَتَفرَّ َوَل  اأَِقيُموْا الدين  اأَْن  اإِْبَراِهيَم ومو�سى وعي�سى 
تق�سي على ال�سر وتزيله، وترفع من قدر الخير وتن�سره طبقًا لمعيار الإ�سالم الأخالقي، يقول 
َمُروْا بالمعروف َوَنَهْوْا َعِن  اُهْم ِفي الأر�ص اأََقاُموْا ال�سالة َواآَتُوْا الزكاة َواأَ نَّ كَّ تعالى:) الذين اإِْن مَّ
المنكر()الحج: 41(، واأن جهاده �سد العالم غير الإ�سالمي ليكون الدين كله هلل، ولهذا كان 
هدف الحكومة الإ�سالمية الأول اأن تقيم نظام الدين كاماًل، واأل يكون فيها هذا الخلط والعجن 
اإليه النبي  والتخبط الذي يبدو وا�سحًا في المجتمعات التي تدين بالإ�سالم اليوم، والذي نبه 
ِ َثاَلَثٌة ُمْلِحٌد ِفي اْلَحَرِم َوُمْبَتٍغ ِفي  ا�ِص اإَِلى اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم في �سنته، بقوله:) اأَْبَغ�ُص النَّ
ِلُب َدِم اْمِرٍئ ِبَغْيِر َحقٍّ ِلُيَهِريَق َدَمُه(.2ومن واجبات الحاكم الم�سلم  ِة َوُمطَّ َة اْلَجاِهِليَّ اْلإِ�ْساَلِم �ُسنَّ
اأن يقول كلمة الحق، ويحمي الخير ويذب عنه، واأن يبذل ما في و�سعه لمنع  وواجب كل م�سلم 
ُهْم اأَْوِلَياُء  ِمَناُت َبْع�سُ المنكر وال�سرب على يد الباطل قدر اإمكانه، يقول تعالى:) َواْلُموؤِْمُنوَن َواْلُموؤْ
الموؤمنين  بذلك  اهلل  ويق�سف  التوبة:71(،   () اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن  َياأْ َبْع�ٍص 
اْلُموؤِْمِنيَن()  ِر  َوَب�سِّ  ِ ِلُحُدوِد اهللَّ َواْلَحاِفُظوَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  اُهوَن  َوالنَّ ِباْلَمْعُروِف  اْلآِمُروَن  فيقول:) 
التوبة:112(. واأما اأقوال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في ذلك كثيرة منها:)من راأى منكم منكرًا 

فلغيره بيده، فاإن لم ي�ستطع فبل�سانه، فاإن لم ي�ستطع فبقلبه وذلك اأ�سعف الإيمان(.3

1  / �سحيح البخاري، باب ال�سمع والطاعة لالإمام، )7144(، و�سحيح م�سلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير مع�سية، 
برقم)4860(، و�سنن ابن ماجة، باب ل طاعة في مع�سية اهلل، برقم)2864(.

2  / �سحيح البخاري، باب من طلب دم اأمرئي بغير حق،)6882(.
العيد،  يوم  الخطبة  باب  داود،  واأبو  برقم)186(،  الإيمان،  من  المنكر  عن  النهي  كون  بيان  باب  م�سلم،  �سحيح   /   3

.)1144(



اإعـــداد : د.حممد الأمني بلة  

جملة ت�أ�صيل العلوم 190

�لمبحث �لخام�ص: نماذج قر�آنية لالإ�صالح

ندرُكها حين  مفارقات عجيبة،  لنجد  الكهف   �سورة  في  الم�ساهد  بع�ص  مع  نقف هنا      
نتعاي�ص مع اأحداث ال�سورة العجيبة وق�س�سها الموؤثرة: منها اأننا اأمام ثالثة ممالك متباينة 
واأنظمة مختلفة: ففي ق�سة اأ�سحاب الكهف نلم�ُص �سورة الملك الظالم الذي �سلب قومه 
َطَرهم على الكفر اأْطرًا، يتبين ذلك من قول الفتية كما اأخبر  عقولهم وغ�سبهم حرّيتهم َفاأَ
ْدُعَوْا ِمن ُدوِنِه اإلهًا  َماَواِت والأر�ص َلن نَّ القراآن، قال تعالى: ) اإِْذ َقاُموْا َفَقاُلوْا َربَُّنا َربُّ ال�سَّ
اإًِذا �َسَطًطا(() الكهف: 14( ، وفي ق�سة مو�سى والخ�سر نلمح �سخ�سية الملك  ُقْلَنا  َقْد  لَّ
ى له ويرده عن  اأموال رعيته وي�سلب ممتلكاتهم فال يجُد من يت�سدَّ الغا�سب الذي ي�سرق 
ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَم�َساِكيَن َيْعَمُلوَن  ا ال�سَّ ظلمه، قال تعالى على ل�سان الخ�سر - عليه ال�سالم: )اأَمَّ
َّ �سَفِينَةٍ غَ�سْبًا )79() الكهف: 79  فِي الْبَحْرِ فَاأَرَدْتُ اأَنْ اأَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَاأْخُذُ كُل
نه اهلل في الأر�ص  ( . اأما ذو القرنين فاإنه نموذٌج رائٌع للملك ال�سالح المتعفف الذي مكَّ
فاأقام ميزان العدل والإح�سان، واأزال �سلطان الكفر والطغيان، وحمل رايَة الحقِّ وم�سابيح 

الهدى، وعا�ص النا�ص في عهده حياًة اآمنة مطمئنًة.

�لمطلب �لأول: ق�صة مو�صى مع �لخ�صر عليهما �ل�صالم:

  ق�سة مو�سى مع الخ�سر عليهما ال�سالم، ق�سٌة عجيبٌة تتجاوز بنا حدود الزمان وحواجز 
ن اهلل تعالى له ونجاه من  المكان لتعود بنا اإلى زمِن مو�سى - عليه ال�سالم -، بعد اأن مكَّ
البتالء  باأيام  يذكرهم  اإ�سرائيل  بني  ال�سالم - خطيبًا في  وقام - عليه  فرعون وجنوده، 
والتمحي�ص والمالحقة وال�سطهاد من ِقَبِل فرعوَن وجنوِدِه، ثم اأيام الن�سر والتمكين من 
عند اهلل تعالى. كان لكالمه- عليه ال�سالم- وقعًا في النفو�ص وتاأثيًرا على القلوب، حتى قام 
القة  اأحد المعجبين بهذه الخطبة الواقعية الوعظية الع�سماء، المولعين بتلك البالغة والطَّ
المتدفقة من ينابيع العلم التي تتفجر على ل�سان نبي اهلل مو�سى - عليه ال�سالم -، حين 
يدور الحديث عن الما�سي القريب الذي �ساهدوه وعاينوه . �ساأله : يا نبيَّ اهلل هل هناك 
من هو اأعلم منك ؟ هل على ظهر الأر�ص من اإن�ساٍن تفجرت له ينابيُع الحكمِة ، وُجِمَعْت له 
اأوابُد البالغِة وَحَمَل بين جنبيه ر�سالة خيٍر واإ�سالٍح كتلك التي حملتها لنا وقدمتها ب�سبٍر 
واأناٍة ؟ ظنَّ مو�سى - عليه ال�سالم - اأن الإجابة ي�سيرة ل تحتاج اإلى تفكٍر واإمهاٍل ، فقال 
لٍة بروِح العتاِب على هذا الت�سرِع  اإلهيٍة محمَّ ًة في : ر�سالٍة  : ل . لكْن المفاجاأُة تاأتي مطويَّ
َكْعٍب- ر�سي اهلل  ْبُن  اأَُبىُّ  َثِني  َحدَّ َقاَل  ا�ٍص ر�سي اهلل عنهما  َعبَّ في الجواب، روي عن ابن 
ا�َص  َر النَّ َذكَّ  ِ َر�ُسوُل اهللَّ ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - » ... ُمو�َسى  َر�ُسوُل اهللَّ َقاَل  َقاَل:  عنه- 
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: َهْل ِفي  ِ ِت اْلُقُلوُب َولَّى، َفاأَْدَرَكُه َرُجٌل، َفَقاَل اأَْي َر�ُسوَل اهللَّ ِت اْلُعُيوُن، َوَرقَّ َيْوًما َحتَّى اإَِذا َفا�سَ
ِ ...«1. وروى: َعْن �َسِعيِد  َلى اهللَّ ْذ َلْم َيُردَّ اْلِعْلَم اإِ ْعَلُم ِمْنَك َقاَل َل، َفُعِتَب َعَلْيِه اإِ الأَْر�ِص اأََحٌد اأَ
ْبِن ُجَبْيٍر- ر�سي اهلل عنه - َقاَل: ُقْلُت ِلْبِن َعّبا�ٍص: اإِّن َنْوفًا اْلِبَكاِلّي َيْزُعُم اأَّن ُمو�َسَى - عليه 
ِر - عليه ال�سالم - ! َفَقاَل:  اِحَب اْلَخ�سِ اِحَب َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َلْي�َص ُهَو ُمو�َسَى �سَ ال�سالم -، �سَ
اأَُبيَّ ْبَن َكْعٍب - ر�سي اهلل عنه - َيُقوُل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلّلِ - �سلى  : �َسِمْعُت  َكَذَب َعُدوُّ اهلّلِ
يُّ  اهلل عليه و�سلم -َيُقوُل: » َقاَم ُمو�سَى - عليه ال�سالم - َخِطيبًا ِفي َبِني اإِ�ْسَراِئيَل، َف�ُسِئَل: اأَ
َلْيِه :  ْذ َلْم َيُرّد اْلِعْلَم اإَِلْيِه، َفاأَْوَحَى اهلّلُ اإِ ْعَلُم، َقاَل: َفَعَتَب اهلّلِ َعَلْيِه اإِ الّنا�ِص اأَْعَلُم ؟ َفَقاَل: اأََنا اأَ
ْي َرّب َكْيَف ِلي ِبِه ؟ َفِقيَل  اأَّن َعْبدًا ِمْن ِعَباِدي ِبَمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو اأَْعَلُم ِمْنَك، َقاَل ُمو�َسَى: اأَ
، َفاْنَطَلَق َواْنَطَلَق َمَعُه َفَتاُه، َوُهَو ُيو�َسُع  َلُه: اْحِمْل ُحوتًا ِفي ِمْكَتٍل، َفَحْيُث َتْفِقُد اْلُحوَت َفُهَو َثمَّ
َتَيا  ْبُن ُنوٍن، َفَحَمَل ُمو�َسَى - عليه ال�سالم -، ُحوتًا ِفي ِمْكَتٍل، َواْنَطَلَق ُهَو َوَفَتاُه َيْم�ِسَياِن َحّتَى اأَ
َطَرَب اْلُحوُت ِفي اْلِمْكَتِل، َحّتَى َخَرَج  ْخَرَة، َفَرَقَد ُمو�َسَى - عليه ال�سالم - َوَفَتاُه، َفا�سْ ال�سّ
الّطاِق،  ِمْثَل  َكاَن  َحّتَى  اْلَماِء  ِجْرَيَة  َعْنُه  اهلّلُ  ْم�َسَك  َواأَ َقاَل:  اْلَبْحِر،  ِفي  َف�َسَقَط  اْلِمْكَتِل،  ِمَن 
اِحُب  َفَكاَن ِلْلُحوِت �َسَربًا، َوَكاَن ِلُمو�َسَى َوَفَتاُه َعَجبًا، َفاْنَطَلَقا َبِقّيَة َيْوِمِهَما َوَلْيَلَتُهَما، َوَن�ِسَي �سَ
َبَح ُمو�َسَى - عليه ال�سالم - َقاَل ِلَفَتاُه: اآِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن  ُمو�َسَى اأَْن ُيْخِبَرُه، َفَلّما اأَ�سْ
ُر  اْلَخ�سِ َقاَل  َماِئٌل،  ِبِه  ِمَر  اأُ اّلِذي  اْلَمَكاَن  َجاَوَز  َحّتَى  ْب  َيْن�سَ َوَلْم  َقاَل:  بًا،  َن�سَ َهَذا  �َسَفِرَنا 
تعالى:  ُيْطِعُموَنا، قال  َوَلْم  ّيُفوَنا  ُي�سَ َفَلْم  َتْيَناُهْم  اأَ َقْوٌم  ُمو�َسَى:  َلُه  َقاَل  َفاأََقاَمُه،  َهَكَذا،  ِبَيِدِه 
ُفوُهَما()الكهف:77(، َقاَل  يِّ ْهَلَها َفاأََبْوْا اأَن ُي�سَ )َفانَطَلَقا َحتَّى اإَِذاآ اأََتَياآ اأَْهَل َقْرَيٍة ا�ْسَتْطَعَماآ اأَ
َبَر َحّتَى ُيَق�ّص  َر�ُسوُل اهلّلِ - �سلى اهلل عليه و�سلم -: »َيْرَحُم اهلّلُ ُمو�َسَى، َلَوِدْدُت اأَّنُه َكاَن �سَ
َوَقاَل َر�ُسوُل اهلّلِ - �سلى اهلل عليه و�سلم -: »َكاَنِت الأُوَلَى ِمْن  َقاَل:  اأَْخَباِرِهَما«،  ِمْن  َعَلْيَنا 
ُفوٌر َحّتَى َوَقَع َعَلَى َحْرِف ال�ّسِفيَنِة، ُثّم َنَقَر ِفي اْلَبْحِر، َفَقاَل  ُمو�َسَى ِن�ْسَيانًا »، قاَل: »َوَجاَء ُع�سْ
 . ُفوُر ِمَن اْلَبْحِر«2 ُر: َما َنَق�َص ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم اهلّلِ اإِّل ِمْثَل َما َنَق�َص َهَذا اْلُع�سْ َلُه اْلَخ�سِ
من المقا�سد ال�سامية لتلك الق�سة؛ هنالك مقا�سُد ومعاٍن تحمُلها لنا هذه الق�سُة الهادفُة 
البناءة، ال�سافيُة الكافية، التي �سيقت لتعالج ق�سايا حيوية وم�سكالٍت اأ�سا�سية تعاني منها 
هذه  جاءت  متعاقبة،  مت�سابكٍة  مزمنة،  عوي�سٍة  م�سكالٍت  والبيوت،  المجتمعات  من  كثيٌر 

1  / رواه البخاري في �سحيحه، كتاب التف�سير باب { حديث مو�سى مع فتاه} ، حديث )4772(.
2  / البخاري في �سحيحه كتاب العلم - باب: ما ي�ستحب للعالم اإذا �سئل: اأي النا�ص اأعلم؟ فيكل العلم اإلى اهلل. الحديث 
122 ، وفي كتاب الأنبياء باب : حديث الخ�سر مع مو�سى عليهما ال�سالم. الحديث 3220 ، ورواه م�سلم في �سحيحه كتاب 

الف�سائل - باب من ف�سائل الخ�سر- عليه ال�سالم - 170 - ) 2380 ( .
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الرحلة لت�سلط الأ�سواء عليها، وتلفت الأنظار اإليها، وتبين المنهج الأمثل والحلول الحا�سمة 
لها؛ من هذه الم�سكالت: م�سكلة الظلم الجتماعي: المتمثل في نموذج الملك الغا�سب الذي 
اأو يجد من  باًل،  لذلك  يلقي  اأن  ثرواتهم، دون  وي�ستنزف  اأموالهم  وي�ستبيح  الرعية  ينهب 
ينكر عليه اأفعاله ال�سنيعة، ويحول بينه وبين ركوِب متِن الحرام، وارتكاِب الجرائم العظام، 
�سيَّما في حق الم�ساكين من ال�سعفاء المقهورين! الم�ست�سعفين الكادحين! واأنَّى لأحٍد اأن 
د الجموَع،  َم الأفواَه واأذهَل العقوَل و�سرَّ األجَم الطاغيُة الأل�سنَة، وَكمَّ اأو ي�ستكي؛ وقد  ينكَر 
ت بالأبرياِء والمظلومين،  ومالأ القلوب رعبًا وهلعًا وجعل من مملكِتِه �سجونًا ُمَفتَّحًة قد عجَّ

كما هو حادث الآن في دول كثيرة من حولنا.
على حد قول الأخطل ال�سغير:

 األِجم ل�ساَنَك األِجْم فالموُت للمتكلِّم   ل ي�ساألونك اإن اأُخذَت اأَِثْمَت اأم َلم تاأثْم
الُمَقاِرُف  ونجا  َع�ِسيَرٍة  بذنِب  ماأخوٍذ  ولربَّ  م�سلِّم    خيُر  والحبُل  ٍب  مرحِّ خيُر  جُن  فال�سِّ
َتْحَتُه  َوَكاَن  اْلَمِديَنِة  ِفى  َيِتيَمْيِن  ِلُغاَلَمْيِن  َفَكاَن  اْلِجَداُر  ا  َواأَمَّ نِب. قال تعالى: )  الذَّ اِحُب  �سَ
ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما( ) الكهف:  َراَد َربَُّك اأَن َيْبُلَغاآ اأَ�ُسدَّ اِلحًا َفاأَ ُهَما َوَكاَن اأَُبوُهَما �سَ َكنٌز لَّ
ُر  وُيكدِّ الهانئة:  الهادئة  الأ�سرة  اأخطر ما يهدد م�ستقبَل  تتمثل في  اأ�سرية:  82 (،  م�سكلة 
من  الأيام  عنه  ُت�سفُر  قد  ما  وهو  م�سيرها:  ل  وُيعطِّ جمَعها  وُي�ستُت  ُجْهَدَها  ويبدد  �سفَوها 
انقلبت عداوًة  وقد  المودة  فاإذا  هما،  برِّ اإلى  فيه  الحاجُة  تم�صُّ  زماٍن  الوالدين، في  عقوق 
ونكرانًا، واإذ بالبر والإح�سان ُيَقاَبُل بالعقوق والجفاِء، والجحود والن�سيان . ول�سان حال ذلك 
ر قلبه وتفتت َكِبُدُه غما وكمدا على َفَلَذِة كبِدِه الذي قابل الإح�ساَن بالإ�ساءة : كما  الذي تفطَّ

قال اإبراهيم بن العبا�ص :

َمـــ�ن� ذمُّ الزَّ َبْحُت ِفيَك اأَ َمـــــــ�َن       َف�أَ�صْ َوُكْنــــُت اأَُذمُّ اإَِلْيــــَك الزَّ
ـ�ِئَبــــــــ�ت       فهـ� اأَن� اأَْطُلُب ِمْنـَك الأََمــــ�ن� َك ِللنَّ َوُكْنـــُت اأعـــــــدُّ

َخًرا ! ا وقد ك�ن لنوائب الزم�ن ُمدَّ اأي�صيُر الولُد محنًة و�صرًّ
ُكْنُت ِمــــــــــــْن ِمْحَنتي اأَِفــرُّ اإَِلْيِهْمَفُهـــُم ِمْحَنِتــي َفـ�أَْيَن الِفــــراُر
واإخــــــواٍن ح�صبُتهم دروعــــــ�ً       فك�نوهـــ� ولكــــــــْن لالأعـــ�ِدي
وِخلُتُهم �صهــــــ�م�ً �صـــــ�ئب�ٍت       فكــــ�نوه� ولكـــْن في فــوؤاِدي

َفْت من� ُقلوٌب       لقد �صدُقوا ولكن ِمْن ِوَداِدي1. وق�لوا: قد �صَ

1  / اأن�سدها ال�سمعانيُّ باإ�سناِدِه لعليٍّ بِن ف�ساٍل المجا�سعيِّ ، في ترجمة �ساعد بن �سياٍر الهروي .
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ِعيَبَها َوَكاَن َوَراآَءُهم  َردتُّ اأَْن اأَ ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَم�َساِكيَن َيْعَمُلوَن ِفى اْلَبْحِر َفاأَ ا ال�سَّ قال تعالى: )اأَمَّ
بًا () الكهف: 79 (، م�سكلة اقت�سادية اأم اأزمٌة اأخالقيٌة!؟، نوٌع  ِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ مَّ
اأو  الم�سكلة القت�سادية  الم�سكالت: هي  اأخطر  اأخرى من  الف�ساد وم�سكلة  اأنواع  اآخر من 
الف�ساد القت�سادي، وهو بال �سك مترتٌب على الف�ساد ال�سيا�سي ونتيجٌة للظلم الجتماعي، 
َمِع والج�سع، في مجتمعاٍت قتلها  : حيث الأنانيُة والأََثَرُة، ممزوجًة بالطَّ الف�ساُد القت�ساديُّ
عًة حلقِّ ال�سيف المعلوم،  ، حتى غدت م�سيِّ ، واأرهقها الطغياُن الماديُّ الفقُر، واأهلَكها ال�سحُّ
يوما لأ�سحْت غنيمًة  بها  َظِفَر  فلو  اليتامى  اأمواُل  اأما  المه�سوم،  ال�سعيِف  ف�ساًل عن حقِّ 
باردًة واأم�ست لقمة �سائغًة، من هنا كانت مهمة الخ�سر- عليه ال�سالم - اأن يقيم الجدار 

ليحفظ الكنَز .
بًا() الكهف: 79 (  ِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ قال تعالى : ) َفاأََردتُّ اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراآَءُهم مَّ

. وهكذا تلم�ُص هذه الق�سُة الواقعيُة جوانَب مهمًة في حياِة الأمم والمجتمعات .

�إلى رحاب �لق�صة:

المنا�سبة لهذه الق�سة الجليلة �سلتها الوثيقة وات�ساقها العجيب وانتظامها الدقيق مع �سياق 
ال�سورة الكريمة، وبيان ذلك من وجوٍه : اأولها:�سلتها بما قبلها : لما بين اهلل عز وجل في الآية 
ال�سابقة اأنه تعالى رحيٌم في ملكه عادٌل في حكمه، ومن ذلك اإهالكه للظالمين بعد اإمهالهم 
َل َلُهُم اْلَعَذاَب  ْحَمِة َلْو ُيوؤَاِخُذُهْم ِبَما َك�َسُبوا َلَعجَّ واإعذارهم قال تعالى: )َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ
اأمثلًة  الق�سة  في هذه  بيَّن  الكهف:58(،   مَوْئِاًل )58()  دُونِهِ  مِنْ  يَجِدُوا  لَنْ  مَوْعِدٌ  لَهُمْ  بَلْ 
، ولما جعل اهلل لهالك الظالمين موعدًا محددًا:  فقد جعل اهلل للقاء  واقعيًة للعدِل الإلهيِّ
ًدا، فكلُّ �سيء له وقٌت وتقديٌر، وليعلم الدعاُة والم�سلحون اأن  مو�سى مع الخ�سر موعدا موؤكَّ
اإمهال اهلل للظالمين وا�ستدراجهم والم�سارعة لهم في الخيرات ِلَحَكٍم جليلٍة، كما تمخ�سْت 
اأفعاُل الخ�سِر التي فعلها عن اأمٍر اإلهيٍّ عن ِحَكٍم عجيبٍة .ثانيها:�سلتها وانتظامها مع باقي 
الق�س�ص الواردة في ال�سورة الكريمة ومحوِرها العام : ا�ستملت �سورُة الكهف على مجموعٍة 
التي  ال�سامية  والمعاني  والقيم  الب�سرية  والنماذج  الواقعية  والأمثال  العجيبة  الق�س�ص  من 
ُتحلِّق بنا في اأجواء الف�سيلة، وتغو�ُص في اأعماق النف�ص الب�سرية لت�سبَر لنا اأغوارها، وتك�سَف 
�سيئا من مكنوناتها، وُتجلَي لنا معالَم الع�سمة وطرائق النجاة من الفتن، وتقدم لنا مفاتَح 
و�سياع  اأمواٍل،  واإتالف  اأنف�ٍص،  هالك  في  �سببًا  كانت  كم  كثيرة  فتٌن  المحن.  اأمام  الثبات 
ثرواٍت، والنحراف عن طريق الحق اإلى درِك ال�سقاء في الدنيا والآخرة. جاءت ق�سة مو�سى 
اأمام  واأم�ساها  الأ�سلحة  اأقوى  وهو  النافع  العلم  قيمة  لنا  لتبين  ال�سالم  الخ�سر عليهما  مع 
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جحافل الفتن وكتائِب البالء والمحن. جاءت لتاأخذ باأيدينا وتوجه عقولنا واأنظارنا نحو العلم 
ال�سرعي الذي من اأجله خرج مو�سى - عليه ال�سالم - يحدوه العزُم والإ�سراُر على موا�سلة 
ال�سير اإلى ذلك العبد ال�سالح لينهل من علمه. ومن وجوه المنا�سبات اأي�سًا: اأنه تعالى لما 
اأ�سار في هذه ال�سورة الكريمة اإلى زينة الدنيا ومباهجها جاءت الرحلُة الميمونُة: لتم�صَّ ثالثة 
األوان من األوان الزينِة: زينُة الُمْلِك وال�سلطان ولكن ما قيمته اإذا كان بيد مِلٍك غا�سٍب! وزينُة 
لعبٍد  كان  اإذا  اأزيَنُه  فما  المال:  وزينة   ! ا جاحًدا  عاقًّ الولد  اإذا خرج  ته  مزيَّ ما  ولكن  الولد: 

�سالٍح! كما في ق�سة الغالمين اليتيمين .

    ولقد اأبرَز الفخر الرازي منا�سبًة بين ق�سة مو�سى والخ�سر وبين ق�سة اأ�سحاب الكهف 
نفُع هذه  اأما   ...  «  : فقال  وتعاَلوا عليهم،  الفقراء  افتخروا على  الذين  الكفار  والرد على 
الق�سة في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء الم�سلمين بكثرة الأموال والأن�سار 
موجبات  وا�ستجماع  من�سبه  وعلوِّ  وعمله  علمه  كثرة  مع   - ال�سالم  عليه   - مو�سى  اأن  فهو 
ال�سرف التام في حقه ذهب اإلى الخ�سر لطلب العلم وتوا�سع له، وذلك يدل على اأن التوا�سع 
خيٌر من التكبر، واأما نفُع هذه الق�سة في ق�سة اأ�سحاب الكهف: فهو اأن اليهود قالوا لكفار 
مكة اإن اأخبركم محمد عن هذه الق�سة فهو نبيٌّ واإل فال، وهذا لي�ص ب�سيء لأنه ل يلزم من 
كونه نبيا من عند اهلل تعالى اأن يكون عالما بجميع الق�س�ص والوقائع، كما اأن كون مو�سى 
- عليه ال�سالم - نبيا �سادقا من عند اهلل لم يمنع من اأمِر اهلل اإياه باأن يذهب اإلى الخ�سر 
ليتعلم منه، فظهر مما ذكرنا اأن هذه الق�سة ق�سٌة م�ستقلٌة بنف�سها، ومع ذلك فهي نافعة 

في تقريِر المق�سوِد في الق�ستين المتقدمتين1  .

وقال �ساحب الظالل » ... وهكذا ترتبُط في �سياق ال�سورة ق�سة مو�سى والعبد ال�سالح ، 
اأ�سحاب الكهف في ترك الغيب هلل، الذي يدبر الأمر بحكمته، وفق علمه ال�سامل  بق�سة 
الأ�سرار  وراءها من  لهم عما  يك�سف  ل  الأ�ستار،  وراء  الواقفون  الب�سر،  يق�سر عنه  الذي 
ْن  اإل بمقدار ... » 2 . وي�سف اهلل الخ�سر: ثم و�سفه اهلل �سبحانه فقال: )َفَوَجَدا َعْبدًا مِّ
ا ِعْلمًا () الكهف: 65(، و�سفه تعالى باأنه  ُدنَّ لَّ َوَعلَّْمَناُه ِمن  ْن ِعنِدَنا  اآَتْيَناُه َرْحَمًة مِّ ِعَباِدَناآ 
عبٌد من عباده؛ والعبودية اأ�سمى المقامات واأ�سرف الغايات التي من اأجلها خلق الإن�سان، 
وفي هذا ما يدل على ما كان عليه الخ�سر - عليه ال�سالم - من اجتهاٍد في العبادِة، وهذه 
�سفة اأ�سا�سية من �سفات اأهل العلم ورجال الدعوة والإ�سالح. ومن فوائد هذه الق�سة اأن ل 

1  / التف�سير الكبير للفخر الرازي 143/21 وانظر:، فتح القدير لل�سوكاني 3 / 424.
2  / انظر:في ظالل القراآن 100/15.
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يعجب المرء بعلمه ول يبادر اإلى اإنكار ما لم ي�ستح�سنه فلعلَّه ينطوي على حكمٍة ل يعرفها 
. تعلُم العلِم عبادٌة وقربٌة، وهو لي�ص غايًة في ذاِتِه بل الغر�ُص النتفاُع به في اأموِر الديِن 
ا  ُدنَّ لَّ ِمن  َوَعلَّْمَناُه  ِعنِدَنا  ْن  مِّ َرْحَمًة  اآَتْيَناُه  ِعَباِدَناآ  ْن  مِّ َعْبدًا  َفَوَجَدا   ( قال:  ولهذا  والدنيا، 
ِعْلمًا() الكهف : 65 (، اأي اأ�ستر�سد به واأتزود منه لدنياي واآخرتي، قال ابن القيم: » العلم 
اللدني: ثمرة العبودية والمتابعة وال�سدق مع اهلل والإخال�ص له وبذل الجهد في تلقي العلم 
من م�سكاة ر�سوله وكمال النقياد له فيفتح له من فهم الكتاب وال�سنة باأمر يخ�سه به كما 
قال علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه وقد �سئل: هل خ�سكم ر�سول اهلل ب�سيء دون النا�ص 
اإل فهما يوؤتيه اهلل عبدا في كتابه فهذا هو العلم  فقال: ل والذي فلق الحبة وبراأ الن�سمة 
اللدني الحقيقي » 1، قال اأبو حيان رحمه اهلل: » وفي قول الخ�سر لمو�سى : من اأنَت ؟ وقد 
علمه اهلل بواطن الأ�سياء وماآلها دليل على كذب هوؤلء المنتمين للت�سوف المدعين علم 

الغيب والك�سف عن اأحوال النا�ص اأعاذنا اهلل من ذلك »2  .

�لمطلب �لثاني: موؤهالت �لمربي و�لم�صلح من ق�صة �أ�صحاب �لكهف:

  ورد في الق�سة موؤهالت المعلم والمربي والم�سلح: وهي العبودية، الرحمة، العلم فال بد اأن 
يكون مجتهدًا في العبادة، واأن يتحلى بمكارم الأخالق والتي تمثُل الرحمُة لباَبها واأ�سا�سها، 
واأن يكون على علٍم . وفي تقديم الرحمة على العلم: ما يدل على اأهميتها للعالم والمتعلم، 
والم�سلح، فال يعقل انتزاع الرحمة من قلوب اأهل العلم، ولقد راأينا ما ترتب على و�سول 
العلم لمن عدموا الرحمة كيف اأ�ساءوا اإلى العلم واأ�ساءوا اإلى من حولهم بل كيف اأ�ساءوا 
اإلى الب�سرية حين وجهوا العلم لما يهدد خطَر الإن�سانية واأف�سدوا بمخترعاتهم البر والبحر 
ثوا الأجواَء والأجواَف، كذلك راأينا كيف َعدم بع�ص المعلمين الرحمة حتى غدا التعليُم  ولوَّ
تجارًة رابحًة ل ر�سالًة �ساميًة، كذلك انُتزعت الرحمة من قلوب بع�ِص طالب العلم ، فاأ�ساءوا 
علم  نوعان:  العلم  اأن  الق�سة:  من  ي�ستفاد  ومما   ! عليهم  تطاولوا  ولربما   ، معلميهم  اإلى 
مكت�سب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني، يهبه اهلل لمن يمن عليه من عباده لقوله: 
ا ِعْلمًا (. وتحلي طالب العلم بال�سبر والأناة وتاأدبه مع �سيخه وترفقه عند  ُدنَّ ) َوَعلَّْمَناُه ِمن لَّ
ال�سوؤال، ومنها: اأن يمتحن ال�سيخ من جاء للطلب على يديه » المقابلة ال�سخ�سية » وذلك 
ِتِه في  لطالب العلم خا�سة العلم ال�سرعي لمعرفة مدى ا�ستعداد الطالب ومدى حر�سه وهمَّ
طلب العلم، وبيان ما يحتاجه طريق العلم من ِجدٍّ واجتهاد وبذل وعطاء، قال �ساحب روح 

1  / مدارج ال�سالكين لبن القيم 2 / 476.
2  / تف�سير النهر الماد من البحر لأبي حيان على هام�ص البحر المحيط 142/6.
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البيان : » يمتحنه باأن يخبره عن دقة �سراط الطلب وعزة المطلوب وع�سرته، وفى ذلك 
را ول يكون منفرا، فاإن وجده �سادقا في دعواه وراغبًا فيما يهواه معر�سًا عما  يكون له مب�سِّ
�سواء يتقبله بقبول ح�سن ويكرم مثواه ويقبل عليه اإقبال موله ويربيه تربية الأولد ويوؤدبه 
باآداب العباد » 1، وفيه التما�ص العذر لالآخرين ومراعاة تفاوت النا�ص في الفهم والإدراك 
ِبُر على َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبرًا ( )  والتح�سيل وال�ستيعاب، تاأمل في قوله تعالى: ) َوَكْيَف َت�سْ
الكهف : 68 (، فالتم�ص له العذر في ذلك لما �سيلقاه من عجائب وغرائب، ومنها الإ�سارة 
اإلى جملٍة من مناقب نبي اهلل مو�سى - عليه ال�سالم - ومنها ال�سدق وعلو الهمة والمثابرة 

وح�سن ال�سحبة والتوا�سع واللين والحياء والإيجابية وال�سبر .

اأعماق  اإلى  بدعوتهم  ينطلقوا  اأن  والم�سلحين  الدعاة  على  ينبغي  المهمة:  الفوائد  ومن 
المجتمع لدرا�سة الواقع والتعامل معه ومعاي�سة هموم النا�ص وتفقد اأحوالهم، واأن يلتم�سوا 
العبرة من هذه الرحلة العملية رحلة مو�سى والخ�سر وف�سولها الثالث وانطالقهما في قلب 
الأحداث، لالإلمام بالواقع ومعاي�سة اأحوال النا�ص ومعالجة م�سكالتهم . وفيها: » دليل على 
اأن الم�سكين واإن كان يملك �سيئًا ل يزول عنه ا�سم الم�سكنة اإذا لم يقم ما يملكه بكفايته 
الم�سكين  هذا  عن  تغفل  ل  اأن  الخيرية  والموؤ�س�سات  الزكاة  وبيوت  الأغنياء  فعلى   ،2«  ...
الذي ل ي�ستطيع بدخله المحدود اأن يلبي احتياجات بيته، في ظلِّ هذه الأو�ساع القت�سادية 
ة بين  المتردية والغالء الفاح�ص الذي تعاني منه معظُم ال�سعوب الم�سلمة حيث تت�سع الهوَّ
الأغنياء والفقراء، وينخف�ص فيها دخل الفرد مع زيادة معدلت الت�سخم، ومنها: الر�سا 
قتله  الذي  الغالم  فهذا  هلل؛  الأمر  وتفوي�ص  الولد،  فقد  عند  وال�سبر  تعالى  اهلل  بق�ساء 
بهما،  لهما ورحمًة  راحًة  العنت، فكان موُته  ولقيا  ين،  الأمرَّ والداه  لذاق  لو عا�ص  الخ�سر 
فلير�ص العبد بق�ساء اهلل تعالى؛ فاإن ق�ساء اهلل �سبحانه وتعالى للموؤمن فيما يكره خير له 

من ق�سائه فيما يحب و�سدق من قال :

ُتُه اإَِذا اأَْعَطى �ُسُروًرا َواإِْن اأََخَذ الذي اأعَطى اأََثاَبا   َفاأَيُّ النعمتيِن اأجلُّ قدًرا َواأَْحَمُد ِفي  َعِطيَّ
َعَواِقِبَها َماآََبا ؟

َحقُّ  ْخَرى التي اأَْهَدْت َثَواَبا؟ َبِل الأُخَرى واإِن نزلْت ِبُكْرٍه اأَ اأَِنْعَمُتُه التي اأَْهَدْت �ُسُروًرا ؟ اأَِم الأُ
َبَر احِت�َساَبا، ومنها: اأن النا�سي غير موؤاخذ بن�سيانه، لقوله تعالى: )َوَماآ اأَْن�َساِنيُه  ِب�ُسْكِر َمْن �سَ

1  / روح البيان للبر و�سوي 5/ 235.
2  /  لباب التاأويل في معاني التنزيل للخازن 4 / 327.
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اإِلَّ ال�سيطان اأَْن اأَْذُكَرُه() الكهف : 63 (،  ومنها: اأن الأمور تجري اأحكاُمها على ظاِهِرها، 
وتعلق بها الأحكاُم الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فاإن مو�سى - عليه ال�سالم - اأنكر 
على الخ�سر خرقه ال�سفينة وقتل الغالم واأن هذه الأمور ظاهرها اأنها من المنكر، ومو�سى 
التي �سحب عليها الخ�سر،  ال�سكوت عنها في غير هذه الحال  - عليه ال�سالم - ل ي�سعه 
فا�ستعجل - عليه ال�سالم - وبادر اإلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت اإلى هذا العار�ص 
الذي يوجب عليه ال�سبر وعدم المبادرة اإلى الإنكار. ومنها: اأن عمل الإن�سان في مال غيره 
اإذا كان على وجه الم�سلحة واإزالة المف�سدة اأنه يجوز، ولو بال اإذن حتى ولو ترتب على عمله 
اإتالف بع�ص مال الغير، كما خرق الخ�سر ال�سفينة لتعيب فت�سلم من غ�سب الملك الظالم 
، فعلى هذا لو وقع حرق اأو غرق اأو نحوهما في دار اإن�سان اأو ماله وكان اإتالف بع�ص المال 
اأو هدم بع�ص الدار فيه �سالمة للباقي جاز لالإن�سان بل �سرع له ذلك، حفًظا لمال الغير، 
وكذلك لو اأراد ظالم اأخذ مال الغير ودفع اإليه اإن�سان بع�ص المال افتداء للباقي جاز ولو 
اإذن، ومن لطائف الفوائد: التاأدب مع اهلل تعالى ورعاية حقوقه ومراعاة مقامه  من غير 
تعالى؛ يتجلى ذلك في قول الخ�سر عند تاأويل خرق ال�سفينة، قال تعالى: ) َوَما َفَعْلُتُه َعْن 
ُطْغَيانًا  ُيرِهُقَما  اأْن  اأما قوله: )َفخ�ِسْيَنا  اإلى نف�سه  اأَْمِري ( )الكهف: 82 (، باإ�سناد العيب 
َوُكْفًرا()الكهف:80( فقال » وكفًرا » لأن الكفر مما يجب اأن يخ�ساه كل اأحد، وقال في تاأويل 
َك (()الكهف:81(  بِّ ن رَّ ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّ الجدار: )َفاأََراَد َربَُّك اأَن َيْبُلَغاآ اأَ�ُسدَّ
، بالإ�سناد اإلى اهلل تعالى وحده؛ لأن بلوغ الأ�سد وتكامل ال�سن لي�ص اإل بمح�ص اإرادة اهلل 

تعالى من غير مدخل واأثر لإرادة العبد .

ِة من �لق�صة: من �لعبر و�لعظات �لم�صتمدَّ

هناك العديد من العظات والعبر التي يمكن اأن ي�ستفيد ها دعاة الإ�سالح من هذه الق�سة 
تتمثل فيما يلي:

اأنه تعالى من كمال تدبيره وحكمته وتمام لطفه ورحمته اأن قيَّ�ص نبيين مثل مو�سى 1-   
ي�سنُّوا  ل  اأن  والدعاة  العلماء  فعلى  يتيمين  م�سلحة  في  ال�سالم  عليهما  والخ�سر 
اإلى �سرورة  اإ�سارة  باأوقاتهم في رعاية الأيتام وق�ساء حوائجهم وتربيتهم، وفي هذا 
عناية العلماء وهم ورثة الأنبياء بكفالة الأيتام والحمد هلل تقام في طول بالد الم�سلمين 

وعر�سها جهوٌد طيبٌة لكفالة الأيتام .

ومنها اأن اهلل تعالى يحفظ المال ال�سالح للعبد ال�سالح اإذا كان فيه �سالح له ولذريته - 2
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ال�سالحة من بعده، قال محمد بن المنكِدر: » اإن اهلل �سبحانه وتعالى يحفظ ب�سالح 
العبد ولده وولد ولده وع�سيرته واأهل دويرات حوله » 1، اإذا راأى الم�سلم منكرًا فيجب 
عليه اأن ي�سارع اإلى اإنكاره اأيًّا كان فاعله، مع التزام الأدب والترفق بالفاعل، لحتماِل 

اأن يكون للم�ساألة وجٌه؛ اإذ ل اإنكار في م�سائل الخالف .

�لمطلب �لثالث: ق�صة ذي �لقرنين:

ن اهلل له،  ياأتي الحديث في القراآن عن ق�سٍة عجيبة، ق�سة ذلك الرجل ال�سالح الذي مكَّ
وهياأ له الأ�سباَب فاأخذ بها، واجتهَد في ا�ستثمارها وتطويرها، فطوَّف في الأر�ص، وجال في 
اأقطارها، قائدًا ظافرًا، وحكمًا عادًل، و�سلطانًا قويًا، وعبدًا �سكورًا، فمالأ الدنيا عدًل ونورًا 
حمل راية الإ�سالح والتغيير، وطاف بجنده وعتاده، لين�سر العدالة في ربوع الكون، ويبّلغ 
خ القيم الأ�سيلة، والأخالق  دعوة الحق، وي�سحح المفاهيم، ويقيم الموازين الق�سط، وُير�سِّ
اأوله من  الفا�سلة، ويتذكر دائمًا ف�سل اهلل عليه ورحمته به، ويلهج بحمده تعالى على ما 
ف هذه النعم في ن�سر الحق والف�سيلة، والذي يتجلى لنا من  النعم واأ�سداه من الكرم، ويوظِّ
جاهدًا  ف�سعى  له  اهلل  ن  مكَّ و�سالٍح  علٍم  على  موؤمن  ملك  اأنه  عنه  القراآن  حديث  خالل 
دًا لن�سر الحق والعدل، اإنه الملك والحاكم ذو القرنين. قال تعالى: )َوَي�ْساأَُلوَنَك َعن  ومتجرِّ
َّا لَهُ فِي الْأَرْ�صِ وَاآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ �سَيْءٍ �سَبَبًا  َّن َّا مَك ْتلُواْ َعَلْيكُم مِّْنهُ ِذكْراً اإِن ذي اْلَقْرَنْينِ ُقلْ �َساأَ
َوَوَجَد  َحِمَئٍة  َعْيٍن  ِفي  َتْغُرُب  َوَجَدَها  ْم�ِص  ال�سَّ َمْغِرَب  َبَلَغ  اإَِذا  َحتَّى  �سَبَبًا )85(  فَاأَتْبَعَ   )84(
ا َمْن  َّخِذَ فِيهِمْ حُ�سْنًا )86( َقاَل اأَمَّ َّا اأَنْ تَت َّا اأَنْ تُعَذِّبَ وَاإِم عِنْدَهَا قَوْماً قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اإِم
اِلحًا َفَلُه  ا َمْن اآَمَن َوَعِمَل �سَ ِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُكْرًا )87( َواأَمَّ ُّ اإِلَى رَب َّ يُرَد ظَلَمَ فَ�سَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُم
َبَلَغ َمْطِلَع  اإَِذا  اأَتْبَعَ �سَبَبًا )89( َحتَّى   َّ ثُم ُي�سْراً )88(  اأَْمِرنَا  َلهُ ِمنْ  َو�َسَنقُولُ  َجزَاءً اْلُح�ْسنَى 
َحْطَنا ِبَما  ال�سَّمْ�صِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا �سِتْرًا )90( َكَذِلَك َوَقْد اأَ
َقْومًا ل  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ ال�سَّ َبْيَن  َبَلَغ  اإَِذا  َحتَّى  اأَتْبَعَ �سَبَبًا )92(   َّ ثُم ُخبْراً )91(  َلَدْيهِ 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوًْل )93( َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِنَّ َياأُْجوَج َوَماأُْجوَج ُمْف�ِسُدوَن ِفي اْلأَْر�ِص َفَهْل 
ي َخْيٌر َفاأَِعيُنوِني  ي ِفيِه َربِّ نِّ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى اأَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ �سَدًّا )94( َقاَل َما َمكَّ
َدَفْيِن َقاَل  َّةٍ اأَجْعَلْ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا )95( اآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى اإَِذا �َساَوى َبْيَن ال�سَّ بِقُو
َّى اإِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ اآتُونِي اأُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا )96( َفَما ا�ْسَطاُعوا اأَْن َيْظَهُروُه َوَما  انْفُخُوا حَت
ا�ْسَتَطاُعوا َلُه َنْقبًا )97()الكهف:84-97(، والذي يعنينا اأن نتدبره في ق�سته، ون�ستخل�ص 

1  / معالم التنزيل للبغوي 1 / 195.
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يقول  والق�ساء،  وال�سيا�سة  والإدارة  والقيادة  والإ�سالح  الدعوة  في  والعبر  الدرو�ص  منها 
ا َلُه ِفي اْلأَْر�ِص َواآَتْيَناُه ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء �َسَبًبا ()الكهف:84(: مّكن اهلل له في  نَّ ا َمكَّ تعالى:) اإِنَّ
الأر�ص ووهبه اأ�سباب الن�سر والتمكين واأ�سول ال�سيا�سة وفنون التدبير، فاأح�سن ا�ستغالل 
بالعلم  الكون  ريادِة  اإلى  ومنطلقا  ركيزًة  جعلها  بل  وجٍه،  اأتمِّ  على  والمواهِب  المنِح  هذه 
اأنحاء  ن له �ساحُب العظمة وال�سلطان تمكينًا عظيمًا في  والإيمان، والعدل والإح�سان ،مكَّ
المعمورة، واآتاه من الأ�سباب ما يحتاج اإليه في توطيد ملكه وب�سط �سلطانه وكبِت اأعداِئِه 
 ( : ابن عبا�ص  .قال  المطلوب  اإلى  بها  ل  ُيتو�سَّ التي  الو�سيلة  وال�سبب: هو  وتحقيق مراده. 
َواآَتْيَناُه ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء �َسَبًبًا() الكهف:84(، اأي: ِعْلمًا يت�سبب به اإِلى ما يريد، وقيل: هو الِعْلم 
رق والم�سالك1.« فالموؤمن الم�ستقيم يجد الكرامة والودَّ والقرَب من الحاكم العادل،  بالطُّ
المعتدي  .اأما  اأموره  وتي�سير  م�سالحه  ورعاية  وثقته  عطفه  ومو�سع  بطانته  من  ويكون 
المتجاوز للحّد، المنحرف الذي يريد الف�ساد في الأر�ص ف�سيلقى العذاب الرادع من الحاكم 
المق�ِسِط في الدنيا، ثم يردُّ اإلى ربه يوم القيامة ليلقى العقوبة الأنكى بما اقترفت يداه في 
اإح�سانه  الجماعة جزاء  في  المح�سن  يجد  وحين   ... �سيد قطب:«  يقول   .2« الأولى  حياته 
واإهانة  عقوبة  اإف�ساده  جزاء  المعتدي  ويجد  وتي�سيرًا؛  وعونًا  كريمًا  ومكانًا  ح�سنًا،  جزاء 
وجفوة، عندئذ يجد النا�ص ما يحّفزهم اإلى ال�سالح وال�ستقامة والجد والجتهاد، اأما حين 
ي�سطرب ميزان الحكم فاإذا المعتدون المف�سدون مقربون اإلى الحاكم مقدمون في الدولة؛ 
الحاكم  يد  في  ال�سلطة  تتحول  فعندئذ  محاربون؛  اأو  منبوذون  ال�سالحون  العاملون  واإذا 
�سوط عذاب واأداة اإف�ساد، وي�سير نظام الجماعة اإلى الفو�سى والف�ساد« .3كما هو الحال في 
النظم الم�ستبدة اليوم الم�ستفردة بالحكم، وهذا يدل على اأن الأ�سا�ص الثاني الذي يقوم 
عليه نظام الإ�سالم ال�سيا�سي هو العدل بين النا�ص، واأن الجميع اأمام القانون مت�ساوون دون 
و�سلم كما حكى عنه  اأعلنه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ما  بغ�ص ول حب، وهذا  عداوة ول 
َبْيَنُكُم( ْعِدَل  ِلأَ َواأُِمْرُت  ِكَتاٍب  ِمْن   ُ اهللَّ اأَْنَزَل  ِبَما  اآَمْنُت  )َوُقْل  تعالى:  يقول  الكريم،  القراآن 

ْتَبَع �َسَبًبا( )الكهف: 85( ، المعنى : ثم �سلك  )ال�سورى:15(. وقال ابن عطية : » وقوله: )َفاأَ
ِدِه، وكان ذو القرنين، على ما وقع في كتب التاريخ  ذو القرنين الطرَق الموؤديَة اإلى مق�سِ
يدو�ص الأر�ص بالجيو�ص الثقال، وال�سيرة الحميدة، والإعداد الموفي، والحزم الم�ستيقظ 
المتقد، والتاأييد المتوا�سل، وتقوى اهلل عز وجل، فما لقي اأمة ول مرَّ بمدينة اإل دانت له، 

1  / انظر: زاد الم�سير في علم التف�سير لبن الجوزي،185/5.
2  / مباحث في التف�سير المو�سوعي تاأليف الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى م�سلم ، �ص 305.

3  / يف ظالل القراآن 16 /12 بت�سرف .
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ُه اأو توقف عن اأمره جعله عظًة واآيًة لغيره » .1قال تعالى:  ودخلت في طاعته، وكل من عار�سَ
ْم�ِص َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها �ِسْتًرا ()الكهف:  ) َحتَّى اإَِذا َبَلَغ َمْطِلَع ال�سَّ
90(،اأي : اأق�سى ال�سرق وجدها تطلع على قوم لي�ص لهم ما ي�سترهم، ل من البيوت ول من 
اللبا�ص، بل هم حفاة عراة ل ياأوون اإلى �سيء من العمارة؛ قيل : لأنهم باأر�ص ل يمكن اأن 
ن والرقيِّ . ول  ي�ستقّر عليها البناء، اأو لما هم عليه من بداوٍة، وخلوٍّ من جميع مظاهر التمدُّ
بّد اأنه رحمه اهلل - وقد حمل م�ساعل النور وراية الإ�سالح - قد ارتقى بتلك البالد ونه�ص 
بها واألحقها بركب الح�سارة، فر�سالة الموؤمن ر�سالة تنوير وتحرير، ر�سالة اإ�سالح وتعمير، 
َحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ()الكهف: 91(، اأي  ر�سالة نهو�ص وتطوير، قال تعالى: ) َكَذِلَك َوَقْد اأَ
ل يعزب ذو القرنين وجيو�ُسه عن علمنا مهما بلغوا من اأ�سقاع بعيدة وبالٍد نائيٍة، ول يخفى 
و�سلطانه  الوا�سع  اهلل  ملِك  محيط  في  ب،  غرَّ اأو  ق  �سرَّ مهما  فهو  و�سيا�سته،  تدبيره  علينا 
العظيم وتحت قهره واإرادته، وكلِّ هذه البالد البعيدة التي و�سلها ذو القرنين: يعلمها اهلل 
ذي  لدى  بما  خبرًا  العالمين  ربُّ  اأحاط  وقد  خافيٌة،  اأحوالها  من  عليه  يخفى  فال  تعالى 
القرنين من مواهب وملكات وطاقات واإمكانات توؤهله لرتياد الأقطاِر قائدًا مظفرًا وحاكمًا 
عادًل، وهذه هي القاعدة الثانية التي يقوم عليها نظام الإ�سالم ال�سيا�سي وهي اإقامة العدل 
بين الرعية في الحكم. فلما بلغ بالد ال�سرق الأق�سى ق�سى فيهم بعدله وحكمته كما ق�سى 
القاطعة  الحجج  عليهم  واأقام  الحق  لدعوة  دعاهم  حيث  الغرب،  اأهل  من  �سبقهم  فيمن 
وقربهم  مهم  وكرَّ الحقِّ  اأهل  و�ساَلم  والطغيان  الكفر  اأهل  عاقب  ثم  ال�ساطعة،  والبراهين 
رهم بما عند اهلل من ثواب عظيم.لأنه لي�ص في دين اهلل امتيازات لأي فرد كائنًا من  وب�سَّ
كان، فالحق حق للجميع، والجرم والذنب ذنب للجميع، والحالل حالل على الكل ، والحرام 
حرام عليهم كذلك، حتى الحاكم نف�سه ل ي�ستثنى من �سلطة القانون الإلهي، والنبي �سلى 
ُهْم َكاُنوا ُيِقيُموَن  َما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم اأَنَّ اهلل عليه و�سلم يو�سح هذه القاعدة فيقول: )اإِنَّ
َلَقَطْعُت  َذِلَك  َفَعَلْت  َفاِطَمَة  اأَنَّ  َلْو  ِبَيِدِه  َنْف�ِسي  َوالَِّذي  ِريَف  ال�سَّ َوَيْتُرُكوَن  يِع  اْلَو�سِ َعَلى  اْلَحدَّ 
َيَدَها(2. فال يزال يرتقي �ُسلََّم النهو�ص والتقدم، ويجتهد في الأخذ بالأ�سباب وتنميتها، وفي 
تكرار هذه العبارة : ما يدلُّ على حر�ص هذا القائد الرباني على الأخذ بالأ�سباب واجتهاده 
في تح�سيلها وتطويرها وتطويعها لتحقيق الهدف، ونيل المراد، قال تعالى:)َحتَّى اإَِذا َبَلَغ 
َحْطَنا  ْم�ِص َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها �ِسْتًرا )90( َكَذِلَك َوَقْد اأَ َمْطِلَع ال�سَّ

1  /)1( - المحرر الوجيز لبن عطية 540/3.

