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قال تعاىل:

َأنُفِسِهْم  ْن 
ِّ
م َعَلْيِهم  َشهِيداً  ُأمٍَّة  ُكلِّ  ِف  نَْبَعُث  {َوَيْوَم 

اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  لَْنا  َوَنزَّ َهـُؤالء  َعَلى  َشهِيداً  بَِك  َوِجْئَنا 

ًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمنَي} تِْبَياناً لُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرحَْ

)النحل: 89(



قواعد الن�شر
تن�سر املجلة البحوث والدرا�سات يف جماالت املعرفة املتعددة، من داخل وخارج   -1

اجلامعة، باللغات العربية واالإجنليزية والفرن�سية.
ل البحث اإ�سافة للعلم وللمعرفة، وُيقّدم م�ساهمة علمية جادة يف واحد من  اأن ُيثِّ  -2

حقول البحث العلمي.
ي�سرتط يف البحث اأال يكون قد �سبق ن�سره، اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى، اأو   -3

كان جزءًا من بحث علمي اأعد لنيل درجة علمية.

متطلبات الن�شر :
م البحث مطبوعًا من ثالث ن�سخ بخط )Simplified Arabic( بحجم  اأن ُيقدَّ  .1
اأ�سطوانة  يف  ثالثة  رقمية  ون�سخة  الهام�ش،  يف  للتوثيق  و12  املنت،  لن�ش   14

.)CD(
اأال تزيد عدد �سفحات البحث عن 40 �سفحة وال تقل عن 25 مبا يف ذلك االأ�سكال   .2
واملراجع واملالحق، مع �سرورة ا�ستمال البحث على: ملخ�سني باللغتني: العربية 
اإحداهما، على اأال يزيد امللخ�ش عن �سفحة واحدة، ومقدمة، ومنت مق�سم الأجزاء، 
والتوثيق وفقًا للمنهج العلمي، وخامتة وقائمة للم�سادر واملراجع، ونبذة تعريفية 

عن الباحث، والتخ�س�ش الدقيق للبحث.
اأو عن طريق  البحوث با�سم رئي�ش هيئة حترير املجلة، �سخ�سيًا  تر�سل جميع   .3

الربيد االإلكرتوين للمجلة.
اإنَّ ما ُين�سر يف املجلة يثل راأي �ساحبه، ولي�ش بال�سرورة هو ما تتبناه املجلة.  .4

التحكيم:
اإىل  حُتال  ثم  التحرير،  هيئة  قبل  من  االأويل  للتحكيم  البحوث  جميع  تخ�سع   -1
حمكمني متخ�س�سني وفقًا لالعتبارات العلمية، ويعتمد راأي املحكمني يف الن�سر 

من عدمه.
املجلة غري ملزمة برد البحوث اإل اأ�سحابها �سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.  -2
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افتتاحية العدد

فقدره  �شئ  كل  خلق  الذي  امل�شتقيم  ال�شراط  اإىل  الهادي  احلمداهلل   
وال�شالة  وال�شعادة،  اخلري  منابع  اإىل  والعقول  العلم  ذوي  فهدى  تقديراً، 
وال�شالم على �شيدنا حممد النبي الرحمة املهداة، معلم اخلري واحلكمة، وعلى 

اآله و�شحبه ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين، اأما بعد،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

تطل  اأن  املجلة  اأ�شرة  ت�شعد  والقراء،  الباحثون  الأعزاء  الإخوة  اأيها   
اثنا ع�شر بحثاً متثل جميعها ع�شارة  ال�شاد�س، وبني دفتيه  العدد  عليكم بهذا 
فكر ملجموعة من الباحثني الذين بحثوا وتدبروا ثم �شطروا، رتبناها لكم على 
القراآن  الأول)علوم  املحور  فجاء يف  املو�شوعات  بح�شب  املحاور  من  عدد 
مرد�س،  اإبراهيم  �شليمان  الدكتور/  كتبه  اأولهما:  بحثان،  وبه  الكرمي( 
ال�سج�ستاين  بكر  اأبي  للإمام  القراآن  غريب  يف  املتواترة  )القراءات  عنوان  حتت 
بعنوان  الفكي  حممد  اأمني  ها�شم  الدكتور/  كتبه  والآخر  وتوجيهها(، 
)الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء( 
، وجاء يف املحور الثاين )علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي( وكتب فيه 
الدكتور/ حامد اأحمد عبداللطيف، بعنوان: )الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات 
العركي  الدكتور/ دفع اهلل  الفقه واأ�شوله(  البذور(، كما كتب يف )حمور 
اخلزين اأحمد والدكتور/ ح�شن عبداهلل حمدالنيل، بعنوان: )منهج اجلناوين 
يف تقريره للم�سائل الفقهية من خلل كتابه الو�سع(، وكتب يف )حمور ال�شريعة 
والقانون( الدكتور/ يو�شف زكريا عي�شي اأرباب، والدكتورة/ �شت العيلة 
و�رشوطها  �سورها  املتناق�سة:  )امل�ساركة  بعنوان:  اإدري�س،  ال�شالوي  حممد 
زين  النور  بابكر  الدكتور/  العربية(  اللغة  )حمور  يف  وكتب  و�سوابطها(، 
العابدين والدكتور/ اأبو حنيفة عمر ال�شريف علي عمر، والأ�شتاذ/ حممد 

افتتاحية العدد
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احلبيب عمر ال�شريف علي عمر، حتت عنوان: )اإن واأخواتها ول النافية للجن�س 
يف الأ�سمعيات "جمعا ودرا�سة"(، كما كتب يف )حمور القت�شاد( الدكتور/ 
اإبراهيم علي جماع البا�شا، بعنوان: )الآثار القت�سادية والإجتماعية للزكاة يف 
الأمني  حممد  هدى  الدكتورة/  كتبت  الإدارة(  )حمور  ويف  ال�سودان(، 
الفاحت  الإ�سلمي" القائد  املنهج  يف  الإدارية  القيادة  )فن  عنوان:  حتت  عبداهلل، 
واحلاكم ال�سالح ذو القرنني"( وكتب يف )حمور الرتبية الإ�شالمية( الدكتور/ 
بعنوان: )الأ�ساليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف  اأحمد �شحاته،  �شيد  حممد 
الرتبية(،  اأ�شول  )حمور  يف  كتب  واأي�شاً  املعا�رشة(،  وتطبيقاتها  الإ�سلم  من 
الدكتور/ خالد رحمة اهلل �شالح، بعنوان: )الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز 
قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد(، كما كتب يف )حمور 
)دور  عنوان:  حتت  حممد،  عبدالرازق  بابكر  القا�شم  الدكتور/  التاريخ( 
الدكتور/  الإجنليزية  باللغة  وكتب  احل�ساري(،  البعث  يف  الإ�سلمي  الرتاث 
عمار حممد اأحمد م�شوي، بعنوان: )�سعوبات يف ا�ستخدام الطريقة التوا�سلية 
اأجنبية لل�سودانيني باملدار�س  اأ�ساتذة اللغة الإجنليزية لكونها لغة  يف التدري�س لدى 
مبحلية  الثانوية  املدار�س  على  تطبيقية  "درا�سة  والعلج(  )الت�سخي�س  الثانوية: 

ودمدين الكربى، ولية اجلزيرة "(. 
الدعم  اأوجه  وبكافة  وت�شديداتكم  ببحوثكم  املجلة  تهيب  اخلتام  ويف   

للتطوير، ولكم جميعاً اأكيد التحية واأوفر ال�شكر من اأ�شرة املجلة .
وجزاكم اهلل خرياً،،،

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

د. حامد اإبراهيم علي حممد
عميد عمادة البحث العلمي

رئي�س هيئة حترير املجلة



القراءات املتواترة يف )غريب القرآن(
لإلمـام أبي بكر السجستانـي وتوجيهها

الدكتور: �سليمان اإ�سماعيل اإبراهيم مرد�س*

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم القراءات – كلية اأ�سول الدين جامعة اأم درمان الإ�سالمية. *
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ملخ�س البحث

تناول الباحث يف هذا البحث القراءات املتواترة ، التي ذكرها الإمام   
330هـ( يف غريب القراآن ، وقد  اأبي بكر ال�شج�شتاين- رحمه اهلل )املتوفى: 
بدرا�شة  البحث  يف  الباحث  واكتفى  باأنواعها،  القراءات  موؤلفه  فيه  جمع 

القراءات املتواترة وتوجيهها.
وهو من العلماء الذين اهتموا اهتماماً بالغاً بذكر القراءات.  

حاوياً  جاء  فقد  والرتكيز،  الخت�شار  فهو:  الكتاب  هذا  به  متيز  ومما   
معاين  يعرف  اأن  يريد  ملن  احلفظ  �شهل  العبارة،  خمت�شر  القراآنية  للقراءات 
اأثر جلٌي يف  لها  التي  القراآنية،  القراءات  ملعاين  ذكره  ثم  القراآنية،  الكلمات 

فهم معاين اآيات القرءان الكرمي،  فهو كتاب قّيم حافٌل بالفوائد والفرائد .
بكر  اأبي  الإمام  ترجمة  الأول:  املبحث  مباحث:  ثالثة  اإىل  البحث  ق�شمت  و 
درا�شة  والثالث:  الثاين  املبحث  والتوجيه،  القراءات  وتعريف  ال�شج�شتاين 
القراءات املتواترة وتوجيهها من �شورة البقرة  اإىل النا�س، ثم اخلامتة ، ويليها 

فهر�س امل�شادر واملراجع .

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 6

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
Abstract

 In this study, I have dealt with the frequent readings 
mentioned by Imam Abi Bakr al-Sijistani (may God have mercy 
on him) (died 330 AH) in the strange Qur'an, in which the author 
has compiled readings of various kinds.
 He is one of the scientists who have been very interested in 
mentioning readings.
 It is characterized by the book is: the abbreviation and 
focus, came a container for the Quranic readings short phrase, 
easy to memorize for those who want to know the meanings of the 
Koranic words, and then the meanings of Quranic readings, which 
have a clear impact on understanding the meanings of the verses 
of the Koran, is a valuable book of benefits And the newspaper.
 The research was divided into three sections: the first topic: 
the translation of Imam Abi Bakr al-Sijistani and the definition 
of readings and guidance, the second and third subject: study the 
frequent readings and guide them from Surat to the people, and then 
the conclusion, followed by an index of sources and references.
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خامت  حممد  �شيدنا  علي  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد   
ًة لّْلَعاَلنَِي}  الأنبياء واملر�شلني، اأر�شله اهلل رحمة للعاملني {َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َرحَْ

]الأنبياء:107[.

وبعد: 
فجر  منذ  الإ�شالمية  الأمة  علماء  من  اأفذاذاً  وجل  عز  اهلل  �شخر  فقد   
الإ�شالم خلدمة القراآن والقراءات، فاأفنوا اأعمارهم يف خدمتها: تعليًما وتاأليًفا، 
ومن هوؤلء الأئمة الإمام اأبوبكر ال�شج�شتاين يف كتابه -غريب القراآن-وكان 
فاأخذ-بعون اهلل وتوفيقه- الكرمي،  القراآن  ال�شبل حلملة  به  فاأنار  ممن وّفقه اهلل 
القراآن  كلمات  بع�س  مبهمات  عن  الغمو�س  فاأزال  الأمان،  بّر  اإىل  باأيديهم 

الكرمي.
وكان عنوان الدرا�شة القراءات املتواترة  يف )غريب القراآن( لالإمام   
خطة  تتبني  الآتية  النقاط  هذه  خالل  ومن   ، وتوجيهها  ال�شج�شتاين  بكر  اأبي 

درا�شتي لهذا املو�شوع .
اأهمية املو�سوع: 

لة. املنزَّ الكتب  ،خري  الكرمي  بالقرءان  را�شة  الدِّ مو�شوع  تعلُّق   •
�س لها الإمام اأبوبكر ال�شج�شتاين  تي�شري وتنظيم القراءات املتواترة التي تعرَّ  •

يف )غريب القراآن(.
. امل�شلمني  اأعالم  من  علم  على  التَّعرف   •

اأهداف البحث : 
اهلل  لكتاب  خدمة  اعمارهم  اأفنوا  الذين  الأعالم  اأحد  على  التعّرف   •

تعاىل.
. ال�شرعية  العلوم  و�شتى  اهلل  كتاب  خدمة  يف  ال�شج�شتاين  دور  اإبراز   •

فيه. والكتابة  املوؤلَّف  لهذا  الباحثني  اأنظار  لفت   •

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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منهج الدرا�سة وخطوات العمل يف البحث :

فاملنهج املتَّبع يف هذا البحث هو املنهج التاريخي-التَّحليليُّ الو�شفيُّ   
وذلك من خالل ما ياأتي:

بكر  لأبي  القراآن(  )غريب  يف  املتواترة  القراءات   موا�شع  ا�شتقراء    •
ال�شج�شتاين.

البحث. مقت�شيات  ح�شب  القراءات  هذه  ت�شنيف   •
. وم�شادرها  مظانِّها  من  القراءات  توثيق   •

املنت. يف  الآية  ورقم  ورة  ال�شُّ ا�شم  بكتابة  القرءانيَّة  الآيات  توثيق   •
جمة لأغلب الأعالم الوارد ذكرهم يف البحث. تخريج الأحاديث النبويَّة، والرتَّ  •

وق�شمت البحث  اإىل ثالثة مباحث:
املبحث الأول: ترجمة الإمام ال�شج�شتاين وتعريف القراءات والتوجيه.

املبحث الثاين: درا�شة القراءات املتواترة وتوجيهها من البقرة اإىل الإ�شراء.

املبحث الثالث: درا�شة القراءات املتواترة وتوجيهها من الكهف اإىل النا�س.
امل�شادر  فهر�س:  ثم  الباحث،  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأهم  اخلامتة: وتت�شمن 

واملراجع .
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املبحث الأول
ترجمة الإمام ال�سج�ستاين وتعريف بالقراءات والتوجيه

هو: الإمام اأبو بكر حممد بن عزير، ال�شج�شتاين)1(، اختلف يف �شبط   
ن�شبته على قولني: 

الأّول: بزاينَْي جمتمعتني ن�شبة لوالده )ُعَزْيز(.
لوالده  ن�شبة  اأو  َعْزرة  لبني  ن�شبة  )ُعَزير(،  اآخره  معجمة  غري  براء  الّثاين: 

)ُعَزْير(. 
– ورد على املخالفني  بــ: العزيزي، بزايني  الن�شبة  ورّجح ابن حجر   
لأنه مو�شع  فيه؛  القول  ب�شط  املكان هو حمل  "هذا  فقال:  ال�شبط،  يف هذا 
الك�شف عنه، وقد ا�شتهر على الأل�شنة كتاب غريب القراآن للعزيزي-بزايني- 
د بن َعِزيز اأَبُو  مَّ معجمتني)2(، واأخذ بهذا اأي�شاً ال�شيوطي ون�شره بقوله: )حُمَ