2  /البخاري في ال�سحيح، كتاب الحدود، باب )6787(، م�سند اأحمد، حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها، 187/6.
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ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما َل  دَّ ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا )91( ُثمَّ اأَْتَبَع �َسَبًبا )92( َحتَّى اإَِذا َبَلَغ َبْيَن ال�سَّ
َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًل )93( َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِنَّ َياأُْجوَج َوَماأُْجوَج ُمْف�ِسُدوَن ِفي اْلأَْر�ِص َفَهْل 
ي َخْيٌر َفاأَِعيُنوِني  ي ِفيِه َربِّ نِّ ا )94( َقاَل َما َمكَّ َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى اأَْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َسدًّ
َدَفْيِن َقاَل  ٍة اأَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )95( اآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى اإَِذا �َساَوى َبْيَن ال�سَّ ِبُقوَّ
اْنُفُخوا َحتَّى اإَِذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل اآُتوِني اأُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا )96( َفَما ا�ْسَطاُعوا اأَْن َيْظَهُروُه َوَما 
اَء َوَكاَن َوْعُد  ي َجَعَلُه َدكَّ ي َفاإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّ ا�ْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )97( َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّ
ا )98()الكهف: 90 - 98(. بعد اأن �ساهم في نهو�ص هذه ال�سعوب البدائية الفقيرة  ي َحقًّ َربِّ
ر عنه القراآن باأنه بين ال�سدين، منطقة يحيط  ه بهذا الخير اإلى مو�سٍع عبَّ وتنويرها، توجَّ
البالد  اإلى  وماأجوج  ياأجوج  قوم  من  المف�سدون  يت�سلل  حيث  َوِعراِن،  �ساهقان  جبالن  بها 
المجاورة، ينهبون ثرواتها ويعيثون فيها ف�سادًا، فطلب اأولئك الم�ست�سعفون المنكوبون من 
ذي القرنين اأن يحميهم من اأولئك المعتدين، واقترحوا عليه اأن يبني �سدا منيعا يحجزهم، 
اأمانته  في  ثقتهم  على  يدل  ما  هذا  وفي  وثروات،  اأموال  من  ي�ساء  ما  له  يجمعوا  اأن  على 
ا( )94(، وقوله:  وقدراته، قال تعالى:) َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى اأَْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َسدًّ
)َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًل ( )الكهف:93(، وجد ذو القرنين من دون 
ال�سّدين قومًا ل يكادون يفقهون قول قائل �سوى كالمهم، ول يكادون ُيفِقهون اأحدًا قولهم، 
من  تعالى  اهلل  وهبه  ما  بف�سل  وتفهيمهم،  وفهمهم  مطالبهم  معرفة  من  تمكن  ذلك  مع 
ي َخْيٌر()الكهف:95(،عر�سوا على ذي القرنين  ي ِفيِه َربِّ نِّ اأ�سباٍب .1قال تعالى: ) َقاَل َما َمكَّ
اأولئك  من  ليحميهم  بنائه  واأجرة   ، ال�سدِّ بناء  على  به  ي�ستعين  ما  اأموالهم  من  يعطوه  اأن 
َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  اأَْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفاأَِعيُنوِني  ي َخْيٌر  َربِّ ي ِفيِه  نِّ المف�سدين. قال تعالى: ) َقاَل َما َمكَّ
َرْدًما( )الكهف:95( ، اأجابهم هذا القائد الزاهد والإماُم الرا�سد اإلى مطلبهم دون مقابٍل، 
فهو �ساحب ر�سالة اإ�سالح يوؤديها في ربوع الكون، فهل يطمح في اأعرا�ص الدنيا الزائلة اأم 
يجنح اإلى همٍم قا�سرة، وقد وهبه اهلل تعالى من العلم والتمكين والفهم والتوفيق ما زاده 
طاعة وانقيادًا وعزمًا واجتهادًا في غر�ص بذور الخير اأينما حلَّ . قال الإمام الطبري : » قال 
القوم ربي،  بينكم وبين هوؤلء  ال�سّد  �ساألتموني من  الذي مكنني في عمل ما  القرنين:  ذو 
ووّطاأه لي، وقّوانى عليه، خير من ُجعلكم، والأجرة التي تعر�سونها علّي لبناء ذلك، واأكثر 

1  / جامع البيان للطبري 18 / 103 ، قراأ حمزة والك�سائي وَخَلف ب�سّم الياء وك�سر القاف: ) ُيفِقهون ( من اأفقهت فالنا 
كذا اأفقهه اإفقاها: اإذا فهمته ذلك ، والباقون بفتح القاف والياء )? ( ، من فَقه الرجل يفَقه فقها . الن�سر في القراءات 

الع�سر 315/2 والغاية في القراءات الع�سر 199 وال�سبعة �ص 399.
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اٍع ُيح�سنون البناء والعمل. »1. وقوله:  نَّ واأطيب، ولكن اأعينوني منكم بقوة، اأعينوني بَفَعلة و�سُ
)اأَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما()الكهف:95(،  يقول: اأجعل بينكم وبين ياأجوج وماأجوج ردمًا، 
والخبرة  النافع  العلم  جانب  اإلى  .جمع  واأ�سّد  ال�سّد  من  اأمنع  وهو  الحاجز،  هو  والردم: 
والنْف�َص  العميَق  والإيماَن  الرفيَع  التوا�سَع  الهائلة  والإمكانات  الفائقة  والمهارة  الدقيقة 
ي  ي ِفيِه َربِّ نِّ هامة:) َقاَل َما َمكَّ الرا�سية العفيفَة، والأيادَي ال�سخيَة النظيفَة، والأريحية وال�سَّ
في  ي�ستغل حاجتهم  لم   .  ) ()الكهف:95  َرْدًما  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  اأَْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفاأَِعيُنوِني  َخْيٌر 
 « الغالبة  الأمم  الحا�سر  ع�سرنا  في  تفعله  كما  والثروات،  الممتلكات  من  تجريدهم 
المتح�سرة » مع ال�سعوب المقهورة » النامية » من نهب ثرواتهم وح�سد خيراتهم وجني 
ثمارهم ! والتاآمر على بقائهم تحت وطاأة الجهِل ونير ال�ستبداد .ما فعل ذو القرنين كما 
ُق بها اأعناقهم وُتلهب  بة، تطوِّ تفعل تلك الدول التي ترهق ال�سعوب الفقيرة بالديون المركَّ
اإَِذا  َحتَّى  اْلَحِديِد  ُزَبَر  اآُتوِني   ( . اأنوَفهم  ! وترِغُم  بها ظهوَرهم، وتنتزُع ولَءهم وخنوعهم 
) ِقْطًرا  َعَلْيِه  اأُْفِرْغ  اآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  اإَِذا  َحتَّى  اْنُفُخوا  َقاَل  َدَفْيِن  ال�سَّ َبْيَن  �َساَوى 

ال�سالح  الرجل  ذلك  ق�سة  عجيبة،  ق�سٍة  عن  القراآن  في  الحديث  ياأتي  )الكهف:56(،: 
ن اهلل له، وهياأ له الأ�سباَب فاأخذ بها، واجتهَد في ا�ستثمارها وتطويرها، فطوَّف  الذي مكَّ
في الأر�ص، وجال في اأقطارها، قائدًا ظافرًا، وحكمًا عادًل، و�سلطانًا قويًا، وعبدًا �سكورًا، 
فمالأ الدنيا عدًل ونورًا حمل راية الإ�سالح والتغيير، وطاف بجنده وعتاده، لين�سر العدالة 
خ  وُير�سِّ الق�سط،  الموازين  ويقيم  المفاهيم،  وي�سحح  الحق،  دعوة  ويبّلغ  الكون،  ربوع  في 
القيم الأ�سيلة، والأخالق الفا�سلة، ويتذكر دائمًا ف�سل اهلل عليه ورحمته به، ويلهج بحمده 
ف هذه النعم في ن�سر الحق والف�سيلة،  تعالى على ما اأوله من النعم واأ�سداه من الكرم، ويوظِّ
ن اهلل له  والذي يتجلى لنا من خالل حديث القراآن عنه اأنه ملك موؤمن على علٍم و�سالٍح مكَّ
دًا لن�سر الحق والعدل، اإنه الملك والحاكم ذو القرنين. ، اأي جيئوني  ف�سعى جاهدًا ومتجرِّ
اأي  ال�سدفين  بين  فجعلها  الحديد،  من  ْبرة:القطعة  والزُّ ُزْبرة،  جمع  وهي  الحديد،  ِبُزَبِر 
ال: انفخوا  حافتي الجبلين حتى اإذا �ساوى بينهما بما جعل بينهما من ُزبر الحديد، قال للعمَّ
النار َقاَل اْنُفُخوا( فنفخوا، حتى اإذا جعل ما بين ال�سدفين من الحديد نارًا: )َقاَل اآُتوِني 
هذه  ا�ستخدمت  وقد   . النحا�ص  والِقْطر:  ِقطرًا،  عليه  اأ�سّب   ،)  )96( ِقْطًرا(  َعَلْيِه  اأُْفِرْغ 
الطريقة حديثًا في تقوية الحديد ؛ فوجد اأن اإ�سافة ن�سبة من النحا�ص اإليه ت�ساعف مقاومته 
و�سالبته، كما اأن النحا�ص اأمل�ص ؛ ل يمكن ت�سلُقه، فهدى اهلل ذا القرنين اإلى هذه الو�سيلِة 

1  /  جامع البيان للطبري 18 / 113.
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اأن  وماأجوج  ياأجوج  ا�ستطاع  َيْظَهُروُه ()الكهف: 97(: فما  اأَْن  ا�ْسَطاُعوا  َفَما   (  . الناجحة 
يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزًا بينهم، وبين من دونهم من النا�ص، في�سيروا 
فوقه وينزلوا منه اإلى النا�ص لعلُّوه وَمال�َسته: )َوَما ا�ْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبًا ( )97( (، يقول: ولم 
ي�ستطيعوا اأن ينقبوه من اأ�سفله؛ ل�سُمْكِهِ و�سالبَتِهِ. ) َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي ()الكهف:98(، 
قال بعد اأن اأتم البناء باإحكام واإتقان: )َفاإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّي()الكهف:98( اأي: هذا البنيان 
رحمة وف�سل من اهلل الذي وهبني العلم ومنحني الملكات والطاقات، وهياأ لي الأ�سباب حتى 
اَء( َدكَّ َجَعَلُه   ( الم�ست�سعفين،  هوؤلء  ويحمي  المف�سدين  اأولئك  يحجز  الذي  البناء  تم 

ي  اَء} اأي : م�ساوًيا لالأر�ص، )َوَكاَن َوْعُد َربِّ )الكهف:98( ،اأي: اإذا اقترب الوعد الحق { دكَّ
ا ()الكهف:98(، اأي: كائًنًا ل محالة . فاأ�سار اإلى مدة انتهاء �سالحية هذا الردم وذلك  َحقًّ
ّم َحِبيَبَة، َعْن َزْيَنَب ِبْنَت َجْح�ٍص اأَّن  عند تحقق الوعد الإلهي . َعْن َزْيَنَب ِبْنِت اأُّم �َسَلَمَة َعْن اأَ
، َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن  الّنِبّي - �سلى اهلل عليه و�سلم - ا�ْسَتْيَقَظ ِمْن َنْوِمِه َوُهَو َيُقوُل: » َل اإَِلَه اإِّل اهلّلُ
ُجوَج َوَماأُْجوَج ِمْثُل َهِذِه«1. وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة - ر�سي اهلل  �َسَر َقِد اْقَتَرَب، ُفِتَح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َياأْ
دَّ ُكلَّ  ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - َقاَل ) اإِنَّ َياأُْجوَج َوَماأُْجوَج َلَيْحِفُروَن ال�سَّ عنه - َعْن َر�ُسوِل اهللَّ
ْم�ِص َقاَل الَِّذي َعَلْيِهْم: اْرِجُعوا َف�َسَتْحِفُروَنُه َغًدا، َفَيُعوُدوَن  َيْوٍم َحتَّى اإَِذا َكاُدوا َيَرْوَن �ُسَعاَع ال�سَّ
ا�ِص ،َحَفُروا  ُ َعزَّ َوَجلَّ اأَْن َيْبَعَثُهْم اإَِلى النَّ َراَد اهللَّ ُتُهْم ،َواأَ �َسدِّ َما َكاَن ،َحتَّى اإَِذا َبَلَغْت ُمدَّ اإَِلْيِه َكاأَ
 ُ ْم�ِص َقاَل الَِّذي َعَلْيِهْم : اْرِجُعوا َف�َسَتْحِفُروَنُه َغًدا اإِْن �َساَء اهللَّ َحتَّى اإَِذا َكاُدوا َيَرْوَن �ُسَعاَع ال�سَّ
ُفوَن  ا�ِص، َفُيَن�سِّ َوَي�ْسَتْثِني َفَيُعوُدوَن اإَِلْيِه َوُهَو َكَهْيَئِتِه ِحيَن َتَرُكوُه َفَيْحِفُروَنُه َوَيْخُرُجوَن َعَلى النَّ
َماِء، َفَتْرِجُع َوَعَلْيَها  َلى ال�سَّ وِنِهْم َفَيْرُموَن ِب�ِسَهاِمِهْم اإِ ا�ُص ِمْنُهْم ِفي ُح�سُ َن النَّ اْلِمَياَه َوَيَتَح�سَّ
ِفي  َنَغًفا  َعَلْيِهْم   ُ اهللَّ َفَيْبَعُث  َماِء،  ال�سَّ اأَْهَل  َوَعَلْوَنا  اْلأَْر�ِص  اأَْهَل  َقَهْرَنا  َفَيُقوُلوَن:  ِم  الدَّ َكَهْيَئِة 
ٍد ِبَيِدِه اإِنَّ  ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - َوالَِّذي َنْف�ُص ُمَحمَّ اأَْقَفاِئِهْم َفَيْقُتُلُهْم ِبَها، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ

َدَوابَّ اْلأَْر�ِص َلَت�ْسَمُن �َسَكًرا ِمْن ُلُحوِمِهْم َوِدَماِئِهْم (2.

   تعتبر ق�سة ذي القرنين نموذٌج رائٌع ومثاٌل واقعيٌّ للقائِد الرا�سِد والحاكِم العادِل والفاتِح 
الموؤيَّد، الذي يمكنه اهلل في الأر�ص، ويي�سر له الأ�سباب؛ فيبلغ م�سارق الأر�ص ومغاربها؛ 
المادي،  للك�سب  و�سيلة  الفتوح  من  يتخذ  ول  يتبطر،  ول  يطغى  ول  يتكبر،  ول  يتجبر  فال 
وا�ستغالل الأفراد وابتزاز ال�سعوب، ول يعامل البالد المفتوحة معاملة الرقيق؛ ول ي�سخر 
، وم�سلم في  ياأجوج وماأجوج - 368/2 حديث رقم: -3346  الأنبياء - باب: ق�سة  البخاري في �سحيحه -كتاب   /  1
�سحيحه كتاب الفتن واأ�سراط ال�ساعة، باب: اقتراب الفتن وفتح ردم ياأجوج وماأجوج، - 4 / 2207 - حديث رقم : 2 - 

. ) 2880(
2  / �سنن الترمذي، باب فتنة الدجال والم�سيح، رقم)375(.
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اأهلها في اأغرا�سه واأطماعه، اإنما ين�سر العدل في كل مكان يحلُّ به، وي�ساعد المتخلفين 
له في  التي ي�سرها اهلل  القوة  العدوان دون مقابل؛ وي�ستخدم  الم�ست�سعفين، ويدراأ عنهم 
وهو  الثالث  الأ�سا�ص  اأي�سًا  فيهم  ويطبق  الحق،  واإحقاق  العدوان  ودفع  والإ�سالح،  التغيير 
الم�ساواة في الدولة الإ�سالمية في الحقوق والواجبات بين كافة الم�سلمين دون النظر اإلى 
اللون اأو الجن�ص اأو اللغة اأو الوطن، ولم يكن لأي فرد اأو جماعة اأو طبقة اأو جن�ص اأو �سعب 
داخل حدود الدولة الإ�سالمية اإي نوع من التمايز في الحقوق، ول يمكن اأن تكون منزلة فرد 
َوَجَعْلَناُكْم  ْنَثى  َواأُ َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُص  النَّ اأَيَُّها  تعالى:)َيا  اآخر، يقول  اأقل من  اأو  اأدنى 
ِ اأَْتَقاُكْم( )الحجرات:13(،  والنبي �سلى اهلل  �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
عليه و�سلم يو�سح هذا المعنى بقوله:)يا اأيها النا�ص األ اإن ربكم واحد واإن اأباكم واحد األ 
ل ف�سل لعربي على اأعجمي ول لعجمي على عربي ول لأحمر على اأ�سود ول اأ�سود على اأحمر 
اإل بالتقوى(1 . ومن الدرو�ص الم�ستفادة من هذه الق�سة ما يلي: �سرورة اإعداد الجيو�ص 
الأنظمة  اإزاحة  اإلى  �سبيل  فال  والقادة،  الجنود  اإعداد  مع  التقنيات  باأحدث  وتجهيزها 
ين، ون�سر العدالة  الم�ستبدة وحماية الم�ست�سعفين، وتمهيد طريق الدعوة، وتاأمين المدُعوِّ
والرحمة، اإل بالجهاد، و توفرت فيه كل �سروط الحاكم الم�سلم و�سفاته،  التي بينها القراآن 
الكريم، ومن �سفات الإمام العادل اأنه حرٌب على اأعداء اهلل و�سلم لأولياء اهلل، يدني اأهل 
الطاعة ويباعد اأهل المع�سية، وياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وُيذكر دائمًا بف�سل اهلل 
ورحمته، ومن واجبه اأن ي�سون البالد من كل مكروٍه: قال ابن العربي : » وعلى الملك فر�ص 
ْمَواِلِهْم الَِّتي  اَلِح َثْغِرِهْم ِمْن اأَ اأن يقوم بحماية الخلق في حفظ بي�ستهم، و�سد ُفْرَجِتِهْم، َواإِ�سْ
اْلُحُقوُق،  اأَْكَلتَها  َلْو  َحتَّى  َوَنَظِرِه،  َيِدِه  َتْحَت  َخَزَنُتُهْم  َيْجَمُعَها  ِتي  الَّ َوُحُقوِقِهْم  َعَلْيِهْم،  َتِفيُء 
ُح�ْسُن  َوَعَلْيِه  ْمَواِلِهْم،  اأَ ِمْن  َذِلَك  َجْبُر  َعَلْيِهْم  َلَكاَن  اْلَعَواِر�ُص،  َوا�ْسَتْوَفْتَها  ُن،  اْلُموؤَ َواأَْنَفَدْتَها 

َظِر َلُهْم، َوَذِلَك ِبَثاَلَثِة �ُسُروٍط : النَّ

ُل : اأَلَّ َي�ْسَتاأِْثَر ِب�َسْيٍء َعَلْيِهْم . �ْلأَوَّ

ْهِل اْلَحاَجِة ِمْنُهْم َفُيِعيُنُهْم . اِني : اأَْن َيْبَداأَ ِباأَ �لثَّ

َذَخاِئُر  َهَذا  َبْعَد  َفِنَيْت  َفاإَِذا  َمَناِزِلِهْم،  ِمْقَداِر  َعَلى  َبْيَنُهْم  اْلَعَطاِء  ِفي  َي  ُي�َسوِّ اأَْن   : اِلُث  �لثَّ

ُيْغِن  َلْم  َفاإِْن  اأَْمَواِلِهْم،  َقْبَل  اأَْنُف�َسُهْم  َبَذُلوا  ْمًرا  اأَ اْلَحَواِدُث  ْطَلَعْت  َفاأَ ْفًرا،  �سِ َوَبِقَيْت  اْلِخَزاَنِة 
َرُف ِباأَْح�َسِن َتْدِبيٍر . َخُذ ِمْنُهْم َعَلى َتْقِديٍر، َوُت�سْ َذِلَك َفاأَْمَواُلُهْم ُتوؤْ

1  /م�سند اأحمد بن حنبل، حديث رجل من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، رقم )23536(. 
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ْحَتاُج اإَلْيُكْم َفاأَِعيُنوِني  َما اأَ وا َعَلْيِه اْلَماَل َقاَل: َل�ْست اأَْحَتاُج اإَلْيِه، َواإِنَّ ا َعَر�سُ َفَهَذا ُذو اْلَقْرَنْيِن َلمَّ
ى اأَنَّ اْلأَْمَواَل َل  َجاَل ِعْنَدُكْم؛ َوَراأَ ٍة، اأَْي اْخِدُموا ِباأَْنُف�ِسُكْم َمِعي، َفاإِنَّ اْلأَْمَواَل ِعْنِدي َوالرِّ ِبُقوَّ
ْخِذ، َفَكاَن  ا َيْحَتاُج اإَلْيِه، َفَعاَد َعَلْيِهْم ِباْلأَ ُهْم اإْن اأََخُذوَها اأُْجَرًة َنَق�َص َذِلَك ِممَّ ُتْغِني ُدوَنُهْم، َواأَنَّ
ُع ِبِخْدَمِة اْلأَْبَداِن اأَْوَلى«.1  وهذه قاعدة اأخرى يقوم عليها نظام الحكم في الإ�سالم هي  التََّطوُّ
الم�سئولية، لأن الحكومة و�سلطتها واأموالها اأمانات هلل عند الم�سلمين ينبغي اإيكالها لأنا�ص 
يخ�سون اهلل عادلين موؤمنين، ولي�ص لأحد حق الت�سرف في هذه الأمانات بطرق م�سبوهة اأو 
ْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتْم  َلى اأَ وا اْلأََماَناِت اإِ َ َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ لأغرا�ص �سخ�سية، يقول تعالى: )اإِنَّ اهللَّ
ا َيِعُظُكْم ِبِه( )الن�ساء:58(. والنبي عليه ال�سالة  َ ِنِعمَّ ا�ِص اأَْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنَّ اهللَّ َبْيَن النَّ
َوُهَو  َفَيُموُت  اْلُم�ْسِلِميَن  ِمْن  ًة  َرِعيَّ َيِلي  َواٍل  ِمْن  َما  وال�سالم يو�سح عظم الم�سئولية فيقول:« 

َة«.2 ُ َعَلْيِه اْلَجنَّ َم اهللَّ َغا�صٌّ َلُهْم اإِلَّ َحرَّ
 ومن الدرو�ص اأي�سًا: في حب�ص ذي القرنين لياأجوج وماأجوج وراء الردم: دليٌل على اتخاذ 
هم وتقويم �سلوكهم . ومن الفوائد  ال�سجون، وحب�ص اأهل الف�ساد فيها، لمعاقبتهم ومنع �سرِّ
اأن ذا القرنين مع  الم�ستفادة: والقواعد الم�ستنبطة: دفع ال�سر باأي�سر ما يندفع به، ذلك 
حزِمِه وقوته راأى اأن بناء ال�سد كاٍف في دفع اأذى ياأجوج وماأجوج . ومن الفوائد العظيمة 
قال  بف�سله:  والإقرار  لعظمته  والتوا�سع  واإجالُلُه  المنعم  �سكر  الكريمة:  الق�سة  هذه  من 
ال�سعدي: »فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل، اأ�ساف النعمة اإلى موليها وقال: )َقاَل 
اإذا  ال�سالحين،  الخلفاء  ، وهذه حال  واإح�سانه عليَّ اأي: من ف�سله   ) ي  َربِّ ِمْن  َرْحَمٌة  َهَذا 
منَّ اهلل عليهم بالنعم الجليلة، ازداد �سكرهم واإقرارهم، واعترافهم بنعمة اهلل كما قال 
�سليمان - عليه ال�سالم - ، لما ح�سر عنده عر�ص ملكة �سباأ مع البعد العظيم، قال تعالى: ) 
نَّ  َما َي�ْسُكُر ِلَنْف�ِسِه َوَمن َكَفَر َفاإِ نَّ ي ليبلوني اأَاأَ�ْسُكُر اأَْم اأَْكُفُر َوَمن �َسَكَر َفاإِ ِل َربِّ َقاَل هذا ِمن َف�سْ
ي َغِنيٌّ َكِريٌم ()النمل : 40(، بخالف اأهل التجبُّر والتكبر والعلو في الأر�ص فاإن النعم  َربِّ
تزيدهم اأ�سرًا وبطرًا » 3 . اأما ذو القرنين فاإنه نموذٌج رائٌع للملك ال�سالح المتعفف الذي 
نه اهلل في الأر�ص فاأقام ميزان العدل والإح�سان، واأزال �سلطان الكفر والطغيان، وحمل  مكَّ

رايَة الحقِّ وم�سابيح الهدى، وعا�ص النا�ص في عهده حياًة اآمنة مطمئنًة.
     فالقراآن الكريم كله  جاء دعوة لالإ�سالح في مختلف جوانب الحياة، وفي كل اآي القراآن، 

1  / اأحكام القراآن لبن العربي 3 / 243
2  /�سحيح البخاري، كتاب الأحكام،  باب من ا�سترعى رعية فلم ين�سح، رقم )7151(. 

3  / تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان لل�سعدي �ص 486
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ولكن نقف هنا في لمحة �سريعة نقارن فيها بين دعوات الإ�سالح هنا وهناك، لعل دعاة 
اأ�سلوب القراآن، وهم  الإ�سالح اليوم من القادة وال�سا�سة والعلماء والحكام ي�ستفيدوا من 
يعبرون عباب الإ�سالح ال�ساق واأمواجه المتالطمة، علهم ير�سون اإلى البر باأمان ما تبعوا 
منهج القراآن، فنجد مثاًل:بعد الحديث عن رحلة مو�سى مع الخ�سر وما انطوت عليه من 
عجائب واآيات، وما تفتقت عنه من فوائد وثمرات، وعبر وعظات، ياأتي الحديث عن ق�سٍة 
ن اهلل له، وهياأ له الأ�سباَب فاأخذ بها،  اأخرى عجيبة، ق�سة ذلك الرجل ال�سالح الذي مكَّ
اأقطارها، قائدًا ظافرًا،  ا�ستثمارها وتطويرها، فطوَّف في الأر�ص، وجال في  واجتهَد في 

وحكمًا عادًل، و�سلطانًا قويًا، وعبدًا �سكورًا، فمالأ الدنيا عدًل ونورًا .
واأما ق�سة مو�سى مع الخ�سر عليهما ال�سالم؛  طاف مو�سى - عليه ال�سالم - طلبًا للعلم 
النافع، وطاف الخ�سر باأمر اهلل تعالى حاماًل راية الإ�سالح والتغيير، كذلك طاف ذو القرنين 
بجنده وعتاده، لين�سر العدالة في ربوع الكون، ويبّلغ دعوة الحق، وي�سحح المفاهيم، ويقيم 
اأمام  الآيات  ت�سعنا  الفا�سلة، كذلك  والأخالق  الأ�سيلة،  القيم  خ  وُير�سِّ الق�سط،  الموازين 
النعمة وتمادى في ال�سالل،  نة بين �ساحب الجنتين الذي اغتر بجنتيه وجحد  بيِّ مقارنٍة 
القرنين الذي يتذكر دائمًا  ره باهلل ويحذره من عقابه، وبين ذي  وبين �ساحبه الذي يذكِّ
ف�سل اهلل عليه ورحمته به، ويلهج دائمًا بحمده تعالى على ما اأوله من النعم واأ�سداه من 

ف هذه النعم في ن�سر الحق والف�سيلة في اأرجاء الأر�ص . الكرم، ويوظِّ
و هناك م�سهد اآخر تمثله ق�سة �سخرية اأهل مدين من نبي اهلل �سعيب كما يتوقح بال�سخرية 
وهم  ()هود:87(،  �ِسيُد!  الرَّ اْلَحِليُم  ْنَت  َلأَ َك  اإِنَّ فيقولون:)  التوحيد  دعاة  على  نا�ص  اليوم 
واأن  تفكير،  اآباوؤهم بال  يعبد  يعبدوا ما  اأن  والر�سد عندهم  فالحلم  يعنون عك�ص معناها، 
اليوم  المتح�سرين  المثقفين  عند  هو  وكذلك  ال�سوق!  في  والتعامل  العبادة  بين  يف�سلوا 
الذين يعيبون على المتع�سبين الرجعيين!!!، ويتلطف �سعيب تلطف �ساحب الدعوة الواثق 
من الحق الذي معه؛ ويعر�ص عن تلك ال�سخرية ل يباليها وهو ي�سعر بق�سورهم وجهلهم، 
يتلطف في اإ�سعارهم اأنه على بينة من ربه كما يجده في �سميره وقلبه؛ واأنه على ثقة مما 
�سيتاأثر  المعاملة  في  الأمانة  اإلى  يدعوهم  اإذ  واأنه  يوؤتوا،  لم  ما  العلم  من  اأوتي  لأنه  يقول 
وراء  من  �سخ�سيًا  ك�سبًا  يبغي  ل  فهو  معامالت؛  وذو  مال  ذو  مثلهم  لأنه  بنتائجها  مثلهم 
اإنما هي دعوة الإ�سالح  دعوته لهم؛ فلن ينهاهم عن �سيء ثم يفعله هو ليخلو له ال�سوق! 
العامة لهم وله وللنا�ص، ولي�ص فيما يدعوهم اإليه خ�سارة عليهم كما يتوهمون: )َقاَل َيا َقْوِم 
َيْت َعَلْيُكْم اأَُنْلِزُمُكُموَها َواأَْنُتْم  ي َواآَتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ َنٍة ِمْن َربِّ ْن ُكْنُت َعَلى َبيِّ ْيُتْم اإِ اأََراأَ
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ِذيَن  الَّ ِبَطاِرِد  اأََنا  َوَما   ِ اهللَّ َعَلى  اإِلَّ  ْجِرَي  اأَ اإِْن  َماًل  َعَلْيِه  ُلُكْم  اأَ�ْساأَ ل  َقْوِم  َوَيا  كَارِهُون82َ  لَهَا 
ِ اإِْن  ُرِني ِمَن اهللَّ ِّي اأَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوَن )29( َوَيا َقْوِم َمْن َيْن�سُ ِّهِمْ وَلَكِن َّهُمْ مُالقُو رَب اآمَنُوا اإِن
ي  ِ َول اأَْعَلُم اْلَغْيَب َول اأَُقوُل اإِنِّ َّرُوَن )30( َول اأَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اهللَّ طَرَدْتُهُمْ اأَفَال تَذَك
ي اإِذًا  ُ اأَْعَلُم ِبَما ِفي اأَْنُف�ِسِهْم اإِنِّ ُ َخْيرًا اهللَّ َمَلٌك َول اأَُقوُل ِللَِّذيَن َتْزَدِري اأَْعُيُنُكْم َلْن ُيوؤِْتَيُهُم اهللَّ
الِمِيَن )31( َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفاأَْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفاأِْتَنا ِبَما َتِعُدَنا اإِْن ُكْنَت ِمَن  لَمِنَ الظَّ
اأن يكون دعاة الإ�سالح؛ واثقون في خطاهم،   اِدِقيَن  ()هود:28- 32( .هكذا يجب  ال�سَّ
متيقنون من ن�سر اهلل لهم طالما اأنهم على منهجه، وي�سيرون وفق �سريعته، قال تعالى:) اإِْن 
اَلَح َما ا�ْسَتَطْعُت ( هود:88( ، الإ�سالح  الحقيقي العام للحياة والمجتمع الذي  اأُِريُد اإِلَّ الإِ�سْ
يعود �سالحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه؛  وعلى كل موؤ�س�سة اأو هيئة، اأو حزب، 
واإن خيل اإلى بع�سهم اأن اتباع العقيدة والخلق يفوت بع�ص الك�سب ال�سخ�سي، وي�سيع بع�ص 
الفر�ص، فاإنما يفوت الك�سب الخبيث، والغر�ص ال�سيئ،  وي�سيع الفر�ص القذرة؛ ويعو�ص 
عنهما ك�سبًا طيبًا ورزقًا حالًل، ومجتمعًا مت�سامنًا متعاونًا ل حقد فيه ول غدر ول خ�سام 

ول عزل ول انتقائية ول اإق�ساء لأحد!.
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الخاتمة:
 اأختم بحثي هذا بالنتائج التالية:

مفهوم الإ�سالح في اللغة جاء يحمل عدة معاٍن: منها نقي�ص الف�ساد، ومنها ما يتمكن - 1
تهذيب  ويعني:  العيوب،  من  وال�سالمة  ال�ستقامة  ومنها  ال�سر،  به  ويدفع  الخير  به 

النف�ص والتعدي اإلى الآخرين، ويعني ما تزال به الخ�سومة ويتحقق به ال�سلح.
والأجهزة - 2 الب�سرية  النف�ص  في   الف�ساد  على  الق�ساء  ال�سطالح  في  به  يق�سد 

�سات المختلفة ونظمها. وعند الم�سلحين  الحكومّية والمتناق�سات في اأهداف الموؤ�سَّ
الجتماعيين الدينين يعرف باإ�سالح ذات البين .

العقدية - 3 الحياة  كافة جوانب  يعالج  الذي  ال�سامل  بمفهومه  الكريم جاء  القراآن  وفي 
في  الأنبياء  وانطلق  وال�سيا�سية،  والقت�سادية  والجتماعية  والأخالقية  والفكرية  

دعواتهم من الدعوة اإلى اإ�سالح العقيدة وهي الأ�سا�ص لكل اإ�سالح. 
الأنبياء والمر�سلين �سلى اهلل عليه و�سلم، �ساملة وكاملة ومهيمنة - 4 جاءت نبوة خاتم 

اإلى  باأوجه الإ�سالح كلها، م�ستغرقة لمعانيه، ومعممة لفل�سفة تنزيله، داعية  ومعنية 
بقائه وا�ستمراره، موؤكدة ب�سدة على حيويته واأهميته.



روؤية قراآنية حول مفهوم الإ�صالح

209العدد الح�دي  ع�صر المحرم 1438اكتوبر 2016م

ثبت �لم�صادر و�لمر�جع

�أوًل: �لقر�آن �لكريم.

ثانيًا:

اإبراهيم م�سطفى وزمالئه، المعجم الو�سيط، دار الدعوة، ا�ستانبول، 1410ه- 1989م.- 
ال�سيا�سة ال�سرعية في اإ�سالح الراعي والرعية،دار المعرفة، بيروت لبنان، ط4،1969م.- 
ابن كثير، تف�سير القراآن العظيم، ط2، دار الحديث،1410ه _ 1990م.- 
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ل�سان العرب، دار اإحياء التراث العربي ، - 

بيروت، لبنان، ط1، 1408ه- 1988م.
اآل بوطامي اأحمد بن حجر، تطهير المجتمعات من اآثار الموبقات، دارا لكتب القطرية، - 

ط2،1978م.
الفكر، -  دار  المعاني،  روح  الآلو�سي،  محمود  ال�سيد  الدين  �سهاب  العالمة  الآلو�سي، 

بيروت لبنان، بدون ط. 
اأبو -  الفا�سي  ال�ساذلي  الإدري�سي  الح�سني  عجيبة  بن  المهدي  بن  محمد  بن  اأحمد 

العبا�ص، البحر المديد ، الطبعة الثانية / 2002 م ـ 1423، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
التراث -  اإحياء  دار  البخاري،  �سحيح  اإ�سماعيل،  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  البخاري، 

العربي، بيروت لبنان، ط1، 1400.
خليفة البدوي، ر�سالة الإ�سالح، مكتبة البيان، الكويت، ط1،1417ه، 1979م.- 
د اأحمد عبد اهلل تون�سي، جولة في ذات الم�سلم، مكتبة البيان، الكويت،ط1، 1409، 1989م.- 
ال�سربا�سي، مو�سوعة اأخالق القراآن الكريم، دار الرائد العربية، بيروت،ط1، 1978م.- 
الرازي، الإمام فخر الدين محمد الرازي، تف�سير الرازي، بيروت، دار القلم.- 
في ظالل القراآن، �سيد قطب، بيروت، دار ال�سروق، 1988م.- 
العودة اإلى القراآن، مجدي الهاللي، ط1، م�سر، دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، 2003م.- 
الغزالي، اأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، مكتبة عبد الوكيل الدروبي، - 

دم�سق، �سوريا، بدون.
الخرطوم، -  جامعة  القراآن،  في  الإ�سالح  معنى  خليل،  محمد  �سبري  للدكتور 

.)drsabrikhalil.wordpress.com

 - http://www.،الإ�سالمية م�سكاة  �سبكة  الحنابلة،   طبقات  الحنبلي،  يعلى  لأبي 
almeshkat.net
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، موقع -  الكريم  القراآن  لمعاني كلمات  الوجيز  القامو�ص  اآل ع�سفور،  الميرزا مح�سن 
/http://www.almeshkat.net سبكة م�سكاة الإ�سالمية�

الجامع -  الني�سابوري،   الق�سيري  م�سلم  بن  الحجاج  بن  م�سلم  الح�سين  اأبو  م�سلم، 
ال�سحيح الم�سمى �سحيح م�سلم ، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

ه ، -   275 �سنة  المتوفى  ال�سج�ستاني  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبي  للحافظ  داود،  اأبو 
اللحام،طبعة جديدة منقحة ومفهر�سة،  اأبي داود، تحقيق وتعليق �سعيد محمد  �سنن 

دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.
ابن ماجه، محمد بن يزيد اأبو عبدا هلل القز ويني، �سنن ابن ماجه، دار الفكر-بيروت، - 

تحقيق : محمد فوؤاد عبد الباقي، موقع �سبكة م�سكاة الإ�سالمية.
�سنن -  الترمذي،  �سورة  بن  عي�سى  بن  محمد  عي�سى  اأبى  الحافظ  لالإمام  الترمذي، 

عبد  الوهاب  عبد  و�سححه  حققه   ،279  –  209 ال�سحيح،  الجامع  وهو  الترمذي 
اللطيف، دار الفكر للطباعة والن�سر، موقع يع�سوب. 

الن�سائي، اأحمد بن �سعيب اأبو عبد الرحمن الن�سائي، �سنن الن�سائي الكبرى،  دار الكتب - 
الغفار �سليمان  : د.عبد  – 1991، تحقيق   1411 ، الأولى  ،الطبعة  – بيروت  العلمية 

البنداري ، �سيد ك�سروي ح�سن. 
فهد -  الملك  جامعة  الإ�سالم،  في  القت�سادي  ،النظام  القحطاني  علي  بن  م�سفر  د/ 

للبترول والمعادن، 1423هـ / 2002م.
عبدا هلل -  اأبو  بن حنبل  اأحمد  بن حنبل،  اأحمد  الإمام  م�سند  بن حنبل،  اأحمد  م�سند 

ال�سيباني، موؤ�س�سة قرطبة، القاهرة، الأحاديث مذيلة باأحكام �سعيب الأرنئوط. 
دائرة المعارف الإ�سالمية، مادة فتوى، الطبعة الإنجليزية الجديدة.- 
مالك بن اأن�ص، اأبي عبد اهلل الإمام مالك بن اأن�ص ال�سبحي ر�سي اهلل تعالى عنهم - 

اأجمعين، المدونة الكبرى لالإمام مالك التي رواها الإمام، �سحنون بن �سعيد التنوخي 
عن الإمام عبد الرحمن بن القا�سم العتقي، عن اإمام دار الهجرة واأوحد الأئمة الأعالم 
،)اأول طبعة ظهرت على وجه الب�سيطة لهذا الكتاب الجليل( ،)حقوق الطبع محفوظة 
بالفحامين  التاجر  التون�سي  المغربي  اأفندي �سا�سي  للملتزم( )ح�سرة الحاج محمد 

بم�سر(،طبع بمطبعة ال�سعادة بجوار محافظة م�سر.
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طرق �ختيار )�لحاكم و�لو�لي وع�صو �لبرلمان(

)در��صة فقهية مقارنة (

 اإعـــداد:د. كمال عبد اهلل اأحمد المهالوي1 

ملخ�ص �لبحث

الحمدهلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعين اأما بعد:

اإن ال�سريعة الإ�سالمية في م�سدريها القراآن الكريم وال�سنة المطهرة، قد بينت للنا�ص في 
بع�ص الأمور اأدق التفا�سيل، ولكن عند م�ساألة الحكم، اكتفت بتحديد الأطر العامة، التي 

ينبغي اأن يكون عليها نظام الحكم في الإ�سالم.

اإذ اإن عظمة الإ�سالم، وعالميته، و�سموليته و�سالحيته لكل زمان ومكان، ل يمكن اأن ت�سمح 
له بذكر تفا�سيل الحكم و�سوؤونه.

تكمن اأهمية هذا المو�سوع في:اأن نظام الحكم لكل دولة يحدد هويتها.واأين موقع ال�سريعة 
من تحديد نظام الحكم.وو�سع فل�سفة ومنهج لهداية القائمين على الأمر في و�سع الد�ستور. 
ولبد لكل بحث من م�سكلة يريد اأن يناق�سها ويجد لها الحلول ونجد م�سكلة البحث تتمثل في 

الت�ساوؤلت التالية:1- هل يعرف النظام الإ�سالمي �سكاًل للحكم؟.

2-هل هناك فرق بين ال�سورى والديمقراطية؟ واتبعُت في هذا البحث المنهج ال�ستقرائي 
والمقارن والتحليلي.ولغر�ص البحث ق�سم اإلى اأربعة مباحث وخاتمة تحتوي على اأهم النتائج 
ال�سعب  يمثلون  والولة ومن  الحاكم  اختيار  الآتية:اإن  النتائج  اإلى  تو�سلت  ثم  والتو�سيات. 
لي�ص فيه ن�ص قطعي.اأما الت�سويت فهو عبارة عن اإي�سال راأي الناخب اأو الم�ستفتى. العمل 
البرلماني من و�سائل الأمر بالعروف والنهي  عن المنكر.اإن هذه النتخاب �سهادة، فاأنت 
اأن ل  اأداء الدور المنوط به فاأحر�ص  ت�سهد على المر�سح بالنزاهة والخلق القويم واأهلية 

تكون �سهادتك �سهادة زور.

اأما ا�ستراط اأن يلم المر�سح بالقراءة والكتابة فح�سب هذا ما ي�سعف الأمة ويبعد اأهل العلم 
والدراية من �سدة الحكم.اإن القانون ال�سوداني لم يحد عن القوانين العربية الأخرى في 
طريق اختيار الحاكم والوالي واأع�ساء البرلمان، واإن زاد عليها ببع�ص ال�سروط المتمثلة في 

تزكية بع�ص الناخبين قبل النتخاب.
1 /  اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك- كلية ال�سريعة – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم 
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طرق �ختيار )�لحاكم و�لو�لي وع�صو �لبرلمان(

)در��صة فقهية مقارنة (

مقدمــة: 

الحمدهلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعين اأما بعد:

اإن ال�سريعة الإ�سالمية في م�سدريها القراآن الكريم وال�سنة المطهرة، قد بينت للنا�ص في 
بع�ص الأمور اأدق التفا�سيل، ولكن عند م�ساألة الحكم، اكتفت بتحديد الأطر العامة، التي 

ينبغي اأن يكون عليها نظام الحكم في الإ�سالم.

اإذ اإن عظمة الإ�سالم، وعالميته، و�سموليته و�سالحيته لكل زمان ومكان، اقت�ست و�سع موجهات 
لالإجتهاد،  خ�سبًا  المجال  يكون  وهنا  وال�سيا�سة،  الحكم  اأمور  في  التفا�سيل  ذكر  دون  عامة 
متغيرة  ال�سيا�سة  اأمور  لكن  ثابتة،  لأنها  تحديدها؛  اأمكن  التي  والعبادات  للتوحيد،  خالفًا 
لإرتباطها بثقافة ال�سعوب، وهذا الذي نعنيه في هيكل الحكم وو�سائلة ولي�ص م�سدره ومنبعه. 

والحديث ل يقت�سر على اأمر الحكم اأو اختيار رئي�ص الدولة واإنما ما نقرره ين�سحب على 
اختيار الوالي والنائب في البرلمان مع اختالف م�سوؤولية كل واحد. 

�أهمية �لمو�صوع:

تكمن اأهمية المو�سوع في:
1-اإن نظام الحكم لكل دولة يحدد هويتها.
2- موقع ال�سريعة من تحديد نظام الحكم.

3-و�سع فل�سفة ومنهج لهداية القائمين على الأمر في و�سع الد�ستور.

�أ�صباب �ختيار �لمو�صوع:

1-الم�ساهمة في ح�سم جديلة نوع الحكم.
2-كثرة تناول النظم الد�ستورية وهجومها على الإ�سالم.

م�صكلة �لبحث:

لبد لكل بحث من م�سكلة يريد اأن يناق�سها ويجد لها الحلول ونجد م�سكلة البحث تتمثل في 
الت�ساوؤلت التالية:

1-هل يعرف النظام الإ�سالمي �سكاًل للحكم؟
2-هل هناك فرق بين ال�سورى والديمقراطية؟
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منهج �لبحث:

نتبع في هذا البحث المنهج ال�ستقرائي والمقارن والتحليلي.

هيكل �لبحث:

 لغر�ص البحث ق�سم اإلى اأربعة مباحث)المبحث الأول: نظرة تاأريخية لنظام اختيار الحاكم 
و المبحث الثاني:اأنواع الديمقراطية و المبحث الثالث: الدولة في الإ�سالم والمبحث الرابع: 
مقارنة اختيار الحاكم في )النظام ال�سالمي والنظم الديمقراطية( وخاتمة تحتوي على 

اأهم النتائج والتو�سيات.
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1
�لمبحث �لأول: نظرة تاأريخية لنظام �ختيار �لحاكم

�أول : �لدول غير �لإ�صالمية قديمًا وحديثًا:

نتطرق اإلى نماذج للحكم في العهود القديمة والحديثة مما عرفته الب�سرية في تداول ال�سلطة.

�أ-كيفية �ختيار �لحاكم فى �لحكومة �لملكية :

الحكم عن  تولى  الدوله فيها حقه فى  ي�ستمد رئي�ص  التى  : هى  الملكية  الحكومة   تعريف 
طريق الوراثة وي�سمى الحاكم بالملك اأو الأمير اأو ال�سلطان اأو المبراطور اأو القي�سر ونظام 

الحكم الملكى هو اأقدم اأنظمة الحكم المعروفة فى التاريخ2.

واأ�سا�ص الحكومة هو حق الإرث ولي�ص ال�سعب3، ويجمع الحاكم فى ظل الحكومة الملكية كل 
ال�سلطات )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية( ول يعهد بها اإل لمن يختارهم ويثق فيهم ) 
اأهل الثقة( ووجوهر قيام الملكية هي الأ�سرة اأو الحق الإلهي ويرث الملك اأكبر اأبناء الملك 
�سنًا وقد يكون ولي العهد ذكرًا اأو اأنثى، وبع�ص الد�ساتير تحرم ميراث الملك على الإناث. 
هو  قراره  ويكون  منازع  دون  الملك  اإرادة  فيها  تبرز  التى  ال�سحيح هى  بمعناها  والملكية 
القرار النهائي ، والنظام الملكي المطلق يتعار�ص مع مبداأ اأن الأمة هي م�سدر ال�سلطات 

وكان النظام الملكى من اأكثر نظم الحكم انت�سارًا فى التاريخ4. 

ب-كيفية �إختيار �لحاكم فى �لحكومة �لر�صتقر�طية: 

اأ�سا�سًا  الأر�ستقراطية :هى الحكومة التى يتم اختيار الحاكم فيها من طبقة معينة معدة 
للحكم وق�سد بها )اأر�سطو( نوعًا من الحكومات الفا�سلة ويكون الحكم فيها بين الملك 
ورجال  )اللوردات  من  يتكون  الذى  اللوردات،  مجل�ص  من  البرلمان  ويتكون  والبرلمان 
الدين( ومجل�ص العموم )الذى يتم اإنتخاب اأع�سائه على اأ�سا�ص اأر�ستقراطي( وي�سترط فى 

1/ من ن�سب للحكم بني النا�ص)املعجم الو�سيط، اإبراهيم م�سطفى واأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، 
دار الن�سر : دار الدعوة، حتقيق : جممع اللغة العربية)املكتبة ال�ساملة( موافق للمطبوع، 190/1.

http://almasdaronline.2/ النظام ال�سيا�سي،  د ابراهيم دروي�ص  1/ 98، اأنظر اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين
com/article/print/3165. موقع املحامني العرب على النت/ اختيار احلاكم وتداول ال�سلطه بني ال�سريعه والقانون ، 

حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.
http://almasdaronline.com/اأون لين ، امل�سدر  الكحالين  اأحمد  �سابق  1/ 98،  ال�سيا�سي،  مرجع  النظام   /3

article/print/3165

4 - اأ�سول علم ال�سيا�سة – د فاروق محمد �سلبي – �ص 282.، د اإ�سماعيل اإبراهيم البدوى – نظام احلكم الإ�سالمي 
مقارنًا بالنظم ال�سيا�سية املعا�سرة �ص 129، مبادىء القانون الد�ستورى د/ ال�سيد �سربى �ص 38، اختيار احلاكم 

وتداول ال�سلطه بني ال�سريعه والقانون ، حمدي الأ�سيوطي ، -العدد: 1441 2006/1/25 ال�سبكة العنكبوتية. اأحمد 
http://almasdaronline.com/article/ print /3165   الكحالين ، امل�سدر اأون لين
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الناخبين اأن يكون لديهم ن�ساب مالى معين وكان من اأ�سد عيوب هذا النظام هو تق�سيمه 
المجتمع اإلى طبقات1. 

ج-كيفية �ختيار �لحاكم في �لحكومة �ل�صتر�توقر�طية :

معنى مختلف تماما عن الأر�ستقراطية ويتكون كم�سطلح من مقطعين وتعنى الكلمة الحكم 
الع�سكرى اأو الحكم بو�ساطة القيادات الع�سكرية )الجي�ص( اأو ت�سير اإلى حكومة يكون فيها 
الجي�ص هو القوة الم�سيطرة وقد ظهر نمط من ال�ستراتوقراطية فى تاريخ الدولة ال�سالمية 
فى م�سر وال�سام والذى بداأ عام)648هـ( بعد انتهاء الدولة الأيوبية. و�سبب قيام الحكومة 
المدنية عن ممار�سة وظائفها، وكذلك  الحكومة  الحديث هو عجز  الع�سر  الع�سكرية فى 
ب�سبب �سغوط ع�سكرية اأو �سيا�سية خارجية وتكون عادة عن طريق انقالب ع�سكري ياأخذ 
طابعًا ا�ستبداديًا فى اأغلب الأحيان. ويمكن اأن ن�سنف الحكومات الع�سكرية التى اجتاحت 

العالم الثالث فى الفترة الأخيرة باأنها ا�ستراتوقراطية2.

د-كيفية �ختيار �لحاكم فى �لحكومة �لأوليجار�صية :

الحكومة الأوليجار�سية: هى حكومة ال�سفوة الحاكمة الذين ياأتون اإلى �سدة الحكم بحكم 
المولد اأو ال�سن اأو القوة اأو المهارة الع�سكرية اأو امتالك الأرا�سي اأوالو�سط الجتماعى اأو 
الأر�ص. ومن عيوب هذا  اأو  ال�سيف  يتم بحكم  الدين. واختيار الحاكم  اأو  الثقافة  م�ستوى 
النظام اأنه يوؤدي اإلى الف�ساد وانت�سار الظلم والر�سوة، ول تتيح هذه الحكومات لل�سعب اأي 
فر�ص لال�ستراك في الحكم، وكذلك لي�ص من قواعد الحكم اأن تكون الثروة مقيا�سًا للكفاية 
وخا�سة اإذا كان م�سدرها الميراث ل العمل والجتهاد والكفاءة القيادية. ولي�ص من المنطق 

اأن تكون ال�سلطة بيد نفر قليل من النا�ص3 . 

هـ-كيفية �ختيار �لحاكم في �لحكومة �لديمقر�طيه:

حكم  ومعناها   demos الأول:  مقطعين  من  وتتكون  يونانى  اأ�سلها  كلمة  الديمقراطية: 
والثاني: kratein ويعنى ال�سعب .

فمعنى الديمقراطيه هو حكم ال�سعب. وفى)اأثينا( القديمة حيث ظهر م�سطلح ديمقراطية 

2/ مو�سوعة العلوم ال�سيا�سية– جامعة الكويت حترير اإ�سماعيل �سربى مقلد ومحمد محمود ربيع �ص 262، اأحمد 
الكحالين ، امل�سدر اأون لين  http://almasdaronline.com/article/print/3165 ، موقع املحامني 
العرب على النت/ اختيار احلاكم وتداول ال�سلطه بني ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو 

تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.
3/ املبادىء الد�ستورية العامة، د عثمان خليل عثمان �ص 123، حمدي الأ�سيوطي ، مرجع �سابق، ال�سبكة.
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كان المق�سود بها م�ساركة كل المواطنين ولي�ص قطاعًا منهم فى عملية�سنع القرار، باأن 
يكون لكل واحد منهم فر�سة مت�ساوية للمناق�سة واإبداء وجهة نظره ويكون لكل واحد منهم 

�سوت واحد عند الت�سويت1 . 

والحكم يكون ديمقراطيًا عندما يكون المحكومون هم الحكام وتكون العالقة بين النا�ص 
قائمة على اأ�سا�ص الم�ساواة الفعلية2.

اأ�سل  رد  الذى  الفكر  هى  واجتماعيًا  �سيا�سيًا  فل�سفيًا  فكرًا  باعتبارها  والديمقراطيه 
ال�سلطة ال�سيا�سية اإلى الإرادة العامة لالأمة، وجعلها هي اأ�سل الحكم، فال تك�سب ال�سلطة 
�سرعيتها اإل اإذا كانت نابعة من اإرادة الأمة. وللديمقراطية عدة م�سطلحات كالديمقراطية 
والديمقراطية الجتماعية  وال�سرى،  العام  الإقتراع  المواطن بحق  تمتع  وتعنى  ال�سيا�سية، 
ومعناها العدالة وت�ساوي الفر�ص بين جميع المواطنين دون تفرقة، والديمقراطية ال�سعبية 
وهي ا�سطالح �سيا�سي يطلق على النظم ال�سيوعية التى قامت بعد الحرب العالمية الثانية3.

وتقوم النظريات الديمقراطية على اأ�سا�ص اأن ال�سلطة م�سدرها ال�سعب وهى تختلف تمامًا 
عن النظريات الثيوقراطية4. 

ثانيًا:كيفية �ختيار �لحاكم قبل �لإ�صالم)�لمجتمع �لعربي( :

الجزيرة  جنوب  اأق�سى  عدا  ما  الإ�سالم  قبل  �سيا�سيًا  نظامًا  العربية  الجزيرة  �سبه  تعرف  لم 
واق�سى �سمالها كان يوجد بع�ص اأنظمة الحكم، ومن اأ�سهرها مملكة )حمير( فى اليمن والتى 
عرفت فيما بعد با�سم مملكة �سباأ واأي�سًا مملكة الحيرة غرب الفرات �سمال الجزيرة ومملكة 
ومن  الحى  يتكون  الأ�سر  من  مجموعة  كل  ومن  القبيلة  اأ�سا�ص  هي  الأ�سرة  وكانت  الغ�سا�سنة، 
مجموعة الأحياء تتكون القبيلة وكان لكل قبيلة �سيخ منها يرعى �سئونها. والعرب لتقبل بفرد 
اأن ينفرد بالحكم وي�سير عليهم ملكًا اأو وي�سود. واإنما عرفوا ب�سيادة ع�سيرة على بقية الع�سائر 

وقبيلة على �سائر القبائل)اأما �سيادة الفرد( وهو ما تاأباه اأنفة الكبرياء القبلى وتنفر منه5.  

http://1/ مو�سوعة العلوم ال�سيا�سية – مرجع �سابق – �ص 389، اأنظر حمدي الأ�سيوطي. اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين
almasdaronline.com/article/print/3165، موقع املحامني العرب على النت/ اختيار احلاكم وتداول ال�سلطه بني 

ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.
2/ القانون الد�ستورى، د وحيد راأفت �ص 119

3/ مو�سوعةىالهالل ال�سرتاكية – �ص 228، ط 1968م
http://almasdaron-4/ مو�سوعة الهالل ال�سرتاكية – �ص 229، اأنظر حمدي الأ�سيوطي. اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين

line.com/article/print/3165، موقع املحامني العرب على النت/ اختيار احلاكم وتداول ال�سلطه بني ال�سريعه والقانون ، 
حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.

5/ احلزب الها�سمي وتاأ�سي�ص الدولة الإ�سالمية – د / �سيد القمنى �ص 10
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ومن اأ�سهر ما دون عن العرب خطاب، )النعمان بن المنذر( اأمام )ك�سرى( الفر�ص وفى ح�سرة 
وفود دول عدة مدافعًا عن عروبته بقوله ))فلي�ست اأمة من الأمم اإل وجهلت اآباءها واأ�سولها 
وكثيرًا من اأوائلها ،حتى اأن اأحدهم ي�ساأل عمن وراء اأبيه دينا ، فال ين�سبه ول يعرفه ولي�ص اأحد 
من العرب اإل ي�سمى اآباءه اأبًا فاأبًا ما طوا بذلك اأح�سابهم وحفظوا اأن�سابهم فال يدخل رجاًل 
فى غير قومه ول ين�سب اإلى غير ن�سبه ول يدعى لغير اأبيه واأما تحاربهم واأكل بع�سهم بع�سًا 
وتركهم الإنقياد اإلى رجل ي�سو�سهم ويجمعهم فاإنما يعقل ذلك من يعقله من الأمم اإذا اأن�ست 
من نف�سها �سعفًا . وتخوفت نهو�ص عدوها اإليها بالزحف واإنما يكون فى المملكة العظيمة اأهل 
بيت واحد يعرف ف�سلهم على �سائر غيرهم فيلقون اإليهم اأمورهم وينقادون اإليهم  باإزلتهم. 

واأما العرب فاإن ذلك كثير فيهم حتى لقد حاولوا اأن يكونوا ملوكًا اأجمعين1. 

وهذا الظرف الجتماعي الذي وجد اآن ذاك حال دون قيام كيان �سيا�سي جامع تحت راية 
التي  والع�سائرية والعن�سرية  القبلية  واإنما هي  العرب  واحدة و�سلطان واحد يقود جزيرة 

مزقتها واإنما الرابط الذي يجمعهم هو رابط الدم.

وما ذكرناه ل يعني اأن جزيرة العرب لم تكن فى الع�سر الجاهلى قبل ظهور الإ�سالم اأر�سًا 
قاحلة بال ح�سارة اأو معزولة عن العالم لكنها كانت رغم تناثر البدو في اأ�سقاعها وتكاثر 
الأعراب توجد بها مدن وقرى. وكانت فى بع�سها مدنيات و فى بع�سها ح�سارات واإن لم 

تكن فى م�ستوى ح�سارات جيرانها من الروم والفر�ص وم�سر والحب�سة 2. 

�لمبحث �لثاني:�أنو�ع �لديمقر�طية

وتنق�سم الديمقراطية من حيث مزاولة ال�سعب لمظاهر ال�سيادة اأق�سامًا ثالثة3 .
الديمقراطية المبا�سرة والديمقراطية �سبة المبا�سرة والديمقراطية النيابية: 

باإدارة  ال�سعب  ينفرد  وفيها  الديمقراطية  النظم  اأقدم  :هى  �لمبا�صرة  1-�لديمقر�طية 
ال�سوؤون العامة للدولة. ويكون ذلك عن طريق اجتماع المواطنين الذين ي�سنون القوانين باأنف�سهم 
والتنفيذية  )الت�سريعية  بنف�سه  الثالث  ال�سلطات  ال�سعب  يتولى  لها  ووفقًا  بتنفيذها  ويقومون 

http://almasdaronline.1/ العقد الفريد – ابن عبد ربه �ص 277 طبعه بريوت ط 3، اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين
com/article/print/3165 ، موقع املحامني العرب على النت/ اختيار احلاكم وتداول ال�سلطه بني ال�سريعه والقانون ، 

حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.
ال�سلطه  وتداول  احلاكم  اختيار  النت/  على  العرب  املحامني  موقع   ،1  /1 – اأمني  اأحمد  –الأ�ستاذ  الإ�سالم  فجر   /2
بني ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. الأ�سيوطي،  اأحمد  النت،  املتمدن،على  احلوار  موقع  العرب.، 

 asp?aid=55645
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55645 /3
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والق�سائية( ولكن في الواقع ي�ستحيل تطبيق هذا النوع من الديمقراطية لتعزر اإجتماع النا�ص 
على �سعيد واحد حتى يمار�سوا ال�سلطات الثالث، ولم يبق للديمقراطية المبا�سرة وجود اإل فى 

الوليات ال�سوي�سرية الجبلية ذات الم�ساحة المحدودة والأعداد القليلة من ال�سكان1.

المبا�سرة(  )الديمقراطية  بين  يجمع  نظام  هى  �لمبا�صرة:  غير  2-�لديمقر�طية 
و)الديمقراطية النيابية( فهى نظام و�سط بينهما وعلى اأ�سا�سها، ينيب ال�سعب عنه ممثلين 
با�سمه )ديمقراطية  ال�سعب ويعمل  نواب، ينوب عن  اأو مجل�ص  يجتمعون فى هيئة برلمان 
نيابية( وي�ساهم ال�سعب فى الوقت ذاته مع البرلمان فى تولى ال�سوؤون العامة التى تقت�سر 
فى الغالب الأعم على ال�سوؤون الت�سريعية ، ومن مظاهر الديمقراطية المبا�سرة يت�سح فى 
بيان مدى ا�ستراك ال�سعب مع البرلمان فى عمل القانون وتتمثل فى اإقتراح القوانين واإبداء 

الراأى فيها والعترا�ص عليها اأو الإ�ستفتاء ال�سعبى اأو العترا�ص ال�سعبى.

1/القتراع ال�سعبى: اأن يتولى ال�سعب اقتراح القوانين ب�سرط اأن يكون موقعًا عليه من عدد معين 
البرلمان  عليه  �سوَّت  قانون  فى  ال�سعب  راأي  اأخذ  وهو  ال�سعبى:  وال�ستفتاء  الناخبين.2/  من 
/3 بالموافقة.  فيه  راأيه  ال�سعب  اإبداء  على  القانون  نفاذ  ويتوقف  رف�سه  اأو  عليه  للموافقة 
والعترا�ص ال�سعبى : حق ال�سعب فى العترا�ص على قانون اأ�سدره البرلمان وذلك خالل مدة 
معينة واأن يكون هذا العترا�ص موقعًا عليه من عدد معين من الناخبين وخالل مدة محددة 
فاإذا انق�ست المدة التى حددها الد�ستور لمبا�سرة حق العترا�ص ال�سعبى دون ا�ستخدامه، كان 
ذلك بمثابة موافقة �سمنية من ال�سعب على القانون. فالديمقراطية �سبه المبا�سرة، اأكثر اتفاقًا 
واإن هذا النظام ي�سمح  الدولة.  ال�سكان وات�ساع رقعة  اأعداد  ال�سليمة لتزايد  مع الديمقراطية 
لهيئة الناخبين عن طريق القتراح وال�ستفتاء باأن ت�ساهم فى اإدارة �سوؤون الدولة الأمر الذى 

معه تكون القرارات التى ت�سدر بمثابة تعبيرًا �سادقًا عن الراأى العام.2.

الذى  النظام  البرلماني هو  النظام  البرلماني(  3- �لديمقر�طية �لنيابية: )النظام 
اأ�سخا�ص يطلق  باختيار  يكتفى  واإنما  ال�سيادة  بنف�سه مبا�سرة مظاهر  ال�سعب  فيه  ليتولى 
عليهم ا�سطالحا ا�سم النواب، ينوبون عنه فى ممار�سة مظاهر هذه ال�سيادة ويتم اختيار 

النواب من جانب ال�سعب لفترة محددة3. 

http://almasdaronline.com/article/print/31651/ �أحمد �لكحالين ، �مل�صدر �أون لين
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55645 /2

3/ المرجع ال�سابق –�ص 278، موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون 
، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص ، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.
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�لمبحث �لثالث: �لدولة فى �ل�صالم

ال�سريعة ال�سالمية لم تن�ص على قيام الدولة ولم تحدد تنظيمًا معينًا يمكن اأن توؤ�س�ص عليه 
اأو�سى بذلك، ولم ي�ستخلف من  اأنه  الدولة ولم يرد ن�ص عن النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 

يقوم بعده على �سوؤون الجماعة الإ�سالمية �سراحة1.

فالأ�سا�ص الذى يقوم عليه المجتمع الإ�سالمي هو ال�سريعة الإ�سالمية فاإذا نفذت ال�سريعة 
اأ�سا�سها لم تكن هناك حاجة  دون الحاجة ل�سلطة ت�سونها وترعاها وتدير المجتمع على 

للدولة، واأ�سبح اأمر النا�ص �سورى بينهم2 .