بكر ال�شج�ْشتايِن العزيزي بزائني معجمتني()3(.
دّيناً،  متوا�شعاً،  َفا�شال  اأدبياً  رجاًل  َكاَن  و�شيوخه:  عليه  العلماء  ثناء   
خرّياً �شاحلاً)4(، اأما �شيوخه: ل يعلم للم�شنف اأنه تلّقى العلم عن �شيخ �شوى: 
اأبي بكر حممد بن القا�شم بن ب�شار بن الأنباري، املولود �شنة )272هـ(،وابن 
و)غريب  والبتداء(،  )الوقف  منها:  كثرية  موؤلفات  له  جليل  عامل  الأنباري 
الغريب النبوي(، و)�شرح الكايف(، و)املذكر واملوؤنث(،و)ر�شالة امل�شكل( 

يرد فيه على ابن قتيبة، واأبي حامت، وغريها كثري، مات �شنة )328هـ()5(.
وكان  عاما   ع�شر  خم�شة  يف  �شنفه  وموؤلفاته:  للكتاب  ت�شنيفه   مدة   
ل  موؤلفاته:  اأما   ، موا�شع  فيه  له  ي�شلح  الأنباري وهو  ابن  �شيخه  يقروؤه على 

از الذهبي )املتوفى: 748هـ(، النا�سر: دار احلديث/ �سري اأعالم النبالء، املوؤلف: �سم�ش الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقايمْ  -1
القاهرة، الطبعة: 1427هـ2006-م )15/ 216(.

تب�سري املنتبه بتحرير امل�ستبه، املوؤلف: اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، حتقيق: حممد   -2
علي النجار، النا�سر: املكتبة العلمية، بريوت - لبنان )3/ 1008(.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، املوؤلف: عبد الرحمن بن اأبي بكر، ال�سيوطي )املتوفى: 911هـ(، املحقق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم،   -3
النا�سر: املكتبة الع�سرية/ لبنان / �سيدا )1/ 171(.

.)171  /1( الوعاة  بغية   -4
.)276-274  /15( النبالء  اأعالم  �سري   -5

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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يعلم للم�شنف اأنه �شنف غري هذا الكتاب )غريب القراآن()1(.

حروف  على  كتابه  املوؤلف  رتب   : كتابه  ترتيب  يف  امل�شنف  منهج   
املعجم، حيث يقول يف مقدمته هذا تف�شري غريب القراآن، األف على حروف 
املعجم، ليقرب تناوله، وي�شهل حفظه على من اأراده، وباهلل جل ثناوؤه التوفيق 
والعون)2(، وقد رتبت القراءات على �شور القراآن ت�شهياًل على القارئ وزيادة 

يف النفع  لعموم امل�شلمني.
وفاته: تويف �شنة ثالثني وثالث مائة اأو مادونها)3(.  

تعريف القراءات:
لغًة َجْمع قراءة، وهي م�شدر قراأ، وهي اجلمع وال�شم)4(ومنه قول اهلل   

َعُه َوُقْرآَنُه}]القيامة:17[، اأي جمعه وقراءته)5(. : {إِنَّ َعَلْيَنا جَْ عزَّ وجلَّ
اً  معزوَّ واختالفها  القراآن  كلمات  اأداء  بكيفيَّة  علم  هو:  ا�شطالحاً  و   

لناقله")6(.
من خالل هذا التعريف نلحظ اأن القراآن و�شل اإلينا بلفظه ون�شه كما   
اأنزله اهلل على نبينا حممد  نقال متواترا، ولكن كيفية اأدائه قد اختلف فيها 

. الرواة الناقلون، فكل منهم يعزو ما يرويه باإ�شناده اإىل النبى 
تعريف التوجيه لغة :

هو م�شدر الفعل وجه واأ�شله الوجه، ووجه الكالم ال�شبيل الذي تق�شده   
ِه احلجر َوْجَهة َماآِلِه، اأي �شعه على وجهه الالئق به)7(. به، ويقال يف املثل، وجِّ

القدر  واجلاه  فالن،  وجه  وجاهة،يقال  يوجه  وجه  اجلوهري)8(:  قال: 
.)171  /1( الوعاة  بغية   -1

.43 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2
.)171  /1( الوعاة  وبغية   ،)276-274  /15( النبالء  اأعالم  �سري   -3

العلم للماليني  ، دار  1990م  الغفور عطار، ط4/ �سنة  اأحمد عبد  ، بتحقيق  اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري  العربية،املوؤلف  اللغة و�سحاح  تاج   -4
ببريوت ، مادة ) قراأ ( .

.)65/1 للجوهري)  العربية  و�سحاح  اللغة  تاج   -5
منجد املقرئني ومر�سد الطالبني، املوؤلف حممد بن حممد ابن يو�سف ابن اجلزري، النا�سر: دار الكتب العلمية،ط: الأوىل 1420هـ 1999-م،   -6

�ش: 9.
ل�سان العرب، املوؤلف: حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور الأن�ساري الرويفعى الإفريقى )املتوفى: 711هـ(، النا�سر:   -7

دار �سادر – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ )555/13 - 558(.
هو: اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، اأبو ن�سر: اأول من حاول )الطريان( ومات يف �سبيله،  لغوي، من الأئمة،  وخطه يذكر مع خط ابن مقلة.اأ�سهر   -8

كتبه )ال�سحاح(. الأعالم للزر كلي 1 / 313.
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واملنزلة)1(.
وعللها،  القراءات،  وجوه  عن  بالك�شف  يُعنى  هو"فن   : وا�شطالحاً   

وحججها، وبيانها، واإي�شاحها")2(.
�شحة  لإثبات  والربهان  بالدليل  الإتيان  بقوله:"هو  بع�شهم  وعرفه   
وقد  مزاعمه،  عليه،ودح�س  اخل�شم،والرد  ملدافعة  تقويتها  القراءة،اأو 
النحو،اأو  اللغة،اأو  اأو  ال�شعـر،  احلديث،اأو  القرءان،اأو  من  الدليل  يكون 

النظر")3(،فالتوجيه والحتجاج هو تلم�س احلجة وبيانها لك�شف   املعنى. 
 

)جاه(. مادة  للجوهري  العربية  و�ساح  اللغة  تاج   -1
بالريا�ش)21/1(. الر�سد  مكتبة  ن�سر  1416هـ/  ل�سنة  ط/1،  عمار   بن  اأحمد  ملوؤلف  الهداية  �سرح  حتقيق  مقدمة   -2

 .144 �ش:  ماج�ستري  ر�سالة   ، اجلمل  الرحمن  لعبد   ، تف�سريه  يف  القراءات  يف  الطربي  الإمام  منهج   -3

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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املبحث الثاين

درا�سة القراءات املتواترة وتوجيهها من البقرة اإىل الكهف
]البقرة:83[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين  لِلنَّاِس ُحْسنًا}  الآية: قال تعاىل: {َوُقولُوْا 

هذا احلرف بقوله: ح�شنا لغتان كالبخل والبخل)1(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ حمزة والك�شائي ويعقوب وخلف )َح�َشناً( بفتح 

احلاء وال�شني ، وقراأ الباقون )ُح�ْشناً( ب�شم احلاء واإ�شكان ال�شني)2(.
فوجه من قراأ بالفتح فهو �شفة م�شدر اأي -قولوا قوًل ح�شناً-،وامل�شدر   
على هذه القراءة حمذوف، لدللة الو�شف عليه، وله يف القرءان نظائر كقوله 
تعاىل: {َأِن  اْعَمْل َسابَِغاٍت} ] �سباأ:11[ ، فهاهنا مل يجر ذكر للدروع، مع اأنَّها 
هي املو�شوفة، فدل الو�شف على املو�شوف كما يف الآية اآنفة الذكر،ومن قراأ 

بال�شم فهو م�شدر )ح�شن(، و�شف به مبالغة)3(.
]البقرة:132[، ذكر الإمام  َبنِيِه َوَيْعُقوُب}  ى بَِها إِْبَراِهيُم  الآية: قال تعاىل: {َوَوصَّ

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئ واأو�شى)4(.
قطع  ِبَهْمَزة  ى(  )َواأَْو�شَ َعاِمر  َواْبُن  امْلََدِنيَّان)5(،  قَراأَ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
بنَْيَ  َهْمَزة  َغرْيِ  ِمْن  اد  ِبَت�ْشِديِد ال�شَّ اْلَباُقوَن  َوَقَراأَ  اِد ،  تَْخِفيِف ال�شَّ َمَع  َمْفُتوَحة 

اْلَواَوْين)6(.
ى لَُغَتاِن: وقد جاء بهما القراآن، فمثل )اأو�شى( قوله تعاىل:  ى َواأَْو�شَ َو�شَّ  
{يُوِصيُكُم اللُّ ِف َأْوالِدُكْم} ]الن�ساء:11[، { يُوَصى بَِها َأْو َدْيٍن} ]الن�شاء:12[،وما 
اُكُم اللُّ بَِهـَذا}   ]الأنعام:144[،  ى( قوله تعالــــى: {إِْذ َوصَّ اأ�شبه ذلك ، ومثل )و�شّ
ى  ى، وقيل: اإِنَّ َو�شَّ {َفَل َيْسَتِطيُعوَن َتْوِصَيًة }   ]ي�س:50[ ؛ لأن تو�شية م�شدر و�شَّ
ى"، َويِف  " َوَو�شَّ ِ َحِف َعْبِد اهللَّ َد يَُدلُّ َعَلى امْلَُبالََغِة َوالتَّْكِثرِي)7(، ويف ُم�شْ امْلُ�َشدَّ

.98 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -1
اجلزري)218/2(. لبن  والن�سر    ،74 للداين،�ش:  التي�سري   -2

للجعربي)1140/3(. املعاين  كنز   -3
.48 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4

واأبوجعفر. نافع  هما:   -5
.295 �ش:  اجلزري،  لبن  التي�سري   حتبري   -6

.)633  / املحيط)1  البحر  و   ،)183 للمهدوي)2/  الهداية  �سرح   -7



13    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

ى")1(. ْو�شَ َحِف ُعْثَماَن" َواأَ ُم�شْ
الإمام  ذكر  ]البقرة:222[،  َيْطُهْرَن}  َحتََّى  َتْقَربُوُهنَّ  {َوال  تعاىل:  قال  الآية: 
فاأدغمت  يتطهرن،  اأَ�شله  بقوله: {َيْطُهْرَن} ......  ال�شج�شتاين هذا احلرف 

اء)2(. التَّاء يِف الطَّ
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الأخوان و�شعبة بت�شديد الطاء والهاء، والباقون 
بتخفيف الطاء والهاء)3(، فوجه من قراأ بالتخفيف فهو م�شارع طهرت وامل�شدر 
من ذلك الطهر، والطهر عبارة عن انقطاع دم احلي�س، �شواء كان معه اغت�شال 
اإذا ات�شل بقوله )تطهرن(،وهو  اإل  اأو مل يكن ، ولكن ل تظهر فائدة الكالم 
النقاء من ذلك  اأذًي، والطهر هو  بالغ�شل، فاحلي�س  متام الطهر، الذي يكون 
الأذى، وقد يراد بالتطهر الغ�شل باملاء كما يف قوله تعاىل: {فِيِه ِرَجاٌل ُيِبُّوَن 
ِريَن} ]التوبة108[، وقد ف�شر هذا مبعنى ال�شتنجاء يف 

ِّ
ه َأن يََتَطهَُّروْا َواللُّ يُِبُّ الُْطَّ

رَن والتطهُر يكون  ْرَن( فالأ�شل: يََتطهَّ هَّ اخلالء باملاء)4(، ووجه من قراأ )َحتَّى يَطَّ
باملاء، فاأدغمت التاء يف الطاء ف�شددت)5(.

تعاىل:  قوله  وهو  الدم  انقطاع  اأول:  املراأة  لقربان  �شرطان  الآية  ففي   
)حتى يطهرن(.

يفعلن  اأي  تطهرن(،  )فاإذا  تعاىل:  قوله  باملاء، وهو  الغت�شال  ثانيهما:   
الغ�شل باملاء")6(.

الإمام  ذكر  ]البقرة:249[،  بَِيِدِه}  ُغْرَفًة  اْغتَََف  َمِن  {إالَّ  تعاىل:  قال  الآية: 
ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )غرَفة( ِبَفْتح اْلَغني)7(.

عزو القراءات وتوجيهها:  قراأ املدنيان وابن كثري واأبو عمرو بفتح الغني، وقراأ 
اأبي داود، عبد اهلل بن �سليمان بن الأ�سعث الأزدي ال�سج�ستاين، بتحقيق: حممد بن عبده، النا�سر: الفاروق  كتاب امل�ساحف، املوؤلف اأبو بكر بن   -1
احلديثة - القاهرة،ط: الأوىل، 1423هـ - 2002م، �ش: 144، واملقنع يف ر�سم م�ساحف الأم�سار، املوؤلف عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر 

اأبو عمرو الداين ،بتحقيق: حممد ال�سادق قمحاوي،النا�سر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، �ش : 106. 
.56 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2

اجلزري)227/2(. لبن  الن�سر   -3
الك�سف ملكي بن اأبي طالب)293/1(، والتحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن    حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي النا�سر : موؤ�س�سة   -4

التاريخ العربي، بريوت – لبنان ،ط/1،�سنة 1420هـ/2000م )349/2(.
.)202  /1( لالأزهري  القراءات  معاين   -5

.)  89/3 للقرطبي)  القرءان  لأحكام  اجلامع   -6
.59 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -7

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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مْلء  اْلَغنْي:  م  ِب�شَ امْلرة، والغرفة  اْلَغنْي:  ِبَفْتح  فالغرفة  الغني)1(،  ب�شم  الباقون 
اْلَكّف)2(، وقيل: "َغرفة اأي مرة واحدة باليد ، ومن قراأ ُغرفة كان معناه مقدار 

ملء اليد")3(. 
ْيِ َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك} ]البقرة:260[، ذكر  َن الطَّ

ِّ
الآية: قال تعاىل: {َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة م

اد)4(. الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )�شرهن( ِبَك�ْشر ال�شَّ
بك�شر   ) ْرُهنَّ )َف�شِ وروي�س  جعفر  واأبو  حمزة  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
( ب�شم ال�شاد)5(،فوجه من قراأ بك�شر ال�شاد  ْرُهنَّ ال�شاد، وقراأ بقية القراء )َف�شُ
، والعرب تقول �شرت ال�شئ مبعنى  فهي من )�شار  ي�شري(، ومعناها قطعهنَّ
ي�شور(،   )�شار  من  فهو  ال�شاد  ب�شم  قراأ  ومن  قطعته،  مبعنى  و�شرته  اأملته، 
واملعنى اأَِمْلُهنَّ  وتفيد معنى التقطيع اأي�شاً، فالقراءتان يرجع معناهما اإىل �شئ 