الدولة الحاكمة ظاهرة تاريخية وقد ظهرت فى المجتمعات البدوية وكذلك في المجتمعات 
الكبيرة، فالعالقات الإن�سانية المنظمة �سرورة من �سرورات ا�ستمرار الحياة يقول الفارابي: 
اإلى  اأنه محتاج فى قوامه وفي اأن يبلغ اأف�سل كمالته  ) اإن كل واحد من النا�ص مفطور على 
اأ�سياء كثيرة ل يمكن اأن ينه�ص بها كلها وحده  لذلك ليكون الإن�سان قادرًا على نيل الكمال اإل 

و�سط جماعة كثيرة متعاونة فالخير الأف�سل والكمال الأق�سى اإنما ينال بالعمران (3. 

ويقول ابن خلدون فى مقدمته عن مفهوم ال�سلطة والدولة عند العرب: اإن العرب ل يح�سل 
لهم ملك اأو تقوم لهم دولة، اإل ب�سيغة دينية من نبوة وال�سبب فى ذلك اأنهم لخلق التوح�ص 
الذى فيهم اأ�سعب الأمم انقيادًا بع�سهم لبع�ص للغلظة والأنفة، والعن�سرية ، فقلما تجتمع 
اأنف�سهم وذهب  اأو الولية كان الوازع لهم من  اأهواوؤهم واآراوؤهم، فاإذا كان الدين بالنبوة 
التكبر والمناف�سة منهم ف�سهل انقيادهم واجتماعهم وذلك لأن الدين يذهب عنهم الغلظة 
اأن  فى مقدمته  اآخر  مو�سع  فى  ويقول:  والتناف�ص.  الح�سد  لهم عن  وازعًا  ويكون  والأنفة، 
العرب اأبعد الأمم عن �سيا�سة الملك ووذلك  لأنهم اأكثر المجتمعات بداوة ، واأبعدهم مجاًل 
انقيادهم  ف�سعب  غيرهم  عن  فا�ستغنوا  وخ�سونتة  العي�ص  �سظف  اعتادوا  وهم  الفقر  في 
المدافعة  بها  التي  للع�سبية  غالبًا  اإليهم  محتاج  ورئي�سهم  ذلك  على  لنطباعهم  لبع�ص، 

http:// ،1/ المركز الكردي للدرا�سات، على النت، المرجعيات ال�سرعية وال�سيا�سية لالإ�سالم ال�سيا�سي، طارق حمو
nlka.net/index.php/2014-07-10-22-08-10/197-2015-02-11-17-35-55

http://almasdaron- 2/ الإ�سالم وال�سيا�سة، د ح�سني فوزى النجار –– �ص 120، اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين
ال�سريعه  بني  ال�سلطه  وتداول  احلاكم  اختيار  النت/  على  العرب  املحامني  موقع   ،line.com/article/print/3165

والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.
http://almasdaron-3/ الإ�سالم وال�سيا�سة، د ح�سني فوزى النجار –– �ص 120، اأحمد الكحالين ، امل�سدر اأون لين
ال�سريعه  بني  ال�سلطه  وتداول  احلاكم  اختيار  النت/  على  العرب  املحامني  موقع   ،line.com/article/print/3165
والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، املحامى بالنق�ص ، وع�سو تمع املحامني الدميقراطني ،  �سبكة املحامني العرب.اآراء اأهل املدينة 

الفا�سلة، اأبو ن�سر الفارابى.
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والزود فكان م�سطرًا اإلى اإح�سان ملكتهم وترك مراغمتهم لئال يختل عليه �ساأن ع�سبيته 
فيكون فيها هالكه وهالكهم فاذا ملكوا اأمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم النتفاع باأخذ ما 

فى اأيديهم وتركوا ما �سوى ذلك من الأحكام بينهم1.

 �لم�صطلحات �ل�صيا�صية �لإ�صالمية:
الت�سورات ال�سيا�سية الأ�سا�سية فى الإ�سالم ت�ستمد اأ�سولها من المعتقدات الدينية الموجودة 
ال�سيا�سية الغربية الم�ستمدة من  فى )القراآن الكريم( فهي تخالف بهذا تلك الت�سورات 
اأفكار يهودية اأو م�سيحية اأو رومانية اأو اإغريقية وتطورت تلك المفاهيم ال�سيا�سية الإ�سالمية 

فى ظروف �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وتاريخية مختلفة تمامًا.

ونجد بع�ص الم�سطلحات ذات الدللة الجتماعية وال�سيا�سية مثل )الأمة – الدين – الملة 
– ال�سريعة – القوم – ال�سعب – الخالفة – الإمامة– الملك( ،وقد ا�ستخدمت كل هذه 

الكلمات فى )القراآن الكريم( بمعناها ال�سطالحي ومعناها العام2.

مثل  م�ستقاتها  نجد  ولكن  الكريم  القراآن  فى  الكلمة  هذه  نجد  ل  �لجماعة:  1-كلمة 
ُهُم  ا�ْسَتَزلَّ َما  اإِنَّ اْلَجْمعاِن  اْلَتَقى  َيْوَم  ِمْنُكْم  ْوا  َتَولَّ ِذيَن  الَّ }اإِنَّ  الجمعان  والجميع.  الجمعان 
اْلَجْمعاِن  اْلَتَقى  َيْوَم  اأَ�ساَبُكْم  الآية)155(،}َوما  اآل عمران  َك�َسُبوا{،  ما  ِبَبْع�ِص  ْيطاُن  ال�سَّ
ِ َوِلَيْعَلَم اْلُموؤِْمِنيَن{، اآل عمران الآية)166(، }َوما اأَْنَزْلنا َعلى َعْبِدنا َيْوَم اْلُفْرقاِن  َفِباإِْذِن اهللَّ
َحاُب ُمو�َسى  ا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل اأَ�سْ َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمعاِن{، �سورة الأنفال الآية)41(، }َفَلمَّ
ا�ُص َوَذِلَك َيْوٌم  ا َلُمْدَرُكوَن{، �سورة ال�سعراء الآية)61(، مجموع }َذِلَك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّ اإِنَّ
َلى ِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلوٍم{، �سورة  اإِ َم�ْسُهوٌد{، �سورة هود الآية)103(مجموعون }َلَمْجُموُعوَن 
ا�ِص َهْل اأَْنُتْم ُمْجَتِمُعوَن{، �سورة ال�سعراء الآية)39(. الواقعة الآية)50(مجتمعون }َوِقيَل ِللنَّ

ولكن هذه التعبيرات عند ا�ستخدامها لتوحي بفكرة المجتمع بمعناها الحديث بل اإنه حتى 
فى ع�سر ما قبل الإ�سالم لم تكن اأي من هذه الكلمات ت�ستخدم لكنها ت�ستخدم لالإ�سارة 

اإلى المجتمع في كتب الحديث ومنها:

http://almasdaron-  1/ الإ�سالم وال�سيا�سة، د ح�سين فوزى النجار –– �ص 120، اأحمد الكحالني ، الم�سدر اأون لين
ال�سريعه  بين  ال�سلطه  وتداول  الحاكم  اختيار  النت/  العرب على  المحامين  موقع   ،line.com/article/print/3165

والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص ، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.

http://www.ahewar.org/debat/ الأ�سيوطي،  اأحمد  النت،  المتمدن،على  الحوار  موقع   /2
show.art.asp?aid=55645
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حديث ) عليكم بالجماعة(1. حديث )يد اهلل مع الجماعة ومن �سذ عن الجماعة فى النار(2  .
  ومعنى كلمة جماعة ا�ستعملت فى الفترة الأولى لالإ�سالم كان يعني اأي نوع من الجتماع 

الب�سري وهو م�سطلح جامع ي�سمل اأي�سا مفاهيم) الأمة– الملة – القوم- ال�سعب(.
2- كلمة قوم: ومعنى الكلمة فى القراآن الكريم مجموعة من النا�ص تدين بالولء لقائد 
معين ول ت�سير اإلى مجتمع معين تربط بينه روابط واحدة من اللغة والثقافة والتقاليد 
والتاريخ وال�سيا�سة فهي لتعنى المفهوم الحديث للوطنية والقومية3، وقد ذكرت كلمة 
قوما )40 مرة(  وكلمة  الكريم) 206 مرة (وكلمة قوم )47 مرة(  القراآن  القوم فى 
وكلمة قومك)11 مرة( وكلمة قومه) 56 مرة( وكلمة قومها) 9 مرات( وكلمة قومي) 

5 مرات( بينما جاءت كلمة قومها )مرتين(4. 

3/ كلمة �لملة: مجموعه من النا�ص تتوحد تحت راية نبي واحد فى �سوء الهدي الإلهي 
والمعنى الحرفي لكلمة ملة هو الدين اأو ال�سريعة وت�سير كلمة ملة دائمًا اإلى النبي بينما 
فى  ملة  كلمة  وردت  وقد  الر�سول  ر�سالة  اأو  اهلل  دين  اإلى  لالإ�سارة  دين  كلمة  ت�ستعمل 

القراآن الكريم )10 مرات(5.

4-كلمة �لأمة: فهي تقارب فى المعنى كلمة ملة ويتكرر ذكرها فى القراآن الكريم وهى 
تعني اأي�سًا جماعة النا�ص تجمع بينهم وحدة الوطن واللغة والتراث والم�ساعر واأحيانًا 
اإبراهيم كان اأمة  تطلق على الرجل الجامع لخ�سال الخير وفى القراآن الكريم ) اإن 
ًة  اأُمَّ قانتا هلل حنيفًا (وذكر لفظ اأمة فى القراآن الكريم)49 مرة(}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
 ُ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَّ ا�ُص اأُمَّ َو�َسًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء{، �سورة البقرة الآية)143(. }َكاَن النَّ

ِريَن َوُمْنِذِريَن{، �سورة البقرة الآية)213 (. يَن ُمَب�سِّ ِبيِّ النَّ

اأعراق مختلفة ت�سمل عددًا كبيرًا من  النا�ص ذات  5- كلمة �ل�صعب:  هي تجمعات من 
الع�سيرة  بمثابة  كانت  القبيلة  لأن  وذلك  القبيلة  اأبا  التجمع  هذا  على  ويطلق  القبائل 
وجعلناكم  واأنثى  ذكر  من  خلقناكم  اإنا  النا�ص  ال�سعب)ياأيها  ت�سكل  الع�سائر  ومجموع 

1/ م�سند الإمام اأحمد بن حنبل ، اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�سيباني ،5 /730،النا�سر : موؤ�س�سة قرطبة – القاهرة ،الأحاديث 
مذيلة باأحكام �سعيب الأرنوؤوط عليها.

2/ �سحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن اأحمد اأبو حاتم التميمي الب�ستي،437/10 ، موؤ�س�سة الر�سالة – بيروت 
،الطبعة الثانية ، 1414 – 1993،تحقيق : �سعيب الأرنوؤوط،الأحاديث مذيلة باأحكام �سعيب الأرنوؤوط عليها.

3/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 
، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.

4/ انظر المعجم المفهر�ص للفاظ القران الكريم محمد فوؤاد عبد الباقى �ص 586 وما بعدها – طبعه دار ال�سعب
5/ ) �سورة البقرة –�سورة اآل عمران – �سورة الن�ساء – �سورة الأنعام – �سورة يو�سف – �سورة النحل – �سورة الحج(.
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�سعوبًا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم اإن اهلل عليم خبير ( وال�سعب –هو 
اأي�سًا الجماعة من النا�ص تخ�سع لنظام اجتماعى واحد وجمعها �سعوب .

6-كلمة)�لعهد و�لعقد و�لميثاق(: –اتفاق اجتماعي يحدد حقوق وواجبات الأفراد 
الأمانة والولية هما ال�سلطة ال�سيا�سية فى الدولة الإ�سالمية.

ا  }اإِنَّ الآية)72(  الأحزاب  �سورة  في  الكريم  القراآن  فى  ذكرت  �لأمانة:  7-كلمة   
ِمْنَها  َواأَ�ْسَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اأَْن  َفاأََبْيَن  َواْلِجَباِل  ْر�ِص  َواْلأَ َماَواِت  ال�سَّ َعَلى  َماَنَة  اْلأَ َنا  َعَر�سْ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل{، وقد ف�سرت كلمة الأمانة في هذه الآية على  اإِنَّ اْلإِْن�َساُن  َوَحَمَلَها 
اإنها م�سئولية العمل بال�سريعة فالأمة لها �سلطة �سيا�سية تقوم بتنفيذ اأحكام ال�سريعة 
والإمامة تطلق على نظام  الخالفة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  اأنها  الولية على  كلمة  وف�سرت 

اختيار خليفة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم كاإمام لالأمة الإ�سالمية1.
عليا  لإدارة  د�ستورية  وحكومة  معين  ومكان  اإقليم  في  تعي�ص  جماعة   : �لثورة  8-كلمة 

ال�سيطرة الأجنبية ول تجد نظرية للدولة مماثلة لها  داخل المجتمع وال�ستقالل عن 
فى الإ�سالم2. 

جبرية  �سيادة  اأنها  الدوله  ل�سيادة  ال�سائد  المفهوم  كان   : و�لملك(  9-كلمة)�ل�صيادة 
وي�ستق لفظ �سيادة فى العربية من �سيد بمعنى رئي�ص ونجد فى القراآن الكريم اإ�سارات 
لكلمة �سيد بمعنى المت�سرف ولكن لنجد اأي ذكر لكلمة �سيادة اأما كلمة الملك فقد 

تكرر ذكرها فى القراآن الكريم ومعناها الحرفي ال�سيادة والحكم والملكية3. 
و�لنظم  �لإ�صالمي  )�لنظام  في  �لحاكم  �ختيار  مقارنة  �لر�بع:  �لمبحث 

�لديمقر�طية(

تناولنا في المباحث ال�سابقة نظام اختيار الحاكم في الدول غير الإ�سالمية قديمًا وحديثًا 
والنظام العربي قبل الإ�سالم وفي الإ�سالم، نجري هذه المقارنة لإيجاد النظام الأمثل.

1/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 
، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.

، �مل�صدر  الكحالني  اأحمد  – مترجم،  –�ص 47  الدين احمد  الحديث، د منظور  الع�سر  الإ�سالمية فى  ال�سيا�سية  النظريات   /2
اأون لينhttp://almasdaronline.com/article/print/3165، موقع المحامين العرب على النت/ اختيار 
الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص ، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  

�سبكة المحامين العرب.
3/ النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية فى الع�سر الحديث، د منظور الدين احمد –�ص 47 – مترجم، اأحمد الكحالني ، الم�سدر 
اأون لينhttp://almasdaronline.com/article/print/3165، موقع المحامين العرب على النت/ اختيار 
الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص ، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  

�سبكة المحامين العرب.
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�ختيار �لحاكم في �لنظم �لديمقر�طية:

فيها  يتم  وهي طريقة  النتخابات،  للدولة عن طريق  الرئي�ص  اختيار  يتم  الديمقراطية  وفي 
الت�سويت من قبل ال�سعب باأكمله، جاء في) المو�سوعة العربية العالمية ب�ساأن النتخابات(: 
يف�سلونه  الذي  القتراح  اأو  للمر�سح،  باأ�سواتهم  الناخبون  فيها  يدلي  عملية  هي  »النتخاب 
وتجري النتخابات لختيار الم�سوؤولين في كثير من التنظيمات مثل: )الجمعيات والنقابات 
اأهم  من  الديمقراطية  الدول  في  النتخاب  حق  يعد  والجتماعية(.  الريا�سية  والنوادي 
الممار�سات ال�سيا�سية، فهي و�سيلة لتداول ال�سلطة بطريقة �سلمية من �سخ�ص اإلى �سخ�ص اآخر 

ويجري اأحيانًا نوع اآخر يعرف با�سم ال�ستفتاء للبت في م�سائل د�ستورية اأو �سيا�سية مهمة1.

بها  العمل  يجري  معينة  اأ�س�سًا  هناك  اأن  اإل  لآخر  قطر  من  النتخابات  اإجراءات  تختلف 
الت�سريعية في فترات  الهيئات  واأع�ساء  الدولة  رئي�ص  انتخاب  ويتم  الأقطار.  في كثير من 
منتظمة، واإذا توفي ع�سو الهيئة الت�سريعية اأو ا�ستقال، تعقد انتخابات فرعية لنتخاب بديل 

يحل محله2.

وفي البلدان الديمقراطية يحدد �سن القتراع للناخب ففي بع�ص البلدان عادة تحدد �سن 
اأو  )18اأو21 �سنة (- لالإدلء باأ�سواتهم ما داموا م�سجلين، ولم يفقدوا هذا الحق ل�سبب 
الجرائم.  اأنواع  بع�ص  ومرتكبي  عقلي  مر�ص  من  يعانون  الذين  ذلك  من  وي�ستثنى  لآخر. 
تجرى انتخابات الهيئات الت�سريعية، بالقتراع ال�سري. فكل �سخ�ص حر في الت�سويت دون 
والمجالت  والتلفاز،  الإذاعة  ت�سمل:)  التي  الإعالم  و�سائل  وتتحدث  بالآخرين.  يتاأثر  اأن 

وال�سحف( عن المر�سحين وبرنامجهم النتخابي.

الهيئات  لع�سوية  مر�سحيها  الديمقراطية  البالد  اأكثر  في  ال�سيا�سية  الأحزاب  تختار 
تجرى   - النامية  الدول  بع�ص   - في  اأنه  غير  العامة.  ال�سيا�سات  وتقترح  الت�سريعية، 
النتخابات المحلية على اأ�س�ص غير حزبية، اأي تظهر اأ�سماء المر�سحين بدون الإ�سارة اإلى 

انتماءاتهم الحزبية3.

يختار المقترعون الموظفين الر�سميين من بين المر�سحين لتولي المنا�سب اإما بالنتخاب 
1/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 

، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.
2/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 

، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.
3/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 

، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.
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باأنف�سهم  باأ�سواتهم  النا�ص  يدلي  المبا�سر  النتخاب  ففي  المبا�سر.  غير  اأو  المبا�سر 
هيئة  ليكونوا  لهم  ممثلين  النا�ص  فيختار  المبا�سر  غير  النتخاب  في  اأما  للمر�سحين. 
الذي  ال�سعبي  لالتجاه  وفقًا  المر�سحين  باختيار  بدورهم  ال�سعب  ممثلو  ويقوم  انتخابية، 

يمثلونه1.

المواطنون  ينتخب   - البرلماني  الحكم  اأي�سًا  عليه  ويطلق   - البرلماني  النظام  ظل  وفي 
اأع�ساء الهيئة الت�سريعية اأو البرلمان. ويختار الملك اأو رئي�ص الجمهورية رئي�ص الوزراء من 
بين اأع�ساء الهيئة الت�سريعية. وفي اأغلب البالد يعين رئي�ص الدولة زعيم حزب الأغلبية في 

الهيئة الت�سريعية اأو رئي�ص الئتالف الحزبي رئي�سًا للحكومة2. 

والأدهى والأمر اإن كل من كان فوق عمر) 18 اأو 21 ( يحق له اأن ي�سارك في اختيار الرئي�ص 
لل�سعب بحجة الديموقراطية، اإن هذا العموم يجعل  كل فرد من اأفراد المجتمع مهما كانت 
من  الرئا�سة  تكون  �سوف  وعندها  للت�سويت  واأخالقه،اأهاًل  ميوله  كانت  ومهما  انتماءاته، 
ن�سيب كل من يحقق رغبات ال�سعب، �سواء اأكان هذا ال�سعب يريد الأخالق اأو كان من�سلخًا 

من القيم والمفاهيم التربوية ال�سحيحة3.

نظرية النتخاب : هي طريقة بوا�سطتها ي�سارك المواطنون فى التعبير عن الإرادة العامة 
باإختيار الحاكم اأو ع�سو البرلمان4.

الدول  التاريخي لفكرة النتخاب فى  التطور  اإن   : الناخبين: وكيفية تكوينها   تكوين هيئة 
الديمقراطية الغربية اأخذت بمبداأ القتراع وقيدته ب�سرطين:

 1-الثروة: وهو وجوب اأن تتوافر فى الناخب ن�ساب مالى معين ) مالك اأو حائز لعقار – اأو 
دافع ال�سرائب (.

2- العلم والكفايه :) درجة علمية – القراءة والكتابة( 5.
  ثم نتيجه انت�سار الديمقراطية فى القرن) 19 - 20 (تخل�ست الدول من هذين القيدين 

1/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 
، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.

http://almasdaron-لين اأون  الم�سدر   ، الكحالني  اأحمد   .7837 2
http://www. الأ�سيوطي،  اأحمد  النت،  المتمدن،على  الحوار  موقع   ،line.com/article/print/3165

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55645
3/ ‘اأنظر كتاب مظاهر الت�سبه بالكفار في الع�سر الحديث واأثرها على الم�سلمين194/1 حتى197

4/ الخوف من الحداثة و الإ�سالم والديمقراطية ، فاطمه المرني�سى –�ص 19.

5/ الخوف من الحداثة و الإ�سالم والديمقراطية ، فاطمه المرني�سى –�ص 19.
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،وكان من الطبيعي اأن تتطلب فى الناخب �سروطًا معينة ل تعد قيودًا لأنها ت�ستهدف ال�سالح 
العام مثل:

 1-الجن�سية: ويقت�سر حق النتخاب على المواطنين دون الأجانب وا�ستبعد كل تفرقة تقوم 
على الأ�سل اأو الدين . 

2-ال�سن: وينبغي بلوغ �سن معينة)18-12-25( ت�سمح له باأن يتفهم الحقوق ال�سيا�سية. 
3-ال�سالحية العقلية: ي�سترط فى الناخب اأن يكون مالكًا لقواه العقلية ،وتقدير ذلك يرجع 

للجهات، الطبية المتخ�س�سة، والق�ساء، وحرمان موؤقت ينتهي بانتهاء المر�ص.
4- ال�سالحية الأدبية والأخالقية األ يكون قد �سدرت �سده اأحكام فى جرائم مخلة بالذمة 

والكرامة وال�سرف1. 
  ن�ص قانون النتخابات ال�سوداني2 على �سروط الناخب والمر�سح لرئا�سة الجمهورية وع�سو 
و53(،  و52،  و42،  و41،  المواد)21،  في  واإقليميًا،  دوليًا  ال�سائد  للعرف  وفقًا  البرلمان، 
البرلمان على  والوالي وع�سو  والمر�سح لرئا�سة الجمهورية  الناخب  وو�سع �سروطًا لأهلية 

النحو التالي:
1/اأهلية الناخب:  ي�سترط في الناخب اأن يكون :})اأ (�سودانيًا ،)ب(بالغًا من العمر ثمانية 

ع�سر عامًا،)ج ( مقيدًا في ال�سجل الإنتخابي،)د (�سليم العقل .

للتر�سيح  اأهاًل  ومتطلباته:)1(يكون  والوالي  الجمهورية  رئي�ص  لمن�سب  التر�سيح  2/اأهلية 
لمن�سب رئي�ص الجمهورية اأو الوالي وفقًا  لأحكام الد�ستور اأي �سخ�ص :) اأ(  يكون �سودانيًا 
اأربعين عامًا ،)د(يكون ملمًا  يقل عمره عن  ، )ج ( ل  العقل  �سليم  بالميالد ،)ب(يكون 

بالقراءة والكتابة ،)هـ( ل يكون قد اأدين في جريمة تتعلق بالأمانة اأو الف�ساد الأخالقي .

ولأهمية المن�سب زاد القانون �سرطًا اآخر �سماه تاأييد التر�سيح، وذلك في المادة )42(.
المادة  لأحكام  وفقًا   الجمهورية  رئي�ص  لمن�سب  التر�سيح  تاأييد  يجب  التر�سيح:اأ/  تاأييد 
41)3( من خم�سة ع�سر األف ناخب م�سجل وموؤهل من ثمانية ع�سر ولية على الأقل ، على 
لمن�سب  المر�سح  تاأييد  يجب  ب/  ناخب  مائتي  عن  ولية  كل  في  الموؤيدين  عدد  يقل  اأّل 
الوالي وفقًا لأحكام المادة 41)3( من خم�سة األف ناخب م�سجل من ن�سف عدد المحليات 
.ج/ تقوم  ناخب  مائة  عن  محلية  كل  في  الموؤيدين  عدد  يقل  ل  بحيث  المعنية  بالولية 

المفو�سية بتعميم ون�سر النماذج لجمع التوقيعات وفقًا لما تف�سله القواعد . 

1/ الخوف من الحداثة و الإ�سالم والديمقراطية ، فاطمه المرني�سى –�ص 19.
2/ قانون النتخابات ال�سوداني ل�سنة 2008م تعديل ل�سنة 2014م.
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3/اأهلية التر�سيح لمجل�ص الوليات: يكون ال�سخ�ص اأهـاًل للتر�سيح لع�سوية مجل�ص الوليات 
اإذا توفـرت  فيه ال�سروط الآتية :ـ)اأ ( اأن يكون �سودانيًا ،)ب(األ يقل عمره عن واحد 
وع�سرين عامًا،)ج (اأن يكون �سليم العقل ،)د ( اأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة،)هـ(

تتعلق  للتر�سيح في جريمة  ال�سابقة  ال�سبع  ال�سنوات  اإدانته خالل  �سبقت  قد  يكون  اأّل 
اأّل يكون ع�سوًا في المجل�ص الوطني اأو ع�سوًا في  اأو الف�ساد الأخالقي، )و(  بالأمانة 
اأنه  القومي، على  الوزراء  اأو ع�سوًا في مجل�ص  اأو حكومتها  مجل�ص ت�سريعي لأي ولية 
وفقًا  التر�سيح  طلب  تقديم  قبل  من�سبه  من  ا�ستقالته  قّدم  اإذا  تر�سيحه  قبول  يجوز 

لأحكام هذا القانون والقواعد . 

4/اأهلية التر�سيح لع�سوية المجال�ص الت�سريعية: يجب على اأي �سخ�ص يرغب في التر�سح 
يكون  (اأن  التالية:)اأ  الأهلية  �سروط  ا�ستيفاء  الت�سريعية  المجال�ص  من  اأٍي  لع�سوية 
عامًا،  وع�سرين  واحد  عن  عمره  يقل  (األ  )ج  العقل،  �سليم  يكون  )ب(اأن  �سودانيًا، 
ط)د ( اأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة ،)هـ( األ يكون قد �سبقت اإدانته في ال�سنوات 

ال�سبع ال�سابقة للتر�سيح في جريمة تتعلق بالأمانة اأو الف�ساد الأخالقي.ريقة �ختيار 
:

1
�لحاكم في �لنظام �لإ�صالمي

نذكر الطرق المتبعة في اختيار الحاكم في النظام الإ�سالمي:
1- طريقة �لبيعة : يتم فيها اختيار الخليفة عن طريق اأهل الحل والعقد ثم مبايعة   
الم�سلمين وهناك من يرى اأن اختيار الخليفة بهذه الطريقة فيه حجر على حق الأمة فى 
الختيار وقد ذهب اإلى هذا القول بع�ص المعتزلة وقالوا اإن الأمامة ل تنعقد اإل باإجماع الأمة 
عن بكرة اأبيهم . وروي عن الإمام اأحمد قوله: )تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع الم�سلمون 
عليه ، كلهم يقول : هذا اإمام ، فهذا معناه(2 ويرى الدكتور محمد راأفت عثمان: اأن م�ساركة 
جماهير الأمة في عملية الختيار ل توؤدي في الواقع اإلى تحقيق الختيار الأمثل واإلى تحقيق 
دعاية  وراء  وتن�ساق  ال�سيا�سي  الوعي  تنق�سها  الجماهير  غالبية  لأن  عماًل  ال�سورى  مبداأ 
بع�ص الأفراد بل اأن ا�ستراكهم يكون له فى الغالب تاأثير �سيء على عملية الختيار الموفق 

واإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا3.

1/ موقع المحامين العرب على النت/ اختيار الحاكم وتداول ال�سلطه بين ال�سريعه والقانون ، حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص 
، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة المحامين العرب.

2/ مو�سوعة اأقوال اأحمد بن حنبل ،في الجرح والتعديل ، ال�سيد اأبو المعاطي النوري ،المتوفى :)1401 هـ(.
–  �ص 338 وما بعدها  3/ رئا�سة الدولة فى الفقه الإ�سالمي، د محمد راأفت عثمان 
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راأيهم  فى  اإذن  العبرة  ،اإن  المجموع1  وتكملة  المجموع  كتابه  فى  المطيعي  ال�سيخ  يقول 
باختيار اأهل الحل والعقد ول يلتفت الى اإجماع الدهماء ؟ لأن طبقة الدهماء ل بد اأن تكون 
مقلدة لفئة منها توؤثر عليها بالدعاية وال�سجيج فال ت�ستطيع اأن تحكم باأناة وتعقل لتختار 
الإمام العادل ومن ثم فاإن اأهل الحل والعقد وهم الطليعة الواعية والفئة الم�ستنيرة من اأهل 
الجتهاد ومن الأمة هم الجديرون باختيار الإمام ؟ويقول فى مو�سع اآخر بذات المرجع: 
القدرة على  فيهم  توافرت  قد  فيه طائفة  ال�سيا�سي  وعيه  بلغت درجة  �سعب مهما  اأي  لأن 

التمييز بين ال�سالح وغير ال�سالح لهذا المن�سب.

عمران،  اآل  �سورة  في  تعالى:  بقوله  وي�ستدلون  �لبيعة:  بطريقة  �لختيار  �أدلة 

}،  وكذلك فى قوله تعالى {َواأَْمُرُهْم  ِ ْل َعَلى اهللَّ َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْمِر َفاإِ الآية)159(،{َو�َساِوْرُهْم ِفي اْلأَ
�ُسوَرى َبْيَنُهْم}، �سورة ال�سورى الآية)38( اأما من ال�سنة فقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :) لو كنت 

موؤمرًا اأحد دون م�سورة الموؤمنين لأمرت ابن اأم عبد(2 يعنى ابن م�سعود . 
وقد توفي الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ولم يحدد اأحدًا خليفة للم�سلمين وهذا دللة على اأن 

هذا حقًا لالأمة لتختار من تراة اأهاًل للقيام على اأمرها.

من هم اأهل الختيار ؟وكيف يتم اختيارهم ؟هم اأهل الحل والعقد وهم اأهل ال�سورى عند 
جماهير الم�سلمين وهم الذين يتولون تر�سيح الخليفة والمفا�سلة بين المر�سحين ومنا�سحة 

الخليفة ومحا�سبته بل وعزله اإن اقت�سى الأمر ذلك3 .

�صروط �ختيارهم : اأ-اأن يكون من اأهل الولية العامة )الإ�سالم ، والعقل والحرية والذكورة(

ب- اأن تتوفر فيه �سروط خا�سة تميزه عن غيره وهي )العدالة،  و العلم،  والراأي، والحكمة(4.

كيف يتم تن�صيب �لإمام: اإذا اجتمع اأهل الحل والعقد لالختيار ت�سفحوا اأحوال اأهل 

اأكثرهم ف�ساًل واأكملهم �سروطًا ومن ي�سرع النا�ص  الإمامة الموجودة فيهم �سروطها فهم 
الجتهاد  اأداهم  الجماعة من  بين  لهم من  تعين  فاإذا  بيعته  يتوقفون عن  ل  و  اإلى طاعته 
اإلى اختياره عر�سوها عليه فاإن اأجاب اإليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامه فلزم 

1/ المجموع تكملة المطيعي،محمد نجيب المطيعي، 195/19.ط دار الفكر
2/ الجامع ال�سحيح �سنن الترمذي ، محمد بن عي�سى اأبو عي�سى الترمذي ال�سلمي ، 673/5، دار اإحياء التراث العربي – بيروت، 

تحقيق : اأحمد محمد �ساكر واآخرون، الأحاديث مذيلة باأحكام الألباني عليها.
3/ الخالفة الإ�سالمية،  جمال الدين احمد ال�سيد جاد الراكبى- ر�سالد دكتوراة – �ص 496، اأحمد الكحالني ، الم�سدر اأون لين

http://almasdaronline.com/article/print/3165
4/ الخالفة الإ�سالمية،  جمال الدين احمد ال�سيد جاد الراكبى- ر�سالد دكتوراة – �ص 496، اأحمد الكحالني ، الم�سدر اأون لين

http://almasdaronline.com/article/print/3165
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الكافة الدخول اإلى بيعته والنقياد لطاعته واإن رف�سها ل يجبر عليها لأنها عقد مرا�ساة 
واختيار ل يدخله اإكراه ول اإجبار ويعدل عنه اإلى �سواه من م�ستحقيها واإذا تعين لالإمامة 
�سخ�ص واحد قد توافرت لديه �سروطها ل ي�سح لها غيره فال يجوز له اأن يرف�ص واإن رف�ص 
فاأنه يجبر عليها لأنه �سار فر�ص عين فى حقه دليل ذلك بيعة الإمام علي ر�سى اهلل عنه1. 

تر�سيح  والعقد من  الحل  اأهل  ينتهى  اأن  بعد  �لم�صلمين:  �لعامة من جماهير  �لبيعة 

له  الم�سلمين  جماهير  مبايعة  تبقى  من  ويقبل  عليه  ويعر�سونها  لالإمامة  اأهاًل  يرونه  من 
واإعالنهم الدخول فى طاعته. وقد اختلف فقهاء الم�سلمين القدامى فى جوهر البيعة فح�سب 
بع�سهم اأن بيعة اأهل الحل والعقد هى الأ�سا�ص فى عملية تن�سيب الإمام واأن ما يحدث من 
جماهير الم�سلمين بعد ذلك اإنما هو مجرد عملية �سكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها 
فى الطاعة وتاأييدها لما يراه اأهل الحل والعقد وتنعقد الإمامة بمجرد عقدها لم�ستحقها 
اأن  اإلى  اإجماع الدهماء وي�ستندون فى ذلك  اأو  دون توقف على مبايعة جماهير الم�سلمين 
طبقة العامة والمقلدة، تعجز عن مجرد الختيار ال�سحيح ولهذا فاختيارها باطل ولو وافق 
اأنها تقلد غيرها وتن�ساق وراءه فال يكون لها حكم فى مثل هذه  ال�سواب لأن الأ�سل فيها 
الأمور. اإن اأهل الحل والعقد هم خيار النا�ص وف�سالوؤهم وهم مطاعون متبوعون ل يختلف 
اثنان على نتيجة اختيارهم، و�سركاء لالإمام في تحمل اأمانة الحكم واإنهم �سيتحملون وزره 
اإن لم يترووا فى اختيار الأ�سلح.وفى راأي اآخر اإن بيعة اأهل الحل والعقد ماهي اإل تر�سيح 
منهم لمن يرونه اأهاًل لتولي هذا المن�سب لذلك لبد لهذا التر�سيح من مبايعة يقوم بها 
هذه  المر�سح  يتلق  لم  ولو  فى طاعته  ودخولهم  به  ر�سائهم  تعبر عن  الم�سلمين  جماهير 
البيعة العامة فاإنه ل ي�سح بحال اأن يو�سف باأنه اإمام للم�سلمين .ويوؤكد �ساحب هذا الراأي 
ولما لأهل الحل والعقد من تاأثير على جماعة الم�سلمين لم نر مر�سحًا اتفقت عليه كلمة 
اأهل الحل والعقد ثم رف�سته جماهير الم�سلمين بل اإنهم كانوا ي�سارعون اإلى مبايعة من حاز 

على ثقة اأهل الحل والعقد2.

مدة �لرئا�صه: لم يعرف النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي تحديدًا لمدة الرئا�سة فى الدولة، 

فالخليفة يظل فى من�سبه ما دام حيًا اإل اإذا فقد الأهلية اأوفقد بع�ص ال�سروط اأو عجز عن 
اإدارة �سوؤون البالد، فاأنه يعزل وين�سب غيره3. 

1/ الخالفة ال�سالمية ونظم الحكم المعا�سرة ، جمال احمد، �ص 496.

2/ الخالفة ال�سالمية ونظم الحكم المعا�سرة ، جمال احمد، �ص 496.
3/رئا�سة الدولة في الفقه الإ�سالمي، د محمد راأفت عثمان �ص 376.
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وقد جرت ال�سوابق التاريخية الإ�سالمية على اأن يظل الخليفة في من�سبه مادام حيًا مالم 
اإليه  ينتهي  محدد  وقت  له  ولي�ص  للحكم  �سالحًا  دام  ما  حاكمًا  يظل  اأن  حقه  ومن  يعزل 
النظم  الإ�سالم  فيه  يخالف  ما  وهذا  الدولة،  �سوؤون  اإدارة  عن  يعجز  اأو  اأجله  يحين  حتى 

الديمقراطية التي تحدد مدة معينة للرئي�ص ثم بعدها ينتخب انتخابًا ثانيًا.

2-طريقة �ل�صتخالف: طريقة اأخرى لختيار الحاكم وقد جعل الفقهاء ال�ستخالف 

الطرق  اأف�سل  ال�ستخالف  طريق  ويعد  والعقد  الحل  اأهل  طريق  عن  الختيار  مرتبة  فى 
لختيار الحاكم )الخليفة( لما فيه من ا�ستقرار الحكم وانتظام اأمر الإ�سالم واأهله ورفع 

ما يتخوف من الختالف1.  

وفاته  بعد  الدولة  اإدارة  فى  يخلفه  من  اإلى  ال�سرعي  الإمام  من  عهد  هو  �ل�صتخالف: 

فالخليفة اإذا �سعر بدنو اأجله فيجوز له اأن يختار للم�سلمين من يقوم باإدارة �سوؤونهم، ومن 
تحمل الم�سئولية فهو اأمين على م�سالحهم فى دينهم ودنياهم – ينظر ذلك لهم فى حياته 

ويتبع ذلك اأن ينظر لهم بعد مماته2. 

على  اإجباره  وليجوز  التبعة  تحمل  الم�ستخلف  يقبل  اأن  يجب  ال�ستخالف  يتم  ما  وبعد 
البيعة  تاأتي  ثم  ال�ستخالف  والعقد على هذا  الحل  اأهل  يوافق  ثم  رف�سه،  فى حالة  ذلك 
تر�سيح  عليها  ويزيد  البيعة،  اإجراءات  كل  فيه  تتم  فال�ستخالف  الم�سلمين،  من جماهير 

الم�ستخلف من الخليفة ال�سابق.

الواجب  ال�سروط  فيه  توافرت  قد  الم�ستخلف  يكون  �ل�صتخالف:1-اأن  �صحة  �صروط 

الخالفة 3-اأن  وتبعة  الإمامة  الم�ستخلف عبء  يقبل  للخالفة 2-اأن  المر�سح  توافرها فى 
يكون الإمام العاهد قد قام بهذا العهد وال�ستخالف والإمامة معقودة له ففى حالة وجود 
عار�ص يخرجه عن الإمامة ل ي�سح ال�ستخالف 4-اأن يكون ال�ستخالف بعد م�سورة اأهل 

الحل والعقد ثم يبايع الم�سلمون المعهود اإليه وير�سونه اإمامًا واجب الطاعة3.
  هذه طريقة ال�ستخالف كما جاءت في كتب ال�سيا�سة ال�سرعية، كطريقة م�سروعة لختيار 
الرا�سدين  الخلفاء  تتبع كما كان عليه فى عهد  لم  ال�سروط  ولكن هذه  الحاكم )الإمام( 
فتحولت الخالفة اإلى ملك ع�سو�ص و�سارت ال�سورى قي�سرية وك�سروية و�سار ال�ستخالف 
هو الطريقة الرئي�سية فى انتقال ال�سلطة وتن�سيب الخلفاء. وتخلف عن هذه الطريقة اأهم 

1/رئا�سة الدولة في الفقه الإ�سالمي، د محمد راأفت عثمان �ص 376.
2/ مقدمه بن خلدون، ابن خلدون �ص 210

3/ الخالفة الإ�سالمية بين نظم الحكم المعا�سرة، جمال احمد ال�سيد جاد المراكبى �ص 526.
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�سروطها وهو اأن ي�سبقها م�سورة اأهل الحل والعقد ويعقبها بيعة عامة من جمهور الم�سلمين 
واأ�سبحت البيعة �سكاًل لروح فيه توؤخذ بالرغبة والرهبة1.

�لولية و�لتولية:

 قال ابن تيمية: فالحل والحرمة متعلقات بالأفعال واأما نف�ص الولية وال�سلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحا�سلة ثم قد تح�سل على وجه يحبه اهلل ور�سوله ك�سلطان الخلفاء الرا�سدين 

وقد تح�سل على وجه فيه مع�سية ك�سلطان الظالمين2. 

ولو قدر اأن )عمرًا( وطائفة معه بايعوا )اأبا بكر( وامتنع �سائر ال�سحابة عن البيعة لم ي�سر 
وال�سوكة  القدرة  اأهل  هم  الذين  ال�سحابة  بمبايعة جمهور  اإمامًا  �سار  واإنما  بذلك  اإمامًا 
ولهذا لم ي�سر تخلف )�سعد بن عبادة( لأن ذلك ل يقدح في مق�سود الولية فاإن المق�سود 
ح�سول القدرة وال�سلطان اللذين بهما تح�سل م�سالح الإمامة وذلك قد ح�سل بموافقة 

الجمهور على ذلك3. 

  فمن قال اإنه ي�سير اإمامًا بموافقة واحد اأو اثنين اأو اأربعة ولي�سوا هم ذوي القدرة وال�سوكة 
فقد غلط كما اأن من ظن اأن تخلف الواحد اأو الثنين والع�سرة ي�سره فقد غلط. 

واأبو بكر بايعه )المهاجرون( و)الأن�سار( الذين نا�سروا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم 
العرب  جزيرة  فتحت  وبهم  الم�سركون  قهر  وبهم  وعزة  قوة  لالإ�سالم  �سار  بهم  والذين 
فجمهور الذين بايعوا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم هم الذين بايعوا )اأبا بكر( واأما كون 
)عمر( اأو غيره �سبق اإلى البيعة فال بد في كل بيعة من �سابق ولو قدر اأن بع�ص النا�ص كان 
كارهًا للبيعة لم يقدح ذلك في مق�سودها فاإن نف�ص ال�ستحقاق لها ثابت بالأدلة ال�سرعية 
اأحقهم بها ومع قيام الأدلة ال�سرعية ل ي�سر من خالفها ونف�ص ح�سولها  اأنه  الدالة على 

ووجودها ثابت بح�سول القدرة وال�سلطان بمطاوعة ذوي ال�سوكة4. 

ُر�ُسَلَنا  اأَْر�َسْلَنا  تعالى{َلَقْد  قال  كما  النا�سر5.  وال�سيف  الهادي  الكتاب  من  فيه  بد  ل  الحق  فالدين 
ْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َباأْ�ٌص �َسِديٌد َوَمَناِفُع  ا�ُص ِباْلِق�ْسِط َواأَ َناِت َواأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ِباْلَبيِّ

َ َقِويٌّ َعِزيٌز})�سورة الحديد الآية)25(. ُرُه َوُر�ُسَلُه ِباْلَغْيِب اإِنَّ اهللَّ ُ َمْن َيْن�سُ ا�ِص َوِلَيْعَلَم اهللَّ ِللنَّ

1/ الخالفة الإ�سالمية بين نظم الحكم المعا�سرة، جمال احمد ال�سيد جاد المراكبى �ص 526.
2/ منهاج ال�سنة النبوية ، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ،530/1.
3/ منهاج ال�سنة النبوية ، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ،530/1.
4/ منهاج ال�سنة النبوية ، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ،531/1.
5/ منهاج ال�سنة النبوية ، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ،531/1.
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�ل�صتفتاء و�لنتخاب:

المراد بال�ستفتاء طلب الراأي والم�سورة في اأمر يهم الجماعة والمجتمع، و�سمي ا�ستفتاًء 
ل�سبهة بالفتوى بين ال�سائل والمفتي، وال�ستفتاء في الأمور المباحة من اأمر الدين والدنيا 
جائز �سرًعا، وي�ستفتي الجاهل العالم، وي�ساأل من يجهل الأمر من هو اأعلم به منه، وما زال 
النا�ص على هذا دون نكير؛ لأن الأ�سل في الأ�سياء الإباحة، ول تحريم اإل بن�ص من ال�سارع، 
فاإذا كان ال�ستفتاء على �سيء محرم كال�ستفتاء على اإباحة الربا اأو تحريمه، اأو جواز الزنا 
وال�سذوذ الجن�سي، اأو منعه، اأو تحليل الغناء اأو تحريمه، ونحو ذلك، فهذا حرام ل يجوز، 
يِن َما َلْم  َن الدِّ وهو ت�سريع بما لم ياأذن به اهلل، قال تعالى: {اأَ ْم َلُهْم �ُسَرَكاء �َسَرُعوا َلُهم مِّ
َوَمْن  َيْبُغوَن  ِة  اْلَجاِهِليَّ {اأََفُحْكَم  تعالى:  الآية)21(.وقال  ال�سورى  �سورة   ،{... ُ اهللَّ ِبِه  َياأَْذن 

َقْوٍم ُيوِقُنوَن}، �سورة المائدة الآية)50(. اأَْح�َسُن ِمَن اهلّلِ ُحْكًما لِّ

في  ال�سريعة  يعتمد  ل  و�سعي  د�ستور  وهو  جملته،  في  الد�ستور  على  ال�ستفتاء  كان  واإذا 
مواده واأحكامه، فيجوز ال�ستفتاء عليه؛ لأنه عمل ب�سري دنيوي، واإن كان يعتمد ال�سريعة 
في ف�سوله واأبوابه ومواده، فال يجوز ال�ستفتاء عليه حينئذ؛ لأنه مت�سمن اأحكاًما �سرعية 

قطعية واجب العمل بها، ول يجوز طرحها لال�ستفتاء1.

اأما ال�ستفتاء لختيار الحاكم اأو بع�ص نوابه فيجوز ذلك؛ لأن الأمر يخ�ص النا�ص، وعليهم 
الت�ساور، ومنه ال�ستفتاء باختيار الأف�سل والأمثل، والدليل على هذا اأن )عبد الرحمن بن 
عوف( ر�سي اهلل عنه، لما توفي )عمر بن الخطاب( ر�سي اهلل عنه، بقي ي�ساور النا�ص 
يعدلون)  ل  النا�ص  اأن  اأخبر  ثم  خدورهن،  في  العذارى  الن�ساء  ي�ساور  وكان  اأيام،  ثالثة 
الرحمن  )عبد  اأن  والنهاية(  )البداية  في  كثير(  )ابن  وذكر  عنه2.   اهلل  ر�سي  بعثمان( 
اأيام ي�ست�سير النا�ص في )عثمان وعلي( ر�سي  بن عوف( ر�سي اهلل عنه، كان بقي ثالثة 
في  )الولدان(  �ساأل  وحتى  في حجالهن،  المخّدرات  الن�ساء  اإلى  اهلل عنهما، حتى خل�ص 
ال�ستفتاء  جاز  واإذا  المدينة3.  اإلى  والأعراب  الركبان  من  يرد  من  �ساأل  وحتى  المكاتب، 

)الت�ساور( على اختيار الحاكم جاز على عزله من باب اأولى. 

با�ستثناء  الأخرى  الإ�سالمية  الفرق  ومعهم  مذاهبهم،  بجميع  ال�سنة  اأهل  علماء  اأجمع 
1/ منهاج ال�سنة اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ، موؤ�س�سة قرطبة، الطبعة الأولى ، 1406،تحقيق : د. محمد 

ر�ساد �سالم 350/6 .
2/ منهاج ال�سنة اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ، موؤ�س�سة قرطبة، الطبعة الأولى ، 1406،تحقيق : د. محمد 

ر�ساد �سالم 350/6 .
3/ البداية والنهاية ،ابن كثير 160/6.
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)ال�سيعة الإمامية(، اأن طريقة اإيجاد الإمام الم�سلم هي باختيار الأمة، وفي الع�سور الأولى 
التي  الخا�سة  ببيعتهم  الحجة  وتقوم  والعقد(،  الحل  )اأهل  طريق  عن  الختيار  يتم  كان 

يعقبها البيعة العامة من جميع النا�ص.
العامة ال�سحيحة  ال�سرعية عبر النتخابات  الع�سر الحا�سر تكون الطريقة    ولذلك في 

والنزيهة التي يقوم على اإجرائها الأمناء الذين تختارهم الأمة وتثق بهم. 
)اأي  والعقد  الحل  اأهل  باختيار  اأحدهما:  بوجهين:  الإ�سالم  فقهاء  عند  الإمامة  تنعقد   
بين قوم.  وروي عن  �سورى  اأو يجعل  قبل  الإمام من  بعهد  والثاني:  النتخاب(  اأو  بالبيعة 
الإمام اأحمد وغيره: اأنها تثبت بالقهر والغلبة1، ول تفتقر اإلى العقد، وعبارة الحنفية في 
ك�سائر  عليهم  وت�سلطه  النا�ص  على  لل�سروط  جامع  رجل  با�ستيالء  الخالفة  تنعقد  ذلك: 
الخلفاء بعد النبوة. ثم اإن ا�ستولى من لم يجمع ال�سروط ل ينبغي اأن يبادر اإلى المخالعة، 
اأ�سد مما يرجى من  لأن خلعه ل يت�سور غالبًا اإل بحروب وم�سايقات وفيها من المف�سدة 
الم�سلحة. و�سئل ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم عنهم، فقيل: اأفال ننابذهم؟ قال: )ل، 
ما اأقاموا فيكم ال�سالة( وقال: )اإل اأن تروا كفرًا بواحًا( وهذا من قبيل الت�سليم بالواقع 

ا�سطرارًا منعًا للفو�سى مع مخالفة مبداأ ال�سورى المقرر في الإ�سالم2. 
  واإقرار الفقهاء لحالت الإمامة ال�ستثنائية يدل على جواز اإقرار حالت واقعية مماثلة.

  ويختار اأولو الأمر بالنيابة عن الأمة من العلماء المخت�سين ، ممن ا�ستهروا بالعلم والمعرفة ورجاحة 
العقل والعدالة والتقوى والمروءة،)المر�سح لمن�سب الحاكم اأو الوالي( ويكون ذلك في �سكل كلية اأي 
اأكثر من واحد حتى يعر�سوا على الأمة لتختار اأحدهم ، فاأيا كان الختيار فهو اأهل للولية ، كما ح�سل 
في تحكيم بع�ص اأهل ال�سورى الذين اختارهم بع�ص الخلفاء الرا�سدين وهو)عمر ر�سي اهلل عنه( 

للتر�سيح لمن�سب الخالفة، واإتمام البيعة للمر�سح من �سائر النا�ص.
ويوؤخذ في الت�سويت براأي الأكثرية اأو الأغلبية، عماًل براأي جماعة من الفقهاء القائلين باأن 
اتفاق اأكثر المجتهدين حجة، واإن لم يكن اإجماعًا؛ لأن الخالفة ل ي�سترط فيها الإجماع3، 
والعامة«  بالجماعة  »عليكم  الجماعة«4  مع  اهلل  »يد   : و�سلم  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  ولقول 

1/ �سرح �سنن اأبي داود ، عبد المح�سن العباد، 53/16.
2/ راجع المنهاج ومغني المحتاج: 4/130 - 132، الأحكام ال�سلطانية للماوردي: �ص4 و 8-9، ولأبي يعلى: �ص 6-7، الحجة البالغة: 

2/111، وانظر اإمامة اأو خالفة في المو�سوعة الفقهية.
3/ منهاج الإ�سالم في الحكم لمحمد اأ�سد: �ص 125 وما بعدها.

4/ حديث »يد اهلل مع الجماعة« رواه الترمذي عن ابن عمر، ورواه الن�سائي والطبراني عن عرفجة، وحديث »فعليكم بالجماعة« 
رواه اأحمد، ورفعه الطبراني في الكبير عن ابن عمر، وحديث »عليكم بال�سواد الأعظم« رواه عبد بن حميد وابن ماجه عن اأن�ص.
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َعَزْمَت  َفاإَِذا  اْلأَْمِر  ِفي  }َو�َساِوْرُهْم  اآية:  في  )العزم(  معنى  وهو  الأعظم«  ال�سواد  »اتبعوا 
{، �سورة اآل عمران الآية)159( اأي ) م�ساورة اأهل الراأي ثم اتباعهم ( كما  ِ ْل َعَلى اهللَّ َفَتَوكَّ
قال النبي �سّلى اهلل عليه و�سلم ، وقال لأبي بكر وعمر م�ست�ساريه: »لو اجتمعتما في م�سورة 

ما خالفتكما«1 .لأنهما من اأهل الحل والعقد.

وكما اأبان )عمر( للرهط ال�ستة في كيفية اختيار الخليفة من بعده، من الفريق الذي في 
ه )عبد اهلل بن عمر( في حالة ت�ساوي الأ�سوات، وهي ق�سة ال�سورى اأو بيعة عثمان2. �سفِّ

1/ تف�سير ابن كثير ،ابن كثير: 1/420، ط الحلبي.
َحْيِلّي 263/8 ُتُه ،َوْهَبة الزُّ 2/ الِفْقُه الإ�سالميُّ واأدلَّ
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خاتمـــــــــة:

والمقارنة  المو�سوعي  والتحليل  اتبعته  الذي  لال�ستقراء  ووفقًا  البحث  هذا  خاتمة  وفي 
تو�سلت اإلى النتائج الآتية: 

1-اإن اختيار الحاكم والولة ومن يمثلون ال�سعب لي�ص فيه ن�ص قطعي هو من الأمور المباحة 
والأ�سل فيها اختيار من هو اأهل للولية �سواء كانت ولية عامة)رئي�ص الجمهورية( اأم 
وكال  ال�ستفتاء  اأو  النتخاب  عند  (.وكذلك  المجل�ص  وع�سو  عامة)الوالي  غير  ولية 
الم�سطلحين بينهما تقارب في المعنى رغم اختالف اللفظ واإن لم يكونا مترادفين 
التاأ�سيل  باب  ومن  العام  المعنى  في  ا�ستراك  بينهما  ولكن  المعنى  تطابق  حيث  من 

ن�ستطيع اأن ن�ستخدم كلمة ال�ستفتاء بدل النتخاب.
2-اأما الت�سويت فهو عبارة عن اإي�سال راأي الناخب اأو الم�ستفتى. اإن كان في ال�سابق عبر 
اأو عن طريق  الراأي المبا�سر كالت�سال الفردي الذي قام به عبد الرحمن بن عوف 
الخلفاء وهذا متعذر في  وبقية  بكر  اأبي  النا�ص على  البيعة في �سعيد واحد كاجتماع 
الوقت الحالي لت�ساع وتباعد اأطراف الوطن فال باأ�ص من ا�ستخدام و�سائل قد �سبقنا 
اإلى  اإليها الغير طالما هي و�سيلة توؤدي اإلى غاية نبيلة ، والجهود الب�سرية التي توؤدي 
ا�سهامات في ادارة الحكم ما لم تكن محرمة بالن�ص فهي تقع في دائرة المباح ك�سائر 
وو�سع  القوانين  )كتقنين  بتحريمها  اأحد  يقل  لم  التي  والإن�سانية  التطبيقية  العلوم 

الد�ساتير الم�ستمدة من ال�سريعة الإ�سالمية(.
3-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اأ�سول ديننا الإ�سالمي، والعمل البرلماني من 
و�سائل الأمر بالعروف والنهي  عن المنكر، واإن اإعانة المر�سح ال�سالح في النتخابات، 
واإق�ساء الفا�سد عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى المر�سح اأن 
اأن  الناخبين  وعلى  تحملها،  التي  الأمانة  وفي  به،  المناطة  الم�سئولية  في  اهلل  يتقي 

يراعوا توافر ال�سروط ال�سرعية في المر�سح وعلى �سوئها يكون التاأييد اأو الإق�ساء.
4-اإن هذه النتخاب �سهادة، فاأنت ت�سهد على المر�سح بالنزاهة والخلق القويم واأهلية اأداء 

الدور المنوط به فاأحر�ص اأن ل تكون �سهادتك �سهادة زور.
5-اأما ا�ستراط اأن يلم المر�سح بالقراءة والكتابة فح�سب هذا ما ي�سعف الأمة ويبعد اأهل 
العلم والدراية من �سدة الحكم . والمجل�ص الوطني عبارة عن دوائر ذات اخت�سا�ص 
محدد وتمالأ باأ�سحاب الخت�سا�ص والخبرة ولي�ص بالذين يلمون بالقراءة والكتابة ، 
وبمثل ما المطلوب في الولية العامة تزكية اأهل الحل والعقد ، ولعدم وجود ال�سخ�ص 
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ذي ال�سفات الجامعة ولخطورة دور البرلمان في اإدارة الدولة و�سن القوانين والرقابة 
لع�سوية  للمر�سحين  والعقد  الحل  اأهل  تزكية  لزامًا  فكان  التنفيذية  الأجهزة  على 

البرلمان.
الحاكم  اختيار  الأخرى في طريق  العربية  القوانين  لم يحد عن  ال�سوداني  القانون  6-اإن 
والوالي واأع�ساء البرلمان، واإنما زاد عليها ببع�ص ال�سروط المتمثلة في تزكية بع�ص 

الناخبين قبل النتخاب.
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الفكر بدم�سق لتعتبر التَّ�سوير وحده م�سّوغًا لتعّدد الّطبعات مالم يكن هناك اإ�سافات 

ملمو�سة.
14- قانون النتخابات ال�سوداني ل�سنة 2008م تعديل ل�سنة 2014م.

15- القانون الد�ستورى ، د. وحيد راأفت .
يحيى  اأبو  الم�سلمين،  على  واأثرها  الحديث  الع�سر  في  بالكفار  الت�سبه  16-كتاب مظاهر 

اأ�سرف بن عبد الحميد بن محمد بارقعان.
17- المبادىء الد�ستورية العامة ، د. عثمان خليل عثمان .

18- مبادىء القانون الد�ستورى د/ ال�سيد �سبرى .
19-المجموع �سرح المهذب ، تكملة المطيعي ،ال�سيخ محمد نجيب المطيعي ،ط دار الفكر.

20– م�سند الإمام اأحمد بن حنبل ، اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�سيباني ،النا�سر : موؤ�س�سة 
قرطبة – القاهرة ،الأحاديث مذيلة باأحكام �سعيب الأرنوؤوط عليها.

دار  طبعه   – الباقي   عبد  فوؤاد  محمد   ، الكريم  القراآن  لألفاظ  المفهر�ص  21-المعجم 
ال�سعب.

22- مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون.
23- منهاج الإ�سالم في الحكم ،  محمد اأ�سد.

24- منهاج ال�سنة ، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني اأبو العبا�ص ، موؤ�س�سة قرطبة 
،الطبعة الأولى ، 1406،تحقيق : د. محمد ر�ساد �سالم.

النوري  المعاطي  اأبو  ال�سيد   ، والتعديل  الجرح  ،في  حنبل  بن  اأحمد  اأقوال  25-مو�سوعة 
،المتوفى :) 1401هـ(.

26- المو�سوعة العربية العالمية ب�ساأن النتخابات، �سارك في اإنجازه اأكثر من األف عالم، 
وموؤ�س�سة  وم�ست�سار،  ولغوي، ومخرج فني،  وموؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي 

من جميع البالد العربية.
ومحمد  مقلد  �سبرى  اإ�سماعيل  تحرير  الكويت  – جامعة  ال�سيا�سية  العلوم  مو�سوعة   -27

محمود ربيع .
28- مو�سوعة الهالل ال�ستراكية.

29– نظام الحكم الإ�سالمي مقارنًا بالنظم ال�سيا�سية المعا�سرة ، د. اإ�سماعيل اإبراهيم البدوى .

30– النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية فى الع�سر الحديث ، د. منظور الدين اأحمد– مترجم.
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�ل�صبكة �لعنكبوتية)�لنترنت(.

http://almasdaronline.com/article/print31- اأحمد الكحالني ، الم�سدر اأون لين
 ، والقانون  ال�سريعه  بين  ال�سلطه  وتداول  الحاكم  اختيار  العرب/  :المحامين  32-موقع 
حمدى ال�سيوطى ، المحامى بالنق�ص ، وع�سو تجمع المحامين الديمقراطين ،  �سبكة 

المحامين العرب.
http://www.ahewar.org/ الأ�سيوطي،  اأحمد  النت،  المتمدن،على  الحوار  موقع   -33

 debat/show.art.asp?aid
لالإ�سالم  وال�سيا�سية  ال�سرعية  المرجعيات  النت،  على  للدرا�سات،  الكردي  المركز   -34

  http://nlka.net/index.php ،ال�سيا�سي، طارق حمو
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     �لحقوق و�لو�جبات �ل�صيا�صية للمر�أة في �لإ�صالم

 اإعـــداد : د. �سباح خ�سر اأحمد)1( 

�لملخ�ص

تجيء اأهمية هذه الدرا�سة لتناولها لمو�سوع حقوق وواجبات المراأة ال�سيا�سية في الإ�سالم 
، والتي لم تاأخذ حظًا اأو تعمقًا في الكتابات والبحوث العلمية. يهدف البحث اإلى تو�سيح 
اأ�س�ص و�سبط الحقوق والواجبات، واأن المراأة والرجل مت�ساويان فيها، وت�سحيح مفاهيم كل 
من المراأة والرجل وم�ساركتهما في تنمية المجتمع اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وتفعيل الم�سوؤوليات 
المنهج  الع�سر.  التحديات في هذا  لمواجهة  المراأة  بها  تنه�ص  اأن  ينبغي  التي  ال�سيا�سية 
ال�سرعية  الن�سو�ص  ُمتخذًا من  والتحليلي  ال�ستقرائي  المنهج  الدرا�سة هو  اأتبع في  الذي 
�سابطا للحقوق والواجبات. ختمت الدرا�سة بخاتمة ا�ستملت على نتائج منها عدم وجود 
ن�ص �سرعي يحرم عمل المراأة الم�سلمة في من�سب قيادي في الدولة وذلك لثبوت اأهليتها. 
كما اأن ال�سرع كفل لها حق النتخاب ، كما يمكنها اإذا توفرت لديها القدرة اأن تقبل التر�سيح 
للمجال�ص النيابية. تو�سي الدرا�سة ب�سرورة العمل على ن�سر الوعي ال�سيا�سي بين الن�ساء، 
واأن ترتقي المراأة وتطلع اإلى ما يدور بال�ساأن العام وت�ساهم في اإ�سالح ما يمكن اإ�سالحه 
وعدم اللتفات الى ما تنادى به التفاقيات الدولية من م�ساواة المراأة مع الرجل في حق 

الت�سويت والنتخاب وال�ستفتاء.
�لمقدمــة :

الحمد هلل  وال�سالة  وال�سالم علي �سيدنا محمد وعلى اآله  و�سحبه و�سلم ت�سليما كثيرا ، اأما بعد
على  المطروحة  الق�سايا  اأهم  من  هي  التي  المراأة  بق�سايا  لتعلقها  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تجئ 
ال�ساحة اليوم. الغربيون اتخذوا المراأة مدخاًل للهجوم على الإ�سالم بادعاء اأنه لم يعطها حقها، 
حيث جعل الرجل قائمًا على اأمرها، وانت�ساف ميراثها و�سهادتها، وعدم م�ساركتها الفعلية في 
البرلمان، ول وظائف الدولة ال�سيا�سية، اإلى غيرها من ال�سبهات التي تثار حول المراأة الم�سلمة.

في  ال�سيا�سية  المراأة  وواجبات  حقوق  وهي  ال�سبهات  هذه  من  جانبًا  يتناول  البحث  هذا 
تتنافر  متباينة  واأطروحات  مت�ساعدة  مجالت  قرون  منذ  ت�سهد  تزال  ل  والتي  الإ�سالم 
في �سبطها الأنظار، وفي خ�سم تلك الخالفات المتناثرة حول مختلف الق�سايا المت�سلة 

بالمراأة الم�سلمة.

1/ اأ�ستاذ م�ساعد بمعهد اإ�سالم المعرفة )اإمام(/ - جامعة  الجزيرة
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�أهد�ف �لبحث :

تبيين وتف�سيل الحقوق والواجبات ال�سيا�سية للمراأة في الإ�سالم ودورها في الم�ساركة ال�سيا�سية..  1

تو�سيح اأ�س�ص و�سبط الحقوق والواجبات للبعد كليًا عن العادات والتقاليد والأعراف..  2

ت�سحيح مفاهيم كل من الرجل والمراأة في المجتمع الم�سلم وما يترتب عليها من م�ساركة المراأة .  3
والرجل في تنمية المجتمع اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وقيامهما بدور الخالفة على الوجه الأ�سوب.

تفعيل للم�سوؤوليات ال�سيا�سية من تولى للمنا�سب العليا وحقها في التر�سيح والنتخاب .  4
وال�سورى والتي ينبغي اأن تنه�ص بها المراأة الم�سلمة في المجتمع لمواجهة التحديات 

التي تواجههما في الع�سر الحا�سر.

م�صكلة �لبحث

فحقوق المراأة من الق�سايا المو�سوعية التي ل ينبغي اأن تكون محل جدال لأن الن�سو�ص 
الم�سائل  جن�ص  من  الأخرى  هي  اأي�سًا  الواجبات  كانت  ولئن  فيها،  ف�سلت  قد  ال�سرعية 
المو�سوعية التي ل ينبغي اأن يتنازع في �سبطها وتحديدها اأحد، لكن لالأ�سف اإن الوظائف 
والم�سوؤوليات والحقوق والواجبات ما تزال محاًل للجدال الفكري المتجدد مما اأورث الواقع 
الإ�سالمي المعي�ص ت�ساربًا حادًا في �سبط تلك الحقوق الثابتة للمراأة الم�سلمة والواجبات 
التي يجب عليها المتثال بها اإن للعادات والتقاليد والثقافات والعراف دور كبير في عدم 
مراعاة تلك الحقوق والواجبات، والتي من المفتر�ص اأن تكون خا�سعة للن�سو�ص ال�سرعية. 

هذا ما يود الباحث ت�سليط ال�سوء عليه في هذه الق�سية الهامة.

�أ�صباب �ختيار �لبحث :

اإن الدرا�سات والبحوث العلمية عن المراأة لم تف�سل في بيان جملة الحقوق الثابتة لها، .  1
والواجبات الملقاة على عاتقها.

تعامل .  2 اأ�ساليب  وفي  الدولة،  باأجهزة  القرار  �سنع  بمواقع  المتواجدات  الن�ساء  قلة 
المعيقة  الرئي�سية  العوامل  اأقوى  تمثل  والتي  المختلفة  المراأة  ق�سايا  مع  الأنظمة 

لتواجدها وتقدمها بال�ساحات ال�سيا�سية.

الكتابات ال�سيا�سية عن المراأة لم تاأخذ حظها في البحث والتعمق والجتهاد، كما اأخذ .  3
التي  الكتابات  بها.وحتى  يتعلق  وما  ال�سخ�سية  والأحوال  والمعامالت  العبادات  فقه 

كتبت في ال�سيا�سة لم تفرد للمراأة جزءًا مقدرًا عن حقوقها وواجباتها ال�سيا�سة.
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�أ�صئلة �لبحث:

لماذا تركز المراأة علي حقوقها وواجباتها في دائرة الأحوال ال�سخ�سية دون ال�سيا�سية؟.  1

هل للمراأة الحق في النتخاب والتر�سيح والم�ساركة ال�سيا�سية كالرجل؟.  2

المنا�سب .  3 وتتولى  والتنفيذية  الت�سريعية  المجال�ص  في  ت�سارك  اأن  للمراأة  يمكن  هل 
القيادية في الدولة؟

ما هي الأ�سباب التي اأدت اإلى عزوف المراأة عن الم�ساركة في ال�ساأن ال�سيا�سي؟.  4

�لدر��صات �ل�صابقة:

عامة،  ب�سفة  المراأة  وواجبات  تناولت حقوق  التي  والكتب  البحوث  بع�ص  علي  باطالعي  
نجدها تعر�ست للحقوق والواجبات ال�سيا�سية �سمنيًا، كمحاولة التجديد في ق�سايا المراأة 
اأي تحريرها من جاهلية التقليد والهتداء بهدي الم�سطفى )(– والتي قام بها   –
الأ�ستاذ عبد الحليم اأبو �سقة )تحرير المراأة في عهد الر�سالة(. كذلك ر�سالة الدكتوراه 
اإبراهيم عبد الهادي اأحمد النجار.  واأ�سدر  )حقوق المراأة في ال�سريعة الإ�سالمية(. د. 
المعهد العالمي للفكر الإ�سالمي من �سمن �سل�سلة الر�سائل الجامعية – ر�سالة ماج�ستير 

التي اأعدتها د. هبة روؤوف عزت – المو�سومة بـ “ المراأة والعمل ال�سيا�سي(.

منهج �لبحث :

)الكتاب  ال�سرعية  الن�سو�ص  من  الباحث  اتخذ  الذي  التحليلي  و  ال�ستقرائي  المنهج 
وال�سنة( اأ�س�سًا ل�سبط الحقوق والواجبات، مع الوقوف على الم�سطلحات اللغوية وال�سرعية 

والقانونية ،وكتب التاأريخ وال�سير.

هيكل �لبحث :

يتكون البحث من مقدمة ذكر فيها اأهمية البحث واأ�سباب اختياره ومنهجه واأهدافه ومبحث 
تمهيدي  عن الم�ساواة بين الرجل والمراأة وخم�سة مباحث كالآتي:

�لأول :التعريف بالحقوق والواجبات

�لثاني :البيعة مبداأ اإ�سالمي وواجب عيني

الثالث :ال�سورى مبداأ لنظام الحكم وواجب عيني

الرابع:الوليات العامة ووظائف الدولة الأخرى واجب كفائي

�لخام�ص:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي
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مبحث تمهيدي: �لم�صاو�ة بين �لرجل و�لمر�أة

عن ال�سيدة عائ�سة )ر�سى اهلل عنها( قالت : قال ر�سول اهلل )( )اإنما الن�ساء �سقائق 
اأن  ينبغي  الذي  الحكم  في  الأ�سل  فاإن  ال�سقيقة  الأِخوة  هذه  على  وبناًء  الرجال()1(. 
اإّل ما بينت  ي�ست�سحب دائمًا هو اأن كل ما ثبت من حكم للرجل مثبت مثله تمامًا للمراأة 
الم�ست�سحبة  القاعدة  من  ي�ستثنى  الذي  وهو  باأحدهما،  اخت�سا�سه  ال�سرعية  الن�سو�ص 
الن�ص  بينهما ما دام  الت�ساوي  الأ�سل في الحكم هو  فاإن  القاعدة  اأ�ساًل. وبناء على هذه 

ال�سرعي لم يبّين اخت�سا�ص اأحدهما به دون الآخر.

اإن المراأة تت�ساوى مع الرجل في الأمور الجبلية الفطرية التي ترجع اإلى الطبيعة الب�سرية 
والتي ل فرق في اأ�سلها بين الجن�سين، واأن كل منهما يولد على الفطرة، فعن اأبي هريرة 
)(، قال: قال ر�سول اهلل )( )ما من مولود اإّل ويولد على الفطرة فاأبواه يهودانه 
اأو ين�سرانه اأو يمج�سانه()2(اأّي اأن الإ�سالم هو دين الفطرة الموافق للطبيعة الأ�سلية التي 
ا�َص  ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهللَّ خلق اهلل النا�ص عليها. قال تعالى : )َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

ا�ِص َل َيْعَلُموَن()3(.  ُم َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّ يُن اْلَقيِّ ِ َذِلَك الدِّ َعَلْيَها َل َتْبِديَل ِلَخْلِق اهللَّ

في  والمراأة  الرجل  بين  الم�ساواة  على  تدل  التي  العموم  ب�سيغ  القراآني  التعبير  جاء  وقد 
اْلَبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  اآََدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ َوَلَقْد   (  : تعالى  قال  اآدم(  )بنى  مثل  الأحكام  جميع 
ياًل()4(.اأو )الإن�سان(  ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
اأَيَُّها  )َيا  تعالى:  قال  )النا�ص(  اأو  َتْقِويٍم()5(.  اأَْح�َسِن  ِفي  اْلإِْن�َساَن  َخَلْقَنا  )َلَقْد  تعالى  قال 
 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ اأَ ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ  َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر  اإِنَّ ا�ُص  النَّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر()6(.   اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ

وقد وردت �سيغة التذكير في الن�سو�ص القراآنية دون اأن يقترن بها ما يفيد تخ�س�ص الرجال 
وحدهم، فهذه تفيد الم�ساواة في التكاليف ال�سرعية بين الرجال والن�ساء، قال تعالى : )َيا 

1- �سحيح البخاري، البخاري،  اجلامع ال�سحيح لالإمام اأبي عبد اهلل محمد بن اإ�سماعيل البخاري، �سبط وترقيم الدكتور 
م�سطفى البغا،  باب اإذا اأ�سلم ال�سبي فمات هل ي�سلى عليه 456/1 –حديث رقم 12992 ، دار القلم  ودار البخاري، 
دم�سق، 1401هـ - 1981م.�سنن البيهقي الكربى، باب املراأة ترى يف منامها ما يرى الرجل، حديث رقم 767، 168/1.

2--  م�سلم، �سحيح م�سلم، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم 6926، 52/8. 
3 -  �سورة الروم الآية )30(. 

4 - �سورة الإ�سراء الآية )70(.
5 - �سورة التني الآية )4( .

6 - �سورة احلجرات الآية )31(.
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اِبِريَن()1(.كما نجد في قوله  َمَع ال�سَّ  َ اإِنَّ اهللَّ اَلِة  َوال�سَّ ْبِر  ِبال�سَّ اآََمُنوا ا�ْسَتِعيُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها 
النبي )(بالإنذار علي قدم  )2(.فاهلل)I( خاطب  اْلأَْقَرِبيَن(  َع�ِسيَرَتَك  )َواأَْنِذْر   : تعالى 
الم�ساواة بين جميع النا�ص رجاًل ون�ساَء. وكذلك في الحدود والعقوبات ال�سرعية؛ قال تعالى 
ِذيَن َيْرُموَن  اِني()4(. وقوله تعالى: )َوالَّ اِنَيُة َوالزَّ اِرَقُة()3( . وقوله تعالى : )الزَّ اِرُق َوال�سَّ :)َوال�سَّ
ْرَبَعِة �ُسَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا َلُهْم �َسَهاَدًة اأََبًدا  َناِت ُثمَّ َلْم َياأُْتوا ِباأَ اْلُمْح�سَ
َواأُوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن()5(. هذا الأمر طبق على الرجال والن�ساء قاذفين ومقذوفين، لكن 

ركز على المح�سنات لأن الرمي بالفاح�سة بالن�سبة للن�ساء اأ�سد واأ�سعب واأنكى.

كما ميز الخطاب القراآني وخ�س�ص الرجال بالذكر واأفرد الن�ساء كذلك، فاإنهما يت�ساويان 
ِذيَن اآََمُنوا َل َي�ْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َسى اأَْن َيُكوُنوا  اأمام الأمر الإلهي، قال تعالى : )َيا اأَيَُّها الَّ
()6(. فالقوم هنا يق�سد بهم الرجال  َخْيًرا ِمْنُهْم َوَل ِن�َساٌء ِمْن ِن�َساٍء َع�َسى اأَْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ

مقابل ذكر الن�ساء في الآية.

وقد اأتفق العلماء على اأن الأحكام المذكورة ب�سفة المذكر اإذا اأطلقت ولم يذكر فيها الموؤنث 
فاإنها تتناول الرجال والن�ساء ما لم يدل الدليل على خ�سو�سيتها بهم، وكذلك الأمر فيما ذكر 
في القراآن ب�سيغة الموؤنث مما يدل الدليل على عمومها للرجال والن�ساء كما في قوله تعالى 
َعَذاٌب  َوَلُهْم  َواْلآَِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  ُلِعُنوا  اْلُموؤِْمَناِت  اْلَغاِفاَلِت  َناِت  اْلُمْح�سَ َيْرُموَن  ِذيَن  الَّ )اإِنَّ   :
َعِظيٌم()7(، وهو كما يقول ابن كثير وغيره خرج مخرج الغالب لكنه �سامل للرجال والن�ساء )8(.

اإن من اخت�سا�ص اللغة العربية هي لغة القراآن الكريم وحقيقة ت�ساوي الأ�سل بين الرجل 
والمراأة  زوج  فالرجل  )زوج(  لفظ  وهو  واحد  لفظ  منهما  كل  على  يطلق  فانه   : والمراأة 
ِقْنَطاًرا  اإِْحَداُهنَّ  َواآََتْيُتْم  َزْوٍج  َمَكاَن  َزْوٍج  اأََرْدُتُم ا�ْسِتْبَداَل  )زوج( كما في قوله تعالى :)َواإِْن 

.)9(
َفاَل َتاأُْخُذو� ِمْنُه �َصْيًئا(

1 -�سورة البقرة الآية )351(.
2 - �سورة ال�سعراء الآية )412(

3 - �سورة املائدة الآية )63(.
4 -  �سورة النور الآية )2(.
5  -�سورة النور الآية )4(.

6 - �سورة احلجرات الآية )11(.
7 - �سورة النور الآية )31(.

8 -تف�سري القراآن العظيم، لالإمام اإ�سماعيل بن كثري، 13/6.،مطبعة م�سطفى محمد بالقاهرة، 6531هـ.
9 - �سورة الن�ساء الآية )20(.
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ول �سك اأن هنالك اأمورًا كثيرة ي�ساوي فيها الإ�سالم بين الرجل والمراأة ول يت�سع المجال 
للتف�سيل فيها، وفي هذا اإكرام للمراأة، اأما بع�ص الجاهلين بحقيقة الإ�سالم فاإنهم يزعمون 
اأنه ظلم المراأة ولم ُي�ساو بينها وبين الرجل. فالقراآن يرد عليهم بقوله تعالى :)َوَلُهنَّ ِمْثُل 
)10(. اأّي اأنهما 

 َعِزيٌز َحِكيٌم(
ُ َّ
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو�هلل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرِّ

مت�ساويان اأمام التكاليف والأحكام، اأما الدرجة التي اأ�سارت اإليها الآية هي اأن اهلل �سبحانه 
وتعالى خلق الرجل على فطرة وطبيعة يكون فيها هو المهياأ لقيادة الأ�سرة وتولي ت�سريف 
المالي  النفاق  عليه  اأوجب  فقد  ثم  ومن  الأ�سرة،  داخل  بينهما  تجمع  التي  المعي�سة  اأمور 
َل  �َصاِء ِبَما َف�صَّ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ واأفرد لفظ الرجال بالذكر في قوله تعالى: )�لرِّ

.)11(
ُهْم َعَلى َبْع�ٍص َوِبَما �أَْنَفُقو� ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم(  َبْع�صَ

ُ َّ
�هلل

�لمبحث �لأول : �لتعريف بالحقوق و�لو�جبات 

وقبل اأن نتعر�ص لحقوق كل من الرجل والمراأة  وواجباته لبد اأن نعرف الحق والواجب.
�لحق : الحق في اللغة : له معاني كثيرة : والحق في اللغة خالف الباطل، وهو م�سدر حق 

ال�سيء يحق اإذا ثبت ووجب، والحق يطلق على المال والملك ، والموجود والثابت، ومعنى حق 
الأمر وجب ووقع بال �سك، وحق الأمر يحق، ويحق حقًا وحقوقًا اأّي �سار حقًا وثبت )12( ولفظ 
الحق ورد كثيرًا في القراآن الكريم، والمراد يختلف باختالف المقام الذي وردت فيه الآيات، 
ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب  لكن معناه العام ل يخلو من الثبوت والمطابقة للواقع. قال تعالى :)َوَلِكْن َحقَّ
اأي  ثبتت ووجبت. ويقال اأحق اهلل الحق اأّي اأظهره واأثبته للنا�ص، قال  َعَلى اْلَكاِفِريَن()13(. 

.
)14(

 �أَْن ُيِحقَّ �ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َد�ِبَر �ْلَكاِفِريَن(
ُ َّ
تعالى : )َوُيِريُد �هلل

وعلي اأ�سا�ص المعنى اللغوي لكلمة الحق ا�ستعمل فقهاء ال�سريعة كلمة )الحق( فاأطلقوه على 
كل ما هو ثابت ثبوتًا �سرعيًا، اأّي ثابت بحكم ال�سرع واقراره. وعند ال�سوليين )هو خطاب 
اهلل المتعلق باأفعال المكلفين علي وجه القت�ساء اأو التخيير اأو الو�سع. واأفعال  المكلفين 
التي تعلق بها خطاب اهلل اإما اأن يكون المق�سود بها تح�سيل م�سلحة عامة )حق اهلل( اأو 

م�سلحة خا�سة )حق العبد()15(.
10 -  �سورة البقرة الآية )228(.
11 -  �سورة  الن�ساء الآية )34(.

12 -ابن منظور، ل�سان العرب،   اأبي اف�سل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي،1/49. دار الفكر للطباعة 
والن�سر الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م.

13 -    �سورة الزمر الآية )71(.
14 -    �سورة الأنفال الآية )7(.

15  -  الوجيز يف اأ�سول الفقه، د. عبد الكرمي زيدان، �ص 24. موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت ، الطبعة الثانية 1407هـ.
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�لو�جب:

في اللغة : يعني الالزم والثابت ، يقال وجب ال�سيء وجوبًا اأي لزم وثبت)1(. وفي ال�سطالح: 
ما طلب ال�سارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه، ومع  الذم العقاب، ويمدح 

فاعله ومع المدح الثواب)2(.
�لأ�صول �لعامة للحقوق و�لو�جبات:

اأن يكون م�سدرها اهلل �سبحانه وتعالى ، ويكون ا�ستعمالها وفقًا لما �سرعه وق�سده..  1

حق .  2 اأن  التقديم  قواعد  فمن  الأحق،  تقديم  وجوب  مع  العتدال،  وجه  علي  تكون  اأن 
الجماعة مقدم على حق الفرد، وكذلك يقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، 

وتقديم الواجب على المندوب، ويقدم الأوجب على الواجب.

األ يلحق ا�ستعمال الحقوق والواجبات �سرر بالغير، عن عمرو بن يحيى عن اأبيه قال اأن  .  3
ر�سول اهلل  )( قال : )ل �صرر ول �صر�ر()3(. 

المراأة كالرجل في الحقوق والواجبات..  4

�لحقوق �ل�صيا�صية:

ال�سيا�سة في اللغة : م�سدر ل�سا�ص ي�سو�ص، وتطلق على عدة اطالقات يجملها القيام على 
ال�سيء بما ي�سلحه. ويقال �سا�ص الدابة، اإذا تعهدها بما ي�سلحها، ومنه قول اأ�سماء بنت 
اأبي بكر ال�سديق )( )كنت اأخدم الزبير “زوجها” وكان له فر�ص كنت اأ�سو�سه، ولم 
اإذا   : ويقال �سا�ص الأمر �سيا�سة  اأ�سد علّي من �سيا�سة الفر�ص”(.  يكن �سيء من الخدمة 

دبره، و�سا�ص الوالي الرعية: اأمرهم ونهاهم وتولى قيادتهم)4(.
وقد وردت لفظة ال�سيا�سة »في ال�سنة النبوية، ولم نقف على لفظها في القراآن الكريم. عن 
اأبي هريرة )( اأن النبي )( قال : )كان بنو اإ�سرائيل ت�سو�سهم الأنبياء، كلما هلك 
نبي خلفه نبي ، ول نبي بعدي، و�سيكون خلفاء  فيكثرون. قالوا : فما تاأمرنا؟ قال : وفوا 
البيعة الأول فالأول، اعطوهم حقهم، فاإن اهلل �سائلهم عما ا�سترعاهم)5(. بمعنى اأنه اإذا 

1 -   املعجم الو�سيط  د اإبراهيم اأني�ص واآخرون ، 1023/2 ،الطبعة  الثانية ، )بدون(.
2 -   الوجيز يف اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �ص 24.

3 -   ال�سنن الكربى ،اأبى بكر البيهقى،8/باب ل �سرر ول�سرار،70/6،دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، )بدون(
4 -    ل�سان العرب، بن منظور، م�سدر �سابق، 107/6، القامو�ص املحيط،  ، الفريوزابادي، ، جمد الدين محمد بن 

يعقوب،   �ص 551. دار اجليل، بريوت ، لبنان )بدون(
5 -    �سحيح البخاري، البخاري، 1273/3، حديث رقم 3268 .
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اأمرهم. ويكون معنى ال�سيا�سة في اللغة وال�سنة  ظهر فيهم ف�ساد بعث اهلل نبيًا يقيم لهم 
النبوية هي القيام على الأمر بما ي�سلحه من اأمر ونهي وتدبير وا�سالح وتربية.

�ل�صيا�صة ��صطالحًا : معنى عام يت�سل بالدولة وال�سلطة فهي »ا�ست�سالح الخلق باإر�سادهم 

اإلى الطريق المنجي في العاجل والآجل وتدبير اأمورهم« )1(: جاء في كتاب »الأحكام ال�سلطانية 
فيه  يح�سن  مما  الأمور  بولة  المتعلقة  الأحكام  وهي   : الماوردي  لالإمام  الدينية  والوليات 

التقدير، ويحكم به التدبير، وهي »الأحكام المتعلقة بالإمامة والوليات التي ت�سدر عنها«)2(.

وقد اأطلق الفقهاء على ال�سيا�سة اأكثر من ا�سم، فعرفت بالأحكام ال�سلطانية عند الماوردي 
ال�سافعي، وال�سيا�سية ال�سرعية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية.

وقد در�ص الفقهاء ال�سيا�سة وهدفها، فراأي كثير منهم اأنها تكون لتحقيق م�سلحة اأو دفع مف�سدة)3(. 

ويرى ابن القيم  اأن العدل مطلب اأ�سا�سي في ال�سريعة، فمتى ظهرت عالماته، ويتحقق باأي 
اأن ال�سيا�سة ل تقف عند حدود  اأي  طريق فثم �سرع اهلل، واإن لم يوجد ن�ص في ذلك)4(. 

الن�سو�ص ال�سرعية، بل تتوجه اإلى روحها.

» ويمكن القول اأن ال�سيا�سة، تعني نظام الحكم، وكيفية اختيار الحاكم، وحقوقه وواجباته، وحقوق 
وواجبات المحكوم، والعالقة بين الحاكم والمحكوم، والعالقة بين الدول في حالتي ال�سلم والحرب)5(.

فبالن�سبة لحقوق المحكوم، وربطها بالتعريف ال�سرعي لكلمة الحق ، وهو ثابت ثبوتًا �سرعيًا، 
اأّي بحكم ال�سرع واقراره. ففي الفل�سفة الو�سعية نجد مفهوم الحق ال�سيا�سي الذي بوا�سطته 
ي�سهم الفرد في اإدارة �سوؤون الدولة وحكمها، يمكنه التنازل عنه اأو عدم ا�ستخدامه، وهو ما 
يوؤدي اإلى عدم الم�ساركة، وال�سلبية ال�سيا�سية التي ت�سبح في لحظات ال�سعف الح�ساري 

وعدم تحكيم �سرع اهلل خيانة هلل ور�سوله)6(.
1 -    رد املحتار على الدر املختار ،محمد اأمني بن عابدين ،15/4.مطبعة م�سطفى البابي احللبى واأولده مب�سر، الطبعة 

الثانية ، 1386هـ
2 -    كتاب الأحكام ال�سلطانية، اأبي احل�سن  علي بن محمد بن حبيب الب�سري البغدادي املاوردي، �ص 4، دار الفكر 

للطباعة والن�سر  والتوزيع، بريوت، لبنان، )بدون(.
3  -  املوافقات يف ا�سول ال�سريعة ،لبي ا�سحق  ال�ساطبي، 25/2. دار املعرفة للطباعة والن�سر ،بريوت، لبنان، )بدون(

4  -  اعالم املوقعني عن رب العاملني ، الإمام احلافظ اأبي عبداهلل بن القيم اجلوزية، حتقيق محمد محي الدين عبد 
احلميد، ، 372/4، املكتبة امل�سرية للطباعة والن�سر والتوزيع ، بريوت ، لبنان، 1407هـ - 1987م.

اأ.د. نعمان عبد الرازق ال�سامراي ، �ص 13، فهر�ست مكتبة امللك فهد الوطنية،   ، ال�سيا�سي يف ال�سالم  5 -   النظام 
الطبعة الثانية، 1422هـ - 2001م.

6 -   املراأة والعمل ال�سيا�سي، روؤية ا�سالمية ، هبة روؤوف عزت ، �ص 93 املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،�سل�سلة الر�سائل 
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وتعريف الحقوق ال�سيا�سية بالن�سبة للقانون ) يراد بها الحقوق التي يقررها القانون العام، 
وفروعه وخا�سة النظام الأ�سا�سي، القانون الد�ستوري، والقانون الإداري لل�سخ�ص باعتباره 
ع�سوًا في جماعة �سيا�سية معينة منتميًا اإلى بلد معين()1(. وعرفها دكتور عبد الكريم زيدان 
اأّي يحمل جن�سيتها،  اإلى دولة معينة،  باعتباره منت�سبًا  الفرد  يكت�سبها  التي  الحقوق  باأنها 
ويعتبر من مواطنيها، وبوا�سطة هذه الحقوق ي�سهم في اإدارة �سوؤون هذه الدولة وحكمها)2(.
ومفهوم ال�سيا�سة في الروؤية الإ�سالمية هو »القيام علي ال�سيء بما ي�سلحه، وهو اإ�سالح الخلق 
وتخاطب  وال�سمول  بالعموم  تت�سم  وبذا  والآخرة،  الدنيا  في  المنجي  الطريق  اإلى  باإر�سادهم 
كمفهوم كل فرد مكلف في ر�سالة الإ�سالم باأن يرعى �سوؤونه ويهتم باأمر الم�سلمين ويحكم بما 
اأنزل اهلل وين�سح هلل ور�سوله واأئمة الم�سلمين وعامتهم. وبذا يرتبط مفهوم ال�سيا�سة بالتوحيد 
والإ�ستخالف وال�سريعة والم�سلحة ال�سرعية والأمة، ويتكامل العمل ال�سيا�سي من خالل مفهوم 

الواجب مع باقي مفاهيم الروؤية ال�سالمية م�ستبطنًا القيم الإ�سالمية واأبرزها العدل)3(.

قيم  من  يت�سمنه  وما  الثابت.  الالزم  وهو  ال�سرع  في  الواجب  مفهوم  تعريف  على  وبناًء 
الأمانة والم�سئولية، ا�ستعمل الباحث مفهوم الواجبات ال�سيا�سية بواقع الم�سلحة ال�سرعية 
التي ترتبط بالم�سلحة العامة ووفقًا لذلك يعد العمل ال�سيا�سي واجبًا �سرعيًا ل ينفك عنه 
اأحد من النا�ص، �سواء كان عينيًا اأم كفائيًا، فهو لي�ص �سنة ول نافلة بل فري�سة تتاأ�س�ص على 
عليه  يجب  حيث  امراأة،  اأو  كان  رجاًل  الم�سلم  عاتق  على  يقع  الذي  الإ�ستخالف،  مفهوم 

النهو�ص باأعباء الخالفة واخال�سًا هلل في العبودية.

وينق�سم الواجب من جهة المطالبة باأدائه اإلى واجب عيني، وواجب كفائي، فالواجب العيني 
هو طلب ال�سارع فعله من فرد من الأفراد المكلفين ول يجزئ قيام مكلف به عن اآخر، اأما 
الواجب الكفائي فهو ما طلب ال�سارع فعله من مجموع المكلفين ل من كل فرد منهم بحيث 
اإذا قام به بع�ص المكلفين فقد اأدى الواجب و�سقط الإثم والحرج عن الباقي، واإن لم يقم 

اجلامعية،الطبعة الأولى ،1416 ه_ 1995م 
1 -    مفهوم احلق بني ال�سريعة والقانون، كلية ال�سريعة والقانون ب�سلطنة عمان – �ص 5، م�سقط ، بحوث الندوة التي 

نظمتها كلية ال�سريعة والقانون، طبعة اأولى، 2001م .
2 -  املف�سل يف اأحكام الن�ساء، د. عبد الكرمي زيدان،  299/4، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، 

الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م.
-2867 3

364، ر�سالة ماج�ستري، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي 1990م.
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به اأّي فرد من الأفراد المكلفين اأثموا جميعًا باإهمال الواجب)1(.

بالمعروف  الدين والأمر  الكفائي الجهاد والق�ساء والفتاء والتفقه في  الواجب  اأمثلة  من 
والنهي عن المنكر وايجاد ال�سناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة، واإعداد القوة  
باأنواعها، مما يحقق م�سلحة عامة لالأمة. واإذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي كان واجبًا 

عينيًا عليه، وترتبط العينية هنا بالمق�سود وتحققه.

واإذا كان العمل ال�سيا�سي م�سوؤولية فردية، فاإنه كذلك م�سوؤولية جماعية ت�سامنية اإذ يجب 
علي الأفراد اإعانة القائمين بفرو�ص الكفايات ما تي�سر لهم ذلك. واإعانة الدولة التي يناط 
كفاية  فر�ص  هو  الذي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  كالأمر  الفرو�ص  ببع�ص  القيام  بها 
الفئات  �سقط عن  اأوجب،  –والذي هو من حقها  للدولة  اقامته  فاإن  باإقامته،  الأمة  لف  ُتكَّ
الأخرى. وفي حالة تق�سيرها يطال الوجوب كل فرد في الأمة، فالواجب علي الأمة مراقبة 
الحكومة، فاإن ق�سرت في ذلك اأثمت الأمة، واأثمت الحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي 

مع القدرة)2(.

»وهي  ال�سيا�سية  بالحقوق  يعرف  ما  القانون  رجال  عند  هذا  الإ�سالمي  المفهوم  ويقابل 
الحقوق التي يكت�سبها ال�سخ�ص باعتباره ع�سوًا في هيئة اجتماعية، مثل النتخاب والتر�سيح 

وتولي الوظائف العامة في الدولة.

بهدف  وفعالياتها  الأمة  حركة  مع  تدور  حيث  ال�سيا�سية  الواجبات  تجاه  كالرجل  والمراأة 
تحقيق مقا�سد ال�سريعة التي تحكم الجماعة. وبناء على ذلك تدخل الم�سوؤولية ال�سيا�سية 
في اإطار الواجبات، فهي اإما فر�ص عين كالبيعة العامة وال�سورى العامة، اأو فر�ص كفاية 
كالوليات العامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما اأود تناوله في هذا البحث 

حتى يت�سنى لنا و�سوح الروؤية بالن�سبة لم�ساواة الرجل والمراأة في الواجبات ال�سيا�سية.

1  -  الوجيز يف اأ�سول الفقه ، د. عبد الكرمي زيدان، �ص 30
2  -  الوجيز يف اأ�سول الفقه ،د. عبد الكرمي زيدان، مرجع �سابق،   �ص 37.
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�لمبحث �لثاني

 �لبيعة مبد�أ �إ�صالمي وو�جب عيني

وهي من الواجبات ال�سيا�سية وهي فر�ص عين .والبيعة تعني اإعطاء العهد من المبايع على ال�سمع 
و الطاعة لالإمام في غير مع�سية في المن�سط والمكره، والع�سر والي�سر، وعدم منازعته الأمر، 
وتفوي�ص الأمور اإليه . وقد قال ابن خلدون في مقدمته : )واأعلم اأن البيعة هي العهد على الطاعة، 
كاأن المبايع يعاهد اأميره على اأن ي�سلم له النظر في اأمور نف�سه واأمور الم�سلمين، ل ينازعه في 
�سيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المن�سط والمكره، وكانوا اإذا بايعوا الأمير 
وعقدوا عهد جعلوا اأيديهم في يده تاأكيدًا للعهد، فاأ�سبه ذلك فعل البائع والم�ستري، ف�سمى بيعة، 
م�سدر باع، و�سارت البيعة م�سافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة، ومعهود ال�سرع وهو 
المراد في الحديث في بيعة النبي )( بيعة العقبة عند ال�سجرة ،وحيثما ورد هذا اللفظ ، 

ومنه بيعة الخلفاء،حيث كانوا ي�ستحلفون على العهد. اأي العهد على الطاعة.)1(

اإن البيعة تعد عماد النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي . وقد ذكر القراآن الكريم بيعة الن�ساء للنبي 
ِ �َسْيًئا  ِبيُّ اإَِذا َجاَءَك اْلُموؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى اأَْن َل ُي�ْسِرْكَن ِباهللَّ )( بقوله : )َيا اأَيَُّها النَّ
َوَل َي�ْسِرْقَن َوَل َيْزِنيَن َوَل َيْقُتْلَن اأَْوَلَدُهنَّ َوَل َياأِْتيَن ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن اأَْيِديِهنَّ َواأَْرُجِلِهنَّ َوَل 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم()2(. والآية تقرر اأن  َ اإِنَّ اهللَّ يَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َوا�ْسَتْغِفْر َلُهنَّ اهللَّ َيْع�سِ
الن�ساء �ساركن في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكذلك بايعن الخلفاء الرا�سدين اأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ر�سي اهلل عنهم اأجمعين . وال�سنة اأثبتت ذلك في حديث ال�سيدة عائ�سة 
ر�سي اهلل عنها قالت : » كانت الموؤمنات اإذا هاجرن اإلى ر�سول اهلل )( يمتحًن بقوله 
“ يا اأيها النبي اإذا جاءك الموؤمنات يبايعنك...اإلى اآخرالآية. قالت عائ�سة : فمن اأقر بهذا 
بذلك من  اأقررن  اإذا   )( ر�سول اهلل بالمحنة، فكان  اأقر  الموؤمنات، فقد  ال�سرط من 
قولهن قال لهن ر�سول اهلل )( انطلقًن فقد بايعتكن”.ول واهلل ما م�ست كف ر�سول اهلل 

)(كف امراأة قط ، وكان يقول لهن اإذا اأخذ عليهن “قد بايعتكن” كالما”)3(

الن�ساء، فعن عبادة بن  بيعة  وفق  – على  اأحيانًا  كانت  الرجال  بيعة  اأن  ال�سنة  ورد في  وقد 
ال�سامت اأن ر�سول اهلل )( قال وحوله ع�سابة من اأ�سحابه : “ تعالوا بايعوني على اأّل 
ت�سركوا باهلل �سيئًا ول ت�سرفوا ول تزنوا ول تقتلوا اأولدكم ول تاأتوا ببهتان تفترونه بين اأيديكم 

1 -املقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، القاهرة، دار اجليل،  بدون، 231/1.
2 -�سورة املمتحنة الآية )12(.

3 -  �سحيح البخاري ،البخاري، باب اإذا ا�سلمت  امل�سركة ،2025/5 .�سحيح م�سلم، باب بيعة الن�ساء،26/6
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واأرجلكم ول تع�سوني في معروف ...”.)1(.  وذكر اهلل �سبحانه وتعالى )البيعة( بلفظ العموم 
َما  اإِنَّ ُيَباِيُعوَنَك  ِذيَن  الَّ )اإِنَّ   : تعالى  قال  مو�سع،  من  اأكثر  في  والن�ساء  الرجال  ي�سمل  الذي 
َما َيْنُكُث َعَلى َنْف�ِسِه َوَمْن اأَْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه  ِ َفْوَق اأَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث َفاإِنَّ َ َيُد اهللَّ ُيَباِيُعوَن اهللَّ
ُيَباِيُعوَنَك  اإِْذ  اْلُموؤِْمِنيَن  َعِن   ُ َي اهللَّ َر�سِ : )َلَقْد  َعِظيًما()2(. و قوله تعالى  اأَْجًرا  َف�َسُيوؤِْتيِه   َ اهللَّ

َثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا()3(. ِكيَنَة َعَلْيِهْم َواأَ َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفاأَْنَزَل ال�سَّ َتْحَت ال�سَّ

ت�سارك في  اأن  المراأة  العيني على  الواجب  وال�سنة، في�سبح من  بالكتاب  فهذا الحق ثبت 
البيعة وهي ما يعرف اليوم  بالنتخاب اأو الت�سويت وهي الو�سيلة الم�ستخدمة لختيار وكالء 
الأمة  يدافعون عن حقوق  النيابي،  المجل�ص  في  ووكالء   للرئا�سة  الأمة  قبل  ُيختارون من 
اإلى مركز القتراع فيدلي ب�سوته فيمن  . فعملية النتخاب عملية توكيل يذهب ال�سخ�ص 
يختارهم . فمن المفتر�ص اأَل تجعل العادات والتقاليد تطغى على الن�سو�ص وتمنع المراأة 
ب�سفة خا�سة من هذا الحق، وا�ست�سعار المراأة نف�سها بواجبها تجاه اختيار ال�سخ�ص الذي 
يدافع عن حقوقها،  ويعبر عن اإرادتها كمواطنة في المجتمع.وهذا من باب التعاون على 

البر والتقوى، قال تعالى : )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَواِن(.)4(

اإن النتخاب مظهر من مظاهر الهتمام باأمور الم�سلمين العامة، وذلك للحديث التالي : 
عن حذيفة قال : قال ر�سول اهلل )(  “من لم يهتم باأمر الم�سلمين فلي�ص منهم ومن 
لم ي�سبح ويم�سي نا�سحًا هلل ولر�سوله ولكتابه ولإمامه ولعامة الم�سلمين فلي�ص منهم”)5(.

البداية  في  كثير  ابن  اأورد   ، الخليفة  انتخاب  في  المراأة  �ساركت  الإ�سالمي  الع�سر  وفي 
ال�ستة الذين اختارهم عمر ر�سي اهلل  اأنه بعد وفاة عمر بن الخطاب، من بين  والنهاية  
ليختاروا واحدًا  الرحمن بن عوف  – اجتمع هوؤلء وبعد م�ساورة منهم اختاروا عبد  عنه 
من اثنين : عثمان ابن عفان، وعلي ابن اأبي طالب . قال ابن كثير عما فعله عبد الرحمن 
ابن عوف »ثم نه�ص عبد الرحمن بن عوف )( ي�ست�سير النا�ص فيهما – اأي في عثمان 
وعلي – حتى خل�ص اإلى الن�ساء المخدرات في حجالهن ... “)6( ولول اأن للن�ساء تاأثير في 

.222/8 ) ( 1 - البخاري، �سحيح البخاري، كتاب املناقب، باب وفود الأن�سار للنبي
2 - �سورة الفتح الآية )10( 
3 - �سورة الفتح الآية )18(.

4   - �سورة  املائدة الآية )2(.
5  -  املعجم الأو�سط، للطرباين، اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد الطرباين، دار احلرمني،270/6، حديث رقم 7473، دار 

احلرمني ، حتقيق طارق بن عو�ص بن محمد وعبد املح�سن بن اإبراهيم احل�سيني، القاهرة 1415هـ
6  -   البداية والنهاية، ابن كثري 146/7، مكتبة الن�سر يف الريا�ص ومكتبة املعارف يف بريوت، الطبعة الأولى 1966.
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.)( اختيار الخليفة لما �ساألهم عبد الرحمن بن عوف عن راأيهن في عثمان وعلي

اأو  “ اأهل الحل والعقد وهو ما ي�سمى الآن بمجل�ص النواب  اأن تنتخب  كذلك يمكن للمراأة 
مجل�ص ال�سورى، وذلك لأنها تملك حق انتخاب الخليفة اأو الإمام اأو الرئي�ص.

ْوَن  َتْر�صَ ْن  ِممَّ َتاِن  َو�ْمَر�أَ )َفَرُجٌل   : والقراآن الكريم قبل �سهادة المراأة في قوله تعالى 
َهَد�ِء()1(.فيمكن اعتبار ال�سالحية لل�سهادة، �سرطًا للناخب، وفي بيعة الن�ساء في  ِمَن �ل�صُّ

العقبة الأولى والثانية تمثل �سهادة من الناخب ل�سالحية من انتخبه. وقد و�سع الفقهاء 
وقامت  جنون  بها  اأو  مميزة  غير  المراأة  كانت  فاإذا  والبلوغ،  العقل  وهي  اأخرى  �سروطًا 
بالنتخاب فهذا ي�سر بالم�سلمين لأن �سوتها يح�سب مع الأ�سوات، مع اأن �سوتها لم ي�سدر 
عن عقل كامل، ول عن تجربة ول معرفة بالأمور ول بالأ�سخا�ص المر�سحين. وي�سيف د. عبد 
الكريم زيدان، العدالة اأو على الأقل تكون م�ستورة الحال ل يعرف عنها ف�سق ول اإ�سرار على 
مع�سية، لأن العدالة ت�سترط في ال�ساهد حفظًا للحق والم�سهود عليه، ولحقوق من تتعلق به 
هذه ال�سهادة، وفي اإبداء راأي الناخب فيمن هو اأهل للخالفة �سيء من معنى ال�سهادة، كما 
اأنه يتعلق بم�سلحة الم�سلمين فال بد اأن يحتاط لم�سلحتهم، ويكون على انتخاب الأ�سلح 

وقرينة هذا الترجيح عدالته«)2( .      

هذا  لتولي  اأهاًل  راأته  اإذا  الرئا�سة  اأو  للخالفة  غيرها  تر�سح  اأن  اأي�سًا  للمراأة  يجوز  كما 
لها  يجوز  اأولى  باب  فمن  بينا  كما  ومبا�سرة  راأ�سًا  تختاره  اأن  لها  اإذا جاز  لأنه  المن�سب، 

تر�سيحه تمهيدًا لنتخابه من قبل عامة الم�سلمين .

لمجل�ص  الرجال  مع  تنتخب  اأن  للمراأة  يمكن  هل  لكن  والتر�سيح،  لالنتخاب  بالن�سبة  هذا 
البرلمان اأو ال�سورى اأو مجل�ص النواب ؟

اأم  كان  رجاًل   – الراأي  عن  التعبير  اأمور  من  به  يقوم  اأن  لالإن�سان  جاز  اإذا  اأنه  �سك  ل 
امراأة فاإن له اأن يوكل وينيب عنه فيه . وذكر ابن ر�سد اتفاق الفقهاء بحق وكالة الغائب، 
اأن  الإ�سالم  في  للمراأة  اأن  نرى  هنا  من  اأنف�سهم«)3(  لأمور  المالكين  والمراأة  والمري�ص، 
توكل نائبًا عنها في المجل�ص النيابي )حق النتخاب( كما اأن لها اأي�سًا اأن تكون وكيلة عن 

1  -   �سورة البقرة الآية )282(.
2  - املف�سل يف اأحكام الن�ساء، د. عبد الكرمي زيدان، 322/4.

3  -   بداية املجتهد ونهاية املقت�سد ، اأبي الوليد م حمد بن اأحمد بن محمد بن ر�سد، 271/2، دار اجليل، بريوت ، 
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ، 1409هـ - 1989م.
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الن�ساء والرجال يختارونها لهذا الغر�ص ، نائبًا في المجل�ص النيابي اأو البرلمان ما دامت 
ال�سباعي  م�سطفى  ذكر  النيابي  العمل  طبيعة  عن  لهذا)1(.  توؤهلها  ال�سخ�سية  المقومات 
في كتابه المراأة بين الفقه والقانون »باأنه ل يخلو من عمليتين : الأولى : ت�سريع القوانين 
والأنظمة ولي�ص في الإ�سالم ما يمنع اأن تكون المراأة م�سرعة، لأن الت�سريع يحتاج مثل كل 
التي ل بد منها، والإ�سالم يعطي  العلم في معرفة حاجات المجتمع و�سروراته  اإلى  �سيء 
حق العلم للرجل والمراأة على ال�سواء وفي تاريخنا كثير من العالمات في الحديث والفقه 
والأدب وغير ذلك. والثانية: مراقبة ال�سلطات التنفيذية في ت�سرفاتها واأعمالها، وهنا ل 
�سواء في  والرجل في ذلك  والمراأة  المنكر،  ونهيًا عن  بالمعروف  اأمرًا  يكون  اأن  يخلو من 
َياأُْمُروَن  َبْع�ٍص  �أَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�صُ ِمَناُت  َو�ْلُموؤْ )َو�ْلُموؤِْمُنوَن   : الإ�سالم، قال تعالى  نظر 
)2(. وعلى هذا لي�ص في ن�سو�ص الإ�سالم ال�سريحة، ما 

ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �ْلُمْنَكِر(

ي�سلب المراأة اأهليتها للعمل النيابي كت�سريع ومراقبة«)3(
وهنالك من يناق�ص هذا الراأي )عدم الجواز( بحجة �سعف عقل المراأة وعدم معرفتها 
باأمور الحياة، والف�ساد الأخالقي والجتماعي الذي يوؤدي لم�ساركتها وتعر�سها للفتنة، لكن 
هوؤلء تنا�سوا اأن المراأة في العهد النبوي �ساهمت في اأمور كثيرة في الحياة العامة الهامة 
. فقد كان لل�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها من المواقف والم�سورات والحزم ما ي�سهد لها 
ال�سيدة  الإ�سالم. وكذلك  الوا�سح في م�سار دعوة  الأثر  له  العقل وكماله ما كان  برجاحة 
عائ�سة ر�سى اهلل عنها التي كانت عالمة بالحديث والفقه واللغة. عن اأبى مو�سى الأ�سعري 
ر�سى اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل )( : )كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الن�ساء 
غير مريم بنت عمران واآ�سية امراأة فرعون واإن ف�سل عائ�سة على الن�ساء كف�سل الثريد* 
على �سائر الطعام ()4( ولفظ الكمال هنا التناهي في جميع الف�سائل وخ�سال البر والتقوى 
.وعن اأن�ص بن مالك اأن النبي )( قال : )ح�سبك من ن�ساء العالمين مريم بنت عمران 

وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد واآ�سيا امراأة فرعون ()5(.
ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع  بلتاجي �ص 278، دار  القراآن وال�سنة ال�سحيحة، د. محمد  المراأة في  1  -   مكانة 

والترجمة، الطبعة الثالثة  1426هـ - 2005م.
2  -   �سورة التوبة الآية )71(.

3   - املراأة بني الفقه والقانون، د. م�سطفى ال�سباعي، �ص 155، املكتبة الإ�سالمية ، الطبعة )6( 1404- 1984م.
4- الرثيد مركب من حلم وخبز واللحم �سيد الآيدام     واخلبز �سيد الأقوات واإذا اجتمعا مل يكن بعدها غاية، اأنظر اأبن 

القيم ، زاد املعاد، 27/4.
-  �سحيح البخاري، 33/  باب قوله تعالى و�سرب اهلل مثاًل ، حديث رقم 3230، 1252-3.

5 - اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، باب ذكر اأزواج النبي )( حديث رقم 18958، 7/23.
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المبحث الثالث 

 �ل�صورى مبد�أ وقاعدة لنظام �لحكم وو�جب عيني

قاعدة  كونها  بجانب  واأخالقيًا  واجتماعيًا  اإن�سانيًا  مبداأ  الإ�سالمية  الروؤية  في  ال�سورى  تعد 
لنظام الحكم. وهي في المجال ال�سيا�سي حق الجماعة في الختيار وتحمل م�سوؤولية قراراتها 

في �سوؤونها العامة. و�سرعت في الإ�سالم كو�سيلة لتحقيق العدل وتنفيذ مقا�سد ال�سريعة.

يُر ، اأي ي�سلح  وال�سورى في اللغة : م�سدر، و�ساورت في الأمر بمعنى ا�ست�سرته ، وفالن خيٌر �سِّ
للم�ساورة ،و�ساوره م�ساورة و�سوارا وا�ست�سار اأي طلب منه الم�سورة، ويقال فالن جيد  الم�ُسورة 

والم�ْسورة، لغتان. قال : الفراء الم�ُسورة اأ�سلها م�سَورة ثم نقلت اإلى َم�ُسورة  لخفتها)1(.

وفي ال�سطالح ل تخرج عن معناها اللغوي عند الفقهاء المتقدمين، اأما ال�سطالحي عند 
المعا�سرين »اأنها رجوع الإمام اأو القا�سي اأو اآحاد المكلفين في اأمر لم ي�ستبن حكمه بن�ص 
قراآني اأو �سنة اأو ثبوت اإجماع اإلى من يرجى منهم معرفتهم بالدلئل الجتهادية من العلماء 

المجتهدين ومن قد ين�سم اإليهم  من اأولي الدراية والخت�سا�ص«)2(.

وثبتت م�سروعية ال�سورى باآيتين في القراآن الكريم :

�ْلَقْلِب ( 1) َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت   ِ
َّ

�هلل ِمَن  َرْحَمٍة  )َفِبَما   «  : تعالى  قال 
.)3(

ْمِر( و� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْصَتْغِفْر َلُهْم َو�َصاِوْرُهْم ِفي �ْلأَ َلْنَف�صُّ

فالآية تلزم الحاكم بالم�ساورة ففي قوله تعالى : » )َو�َساِوْرُهْم ِفي اْلأَْمِر( يرى محمد ر�سيد 
ر�سا : اأن هذا الأمر العام الذي هو �سيا�سة الأمة في الحرب وال�سلم والخوف والأمن، وغير 
ذلك من م�سالحهم الدنيوية، اأي ُدْم على الم�ساورة وواظب عليها، كما فعلت في الحرب 
في هذه الواقعة )غزوة اأحد( واإن اأخطاأوا الراأي فيها، فاإن الخير كل الخير في تربيتهم 
على الم�ساورة بالعمل، دون العمل براأي الرئي�ص، واإن كان �سوابًا، لما في ذلك من النفع لهم 
في م�ستقبل حكومتهم، اإن اأقاموا هذا الركن العظيم )الم�ساورة(، فاإن الجمهور اأبعد عن 
الخطاأ من الفرد في الأكثر، والخطاأ على الأمة في تفوي�ص اأمرها الى الرجل الواحد اأ�سد 
واأكبر »)4(.وظاهر الأمر يدل على الوجوب، واإنما اأمر اهلل �سبحانه وتعالى نبيه بالم�ساورة 

1  - ابن منظور، ل�سان العرب،  23/7.
2 -  ال�سورى في الإ�سالم ، محمد �سعيد رم�سان البوطي 483/2، المجمع الملكي لبحوث الح�سارة الإ�سالمية، عمان ، 1989م.

3 -   �سورة اآل عمران الآية )159(.
4  -  تف�سير المنار، محمد ر�سيد ر�سا، 199/4،  دار المعرفة للطباعة والن�سر ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية )بدون(.
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ليقتدي به الم�سلمون فال غنى لولي الأمر عن الم�ساورة فاإن اهلل اأمر به نبيه)1(.  وال�سورى 
من قواعد ال�سريعة، ومن ل ي�ست�سير اأهل العلم والدين فعزله واجب، فال بقاء لحاكم م�ستبد 
في دولة الإ�سالم)2(  ويرى الإمام القر�ساوي )اإن راأي اأهل الحل والعقد ملزم لالإمام، فاإذا 

�ساورهم فاختلفوا فالعبرة براأي الكثرية واأ�ستدل بالآتي: 
كبار . 1 وراأي  راأيه  كان  واإنما  اأحد  في  الم�سركين  اإلى  الخروج  ير  لم   )( النبي  اأن 

علي  فنزل  الخروج  اإلى  تميل  الكثرية  راأى  لكنه  المدينة،  داخل  القتال   : ال�سحابة 
راأيهم، فاإنه اأخذ بظاهر الأمر.

 واأن النبي ) ( قال لأبي بكر وعمر )لو اتفقتما على راأي ما خالفتكما( ومعناه انه 2. 
.)3( )( رجح راأي الأثنين على راأي الواحد، ولو كان هو ر�سول اهلل

  والمراد بالأمر هو اأمر الأمة الدنيوي الذي يقوم به الحكام عادة، ل اأمر الدين المح�ص 
رئي�ص  على  الم�سلمة  الأمة  حقوق  من  حق  ال�سورى  اإذن  الراأي.  دون  الوحي  مداره  الذي 
الدولة، لأنه نظام جاء به ال�سرع وهي تمثل ركنًا مهمًا من قواعد الحكم، فرجوع الحاكم 
اإلى الأمة الإ�سالمية يطلب منها الراأي والم�سورة اأمر لم يتركه الر�سول )( ول الخلفاء 
الرا�سدون.  والدليل علي �سلطة الأمة قوله)( : )ل تجتمع اأمتى على �ساللة يد اهلل مع 
��ْصَتَجاُبو�  )َو�لَِّذيَن   : : قوله تعالى  الثانية  النار()4(.والآية  الجماعة ،فمن �سذ �سذ في 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن()5( فالآية الكريمة  اَلَة َو�أَْمُرُهْم �ُسوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ ِهْم َو�أََقاُمو� �ل�صَّ ِلَربِّ

في  الأمة  لي�ساور  الدولة  لرئي�ص  تعالى  اهلل  من  الخطاب  فيكون  بال�سورى،  الجماعة  تلزم 
جميع اأمور الم�سلمين. وعلى كل م�سلم رجاًل كان اأو امراأة اأن يقول راأيه دون طلب، لأن هذا 

حقه فال يمنع منه، بل واجب عليه . وكما اأ�سرت �سابقًا اأنه من فرو�ص العين.

وال�سورى مبداأ قرره القراآن الكريم، وربط بينه وبين ركنين اأ�سا�سيين من اأركان الإ�سالم، 

1  -  جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن ، اأبي جعفر بن جرير الطربي، 94/4، دار الفكر ، بريوت ، لبنان، 1490هـ - 
1988م .واأنظر ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية لبن تيمية �ص 169، مطابع دار الك�ساف العربي 

مب�سر، الطبعة الثانية، 1951م.
2  - اجلامع لأحكام القراآن لبي عبد اهلل محمد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي ، 249/4.،الطبعة الثالثة، دار الكتاب 

العربي للطباعة والن�سر، ومطبعة دار الكتب امل�سرية ، 1367ه
3 -  ال�سيا�سة ال�سرعية يف �سوء ن�سو�ص ال�سريعة ومقا�سدها، د. يو�سف القر�ساوي، مكتبة وهبة ، 14 �سارع 

اجلمهورية، عابدين، القاهرة، الطبعة الثانية 1426هـ - 2005م.
4 -   �سنن اأبن ماجة،  احلافظ اأبي عبد اهلل بن يزيد الغزويني، دار احلديث، كتاب الفقه، 1303/3، القاهرة ، بدون.

5 -   �سورة ال�سورى الآية )38(.
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اأقرب منزلة الى  اأنها  ُيْنِفُقوَن(، فهذا يدل على  َرَزْقَناُهْم  ا  وهى  ال�سالة والزكاة : )َوِممَّ
اأركان الإ�سالم، و حكمها يلزم الوجوب والإلزام، ل على الحاكم بل على الأمة كذلك، فهي 
التزام �سرعي يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)1(. اأما ال�ست�سارة وهي طلب 
الن�سيحة والم�سورة غير ملزمة.وهذه الآية مكية، ونزلت في مكة قبل قيام الدولة الإ�سالمية 
في المدينة، مما يدل على اأن ال�سورى هو طابع الجماعة الم�سلمة في جميع حالتها)2(. اأي 
رئي�ص  اأي  الخليفة  وانتخاب  لهم،  يعر�ص  اأمر  بينهم في كل  فيما  يت�ساورون  الم�سلمين  اأن 
الدولة من الوقائع المهمة التي ت�ستدعي الت�ساور، وتدخل الن�ساء في مفهوم الآية الكريمة 

لأن المراأة واحدة من جماعة الم�سلمين فيحق لها اأن تبدي راأيها في النتخاب.