واحد، واإمنا اختالفهما فـي اللفظ)6(. 
َن الّلِ َوَرُسولِِه } ]البقرة:279[، ذكر 

ِّ
ْ َتْفَعُلوْا َفْأَذنُوْا بَِْرٍب م الآية: قال تعاىل: {َفِإن لَّ

الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ومن َقَراأَ )فاآذنوا( اأَي فاأعلموا)7(.
مَمُْدوَدة  اْلَهْمَزِة  ِبَقْطِع  )َفاأَْذنُوا(   و�شعبة  َحْمَزُة  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
ل اْلَهْمَزة)8(، فوجه من قراأ )َفاأَْذنوا(  اِل، َوَقَراأَ اْلَباُقون ِبَفْتِحَها َوَو�شْ َوَك�ْشِر الذَّ
باملد  قراأ  من  ووجه  اهلل)9(،  من  بحرب  واأيقُنوا  فاعلُموا  فمعناه:  بالق�شر 
تقديره: فاعلموا من مل ينته عن ذلك بحرب، واملفعول حمذوف، وقد ثبت 
هذا املفعول يف قوله تعاىل: {َفُقْل آَذنُتُكْم َعَلى َسَواء} ]الأنبياء:109[ واإذا اأمروا 
باإعالم غريهم علموا هم ل حمالة، ففي اإعالمهم علمهم، ولي�س يف علمهم 

اجلزري)230/2(. لبن  الن�سر   -1
املزهر يف علوم اللغة واأنواعها جلالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي،  بتحقيق فوؤاد علي من�سور،النا�سر: دار الكتب العلمية،بريوت-ط:   -2

الأوىل ، 1998)251/2(.
التبيان يف تف�سري غريب القراآن للجياين �سهاب الدين اأحمد بن حممد الهائم ، بتحقيق: د. فتحي اأنور الدابويل،النا�سر : دار ال�سحابة للرتاث   -3

بطنطا – القاهرة،الطبعة الأوىل 1992م)134/1(.
.60 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4

اجلزري174/2.  لبن  الن�سر   -5
.) طالب)313/1  اأبي  ابن  ملكي  والك�سف   ،46 �ش:  خالويه،  لبن  احلجة   -6

.61 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -7
.)236  /  2 اجلزري)  لبن  الن�سر   -8

.)232  /1 لالأزهري)  القراءات  معاين   -9
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اإعالمهم غريهم)1(. 
 إالَّ َأن َتتَُّقوْا مِْنُهْم ُتَقاًة}  

ٍ
الآية: قال تعاىل:{َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن الّلِ ِف َشْيء

]اآل عمران:28[.

مِبَْعنى  وتقية  تقاة:  بقوله:  احلرف  هذا  ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر   
َواِحد)2(.

عزو القراءات وتوجيهها: قراأ يَْعُقوُب )تَِقيًَّة( ِبَفْتِح اْليَاِء َوَك�ْشِر اْلَقاِف َوتَ�ْشِديِد 
هذا  يِف  اْلَقاِف  بَْعَد  َواأَِلٍف  التَّاِء  مِّ  ِب�شَ اْلَباُقوَن  َوَقَراأَ  بَْعَدَها،  َمْفُتوَحة  اْليَاء 
ْفِظ)3(، فـ»تقاة، وتقّية« م�شدران مبعنى »الوقاية« يقال: »اتقى، يتقي، اتقاء،  اللَّ
العني، واأ�شلها  الفاء، وفتح  ب�شم  وتقاة، وتقّية«، و»تقاة« على وزن »فعلة« 
»وقية« ثم اأبدلت الواو تاء ف�شارت »تقية« ثم قلبت الياء األفا لتحركها وانفتاح 

ما قبلها ف�شارت »تقاة«)4(.
]اآل عمران:104[،  ْثُلُه} 

ِّ
َقْرٌح م الَْقْوَم  َفَقْد َمسَّ  َقْرٌح  تعاىل: {إِن يََْسْسُكْم  قال  الآية: 

م  ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )اْلقرح( ِبَفْتح اْلَقاف ..... ِب�شَ
اْلَقاف ...)5(.

عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الأخوان وكذا �شعبة ب�شم القاف، وقراأ الباقون 
بفتحها)6(.

اآل  الكرمي ،يف �شورة  القرءان  القرح يف ثالثة موا�شع يف  لفظ  جاء   
عمران ، اثنان بلفظ التنكري، وواحد بلفظ التعريف ، ويف توجيه هذه القراءة 

وجهان)7(:
1- الأول: اأن معناهما واحد ول فرق بني الُقرح والَقرح.

.)375 العزيز)1/  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز  املحرر   -1
.65 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2

.)239/ اجلزري)2  لبن  الن�سر   -3
.)155 ملكي)1/  القراآن  اإعراب  م�سكل  و  الفار�سّي)183/1(،  علي  لأبي  القراءات  حجة   -4

.70 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5
اجلزري)242/2(. لبن  الن�سر   -6

كتاب العني، لأبي عبدالرحمن اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�سري، حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. اإبراهيم ال�سامرائي،   -7
النا�سر: دار مكتبة الهالل )43/3(.

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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2- الثاين: اأن القرح بال�شم اأمل اجلراحات ، وبالفتح اجلراح باأعيانها)1(.

ُف اآليَاِت َولَِيُقولُوْا َدَرْسَت} ]الأنعام:105[، ذكر 
ِّ
الآية: قال تعاىل: {َوَكَذلَِك ُنَصر

الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ويقراأ )در�ْشت( ويقراأ )ُدِر�شت()2(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ ابن كثري واأبو عمرو باألف بعد الدال واإ�شكان ال�شني 
وفتح التاء، وقراأ ابن عامر ويعقوب بغري األف وفتح ال�شني واإ�شكان التاء، وقراأ 
الباقون بغري األف واإ�شكان ال�شني وفتح التاء)3(، فوجه من قراأ دار�شَت مبعنى 
ذاكرت- اأي ذاكرت اأهل الكتاب وتدار�شت معهم - ويقوي هذا قوله تعاىل: 
َفَقْد َجاُؤوا  آَخُروَن  َقْوٌم  َعَلْيِه  َوَأَعاَنُه  اْفتََاُه  إِْفٌك  َهَذا إالَّ  إِْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  {َوَقاَل 
ُظْلماً َوُزورًا} ]الفرقان:4[ ، وهذه القراءة على املفاعلة كاأن اأهل الكتاب قرءوا 
عليه، وقراأ عليهم فاملدار�شة من اجلانبني ، وحذف املفعول للعلم به ، وقال ابن 

عبا�س: "قاراأت وتعلمت")4(.

ووجه قراءة ابن عامر ويعقوب من در�س الر�شم يدر�س درو�شاً-اأي:   
عفا- ودر�شْته الريح اأي: عفته وحمته-وقال اأبو عبيدة : دَر�َشْت احمت يعني 
اإىل  لقدمه، والفعل ها هنا م�شند  اأن هذا �شيء قدمي  قد عفا واحمى ر�شمه 
الآيات فاأخرب عز وجل اأنهم يقولون اإنها تقادمت واحمت ، ويدل على ذلك 
لنَِي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرةً  قوله تعاىل يف مو�شع اآخر : {َوَقالُوا َأَساِطُي الَْوَّ
َوَأِصيًل} ]الفرقان:105[،  يعني الذي يقراأه النبي ويتلوه �شيء قدمي عفى ر�شمه 

كما تدر�س الآثار)5(.
} ]الأعراف:105[، ذكر  الآية: قال تعاىل: { َحقِيٌق َعَلى َأن الَّ َأُقوَل َعَلى الّلِ إالَّ الَْقَّ

الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله:  َومن َقَراأَ: حقيق على....)6(.
)234/1 للفراء)  القرءان  معاين   -1

.91 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2
اجلزري)261/2(. لبن  الن�سر   -3

.264 �ش:  زرعة  لأبي  القراءات  وحجة  خالويه)166/1(،  لبن  ال�سبع  القراءات  اإعراب   -4
.)377  / لالأزهري)1  القراءات  معاين   -5

.97 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -6
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يَاُء  اأَنََّها  َعَلى  َوَفْتِحَها  اْليَاِء  ِبَت�ْشِديِد   ) نَاِفع)َعَليَّ قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
 ) )1(، فوجه من قراأ )عليَّ اأَنََّها َحْرُف َجرٍّ اْلَباُقوَن )َعَلى( َعَلى  َوَقراأَ  اَفِة،  الإِ�شَ
بالياء امل�شددة املفتوحة بعد الالم، اأَي:  َواِجب على اأَن ل اأَُقول على اهلل اإِل 
احْلق)2(، ووجه من قراأ )على( باألف بعد الالم، فـ)على( هنا مبعنى )الباء( يف 
]الأعراف:86[   ِصَراٍط ُتوِعُدوَن} 

ِّ
َتْقُعُدوْا بُِكل مو�شع على يف قوله تعاىل: {َوال 

اأي: على كل طريق)3(، َوَمْعَناُه: َحِري�س ِباأَن ل اأَُقول على اهلل اإِل احْلق)4(.
آئِِه} ]الأعراف:180[، ذكر الإمام  الآية: قال تعاىل: {َوَذُروْا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن ِف َأسَْ

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئت: )يلحدون( اأَي مييلون)5(.
الباقون  وقراأ  واحلاء،  الياء  بفتح  الأخوان  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
)يُْلِحُدوَن( ب�شم الياء وك�شر احلاء)6(، »حلد واأحلد« لغتان مبعنى واحد وهو: 
امْليل،  هو:  فالإحلاد  لَُغة)8(،  مِّ  ِبال�شَّ ْحــــُد«  و»اللُّ ال�شتقامة)7(،  عن  العدول 

َفَقوله: {يلحدون اإِلَْيِه} اأَي: مييلون الَقْول اإلَْيه)9(.
ْلِم َفاْجَنْح لََا َوَتَوكَّْل َعَلى اللِّ} ]الأنفال:61[،  الآية: قال تعاىل: {َوإِن َجَنُحوْا لِلسَّ
وفتح  الالم  ب�شكون  )فال�شلم(  بقوله:  احلرف  هذا  ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر 

ال�شني وك�شرها)10(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ �شعبة وحده بك�شر ال�شني فيه، وبقية القراء على 
ال�شت�شالم  ومعناه  ال�شلح،  اأراد  ال�شني  بفتح  قراأ  من  فوجه  ال�شني)11(،  فتح 

.)270  / اجلزري)2  لبن  الن�سر   و   ،111 �ش:  للداين،  التي�سري   -1
حمي�سن)145/2ـ146(. �سامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  املغني   -2

.339 �ش:  مرمي،  اأبي  لبن  املو�سح   -3
.)202  / ال�سمعاين)2  تف�سري   -4

.532 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5
 .265 �ش:  مهران،  لبن  املب�سوط   -6

حمي�سن)175/2(.  �سامل  ملحمد  القراءات،  توجيه  يف  املغني   -7
الكبري)550/2(. ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح   -8

.)202  / ال�سمعاين)3  تف�سري   -9
.106 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -10

.)227/2 اجلزري)  لبن  الن�سر   -11

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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قراأ  ومن  ال�شلح")2(،  هو  بالفتح  ال�شلم  ال�شكيت)1(:"  ابن  وقال   ، والطاعة 

بك�شر ال�شني جعله مبعنى الإ�شالم)3(.
َن اللَّْيِل ُمْظلِمًا} ]يون�س:27[، 

ِّ
ا ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً م الآية: قال تعاىل: { َكَأنََّ

اء)4(. ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )قطعا(..... بت�شكني الطَّ
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ ابن كثري والك�شائي ويعقوب {ِقَطًعا} ِباإِ�ْشَكاِن 
اِء، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن ِبَفْتِحَها)5(، فوجه من فتح الطاء : اأنه اأراد جمع »قطعة« ،  الطَّ
اإن�شان منهم قطعة من اليل، ثم ُجمع  اأغ�شى وجه كل  ومعنى الكالم : »كاأمنا 

ذلك؛ لأن الوجوه جماعة ومظلماً حال من اليل«)6(.   
جمع  »قطعا«  اأن  اأحدهما:  وجهني:  على   ، الطاء  �شكن  ملن  واحلجة   
به  واملراد  مفرد،  »قطع«  اأن  والثاين:  »�ِشْدَرٍة«،  جمع  »�ِشَدٍر«  نحو:  »قطعة« 

ظلمة اآخر الليل)7(.
َي إالَّ َأن يُْهَدى} 

ِّ
 َأَحقُّ َأن يُتََّبَع َأمَّن الَّ يَِهد

ِّ
الآية: قال تعاىل: {َأَفَمن يَْهِدي إَِل الَْق

]يون�س:35[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )يهدي( اأ�شلها يهتدي 

فاأدغمت التاء يف الدال)8(.
الياء والهاء وت�شديد الدال، وقراأ  عزو القراءات وتوجيهها:   قراأ �شعبة بك�شر 
حف�س ويعقوب بفتح الياء وك�شر الهاء وت�شديد الدال، وقراأ ابن كثري وابن 
عامر وور�س بفتح الياء والهاء وت�شديد الدال، وقراأ حمزة والك�شائي وخلف 
الياء  بفتح  اأبو جعفر  وقراأ  الدال،  وتخفيف  الهاء  واإ�شكان  الياء  بفتح  العا�شر 
فتحة  واختال�س  الياء  بفتح  عمرو  اأبو  وقراأ  الدال،  وت�شديد  الهاء  واإ�شكان 
كاأبي  والثاين:  عمرو،  كاأبي  الأول:  وجهان:  ولقالون  الدال،  وت�شديد  الهاء 
هو: ابن ال�سكيت  �سيخ العربية، اأبو يو�سف، يعقوب بن اإ�سحاق بن  ال�سكيت ، البغدادي النحوي املوؤدب، موؤلف كتاب " اإ�سالح املنطق "، اأخذ عن:   -1

اأبي عمرو ال�سيباين، وطائفة. ينظر �سري اأعالم النبالء) 16/12(.
للفا�سي)790/2(. الفريدة  لالآلئ    -2
�ش:74. لالأزهري  القراءات  معاين   -3

.113 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4
.)283 اجلزري)2/  لبن  الن�سر    -5

حمي�سن)229/2(. �سامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  واملغني  �ش:181،  خالوية،  لبن  القراءات   حجة    -6
حمي�سن)229/2(. �سامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  املغني  و   ،)509/ الكبري)2  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح   -7