والإجماع قائم على ال�سورى ابتداء، اإذ ل يتحقق ال بعد طرح الأمور للنقا�ص واإبداء الآراء 
وتقليبها وم�ساورة الفقهاء والعلماء واأ�سحاب الراأي والخبرة ،واإذا اأجمعوا على اأمر اأ�سبح 

واجبا على الأمة التقيد به.

لكن ال�سوؤال من هم اأهل ال�سورى؟ وما هي �سفاتهم و�سروطهم وهل المراأة تدخل مع هوؤلء 
؟ وما هي الم�سائل التي تكون فيها ال�سورى؟

العلم  ل�سروطها،  الجامعة  »العدالة  مثال  ي�ست�سارون  للذين  �سروطًا  الماوردي  الإمام  ذكر 
والراأي  فيها،  المعتمدة  ال�سروط  على  الإمامة  ي�ستحق  من  معرفة  اإلى  به  يتو�سل  الذي 

والحكمة الموؤديان اإلى اختيار من هو لالإمامة اأ�سلح وبتدبير الم�سالح اأقوى واأعرف«)3(.

مما �سبق يمكن ا�ستخال�ص ال�سورى باأنها م�ساورة العدل العالم الحكيم في الأمور التي يحتاج 
فيها اإلى اأخذ الراأي . ومن يتتبع وقائع ال�سورى في الحياة الإ�سالمية  يجد اأن اأهل ال�سورى لم 
يكونوا طائفة محددة من الم�سلمين. فالنبي )( �ساور ال�سحابة الموجودين يوم اأحد، 
و�ساور الحباب بن المنذر يوم بدر، و�ساور �سلمان الفار�سي وحده في حفر الخندق، و�ساور 
اأم �سلمى  يوم رف�ص الم�سلمون من ال�سحابة التحلل من الإحرام في الحديبية. فالمراأة 
كالرجل في الأخذ براأيها خا�سة في الأمور التي ت�ستدعي الم�ساورة لما فيها من الم�سلحة. 
فمن هذه الم�سائل التي ذكرها القراآن م�ساألة فطام الر�سيع قبل انتهاء مدة الر�ساع، قال 
اَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد  �سَ ْعَن اأَْوَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن اأََراَد اأَْن ُيِتمَّ الرَّ تعالى “ َواْلَواِلَداُت ُيْر�سِ

1 -   فقه ال�سورى وال�ست�سارة، د. توفيق ال�ساوي، �ص 9-39، دار الوفاء، القاهرة، 1992م.
2 -   يف ظالل القراآن، �سيد قطب ، 47/7، دار ال�سروق، الطبعة التا�سعة ، 1400هـ - 1989م.
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ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد َلُه  َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْف�ٌص اإِلَّ ُو�ْسَعَها َل ُت�سَ
اًل َعْن َتَرا�ٍص ِمْنُهَما َوَت�َساُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما  ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفاإِْن اأََراَدا ِف�سَ
 َ ُقوا اهللَّ َذا �َسلَّْمُتْم َما اآََتْيُتْم ِباْلَمْعُروِف َواتَّ ُعوا اأَْوَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اإِ ْن َت�ْسَتْر�سِ َواإِْن اأََرْدُتْم اأَ
يٌر()1(. يرى الج�سا�ص اأن الآية تدل على اأحكام الحوادث؛  َ ِبَما َتْعَمُلوَن َب�سِ َواْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ
تحديد  ب�ساأن  اأي   . ال�سغير  �سالح  اإلى  يوؤدي  فيما  الت�ساور  للوالدين  اأباح  تعالى  اهلل  لأن 
وقت فطامه – وهذا موقوف على غالب ظنهما ل من جهة اليقين)2(. وفي تف�سير المنار 
)للوالدين �ساحبي الحق الم�سترك في الولد والغيرة ال�سحيحة عليه اأن يفطماه قبل هذه 
المدة – وهي �سنتان -، اأو بعدها اإذا اتفق راأيهما على ذلك بعد الت�ساور فيه بحيث يكونان 
الفطام،  اأمر  في  ورغب  الت�ساور  يحب  الإ�سالم  كان  فاإذا  به()3(.  م�سارين  غير  را�سيين 

فالت�ساور في الأمور العظام التي تهم اأمر الم�سلمين مطلوب على وجه الوجوب . 

فالمراأة ت�ساور فيما لها فيه م�سلحة، فانتخاب الخليفة ال�سالح عامل مهم في �سالح المجتمع، 
و�سالح المجتمع يهم المراأة . واإبداء المراأة لراأيها يعتبر من قبيل الجتهاد، والمراأة غير ممنوعة 
من الجتهاد وغير ممنوعة من الإفتاء. الأمر الذي اأثبته الإ�سالم، ونجد التفاقات الدولية تنادي 

به في هذا القرن )باأن المراأة م�ساوية للرجل في حق الت�سويت والنتخاب وال�ستفتاء()4(.

بين  كان  اأي�سًا  الت�ساور  فنجد  ال�سحابة.  )(مع  النبي  على  الت�ساور  يقت�سر  ولم 
ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، فقد ت�ساور المهاجرون والأن�سار الموجودون في المدينة في 
اأمر الخالفة، ومن يكون رئي�سًا للدولة الإ�سالمية بعد وفاة الر�سول )(. و�ساور الخليفة 

اأبو بكر ر�سي اهلل عنه عمر بن الخطاب في قتال من منعوا الزكاة. 

اأر�سدن عمر بن  ال�سيا�سية. فقد  القرارات  الم�سلمة �ساركت في و�سع و�سياغة  المراأة  اإن 
الخطاب )(الن�ساء الالئي �ساألهن عن كم مقدار ما ت�سبر المراأة على زوجها؟ فقلن 
ت�سبر �سهرين، ويقل �سبرها في ثالثة اأ�سهر، وينفذ �سبرها في اأربعة اأ�سهر “فجعل عمر 
مدة غزو الرجل ل تزيد عن اأربعة اأ�سهر، فاإذا م�ست ا�سترد الغازين ووجه اآخرين)5(.وهذا 

1 -   �سورة البقرة الآية )233(.
2 -  اأحكام القراآن ، الإمام  اأبى بكر  اأحمد بن على الرازي اجل�سا�ص  احلنفي ،413/1. مراجعة �سدقي محمد 

جميل، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت ، لبنان، 1434ه 1993م
3 -   تف�سري املنار ، محمد  ر�سيد ر�سا ، دار املعرفة  للطباعة  والن�سر، 414/2،  بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، بدون.

4  -  اأنظر اتفاقية )�سيداو املادة 7( الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة .

5  -  اأنظر تف�سير القرطبي 108/3.  واأنظر �سيرة عمر بين الخطاب )( ، اأي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،  
�ص71، تحقيق الأ�ستاذين طاهر النع�سان الحموي واأحمد قدري كيالني، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ، 1331هـ.
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اأَْرَبَعِة  َتَربُّ�ُص  ِن�َساِئِهْم  ُيوؤُْلوَن ِمْن  ما وافق كتاب اهلل تعالى في الإيالء*قال تعالى :)ِللَِّذيَن 
َ �َسِميٌع َعِليٌم()1(.وهذا  اَلَق َفاإِنَّ اهللَّ َ َغُفوٌر َرِحيٌم  * َواإِْن َعَزُموا الطَّ اأَ�ْسُهٍر َفاإِْن َفاُءوا َفاإِنَّ اهللَّ
ما اأ�سارت اإليه اتفاقية �سيداو التي تن�ص )على اأن للمراأة الحق في �سياغة �سيا�سة الحكومة 

وتنفيذ هذه ال�سيا�سة وفي �سغل الوظائف العامة(.)2(

اأما بالن�سبة للم�سائل التي تكون فيها ال�سورى فهي كالآتي :
علماء .  1 على  واجب  فيها  الم�سورة  واأداء  خال�سة،  فقهية  �سيغة  ذات  ت�سريعية  م�سائل 

الأمة. وهذه يمكن اأن ت�سارك فيها المراأة، اإذ اأنها لها بالإجماع حق الجتهاد والفتوى 
وهو واجب كفائي.  وخير �ساهد على ذلك ال�سحابية الجليلة التي �ساركت في �سياغة 
)(القرارات ال�سيا�سية، بل وتعديلها، فقد ا�ستدركت المراأة على عمر بن الخطاب
َتْيُتْم  َواآَ َزْوٍج  َمَكاَن  َزْوٍج  ا�ْسِتْبَداَل  اأََرْدُتُم  )َواإِْن   : تعالى  اهلل  للمهور...بقول  تحديده  في 
فقال  ُمِبيًنا()3(.   َواإِْثًما  ُبْهَتاًنا  اأََتاأُْخُذوَنُه  �َسْيًئا  ِمْنُه  َتاأُْخُذوا  َفاَل  ِقْنَطاًرا  اإِْحَداُهنَّ 
عمر)( : اللهم غفرا، كل النا�ص اأفقه من عمر، وقال : اأ�سابت امراأة واأخطاأ رجل 
ال�سمان  قانون  تعديل  في  �سببًا  كانت  التي  الأخرى  الم�سهورة(.وال�سحابية  )الق�سة 
لياًل  ي�سير  عمر  كان  عندما  وهو  طويل  والحديث   . ع  �سَّ الرُّ ي�سمل  فاأ�سبح  الجتماعي 
و�سمع �سوت ال�سبي وهو يبكي وذلك لأن اأمه تريد فطامه، وعندما �ساألها : قالت اإن 
فاإنا  �سبيانكم  فطام  تعجلوا  اأّل  ونادى  القرار  عن  فعدل  للفطيم،  اإّل  يفر�ص  ل  عمر 

نفر�ص لكل مولود في الإ�سالم)4(.

م�سائل فنية خال�سة يوؤخذ فيها براأي الفنيين المتخ�س�سين، والم�سورة فيها فر�ص .  2
اليوم  يعرف  ما  وهو   . م�ساألة  كل  في  المتخ�س�سين  على  واجبة  الأمة  على  كفاية 

بالنقابات . ويمكن اأن ت�سارك فيها، اإذ اأن العبرة فيها بالأهلية، وهو واجب كفائي .

م�سائل عامة تتعلق بعمل تقوم به الأمة ويحتاج فيه لمعرفة راأي النا�ص جميعًا، واأداء .  3
ال�سورى فيه فر�ص عين اإذ يلزم معرفة راأي الكافة عن طريق ال�ستفتاء العام ويمكن 

الإيالء في اللغة :  م�سدر األي – َيْولي – ايالًء اإذا حلف، وفي ا�سطالح الفقهاء : اأن يحلف الرجل باهلل اأو ب�سفة من �سفاته 
على عدم قربان امراأته مطلقًا اأو فوق اأربعة اأ�سهر، اأنظر ل�سان العرب، 40/14، والكا�ساني بدائع ال�سنائع 166/3.

1 - �سورة البقرة الآيات )227-226(.
2  -  اأنظر اتفاقية )�سيداو املادة 7(.

3 - �سورة الن�ساء الآية )20(.

4 - �سرية عمر )( ، مرجع �سابق ،�ص 140.
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اأن ت�سارك المراأة فيه باعتبارها فرد في الأمة، وهي م�ساركة واجبة وجوب عين.

م�سائل تتعلق بتنظيم اأو�ساع الفئات الجتماعية المختلفة، واأداء ال�سورى فيها واجب .  4
عين للمنتمين لهذه الفئات، اإذ يلزم كما في الم�سائل العامة، معرفة راأي اأهلها جميعًا، 
الجزئي  ال�ستفتاء  اأو  للمهنيين،  بالن�سبة  النقابات  طريق  عن  تنظيمه  يمكن  ما  هو 
اأن ت�سارك المراأة  اأي�سًا  اإذا لم يكن لهم نقابة. ويمكن  لأ�سحاب الم�سلحة الخا�سة 
في ال�سورى على الم�سائل الخا�سة بفئة معينة من خالل العمل النقابي الذي تتاأ�س�ص 

م�ساركتها فيه على حقها في العمل المهني)1(.

1 -  املراأة والعمل ال�سيا�سي روؤية اإ�سالمية، هبة روؤوف عزت ، �ص 144،،  واأنظر حترير املراأة يف ع�سر الر�سالة، عبد 
احلليم اأبو�سقة 378 — 339/2. درا�سة جامعة لن�سو�ص القران الكرمي و�سحيحي البخاري وم�سلم، دار القلم للن�سر 

والتوزيع الكويت، الطبعة الأولى،1410هـ، 1990م
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المبحث الرابع \

�لوليات �لعامة ووظائف �لدولة �لأخرى و�جب كفائي

،الولية في  العامة  الوليات  المبحث   �سنتحدث عنها في هذا  التي  الكفايات  من فرو�ص 
َوِلَى ، وَوِلَي ال�سيء، وعليه َوِلَية َوَوَلية اأو هو )اأي الَولية(  اللغة : هي ا�سم اأو م�سدر من 
ْيُته اإِياُه » فالِولية بالك�سر ال�سلطان  لطُة. واأْوَلْيُته الأمر :َولَّ الم�سدر، بالك�سر ،الإِمَارُة وال�سُّ
والَولية بالفتح : الُن�سرة ويق�سد بالمعنيين الإمارة والُن�سرة)1(.والعامة �سد الخا�سة، َعمَّ 

ال�سيء ُيعمُّ )بال�سم( عمومًا اأي �سمل الجماعة . يقال : َعمَّ هم بالعطية )2(.

والولية في ال�سطالح:عرفها الحنفية : »هي ريا�سة عامة في الدين  والدنيا، خالفة عن النبي 
)(، وهي متعلقة بت�سرف الراعي في تدبير �سوؤون الرعية، اإل اأنه اأ�سبح م�ستحقًا ولأنه 
الحديثة  الكتابات  . وقد عرفتها بع�ص  الإمام”)3(  والم�ستحق عليهم طاعة  يت�سرف فيهم، 
بانها )�سلطة تعطيها ال�سريعة ل�سخ�ص اأهل لها ،تجعله قادرا على ان�ساء العقود والت�سرفات ، 
نافذة من غير توقف على اجازة اأحد()4(ويرى ال�سافعية والحنابلة اأن اأهمية تن�سيب الخليفة 
الحدود  واإقامة  موا�سعها،  وي�سعها  الحقوق  وي�ستوفي  المظلوم،  وين�سف  الدين  يقيم  لكي 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتحاد كلمة الم�سلمين، و�سد الثغور وتجهيز الجيو�ص 

واأخذ ال�سدقات، واإقامة الجمع والأعياد، اإلى غيرها من احتياجات الأمة)5(.

ال�سورى  وولية    )*( والح�سبة  والق�ساء  )الخالفة(  الكبرى  كالولية  العامة  والوليات 
،وتدخل جميعها في الوليات الكفائية، وتت�سم باأنها لي�ست من�سبًا ُي�سعى اإليه، بل هي اأمانة 
وم�سوؤولية، كما قال النبي )( لأبي ذر حين قال له :”يا ر�سول اهلل اأّل ت�ستعملني؟ قال 
: ف�سرب بيده على منكبي ثم قال :” يا اأبا ذر اإنك �سعيف، واإنها اأمانة، واإنها يوم القيامة 

خزي وندامة اإّل من اأخذها بحقها واأدى الذي عليه فيها “)6(.

1  - اأنظر ل�سان العرب، اأبن منظور،  405/15.

2  - القامو�ص املحيط، الفريوزاأبادي،  263/3.
3 -  رد املحتار على الدر املختار، محمد اأمني بن عابدين ، 204/4 ،.

4  - املراأة والعمل ال�سيا�سي، د. هبة روؤوف عزت، �ص 127.
5  - مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج، لل�سيخ محمد اخلطيب ال�سربيني ، 287/16، دار الفكر )بدون( ، واأنظر حا�سية 

بن عابدين 205/4، اأنظر ك�ساف القناع على منت القناع  ،لل�سيخ من�سور بن اإدري�ص احلنبلي ،61/2،املطبعة ال�سرقية مب�سر، 
الطبعة الأولى،1319ه ومنت الإقناع تاأليف ال�سيخ  �سرف الدين اأبى النجا املقد�سي احلجاوي ال�ساحلي الدم�سقي.

)*(  احل�سبة ماأخوذة من العد واحل�ساب فنقول ح�سبت ال�سيء اأح�سبه ح�سابًا وح�سبانًا : اإذا عددته، وهذا املعنى يندرج 
يف احت�ساب الإن�سان الأجر عند اهلل. اأنظر ل�سان العرب مادة )َح�ِسَب( 205/1.

6  -   �سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب كراهية الإمارة بغري �سرورة، 206/12.
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اأنها يجب ان تتوفر فيمن يتولى الولية العامة  وقد اتفق الأئمة الأربعة على �سروط يرون 
وال�سمع  الب�سيرة  مع  والعدل  والعلم  والعقل  البلوغ  الذكورة،  وهي  الرئي�ص(  اأو  )الخليفة 

والب�سر، وهي نف�ص من يتولى الق�ساء بمعنى اأنه ل ت�سلح المراأة لالإمامة العظمى)1(.  

وقد   .)2(« امراأة  ول  ول مجنون  بالغ  لغير  الأمر  يجوز  »اأنه ل  المحلى  في  ابن حزم  وذكر 
من  لبد  الآراء  هذه  نعر�ص  اأن  وقبل   . العامة  للولية  المراأة  اأهلية  ب�ساأن  الفقهاء  اختلف 

تعريف الأهلية.

تعريف �لأهلية :

في اللغة هي موؤنث الأهل والأهلية لالأمر ، ال�سالحية له، ولذلك يقال فالن اأهاًل لذلك، 
اإذا كان م�ستوجبًا له، وقيل الأهلية اأن يكون ال�سخ�ص �سالحًا ل�سدور ال�سيء عنه وطلبه، 

وقبوله اإياه)3(. 

وفي ال�سطالح :هي �سالحية ال�سخ�ص لثبوت الحقوق الم�سروعة له ووجوبها عليه، و�سحة 
الت�سرفات منه، وهي نوعان اأهلية وجوب واأهلية اأداء.

اأهلية الوجوب : مناطها الحياة الإن�سانية وحكمها �سالحية الإن�سان لالإلزام واللتزام .  1
الولدة وهى  للجنين قبل  تثبت  ، وهى  الناق�سة  الوجوب  :اأهلية  الى ق�سمين  وتنق�سم 
اأن  النافعة له دون  اأمه، فاإنه تثبت له بع�ص الحقوق ال�سرورية  ناق�سة لأنه جزء من 
تترتب عليه واجبات.مثاًل �سروط ولدته حيًا فاإنها تثبت له حقوق الإرث، ول تجعل له 

ذمة لإك�ساب الحقوق واللتزام بالواجبات فذمته ناق�سة باعتباره جزًء من اأمه.  

وهي  الواجبات  وتحمل  له،  الحق  لثبوت  ال�سخ�ص  �سالحية  هي  الكاملة  الوجوب  واأهلية 
تثبت لالإن�سان منذ ولدته في جميع اأطوار حياته. في�سلح الإن�سان لتلقي الحقوق واللتزام 

بالواجبات، ول يوجد اإن�سان فاقد لهذه الأهلية.)4(

لأبن  املختار،  الدر  على  املحتار  رد  وحا�سية   ،287/16 ال�سربيني  املنهاج،  األفاظ  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني  اأنظر    -  1
عابدين،  واأنظر مواهب اجلليل �سرح مخت�سر خليل، اأبي عبداهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن املعروف باحلطاب، 
�ص 7،  مطبعة ال�سعادة مب�سر، الطبعة الأولى 1328هـ، واأنظر ك�ساف القناع على منت القناع، من�سور بن اإدري�ص، 61/2.
2 -   املحلي  ، لالإمام اأبى محمد على بن اأحمد بن حزم ،45/1 .من�سورات املكتب التجاري للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت.

3  -  املعجم الو�سيط. د. اإبراهيم اأني�ص واآخرون،  32/1.
4 -  الوجيز يف اأ�سول الفقه، د عبد الكرمي زيدان ، �ص 92.

مة  ،والذَّ مي معناه رجل له عهد  الإ�ساءة، ورجل ذَّ اللوم يف  وم، وهو  مَّ َمذَّ ة فهو  مَّ َوَمذَّ ّمًا  ذَّ ُه  مَّ َيذَّ ُه  مَّ ذَّ ّم نقي�ص املدح،  الذَّ
العهد، اأنظر ل�سان العرب 220/12.
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الأفعال .  2 ل�سدور  الإن�سان  �سالحية  وحكمها  والتكليف  العقل  مناطها   : الأداء  اأهلية 
الحقوق  لك�سب  ال�سخ�ص  �سالحية  بمعنى  �سرعًا،  به  يعتد  وجه  على  عنه  والأقوال 
بها  تتعلق  له ذمة،  اإن�سان  فكل  بالذمة،  الأهلية  ويعبر عن هذه  بالواجبات،  واللتزام 

حقوق وواجبات)1(.

�سالحيته  لل�سيء  الإن�سان  اأهلية  »اأن   : للبزدوي)2(  الأ�سرار،  ك�سف  كتاب  �ساحب  وقال 
ل�سدور ذلك ال�سيء وطلبه منه، وهي في ل�سان ال�سرع عبارة عن �سالحيته  لوجوب الحقوق 
بقوله  اإياها  الإن�سان  المولى عز وجل بحمل  اأخبر  التي  الأمانة  له وعليه. وهي  الم�سروعة 
ِمْنَها  َواأَ�ْسَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اأَْن  َفاأََبْيَن  َواْلِجَباِل  ْر�ِص  َواْلأَ َماَواِت  ال�سَّ َعَلى  َماَنَة  اْلأَ َنا  َعَر�سْ ا  )اإِنَّ  :

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل()3(. َوَحَمَلَها اْلإِْن�َساُن اإِنَّ

على  ومبا�سرتها  لممار�ستها  اأو   « منه  الت�سرفات  ل�سدور  ال�سخ�ص  �سالحية  هي  وقيل 
وجه يعتد به �سرعًا، وهي ترادف الم�سوؤولية وت�سمل حقوق اهلل من �سالة و�سوم وغيرها 
توجب  الغير  مال  على  فالجناية  ال�سخ�ص،  عن  ال�سادرة  الفعلية  اأو  القولية  والت�سرفات 
الم�سوؤولية . واأهلية الأداء ل توجد عند ال�سخ�ص، اإّل اإذا بلغ �سن التمييز لقدرته حينئذ فهم 

الخطاب ال�سرعي)4(.

المختلفة  الم�ستويات  روؤوف عزت  د. هبة  ال�سيا�سي، فقد عرفت  للعمل  لالأهلية  وبالن�سبة 
لالأهلية على النحو التالي :

اأهلية عامة لكافة الم�سلمين في الواجبات العينية، كالبيعة العامة وال�سورى العامة..  1

عينية .  2 واجبات  معينة  ظروف  في  ت�سبح  قد  التي  الكفائية  للواجبات  خا�سة  عامة،  اأهلية 
كالجهاد، وهي واإن كانت عامة اإّل اأنها تحتاج اأعدادًا وتدريبًا لرفع كفاءة العامة من النا�ص.

اأهلية خا�سة بالواجبات الكفائية، وهي ت�ستلزم قدرة فطرية كما اأن لها جوانب ك�سبية)5(..  3

ي�سترط  اأنها  يرى  تيمية  ابن  الإمام  فاإن  الكفائية،  الواجبات  العامة من  الوليات  اأن  وبما 
فيها اأهلية خا�سة، وهو يرى اأنها تقوم على قاعدتين : القوة والأمانة )فالقوة في كل ولية 

1 -  الوجيز يف اأ�سول الفقه، د. عبد الكرمي زيدان، �ص 92.
2 -  ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم، البزدوي ، 353/4.

3 -  �سورة الأحزاب الآية )72(.
4 -  اأنظر الفقه الإ�سالمي واأدلته، وهبة الزحيلي 476/4.دار الفكر ،دم�سق،1404ه 1984 م

5 - املراأة والعمل ال�سيا�سي، د. هبة روؤوف عزت ،  �ص 101.
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الكتاب  في  عليه  الذي  بالعدل  العلم  اإلى  ترجع  النا�ص  بين  الحكم  في  والقوة  بح�سبها( 
كانت  فاإذا  اهلل،  خ�سية  اإلى  ترجع  والأمانة  الأحكام،  تنفيذ  على  القدرة  واإلى  وال�سنة، 
الحاجة في  الولية اإلى الأمانة اأ�سد ُقدَمّ الأمين، واإن كانت الحاجة للقوة والأمانة جمع بين 
الم�سلحتين، وهكذا في �سائر الوليات اإذا لم تتم برجل واحد جمع بين عدد، فال بد من 

ترجيح الأ�سل اأو تعدد المولى اإذا لم تقع الكفائية بواحد تام)1(.

بل  الفرد  برغبة  يرتبط  ل  فاإنه  لذا  بالأهلية،  منوط  فالأمر  الأ�سلح،  معرفة  هو  فالمهم 
بقدرته، ول يولي من �ساألها اأو حر�ص عليها، ونالحظ في حديث اأبو ذر الغفاري الذي �سبق 
ذكره، اأن الر�سول )( رغم عدم توليه لأبي ذر لأنه : )�سعيف اإّل اأنه قد وله في مو�سع 
اآخر اإذ ا�ستعمله على المدينة حين خرج واأ�سحابه في غزوة ذات الرقاع، وهو ما يدل على 

اأن �سعفه لم يكن فطريًا بل بالن�سبة للولية()2(.

اأهليتها لذا  اإلى عدم  اأهلية المراأة للوليات العامة، فقد ذهب فريق  فبالن�سبة لالآراء في 
حرموا توليتها، وا�ستندوا على الأدلة الآتية :

ُهْم َعَلى َبْع�ٍص  ُ َبْع�سَ َل اهللَّ �َساِء ِبَما َف�سَّ اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقوَّ من القراآن قوله تعالى : » )الرِّ
ِتي َتَخاُفوَن  ُ َوالالَّ اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهللَّ َوِبَما اأَْنَفُقوا ِمْن اأَْمَواِلِهْم َفال�سَّ
َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفاَل  اأََطْعَنُكْم  َفاإِْن  ِرُبوُهنَّ  َوا�سْ اِجِع  اْلَم�سَ ِفي  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُن�ُسوَزُهنَّ 

ا َكِبيًرا()3(. َ َكاَن َعِليًّ �َسِبياًل اإِنَّ اهللَّ

وهي تدل على اأن الرجل هو القيَّم على المراأة والم�سئول عنها وذكروا اأن الأف�سلية في الآية للرجل 
والق�ساء  والجمعة  بالأذان  الجهاد،  في  والقوة  المراأة  والنفقة على  والعقل  بالنبوة  اخت�ص  لأنه 
والإمامة في ال�سالة اإلى غيرها من الأ�سياء التي اخت�ص بها الرجال دون الن�ساء. ولغلبة اللين 
وال�سعف على الن�ساء . فما دام الرجل قّوامًا على المراأة فال يجوز ان تتولى المراأة ولية عامة 
تجعلها �ساحبة �سلطة وقوامة عليه، اأو حتى م�ساركة له في القوامة . واإذا كانت المراأة عاجزة عن 

اإدارة اأ�سرتها فمن باب اأولى تكون عاجزة عن اإدارة �سئون النا�ص والف�سل في اأمورهم.

وفي الرد على هذا الراأي الذي اأوردته د. هبة روؤوف والذي يتفق معه الباحث هو » اأن ذكر 
َن ِباأَْنُف�ِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروٍء  القوامة والدرجة التي ذكرت في قوله تعالى : )َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّ�سْ

1  - ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية يف ا�سالح الراعي والرعية، بريوت، من�سورات دار الآفاق اجلديدة، �ص 21-15.
2  -  البداية والنهاية لبن كثري، مكتبة الن�سر يف الريا�ص ومكتبة املعارف يف بريوت، 83/4، الطبعة الأولى، 1966م.

3 -   �سورة الن�ساء الآية )34(.
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ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َوُبُعوَلُتُهنَّ  ُ ِفي اأَْرَحاِمِهنَّ اإِْن ُكنَّ ُيوؤِْمنَّ ِباهللَّ َوَل َيِحلُّ َلُهنَّ اأَْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَّ
َجاِل َعَلْيِهنَّ  اَلًحا َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرِّ ِهنَّ ِفي َذِلَك اإِْن اأََراُدوا اإِ�سْ اأََحقُّ ِبَردِّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم()1(. لم تاأت اإل في �سياق الحديث عن الحياة الزوجية التي يلزم  َدَرَجٌة َواهللَّ
فيها تحمل طرف واحد لالأمر، مع مالحظة اأن �سرفه عن الن�ساء في الأ�سرة لي�ص دلياًل 
اأمر بيته، ول مجال هنا  اأو عجز بل هو تقديم لالأ�سلح، فاإن غاب تتولى  اأهلية  على عدم 

لتعدية الحكم اإلى الوليات العامة التي مناطها الأهلية الخا�سة )2(.

العظمى.  للولية  المراأة  تولي  حرمة  على  الفقهاء  بها  ا�ستدل  التي  النبوية  ال�سنة  ومن 
بالحديث الأول وهو : عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل )( “يا مع�سر 
الن�ساء ت�سدقن واأكثرن ال�ستغفار فاإني راأيتكن اأكثر اأهل النار، فقالت امراأة منهن جزلة 
)ذات العقل والراأي والوقار( : ومالنا يا ر�سول اهلل اأكثر اأهل النار؟ قال : تكثرن من اللعن 
وتكفرن الع�سير وما راأيت من ناق�سات عقل ودين اأخلب لذي لب منكن، قالت : يا ر�سول 
اهلل ما نق�سان العقل والدين؟ قال : اأما نق�سان عقلها ف�سهادة امراأتين بقول �سهادة رجل 
فهذا نق�سان العقل، وتمكث الليالي ل ت�سل، وتفطر في رم�سان فهذا نق�سان الدين “)3(.  

ِمْن  �َسِهيَدْيِن  :)َوا�ْسَت�ْسِهُدوا  تعالى  قوله  على  بنى  لل�سهادة  بالن�سبة   )( النبي  حديث 
لَّ اإِْحَداُهَما  ْن َت�سِ َهَداِء اأَ ْوَن ِمَن ال�سُّ ْن َتْر�سَ َتاِن ِممَّ ِرَجاِلُكْم َفاإِْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَراأَ

َر اإِْحَداُهَما اْلأُْخَرى()4(. َفُتَذكِّ

بالن�سبة لما ي�سير اإليه الحديث والآية، فقد تحدث البع�ص عما طبع عليه الن�ساء من النق�ص 
والعوجاج في اأخالقهن وميلهن اإلى اتباع الهوى، في مقابل التفوق الطبيعي في ا�ستعداد 
باأنوثة  قرينة  �سفة  النق�ص  اأن  بع�سهم  واعتبر   .)5(« المجتمع  باأعباء  ونهو�سهم  الرجال 
المراأة، وهو الأمر الذي اأدى في نظرهم اإلى تخفيف ال�سرع بعدم تكليفهن بكثير مما يجب 

على الرجال كالجماعة والجمع. والجهاد »)6(. 

1 -  �سورة البقرة الآية )228(
2  - املراأة والعمل ال�سيا�سي،  د. هبة روؤوف عزت،  �ص 131.

3 -  البخاري، �سحيح البخاري، كتاب احلي�ص، باب ترك احلائ�ص ال�سوم، 483/1، حديث رقم 304- التقوى ، �سحيح 
م�سلم، كتاب الإميان، باب نق�سان الإميان ينق�سان الطاعات، 61/1.

4 -  �سورة البقرة الآية )282(.
5  - الع�سقالين، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري،162/9،القاهرة، دار الريان للرتاث،1987م.

6  - املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، د. يو�سف حامد العامل، القاهرة، �ص 413، �ص 428، املعد العاملي للفكر 
الإ�سالمي 1991م.
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لكن اإذا تاأملنا التركيب البيولوجي للمراأة اأو الخلقة الربانية التي خلقها بها اهلل �سبحانه 
وتعالى، لكي تنا�سب وتالئم وظيفتها التي خلقت من اأجلها، وهي الحمل والإنجاب وتربية 
الأطفال ومعاملة الرجل التي تحتاج اإلى كمال العاطفة اأكثر من احتياجها اإلى كمال العقل، 
الكريم  القراآن  اأثبت  وقد  الرجل،  اأقل �سبطًا وحفظًا لالأمور من عقل  اأن عقلها  لذا نجد 
اهلل  منحهن  بما  الرجل  لب  �سلب  على  ال�سعيفات  الن�ساء  قدرة   )( النبي  وحديث 
�سبحانه وتعالى من قدرة  على ذلك ، قال تعالى )اإِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم()1( .واإن المراأة لتفعل 
بع�ص الأ�سياء لتحبب زوجها فيها من ح�سن تبعلها له لينجذب اإليها ويميل لها، كي توؤدي 

دورها في الحياة الزوجية.

وقد ذكر ابن القيم اأن ا�ست�سهاد امراأتين مكان رجل اإنما هو لأذكار اإحداهما الأخرى اإذا 
�سلت، وهذا اإنما يكون فيه �سالل في العادة ، وهو الن�سيان وعدم ال�سبط، اإلى هذا المعنى 
اأ�سار النبي )( حيث قال : “ اأما نق�سان عقلهن ف�سهادة امراأتين ب�سهادة رجل “فتبين 
الن�ساء  عدل  اأن  بذلك  فعلم  الدين،  �سعف  ل  العقل  ل�سعف  هو  اإنما  �سهادتهن  �سطر  اأن 
بمنزلة عدل الرجال، واإنما عقلها ينق�ص عنه، فما كان من ال�سهادات ل يخاف فيه ال�سالل 
في العادة لم تكن على ن�سف رجل، وما تقبل فيه �سهادتهن منفردات اإنما هي اأ�سياء تراها 
بعينها، اأو تلم�سها بيدها، اأو ت�سمعها باأذنها من غير توقف على عقل، كالولدة وال�ستهالل 
والرت�ساع والحي�ص والعيوب التي تحت الثياب، فاإن مثل هذا ل ين�سى في العادة، ول تحتاج 

معرفته اإلى اإعمال عقل كمعاني الأقوال التي ت�سمعها من الإقرار بالدَيّن وغيره)2(.

وفي نق�سان العقل، فقد اأثبتت الدرا�سة اأن الن�سيان غالب طباع الن�ساء وهذا عبر عنه في الآية 
المراأة  الن�سيان على  العقل من �سدور  اأبعد في  الن�سيان  المراأتين على  –  واجتماع  بال�سالل 
الواحدة، فاأقيمت المراأتان مقام الرجل الواحد، حتى اأّن اإحداهما لو ن�سيت ذكرتها الأخرى)3(.

وقد اأ�سار د. عبد الكريم زيدان اإلى اأن النق�ص الذي ورد في الحديث »باأن هنالك نق�سًا 
فطريًا ونق�سًا نوعيًا – فالفطري هو نق�ص العقل اأو الذكاء بدرجات متفاوتة تبداأ بال�سفه 
وتنتهي بالجنون وهي من عوار�ص الأهلية، ول يدخل فيه الن�ساء اإذ يتحملن التكليف ال�سرعي 

1  -  �سورة يو�سف الآية )28(.
2 - الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، محمد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، حتقيق د. محمد جميل غازي، 221/1، 

مطبعة املدين، القاهرة )بدون(.
3  - اأمل عبد العزيز، ما اأثر بع�ص الفروق بني الرجل واملراأة على الذاكرة واأداء ال�سهادة يف املحاكم، ر�سالة ماج�ستري 

يف علم النف�ص الإ�سالمي، 1417هـ ، 1996م ، جامعة اخلرطوم، كلية الآداب.
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والم�سوؤولية الجنائية والمدنية ، وم�سوؤولية تولي الوليات العامة، اأما النق�ص النوعي فهو 
بع�ص  اأو  والنفا�ص  الحي�ص  دورة  موؤقتًا كما في  الفطرة  يكون عر�سًا يطراأ على  نق�ص قد 

فترات الحمل وهو ل يخل بالأهلية)1(.

ويوافق الباحث ما ذهب اإليه العلماء فيما �سبق ، اإذن يكون النق�ص في الحديث ال�سريف 
لي�ص نق�سًا فطريًا لزمًا، بل مرتبطًا ببع�ص الواجبات المرتبطة بالأهلية، ول يتعار�ص مع 
وجود ن�ساء وهبهنَّ اهلل قدرات عالية في مجالت ينق�ص فيها م�ستوى الن�ساء وعامة الرجال، 
بل قد تكون فيها اأف�سل من الرجال لأن الأمر منوط بالأهلية ذات العنا�سر الك�سبية » وهي 

الأهلية الخا�سة بالواجبات الكفائية كالوليات التي ت�ستلزم قدرة فطرية«.
والحديث الثاني ال�سحيح الذي اأخرجه البخاري عن اأبي بكرة )(. قال : قال ر�سول 

)( “ لن يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة”)2( .
هذا الحديث ل بد اأن يفهم في �سوء الأحاديث الواردة عن فار�ص وك�سرى، في �سياق حادثة 
ل�سحيح  �سرحه  في  الع�سقالني  ويذكر  ك�سرى،  ابنة  عليهم  ملكوا  فار�سًا  اأن  هي  معينة، 
البخاري » اأن الحديث تتمة لق�سة ك�سرى الذي مزق كتاب النبي )( ف�سلط اهلل عليه 
ابنه فقتله، ثم قتل اأخوته، فلما مات م�سمومًا انتهى الأمر بتاأمير ابنته بوران بنت �سيرويه 
ابن ك�سرى فنهب ملكهم ومزقوا كما دعا عليهم النبي )()3(. فالحديث خا�ص بقوم 

فار�ص ويدخل في اإطار الإخبار بعدم الفالح والب�سارة ل في باب الحكم ال�سرعي.
وذكر الإمام ابن تيمية  تعليقا اأورده الإمام الغزالي في كتابه ال�سنة النبوية بين اأهل الفقه 
به،  يعمل  ل  لفظه  واأن عموم  تتعداها،  ل   .. »واقعة عين بخ�سو�سها  باأنها  الحديث  واأهل 
بمعنى اأن النبي )( حكم بهذا الحكم على الدولة الفار�سية عندئذ فح�سب، فلم يق�سد 
اأن يقوم حكمًا عامًا لكل قوم ولوا عليهم امراأة، في اأي زمان ومكان، وي�ست�سهد بال�سعوب 
اإلى  الذين ولوا عليهم ن�ساء، مع هذا اأفلحوا وتقدموا، مثل بلقي�ص ملكة �سباأ التي قادتهم 
الإ�سالم. وما كان لها من كلمة ونفاذ راأي، واأنديرا غاندي في الهند، والملكة فكتوريا ملكة 
للذكورة  واأنه ل دخل  الن�سوة؟  اختار هوؤلء  لمن  المتوقعة  الخيبة  فاأين  انجلترا وغيرهن. 
والأنوثة هنا، فاإن اهلل قد ين�سر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة الم�سلمة مما يقع فيها 

من مظالم)4(. 
1 - الوجيز يف اأ�سول الفقه، د. عبد الكري زيدان، �ص 200.

2 -   �سحيح البخاري، 304/1، ولفظ احلديث مل�سلم 1459/3، حديث رقم 1829.
3 -   ابن حجر، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، كتاب املغازي، باب كتاب النبي )r( اإلى ك�سرى وقي�سر، 732/7.

4 - ال�سنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث �ص 52 – 59، ال�سيخ الغزايل، دار ال�سروق، طبعة 6، 1989م.
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وا�ستدلوا اأي�سًا باأن النبي )( ول اأحد من خلفائه ول من بعدهم اأن ولوا امراأة ق�ساًء ول 
ولية مع اأن ا�ستراكهم في ال�سوؤون الجتماعية العامة كان متوفرًا . فقد �ساركت في خدمة 
المجتمع . من تي�سير الم�سكن والماأكل  للوافدين. عن فاطمة بنت قي�ص اأنها قالت “ اأن اأم 
�سريك كانت امراأة غنية من الأن�سار عظيمة النفقة في �سبيل اهلل ينزل عليها ال�سيفان 

.)1(“
وقد جاءت اآثار في تولي المراأة ال�سلطة التنفيذية اأو ال�سرطة اأو ما ي�سمى في التراث الفقهي 
الإ�سالمي )الح�سبة(. وكان ذلك في القرن الأول، وعلى خلفية هذه الآثار اأجاز بع�ص علماء 
الم�سلمين تولي المراأة هذه المنا�سب القيادية الح�سا�سة في الدولة الإ�سالمية، وا�ستدلوا 
بما ثبت من اأن �سمراء بنت نهيك الأ�سدية* كانت تمر في الأ�سواق تاأمر بالمعروف وتنهى 
وي�سير  هيبتها  الى  يرمز  ال�سوط  وهذا  معها،  ب�سوط  ذلك  النا�ص عن  وتنهى  المنكر،  عن 
ال�سامية في  المهام  لم يكن مغيبات عن  الن�ساء  فاإن  الأمنية. وب�سفة عامة  الى وظيفتها 
عهد الإ�سالم الأول.وقد اأفردت كتب الحديث ن�ساء راويات ومفتيات. ويروى عن عمر بن 
الخطاب )( اأن ولى اأم ال�سفاء بنت عبد اهلل ،على مرفق اقت�سادي مهم وهو ح�سبة 

ال�سوق بما يتطلبه ذلك من مراقبة لالأ�سعار وقمع الغ�ص)2(.
باإطالقها  الولية  »اأن  والقانون  الفقه  بين  المراأة  كتابه  في  ال�سباعي  م�سطفى  د.  اأورد 
لي�ست ممنوعة عن المراأة بالإجماع، بدليل اتفاق العلماء قاطبة على جواز اأن تكون المراأة 
و�سية على ال�سغار وناق�سي الأهلية، خا�سة في الولية المتعدية على الغير وهى من الأمور 
المدنية كالح�سانة مثاًل ، واأن تكون وكيلة لأي جماعة من النا�ص في ت�سريف اأموالهم، واأن 
الحالت،  بع�ص  في  الق�ساء  تتولى  اأن  يجيز  اأبا حنيفة  لأن  ولية،  وال�سهادة  �ساهدة  تكون 
الأخرى  الوظائف  �سائر  اأما  العليا،  الدولة  رئا�سة  الحديث في منع  والق�ساء ولية، فن�ص 

فلي�ص في الإ�سالم ما يمنع المراأة من توليها لكمال اأهليتها)3(.
الكبرى  الولية  المراأة  تولي  جواز  عدم  في  وردت  التي  لالأقوال  وتحليلنا  وبا�ستعرا�سنا 

1 - النووي، �سحيح م�سلم، كتاب الفتنة ا�سراط ال�ساعة، باب يف خروج الدجال ومكثه يف الأر�ص 203/8.

2 *  �سمراء بنت نهيك الأ�سدية ، اأدركت الر�سول )( وعمرت ، وكانت متر يف الأ�سواق تاأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر وت�سرب النا�ص على ذلك ب�سوط كان معها، اأنظر ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، اأبى عمر يو�سف بن عبد اهلل 
بن محمد بن عبد الرب، حتقيق على محمد البجاوى،102/2.، دار النه�سة للطباعة والن�سر ،الفجالة، القاهرة، )بدون(

-   احل�سارة الإ�سالمية بن اأ�سالة املا�سي واآمال امل�ستقبل، جمع واإعداد علي بن نايف ال�سحود ، املكتبة ال�ساملة ، باب 
الرتبية الإ�سالمية وحتدي غياب دور املراأة، 176-7.

3 - املراأة بني الفقه والقانون، د. م�سطفى ال�سباعي، �ص 39.
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وبعر�سنا لأدلتهم فاإن الباحث يرى الآتي:
لتحمل  وت�سلح  موؤهلة  والمراأة  خا�سة  اأهلية  ت�ستلزم  �سابقًا  وردت  كما  الكبرى  الوليات 
التي  الج�سام  المهام  مع  مهامه  تتعار�ص  اأن  يمكن  والذي  الكفائي  الواجب  هذا  م�سوؤولية 
 ، لوحدها  ال�سفر  مثاًل  بالمراأة  الخا�سة  الأحكام  مع  تتعار�ص  وكذلك  المراأة  علي  تجب 
والذين ي�سافرون معها لي�ص بمحارم، والبيات خارج الوطن، والخلوة  ، عن ابن عبا�ص ر�سى 
اهلل عنهما قال �سمعت ر�سول اهلل )( يخطب يقول )ل يخلون رجل بامراأة ، ول ت�سافر 
امراأة اإل ومعها محرم()1(. اأي�سًا اإذا كانت متزوجة يوؤدي ذلك اإلى اإهمال زوجها واأولدها. 
واإذا قارنا مهام الولية الكبرى هذه مع المهام التي اأخت�ص بها الرجال فاإمامة الم�سلمين 
في ال�سالة وتح�سين الثغور اإلى غيرها من الأمور التي هي غير مطالبة بها بحكم ال�سرع، 
فنجدها نف�سها �ستواجه المراأة في توليها للولية الكبرى. فاأرى  الموافقة على اأّل تتولها 
للم�سلحة العامة وم�سلحة الأ�سرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، والمراأة هي الم�سوؤول 
الأول عن نجاحها. لذا يمكن للمراأة التي بو�سعها اأن تتولى الولية الكبرى وتتحمل اأعباءها، 
وبالتاأكيد الولية الكبرى ل تتحملها لوحدها بل لل�سريعة اأبعاد في ال�سورى والمجال�ص التي 
تعينها على اأداء مهامها كما حدث للملكة بلقي�ص التي كانت ترجع لمجل�ص ال�سورى كما جاء 
ْمًرا َحتَّى َت�ْسَهُدوِن *  في قوله تعالى :)َقاَلْت َيا اأَيَُّها اْلَماَلأُ اأَْفُتوِني ِفي اأَْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة اأَ

ُمِريَن )2(. َلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتاأْ ْمُر اإِ �ٍص �َسِديٍد َواْلأَ ٍة َواأُوُلو َباأْ َقاُلوا َنْحُن اأُوُلو ُقوَّ

اأما بالن�سبة لتولي المراأة الوظائف العامة في الدولة فلي�ص في ن�سو�ص القراآن الكريم ما 
يمنع المراأة من تولي وظيفة موؤهلة لها مثل الرجل بل هناك من الآيات ما يعك�ص ت�سامنها 
َبْع�ٍص  ْوِلَياُء  اأَ ُهْم  َبْع�سُ َواْلُموؤِْمَناُت  ِمُنوَن  :)َواْلُموؤْ تعالى  قوله  مثل  العامة  للم�سلحة  وتكافلها 
 َ اهللَّ َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن  اَلَة  ال�سَّ َوُيِقيُموَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َياأُْمُروَن 
اٍت  ُ اْلُموؤِْمِنيَن َواْلُموؤِْمَناِت َجنَّ َ َعِزيٌز َحِكيٌم * َوَعَد اهللَّ ُ اإِنَّ اهللَّ َوَر�ُسوَلُه اأُوَلِئَك �َسَيْرَحُمُهُم اهللَّ
ِ اأَْكَبُر  َواٌن ِمَن اهللَّ اِت َعْدٍن َوِر�سْ َبًة ِفي َجنَّ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َساِكَن َطيِّ

َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم()3(.

الج�سد  كمثل  وتراحمهم  توادهم  في  الموؤمنين  مثل   « النبوية  ال�سنة  في  جاء  ما  وكذلك 

1 - �سحيح م�سلم ب�سرح النووي الإمام اأبي زكريا محي الدين بن �سرف النووي،  كتاب احلج، باب �سفر املراأة مع محرم 
اإلى احلج وغريه.104/4، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت ، لبنان )بدون(.

2  -  �سورة النمل الآيات )33-32(.
3 -   �سورة التوبة الآيات )72-71(
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الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر الج�سد بالحمى وال�سهر«)1(.

وتولي هذه الوظائف في الدولة محكوم باأوامر الإ�سالم وال�سوابط الخا�سة بالمراأة كعدم 
الخلوة، وعدم ال�سفر اإّل مع ذي محرم، وكذلك اللتزام بالزي ال�سرعي الذي يقت�سي اأّل 
تك�سف المراأة ما يحرم من ج�سدها. واإذا كانت ذات زوج فال بد اأن ير�سى زوجها بعملها، 

وله اأن يمنعها اإذا راأى عملها موؤثرًا على التزاماتها تجاهه اأو تجاه الأ�سرة .
ال�سيا�سية  للم�سلمين  العامة  الحياة  في  المراأة  م�ساركة  على  العترا�سات  بع�ص  هنالك 
والجتماعية واأ�سل لقائها بالرجال، لكن ال�سواهد تدل على خالف ذلك فالنبي )( كانت 
له لقاءات مع الن�ساء في تعليمهن، هذا مع كمال التقوى، وكمال حر�سه و�سعوره باأنه الأ�سوة 
الح�سنة للموؤمنين)2(. ثم اأن النبي )( ينظر اإلى المراأة على اأنها اإن�سان كريم تفر�ص عليه 
امراأة  تختلف من  والتي  الخت�سا�سات،  الرجال على ح�سب  مع  ن�ساطات  يمار�ص  اأن  الحياة 

لأخرى، ومن مجتمع الريف اإلى مجتمع المدينة، ومجتمع الجداد ومجتمعنا المعا�سر.
وال�سحابة   )( النبي  مع  تمت  التي  اللقاءات  باأن  اعترا�سهم  المعار�سون  �ساق  وقد 
مع الن�ساء كانت خ�سو�سية له، ول�سرورات �سرعية وال�سرورات تبيح المحظورات، ثم اإن 

المجتمع في عهد النبي )( كان مجتمعًا �سالحًا توؤمن فيه الفتنة.

 لكن، ل اأحد ي�سك في اأن مجتمع ال�سحابة كان مجتمعا فا�سال،  وكل مجتمع ل يخلو من 
اأقوياء و�سعفاء في الإيمان فالنبي )( كان يعلمهم ويربيهم على القتداء به، وتوجيههم 
اإلى اللقاء الجاد بين الرجال والن�ساء لي�سود مجتمعًا محت�سم ت�سود فيه الآداب التي �سرعها 
اهلل �سبحانه وتعالى. وفي حديث فاطمة بنت قي�ص خير دليل : قالت :اإن اأبا عمرو بن حف�ص 
طلقها البتة فجاءت ر�سول اهلل )( فذكرت ذلك له فقال : لي�ص لك عليه نفقة فاأمرها 
اأن تعتد في بيت اأم �سريك ثم قال “ تلك امراأة يغ�ساها اأ�سحابي اعتدي عند ابن اأم مكتوم 
اأن ي�سقط  اأكره  اأي�سًا »فاإني  اأعمى ت�سعين ثيابك عنده”)3(. وفي رواية لم�سلم  فاإنه رجل 
عنك خمارك اأو ينك�سف الثوب عن �ساقيك فيرى القوم منك ما تكرهين«)4(. فال�ساهد في 

1 - �سحيح البخاري، باب رحمة النا�ص والبهائم، و�سحيح م�سلم، كتاب الرب، باب تراحم املوؤمنني.
2 -   حترير املراأة يف ع�سر الر�سالة، عبداحلليم اأبو �سقة، 13/3.

*البتة : املراد هنا الطالق الثالث، كما اأن الطلقة الثالثة اأي�سًا بتة.
3 -  �سحيح م�سلم، كتاب الفتنة، ا�سراط ال�ساعة، باب خروج الدجال ومكثه يف الأر�ص 203/8.

4 -  �سحيح م�سلم ، كتاب، كتاب الطالق، باب الطلقة ثالث ل نفقة لها، 195/4.
*عاتق : بلغت احُللم وا�ستحقت التزويج،  وقيل البكر، التي خدرت يف بيت اأهلها ومل تتزوج �سميت بذلك لأنها عتقت عن 

خدمة ابوبها ومل ميلكها زوج بعد ، انظر ل�سان العرب 234/10
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الحديث اأن المخالطة حادثة بين الرجال والن�ساء، وعند اأمره اإياها اأن تق�سي فترة العدة 
في بيت ابن اأم مكتوم لأنه اأعمى فاإذا �سقط خمارها ل حرج، لي�ست من لقاء الرجال لأنه 
مباحًا لأن اأم �سريك نف�سها كانت تالقي الرجال. وقد عالج النبي )( الفتن ومواجهتها 
بالطريق القويم، وهو المنهج الذي علمه الر�سول )( لأ�سحابه ونظم �سوؤون المجتمع 
كلها على اأ�سا�سه، ومنها م�ساركة المراأة في الحياة الجتماعية وال�سيا�سية كهجرة المراأة 
بدينها من المجتمع الكافر : عن مروان والم�سور بن مخرمة قال : وجاء الموؤمنات مهاجرات 
 – يومئذ   )( اهلل  ر�سول  اإلى  خرج  ممن  معيط  اأبي  بن  عقبة  بنت  كلثوم  اأم  وكانت   ،
وهي  عاتق* – فجاء اأهلها ي�ساألون النبي )( اأن يرجعها اإليهم فلم يرجعها اإليهم”)1(. 
و�سرع لها ح�سور ال�سالة في الم�سجد، و�سهود الحتفالت العامة ك�سالة العيدين واأداء 
منا�سك الحج، وتبادل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيعة اإمام الم�سلمين و�ساركت 

في الجهاد باأعمال تنا�سب طبيعتها .

عن الربيع بنت معوذ قالت : » كنا نغزو مع النبي )( فن�سقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحى اإلى المدينة “)2(.وكذلك العمل خلف خطوط القتال في مجال التغذية والتمري�ص 
: عن اأم عطية الأن�سارية قالت : » غزوت مع ر�سول اهلل )( �سبع غزوات اأخلفهم في 
رحالهم فاأ�سنع لهم الطعام واأداوي الجرحى واأقوم على المر�سى “)3(. والنماذج كثيرة ل 
ي�سع المجال ل�سردها جميعًا . كذلك �ساركت المراأة في العمل المهني بحيث ل يتعار�ص مع 
م�سوؤوليتها الأ�سرية في الزراعة والرعي والتمري�ص . وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : 
اأ�سيب �سعد يوم الخندق ... ف�سرب النبي )( خيمة في الم�سجد ليعوده من قريب”)4(. 
وقال الحافظ بن حجر ... اأن ر�سول اهلل )( جعل �سعدًا في خيمة رفيدة عند م�سجده 

وكانت امراأة تداوي الجرحى فقال : “ اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب”)5(.

1  - �سحيح البخاري، كتاب ال�سروط، باب ما يجوز من ال�سروط يف الإ�سالم ، 241/6.
2  -  �سحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب رد الن�ساء للقتلى واجلرحى، 420/6.

3 -   �سحيح م�سلم، كتاب اجلهاد، باب الن�ساء الغازيات ير�سح لهن ول ي�سهم، 199/5. والر�سح العطية القليلة  املعجم 
الو�سيط 350/1

4  - البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النبي )r( من الأحزاب 416/8، م�سلم، كتاب اجلهاد والرب، باب جواز قتال 
من نق�ص العهد، 160/5

5  -  فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، 415/8.
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�لمبحث �لخام�ص

 �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر و�جب كفائي

من فرو�ص الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل ما يعود بالنفع وال�سالح على الفرد 
الم�سلم وعلى الجماعة الم�سلمة معروف، وكل ما اأمر به اهلل �سبحانه وتعالى فهو معروف يحق للم�سلم 
اأمر اهلل �سبحانه  الأمر به، فالمعروف هو الخير . وكذلك الأمر بالن�سبة للنهي عن المنكر فكل ما 

وتعالى الم�سلمين بالبتعاد عنه منكرًا يحق للم�سلم النهي عنه وعدم القتراب منه، فكل منكر �سر.

هنالك الكثير من الآيات القراآنية ت�سير اإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..قال تعالى : 
ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍص َياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن  ِمَناُت َبْع�سُ » )َواْلُموؤِْمُنوَن َواْلُموؤْ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم()1(. ُ اإِنَّ اهللَّ َ َوَر�ُسوَلُه اأُوَلِئَك �َسَيْرَحُمُهُم اهللَّ َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللَّ اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ال�سَّ

ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َوَياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُي�َساِرُعوَن  قال تعالى : » )ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
اِلِحيَن()2( . ِفي اْلَخْيَراِت َواأُوَلِئَك ِمَن ال�سَّ

اْلُمْنَكِر  َعِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف  َواأُْمْر  اَلَة  ال�سَّ اأَِقِم  ُبَنيَّ  )َيا   «  : لقمان  ل�سان  على  تعالى  وقال 
اَبَك اإِنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر()3(. ِبْر َعَلى َما اأَ�سَ َوا�سْ

ربطت الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باإقامة ال�سالة واإيتاء الزكاة وطاعة اهلل ور�سوله 
والم�سارعة في الخيرات بل قدمته على اأركان الإ�سالم . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل 
في العملية التربوية التي يبداأ الإن�سان فيها بتغيير نف�سه اأوًل ثم يخرج للمجتمع ليغير ما يمكنه ذلك.

والقراآن الكريم جعل هذا الحق يتعدى من كونه حقًا من حقوق الم�سلم و�سفة من �سفاته، 
َتُوا  اَلَة َواآَ اُهْم ِفي اْلأَْر�ِص اأََقاُموا ال�سَّ نَّ ِذيَن اإِْن َمكَّ لي�سل اإلى حد الوجوب، قال تعالى : )الَّ
ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر( )4(.وقال تعالى: )ُكْنُتْم َخْيَر  َكاَة َواأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوهلِلَّ الزَّ
اأَْهُل  اآََمَن  َوَلْو   ِ ِباهللَّ َوُتوؤِْمُنوَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن  َتاأْ ا�ِص  ِللنَّ اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ
ْكَثُرُهُم اْلَفا�ِسُقوَن()5(.بل جعله في م�ستوى الإيمان  اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُموؤِْمُنوَن َواأَ
باهلل، لأنه بمثابة حماية لالإيمان . وجعله �سرطًا للخيرية، التي ل ي�ستحقها الموؤمنون اإّل بعد 

قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا دليل وجوبه من القراآن.
1 -   �سورة التوبة الآية )71(.

2 -  �سورة اآل عمران الآية )114(.
3 -   �سورة لقمان الآية )17(.
4  - �سورة احلج الآية )41(. 

5  - �سورة اآل عمران الآية )110(.
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دليل وجوبه من �ل�صنة :

عن حذيفة بن اليمان ر�سي اهلل عنه اأن النبي )( قال : “ والذي نف�سي بيده لتاأمرن .  1
بالمعروف وتنهون عن المنكر اأو ليبعثن عليكم قومًا ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم”)1(.

وعن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما قال : قال ر�سول اهلل )( : “ لي�ص منا من لم .  2
يرحم �سغيرنا ويوقر كبيرنا وياأمر بالمعروف وينه عن المنكر”)2( .

ونالحظ اأن لفظ »المعروف » والمنكر« جاءت على العموم دون تخ�سي�ص جانب معين لي�سمل 
كل جوانب الحياة وهذا ما يعرف بالح�سبة، وهى ولية دينية يقوم ولى الأمر _الحاكم_ 
بمقت�ساها بتعيين من يتولى مهمة الأمر  بالمعروف اإذا ظهر تركه والنهى عن المنكر اإذا 
ظهر فعله ، �سيانة للمجتمع من النحراف ، وحماية للدين من ال�سياع،وتحقيق لم�سالح 
النا�ص الدينية والدنيوية وفقا ل�سرع اهلل وهو من فرو�ص الكفايات، لقوله تعالى :)َوْلَتُكْن 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( ٌة َيْدُعوَن اإَِلى اْلَخْيِر َوَياأْ ِمْنُكْم اأُمَّ

)3(. وهذا النظام يقوم على �سيانة اأعرا�ص النا�ص والمحافظة على المرافق العامة، والأمن 

واإلزامهم  وال�سناعات  الحرف  واأ�سحاب  الأ�سواق  العام على  والإ�سراف   ، للمجتمع  العام 
ب�سوابط ال�سرع في اأعمالهم ومتابعتهم على مدى التزام الجودة في اإنتاجهم،مع التن�سيق 

مع الجهات ذات الخت�سا�ص والموؤ�س�سات.)4(

فهذه المجموعة التي تمار�ص هذا الحق ل بد اأن تكون عارفة معرفة �سحيحة وكافية باأمور 
الواجب  هذا  ممار�سة  يوؤدي  ل  حتى  الواجب،  وغير  والواجب  والحرام،  كالحالل  الدين، 
اإلى مف�سدة اأكبر لعدم العلم .ولأن ال�سريعة جاءت بتح�سيل الم�سالح وتكميلها ،وتعطيل 

المفا�سد وتقليلها واأنها ترجح خير الخيرين ، وتدفع �سر ال�سرين.

واأهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل في الآتي :
تر�سيخ العقيدة والقيم الإ�سالمية في نفو�ص الم�سلمين، حتى يمكن الق�ساء على البدع .  1

والنحرافات وتثبيت الإيمان في نفو�ص الم�سلمين .
اإ�سالح الأخالق التي تمكن الم�سلم من النت�سار على �سهواته واأطماعه وما لهذا من .  2

دور كبير في توجيه ال�سلوك نحو الخير .

ن�سرة المظلوم وردع الظالم عن ظلمه : فممار�سة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  3

1 -  اأخرجه الرتمذي ، كتاب الفنت، حديث رقم 2095.
2 -  �سنن الرتمذي، كتاب الرب وال�سلة، حديث رقم 1844.

3  -  �سورة اآل عمران الآية )104(.
.http.www.al-islam.com1   -4
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تدعو للعدل والرحمة والبعد عن الظلم، فالظالم يجد من يمنعه عن ظلمه وال�سعيف 
يجد من ين�سره ويرد الظلم عنه)1(. ومن هنا اعتبر الر�سول )( الأمر بالعدل من 
اأف�سل �سور الجهاد في �سبيل اهلل فقال عليه ال�سالم “ اأف�سل الجهاد كلمة عدل عند 

�سلطان جائر”)2(.   

والهدف من قيام الفرد الم�سلم في المجتمع بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى ل ي�سيع المعروف في المجتمع، ول يقع المنكر فيه، وبانت�سار المخالفات ل�سرع اهلل في 
المجتمع ي�سبح مهددًا بالعقوبة من اهلل و�سخطه قبل اأن تكون حماية للمجتمع الذي يعي�ص 
فيه، وكذلك عدم ا�ستجابة الدعاء كما في الحديث الذي ورد ذكره اأو وقوع العقاب من اهلل 
يَبنَّ �لَِّذيَن َظَلُمو�  ُقو� ِفْتَنًة َل ُت�صِ على النا�ص جميعًا، كما جاء في قوله تعالى : )َو�تَّ
)3(. وكما ورد في الحديث عن اأبي بكر 

 �َصِديُد �ْلِعَقاِب(
َ َّ
ًة َو�ْعَلُمو� �أَنَّ �هلل ِمْنُكْم َخا�صَّ

ر�سي اهلل عنه قال : اإني �سمعت ر�سول اهلل )( يقول : “ اإن النا�ص اإذا راأوا الظالم فلم 
ياأخذوا على يديه اأو�سك اأن يعمهم اهلل بعقاب منه “ )4(. وحديث زينب بنت جح�ص )ر�سي 

اهلل عنها( قالت : قلت يا ر�سول اهلل » اأنهلك 

وفينا ال�سالحون؟ قال » نعم اإذا كثر الخبث »)5(.
وعلى الم�سلم اأن يجاهد في هذا الأمر مهما كانت الظروف والأحوال، وفي كافة موؤ�س�سات 
وال�سوق  والم�سجد  والمدر�سة  البيت  في  الإدارية،  الم�ستويات  مختلف  وفي  المجتمع، 
والطرقات والوزارات وكافة الموؤ�س�سات. وكل فرد من اأفراد المجتمع بح�سب موقعه ،  عن 
طارق بن �سهاب قال �سمعت اأبو �سعيد عن ر�سول اهلل ) ( قال:)من راأى منكرا فليغيره 
بيده فاإن لم ي�ستطع فبل�سانه فاإن لم ي�ستطع فبقلبه وهذا اأ�سعف الإيمان()6(وقد وجه النبي 
 :)( قال،  قال ر�سول اهلل )(اأ�سحابه بقوله  في حديث اأبى �سعيد الخدري )(
“ اإياكم والجلو�ص في الطرقات “ فقالوا : مالنا بد اإنما هي مجال�سنا نتحدث فيها قال : 

1 - حقوق الن�سان يف القراآن الكرمي ودورها يف التن�سئة الجتماعية ، د. وليد رفيق محمد، �ص 163. دار احلامد للن�سر 
والتوزيع، الأردن، عمان، 2007م.

2 - اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي، محمد بن عي�سى اأبو عي�سى الرتمذي ال�سلمى، باب اأف�سل اجلهاد كلمة عدل عند 
�سلطان جائر،470/4 ،دار اإحياء الرتاث العربي، حتقيق اأحمد محمد �ساكر واخرون، بريوت، لبنان.

3 -   �سورة النفال الآية )25(
4  -  �سنن الرتمذي، كتاب الفنت، حديث رقم 2094.

5  -  رواه م�سلم، كتاب الفنت، حديث رقم 5129.
6 -  �سنن الن�سائي الكربى، باب تفا�سل اأهل الإميان 532-6.
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“ فاإذا اأبيتم اإّل المجال�ص فاأعطوا الطريق حقها “ قالوا : وما حق الطريق؟ قال : غ�ص 
الب�سر وكف الأذى ورد ال�سالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “)1(.

ولممار�سة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي كفلته الدولة الم�سلمة، ولتحقيق 
ل  قد  ولكن  الح�سنة،  والموعظة  والحكمة  واللين  الرفق  على  يقوم  اأن  بد  ل  الواجب  هذا 
ي�ستجيب البع�ص لأ�سلوب اللين مما يدفع اإلى اإيجاد طريقة اأخرى، وبال �سك تحتاج لو�سيلة 
وانت�سار  المنكر  اإ�ساعة  عند  خا�سة  )الدولة(  ال�سلطانية  كالقوة  وتحقيقها  لممار�ستها 

الف�ساد بكل �سروبه .

الدعوة  في  كبير  بقدر  ت�ساهم  اأن  يمكن  فالمراأة  �سواء،  الأمر  هذا  في  والرجل  والمراأة 
الم�سوؤوليات  الأيتام، وغيرها من  الملهوفين، وكفالة  واإغاثة  اإلى اهلل، ورعاية المحتاجين 
التي يجب على المجتمع التكافل من اأجل تحقيقها. وكذلك ت�ساهم مع الرجل في معالجة 
الفقراء  وموا�ساة  والت�سدق  والإر�ساد،   الن�سح  تقديم  خالل  من  الجتماعية  الأمرا�ص 
والنفالت  كالت�سيب  ال�سيئة  الخ�سال  من  المجتمع  وتطهير  المحتاجين،  حاجات  وق�ساء 
والبخل والفاح�سة – وبال �سك كل هذه الأمور توؤدي اإلى ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي 
للدولة. ونالحظ اأن المراأة عندنا في ال�سودان بطبيعتها ت�سارك في هذه الأ�سياء، لكن ل 
بد اأن تعلم المراأة اأن هذا الأمر مطالبة به �سرعًا، حتى يكون ما تقوم به على �سبيل العبادة 

ولي�ص العادة  اأو الطبيعة، ويكتب لها به الأجر الجزيل وتكون قامت بالواجب الكفائي.

اإن عدم م�ساهمة المراأة اأو حرمانها من الإ�سهامات �سالفة الذكر يوؤدي اإلى الإ�سرار بها 
وبالمجتمع والإن�سانية، و�سوء توظيف الطاقات الن�سوية وتغييب لأدوارها الفاعلة في تحمل 
و�سعوذة  دجل  من  الجتماعية  الأمرا�ص  انت�سار  اإلى  يوؤدي  حتما  الجتماعية  الم�سوؤوليات 
ونميمة، فهذا ما ت�ستهر به الن�ساء في المجتمعات اليوم، خا�سة مع توفير و�سائل التوا�سل 
الجتماعي – الذي اإذا ا�ستخدمتها ا�ستخدامًا مر�سدًا وواعيًا بالتاأكيد يدفع بالجميع اإلى 
تطوير المجتمع وتحكيم �سرع اهلل، خا�سة ونحن في ع�سر يحتاج كل اأحد اأن يعمل ويجتهد 

لتتقدم الأمة الإ�سالمية التي تتقاذفها الأمم من كل مكان للق�ساء على الإ�سالم. 

1 -   �سحيح البخاري، باب اأفنبة الدور واجللو�ص فيها ،870/2 ،حديث رقم 2333
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�لخاتمة وت�صتمل على �لنتائج و�لتو�صيات :

المراأة  وواجبات  في حقوق  يقال  اأن  يمكن  ما  بكل  اأتيت  اأنني  اأزعم  ل�ست  البحث  هذا  نهاية  في 
ال�سيا�سية لأن مو�سوع البحث تت�سع اآفاقه وتكثر تفرعاته .فالمراأة اليوم مناط بها الكثير للنهو�ص 
بالمجتمع وذلك من خالل ن�ساطها ال�سيا�سي المتعلق بت�سكيل ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية .واأن 

ن�ساطها الجتماعي تمهيد طبيعي للن�ساط ال�سيا�سي.وقد تو�سل الباحث الى هذه :-
�لنتائج:-

- جواز م�ساركة المراأة الم�سلمة في مختلف الأن�سطة ال�سيا�سية، كما اأ�سارت  الن�سو�ص .	

- م�ساركة المراأة في النتخاب وال�سورى والتر�سيح واجبًا كفله لها ال�سرع ولي�ص حقًا فقط .	

- للمراأة دور كبير يمكن اأن تقوم به في مجال التن�سئة ال�سيا�سية من خالل عملها الأ�سري 	
والتربوي ودورها في ال�سورى لخدمة ق�سايا المراأة و�سوؤونها.

- المراأة 	 عمل  بتحريم  ي�سير  ووا�سح  �سريح  وال�سنة  الكتاب  من  �سرعي  ن�ص  يوجد  ل 
الم�سلمة في من�سب قيادي في الدولة .

- الثقافية 	 لمنظومتنا  يرجع  ال�سيا�سية   المراأة  م�ساركة  الأ�سا�سية في عدم  المرجعية   
والجتماعية وال�سيا�سية.

- حث الإ�سالم على مبداأ ال�سورى بين الحاكم والرعية ولم يفرق بين الرجل والمراأة في ذلك.	

- اختيار الحاكم والر�سى به وهو ما يعبر عنه في التراث الفقهي »البيعة« وقد جاءت 	
الن�ساء  خ�ص  كما   . مو�سع  من  اأكثر  في  والن�ساء  الرجال  ي�سمل  الذي  العموم  بلفظ 

بالذكر في بيعة الن�ساء .

- يجب على المراأة الم�ساركة في اختيار الحاكم وممثلي الأمة في المجال�ص الت�سريعية 	
ومراقبة ال�سلطة التنفيذية واإبداء الراأي.

- قبول التر�سيح للمجال�ص النيابية عند توفر القدرة على تمثيل الأمة في منطقة من المناطق.	

- اإن للمراأة الأهلية لتولى المنا�سب ال�سيا�سية  لكنها اإذا تعار�ست مع م�سوؤوليتها ومهامها 	
في الأ�سرة، تقدم الأ�سرة لأنها تاأتي في المقام الأول ،وهي المهمة الأولى للمراأة .

- اإذا نك�ست المراأة عن اأداء واجبها ال�سيا�سي،فربما ان�سمت الى جهات تعادي الإ�سالم 	
وتقاوم القوة المخل�سة له.
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�لتو�صيات :

ينبغي على المجتمعات الإ�سالمية العودة ال�سادقة اإلى تعاليم ال�سرع الحنيف ومنهاج . 1
العادات  لتر�سيد وتوجيه  الرا�سدين، والنتهال منها  الخلفاء  الرا�سخ، و�سيرة  النبوة. 

والأعراف.
تنزيل وتوجيه حقائق الدين ال�سامل على الواقع ال�سيا�سي .. 2
�سرورة العمل على توعية المراأة والرجل باأهمية الدور الملقي على عاتقهما في اإ�سالح . 3

الفرد والأ�سرة والمجتمع ، واأن تطالب المراأة بتفعيل الأحكام ال�سرعية التي جاء بها 
الإ�سالم وكفل لها حقوق وجعلها ذات اأهلية كاملة ،وتقوم بتوعية النا�ص بها لأنها متى 

ما جهلت حقوقها جهلها المجتمع .
في . 4 يدور  ما  على  وتطلع  باهتماماتها  ترتقي  اأن  الم�سلمة  المراأة  الدرا�سة  اأو�ست 

محيطها وما يت�سل بال�ساأن العام، وت�ساهم باإ�سالح ما يمكن اإ�سالحه لأنه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث اأن مجالت العمل ال�سيا�سي متعددة ومتنوعة 
اإخالل  ومن غير  وفي حدود ظروفها  بقدر طاقتها  فيها  ت�سهم  اأن  امراأة  لكل  ويمكن 

بال�سوابط ال�سرعية .   
اإن العمل ال�سيا�سي ل يعني بال�سرورة تقلد المنا�سب ال�سيا�سية فح�سب اإنما يتعدى اإلى . 5

اأن�سطة ومجالت كثيرة يكون للمراأة فيها اإ�سهامات كبيرة وموؤثرة في تر�سيد ال�سلطة 
واإ�سالح المجتمع .

�سعة ورحابة  التكليف ال�سرعي للرجل والمراأة من اأمر بمعروف اأو نهي عن منكر مما . 6
يو�سع مفهوم الم�ساركة في التغيير والإ�سالح .  

النتخابات.. 7 مو�سم  في  وخا�سة  الن�ساء  بين  ال�سيا�سي  الوعى  بن�سر  الدرا�سة  تو�سي 
المراأة من  لم يحرم  ال�سرع  لأن  الدولية  التفاقيات  به  تنادى  ما  الى  اللتفات  وعدم 

حقوقها ال�سيا�سية بل جعله واجبا.
ال�سيا�سي . 8 الن�ساط  ،لن  وموقعها  مقدرتها  ح�سب  على  تعمل  اأن  امراأة  كل  على  يجب 

فهنالك  ال�سيا�سية،  المراأة  واهتمامات  والثقافة  الوعى  من  اأكبر  قدر  الى  يحتاج 
في مجالت  الكبيرة  الم�سوؤولية  وذات  المنزل  وربة  والعاملة  والمتعلمة  الأمية  المراأة 

التعليم،والتطبيب،الى غيرها من المجالت .
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فهر�ص �لم�صادر و�لمر�جع:

�أوًل : �لقر�آن �لكريم 

القراآن الكريم.( 1
ثانيًا : كتب �لتف�صير 

اأحكام القراآن، الإمام اأبي بكر اأحمد بن علي الرازي الج�سا�ص الحنفي، )ت 370هـ( .  2
مراجعة �سدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع ، بيروت ، لبنان، 

1434هـ - 1993م.

تف�سير القراآن العظيم، لالإمام اإ�سماعيل بن كثير ، مطبعة م�سطفى محمد بالقاهرة، .  3
1356هـ.

والن�سر، .  4 للطباعة  المعرفة  دار  الثانية،  الطبعة  ر�سا،  ر�سيد  محمد  المنار،  تف�سير 
بيروت، لبنان.

الم�سرية، .  5 البهية  المطبعة  606هـ(  )ت  الرازي،  الفخر  لالإمام  الكبير  التف�سير 
بالقاهرة ، 1357ه.

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، )ت 210هـ( .  6
دار الفكر بيروت ، لبنان، 1480هـ 1988م.

الجامع لأحكام القراآن، لأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي، الطبعة .  7
الثالثة، دار الكتاب العربي للطباعة والن�سر، مطبعة دار الكتب الم�سرية ، 1367ه.

في ظالل القراآن ، �سيد قطب ، دار ال�سروق، الطبعة التا�سعة، 1400هـ - 1980م..  8

ثالثًا : كتب �لحديث و�ل�صيرة 

ال�سلمي، دار .  9 اأبو عي�سى الترمذي  الجامع ال�سحيح �سنن الترمذي، محمد بن عي�سى 
اإحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق اأحمد محمد �ساكر واآخرون، )بدون(.

�سنن ابن ماجه ، الحافظ اأبي عبد اهلل بن يزيد القزويني، دار الحديث، القاهرة )بدون(..  10
لبنان .  11 بيروت،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  البيهقي،  بكر  اأبي  الكبرى،  ال�سنن 

)بدون(.
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للطباعة .  12 التحرير  دار  موؤ�س�سة  ه�سام،  بن  الملك  عبد  محمد  لبي  ه�سام،  بن  �سيرة 
والن�سر، مطابع �سركة الإعالنات ال�سرقية، القاهرة، 1383هـ.

�سيرة عمر بن الخطاب )(،  اأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق .  13
الأ�ستاذين ، ظاهر النع�سان الحموي واأحمد قدري كيالني، المكتبة التجارية الكبرى، 

القاهرة، 1331هـ.
ا .  14 ال�سروق،  دار  الغزالي،  لل�سيخ محمد  الحديث،  واأهل  الفقه  اأهل  بين  النبوية  ال�سنة 

لطبعة ال�ساد�سة، 1989م.
دار .  15 النووي،  �سرف  بين  الدين  زكريا محي  اأبي  الإمام  النووي،  �سرح  م�سلم،  �سحيح 

اإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )بدون(.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، الحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالني، )ت .  16

852ه(، المطبعة ال�سلفية، بالقاهرة.
�سنن .  17 عن  العمال  كنز  منتخب  وبهام�سه  ال�سيباني  حنبل،  بن  اأحمد  الأمام  م�سند  

الأقوال، دار الفكر، )بدون(
تحقيق .  18 الحرمين،  دار  الطبراني،  اأحمد  بن  �سليمان  القا�سم  اأبو   ، الأو�سط  المعجم 

طارق بن عو�ص بن محمد، وعبد المح�سن بن اإبراهيم الح�سيني، القاهرة، 1415هـ.

ر�بعًا : كتب �لمذ�هب �لفقهية:

اأبي عبد اهلل بن القيم الجوزية، .  19 اأعالم الموقعين عن رب العالمين، الإمام الحافظ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة الم�سرية للطباعة والن�سر والتوزيع ، 

بيروت ، لبنان، 1407هـ - 1987م.
البداية والنهاية لبن كثير، مكتبة الن�سر في الريا�ص، ومكتبة المعارف في بيروت، .  20

الطبعة الأولى 1966م.
بداية المجتهد ونهاية المقت�سد، اأبي الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن ر�سد، دار .  21

الجيل، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1409ه – 1989م.
الباي .  22 م�سطفى  مطبعة  عابدين،  بن  اأمين  محمد  المختار،  الدر  على  المحتار  رد 

الحلبي، واأولده بم�سر، الطبعة الثانية، 1386ه.
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ك�ساف  القناع علي متن القناع، لل�سيخ من�سور بن اإدري�ص الحنبلي، المطبعة ال�سرقية .  23
النجا  اأبي  الدين  �سرف  ال�سيخ  تاأليف  القناع  ومتن  الأولى 1319هـ.  الطبعة  بم�سر، 

المقد�سي الحجاوي ال�سالحي الدم�سقي.
التجاري .  24 المكتب  من�سورات  حزم،  بن  اأحمد  بن  علي  محمد  اأبي  لالإمام  المحلي، 

للطباعة والن�سر والتوزيع، بيروت.
مغنى المحتاج اإلى معرفة األفاظ المنهاج، لل�سيخ محمد الخطيب ال�سربيني، دار الفكر .  25

)بدون(.
مواهب الجليل �سرح مخت�سر خليل، اأبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن .  26

المعروف بالخطاب، )ت 954 هـ(أمطبعةأالسعادةأبمصر،أالطبعةأاألولىأ1328ه.
خام�صًا : كتب �لفقه �لعامة و�لمر�جع �لحديثة: 

اأثر بع�ص الفروق بين الرجل والمراأة على الذاكرة واأداء ال�سهادة في المحاكم، اأمل .  27
عبد العزيز، ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة في علم النف�ص الإ�سالمي، جامعة الخرطوم 

كلية الآداب 1417هـ - 1996م.
دار .  28 القاهرة،  الماوردي،  حبيب  بن  محمد  بن  علي  الح�سن  اأبو  ال�سلطانية،  الأحكام 

الحديث، 1427هـ - 2006م.
اإحياء علوم الدين ، اأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، مكتبة الإيمان، المن�سورة ، .  29

اأمام جامع الأزهر، 1417هـ - 1999م.
لن�سو�ص .  30 جامعة  درا�سة  �سفة،  اأبو  الحليم  عبد  الر�سالة،  ع�سر  في  المراأة  تحرير 

القراآن الكريم و�سحيحي البخاري وم�سلم، دار القلم للن�سر والتوزيع، الكويت، الطبعة 
الأولى 1410هـ - 1990م.

رفيق،  .  31 وليد  د.  الجتماعية،  التن�سئة  في  ودورها   ، الكريم  القراآن  في  الإن�سان  حقوق 
محمد العيا�سرة، دار الحامد للن�سر والتوزيع، الأردن، عمان، 2007م. 

القر�ساوي، .  32 يو�سف  د.  ومقا�سدها،  ال�سريعة  ن�سو�ص  �سوء  في  ال�سرعية  ال�سيا�سية 
 – 1426ه  الثانية،  الطبعة  القاهرة،  عابدين،   ، الجمهورية  �سارع   14 وهبة،  مكتبة 

2005م.
ال�سيا�سة ال�سرعية في مفهوم ال�سيا�سة الحديث، ر�سالة ماج�ستير، محي الدين محمد .  33
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قا�سم، المعهد العالمي للفكر الإ�سالمي ، 1990م.
ال�سيا�سة ال�سرعية في اإ�سالح الراعي والرعية، لبن تيمية، مطابع دار الك�ساف العربي .  34

بم�سر، الطبعة الثانية، 1951م.
ال�سورى في الإ�سالم، محمد �سعيد رم�سان البوطي، المجمع الملكي لبحوث الح�سارة .  35

الإ�سالمية، عمان 1989م.
محمد .  36 اهلل  عبد  اأبي  الدين  �سم�ص  للعالمة  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  في  الحكمية  الطرق 

اأبي بكر ال�سهير بابن قيم الجوزية، )ت 571هـ(، مطبعة الآداب والموؤيد بم�سر  بن 
1317م.

فقه ال�سورى وال�ست�سارة، د. توفيق ال�ساوي، القاهرة، دار الوفاء، 1992م..  37
الفقه الإ�سالمي واأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر ، دم�سق، 1404هـ 1984م..  38
ك�سف الأ�سرار، للبزدوي، المكتبة ال�ساملة..  39
40  . ،)6( الطبعة  الإ�سالمية،  المكتبة  ال�سباعي،  م�سطفى  والقانون،  الفقه  بين  المراأة 

1404ه – 1984م.
مقدمة بن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، القاهرة، دار الجيل ، بيروت .  41

)بدون(.
المف�سل في اأحكام الن�ساء، د. عبد الكريم زيدان، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر .  42

والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.
المعرفة .  43 دار  790هـ(،  )ت  ال�ساطبي،  ا�سحق  لأبي  ال�سريعة،  اأ�سول  في  الموافقات 

للطباعة والن�سر، بيروت، لبنان، )بدون(.
مكتبة .  44 فهر�ست  ال�سامرائي،  عبدالرازق  نعمان  اأ.د  الإ�سالم،  في  ال�سيا�سي  النظام 

الملك فهد الوطنية، الطبعة الثانية، 1422هـ -2001م.
الطبعة .  45 بيروت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  زيدان،  الكريم  عبد  د.  الفقه،  اأ�سول  في  الوجيز 

الثانية، 1407هـ.
�صاد�صًا : كتب �لفقه و�لمعاجم:

القامو�ص المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاآبادي، دار الجيل، بيروت، .  46
لبنان، )بدون(.
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ل�سان العرب، اأبي الف�سل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار الفكر .  47
للطباعة والن�سر الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م.

المعجم الو�سيط، د. اإبراهيم اأني�ص واآخرون، الطبعة الثانية )بدون(..  48
�سابعًا : الر�سائل الجامعية: .  49
للفكر .  50 العالمي  المعهد  عزت،  روؤوف  هبة  اإ�سالمية،  روؤية  ال�سيا�سي،  والعمل  المراأة 

الإ�سالمي، �سل�سلة الر�سائل الجامعية، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م.
مكانة المراأة في القراآن وال�سنة ال�سحيحة، د. محمد بلتاجي، دار ال�سالم للطباعة .  51

والن�سر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثالثة، 1426هـ - 2005م.
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�صروط �لربح في �صركة �لم�صاربة »در��صة تاأ�صيلية«

 Conditions of income in company “Modharba”

 اإعـــداد : د.عماد اإبراهيم  م�سطفى)1( 

م�ستخل�ص - اإن الم�ساربة من اأهم طرق ا�ستثمار المال قديمًا وحديثًا ، وقد كثرت الحاجة 
الموؤ�س�سات  اأثبتت  بعدما  الم�ساربة   في  الربح  �سروط  ذلك  ،ومن  فقهها  على  للتعرف 
المعامالت  عن  ال�سرعية  البدائل  كاإحدى  تقديمها  على  قدرتها  الم�سرفية  الإ�سالمية 
اأن الم�ساربة �سبيل من �سبل المال المباحة ،وهي  الربوية في البنوك التقليدية ،ول �سك 
بديل �سرعي للمعامالت الربوية ،وفي طريقة توزيع الربح واقت�سامه يكثر ال�سوؤال من النا�ص 
،ولذا راأى الباحث اأنه من ال�سروري �سرح �سروط الربح في هذا النوع من ال�سركات ،وكيفية 
المعقود عليه في  العقد  الم�ساربة هو محل  ،والربح في  البحث  تق�سيمه كذلك ل�ستكمال 
الفقهاء  ال�سركات؛ ولذلك اهتم  النوع من  الأ�سا�سي في هذا  الغر�ص  الم�ساربة فهو  عقد 
بالربح وذكروا �سروطه، لأن اختالل اأي �سرط من �سروط الربح يوؤثر في �سحة العقد ؛ومن 

هنا تاأتي اأهمية �سروط الربح في عقد الم�ساربة التي �سنتعر�ص لها في هذا المبحث .
�لمقّدمة

و�سلى  �سبحانه  منه  الخ�سية  طريق  ب�سريعته  العلم  جعل  الذي  العالمين  رب  هلل  الحمد 
اهلل على نبيه و�سّلم ، ولقد تّم بف�سل اهلل تعالى البحث بعنوان : �سروط الربح في �سركة 

الم�ساربة »درا�سة تاأ�سيلية«.

�أهمية �لبحث :

اإن الم�ساربة من اأهم طرق ا�ستثمار المال قديمًا وحديثًا ، وقد كثرت الحاجة للتعرف 
على فقهها ،ومن ذلك �سروط الربح في الم�ساربة  بعدما اأثبتت الموؤ�س�سات الإ�سالمية 

الم�سرفية قدرتها على تقديمها كاإحدى البدائل ال�سرعية عن المعامالت الربوية في 
البنوك التقليدية . 

 ل �سك اأن الم�ساربة �سبيل من �سبل المال المباحة ،وهي بديل �سرعي للمعامالت الربوية ،وفي 
طريقة توزيع الربح واقت�سامه يكثر ال�سوؤال من النا�ص ،ولذا راأى الباحث اأنه من ال�سروري �سرح 

�سروط الربح في هذا النوع من ال�سركات ،وكيفية تق�سيمه كذلك ل�ستكمال البحث .

والربح في الم�ساربة هو محل العقد المعقود عليه في عقد الم�ساربة فهو الغر�ص الأ�سا�سي 
1/ اأ�ستاذ م�ساعد – جامعة املجمعة –الريا�ص – تخ�س�ص فقه واأ�سوله 
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في هذا النوع من ال�سركات؛ ولذلك اهتم الفقهاء بالربح وذكروا �سروطه، لأن اختالل اأي 
�سرط من �سروط الربح يوؤثر في �سحة العقد ؛ومن هنا تاأتي اأهمية �سروط الربح في عقد 

الم�ساربة التي �سنتعر�ص لها في هذا المبحث اإن �ساء اهلل تعالى.

�لمنهج في �لبحث: 

اعتمد الباحث في البحث على المنهج العلمي في البحث ، حيث اعتمد الباحث  على المنهج 
التالي :

رجعت اإلى اأمهات الكتب في الفقه واأ�سوله .. 1
عر�ست الم�سائل بطريقة علمية منظمة .. 2
ن�سبت القول لقائله وعزوت للمراجع والم�سادر.. 3
ذكرت الأدلة لكل راأي وفق المنهج العلمي بتوثيق الآيات والأحاديث ال�سريفة .. 4

الفقهية  المراجع  مختلف  على  الطالع  ،وبعد  الهامة  والمراجع  للم�سادر  الرجوع  وبعد 
، وقد تعددت  الم�ساربة  الربح في عقد  تّم ح�سر �سروط   ، الفقهاء  الأ�سلية من مذاهب 
�سروط الربح في الم�ساربة تبعًا لختالف الفقهاء في ا�ستراطهم هذه ال�سروط ؛ فمن هذه 
ال�سروط ما هو متفق عليه بين الفقهاء ،ومنها ما هو مختلف فيه ،ومنها ما يوؤثر عدمه على 
�سحة العقد ،ومنها ما ل يوؤثر على �سحته ، وقد تعر�ست لكل �سرط وقعت يدي عليه من 
بطون كتب الفقه ابتداًء من كتب المذاهب المختلفة ،ومراجع الفقهاء القديمة المعتمدة، 
وبع�ص المراجع الحديثة ،والر�سائل الجامعية التي تعر�ست لهذا النوع من ال�سركات، كما 

وتعّر�ست لقت�سام الربح في الم�ساربة كذلك  .

�لدر��صات �ل�صابقة :

في  الدرا�سات   بحثت هذه  وقد  واأركانها  وتعريفها  الم�ساربة  �سركة  في  اأبحاثا  لقد وجدت    
،د.عبد  الإ�سالمي  الفقه  في  الم�ساربة  �سركة  بحث   : منها   ، الرئي�سة  مفاهيمها  في  ال�سركة 
الرحمن بن فوؤاد الجار اهلل ،وبحث الم�ساربة ال�سرعية وتطبيقاتها الحديثة ،د.ح�سن الأمين 
،في المعهد الإ�سالمي للتنمية ،وبحث اأحكام �سركة الم�ساربة ،للموؤلف فهد محمد الحميزي .

العقد، وف�سلت في ذلك  واأركان    هذه الدرا�سات تناولت الم�ساربة كعقد وبينت تعريفه 
ل  مف�سّ ب�سكل  الربح  مو�سوع  في  كثيرًا  ل  ف�سّ من  ال�سابقة  الأبحاث  هذه  في  اأر  لم  ،لكن 
وم�ستقل ،اأوفي �سروط الربح وتوزيعه ، بل اأجملوا �سروطها وتق�سيم الربح فيها ؛ولذا وجد 
الباحث اأنه ل بّد من ا�ستكمال البحث في هذه الق�سية التي تحتاج اإلى مزيد من التف�سيل 
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،ولذا لم يدخل الباحث في تعريفات مف�سلة واأركان عقد الم�ساربة وم�سروعيتها وغير ذلك 
من ما قد تّم بحثه وتناوله في الدرا�سات ال�سابقة ،بل رّكز الباحث على �سروط الربح في 

عقد الم�ساربة وكيفية تق�سيمه ب�سكل خا�ص ودقيق واهلل الموفق . 

خطة �لبحث :

لقد  ق�سم الباحث البحث اإلى  مبحثين  هما : 
المبحث الأول : تعريف م�سطلحات ال�سرط والربح والم�ساربة  .

 المبحث الث�ني  :�سروط الربح في �سركة  الم�ساربة ،وقد ق�سم اإلى �ستة مطالب:
المطلب الأول : �سرط اأن يكون الربح ح�سة �سائعة من عموم الربح.

المطلب الث�ني: �سرط اأن ُتعَلم  الن�سبة ال�سائعة عند العقد ولي�ص بعدها.
المطلب الث�لث : �سرط اأن يكون الربح م�ستركًا بين المتعاقدين؛ فال يخت�ّص به اأحدهما 

دون الآخر.
المطلب الرابع : �سرط اأن ل ي�سترط اأحدهما �سيئًا زائدًا على �ساحبه.

المطلب الخ�م�س: �سرط اأن يكون الربح مخت�سًا بهما دون غيرهما.
المطلب ال�ص�د�س : �سرط اأن يكون الجزء الذي ياأخذه العامل من نف�ص الربح ل من غيره. 

المبحث الث�لث : اقت�سام الربح في عقد الم�ساربة، في مطلبين اثنين هما:
المطلب الأول: اقت�سام الربح، اإذا قب�ص رب المال راأ�ص ماله.

اإذا ظهر ربح في الم�ساربة ولم يقب�ص رب المال راأ�ص  المطلب الث�ني : اقت�سام الربح، 
المال وبقيت الم�ساربة �سارية. 

المطلب الث�لث :الخ�سارة في مال �سركة الم�ساربة
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�لمبحث �لأول 

 تعريف م�صطلحات �ل�صرط و�لربح و�لم�صاربة

والربح  ال�سرط  م�سطلحات  لمفهوم  باإيجاز  التعّر�ص  من  لبّد  البحث  في  الخو�ص  قبل 
والم�ساربة باخت�سار ل�ستكمال متطلبات البحث .

�أول : �ل�صرط لغة و��صطالحًا :

 �ل�صرط ُلَغة :

يء والتزامه)1( و ال�سرط في اللغة اإِلزام ال�سَّ
ال�سرط كذلك العالمة ، واأ�سراط ال�ساعة اأي عالماتها ،و�سمي ال�سرط، لأنهم جعلوا 

لأنف�سهم عالمة يعرفون بها)2(
و�ل�صرط ��صِطالحا  عند �لأ�صوليين :

ْيء،    ما يلزم من عدمه الَعَدم ول يلزم من وجوده وجود ول عدم ذاته ، ويقال:  ما يتم به ال�سَّ
َوهو خارج عنه)3(

في  والحول  الرجم،  مع  كالإح�سان  الحكم،  انتفاء  انتفائه  من  يلزم  :ما  كذلك  ويقال 
الزكاة،فال�سرط: ما ل يوجد الم�سروط مع عدمه، ول يلزم اأن يوجد عند وجوده)4(

والإف�ساء  التاأثير  في  له  دخل  ول  الوجود  عليه  يتوقف  ما   : ال�سرط  تعريف  في  قيل  ما  واأح�سن 
فيخرج ال�سبب بذلك لأنه واإن توقف على ال�سيء ،لكن له دخل باأن ُيف�سي اإليه ،ويخرج بذلك العّلة 

لإنها واإن توقفت عليها الوجود فهي مع ذلك موؤثرة، وهو اأنواع �سرط لغوي ،و�سرعي ،عقلي )5(.
ثانيًا : �لربح .

ٌل َواِحٌد،من ذلك ربح في بيعه يربح اإذا  اُء َواْلَباُء َواْلَحاُء اأَ�سْ الربح في اللغة : )َرَبَح( الرَّ
ا�ست�سف وتجارة رابحة :يربح فيها)6(.

اأما الربح في الم�ساربة : فهو اأحد اأركان عقد الم�ساربة الخم�ص ح�سب راأي الجمهور وهي : 
1/   ل�سان العرب، محمد بن منظور الأن�ساري )ت711هـ(، دار �سادر ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 1414 هـ: ج7،�ص329.
2/  جممل اللغة،  اأحمد بن فار�ص )ت 395هـ( موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت ،حتقيق زهري عبد املح�سن �سلطان ، الطبعة 

الثانية - 1406 هـ - 1986 م: ج1،ص525.
الفكر  املبارك دار  ال�سنيكي )ت 926هـ(حتقيق: د. مازن  الدقيقة، زكريا بن محمد   والتعريفات  الأنيقة  3/   احلدود 

املعا�سر – بريوت ،ط 1411  ، ج1 ،�ص 71
4/   رو�سة الناظر وجنة املناظر يف اأ�سول الفقه ،عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة املقد�سي )ت: 620هـ(،موؤ�س�سة الرّيان 

للطباعة والن�سر والتوزيع،ط2 ، 2002 م : ج 1،�ص179 .
5/   اإر�ساد الفحول اإيل حتقيق احلق من علم الأ�سول، محمد بن علي ال�سوكاين اليمني )ت: 1250هـ(،حتقيق ال�سيخ 

اأحمد عزو عناية، دم�سق ،دار الكتاب العربي ،ط1  ،ط1 ، 1999: ج1،�ص375
6/   مقايي�ص اللغة ،ابن فار�ص :ج 2،�ص474،مختار ال�سحاح ،الرازي :ج 1،�ص 116.
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ال�سيغة ، والعاقدين، وراأ�ص المال، والعمل، والربح.
والربح في الم�ساربة هو : ما زاد على راأ�ص المال نتيجة عمل الم�سارب ،وا�ستثمار ذلك المال)1(.

تعريف �لربح في �لم�صاربة في �لع�صر �لحديث :

اأطراف  التي يح�سل عليها  المتغيرة  المئوية  الن�سبة  تلك  باأنه:   الربح  المعا�سرون  عّرف 
الم�ساربة من جّراء م�سروع اقت�سادي م�سترك بينها وتحدد هذه الن�سبة ح�سب التفاق.

وعّرفه اآخرون اأنه )2(:  ثمرة تزاوج عن�سرين من عنا�سر الإنتاج هي المال والعمل،  وهو 
معدل قائم على مبداأ الغنم بالغرم وخا�سع للحكمة النبوية ال�سريفة الخراج بال�سمان .

كما ي�سكل الربح �سبب العقد والباعث الأ�سا�سي لأطراف الم�ساربة فاإن غاب التفاق المبرم 
بينهما وجب تحكيم العرف فاإن تنازعا ف�سدت الم�ساربة.

 وهذا النظام والربح في الم�ساربة يق�سي على اآلية الفائدة الم�ستخدمة في البنوك الربوية 
وتكدي�سها  البنوك  في  المال  بو�سع  الب�سرية  الطاقات  تعطيل  مثل:  كثيرة  عيوب  لها  التي 
بفائدة محددة ربًا ،وتعطيل المال لأنه قد ينتج فائدة اأكبر وربح اأكثر في ت�سغيله م�ساربة، 

وزيادة البطالة وغيرها من م�سائب الربا في هذا الزمان)3(.
ثالثًا : �لم�صاربة :

�لم�صاربة لغة : 

اِء اأي �سار لبتغاء الرزق،و�ساربه في المال هي الم�ساربة  َرًبا ِبَفْتِح الرَّ �سرب ي�سرب َوَم�سْ
وهي القرا�ص)4(.

والم�ساربة ا�سطالحًا :هي اأن يدفع اإن�سان ماله اإلى اآخر يّتجر فيه والربح بينهما ،وهي جائزة بالإجماع .
ويروى اإباحتها عن عمر وعلي وابن م�سعود وحكيم بن حزام- ر�سي اهلل عنهم- في ق�س�ص 

م�ستهرة ول مخالف لهم فيكون اإجماعا وت�سمى م�ساربة وقرا�سا5.

1/   اأحمد ال�سويعي �سليبك ،امل�ساربة التي تريها البنوك الإ�سالمية يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية  ، اإ�سراف د. محمد عبدالعزيز 
عمرو، 1413 هـ - 1993م، اجلامعة الأردنية، ر�سالة ماج�ستري ،�ص35،زكريا محمد الفالح الق�ساة، ال�سلم وامل�ساربة من عوامل التي�سري 

يف ال�سريعة الإ�سالمية، دار الفكر، عمان، 1984م، ط1 ،�ص251، اأحمد ال�سويعي،امل�ساربة التي تريها البنوك الإ�سالمية،�ص 35 .
2/  زكريا الق�ساة، ال�سلم وامل�ساربة،�ص251 ، 

3/ عجة اجليالين ،عقد امل�ساربة يف امل�سارف الإ�سالمية،اإ�سراف الأ�ستاذ عمور زاهي، 1995-1996م، جامعة 
اجلزائر ، معهد احلقوق ، �ص 96 وبعدها.

4/   مختار ال�سحاح ، محمد بن اأبي بكر الرازي )ت: 666هـ(، حتقيق: يو�سف ال�سيخ محمد،املكتبة الع�سرية ، بريوت 
،ط5 : ج1،�ص183 .

5/   عبداهلل بن اأحمد ابن قدامة املقد�سي )ت620هـ / 1223م (،الكايف يف فقه ابن حنبل ، حتقيق زهري ال�ساوي�ص 
،بريوت ، املكتب الإ�سالمي،ج 2،�ص 267.
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�لمبحث �لثاني 

�صروط �لربح في �صركة �لم�صاربة 

بتو�سيح كل  ،�ساأتناولها  الم�ساربة في �ست �سروط  الربح في عقد  الباحث �سروط  ح�سر 
�سرط عند الفقهاء ثم من القائل بهذا ال�سرط من الفقهاء و�سرح الأدلة لهم ، واإذا وجد 
ذكر  مع  الأدلة  وفق  ليه  يترجح  الذي  ما  الباحث  ،وَبيَّن  اأدلتهم  الباحث  َبيَّن  الختالف 

الأ�سباب واهلل الموفق .
�لمطلب �لأول: �صرط �أن يكون �لربح ح�صة �صائعة من عموم �لربح:

اأوًل : معنى هذا ال�سرط  و راأي الفقهاء فيه  :
  وهو �سرط متفق عليه عند الفقهاء )1( .

 ومعنى هذا ال�سرط : اأن يكون الربح بينهما م�ساعًا ، فال ي�ستحق اأحدهما دراهم م�سّماة) يعني 
محددة( ،وكونه م�ساعًا اأي ل مقّدرًا بعدد ول تقدير)2(.

 ومعنى م�ساعًا اأي ن�سبة ع�سرية اأو �سهمًا من الربح كاأن يتفق الم�سارب و�ساحب المال على 
اأن يكون الربح منا�سفة اأو ثلث وثلثين اأو ربع وثالثة اأرباع وهكذا)3( .

فاإن �سرطا عددًا مقّدرًا باأن �سرطا مثاًل اأن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح اأو اأقل اأو اأكثر والباقي 
،وهذا  الربح  في  ال�سركة  وهي  ال�سركة  من  نوع  الم�ساربة  لأن  فا�سدة؛  والم�ساربة  يجوز،  ل  لالآخر 
�سرط يوجب قطع ال�سركة في الربح؛ لجواز اأن ل يربح الم�سارب اإل هذا القدر المذكور فيكون ذلك 

لأحدهما دون الآخر، فال تتحقق ال�سركة فال يكون الت�سرف م�ساربة. )4(
وخرج بهذا ال�سرط ما اإذا لم تكن �سائعة ،باأن عّين له اأجرًا معينًا كمائة دينار مثاًل 

1/   علي بن ابي بكر بن عبدالجليل الميرغناني )ت 593هـ/ 1196م ( ،بداية المبتدي، تحقيق حامد اإبراهيم كر�سون، محمد 
عبدالوهاب ، القاهرة ،مطبعة محمد علي �سبيح، 1355هـ ، ط1، ج1، �ص178 ، ابن قدامة ، الكافي )267/2( ، عبداهلل 
بن احمد بن محمد بن قدامة )620 هـ /  1223م  ( ،المغني، م�سر ،مطبعة المنار، 1347 هـ، ط2 ،ج5، �ص149-148  ،  
مالك بن اأن�ص )ت-179 795م (المدونة الكبرى، دار �سادر، بيروت ، ج 012، �ص 86  ، علي بن �سليمان المرداوي )  ت 
885 هـ/1480م (الن�ساف ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت ،ج 5،�ص 412  ، علي بن اأبي بكر 
عبدالجليل المرغيناني ، )  593هـ /1196هـ(،الهداية في �سرح البداية ، المكتبة الإ�سالمية، بيروت الهداية ،ج3، �ص 202  
، محمد بن عبدالرحمن المغربي ) 954هـ /1547م( مواهب الجليل ، دار الفكر ، بيروت ،ج 5، �ص358 ، عالء الدين اأبو 
بكر بن م�سعود الكا�ساني، )587هـ/1191 م ( بدائع ال�سنائع، دار الكتاب العربي، بيروت،  ط 2، ج6،�ص 85  ، ال�سمرقندي 
، محمد بن احمد )539هـ/1144هـ ( تحفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية، بيروت ، ج3 ،�ص 20  ، علي بن احمد بن �سعيد ابن 

حزم )ت 456 هـ/1063م( المحلى، تحقيق محمد منير ،دار الطباعة المنيرية ، ابن حزم ،ج 8، �ص 248-247  . 
2/  املغربي ،مواهب اجلليل ،ج5،�ص 358. 

3/ وهبة م�سطفى الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1988م ،ج 4،�ص850 .
4/  الكا�ساين ، بدائع ال�سنائع،ج 6،�ص 86 ،ال�سمرقندي ، حتفة الفقهاء ،ج3 ،�ص 20.
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فالعامل ي�سبح بذلك اأجيرًا ،اأما ا�ستراط العامل اأن يكون الربح كله له فال يجوز؛ لأنه من 
باب الإح�سان من رب المال وتطوع ل �سيء فيه فلي�ص م�ساربة )1(.  

وبناًء على هذا ال�سرط ل ت�سح الم�ساربة بربح محدد كالفائدة التي تقدمها الم�سارف 
مقطوعة  ن�سبة  تحديد  بدون  الربح  في  ال�ستراك  تقت�سي  الم�ساربة  لأن   ، الودائع  على 

ك�سبعة في المائة مثاًل)2( .

ثانيًا : �أدلة �ل�صرط �لأول: ��صتدل �لعلماء هذ� �لقول باأدلة منها : 

اأهل خيبر ب�سطر ما يخرج منها ، فلم يكن . 1 :اأن النبي عليه ال�سالم عامل  ال�سّنة  من 
الربح م�ساعًا بل محددًا بالن�سف)3( .

من عمل ال�سحابة : عن زيد بن اأ�سلم عن اأبيه اأن عبداهلل وعبيد اهلل ابني عمر اأنهما . 2
خرجا اإلى العراق فاأعطاهما اأبو مو�سى مال ليبتاعا به ويوؤديا راأ�ص المال، فاأخذ عمر 
لو جعلته   : له  بع�ص جل�ساء عمر  قول  ،وفيه  الن�سف  واأعطاهما  ربحه  ون�سف  المال 

قرا�سا)4(، فلم يكن الربح م�ساعًا بل محددًا بالن�سف كذلك.
ولمالك عن يعقوب الجهني اأنه عمل في مال لعثمان على اأن الربح بينهما)5(.. 3
الإجماع : ا�ستدلوا بالإجماع فقد اأجمع العلماء على اأن للعامل اأن ي�سترط على رب المال . 4

ثلث الربح اأو ن�سفه اأو ما يجتمعان عليه بعد اأن يكون ذلك معلوما جزءا من اأجزاء)6(.
القيا�ص : قيا�سًا على المزارعة والم�ساقاة: فيجب اأن تكون الح�سة �سائعة من الناتج، . 5

وعلى هذا كان التعامل في عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كما في خيبر –كما �سبق 
ذكره-، وعامل عمر النا�ص على اأن جاء عمر بالبذر من عنده فله ال�سطر)7( ، فكما اأن 

المزارعة توزع بح�سة م�ساعًا فكذا الم�ساربة.
1/   علي عبدالعال عبدالرحمن ،القرا�ص “الم�ساربة” في الفقه الإ�سالمي، م�سر ، دار الهدى، 1400 هـ - 1980م ، �ص29.

2/  الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي،ج4،�ص851.
3/  محمد بن ا�سماعيل البخاري ، )256هـ/869هـ( �سحيح البخاري ،تحقيق محمد بن زهير ،دار طوق النجاة ، رقم 

الحديث )2328( ، م�سلم بن حجاج الني�سابوري ، )205هـ/821م هـ( �سحيح م�سلم ، تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي ، 
دار اإحياء التراث العربي ، بيروت ،رقم الحديث )1551 ( .

4/ انظر احمد بن علي ،بن حجر الع�سقالين )852هـ /1448م( ،الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية ،بريوت ،دار 
املعرفة ، ج2 ،�ص181 ، مادة رقم)848( .

5/ انظر : ابن حجر الع�سقالين ، الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية ، ج 2 ،�ص 181 ، مادة رقم)848(. 
6/  انظر : ابن املنذر  ،الإجماع ،ج 1 ،�ص: 98 : مادة رقم )528 (.

7/   اأنظر :البخاري ، �سحيح البخاري، حديث رقم )2328( وانظر روايات ذلك يف فتح الباري حتت حديث رقم 
)2328( يف �سحيح البخاري كذلك .
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من المعقول : ا�ستدلوا بالعقل فقالوا : ل يجوز ا�ستراط دراهم معلومة اإنما يكون الربح م�ساعًا . 6
، لأنه يحتمل اأن يربحها ول يربح غيرها فيخت�ص اأحدهما بجميع الربح دون غيره)1( . 

ا�ستدلوا بالعقل فقالوا: ل يجوز ا�ستراط دراهم معلومة اإنما يكون الربحم�ساعًا ، لأن . 7
�سرط ذلك يقطع ال�سركة بينهما ول بد منها كما في عقد ال�سركة )2( . 

اأن . 8 اأحدهما، وال�سرر يزال)3( ، وبيان ذلك:  ؛فاإن فيه �سرر على  اإذا لم يكن م�ساعًا 
الم�سارب قد يربح قلياًل فيت�سرر �ساحب المال ول يزال ال�سرر عنه اإل اأن يكون الربح 
م�ساعًا بينهما ، فيندفع الم�سارب لبذل الجهد الأق�سى في تحقيق الربح ثّم اإنه كذلك 
يربح اأكثر كلما كان الربح اأكبر، ولذلك �سيوع الح�سة من الربح يتما�سى مع م�سلحة 

الطرفين وهو من روح ال�سريعة الغراء.

مقت�سى عقد الم�ساربة ال�ستراك في الربح الحا�سل منها؛ لأن الم�ساربة في حقيقتها . 9
ال�سرعية والعرفية ،اإنما هي �سركة في الربح ، وبما اأن الربح فيها غير معلوم المقدار 

ول محقق الوقوع تعّين اأن يكون ن�سيب كل من طرفيها ح�سة �سائعة منه)4(  .

�لمطلب �لثاني:�صرط معلومية �لن�صبة �ل�صائعة عند �لعقد ولي�ص بعدها :

اأوًل: معنى ال�صرط الث�ني :

 معنى هذا ال�سرط اأن يتم التعاقد بينهما والن�سبة معلومة للطرفين، وهو �سرط اتفق عليه 
العلماء اأي�سًا  من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم)5(. 

ولذلك ل بد من الربح اأن يكون متفقًا على تق�سيمه بن�سبة �سائعة عند التعاقد ،ويجب اأن ين�ص 

1/  محمد الخطيب ال�سربيني،) ت977هـ/1570م(، القناع ، تحقيق مكتب البحوث والدرا�سات ، بيروت ،دار الفكر، 
ج2،�ص 341  ، البجيرمي ،حا�سية البجيرمي ،ج3،�ص 145،محمد بن اأحمد الرملي ،)1004هـ/1596هـ( �سرح زيد بن 
ر�سالن ،بيروت ، دار المعرفة،ج1،�ص220، زكريا بن محمد بن اأحمدالأن�ساري، ) ت 926هـ /1519م (، فتح الوهاب ، 
بيروت ،دار الكتب العلمية،1418 هـ، ج1،�ص 411، الكا�ساني ، بدائع ال�سنائع،ج6،�ص86 ، ال�سمرقندي ،تحفة الفقهاء 

،ج3 ،�ص20، المرغيناني ،الهداية �سرح البداية ،ج 3 ،�ص 202.
2/   املرغيناين ،الهداية �سرح البداية ،ج 3 ،�ص 202 .

3/ ابن قدامة ،املغني،ج5،�ص149.
4/ زكريا الق�ساة، ال�سلم وامل�ساربة ، �ص 265.

5/  المرداوي ،الن�ساف، ج5،�ص 412، المغربي ،مواهب الجليل ،ج5،�ص358 ، الكا�ساني ، بدائع ال�سنائع ،ج6،�ص85 
وبعدها، الرملي ،�سرح زيد بن ر�سالن ،ج1،�ص221،ابن حزم ، المحلى ،ج8،�ص247، الأن�ساري ،فتح الوهاب ،ج1،�ص412 
، محمد بن اأحمد الأ�سيوطي المنهاجي )1980م(، جواهر العقود ومعين الق�ساة والموقعين وال�سهود ،بيروت ،دار الكتب 

العلمية ،ج1،�ص194، القناع لل�سربيني ،ج2،�ص342.
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العقد بينهما على ذلك بلفظ �سريح يدل دللة قطعية على رفع الجهالة ؛ولذلك اأطال الفقهاء 
رحمهم اهلل الكالم حول العبارة التي وردت على ل�سان رب المال اأو ما تم التفاق عليه بين رب 
المال والم�سارب ،وكلها ت�سب في اإزالة الجهالة في ق�سم الربح بينهما حتى ت�سح الم�ساربة.

ثانيًا :�آر�ء �لفقهاء :��صتدّل �لفقهاء على هذ� �ل�صرط  باأدلة منها :

الإجماع :  فقد اأجمع العلماء على اأن للعامل اأن ي�سترط على رب المال ثلث الربح اأو . 1
ن�سفه اأو ما يجتمعان عليه بعد اأن يكون ذلك معلوما جزءا من اأجزاء)1(.

ا�ستدّلوا من المعقول، لأن الربح هو ال�سيء الذي تم العقد عليه فهو المعقود عليه وهو . 2
المق�سود من العقد، وجهالة المعقود عليه توجب ف�ساد العقد )2 ( .

وبمعرفة الطرفين كّل واحد كم الن�سبة التي له في الربح خرج العلم بتقديره، فلو �سرط اأن 
لأحدهما درهمًا والباقي لالآخر اأو بينهما لم ي�سح ؛فقد ل يربح اإل الدرهم فيفوز به اأحدهما 
)3(، وكون الربح معلومًا لهما بجزئيه كن�سف وثلث ،فال ي�سح القرا�ص )الم�ساربة(على اأن 

لأحدهما معينًا اأو مبهمًا الربح اأو اأن لغيرهما منه)4( .

فلذلك بناًء على هذا ال�سرط ومن مجموع قول العلماء يت�سح اأن �سركة الم�ساربة اإذا تم 
التفاق بين �ساحب العمل والم�سارب على اأن للم�سارب جزء من الربح اأو ن�سيب من الربح 
كانت الم�ساربة فا�سدة بالتفاق كما �سبق ذكره؛ لأن الربح هنا مجهوًل بعبارة “جزء من 

الربح” اأو “ن�سيب من الربح” اأو “مقدار من الربح”.
ثالثًا: بع�ص �لتفريعات ذ�ت �لعالقة بال�صرط �لثاني: ) معلومّية �لربح( : 

ومن الفروع التي يمكن اأن تطرح في مو�سوع ال�سرط الثاني هو  في ما �سدر عن رب المال اأو 
ما اأبرم فيه العقد بين الم�سارب ورب المال في الم�ساربة،وتف�سيل ذلك في نقاط هي :

؛لأن . 1 الم�ساربة  ت�سح  لم  �سركة  اأو  الربح  من  جزءًا  لك   : قال  اأو  الربح  يذكر  لم  اإن 
الجهالة تمنع ت�سليم الواجب)5( . 

1/  انظر : ابن املنذر ،الإجماع  ،ج 1 ،�ص 98 ، مادة رقم )528 (.
الرملي  اأحمد   بن  ،محمد  وبعدها  ،ج6،�ص85  ال�سنائع  بدائع  ،ج22،�ص27،الكا�ساين،  ،املب�سوط  ال�سرخ�سي    /2
يون�ص  بن  من�سور   ، ج5،�ص227  القاهرة  احللبي،  البابي  مطبعة  املنهاج،  �سرح  املحتاج  (نهاية  ،)1004هـ/1596م 
البهوتي،) ت 1051هـ /1641م ( ك�ساف القناع، حتقيق هالل م�سطفى ، بريوت ، دار الفكر،1394 هـ،  ج3،�ص498 ،ابن 

حزم ، املحلى ،ج 8،�ص247،العدوي ، حا�سية العدوي ،ج2،�ص268، ال�سربيني ، الإقناع ،ج2،�ص342. 
3/  الرملي ، �سرح زيد بن ر�سالن ،ج1،�ص221.

4/  الأن�ساري ، فتح الوهاب ،ج1،�ص411، املرداوي، الإن�ساف ،ج5،�ص/412.
ر�سالن  بن  زيد  �سرح   ، ،ج1،�ص194،الرملي  العقود  جواهر   ، ،ج2،�ص268،املبهاجي  الكايف   ، قدامة  ابن    /5
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هذا راأي العلماء باتفاق اإذا كانت ال�سركة عقدت بجهالة ن�سيب العامل، فالعقد ل ت�سح به 
الم�ساربة ؛ لأن العقد بينهما فيه جهالة ب�سبب عدم و�سوح ن�سيب كل منهما ،فهو غير معلوم 

القدر عند التعاقد فاقت�سى الف�ساد وهو �سرط تم التفاق عليه عند الفقهاء كما ذكرنا
اإن قال لك: مثل ما �سرط لفالن، وهما يعلمانه �سح، واإن جهاله اأو اأحدهما لم ي�سح)1( .. 2

 اإن قال :خذه م�ساربة ولك ثلث الربح اأو جزء معلوم �سح، لأن ن�سيب العامل معلوم ، 3. 
والباقي لرب المال بحكم الأ�سل، واإن قال : ولي ثلث الربح ولم يذكر ن�سيب العامل ، 

فهل ي�سح على وجهين عند العلماء:
�لأول : ي�سح، وقاله اأبو ثور لأن الربح ي�ستحقانه ، فاإذا قّدر ن�سيب اأحدهما منه ،فالباقي 

لالآخر بمفهوم اللفظ ، كما علم اأن ثلثا الميراث لالأب من قول تعالى )وورثه اأبواه ، فالأمه 
الثلث)2(  وهذا القول: قول للحنابلة وراأي الحنفية والمالكية وجمهور الفقهاء)3(  .

و�لثاني : ل ت�سح الم�ساربة لأن العامل اإنما ي�ستحق بال�سرط ولم يوجد ، وهو راأي الحنابلة 

في قوٍل وال�سافعية في قول)4( .

ويظهر للباحث اأن اأدلة الجمهور اأقوى في�سح القرا�ص)الم�ساربة( بهذه ال�سورة ،لأنه لّما 
علم ن�سيب اأحدهما ، كان الفا�سل في الربح للطرف الآخر معلومًا ،فيتحقق ال�سرط باأن 

علم الربح بينهما عند التعاقد .