.113 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8
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جعفر)1(.
فلما  »يهتدي«  اأ�شلها  لأن  ال�شاكنني؛  من  التخل�س  الهاء  ك�شر  فوجه   
�شكنت التاء لأجل الإدغام، والهاء قبلها �شاكنة، ك�شرت الهاء للتخل�س من 

ال�شاكنني، ومن فتح الهاء نقل فتحة التاء اإليها)2(.
ثمَّ  َفاأََراَد يهتدى،  ي؛  امْلَا�شِ اْهَتَدى يِف  اأَخذه من  اأَنه  ووجه من �شدد:   
للمقاربة،  ال  الدَّ يِف  فاأدغمها  �َشاِكنة؛  التَّاء  َفَبقيت  اْلَهاء،  اإِىَل  التَّاء  َفْتحة  نقل 
ي  َف�شدد لَذِلك، ووجه من اأ�شكن اْلَهاء وخفف: اأَنه اأَخذه من هدى يِف امْلَا�شِ

ال)3(. بَتْخِفيف الدَّ
ووجه من ك�شر الياء اأنه اأتبع حركة الياء للهاء)4(.  

َلَغُفوٌر  ي 
ِّ
الآية: قال تعاىل: {َوَقاَل اْرَكُبوْا فِيَها بِْسِم الّلِ جمََْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َرب

ِحيٌم} ]هود:41[ ، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئت )جْمراَها(  رَّ
اأَي جريها)5(.

عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الأخوان وحف�س  بفتح امليم ، وقراأ الباقون ب�شم 
امليم)6(، فوجه من فتح امليم فهو م�شدر من جرت، ومن �شمها فهو م�شدر من 
وقَت  اأو  ها،  وُر�ُشوِّ مو�شَع جريانها  ني  ُم�َشمِّ فيها  اركبوا  والتقدير:  اأجرى)7(، 

ِ اإِْجَراوؤَُها َواإِْر�َشاوؤَُها)9(. ها)8(،املَْعَنى: ِب�ْشِم اهللَّ جرياِنها ور�شوِّ
َيْرَتْع َويَْلَعْب َوإِنَّا َلُه لََاِفُظوَن} ]يو�سف:12[،  الآية: قال تعاىل: {َأْرِسْلُه َمَعَنا َغداً 

ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ونرتع بك�شر العني)10(.
عزو القراءات وتوجيهها:  قراأَ اْبُن َكِثرٍي َواأَبُو َعْمٍرو َواْبُن َعاِمٍر )يَْرتَْع، َويَْلَعْب( 

.145  144- �ش:  املتواترة،  الع�سر  القراءات  يف  الزاهرة  البدور   -1
حمي�سن)232/2(. �سامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  واملغني   ،181 �ش:  خالوية،  لبن  القراءات  حجة   -2

.181 �ش:  خالوية،  لبن  القراءات  حجة   -3
طالب)95/2(. اأبي  ابن  ملكي  الك�سف   -4

.116 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5
.239 �ش:  مهران،  لبن  املب�سوط   -6

للمهدوي)346/2(. الهداية  �سرح   -7
.)325  / احللبي)6  لل�سمني  امل�سون   الدر   -8

.)37-36  / القرطبي)9  تف�سري   -9
.120 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -10

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 20

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
ِباْليَاِء، َوَك�َشَر اْلَعنْيَ ِمْن يَْرتَْع امْلََدِنيَّاِن، َواْبُن  ِبالنُّوِن ِفيِهَما، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن ِفيِهَما 

النَْيِ ِبخلٍف عنه، َواأَ�ْشَكَن اْلَباُقوَن اْلَعني)1(. َكِثرٍي َواأَْثَبَت ُقْنُبٌل اْليَاَء ِفيَها يِف احْلَ
فوجه من قراأهما بالنُّون: اأَنه اأخرب بذلك َعن َجَماَعتهْم، ووجه من َقَراأ   
ِبالياءِ: اأَنه اأخرب بذلك َعن يُو�ُشف دون اإْخَوته)2(، ووجه من اأ�شكن اْلعني: اأَنه 
اأَخذه من رتع يرتع اإِذا اتَّ�شع يِف الأَْر�س مرحا ولهوا، َونَْلَعب نَْلُهو ون�شر)3(، 
ووجه من ك�شرَها: اأَنه اأَخذه من الرعي، واأ�شله اإِْثَبات الياء ِفيهِ، فحذفها دَللَة 
على اجْلَْزم؛ لأَنَُّه َجَواب للطلب، يِف َقْولهم:)اأْر�شلُه َمعنا( َفَبقيت اْلعني على 
اْلك�شر الَِّذي َكانَت َعَلْيِه، َفاإِن قيل َكيَف يَْلَعُبوَن وهم اأَْنبيَاء، فهم مل يَُكونُوا اإِْذ 

َذاك اأَْنبيَاء)4(.
الآية: قال تعاىل: {َوَراَوَدْتُه الَِّت ُهَو ِف َبْيتَِها َعن نَّْفِسِه َوَغلََّقِت اَلْبَواَب َوَقاَلْت 

َهْيَت َلَك} ]يو�سف:23[.
اأَي  لَك(  بقوله: وقرئت: )هئت  ال�شج�شتاين هذا احلرف  الإمام  ذكر   

تهياأت لَك)5(.
الهاء  اأبو جعفر ونافع وابن عامر )َهْيَت( بك�شر  عزو القراءات وتوجيهها: قراأ 
الب�شريان والأخوان  التاء، وقراأ  الهاء و�شم  بفتح  التاء، وقراأ ابن كثري  وفتح 

بفتح الهاء والتاء)6(.
فوجه من فتح اْلَهاء َو�شم التَّاء: اأَنه �شبهه بـ)َحْيُث( َووجه من فتح اْلَهاء   
، َوفتح التَّاء؛ ِلأَنََّها َجاَءت بعد الياء ال�شاكنة،  َوالتَّاء: اأَنه جعله مثل اْلَهاء يِف َهُلمَّ

َكَما َقالُوا اأَْين، وليت، َوَكيف)7(.
ال�شج�شتاين  الإمام  ]يو�سف:31[، ذكر  ُمتََّكًأ}  الآية: قال تعاىل: {َوَأْعَتَدْت لَُنَّ 

هذا احلرف بقوله: وقرئت: )متكا()8(.   
.)293  / اجلزري)2  لبن  الن�سر   -1

.)401  / للنحا�ش)3  القراآن  معاين   -2
.)112  /  8 العرب)  ل�سان   -3

193:ـ194. �ش:  خالوية،  لبن  القراءات   حجة   -4
.121 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5

�ش:245. مهران،  لبن  املب�سوط   -6
�ش194. خالوية،  لبن  القراءات  حجة   -7
.122 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8
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التاء، وقراأ  اأبو جعفر وحده بغري همز وت�شديد  قراأ  عزو القراءات وتوجيهها: 
الكاف  وَفْتح  التاِء  و�شدد  امليم  �شم  من  بالهمز)1(،فوجه  {ُمتََّكاأً}  الباقون 
ال�شيُء الذي  َرْت، واملتَّكاأ  َهيَّاأَْت واأَْح�شَ اأي:  باأَْعَتَدْت،  به  وهمز، هو مفعوٌل 
يُتََّكاأُ عليه من و�شادٍة ونحوها، وقيل: املتكاأ: مكان التِّكاء،  وقيل: طعام يَُحزُّ 