�لمطلب �لثالث: �سرط اأن يكون الربح م�ستركًا بين المتعاقدين فال يخت�ص به اأحدهما دون الآخر.

�أوًل : معنى �ل�صرط  �لثالث :

يظن البع�ص اأن هذا ال�سرط ي�سابه ال�سرط الأول ،لكن العلماء اأفردوه في الذكر؛ لأنه قد 
يحدد ن�سبة في العقد ثم يحدد رب المال زمن معّين ك�سهر اأو �سهرين وي�سترط اأن تكون 
ن�سبة الربح في �سهر معّين مثال ، فهنا حدد الن�سبة لكن لم ي�ستركا في الربح اإذا جاء الربح 

بعد ال�سهر المتفق عليه بينهما فهنا جاء هذا ال�سرط .
،ج1،�ص221،الكا�ساين،  بدائع ال�سنائع ،ج85/6-87، ابن حزم ، املحلى ،ج8،�ص247، علي ال�سعيدي املالكي العدوي، 
) ت 1189هـ /1775م  ( ،حا�سية العدوي، حتقيق يو�سف البقاعي ،بريوت ، دار الفكر، 1412 هـ ،ج2،�ص268 وما بعدها، 

الأن�ساري ،فتح الوهاب ،ج1،�ص412.
1/  ابن قدامة ، الكايف ،ج2،�ص268،الرملي، �سرح ابن ر�سالن ،ج1،�ص221،الأن�ساري ، فتح الوهاب ،ج1،�ص412.

2/  الآية )11( من �سورة الن�ساء.
3/  اإبراهيم بن محمدابن مفلح)  884هـ/1479م (املبدع ،بريوت ، املكتب الإ�سالمي ،ج5،�ص19 ، املرداوي ،الإن�ساف 

)428/5( الكا�ساين ،بدائع ال�سنائع ،ج6،�ص85-87 ، الد�سوقي ،حا�سية الد�سوقي ،ج3،�ص519، ابن قدامة ، الكايف 
،ج2،�ص268.

4/  املردوي ،الإن�ساف ،ج 5،�ص19 ،ابن مفلح ،  املبدع ،ج5،�ص19، ابن قدامة ، الكايف ، ج2، �ص268.
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المال  وياأخذ �ساحب  يبذله  الم�سارب ربحًا مقابل جهد  ياأخذ  اأن  ال�سرط  فتو�سيح معنى 
ربحًا ب�سبب اأنه �ساحب المال في�ستركا في الربح ول يخت�ص واحد منهما بالربح.

ثانيًا :  ر�أي �لفقهاء ودليلهم  :

هذا ال�سرط متفق عليه عند العلماء )1(  اأن الم�ساربة اإذا �سرط الربح كله لأحدهما دون 
الآخر،على  اإنها ل ت�سح ؛والدليل من العقل وهو اأن  الم�ساربة  تقت�سي كون الربح بينهما 
،فاإذا �سرط اخت�سا�ص اأحدهما بالربح فقط �سرط  ما  ينافي مقت�سى العقد فف�سد ،كما لو 

�سرط الربح كله في �سركة العنان لأحدهما

قال ابن قدمة: اإن قال خذه م�ساربة والربح كله لك، اأو قال: لي، لم ي�سح، لأن مو�سوعها 
على ال�ستراك في الربح، ف�سرط كّلِه له ينافي مقت�سى العقد فبطل)2 (  

ثالثًا: �إذ� �خت�ّص بالربح �أحدهما فما حكم �لم�صاربة :

وابن  الحنفية  راأي  وهذا  قر�ص،  فهو  للعامل  كله  الربح  في  ال�سرط  كان  اإذا  العلماء،  قال 
�سبرمة من المالكية ، واإذا كان ال�سرط في الربح لرب المال كله فاإب�ساع)3( كما ذكر عند 
الفقهاء، وهذا اإذا لم يذكر في العقد بينهما اأنها م�ساربة ، اأما اإن قال :خذه م�ساربة وربحه 
لي اأو قال لك ، ف�سدت ول ت�سح الم�ساربة ، اأي اإنها م�ساربة فا�سدة؛وعللوا ذلك باأنها ل 
ُت�سَرف اإلى عقد اآخر لأن ذكر كلمة م�ساربة اأو قرا�ص يدل على اأنهما اأرادا عقد الم�ساربة 

ل عقد اآخر، وهذا راأي جمهور الفقهاء )4( ،  كما ذكر اآنفًا. 
واأما المالكّية فقالوا ل باأ�ص بال�سرط ول �سيء على العامل، اأّما ال�سافعية فقالوا هي فا�سدة 

وللعامل اأجر المثل والنق�سان والزيادة لرّب المال)5(  

ابن  �سليمان  بن  محمد  بن  محمد  ،ج1،�ص412،  الوهاب  فتح  ،ج5،�ص412،الأن�ساري،  الإن�ساف   ، املرداوي    /1
املغربي  ،ج5،�ص19،  املبدع  مفلح،  ،ابن  ،ج1،�ص135  الفكر،1996م  دار   ، بريوت  والتحبري،  (التقرير  عمر)ت879هـ 

،مواهب اجلليل ،ج5،�ص 358 ، ابن قدامة ، الكايف ،ج2،�ص269.
2/  ابن قدامة ، الكايف ،ج2،�ص269، الرملي ، �سرح زيد بن ر�سالن ،ج1،�ص221.

3/ الإب�ساع: بعث املال مع من يتجر فيه تربعًا، والب�ساعة املال املبعوث،الرملي ، نهاية املحتاج ،ج5،�ص226 ،وانظر هذا 
اأبو  الراأي يف: البهوتي ، ك�ساف القناع ،ج3،�ص509 ، محمد بن مفلح املقد�سي، )ت884هـ/1479م(، الفروع ، حتقيق 
الزهراء حازم القا�سي، بريوت ،دار الكتب العلمية ، ط1 ،ج4،�ص288، املرداوي ،الإن�ساف ،ج5،�ص428،املرغيناين ، 

الهداية ،ج2،�ص2002،الكا�ساين ، بدائع ال�سنائع ،ج6،�ص86،املبهاجي ، جواهر العقود ،ج1،�ص194.
4/ الكا�ساين ، بدائع ال�سنائع ،ج6،�ص86،ابن قدامة ، املغني ،ج5،�ص144-145 ،املرداوي ، الإن�ساف ،ج5،�ص428( 
علي  بن  اأحمد  ،ج5،�ص19،  املبدع   ، مفلح  ،ج4،�ص288،ابن  ،الفروع  مفلح  ابن  ،ج2،�ص202،  الهداية   ، ،املرغيناين 

اجل�سا�ص )ت370هـ/ 980م( ،مخت�سر اإختالف العلماء، دار الب�سائر الإ�سالمية ، م�ساألة رقم )1713(.
5/ اجل�سا�ص ،مخت�سر اختالف العلماء ، م�ساألة رقم )1713(.
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وبناًء عليه فاإن �سرط الربح لرب المال كان العقد اإب�ساعًا ول �سيء للعامل، واإن �سرط الربح 
للعامل فهو قر�ص ول �سيء لرب المال على الراجح.

ثالثًا : فرع يندرج تحت تاأ�صيل �لعلماء لل�صرط �لثالث :

فرع: ا�ستراك ربح اأحد الثوبين اأو ربح اأحد ال�سفرتين اأو ربح تجارته، في �سهر بعينه، اأو في 
عام بعينه لأحدهما ونحو ذلك 

اأحد  ربح  اأو  الثوبين  اأحد  ربح  ا�ستراك  على  المال  ورب  الم�سارب  بين  التفاق  تم  اإذا   
يف�سد  ذلك  ونحو  لأحدهما  بعينه  عام  في  اأو  بعينه،  �سهر  في  تجارته،  ربح  اأو  ال�سفرتين 
الم�ساربة ؛ لأنه قد يربح في ذلك المعّين دون غيره فيخت�ص اأحدهما بالربح دون غيره، 
يجعل  والعامل  المال  رب  من  كل  �سيوع ح�سة  فاإن  ولهذا  ال�سركة؛  مو�سوع  يخالف  وذلك 

العامل يعمل بجّد واجتهاد لتحقيق الربح الأكبر لأنه كلما زاد الربح  زاد ن�سيبه منه 1 . 

�لمطلب �لر�بع :�صرط �أن ل ي�صترط �أحدهما �صيئًا ز�ئدً� على �صاحبه.

�أوًل : بيان معنى �ل�صرط �لر�بع:

ا�ستراط �سيء زائد معين لأحدهما دون �ساحبه يخالف اأن يكون الربح بينهما م�ساعًا وقد 
اتفقوا عليه فال يجوز ويف�سد، وهذا ال�سرط اأي�سًا يخرج به اأن ي�سترط اأحدهما �سيئًا زائدًا 

على �ساحبه كزيادة مبلغ من النقود فوق ربحه من الن�سف اأو الربح  اأو نحو ذلك 2.

ثانيًا :ر�أي �لفقهاء :

 هذاال�سرط متفق عليه بين الفقهاء3  كما ذكر ال�سنعاني: )واتفقوا على اأنه اإذا ا�سترط اأحدهما 
ف�سد  مائة  اأو  ع�سرة  لنف�سه  �سرط  فلو   ،  4  ) يجوز   ل  فاإنه  معينًا  زائدًا  �سيئًا  لنف�سه  الربح  من 
القرا�ص)الم�ساربة( ،لأّنه دخل فيمن �سرط لنف�سه دراهم معلومة ، وقال ابن حزم: )واأجمعوا 
ابن  ، )وقال  لنف�سه دراهم معلومة()5(  اأو كالهما  اأحدهما  ي�سترط  الذي  القرا�ص  اإبطال  على 

1/  اأحمد ال�سويعي ،امل�ساربة التي تريها البنوك الإ�سالمية ،�ص 43.
2/  علي بن عبدالعال عبدالرحمن ،القرا�ص »امل�ساربة« يف الفقه الإ�سالمي، م�سر، دار الهدى، م�سر،1400هـ ، �ص29 .

3/  محمد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين ، )1379 هـ ( ،�سبل ال�سالم، حتقيق محمد اخلويل، بريوت ،دار اإحياء الرتاث،ج3،�ص77 
 ، ،مواهب اجلليل ،ج5،�ص 358  املغربي  الوهاب ،ج1،�ص412،  ، فتح  الأن�ساري  القناع ،ج3،�ص508،  ، ك�ساف  البهوتي   ،

املنهاجي ، جواهر العقود )194/1(، املرغيناين ، بداية املبتدي ،ج1،178،املرغيناين ،  الهداية ،ج3،�ص202.
4/  ال�سنعاين ، �سبل ال�سالم ،ج3،�ص77.

5/  ابن املنذر ، الجمـاع ،ج1،�ص98، ونقل الزحيلي : ) قال ابن املنذر: اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم على 
اإبطال القرا�ص اإذا �سرط لأحدهما اأو كالهما لنف�سه دراهم معدودة( اأنظر الفقـه الإ�سـالمي واأدلته ،ج4،�ص851.
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اأو  لأحدهما  �سرط  اإذا  القرا�ص  اإبطال  العلم على  اأهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  اأجمع  المنذر: 
كالهما لنف�سه دراهم معدودة()1(.

وعلل الفقهاء هذا ال�سرط باأنه يف�سد الم�ساربة اإذا ا�سترط زيادة ربح كع�سرة مثاًل لأحد 
ال�سريكين لحتمال األ يربح العامل اإل هذا القدر ،فال تتحقق ال�سركة في الربح ،وعندها 

اإن �سرط اأحدهما زيادة ع�سرة فله اأجر المثل)2( .

 وكذلك قال العلماء اإن ا�ستراط اأحدهما ع�سرة لم ي�سح لعدم العلم بالجزئية، ولأنه قد ل 
يربح اإل الع�سرة من ذلك ال�سنف، فيفوز اأحدهما بجميع الربح)3( ،

 وتنقطع ال�سركة في هذه الحالة ؛وهذا لأنه ابتغى عن منافعه عو�سًا ولم ينل لف�ساد هذا 
ت�سح  لم  و  مو�سع  كل  في  الحكم  هو  ،وهذا  ماله  نماء  لأنه  المال  لرب  والربح   ، العو�ص 

الم�ساربة ول تجاوز بالأجر)4( 

 وعلل ابن قدامه عدم �سحة العقد لمعنيين: الأول اأنه قد ل يربح غيرها ،والثاني اأن ح�سة 
فاإذا   ، الحقيقي  بالقدر  معلومة  كونها  تعذر  لما  بالأجزاء  معلومة  تكون  اأن  ينبغي  العامل 
جهلت الأجزاء ف�سدت، كما لو جهل القدر فيما ي�سترط اأن يكون معلومًا به، ولأن العامل متى 
�سرط لنف�سه دراهم معدودة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه، وح�سول نفعه 

لغيره، بخالف ما اإذا كان له جزء من الربح)5( .

واألحق بع�سهم هذا ال�سرط بال�سرط الثاني اأن يكون الربح معلومًا بجزئيه عند التعاقد، اإل 
اأنه يوجد فيه معنى زائد هنا، وهو عدم اإ�ستراط زيادة بعد التعاقد على ربح معلوم بجزئيه، 

ولذلك اأفرد ذكره واهلل اأعلم.

�لمطلب �لخام�ص :�صرط �أن يكون �لربح مخت�صًا بهما دون غيرهما

�أوًل: تو�صيح معنى �ل�صرط �لخام�ص :

اأن يكون الربح مخت�سًا بهما دون غيرهما)6(،وتو�سيح معنى هذا ال�سرط:  

1/  نقله ابن قدامه، املغني ،ج5،�ص148، وقال: )وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي وال�سافعي واأبو ثور واأ�سحاب الراأي(.
2/  املرغيناين ، بداية املبتدي ،ج1،�ص178،املرغيناين ،  الهداية ،ج3،�ص202، ال�سرخ�سي ، املب�سوط ،ج22،�ص27

3/  الأن�ساري ، فتح الوهاب ،ج1، �ص412.
4/  املرغناين ، الهداية �سرح البداية ،ج3،�ص202.

5/  ابن قدامة، املغني ،ج5،�ص941.
6/  الرملي ، �سرح زيد بن ر�سالن ،ج1،�ص221، الأن�ساري ، فتح الوهاب ،ج1،�ص412، ابن قدامة ، الكايف 

،ج2،�ص268،املنهاجي،  جواهر العقود ،ج1،�ص194.
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هو اأن المال والجهد قدم من كال المتعاقدين رب المال والم�سارب ،وهما اأحق بما نتج من 
الجهد الذي قدمه الم�سارب فيثبت لهما الربح دون غيرها.

ثانيًا :ر�أي �لفقهاء في ذلك و�أدلتهم :�ختلف �لفقهاء في هذ� �ل�صرط على �أقو�ل هي :

القول الأول واأدلته : ل يجوز �سرط �سيء لثالث وهو راأي جمهور الفقهاء)1(، من الحنابلة 
العقد  يكون  ،وهنا  بطل  فقد  لثالث  الربح  من  جزءًا  �سرطا  فلو  والظاهرية،  وال�سافعية 

بينهما منتهيًا ول اأثر له لوجود ال�سرط الباطل.

 ، الربح)2(  اإلى  يعود  فا�سد  ال�سرط  اأن  العقد  اأبطلوا  والذين  الفقهاء  من  الجمهور  قال 
وا�ستدلوا باأن الم�ساربة ل ت�سح اإل بربح  للعامل بعمله وللمالك بماله، فال ي�سح بغيرهما 

جزء منه لأنه ل مال له ولعمل عامل فيها.

القول الثاني واأدلته : ي�سح العقد اإذا كان اأحد �سروط العقد ا�ستراط جزءًا من الربح لثالث ؛ولكن 
ل يعمل بهذا ال�سرط فهو �سرط فا�سد، وهو قول الحنفية)3( ، ويكون الجزء من الربح  الم�سروط 
اأو  عمل  اأو  براأ�سمال  ي�ستحقه  اإنما  الربح  لأن  المال،  لرب  فيكون  عنه،  كالم�سكوت  لثالث 

�سمان عمل، ولم يوجد من ذلك للثالث �سيء)4( .

الربح  على  بالجهالة  يعد  لم  المتعاقدين  لغير  ال�سرط  هذا  اأن  فذكروا  الحنفية،  وا�ستدل 
فال زال معلومًا، واأن الم�سارب قد اأخذ ن�سيبه بال�سرط الذي �سرط له فال ي�ستحق غيره، 

فيكون جزء الربح الم�سروط للثالث كالم�سكوت عنه، فيملكه رب المال لأنه نماء مالي)5(.

القول الثالث واأدلته :  يجوز اأن يتعاقدا ب�سرط جزء من الربح لثالث، ول خلل في العقد، فهو 
�سحيح، وهو راأي المالكية)6( .

قبيل  من  لأنه  �سحيحًا،  �سرطه  وينفذ  �سحيحًا،  العقد  اعتبارهم  في  المالكية،  وا�ستدل   

1/  هذا راأي ال�سافعية، واحلنابلة، والظاهرية: اأنظر:  جواهر العقود ،ج1،�ص194، الرملي ، �سرح زيد بن ر�سالن 
،ج1،�ص221، ابن قدامة ، املغني ج5،�ص146، البهوتي ، ك�ساف القناع ،ج3،�ص501، ابن حزم ، املحلى ،ج8،�ص247، 

يحيى بن �سرف النووي، ) ت676هـ /1277م  (،رو�سة الطالبني وعمدة املفتني،بريوت ، املكتب الإ�سالمي ،ج5،�ص122.
2/  ابن قدامة، املغني ،ج5،�ص146

3/  ال�سرخ�سي ، املب�سوط ،ج22،�ص30 .
4/  ال�سيخ نظام وجماعة من علماء الهند،الفتاوى الهندية يف مذهب اأبي حنيفة، بريوت ، دار اإحياء الرتاث 

العربي،1400هـ، ج4،�ص289.
5/  ال�سرخ�سي ، املب�سوط ،ج22،�ص30

6/ محمد بن عرفة الد�سوقي الدردير ،)ت 1200هـ/ 1786م( ،حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ،القاهرة ، دار 
البابي احللبي،ج3،�ص523، املغربي ،مواهب اجلليل ،ج5،�ص 363.
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التبرع عندهم)1( ، فكان ال�سرط للثالث هبة وقربى هلل تعالى، فال ُيمنعان منه، واعتر�ص 
عليه الحنفية، باأنه ل يكون هبة لأن الموهوب غير معلوم وغير موجود فال يجوز)2( .

ر�بعًا : �لترجيح في �ختالف �لفقهاء في �ل�صرط �ل�صابق  و�صبب �لترجيح : 

الترجيح في هذا ال�سرط هو راأي المالكية  بعد النظر اإلى اأقوال العلماء ، باأن لرب المال 
والم�سارب  اأن يتبرعا ويهبا منه جزءًا معلومًا .

و�سبب الترجيح اأنه في ذلك فتح لباب الخير، ول يوقع اأي محظور �سرعًا، ل �سيما اإذا كانت 
الجهة الثالثة جهة خيرية فقراء.

 ويرّد على الحنفية الذين قالوا باأن التبرع ليجوز؛ لأنه غير معلوم؛باأنه قد تعاقد الم�سارب 
ورب المال على الربح ،و�سرطا جزءًا لكل منها وهو غير معلوم، وكان لهما حق تمّلك المال، 

فال مجال لف�ساد ال�سرط، اأو بطالن العقد واهلل اأعلم)3( .

وكذلك في ف�ساد ال�سرط كما ذكر الحنفية  اأو بطالن العقد كما ذكر الجمهور ، يمكن اأن 
ُيرّد عليهم اأن الربح للمتعاقدين معلوم ول جهالة فيه وقد ُعلم كل جزء لهما من الربح.

  فالراجح ما ذهب اإليه المالكية، باأن الربح حق خال�ص لرب المال والعامل، فجاز لهما اأن 
يت�سرفا ما دام على جزء �سائع من الربح، �سريطة اأن ل يلحق باأَحدهم ال�سرر، وفيه فتح 

باب الخير)4( واهلل اأعلم .

�لمطلب �ل�صاد�ص:�صرط �أن يكون �لجزء �لذي ياأخذه �لعامل من نف�ص �لربح 

ل من غيره.

معنى ال�سرط ال�ساد�ص:اأن يكون ما ياأخذه العامل من ذات المال الذي تم ربحه ول يكون 
اأجيرا يعطيه من مال اآخر مثاًل يكون الربح من القمح مثاُل ويعطيه هو من التمر الذي هو 

ل�ساحب المال مثاًل فهنا اأ�سبح اأجيرا ولي�ص م�ساربًا .

   وهذا ال�سـرط اأن يكون الجزء الذي ياأخذه العامل من نف�ص الربح، قال في حا�سية العدوي:
 »وي�سترط اأن يكون من ربح المال ل من غيره«)5(

1/  الد�سوقي على، ال�سرح الكبري ،ج3،�ص523
2/   ال�سرخ�سي ، املب�سوط ،ج22، �ص 30.

3/ زكي الق�ساة، ال�سلم وامل�ساربة ، �ص259.
4/  اأحمد ال�سويعي ،امل�ساربة التي تريها البنوك الإ�سالمية ،�ص 36-35

5/  العدوي ، حا�سية العدوي،ج2،�ص268.
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مال ربح  نف�ص  من  العامل  ياأخذه  الذي  الجزء  يكون  اأن  وهو  ال�سرط  بهذا   وخرج 
 المقار�سة)الم�ساربة(؛ وذلك احترازًا عما لو كان الذي ياأخذه العامل من غير الربح، وذلك
 باأن يكون جميع ما يخرج من ربح المال ل�ساحبه ،وبالتالي يكون عليه خ�سارته اإذا خ�سر ،فال

ي�سّمى في هذه الحالة قرا�سًا اأي�سًا بل يكون العامل اأجيرًا له اأجرًا م�سمى اأو اأجر مثله)1(.

�لمبحث �لثالث :�قت�صام �لربح في �لم�صاربة:

الن�سبة التي تم التفاق عليها بينهما،   يتم اقت�سام الربح بين رب المال والم�سارب على 
لكن �سنتعر�ص لحالتين من حالت اقت�سام الربح بين رب المال والم�سارب ، الحالة الأولى: 
ق�سم الربح، اإذا قب�ص رب المال راأ�سماله. والحالة الثانية: اإقت�سام الربح اإذا ظهر الربح 
في الم�ساربة، فاأراد توزيع الربح وبقاء الم�ساربة �سارية المفعول )لم يقب�ص الراأ�سمال(.

�لمطلب �لأول: ق�صم �لربح، �إذ� قب�ص رب �لمال ر�أ�صماله.

اأجمع العلماء على ان ق�سم الربح اإذا اأخذ رب المال راأ�ص المال هو جائز)2( .
وفي هذه الحالة يتّم تقا�سم الربح على ن�سبة الم�ساع التي تم التفاق عليها ،ول بد من ذكر 
اأن الم�سارب لي�ص له ربح حتى ي�ستوفي راأ�ص المال بغير خالف نعلمه، لأنه –اأي الربح- هو 
الفا�سل عن راأ�ص المال وما لم يف�سل فلي�ص بربح )3(؛ ولذلك اإذا �سّلم الم�سارب رب المال 

راأ�ص المال كان الفا�سل ربحًا، فيق�سم بينهما على �سرطهما)4(  .

فهل  الم�ساربة،  في  الربح  وظهر  المال  راأ�ص  المال  رب  يقب�ص  لم  اإذا  الثاني:  المطلب 
الآن  عليه،ونبين  اتفقا  ما  نف�ص  على  المفعول  �سارية  الم�ساربة  بقاء  مع  الربح  يتقا�سما 

اختالف الفقهاء ثم الترجيح  باإذن اهلل تعالى .

�أوًل : �ختلف �لعلماء في هذه �لم�صاألة على قولين:

القول الأول: ل يتقا�سم رب المال والم�سارب الربح حتى يقب�ص رب المال راأ�ص المال، وهو راأي 
الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وال�سافعية )5( . وا�ستدل هذا الفريق لراأيه بما يلي:

1/  علي عبداملالك ، القرا�ص، �ص29.
2/  ابن املنذر ،الجماع ،ج1،�ص98.

3/  ابن مفلح ،املبدع ،ج5،�ص29، املرداوي ،الإن�ساف ،ج5،�ص443،محمد بن احل�سن ال�سيباين، )189هـ/805م ( ،احلجة، 
حتقيق مهدي ح�سن الكيالين ،بريوت ، دار عامل الكتب،1403هـ ، ج3،�ص 29.

4/ ال�سيباين ، احلجة )29/3(.
اإختالف  ال�سيباين ،احلجة ،ج3،�ص29، اجل�سا�ص ، مخت�سر  ، الإن�ساف ،ج5،�ص445،ابن مفلح،  املبدع ،ج5،�ص31،  5/املرداوي 
العلماء،م�ساألة )1734(، اأبو احل�سن املالكي ، ) 478هـ/1085م ( كفاية الطالب ، حتقيق يو�سف ال�سيخ محمد البقاعي، بريوت ،دار 

الفكر ،1412 هـ، ج2،�ص269  ، ال�سربيني ،القناع  ،ج2،�ص343، املرغيناين ، بداية املبتدي ،ج1،�ص180
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الدليل الأول: اأن الربح وقاية لراأ�ص المال فال ياأمن من الخ�سران الذي ينجبر بالربح )1( ، 
وقال المالكية : )ول يقت�سمان المال حتى ين�صَّ راأ�ص المال ظاهره ولو ر�سيا بذلك ،و�سورته 
اأن يبيع بع�ص ال�سلع ويبقى بع�سها ويكون فيها را�ص المال، فيقول له نقت�سم هذا الذي ن�صَّ 
فهذا ل يجوز لأنه قد تهلك ال�سلعة الباقية()2( ،ومعنى ن�ّص المال يعني ظهر المال وتجّمع .

اإل  ن�سيبه  يملك  فال  الق�سمة،  قبل  الربح  من  يملك ح�سته  ل  العامل  اأن   : الثاني  الدليل 
بالق�سمة، لأنه لو ملكه به لخت�ص بربحه، ولوجب اأن يكون �سريكًا لرب المال في راأ�ص المال 

ك�سريكي العنان)3( .

الدليل الث�لث: ولأن العامل لو ا�سترى عبدين بالمال كل واحد ي�ساويه، فاأعتقهما رب المال 
عتقًا لم ي�سمن للعامل �سيئًا )4( .

المال،  الربح ويملكه بعد ن�سو�ص  ياأخذ ن�سيبه من  العامل  اأن  القول   اأ�سحاب هذا  وقال 
اإنتهاء الم�ساربة ول يجوز عند ظهور الربح فقط و الم�ساربة �سارية لم  اأو  اأوف�سخ العقد 

تنته بعد .

حتى  عنهما  غائب  والمال  يتفا�سال  ان  المال  ورب  للم�سارب  يجوز  ل   )5( حنيفة:  اأبو  قال 
يح�سر المال ، في�ستوفي رب المال راأ�ص ماله ثم يق�سمان الربح على �سرطهما .

وقال ابو حنيفة : في رجل يدفع الى رجل مال م�ساربة ثم جاءه فقال هذه ح�ستك من الربح 
وقد اخذت لنف�سي مثله وراأ�ص مالك عندي،  اإني ل اأحب ذلك ول يكون ق�سمته حتى يح�سر 

المال كله ،ويحا�سبه ويعلم انه وافر وي�سل اإليه ثم يقت�سمان الربح« )6(

القول الثاني: يجوز لهما ان يتقا�سما الربح اإذا ظهر والم�ساربة �ساريـة، وهو راأي الظاهرية 
والحنابلة)7( ، وا�ستدّل هذا الفريق  بما يلي:

1/  ابن مفلح ،املبدع ،ج5،�ص31، املرداوي ، الإن�ساف ،ج5،�ص445،ال�سيباين ،  احلجة ،ج3،�ص29، املرغيناين ، 
الهداية ،ج3،�ص202 وما بعدها(.

، اإذا حتّول نقدًا بعد اأن  (: ن�صَّ املال ين�صُّ 2/   هذا ن�ص كفاية الطالب، اأبو احل�سن املالكي ،ج2،�ص269، ومعنى )ن�صَّ
كان متاعًا، اأنظر: ، محمد بن محمد ابن الأثري )  ت606هـ/1209م ( النهاية يف غريب احلديث،بريوت ،دار الفكر، 

1418هـ ،ج5،�ص 71.
3/  ابن مفلح ،املبدع ،ج5،�ص31، املرداوي ،الإن�ساف ،ج5،�ص445، ال�سربيني ،القناع ج2،�ص343.
4/   ابن مفلح ،املبدع ،ج5،�ص31، املرداوي ،الإن�ساف، ج5،�ص445 ،ال�سربيني ،القناع )343/2(.

5/  ال�سيباين ،احلجة ،ج 3 ،�ص 29
6/   ال�سيباين ،احلجة، ج 3 ،�ص 29

7/  ابن مفلح ،املبدع ،ج5،�ص31،ابن حزم ، املحلى ،ج8،�ص248 م�ساألة رقم )1372(،املرداوي، الإن�ساف ،ج5،�ص445
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الدليل الأول : لأنهما اإذا اقت�سما الربح فهو عقدهما المتفق على جوازه، فاإن لم يقت�سما 
الربح فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح1 .

الدليل الث�ني: لأن العامل يملك ح�سته من الربح قبل الق�سمة بظهور الربح؛ لأن ال�سرط 
�سحيح فيثبت مقت�ساه وهو اأن يكون له جزء من الربح2 .

الدليل الث�لث: قيا�سًا على الم�ساقـاة: فاإن ال�ساقي يملك ح�سته من الثمرة، بظهورها في 
الأ�سح عند الحنابلة3 .

الدليل الرابع: لأن الربح حق لهما خال�ص دون غيرهما فجاز لهما اأن يتقا�سما4، وقال مالك: 
اإذا اأذن رب المال في اخذ الربح -ومال الم�ساربة على حاله – قال: رجوت ال�سالمة 5

ثانيًا : �لترجيح و�صبب �لترجيح في �لم�صاألة �ل�صابقة : 

  يظهر للباحث الترجيح في م�ساألة اإقت�سام الربح بعد ظهور الربح والم�ساربة �سارية، يكون 
اإل بعد ان يظهر  باأن العامل ورب المال ل يتقا�سما الربح  كما ذكر الجمهور من الفقهاء 

ويتجمع راأ�ص المال ويظهر الربح وتنتهي الم�ساربة.

و�سبب الترجيح يكمن في عدد من الأمور اأهمها : 

اأنه لو كان �سريكًا في الربح بعد ظهور راأ�ص المال مبا�سرة لوجب اأن يكون �سريكًا في راأ�ص المال .. 1

لأن الم�ساربة كما تعلم تحتمل الربح والخ�سارة فاإذا ق�سمنا للم�سارب جزءًا من الربح . 2
قبل انتهاء العقد اأو ق�سم الربح اأو ف�سخ العقد اإذا راأى رب المال م�ساربًا اآخر ليعقد 
معه ؛فاإنه يناق�ص اأ�سا�ص عقد الم�ساربة الذي تم فيه التفاق على اأن الم�ساربة اإذا 

خ�سرت في �سيء دون �سيء، فاإن الو�سيعة)الخ�سارة ( ترجع على الربح.

 ويمكن التوفيق بين القولين باأن الجواز في اأن يملك العامل الربح بعد ظهوره والم�ساربة 
�سارية اأن يكون الأمر بالتفاق، في عقد الم�ساربة، قبل اأن تبداأ و�سورتها اأن يتفق الم�سارب 
اأن يتقا�سما الربح في الم�ساربة، بمجرد ما ظهر الربح في راأ�ص المال،  ورب المال على 

1/  ابن حزم ، املحلى ،ج8،�ص248 ، ذكره حتت رقم ) 1372(
2/  املرداوي ،الإن�ساف ،ج5،�ص 445، ابن مفلح ،املبدع، ج5،�ص31.
3/  ابن مفلح ، املبدع ،ج5،�ص31، املرداوي ،الإن�ساف ،ج5،�ص445.

4/  البهوتي ، ك�ساف القناع ،ج3،�ص510
5/   اجل�سا�ص ،مخت�سر اإختالف العلماء – رقم امل�ساألة  )1734(
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فينقطع الخالف، اإل في راأي المالكية، كما �سبق ذكره، باأن الحكم باٍق ولو ر�سيا بذلك )1(، 
واهلل تعالى اأعلم.

�لمطلب �لثالث :�لخ�صارة في مال �صركة �لم�صاربة :

ول �سمان على العامل فيما تلف من المال، ولو تلف كله وخ�سر فيه ول �سيء له على رب 
المال اإل اأن يتعدى اأو ي�سّيع ،في�سمن .

 ولو �سرطا في العقد اأن تكون الو�سيعة)الخ�سارة( عليهما بطل ال�سرط ،والم�ساربة �سحيحة .

والأ�سل في ال�سرط الفا�سد اإذا دخل في هذا العقد اأنه ينظر اإن كان يوؤدي اإلى جهالة الربح 
فيوجب ف�ساد العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه ،وجهالة المعقود عليه توجب ف�ساد العقد 

، واإن كان ل يوؤدي اإلى جهالة الربح يبطل ال�سرط وت�سح الم�ساربة .

و�سرط الو�سيعة »الخ�سارة«عليهما �سرط فا�سد؛ لأن الو�سيعة جزء هالك من المال ،فال 
يكون اإل على رب المال فال يوؤدي اإلى جهالة الربح ،وبالتالي ل يوؤثر في العقد فال يف�سد به 
العقد ،ولأن هذا عقد تقف �سحته على القب�ص، فال يف�سده ال�سرط الزائد الذي ل يرجع 

اإلى المعقود عليه كالهبة والرهن)2( .

وكل ربح ربحاه فلهما اأن يتقا�سماه ،فاإن لم يفعال وتركا الأمر كما هو  ثم خ�سر في المال،  
فال ربح للعامل ، واأما اإذا اقت�سما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما �سار له فال ي�سقط 
ملكه عنه ؛ لأنهما على هذا تعامال ، وعلى اأن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح ، فاإذا 
اقت�سماه فهو عقدهما المتفق على جوازه ، فاإن لم يقت�سماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك 

مباح. )3( واهلل تعالى اأعلم.

1/   اأنظر راأي املالكية �سابقًا:  املالكي ، كفاية الطالب ،ج2،�ص269، ويرجح زكريا الق�ساة راأي الظاهرية، اأنظر:الق�ساه 
، ال�سلم وامل�ساربة ،�ص 362.

2/  الكا�ساين ،بدائع ال�سنائع ،ج 6 ،�ص 86
3/  ابن حزم ،املحلى ،ج 8 ، �ص 248 امل�ساألة ) 1372 (
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الخـاتمــة

الحمد هلل وكفى وال�سالة وال�سالم على نبيه الذي ا�سطفى، بدءًا وختامًا فها قد و�سلت 
»درا�سة  الم�ساربة  �سركة  في  الربح  �سروط  بعنوان  البحث  نهاية  اإلى  تعالى  اهلل  بتوفيق 
تاأ�سيلية« ، وقد ذكر الباحث فيه اآراء الفقهاء والعلماء من مظاّنها ذاكرًا اختالف العلماء 
اإذا اقت�سى الأمر ، وقد ا�ستخرج بعد عون اهلل �ستة  اأدلتهم ومرجحًا  عند الخالف مبينًا 
واأن  الربح،  �سائعة من عموم  الربح ح�سة  يكون  اأن   : وهي   ، الم�ساربة  في  للربح  �سروط 
المتعاقدين  الربح م�ستركًا بين  اأن يكون  التعاقد،و  الن�سبة معلومًا عند  يكون التفاق على 
فال يخت�ص به اأحدهما وحده  دون الآخر،و اأن ل ي�سترط اأحدهما �سيئًا زائدًا على �ساحبه، 
واأن يكون الربح مخت�سًا بهما دون غيرهما ول ي�ساركهما ثالث،واأخيرًا اأن يكون الجزء الذي 

ياأخذه العامل من نف�ص الربح ل من غيره .

وهذه ال�سروط تختلف عن بع�سها البع�ص ولو اختالفات دقيقة النظر كما ترى وهذا يدل على 
مكانة علمائنا في دقة النظر في م�سائل الفقه ،وهو يظهر مكانة علمائنا من ال�سلف ن�ساأل اهلل 
اأن يرزقنا مكانتهم وفقههم وعلمهم ،وو�سح الباحث هذه ال�سروط  من خالل التعر�ص لمعنى 

كل �سرط من هذه ال�سروط في البحث ، فارجع اإليها اإذا التب�ص عليك �سيئًا منها . 

  وتعر�ص الباحث لقت�سام الربح في الم�ساربة في حالتين : الأولى : ق�سم الربح، اإذا قب�ص 
رب المال راأ�ص ماله، متفق على طريقة تق�سيمها والثانية : اقت�سام الربح، اإذا ظهر ربح في 
الم�ساربة ولم يقب�ص رب المال راأ�ص المال، وبقيت الم�ساربة �سارية ، وهذه فيها خالف 

ذكره الباحث ثم رجح فيه ،واهلل الموفق والهادي لل�سواب .
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�لم�صادر و�لمر�جع

مالحظة هامة في الترتيب :الترتيب وفق الترتيب الهجائي العربي ،المرجع الذي يبداأ ب«األ« 
التعريف يو�سع ح�سب الحرف الذي يلي »األ« التعريف هذا معتمد في الترتيب الهجائي العربي. 

اليمني . 1 ال�سوكاني  علي  بن  الأ�سول، محمد  علم  الحق من  تحقيق  اإلي  الفحول  اإر�ساد 
)ت: 1250هـ(،تحقيق ال�سيخ اأحمد عزو عناية، دم�سق ،دار الكتاب العربي ،ط1  ،ط1 

، 1999: ج1،�ص375

مكتب . 2 تحقيق  هـ،   1415 بيروت،  الفكر،  دار  الخطيب،  ال�سربيني  محمد   ، الإقناع 
البحوث والدرا�سات.

التراث . 3 اإحياء  دار  هـ،  الح�سن، ت )885(  اأبو  المرداوي  �سليمان  بن  الإن�ساف، علي 
العربي، بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي.

بداية المبتدي، علي بن ابي بكر بن عبدالجليل الميرغناني، ت )593(هـ، مطبعة محمد علي . 4
�سبيح، القاهرة )1355( هـ ، ط1، تحقيق حامد اإبراهيم كر�سون، محمد عبدالوهاب.

بدائع ال�سنائع، عالء الدين الكا�ساني ت )587( هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م ط 2.. 5

تحفة الفقهاء، محمد بن احمد ال�سمرقندي، )539( هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، . 6
)1405( هـ، ط1.

التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن �سليمان بن عمر )879( هـ، دار الفكر، بيروت، 1996، . 7
ط1، مكتب البحوث والدرا�سات، )من كتب اأ�سول فقه مقارن بين الحنفية وال�سافعية(.

المنهاجي . 8 اأحمد  بن  ،محمد  وال�سهود  والموقعين  الق�ساة  ومعين  العقود  جواهر 
الالأ�سيوطي ال�سافعي ،دار الكتب العلمية.

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبير للدردير، محمد بن عرفة الد�سوقي، دار البابي . 9
الحلبي، القاهرة.

حا�سية العدوي، علي ال�سعيدي العدوي المالكي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ، تحقيق . 10
يو�سف البقاعي.

الحجة، محمد بن الح�سن ال�سيباني )189( هـ، دار عالم الكتب، بيروت، 1403 هـ، ط . 11
3، تحقيق مهدي ح�سن الكيالني.
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الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد  ال�سنيكي )ت926هـ( تحقيق: د. . 12
مازن المبارك دار الفكر المعا�سر – بيروت ،ط 11411

رو�سة الطالبين وعمدة المفتين، اأبو زكريا يحيى بن �سرف النووي، المكتب الإ�سالمي، . 13
1405 هـ - 1985م.

رو�سة الناظر وجنة المناظر في اأ�سول الفقه ،عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة المقد�سي . 14
)ت: 620هـ(،موؤ�س�سة الرّيان للطباعة والن�سر والتوزيع،ط2 ، 2002 م.

�سبل ال�سالم، محمد بن اإ�سماعيل ال�سنعاني، )852( هـ، دار اإحياء التراث، بيروت، . 15
1379 هـ، ط4، تحقيق محمد الخولي.

الفالح . 16 محمد  زكريا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  في  التي�سير  عوامل  من  والم�ساربة  ال�سلم 
الق�ساة، دار الفكر، عمان، 1984م، ط1.

�سرح زيد بن ر�سالن ، محمد بن اأحمد الرملي الأن�ساري، )1004( هـ، دار المعرفة، بيروت.. 17

�سحيح البخاري ،محمد بن ا�سماعيل البخاري ، الطبعة المرقمة .. 18

�سحيح م�سلم ،م�سلم بن حجاج الني�سابوري ،الطبعة المرقمة.. 19

عمور . 20 الأ�ستاذ  اإ�سراف  الجيالني،  عجة  الإ�سالمية،  الم�سارف  في  الم�ساربة  عقد 
زاهي، 1995-1996م، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق.

ال�سيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار . 21 اأبي حنيفة،  الفتاوى الهندية، في مذهب 
اإحياء التراث العربي، بيروت، 1400هـ - 1980م.

فتح الوهاب، زكريا بن محمد بن اأحمد الأن�ساري اأبو يحيى، ت )926( هـ، دار الكتب . 22
العلمية، بيروت، 1218 هـ، ط1.

العلمية، . 23 الكتب  دار  هـ،   )762( ت  عبداهلل،  اأبو  المقد�سي  مفلح  بن  محمد  الفروع، 
بيروت، 1418 هـ، ط1، تحقيق اأبو الزهراء حازم القا�سي. 

القرا�ص »الم�ساربة« في الفقه الإ�سالمي، د. علي عبدالعال عبدالرحمن، دار الهدى، . 24
م�سر، 1400 هـ - 1980م، جامعة الأزهر.

الكافي في فقه ابن حنبل، عبداهلل بن قدامة المقد�سي اأبو محمد، المكتب الإ�سالمي، . 25
بيروت، 1408 هـ - 1988م، ط5، تحقيق زهير ال�ساوي�ص.
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ك�ساف القناع، من�سور بن يون�ص البهوتي، )1051( هـ، دار الفكر، بيروت، 1402 هـ، . 26
تحقيق هالل م�سطفى، مطبعة الكرمة، 1394 هـ.

كفاية الطالب، اأبو الح�سن المالكي، دار الفكر ، بيروت، )1412( هـ، تحقيق يو�سف . 27
ال�سيخ محمد البقاعي.

ل�سان العرب، محمد بن منظور الأن�ساري )ت711هـ(، دار �سادر ، بيروت ، الطبعة . 28
الثالثة ، 1414 هـ.

المكتب . 29 هـ،   )884( ت  ا�سحاق،  اأبو  الحنبلي  مفلح  بن  محمد  بن  اإبراهيم  المبدع، 
الإ�سالمي، بيروت، 1400 هـ.

مجمل اللغة،  اأحمد بن فار�ص )ت 395هـ( موؤ�س�سة الر�سالة - بيروت ،تحقيق زهير . 30
عبد المح�سن �سلطان ، الطبعة الثانية - 1406 هـ - 1986 م

المحلى، علي بن احمد بن �سعيد بن حزم، )456( هـ، دار الطباعة المنيرية، 1351 . 31
هـ، ط1، تحقيق محمد منير.

ال�سيخ . 32 يو�سف  تحقيق:  666هـ(،  )ت:  الرازي  بكر  اأبي  بن  محمد   ، ال�سحاح  مختار 
محمد،المكتبة الع�سرية ، بيروت ،ط5 ،1999م .

الب�سائر . 33 دار  هـ،   )370( ت  الج�سا�ص،  علي  بن  اأحمد  العلماء،  اإختالف  مخت�سر 
الإ�سالمية، 1416 هـ، 1995م.

المدونة الكبرى، مالك بن اأن�ص، دار �سادر، بيروت.. 34

الم�ساربة التي تجريها البنوك الإ�سالمية في �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، اأحمد ال�سويعي �سليبك، . 35
اإ�سراف د. محمد عبدالعزيز عمرو، 1413 هـ - 1993م، الجامعة الأردنية، ر�سالة ماج�ستير.

المغني، عبداهلل بن احمد بن محمد بن قدامة )630( هـ، )مع ال�سرح الكبير ل�سم�ص . 36
الدين بن قدامة المقد�سي(، مطبعة المنار، م�سر، 1347 هـ، ط2.

مواهب الجليل، محمد بن عبدالرحمن المغربي، ت )954( هـ، دار الفكر ، بيروت، . 37
)1398( هـ، ط 2.

البابي . 38 مطبعة  هـ،   )1004( الرملي  اأحمد  بن  محمد  المنهاج،  �سرح  المحتاج  نهاية 
الحلبي، القاهرة، 1967م.
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النهاية في غريب الحديث،محمد بن محمد ابن الأثير )606هـ(، دار الفكر ،بيروت .. 39

هـ، . 40  )593( ت  المرغيناني،  عبدالجليل  بكر  اأبي  بن  علي  البداية،  �سرح  في  الهداية 
المكتبة الإ�سالمية، بيروت.
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ت�صبيب �لقر�ر�ت �لإد�رية وتطبيقاتها في �لقانون �ل�صود�ني

)در��صة تاأ�صيلية مقارنة(

 )1(
 �إعد�د د.�آدم �أبو�لقا�صم �أحمد �إ�صحاق 

 ملخ�ص

ال�سمانات  من  باعتباره  الإدارية  القرارات  ت�سبيب  مفهوم  بيان  اإلى  الدرا�سة  هذه  تهدف 
الأ�سا�ص التي يعتمد عليها الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في مواجهة ال�سلطة 
التنفيذية التي تتمتع بامتيازات كبيرة منحت لها من اأجل خدمة المجتمع، كذلك تهدف اإلى 
بيان فوائد الت�سبيب وتطبيقاته في الت�سريعات ال�سودانية وفي الأحكام الق�سائية مقارنة مع 
تطبيقات ت�سبيب القرارات الإدارية والأحكام في القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سريفة 
والتجربة العملية في عهد الخالفة الرا�سدة، وختمت الدرا�سة بخاتمة ت�سمنت النتائج التي 

تم التو�سل اإليها ، نذكر منها ما يلي:
يعتبر ت�سبيب الأحكام والقرارات الإدارية هو الأ�سل في القراآن الكريم وال�سنة النبوية - 1

وفي التجربة العملية في اإدارة �سوؤون الدولة في عهد الخالفة الرا�سدة.
الأ�سل في الت�سريعات ال�سودانية اأن الت�سبيب غير لزم اإل اإذا ن�ص الم�سرع على ذلك، - 2

وهذا عك�ص ما ذهب اإليه الق�ساء ال�سوداني من خالل اأحكامه اأن الت�سبيب هو الأ�سل، 
وعدم الت�سبيب هو ال�ستثناء.

بع�ص الت�سريعات ال�سودانية تمنع ت�سبيب القرارات الإدارية مثل ن�ص المادة)1/28( - 3
من قانون جوازات ال�سفر والهجرة ل�سنة1994م.

وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى بع�ص التو�سيات اأهمها �سرورة الن�ص على وجوب ت�سبيب القرارات 
الإدارية، عماًل بما جاء في الكتاب وال�سنة النبوية و�سنة الخلفاء الرا�سدين المهتدين.

مقدمة

الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف المر�سلين �سيدنا محمد وعلى 
اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين . 

�أهمية �لمو�صوع :

تعتبر القرارات الإدارية من اأهم المتيازات التي منحها الم�سرع لأجهزة ال�سلطة التنفيذية 
لتمكينها من تحقيق الم�سلحة العامة للمجتمع ، وبما اأن هناك م�سالح اأخرى قد تتعار�ص 
معها وهي الحقوق والحريات الخا�سة بالأفراد، برزت اأهمية البحث عن التوازن بين هذه 

1/  اأ�ستاذ م�سارك – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم

جملة ت�أ�صيل العلوم  العدد)11( املحرم 1438 اكتوبر  2016 ،  153- 210
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الدولة  في  للعاملين  التي منحت  الوا�سعة  المتيازات  واإن  بخا�سة   ، المتعار�سة  الم�سالح 
ل�ستخدامها في تحقيق الم�سلحة العامة قد تتاأثر باأهواء هوؤلء ، وبالتالي قد ي�ستخدمونها 

ب�سكل غير �سحيح ي�سبب اإ�سرارًا بالم�سالح الخا�سة اأو بالم�سلحة العامة نف�سها .
�أ�صباب �ختيار �لمو�صوع:

لذلك برزت بع�ص ال�سمانات التي قد ت�ساعد على الدفاع عن الم�سالح الخا�سة اأ�سا�سًا ، 
ومنها ت�سبيب القرارات الإدارية ، لما في الت�سبيب من �سفافية وو�سوح ، يمّكن من معرفة 
الأ�سباب التي بنيت عليها القرار الإداري ومعرفة نوايا الجهة التي اأ�سدرته ، وبالتالي ي�سهل 
مهمة المت�سرر في اللجو اإلى الق�ساء من جهة ، وي�سهل مهمة القا�سي في اإ�سدار الحكم 
العادل . وبما اأن هذا المو�سوع لم يجد حظه من الدرا�سة في القانون ال�سوداني موؤ�ساًل بما 
جاء في الكتاب وال�سنة ، راأيت اأن اأُ�سهم بهذا البحث ع�سى اأن يكون نافعًا ودافعًا للمزيد من 

البحث العميق في هذا المجال .
�أهد�ف �لبحث:

تهدف هذه الدرا�سة اإلى تحقيق الآتي :
1/ الإ�سهام في توطيد مبداأ ال�سرعية في موؤ�س�سات الدولة .

2/ بيان مفهوم ت�سبيب القرارات الإدارية .
3/ اإيجاد توازن بين الم�سلحة العامة والم�سالح الخا�سة في عمل ال�سلطة التنفيذية. 

4/ الإ�سهام في توفير �سمانات اإ�سافية للدفاع عن الحقوق الخا�سة في مواجهة ال�سلطة 
التنفيذية.

م�صكلة �لبحث :

والم�سالح  العامة  الم�سلحة  بين  والتوازي  التوازن  البحث عن  الدرا�سة في  تكمن م�سكلة 
اأن ال�سلطة التنفيذية تتمتع بامتيازات وا�سعة من اأجل خدمة المجتمع،  الخا�سة، باعتبار 
في حين اأن الم�سالح الخا�سة قد تت�سرر اإذا اأ�سيء ا�ستخدام هذه المتيازات، ولذلك لبد 
من وجود �سمانات تمنع ا�ستغالل هذه المتيازات لالإ�سرار بالم�سالح الخا�سة من جهة 
اأخرى، ومن بين هذه ال�سمانات ت�سبيب القرارات الإدارية ،  والم�سلحة العامة من جهة 
لذلك ان�سبت الدرا�سة على معالجة هذه الم�سكلة من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية 
وهل هذا  ؟  منه  ال�سوداني  والق�ساء  ال�سودانية  الت�سريعات  موقف  وما  الت�سبيب؟  هو  ما   :
الموقف يتواءم مع ما جاء في الفقه الإ�سالمي والتطبيقات العملية في الدولة الإ�سالمية 

الأولى؟
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منهج �لبحث:

بالإ�سافة  اأ�سا�سًا  والتحليلي  الو�سفي  المنهجين  ن�ستخدم  �سوف  البحث  مو�سوع  لدرا�سة 
الت�سبيب في القانون ال�سوداني  اأننا �سوف نعر�ص لم�سامين  اإلى المنهج المقارن باعتبار 
والجتهاد الق�سائي ال�سوداني وتحليلها ومقارنتها مع بع�ص التجارب الحديثة في كٍل من 
الكتاب  في  جاء  ما  على  بعر�سها  ال�سودانية  التجربة  تاأ�سيل  نحاول  ثم   ، وفرن�سا  م�سر 

وال�سنة والفقه الإ�سالمي والتطبيق العملي لذلك في الدولة الإ�سالمية الأولى.
خطة �لبحث:

�سوف نق�سم البحث اإلى اأربعة مباحث على النحو الآتي :
المبحث الأول : تعريف ت�سبيب القرارات الإدارية لغًة وا�سطالحًا وبيان فوائد الت�سبيب.

المبحث الثاني : موقف الت�سريعات ال�سودانية من ت�سبيب القرارات الإدارية .
المبحث الثالث : موقف الق�ساء ال�سوداني من ت�سبيب القرارات الإدارية .

المبحث الرابع : موقف الفقه الإ�سالمي من ت�سبيب القرارات الإدارية .
ثم نختم المو�سوع بخاتمة تت�سمنت النتائج والتو�سيات .
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�لمبحث �لأول

تعريف ت�صبيب �لقر�ر �لإد�ري وبيان فو�ئده

�سوف ندر�ص هذا المبحث من خالل ثالثة مطالب : يتناول المطلب الأول تعريف ت�سبيب 
القرار الإداري لغة ويتناول المطلب الثاني تعريف ت�سبيب القرار الإداري ا�سطالحًا ويتناول 

المطلب الثالث بيان فوائد الت�سبيب .
�لمطلب �لأول

تعريف ت�صبيب �لقر�ر �لإد�ري لغة

�أوًل: تعريف �ل�صبب و�لت�صبيب:

ِفي   ُ اهللَّ َرُه  َين�سُ لَّن  اأَن  َيُظنُّ  َكاَن  تعالى: {َمن  قوله  في  كما جاء  الحبل  هو  اللغة  في  ال�سبب 
َماء})1( ، اأي اأن الذي يكفر بالنبي)( ويح�سده ويظن  ْنَيا َواْلآِخَرِة َفْلَيْمُدْد ِب�َسَبٍب اإَِلى ال�سَّ الدُّ
ال�سقف في�سده في عنقه  بيته فيعقد الحبل في  اإلى �سماء  ، فليمدد بحبل  اأن اهلل لن ين�سره 
ويتدلى مع الحبل المعلق حتى يموت ، هل يذهب هذا غيظ من يظن اأن اهلل لن ين�سر ر�سوله 
)( في الدنيا والآخرة ، فليمدد  )(؟ اأو بمعنى من كان يظن اأن اهلل لن ين�سر ر�سوله 
بحبل اإلى ال�سماء فيرتقي حتى ي�سعد اإلى ال�سماء فيقطع نزول الوحي من ال�سماء فيمنع الن�سر 

 .)2()(عنه

     ويقال ال�سبب من الحبال: القوي الطويل)3( ، ومن ذلك قوله تعالى: {َواآَتْيَناُه ِمن ُكلِّ �َسْيٍء 
ْتَبَع �َسَببًا})4( . �َسَببًا* َفاأَ

اأي�سًا ال�سبب هو كل ما يتو�سل به اإلى غيره اأو اإلى مق�سود ما)5( ، يقال: اإن فالنًا �سبب اإلى 
فالن في حاجتي، و�سبب الطريق يقال: مالي اإليه �سبب ، وقطع اهلل به ال�سبب اأي الحياة)6( . 

      اأي�سًا ال�سبب المبا�سر: الفاعل الذي ي�سدر عنه الفعل بال وا�سطة ، واأ�سباب الحكم ما 
اأي  اأدلة واقعية وحجج قانونية لحكمها ، وت�سبب في ف�سله من العمل  تبينه المحكمة من 

1/ �سورة احلج ، الآية)15( .
2/ محمد مختار اجلكني ال�سنقيطي ، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، �ص)912( .

3/ ابن منظور، ل�سان العرب ، ج6، دار اإحياء الرتاث العربي ، 1993م ، �ص)139( .
4/ �سورة الكهف ، الآيات)84- 85( .

5/ الزمخ�سري ، اأ�سا�ص البالغة، حتقيق مزيد نعيم و�سوقي امل�سري، مكتبة لبنان ، بريوت ، 1998م ، مادة �سبب . 
د.اأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية املعا�سرة ، ج2 ، عامل الكتب ، 1429هـ-2008م ، �ص)1022( .

6/ عبداهلل الب�ستاين ، معجم الب�ستان ، مكتبة لبنان ، 1992م ، �ص)273( .
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كان �سببًا فيه )1( .

وت�سبيب مال الفيء اأي اأخٌذ من هذا ، لأن الم�سبَّب عليه المال ، ُجعل �سببًا لو�سول المال 
اإلى من وجب له من الفيء)2( .

 ، والخال�ص  النجاة  �سبل  بهم  تقطعت  اأي  الأَ�ْسَباُب})3(  ِبِهُم  َعْت  {َوَتَقطَّ تعالى:  وقوله 
وال�سالت التي كانوا يتوا�سلون عليها في الدنيا..)4( ، واهلل م�سبب الأ�سباب ومنه الت�سبيب ، 

َماَواِت})5( قيل اأبوابها)6( . َعلِّي اأَْبُلُغ اْلأَ�ْسَباَب* اأَ�ْسَباَب ال�سَّ وقوله تعالى: {لَّ

نخل�ص مما �سبق اإلى اأن ال�سبب هو ما يتم الو�سول عبره اإلى غيره، اأما الت�سبيب فهو بيان 
ال�سبب اأو ذكر ال�سبب .

ثانيًا: تعريف �لقر�ر �لإد�ري لغة :

اتخذ  اأي  اأمرًا  ال�سخ�ص  وقرر  فهو مقرر،  تقريرًا  يقرر  قرر  الفعل  باأنه من  القرار  يعرف 
قرارًا ، اأو �سمم ب�سدة ، وقرر ال�سخ�ص: اأي جعله يعترف بالذنب ، ومن ذلك قرر ال�سرطي 
المجرم : اأي جعله يقر بالذنب)7( ، ومن ذلك قوله تعالى : {َوُنِقرُّ ِفي اْلأَْرَحاِم َما َن�َساء اإَِلى 
ى})8( ، اأي نثبت في الأرحام ما ن�ساء من ذكر اأو اأنثى اأو �سقط اإلى مدة معلومة)9(  �َسمًّ اأََجٍل مُّ
ِن ا�ْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َف�َسْوَف َتَراِني})10(  ، وقوله تعالى: {َقاَل َلن َتَراِني َوَلـِكِن انُظْر اإَِلى اْلَجَبِل َفاإِ
، وقرر التعبير: اأقر بجواز ا�ستعماله ، وقرر ال�سيء في المكان: اأثبته ، وقرر ال�سماح لأمر: 

وافق عليه واأمر بنفاذه ، وقرر جمع قرارات ، م�سدر قّر)11(.

   اأما تعريف الإداري لغة فهو ن�سبة اإلى اإدارة : من دار يدور دوارًا ودورانًا : تحرك وعاد اإلى 
مكانه ، ودار على ال�سيء ودار به ودار حوله : طاف به)12(.

1/ د.اأحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية املعا�سرة ، مرجع �سابق ، �ص)1022( .
2/ ابن منظور ، ل�سان العرب ، ج6 ، مرجع �سابق ، �ص)139( .

3/ �سورة البقرة : الآية)166( .
4/ اأ.د.اأحمد علي الإمام ، مفاحت فهم القراآن ، دار م�سحف اأفريقيا ، اخلرطوم ، �ص)25( . 

5/ �سورة غافر: الآيات)36- 37( .
6/ اأ.د.اأحمد علي الإمام ، مفاحت فهم القراآن ، مرجع �سابق ، �ص)471( .

7/ د.اأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية املعا�سرة ، ج3 ، مرجع �سابق ، �ص)1795( .
8/ �سورة احلج : الآية)5( .

9/ اأ.د.اأحمد علي الإمام ، مفاحت فهم القراآن ، مرجع �سابق ، �ص)331( .
10/ �سورة الأعراف : الآية)143( .

11/ د.اأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية املعا�سرة ، ج3، مرجع �سابق ، �ص)1796( .
12/ عبد اهلل الب�ستاني ، معجم الب�ستان، ط1 ، مكتبة لبنان1992م ، �ص)367( ، المطبعة الكاثوليكية ، المنجد في اللغة 
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  واأداره: جعله يدور، واأدار الراأي : اأي اأحاط به ، واأدار فالن عن حقه : اأي طلب منه اأن 
يتركه وين�سرف عنه ، واأدار ال�سيء: قام به بدون تاأجيل ، واأدار فالن: حاول اإلزامه اإياه ، 
والمدير من يتولى اإدارة ال�سيء اأو اإدارة جهة معينة ، اأو من يتولى النظر في بع�ص الأمور)1(.

نخل�ص مما �سبق اإلى اأن معنى القرار الإداري لغة هو الإحاطة باأمر معين والأمر بتنفيذه .

والأدب والعلوم ، ط9 ، بيروت ، �ص)228( .
1/ عبد اهلل الب�ستاين ، معجم الب�ستان ، مرجع �سابق ، �ص)367( ، املنجد يف اللغة والأدب والعلوم ، مرجع �سابق ، �ص)229( .
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�لمطلب �لثاني

تعريف ت�صبيب �لقر�ر �لإد�ري ��صطالحًا

يعرف ال�سبب عند الأ�سوليين باأنه : »الو�سف الظاهر المن�سبط الذي دّل الدليل ال�سمعي 
على كونه معرفًا للحكم ال�سرعي«)1( ، فالو�سف يق�سد به المعنى والظاهر يق�سد به المعلوم 
 . والأحوال)2(  الأ�سخا�ص  باختالف  يختلف  ل  الذي  المحدد  هو  والمن�سبط  الخفي،  غير 
والدليل ال�سمعي يق�سد به ما كان من كتاب اهلل اأو �سنة ر�سول اهلل )( وما يرجع اإليهما 

، ومعرفًا للحكم ال�سرعي يق�سد به عالمة عليه من غير اأن يكون له تاأثير فيه)3( . 

   ويعرف ال�سبب باأنه: »الأمر الذي جعل ال�سارع وجوده عالمة على وجود الحكم ، وانتفاوؤه 
عالمة على انتفاء الحكم)4( .

وال�سبب عند جمهور الأ�سوليين: »هو ما يوجد عنده الحكم ل به �سواء كان منا�سبًا للحكم 
اأم لم يكن كذلك«)5(.

ال�سارع  دفعت  التي  العالمة  هو  الفقه  علم  في  ال�سبب  اأن  القول  يمكن  �سبق  ما  على  بناء 
لتخاذ القرار.

اأما ال�سبب في ال�سطالح القانوني فهو: »الحالة الواقعية اأو القانونية ال�سابقة على القرار 
المبررة  المادية  الظروف  اأو  القانونية  الحالة  اأي   ، لإ�سداره  الإدارة  تدخل  اإلى  والدافعة 
اأو قانونية  : »هو حالة واقعية  باأنه  ال�سبب  اأي�سًا يمكن تعريف  الإداري«)6(،  القرار  لتخاذ 
تحمل الإدارة على التدخل بق�سد اإحداث اأثر قانوني هو محل القرار ابتغاء ال�سالح العام 

الذي هو غايته«)7(.

نخل�ص اإلى اأن التعريف القانوني لل�سبب هو الحالة القانونية اأو الواقعية التي تدفع لتخاذ القرار.
اأما الت�سبيب فتعر�ص له فقهاء الأ�سول عند درا�ستهم للعلة ، فعرفوا العلة باأنها: »الو�سف 

1/ الآمدي ) �سيف الدين اأبي احل�سن علي بن اأبي علي بن محمد ( ، دار احلديث ، القاهرة ، �ص)181( .
2/ د.وهبة الزحيلي، اأ�سول الفقه الإ�سالمي ، دار الفكر، دم�سق2005م ، �ص)99( .

3/ عبد العزيز بن �سطام بن عبدالعزيز اآل �سعود ، اتخاذ القرار بامل�سلحة ، ج1 ، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن �سعود الإ�سالمية ، 2005م ، �ص)374( . 

4/ نف�ص املرجع ، �ص)374( .
5/ د.وهبة الزحيلي ، اأ�سول الفقه الإ�سالمي ، مرجع �سابق ، �ص)100( .

6/ د.عبد الغني ب�سيوين ، ولية الق�ساء الإداري »ق�ساء الإلغاء«، من�ساأة املعارف ، الإ�سكندرية 1983م، �ص)256( .
7/ حكم املحكمة الإدارية العليا امل�سرية يف الق�سية رقم)40( ل�سنة 18ق بتاريخ 29يونيو1976م ، جمموعة اخلم�سة 

ع�سر عامًا ، ج3 ، �ص)2063( .
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الباعث على الحكم«)1(. وُعرفت العلة اأي�سًا باأنها : »الو�سف المعرف للحكم«)2(.

اأما التعليل وهو المرادف للت�سبيب، فُعِرف باأنه : الن�ص على الأو�ساف الظاهرة المن�سبطة 
الباعثة على الحكم)3(. وذكروا اأمثلة كثيرة تدلياًل على ذلك �سوف نعر�ص لها فيما بعد.

اأما ت�سبيب القرار الإداري في القانون فيعني: »بيان الأ�سباب التي حفزت الإدارة على اتخاذ 
القرار«)4(. كذلك ُعرف الت�سبيب باأنه : »ا�ستمال القرار على بيان الوقائع المادية والقانونية 
التي اأدت اإلى اإ�سداره«)5(. لذلك عرف الت�سبيب باأنه : »كل مرة تبدي فيها الإدارة اأ�سبابًا 
اأو غير ملزمة ، و�سواء كانت  ت�سعها في �سلب قرارها �سواء كانت ملزمة بت�سبيب القرار 

تتمتع ب�سلطة تقديرية اأو �سلطة مقيدة«)6(.

نخل�ص مما �سبق اإلى اأن ت�سبيب القرار الإداري هو ذكر اأ�سباب القرار في متنه .
�لمطلب �لثالث

بيان فو�ئد �لت�صبيب

الجهة  م�سلحة  في  كانت  �سواء  عديدة  فوائد  يحقق  الإداري  القرار  بت�سبيب  الإلتزام  اإن 
م�سدرة القرار اأو في م�سلحة الأفراد.

�أوًل: فو�ئد �لت�صبيب بالن�صبة لل�صلطة �لإد�رية:

ت�سبيب القرار الإداري يمكن ال�سلطة الإدارية من تحقيق الفوائد التالية:
ي�ساعد على رفع الم�ستوى الأخالقي لل�سلطة الإدارية ، وهذا يعني اأن اأي موظف قبل اأن يقوم - 1

باأي عمل لبد اأن يراجع القواعد التي تحكم ت�سرفاته واأخالقياته المهنية حر�سًا منه على 
اأداء العمل ب�سكل ير�سي �سميره اأوًل باعتبار العمل عبادة هلل وفق قوله �سبحانه وتعالى : 
}َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن{)7(، وقوله تعالى: }ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي 

1/ الآمدي ، الأحكام يف اأ�سول الأحكام ، ج3 ، دار احلديث ، القاهرة ، �ص)289( .
2/ البي�ساوي ) نا�سر الدين عبد اهلل بن عمر( املتوفى �سنة685هـ ، منهاج الو�سول يف علم الأ�سول ب�سرح الأ�سنوي ، ج4 

، عامل الكتب ، �ص)53( .
3/ املرجع نف�سه ، �ص)291( . اأ.د.محمد اأبو النور زهري، اأ�سول الفقه ، ج2 ، املكتبة الأزهرية للرتاث ، القاهرة2004م 
، �ص)54( . اأ.د. اإبراهيم نورين ، علم اأ�سول الفقه ، �سركة مطابع ال�سودان للعملة ، اخلرطوم ، 2009م ، �ص)168( .

4/ اإدري�ص الب�سري ، جان كرانيون ، مي�سال رو�سي ، اأحمد بلحاج ، القانون الإداري املغربي ، ط1 ، املطبعة امللكية ، 
1988م ، �ص)552( .

5/ د.نواف كنعان ، الق�ساء الإداري ، دار الثقافة ، عمان ، 2006م ، �ص)336( .
6/ د.علي عبدالفتاح محمد ، الق�ساء الإداري ، دار اجلامعة اجلديدة ، الإ�سكندرية ، 2009م ، �ص)379( .

7/ �سورة الذاريات: الآية)56( .
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َوَمَماتِي لِلِّه َربِّ الَْعالَِميَن{)1(، وقول الر�سول )( : “الظلم ظلمات يوم القيامة”)2( ، وقوله 
)(: “اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه”)3(، وغيرها من الآيات والأحاديث 

التي تحث الم�سلم على الإلتزام بالكتاب وال�سنة في كل ت�سرفاته واأعماله .
ي�ساعد على اتخاذ قرارات �سحيحة)4( ، بحيث اإن متخذ القرار لبد اأن يراقب نف�سه - 2

اأو  القرار  اتخاذ  �سابقة على  رقابة  �سواء كانت  يراقبه غيره  اأن  قبل  باأول  اأوًل  بنف�سه 
لحقة له بحيث اإذا �سعر باأن القرار الذي اأ�سدره يخالف القواعد المعمول بها اأو اأنه 
ل يحقق الم�سلحة العامة اأو اأنه ي�سبب �سررًا للغير فله الحق اأن ي�سحبه ويتخذ قرارًا 
اآخرًا اأو يعدله ليتفادى الأخطاء التي وردت فيه مما يجعل هذا الت�سرف يحقق مبداأ 

الم�سروعية في العمل .
يرفع الت�سبيب ال�سبهات عن ال�سلطة الإدارية)5( ، وذلك من خالل الو�سوح وال�سفافية - 3

التي تك�سف العمل داخل ال�سلطة الإدارية على الجميع بخا�سة في الإدارات الخدمية 
، مما يوؤدي اإلى ت�سكيل راأي عام يقف خلفها وي�ساندها في كل الأوقات ما دامت تلتزم 

بالت�سبيب .
خالل - 4 من  وذلك   ، الإدارية)6(  لل�سلطة  العلمي  الم�ستوى  رفع  على  ي�ساعد  الت�سبيب 

الهتمام برفع م�ستوى الكفاءة في الأداء بالن�سبة للعاملين ، حتى يتمكنوا من معرفة 
التي  الإدارة  باأن  المتعاملين  جمهور  واإقناع  الإدارية  القرارات  ت�سبيب  ثقافة  ون�سر 
يتعاملون معها ذات كفاءة وقدرة على تلبية حاجتهم من الخدمات بخا�سة في حالة 

المناف�سة .
تقييد ال�سلطة الإدارية ومنعها من الت�سرف كما ت�ساء ، باعتبار اأن الت�سبيب يجبرها - 5

غير  قرار  اأي  اإ�سدار  ت�ستطيع  ل  فهي  وبالتالي   ، �سيء  كل  من  موقفها  تو�سيح  على 
اإلى معالجة التع�سف والمحاباة والف�ساد الإداري الذي ينت�سر  م�سبب)7( ، وهذا يوؤدي 

1/ �سورة الأنعام: الآية)162( .
2/ محمد بن اإ�سماعيل اأبوعبد اهلل البخاري ، الأدب املفرد ، دار الب�سائر الإ�سالمية ، بريوت ، ط3 ، 1989م، 

�ص)171( .
3/ الطرباين ، املعجم الأو�سط ، ج1 ، دار احلرمني ، القاهرة ، �ص)275( .

4/ د.�سعيد ابن الب�سري ، محا�سرات يف القانون الإداري ، جامعة محمد اخلام�ص ، الرباط ، 1989/1988 )غري 
من�سورة ( .

5/ نف�ص املرجع .
6/ نف�ص املرجع .
7/ نف�ص املرجع .
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القرارات  ت�سبيب  اإلزامية  المبني على عدم  الو�سوح  ب�سبب عدم  الدول  كثير من  في 
الإدارية .

حماية دولة القانون ، بحيث اإن الت�سبيب ي�ساعد على احترام القانون بمعناه الوا�سع ول - 6
ي�سمح بتجاوز قواعده في مختلف اأجهزة الدولة ، واإذا حدث اأي تجاوز للقانون يمكن 
للمطالبة  الق�ساء  اإلى  اللجوء  وبالتالي   ، الت�سبيب  اإلزامية  وي�سر مع  ب�سهولة  اكت�سافه 

بالحق المعتدى عليه .

ثانيًا: فو�ئد �لت�صبيب بالن�صبة لالأفر�د:

للت�سبيب فوائد لم�سلحة الأفراد نذكر منها ما يلي:
ال�سلطة  -1 ت�سرفات  من  لالأفراد  القانوني  الأمن  اأو  القانونية  ال�سكينة  توفير 

ت�سبب  التي  الإدارية  لل�سلطة  بالإطمئنان  ي�سعرون  الأفراد  اأن  اأي   ، الإدارية)1( 
قراراتها ، لأنها تحر�ص على تطبيق القواعد القانونية على نف�سها قبل غيرها 
، وهذا يولد الثقة والتعاون في العالقة بين الإدارة والأفراد بدًل عن المواجهة .

ي�ساعد الت�سبيب على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم مبا�سرة في العالقة بينهم  -2
مع الإدارة ، اأو عن طريق اللجوء اإلى الق�ساء)2( . حيث يتوفر لهم و�سيلة فعالة 

وم�سبوطة للدفاع عن اأنف�سهم .
الت�سبيب يوفر للمواطن اإمكانية معرفة الأ�سباب التي دعت الإدارة على اإ�سدار  -3

القرار، وبالتالي يتمكن من اتخاذ موقف وا�سح من القرار، ويمثل �سمان لعدم 
، مما ي�سكل قيدًا  القا�سي  اأو ميل �سخ�سي من جانب  بناءًا على هوى  الق�ساء 
على �سلطة الق�ساة ويدفعهم اإلى الحر�ص والفطنة عند اإ�سدار الأحكام فتكت�سب 

بذلك اأحكامهم قوة ومتانة ور�سانة)3(.
ثالثًا: فو�ئد �لت�صبيب بالن�صبة للق�صاء:

للت�سبيب اأي�سًا فوائد لم�سلحة الق�ساء تتمثل في الآتي:
ي�سهل الت�سبيب مهمة القا�سي الإداري في التاأكد من مدى �سالحية هذه الأ�سباب  -1

1/ د.�سعيد ابن الب�سري ، محا�سرات يف القانون الإداري ، مرجع �سابق .
2/ نف�ص املرجع .

3/ د.حيدر اأحمد دفع اهلل ، ت�سبيب الأحكام الق�سائية وتطبيقاتها ، اخلرطوم ، 2011م ، �ص)34( .
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لتخاذ القرار اأم ل)1(، وذلك بدون م�سقة كبيرة ، وهذا يوؤدي اإلى ال�سرعة في 
اإ�سدار الأحكام وتحقيق العدالة)2(.

يرتاح المتقا�سون اإلى اأن القا�سي وهو ب�سدد اإ�سدار حكمه قد اأعمل فكره فيما  -2
طرح عليه من حجج واأ�سانيد قبل اأن ي�سل اإلى الحكم الذي ي�سدره)3(. وبالتالي 
من  كثير  يرى  حيث   ، ال�سودان  في  بخا�سة  الإداري  الق�ساء  في  الثقة  تتوفر 
المتقا�سين ) ا�ستنادًا على تجربتنا العملية في المحاكم( اأن الق�ساء الإداري 
التي  الأ�سرار  اأن  يرى  المتقا�سين  بع�ص  جعل  مما   ، الإدارة  جانب  اإلى  يتحيز 
ت�سيبهم من ت�سرفات واأعمال اأجهزة الدولة هي من قبيل القدر الذي ل يمكن 

رده .
�لمبحث �لثاني

موقف �لت�صريعات �ل�صود�نية من ت�صبيب �لقر�ر�ت �لإد�رية

المبداأ العام الذي يعتنقه الم�سرع ال�سوداني وكذلك الم�سرع الم�سري والفرن�سي)4( ، هو اأن 
ت�سبيب القرار الإداري غير واجب ، لكن قد يفر�ص الم�سرع في بع�ص الأحيان ت�سبيب بع�ص 

القرارت الإدارية ، وبالتالي لبد من الإلتزام بما ن�ص عليه القانون .
مثال ذلك ما ن�ص عليه قانون ال�سيدلة وال�سموم ل�سنة1963م على اأن قرار رف�ص الترخي�ص 
لممار�سة مهمة ال�سيدلة مبني على اأ�سباب خا�سة مبررة مثل  المادة )4/13( التي تن�ص 
على الآتي : » يجوز للمجل�ص )مجل�ص ال�سحة العام ( لأ�سباب مبررة وكافية تدون كتابة 
اأن يرف�ص اإ�سدار رخ�سة عن اأي محل اأو اأن يلغيها بعد �سدورها اإذا كان من راأيه اأن ذلك 

المحل غير �سالح اأو اأنه فقد �سالحيته للقيام بعمل الموؤ�س�سة ال�سيدلية » .
ون�ست المادة)1/84( من قانون العمل ل�سنة1997م على ت�سبيب قرار رف�ص الترخي�ص 
اإ�سدار الترخي�ص بقرار  اأن يكون رف�ص ال�سلطة المخت�سة  لإقامة م�سنع بقولها : »يجب 

م�سبب« .
كذلك ن�ست المادة)3/11( من قانون التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سة ل�سنة2001م على 
ما يلي : »اإذا راأى الم�سجل )م�سجل التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية( اأن الطلب م�ستوٍف 

1/  اإدري�ص الب�سري واآخرون ، القانون الإداري املغربي ، موجع �سابق ، �ص)552( .
2/ نف�ص املرجع ، �ص)552( .

3/ �سعيد اأحمد بيومي ، لغة احلكم الق�سائي ، دار الكتب القانونية ، م�سر، �ص)209( .
4/ د.اأحمد عودة الغويري ، ق�ساء الإلغاء يف الأردن ، عمان 1989م، �ص)348(. د.عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل ، ولية 

الق�ساء الإداري على اأعمال الإدارة )ق�ساء الإلغاء( ، من�ساأة املعارف الإ�سكندرية ، 1983م ، �ص)228( . د.�سليمان 
محمد الطماوي ، ق�ساء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976م ، �ص)746( .
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لكل ال�سروط الد�ستورية والقانونية يتخذ قرارًا بت�سجيل التنظيم اأو الحزب ال�سيا�سي ومنح 
�سهادة بذلك ، فاإذا راأى عدم ال�ستيفاء لل�سروط يقرر رف�ص الت�سجيل ، وفي هذه الحالة 
يمنح مقدموا الطلب فترة اأ�سبوعين ل�ستيفاء ال�سروط ، ويتخذ الم�سجل القرار خالل �سهر 
للقبول  والأ�سباب  القرار  العام  للراأي  وين�سر  المتقدمين  ويبلغ   ، الطلب  تقديم  تاريخ  من 

والرف�ص«.

 يالحظ اأن هذا الن�ص يت�سم بالركاكة ويحتاج اإلى اإعادة �سياغة .

مادته  في  ل�سنة2007م  القومية  المدنية  بالخدمة  العاملين  محا�سبة  قانون  ن�ص  كذلك 
العالي  اأو  الم�سلحي  المحا�سبة  مجل�ص  قرار  ي�سدر   )1(« يلي:  ما  على  رقم)2/1/23( 
بالأغلبية ، على اأن تكون حيثيات القرار مكتوبة وموقعًا عليها من رئي�ص واأع�ساء المجل�ص 

اإذا كان بالإجماع . )2( للع�سو المخالف حق اإثبات راأيه م�سببًا وموقعًا عليه من جانبه« .

العام  المبداأ  ال�سوداني من  الم�سرع  ا�ستثناها  اأعاله  المذكورة  الن�سو�ص  اأن هذه  يالحظ 
اإ�سافية  القا�سي بعدم ت�سبيب القرارات الإدارية ، ولعل ذلك الهدف منه تحقيق �سمانة 

لأ�سحاب الحقوق الفردية التي قد تتاأثر بهذه القرارات .

وقد عمل الم�سرع الفرن�سي على تغيير موقفه ال�سابق الذي يلتزم بعدم ت�سبيب القرارات 
جميع  ت�سبيب  بوجوب  يق�سي  11يوليو1979م  في  قانونًا  واأ�سدر   ، عام  كمبداأ  الإدارية 
يكون  اأن  القانون  ا�سترط  كذلك   ، الأفراد  م�سلحة  في  تكون  ل  التي  الإدارية  القرارات 

الت�سبيب مكتوبًا)1( .   

اأما موقف الم�سرع الم�سري فلم يتغير كثيرًا ولم يختلف عن موقف الم�سرع ال�سوداني في 
اأن المبداأ العام هو عدم الت�سبيب ، وال�ستثناء هو الت�سبيب ، مثال لذلك ما جاء في قانون 
قراراتها  بت�سبيب  الإدارية  ال�سلطة  األزم  الذي  ل�سنة1987م  الم�سري  المدنيين  العاملين 
المتعلقة بتاأديب الموظفين ، واإذا لم ت�سبب الإدارة قراراتها وفق ما جاء في القانون ف�سوف 

ي�سوبها عيب ال�سكل .

القرار  ت�سبيب  وجوب  على  الم�سري  الدولة  مجل�ص  قانون  من  المادة)24(  ن�ست  كذلك 
ال�سادر من ال�سلطة الإدارية برف�ص تظلم من �ساحب ال�ساأن .

رقم)933(  الق�سية  في  التجاه  هذا  الم�سرية  العليا  الإدارية  المحكمة  اأكدت  وقد 
1/ د.�سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2006م ، �ص)266( . 

د.اأحمد عودة الغويري ، ق�ساء الإلغاء يف الأردن ، مرجع �سابق ، �ص)349(.
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يو�سم  اأن  �ساأنه  من  الت�سبيب  في  الق�سور  »...هذا  بقولها:  التجاه  هذا   ، ل�سنة1975م 
بالبطالن قرار لجنة �سوؤون الموظفين باعتماد تقرير كفاية المطعون �سده ، وذلك لإغفاله 

اإجراءًا جوهريًا يكفل للموظف �سمانة اأ�سا�سية«)1( .

القرارات  بع�ص  ت�سبيب  منع  على  اأحيانًا  ين�ص  ال�سوداني  الم�سرع  فاإن  �سبق  ما  وبعك�ص 
الإدارية ، مثال ذلك ما جاء في قانون جوازات ال�سفر والهجرة ل�سنة1994م ، على اأن قرار 
وزير الداخلية برف�ص منح تاأ�سيرة الدخول اأو اإلغاءها ي�سدر بدون اإبداء اأية اأ�سباب ، وذلك 
بن�ص المادة )1/28( منه الذي يقول: »يجوز للوزير رف�ص منح تاأ�سيرة الدخول اأو اإلغاوؤها 

وذلك وفق ما يراه ودون اإبداء اأية اأ�سباب« .
يالحظ مما �سبق اأن الم�سرع ال�سوداني ين�ص اأحيانًا على اإلزامية ت�سبيب القرارات الإدارية 
واأحيانًا اأخرى ين�ص على جواز الت�سبيب ، وبالتالي لم يثبت الم�سرع ال�سوداني على موقف 
وا�سح من م�ساألة الت�سبيب كنظيره الم�سري وفق ما ُذكر اأعاله ، وهذا الموقف من الم�سرع 
ال�سوداني ل ين�سجم مع الراأي الراجح في الفقه الإ�سالمي كما �سنرى في المبحث الرابع .

1/ جمموعة املباديء القانونية للمحكمة لل�سنة الع�سرين ، �ص)388( .
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المبحث الثالث

موقف �لق�صاء �ل�صود�ني من ت�صبيب �لقر�ر�ت �لإد�رية

راأينا فيما �سبق اأن الم�سرع ال�سوداني ما زال مترددًا في �ساأن ت�سبيب القرارات الإدارية ، 
اإل اأن الق�ساء ال�سوداني ح�سم هذا الأمر منذ زمن طويل بفر�ص ت�سبيب جميع القرارات 

الإدارية ، وذلك تاأثرًا بما ذهب اإليه نظيره الإنجليزي)1(. 

وتطبيقًا لذلك ذهبت المحكمة العليا في حكمها في ق�سية محافظ مديرية الخرطوم �سد 
ب�سير عبداهلل ال�سلمابي اإلى ما يلي: »من القواعد المفروغ منها قانونيًا باأن اأي قرار غير 
م�سبب باطل ول يعتد به ، واأي ن�ص في هذا المعنى ل يوؤخذ به حرفيًا حيث اإن عدم الت�سبيب 
للقرارات الإدارية اأو الق�سائية اأو �سبه الق�سائية يتعار�ص مع قواعد العدالة والإن�ساف«)2( .

اأمام  ال�سلمابي رفع دعوى ق�سائية  ب�سير عبداهلل  المدعو  اأن  الق�سية في  وقائع  وتتلخ�ص 
محكمة مديرية الخرطوم بحري �سد المدعو ال�سيخ عبدالقادر ح�سن يطالب فيها بتغيير 
�سجل اأر�ص م�سجلة با�سم الأخير لتكون با�سمه ، ا�ستنادًا على اأنه قد ا�ستراها منه ، وهي 
من قطع اأرا�سي ذوي الدخل المحدود التي باعتها لهم الدولة ، ول يجوز الت�سرف فيها اإل 
بعد موافقة محافظ المديرية اآنذاك ، وذكر المدعي اأنه �سدد كل المبلغ المتفق عليه ل�سراء 
المذكور  البائع  ولكن  با�سمه،  الت�سجيل  اإتمام  عند  ت�سدد  )1400(جنيه  عدا  ما  القطعة 
المدعي  ل�سالح  بتاريخ 1979/2/24م  المحكمة  ، فحكمت  البيع  اإتمام عقد  تقاع�ص عن 
واأمرت بتحويل �سجل القطعة المذكورة اإلى ا�سمه بعد الح�سول على موافقة المحافظ، اإل 
اإداريًا في  اأن المحافظ امتنع عن الموافقة ، فرفع المدعو ب�سير عبداهلل ال�سلمابي طعنًا 

قرار المحافظ ، اأمام محكمة ال�ستئناف المخت�سة اآنذاك .

كذلك اأكدت المحكمة العليا هذا التجاه في حكمها في ق�سية اأحمد محمد الح�سن �سد 
عبداهلل الخليفة محمد بقولها: »يبطل القرار الإداري اإن لم يحتو على اأ�سبابه«)3(. 

اأي�سًا اأكدت المحكمة العليا هذا الموقف في حكمها في ق�سية م�سجد الفكي خليل �سد اأحمد الجيلي 
بابكر، حيث قالت المحكمة: »... ثم اإن قرار نائب الوالي لم يكن م�سببًا ، وهذا عيب اآخر يعيب قرار 
، فعدم  اإلى بطالنه  يوؤدي  القرار  ت�سبيب  اأن عدم  الق�سائية على  ال�سوابق  ، وقد جرت  الوالي  نائب 

1/ محمد محمود اأبوق�سي�سة ، مبادئ القانون الإداري ال�سوداين ، اخلرطوم ، 1990م ، �ص)72- 73( .
2/ ن�سرة الأحكام الرباعية، يوليو، اأغ�سط�ص، �سبتمرب1981م ، املحكمة العليا ، �ص)74( .

3/ جملة الأحكام الق�سائية ال�سودانية ل�سنة1991م ، �ص)352( .
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الت�سبيب هو واحد من عيوب القرارات الإدارية التي توؤدي اإلى اإلغائه...«)1(. 
كذلك �سارت المحكمة العليا في اأحكامها الحديثة اإلى نف�ص التجاه وذلك في ق�سية وزارة 
العدل �سد �سركة اأبوغزالة للملكية الفكرية، فقالت: »الإدارة ملزمة في كل الحالت بت�سبيب 
قراراتها ، الت�سبيب هو مناط الرقابة الق�سائية على القرارات الإدارية ، كما يرد الت�سبيب 

على �سلطة الإدارة التقديرية يرد على �سلطتها المقيدة«)2( .

وهنا يدور �سوؤال مهم هو مدى اإلزامية ت�سبيب القرارات الإدارية في غياب ن�ص ت�سريعي 
الإدارية  الجهات  اإلزام  ت�ستطيع  المحاكم  اأن  �سحيح  بذلك؟  الإدارية  الجهات  يلزم  عام 
م�سرف  موقف  وهذا   ، حقها  من  وهذا  اأمامها  فيها  الطعن  يتم  عندما  قراراتها  بت�سبيب 
يوؤدي  الإدارية  القرارات  ت�سبيب  اإن  حيث  والتقدير،  الحترام  ي�ستحق  ال�سوداني  للق�ساء 
 ، اإلى �سفافية العمل الإداري ، كما ي�سكل �سمانة لالأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم 
اأي�سًا  وي�سهل  وي�سر،  ب�سهولة  الإدارية  ال�سلطة  ت�سرفات  �سرعية  بمراقبة  لهم  ي�سمح  لأنه 
الأخطاء  ن�سبة  تقل  وبالتالي  الإدارية  القرارات  �سحة  على  رقابته  في  الق�ساء  مهمة  من 
الفرن�سيين منذ  اإليه الق�ساء والقانون  القرارات الإدارية ، وهذا التجاه هو ما ذهب  في 
�سدور قانون يوليو1979م الذي قلب الو�سع ال�سائد الذي كان يجيز عدم ت�سبيب القرارات 
الإدارية ، وجعل ت�سبيب القرارات الإدارية هو المبداأ العام اأما عدم الت�سبيب فهو ال�ستثناء 

وينح�سر في مجال الأمن والدفاع الوطني)3( . 
الإدارية  ال�سلطة  األزم  عندما  ال�سوداني  الق�ساء  اإن  نقول  ال�سابق  ال�سوؤال  على  ولالإجابة 
بت�سبيب قراراتها لم يحدد ، هل يتم الت�سبيب في متن القرار الإداري اأم بعد ذلك في حالة 

غياب ن�ص ملزم بذلك؟

في حيثيات حكم المحكمة العليا في ق�سية وزارة العدل �سد �سركة اأبوغزالة الم�سار اإليها 
اأعاله بين القا�سي د.وهبي محمد مختار حالتين ، هما:

ذكر - 1 يجب  الحالة  هذه  ففي   ، الإداري  القرار  ت�سبيب  اإلزامية  على  القانون  ن�ص  اإذا 
اإذا لم ت�سمن فيها الأ�سباب ، قال  الأ�سباب في متن القرار واإل اعتبر القرار باطاًل 
د.وهبي ما يلي : »اأن ين�ص القانون على �سرورة ت�سبيب القرارات الإدارية ، وفي هذه 
الحالة تكون الإدارة ملزمة بت�سبيب قراراتها ال�سادرة في هذا ال�ساأن ، واإل عد قرارها 

1/ حكم رقم 1996/20م )غري من�سور( ، جمموعة الطعون الإدارية للمحكمة العليا .
2/ جملة الأحكام الق�سائية ال�سودانية ل�سنة2005م ، �ص)219( .

3/ د.عبد احلق عقلة ، محا�سرات يف القانون الإداري والعلوم الإدارية ، جامعة محمد اخلام�سن الرباط ، 1988م ، )غري من�سورة( .
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باطاًل ، وفي هذه الحالة لبد اأن ياأتي الت�سبيب في �سلب القرار الإداري نف�سه« .
الفترا�ص - 2 »اأما  يلي:  ما  فقال  القرار،  ت�سبيب  اإلزامية  الن�ص على  اأما في حالة عدم 

الثاني فال ين�ص فيه القانون على �سرورة ت�سبيب القرار الإداري اأو ي�سكت عن ذلك ، 
وفي هذه الحالة ل يعد الت�سبيب �سكاًل اأ�سا�سيًا ول يترتب على عدم الت�سبيب البطالن 
واإن كان هناك دائمًا التزام على الإدارة باإي�ساح اأ�سباب القرار اأمام المت�سرر منه اأو 

اأمام المحكمة عند عر�ص القرار للطعن فيه«.
هذا التو�سيح مهم جدًا لأنه اأزال اللب�ص عن موقف الق�ساء ال�سوداني من ت�سبيب القرارات 
 ، ال�ساأن  هذا  في  يدور  كان  الذي  الحائر  الت�ساوؤل  عن  واأجاب  الن�ص  غياب  في  الإدارية 
التنفيذية بت�سبيب  ال�سلطة  اأجهزة  ال�سوداني ن�سًا يلزم  الم�سرع  اأن ُي�سدر  ناأمل  اأننا  على 
قراراتها لما فيها من فائدة في تحقيق العدالة ، وهذا التجاه ين�سجم مع الراأي الراجح في 

الفقه الإ�سالمي كما �سنرى في المبحث التالي .
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المبحث الرابع

موقف �لفقه �لإ�صالمي من ت�صبيب �لقر�ر�ت �لإد�رية

القراآن  في  للت�سبيب  الأول  المطلب  في  نعر�ص   ، مطالب  اأربعة  اإلى  المبحث  هذا  نق�سم 
المطب  وفي   ، ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  في  للت�سبيب  نعر�ص  الثاني  المطلب  وفي   ، الكريم 
الثالث نتناول اآراء الفقهاء الم�سلمين حول الت�سبيب ، وفي المطلب الرابع نختم بالت�سبيب 

في التطبيق العملي في الدولة الإ�سالمية الأولى .
�لمطلب �لأول 

�لت�صبيب في �لقر�آن �لكريم

يت�سح من خالل درا�سة اآيات القراآن الكريم اأن الت�سبيب اأو التعليل هو الأ�سل العام في غير 
اأحكام العبادات ، لذلك نورد نماذج لهذه الآيات على �سبيل المثال فيما يلي :

قد ياأتي الن�ص بالت�سبيب ب�سكل �سريح وقاطع)1( ، مثل قوله تعالى: }ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا - 1
ََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن  َُّه َمن َقَتَل نَْفسًا بَِغْيِر نَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأن َعَلى َبِني إِْسَرائِيَل َأن
ا َأَفاء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن  ََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا...{)2(، وقوله تعالى: }مَّ َأْحَياَها َفَكَأن
ِبيِل َكْي َل يَُكوَن ُدولًَة َبْيَن  ُسوِل َولِِذي الُْقْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكيِن َوابِْن السَّ َأْهِل الُْقَرى َفلِلَِّه َولِلرَّ
ْغِنَياء ِمنُكْم...{)3(، اأي: كيال يكون الفيء )الغنائم( الذي هو حق يعطى للفقراء  اأْلَ

ليعي�سوا بها مثل ما كان في الجاهلية، حيث كان ي�ستاأثر بها الأغنياء)4(. 

}َأِقِم - 2 تعالى:  قوله  مثل  الدللة)5(،  قاطع  غير  ولكنه  ظاهر  بت�سبيب  الن�ص  ياأتي  وقد 
َمْشُهوداً{)6(، اأي  َكاَن  الَْفْجِر  ُقْرآَن  إِنَّ  الَْفْجِر  َوُقْرآَن  اللَّْيِل  َغَسِق  إِلَى  ْمِس  الشَّ لُِدُلوِك  اَلَة  الصَّ
اأقم ال�سالة لزوال ال�سم�ص من كبد ال�سماء اإلى ظالم الليل ، وي�سمل هذا الوقت �سالة 
اَلَة لِِذْكِري{)8(،  الفجر والظهر والع�سر والمغرب والع�ساء)7(. وقوله تعالى: }َوَأِقِم الصَّ

1/ اأ.د.اإبراهيم نورين ، علم اأ�سول الفقه ، مرجع �سابق ، �ص)168( . اأ.د.محمد اأبو النور زهري، اأ�سول الفقه ، مرجع 
�سابق ، �ص)55( .

2/ �سورة املائدة : الآية)32( .
3/ �سورة احل�سر: الآية)7( .

4/ ال�سنقيطي ، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن ، مرجع �سابق ، �ص)1731(. 
5/ اأ.د.اإبراهيم نورين ، علم اأ�سول الفقه ، مرجع �سابق، �ص)168( . اأ.د.محمد اأبوالنور زهري، اأ�سول الفقه ، ج2 ، 

مرجع �سابق ، �ص)54( .
6/ �سورة الإ�سراء: الآية)78( .

7/ ال�سنقيطي ، اأ�سواء البيان ، مرجع �سابق ، �ص)597( . اأ.د.اأحمد علي الإمام ، مفاحت فهم القراآن ، مرجع �سابق ، �ص)290( .
8/ �سورة طه : الآية)14( .



د عبد اهلل اآدم اإعداد:  الدكتور مع�ذ حممَّ

جملة ت�أ�صيل العلوم 322

َّاراً*  ْرِض ِمَن الَْكاِفِريَن َدي بِّ َل َتَذْر َعَلى اأْلَ وقوله تعالى على ل�سان نوح عليه ال�سالم : }رَّ
َِّذيَن  َن ال اراً{)1(، وقوله تعالى: }َفِبُظْلٍم مِّ ََّك إِن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَل يَلُِدوا إِلَّ َفاِجراً َكفَّ إِن
اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأيِْديَُهَما  اِرُق َوالسَّ ْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت{)2(، وقوله تعالى: }َوالسَّ َهاُدوْا َحرَّ
انِي َفاْجلُِدوا  انَِيُة َوالزَّ َن اللِّه َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{)3( ، وقوله تعالى: }الزَّ َجَزاء بَِما َكَسَبا نََكاًل مِّ

ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ{)4( . ُكلَّ َواِحٍد مِّ

وقد ياأتي الن�ص بت�سبيب غير �سريح وغير ظاهر، بل يفهم من �سياق الن�ص)5(، مثل - 3
قوله تعالى: }َويَْسَأُلونََك َعِن الَْمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِفي الَْمِحيِض َوَل َتْقَرُبوُهنَّ 
ُّْؤتَِها َأْجَرَها  َحتََّى يَْطُهْرَن{)6(، وقوله تعالى: }َوَمن يَْقُنْت ِمنُكنَّ لِلَِّه َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصالِحًا ن

َُّه َمْخَرجًا{)8( . َتْيِن َوَأْعَتْدنَا لََها ِرْزقًا َكِريمًا{)7(، وقوله تعالى: }َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعل ل َمرَّ

اأن القراآن الكريم يهتم غاية الهتمام بت�سبيب الأحكام  ال�سابقة  هكذا يت�سح من الأمثلة 
الواردة فيه اإما �سراحة اأو �سمنًا .

1/ �سورة نوح : الآيتان)26- 27( .
2/ �سورة الن�ساء : الآية)160( .

3/ �سورة املائدة : الآية)38( .
4/ �سورة النور : الآية)2( .

5/ اأ.د.اإبراهيم نورين ، علم اأ�سول الفقه ، مرجع �سابق ، �ص)170( . 
6/ �سورة البقرة : الآية)222( .

7/ �سورة الأحزاب : الآية)31( .
8/ �سورة الطالق : الآية)2( .
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�لمطلب �لثاني

�لت�صبيب في �ل�صنة �لنبوية

التزمت ال�سنة النبوية اأي�سًا مبداأ الت�سبيب الوارد في القراآن الكريم ب�سكل وا�سح يبين اأن 
الت�سبيب هو الأ�سل ، وعدمه هو ال�ستثناء ، نذكر بع�ص الأمثلة على ذلك فيما يلي:

قد ياأتي الت�سبيب �سريحًا في ن�ص الحديث ، مثل قول ر�سول اهلل )( عندما �ُسئل عن - 1
بيع الرطب : “اأينق�ص الرطب اإذا جف؟ فقيل : نعم ، قال : فال اإذن”)1(. وقوله )(  في 

المحرم الذي وق�سته ناقته فمات : “ل تخمروا راأ�سه فاإنه يوم القيامة يبعث ملبيًا”)2( . 

وقد ياأتي الت�سبيب �سمنيًا في ن�ص الحديث مثل قول ر�سول اهلل)( : “من بدل دينه - 2
اأو �سيد نق�ص من اأجره  اإل كلب ما�سية  “من اتخذ كلبًا   : )( فاقتلوه”)3( ، وقوله 
“الذهب   :)( وقوله   ، القاتل”)5(  يرث  “ل   :  )( وقوله   ، قيراطان”)4(  يوم  كل 
بالذهب، والف�سة بالف�سة، والبر بالبر، وال�سعير بال�سعير، والتمر بالتم، والملح بالملح، 
مثاًل بمثل، �سواء ب�سواء، يدًا بيد، فاإذا اختلفت هذه الأ�سناف فبيعوا كيف �سئتم اإذا 

كان يدًا بيد”)6(.

1/ ابن حبان، �سحيح ابن حبان )محمد بن حبان بن اأحمد اأبوحامت( ، موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت ، ج11، 1414هـ-
1993م ، �ص)372( .

2/  البيهقي )اأبوبكر اأحمد بن احل�سني( ، ال�سنن الكربى ، ج5 ، دائر املعارف النظامية ، �ص)53(.
3/ نف�ص املرجع ، ج9 ، �ص)71( . 
4/ نف�ص املرجع ، ج1، �ص)251( .
5/  نف�ص املرجع ، ج7، �ص)115( .

6/ نف�ص املرجع ، ج5  ، �ص)276( .
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�لمطلب �لثالث

�آر�ء �لفقهاء �لم�صلمين حول �لت�صبيب

لقد اختلف الفقهاء الم�سلمون في وجوب اأو عدم وجوب الت�سبيب اإلى عدة اآراء نذكر منها ما يلي :
�لر�أي �لأول: عدم ت�سبيب الن�سو�ص : اأ�سحاب هذا الراأي ذهبوا اإلى اأن الت�سبيب غير 

واجب »لأن الن�ص موجب للحكم ب�سيغته ل بعلته«)1(.
من  كالنتقال  الحكم  معنى  اأو  العلة  اإلى  ال�سيغة  من  بالحكم  ينتقل  بالتعليل  اأن  ويرون 

الحقيقة اإلى المجاز، وقد ذهب لهذا الراأي بع�ص الأ�سوليين وهم الظاهرية«)2( . 
 : راأيين  اإلى  اأي�سًا  هنا  الأ�سوليين  انق�سم  وقد   ، الأول  الراأي  وهو عك�ص  �لثاني:  �لر�أي 

الأول: يذهب اإلى اأن الأ�سل هو تعليل الن�سو�ص بكل و�سف �سالح لإ�سافة الحكم اإليه ما لم 
يوجد مانع كمخالفة العلة للن�ص اأو الإجماع اأو معار�سة اأو�ساف .

مثال ذلك رواية الحديث ، فالحديث يعتبر حجة ويجب العمل به اإذا ثبت بنقل الرواة الثقاة 
واإجماعهم على روايته ، اأما اإذا خالف دليل قطعي من ن�ص اأو اإجماع اأو ظهور ف�سق الراوي 

فال يعمل به)3(.  
اأن التعليل ل يمكن  اإلى  والثاني: ذهب جمهور الأ�سوليين منهم ال�سافعية وبع�ص الحنفية 
اأجمع  وقد   ، الحكم  علة  يعتبر  الذي  الو�سف  يميز  دليل  من  لبد  بل   ، الأو�ساف  بجميع 
العلة  لأن   ، العلة  تمييز  يوجب  دليل  وجود  �سرورة  وا�سترطوا  الراأي  هذا  على  ال�سحابة 

بالمجهول باطل)4(.
 ، وا�ستح�سانًا  تف�ساًل  تعلل  الأحكام  اأن  اإلى  الراأي  هذا  اأ�سحاب  يذهب  الثالث:  الراأي 

ول يجب على اهلل تعالى �سيء ، بل ق�سد اهلل تعالى بالتعليل تح�سيل م�سالح العباد بما 
�سرع ، واأن اأفعال اهلل كلها معللة اإل اأنها قد تظهر لنا اأو ل تظهر، وقد ذهب اإلى هذا الراأي 

الأ�ساعرة والمعتزلة وبع�ص اأهل الكالم)5(.
يالحظ مما �سبق اأن الكالم حول الت�سبيب يدور حول ن�سو�ص الكتاب وال�سنة ل غير، ومع 
اأحكام الكتاب وال�سنة وال�ستثناء هو  اأن الأ�سل هو ت�سبيب  اإلى  ذلك ذهب الراأي الراجح 

عدم الت�سبيب ، وينح�سر ال�ستثناء في الغالب في اأحكام العبادات.

1/ د.وهبة الزحيلي ، اأ�سول الفقه الإ�سالمي ، ج2 ، دار الفكر، دم�سق ، 2009م ، �ص)294( . 
2/ نف�سه ، �ص)294( .

3/ نف�ص املرجع ، �ص)295( .
4/ د.وهبة الزحيلي ، اأ�سول الفقه الإ�سالمي ، مرجع �سابق ، �ص)295(.

5/ املرجع نف�سه ، �ص)293(.
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�لمطلب �لر�بع

تطبيقات �لت�صبيب في عهد �لخالفة �لر��صدة

عرفت التجربة العملية لإدارة �سوؤون الدولة الإ�سالمية الأولى في عهد الخلفاء الرا�سدين 
مبداأ ت�سبيب القرارات الإدارية امتثاًل لما جاء في القراآن الكريم ، ابتداء بعهد الر�سول 

الكريم )( وعهد الخلفاء الرا�سدين من بعده .

ومن اأبرز الأمثلة على ذلك في عهد الر�سول )( حديث اأباذرt اأنه قال: قلت يا ر�سول اهلل 
األ ت�ستعملني؟ )اأي تكلفني بعمل اإداري اأقوم به( ، قال: ف�سرب بيده على منكبي ثم قال 
: يا اأباذر اأنك �سعيف واإنها اأمانة ، واإنها يوم القيامة خزي وندامة ، اإل من اأخذها بحقها 

واأدى الذي عليه فيها”)1(.

كذلك يظهر الت�سبيب في قرار ر�سول اهلل )( ب�سم ما اأخذه عامله )ابن اللتبية( كهدية 
 )( النبي  “ا�ستعمل   : ال�ساعدي  اأبوحميد  ، فقد قال  المال  اإلى بيت  الزكاة  من دافعي 
رجاًل من بني اأ�سد يقال له ابن اللتبية على �سدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا اأهدي لي 
، فقام النبي )( على المنبر واأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فياأتي يقول هذا لك 
وهذا لي ، فهال جل�ص في بيت اأبيه واأمه فينظر اأيهدى له اأم ل ، والذي نف�سي بيده ل ياأتي 
ب�سيء اإل جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، اإن كان بعيرًا له رغاء ، اأو بقرة لها خوار، 

اأو �ساة تيعر، ثم رفع يديه حتى راأينا عفرتي اإبطيه ، األ هل بلغت ثالثًا”)2( .

كذلك كان �سيدنا اأبابكر ال�سديقt ي�سبب القرارات التي ي�سدرها ، مثال ذلك قرار حرب 
المرتدين ، حيث جاء عنه t قوله : “واهلل لو منعوني عناقًا )وفي رواية عقاًل( كانوا يوؤدونه 
اإلى ر�سول اهلل )( لأقاتلنهم على منعها ، اإن الزكاة حق المال ، واهلل لأقاتلن من فرق 

بين ال�سالة والزكاة”)3(. 

كذلك يظهر الت�سبيب في قرار اأبي بكرt بتكليف زيد بن ثابت بجمع القراآن الكريم ، قال 
لر�سول اهلل  الوحي  تكتب  وقد كنت   ، نتهمك  ل  �ساب عاقل  “اإنك رجل  اأبوبكر:  قال  زيد: 
)( ، فتتبع القراآن فاجمعه ، فواهلل لو كلفوني نقل جبل من الجبال ، ما كان اأثقل علّي 

مما اأمرني به من جمع القراآن...” )4(. 
1/ م�سلم ، �سحيح م�سلم ، ج3 ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، �ص)1457( .

2/ رواه البخاري عن اأبي حميد ال�ساعدي ، �سحيح البخاري ، ج9 ، دار ومطابع ال�سعب ، �ص)88( .
3/ البيهقي ، ال�سنن الكربى ، ج4 ، مرجع �سابق �ص)104( .

4/ نف�ص املرجع ، ج2 ، �ص)40( .
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ال�سادرة  القرارات  وكثرت  الدولة  رقعة  ات�سعت  فقد   t الخطاب  بن  عمر  عهد  في  اأما 
لإداراتها ، فكان ت�سبيب القرارات هو القاعدة المتبعة ذلك الوقت ، نذكر من ذلك ما يلي :

1 - )( اهلل  ر�سول  التي خ�س�سها  الأر�ص  من  باقتطاع جزءًا  قرارًا   t الفاروق  اأ�سدر 
 ، اإليها  الم�سلمين  من  غيره  ولحاجة   ، ا�ستثمارها  عن  لأنه عجز   ، الحرث  بن  لبالل 
وذلك وفق رواية عبدالرزاق ال�سنعاني قال: قال عمر بن الخطاب t لبالل بن الحرث 
اأر�سًا طويلة عري�سة فقطعها لك وكان   )( اإنك ا�ستقطعت ر�سول اهلل  “يا بالل   :
ر�سول اهلل )( لم يكن يمنع �سيئًا ي�ساأله، واأنت ل تطيق ما في يديك ، فقال اأجل ، 
فقال عمر: “فانظر ما قويت عليه منها فاأم�سكه وما لم تطق فادفعه اإلينا نق�سمه بين 
)( ، فقال عمر: واهلل  اأقطعنيه ر�سول اهلل  اأفعل واهلل �سيئًا  الم�سلمين ، فقال : ل 

لتفعلن ، فاأخذ منه ما عجز عن عمارته فق�سمه بين الم�سلمين”)1(. 
اأمير، - 2 اإل  النا�ص  باأل يق�سي بين  اأبي مو�سى الأ�سعري  t عامله  اأمر عمر بن الخطاب 

وبرر ذلك بقوله : “فاإنه اأهيب للظالم ول�ساهد الزور”)2(. ولعله يق�سد بذلك ق�ساء 
المظالم ، الذي ينظر الق�سايا التي يكون اأحد اأطرافها من ذوي القوة اأو الجاه .

عندما اأ�سدر عمر بن الخطاب t قرارًا بعزل �سرحبيل بن ح�سنة ، �سبب قراره بقوله - 3
: “اأيها النا�ص اإني واهلل ما عزلت �سرحبيل عن �سخطة ، ولكني اأردت رجاًل اأقوى من 

رجل”)3(. 
كذلك فعل عمرt نف�ص ال�سيء عندما عزل خالد بن الوليد من قيادة الجي�ص فقال: “اإني لم 
اأعزل خالدًا عن �سخطة ول خيانة ، ولكن النا�ص فتنوا به فخفت اأن يوكلوا اإليه ، ويبتلوا به 

، فاأحببت اأن يعلموا اأن اهلل هو ال�سانع ، واأل يكونوا بعر�ص فتنة”)4(.
لم - 4 اإني  الأم�سار،  اأمراء  اأ�سهدكم على  اإني  النا�ص  “اأيها   : فقال  النا�ص   tخطب عمر

اأبعثهم اإل ليفقهوا النا�ص في دينهم ويق�سموا عليهم فيئهم ويحكموا بينهم، فاإن اأ�سكل 
عليهم �سيء رفعوه اإلّي”)5(.

1/ يحيى بن اآدم القر�سي ، )ت203هـ( ، اخلراج ، �سمن كتاب من الرتاث القت�سادي الإ�سالمي ، دار احلداثة ، 
)الكتاب الثاين( ، �ص)488( . 

2/ د.محمد روا�ص قلعة جي ، مو�سوعة فقه عمر بن اخلطاب ، دار النفائ�ص ، بريوت ، ط4 ، �ص)136(.
3/ د.�سليمان محمد الطماوي ، عمر بن اخلطاب واأ�سول ال�سيا�سة والإدارة احلديثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 

1976م ، �ص)273( .
4/ نف�ص املرجع ، �ص)28( .

5/ اأبي يو�سف )يعقوب بن اإبراهيم القا�سي( ، كتاب اخلراج ، دار احلداثة ، بريوت ، �ص)245( . د.فاروق جمدلوي 
،  النظام الإداري يف عهد عمر بن اخلطاب ،  دار روائع جمدلوي للن�سر، عمان ، الأردن ، 1430هـ- 2009م ، �ص)211( .
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خاتمة

تناولت الدرا�سة تعريف ت�سبيب القرارات الإدارية لغة وا�سطالحًا ، وعر�ست لفوائده ، ثم 
عر�ست لتطبيقات الت�سبيب في الت�سريعات ال�سودانية من خالل عر�ص اأمثلة من الن�سو�ص 
 ، ال�سودانية  الق�سائية  الأحكام  في  الت�سبيب  لتطبيقات  الدرا�سة  عر�ست  ثم   ، القانونية 
فتو�سلت   ، الرا�سدة  الخالفة  العملية في عهد  التجربة  الت�سبيب في  تطبيقات  تناولت  ثم 

الدرا�سة اإلى النتائج الآتية :
الكريم - 1 القراآن  في  الأ�سل  هو  ال�سرعية  والأحكام  الإدارية  القرارات  ت�سبيب  يعتبر 

وال�سنة النبوية واأي�سًا في التطبيق العملي في الدولة الإ�سالمية الأولى .

للت�سبيب فوائد كثيرة اأهمها اأنه ي�سكل �سمانة مهمة للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم - 2
في مواجهة اأجهزة ال�سلطة التنفيذية .

يعتبر ت�سبيب القرارات الإدارية في الت�سريعات ال�سودانية هو ال�ستثناء والأ�سل عدم - 3
الت�سبيب ، وهذا يتعار�ص مع الراأي الراجح في الفقه الإ�سالمي.

يعتبر ت�سبيب القرارات الإدارية في الق�ساء الإداري ال�سوداني هو الأ�سل وال�ستثناء هو - 4
عدم الت�سبيب بعك�ص الت�سريعات ال�سودانية .

بع�ص الن�سو�ص الت�سريعية في القانون ال�سوداني تمنع ت�سبيب القرارات الإدارية مثل - 5
المادة )1/28( من قانون جوازات ال�سفر والهجرة ل�سنة1994م .

�سياغة ن�ص المادة)3/11( من قانون التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة2001م ركيكة .- 6

        مما �سبق من نتائج تو�سلت الدرا�سة اإلى التو�سيات الآتية :
لتاأ�سيل القرارات الإدارية في ال�سودان نو�سي بتبني الم�سرع ال�سوداني لن�ص �سريح - 1

يوجب ت�سبيب القرارات الإدارية عماًل بما جاء في الكتاب وال�سنة والجتهاد الفقهي 
والق�سائي ولما للت�سبيب من فوائد .

القرارات - 2 ت�سبيب  تمنع  التي  ال�سودانية  الت�سريعات  في  القانونية  الن�سو�ص  كل  اإزالة 
الإدارية ومنها ن�ص المادة)1/28( من قانون جوازات ال�سفر والهجرة ل�سنة1994م .

اإعادة �سياغة ن�ص المادة )3/11( من قانون التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة2001م .- 3

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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�لم�صادر و�لمر�جع

�أوًل: �لقر�آن �لكريم.

ثانيًا: كتب �لتف�صير.

اأ.د.اأحمد علي الإمام ، مفاتح فهم القراآن ، دار م�سحف اأفريقيا ، الخرطوم.- 1
تف�سير - 2 في  البيان  اأ�سواء   ، الجكني(  المختار  محمد  بن  الأمين  )محمد  ال�سنقيطي 

القراآن بالقراآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

ثالثًا: كتب �لحديث:

ابن حبان )محمد بن حبان بن اأحمد اأبوحاتم( ، �سحيح ابن حبان ، موؤ�س�سة الر�سالة - 1
، بيروت ، 1414هـ ، 1993م .

البخاري )محمد بن اإ�سماعيل اأبوعبداهلل( ، الأدب المفرد ، دار الب�سائر الإ�سالمية ، 1989م .- 2
البخاري ، �سحيح البخاري ، دار مطابع ال�سعب .- 3
البيهقي )اأبوبكر اأحمد بن الح�سين( ، ال�سنن الكبرى ، دار المعارف النظامية.- 4
الطبراني ، المعجم الأو�سط ، دار الحرمين ، القاهرة .- 5
م�سلم ، �سحيح م�سلم ، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت .- 6

ر�بعًا: كتب �للغة �لعربية:

ابن منظور، ل�سان العرب ، دار اإحياء التراث العربي ، بيروت ، 1993م .- 1
د.اأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعا�سرة ، عالم الكتب، 1429هـ- 2008م .- 2
الزمخ�سري ، اأ�سا�ص البالغة ، مكتبة لبنان ، بيروت 1998م .- 3
عبداهلل الب�ستاني ، معجم الب�ستان ، مكتبة لبنان ، 1992م .- 4
المطبعة الكاثوليكية ، المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط9 ، بيروت ، �ص228 .- 5

خام�صًا: كتب �لفقه و�أ�صوله:

الآمدي )�سيف الدين اأبي الح�سن علي بن اأبي علي بن محمد( ، الأحكام في اأ�سول - 1
الأحكام ، دار الحديث ، القاهرة .

اأ.د.اإبراهيم نورين اإبراهيم ، علم اأ�سول الفقه ، �سركة مطابع العملة ، الخرطوم 2009م .- 2
اأبي يو�سف يعقوب بن اإبراهيم القا�سي ، كتاب الخراج ، دار الحداثة ، بيروت .- 3
عمادة - 4 بالم�سلحة،  القرار  اتخاذ   ، �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  العزيز  عبد 

البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية2005م .
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اأ.د. محمد اأبو النور زهير، اأ�سول الفقه ، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة2004م .- 5
د.محمد روا�ص قلعةجي، مو�سوعة فقه عمر بن الخطاب ، دار النفائ�ص ، بيروت .- 6
اأ.د.وهبة الزحيلي ، اأ�سول الفقه الإ�سالمي ، دار الفكر، دم�سق ، ط17، 2009م .- 7
التراث القت�سادي - 8 ، �سمن كتاب من  الخراج   ، القر�سي )ت.203هـ(  اآدم  يحيى بن 

الإ�سالمي )الكتاب الثاني( ، دار الحداثة ، بيروت .

�صاد�صًا : كتب �لقانون :

د.اأحمد عودة الغويري ، ق�ساء الإلغاء في الأردن ، عمان1989م .- 1
الإداري - 2 القانون   ، بلحاج  اأحمد   ، كرانيون  جان   ، رو�سي  مي�سال   ، الب�سري  اإدري�ص 

المغربي ، المطبعة الملكية ، الرباط ، 1988م .
د.حيدر اأحمد دفع اهلل ، ت�سبيب الأحكام الق�سائية وتطبيقاتها ، الخرطوم2001م .- 3
الخام�ص، - 4 محمد  جامعة   ، الإداري  القانون  في  محا�سرات  الب�سير،  ابن  د.�سعيد 

الرباط1989م .
�سعيد اأحمد بيومي ، لغة الحكم الق�سائي ، دار الكتب القانونية ، م�سر.- 5
د.�سليمان محمد الطماوي ، ق�ساء الإلغاء ، دار الفكر العربي، القاهرة1976م .- 6
د.�سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، - 7

القاهرة2006م .
د.عبد الحق عقلة ، محا�سرات في القانون الإداري والعلوم الإدارية ، جامعة محمد - 8

الخام�ص ، الرباط1988م .
من�ساأة - 9  ، الإلغاء(  )ق�ساء  الإداري  الق�ساء  ولية   ، اهلل  عبد  ب�سيوني  الغني  د.عبد 

المعارف ، الإ�سكندرية1983م .
د.علي عبد الفتاح محمد ، الق�ساء الإداري ، دار الجامعة الجديدة، الإ�سكندرية2009م .- 10
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