اً، ويُقال: اتََّكاأْنا عند فالٍن، اأي: اأََكْلنا)2(. َحزَّ
ووجه من �شدد التاء دون همٍز من وجهني:  اأحدهما: اأن يكوَن اأ�شُله   
َف همُزه ... ف�شار بزنة ُمتََّقى، والثاين: اأن يكوَن  ة واإمنا ُخفِّ ُمتَّكاأ كقراءة العامَّ
�شيئاً  اأَْعَتَدْت  فاملعنى:  بالِوكاء،  فاها  �َشَدْدَت  اإذا  الِقْربة  اأَْوَكْيُت  ِمْن  ُمْفَتَعاًل 

ا بالقطع بال�شكني)3(. ا بالتِّكاء واإمَّ يَ�ْشَتِدْدن عليه: اإمَّ
الإمام  ذكر  ]النحل:127[،  يَُْكُروَن}  َّا 

ِّ
م َضْيٍق  ِف  َتُك  {َوال  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ول تك يف �شيق خمفف)4(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ ابن كثري بك�شر ال�شاد، وقراأ بقية القراء بفتح ال�شاد 

فيهما)5(.
يق لغتان فهما م�شدر)6(،وقيل: بالفتح فهو من �شاق عنه  يق وال�شِ فال�شَ  

�شدرك ، وما كان بالك�شر فهو الذي يكون يف الذي يت�شع)7(.
الآية: قال تعاىل: {َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إِذا كِْلُتْم َوِزنُوْا بِالِقْسَطاِس الُْْسَتقِيِم} ]الإ�سراء:35[، 
ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله:  "بالق�شطا�س" ... يف قافه ال�شم 

والك�شر)8(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ حمزة والك�شائي وخلف وحف�س )الق�شطا�س( 
لغتان  والفتح  بالك�شر  فالق�شطا�س  ب�شمها)9(،  الباقون  وقراأ   ، القاف  بك�شر 

�ش:246. مهران،  لبن  املب�سوط   -1
.)477  / احللبي)6  لل�سمني  امل�سون  الدر   -2

.478  477-/ احللبي6  لل�سمني  امل�سون  الدر   -3
.136 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4

.305/2 اجلزري  لبن  والن�سر  �ش:158.  مهران  لبن  املب�سوط    -5
.203/10 القرطبي  تف�سري   -6

.115/2 للفراء  القراآن  معاين   -7
.138 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8
.)307  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -9

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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ف�شيحتان)1(.

]الإ�سراء:92[،  ِكَسفًا}  َعَلْيَنا  َزَعْمَت  َكَما  َماء  السَّ ُتْسِقَط  َأْو  تعاىل: {  قال  الآية: 
ني)2(. ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )ك�شفا( بت�شكني ال�شِّ

عزو القراءات وتوجيهها: قراأ اأبو جعفر ونافع وابن عامر وعا�شم بفتح ال�شني، 
وقراأه الباقون بفتح ال�شني)3(، فالك�شفة: القطعة من ال�شيء، يقال اأعطني ك�شفة 
من ثوبك ، واجلمع ك�ْشٌف وك�َشٌف)4(، فوجه من قراأ بفتح ال�شني جعله جمع 

ِك�ْشفة  وهي القطعة،و من قراأ باإ�شكان ال�شني يحتمل اأمرين:
1- اأن يكون جمع ك�شفة كما يقال ع�شبة وُع�ْشب.

2- اأن يكون الِك�ْشف واحداً ويجمع على ِك�َشفاً ")5(.
 

.217 �ش:  خالويه،  لبن  القراءات  يف  احلجة   -1
.140 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2

.)309/2 اجلزري)  لبن  والن�سر  �ش:162،  املب�سوط   -3
.)1421/4( ف(  �ش  ك   ( مادة  للجوهري  ال�سحاح   -4

�ش:261. الأزهري  القراءات  ومعاين    ،)261/2 للقي�سي)  الك�سف   -5
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املبحث الثالث
درا�سة القراءات املتواترة وتوجيهها من �سورة الكهف اإىل النا�س

 ُهَو َخيٌْ َثَواباً َوَخيٌْ ُعْقبًا} ]الكهف:44[، 
ِّ

ِ الَْق الآية: قال تعاىل: {ُهَنالَِك الَْوالَيُة للَّ
القاف  ب�شم  العقب  "عقبا"  بقوله:   احلرف  هذا  ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر 

و�شكونها)1(.
القاف،  باإ�شكان  )عقبا(  عا�شم وحمزة وخلف  قراأ  القراءات وتوجيهها:  عزو 
وهما:  العاقبة)3(،  معناهما:  واحد،  والعُقُب  ب�شمها)2(،فالُعْقُب  الباقون  وقراأ 

لغتان كالُقُد�س والُقْد�س)4(.
الآية: قال تعاىل: {َفانَطَلَقا َحتَّى إَِذا لَقَِيا ُغَلماً َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتْلَت َنْفساً َزكِيًَّة بَِغْيِ 
احلرف  هذا  ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر  ]الكهف:74[،  نُّْكرًا}  َشْيئاً  ِجْئَت  لََّقْد  َنْفٍس 

بقوله: "زكية" زاكية" قرئ بهما)5(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الكوفيون وابن عامر وروح )زكية( بت�شديد الياء 
من غري األف، وقراأ الباقون بالألف وتخفيف الياء)6(، فوجه من قراأ زاكية: اأنه 
اأراد: اأنها مل تذنب قّط، ومعنى زاكيَة: َطاهرة، ووجه من قراأزكّية اأنه اأراد: اأنها 

اأذنبت ثم تابت، وقيل: هما لغتان)7(.
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِف َعنيٍ َحَِئٍة }    الآية: قال تعاىل: {َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
]الكهف:86[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: حمئة مهموز... وحامية 

بال همز)8(.
احلاء  بعد  األف  بغري  والب�شريان  كثري  وابن  نافع  قراأ  القراءات وتوجيهها:  عزو 
وهمز الياء، والباقون بالألف وفتح الياء من غري همز)9(، فوجه من قراأ  بالهمزة 

.144 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -1
.)216  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -2

.)112  /2( لالأزهري  القراءات  معاين   -3
.)500  /7( املكنون  الكتاب  علوم  يف  امل�سون  الدر   -4

.146 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5
.447 �ش:  الع�سر،  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   -6

227 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  احلجة   -7
.48 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8

الع�سر)314/2(. القراءات  يف  والن�سر   ،168 �ش:  املب�سوط   -9

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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من غري األف: اأنه اأراد يف عني �شوداء وهي: )احلماأة( التي تخرج من البئر، 

وقيل معناه: يف ماء، وطني)1(.
ووجه من قراأ بالألف بدون همز: اأنه اأراد: يف عني حاّرة من قوله تعاىل: {َوما 

َأْدراَك ما ِهَيْه، نَاٌر َحامَِيٌة}]القارعة:11-10[)2(.
َيَكاُدوَن  الَّ  َقْوماً  ُدونِهَِما  ِمن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبنيَْ  َبَلَغ  إَِذا  {َحتَّى  تعاىل:  قال  الآية: 

َيْفَقُهوَن َقْواًل} ]الكهف:93[.
ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "ال�شدين" يقراأ بفتح ال�شني   

و�شمها)3(.
ال�شني،  بفتح  وحف�س  عمرو  واأبو  كثري  ابن  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
اأنه جعله من ال�ّشد، ووجه من فتح:  الباقون ب�شمها)4(، فوجه من �شم:  وقراأ 
ال�شيء، وقال بع�شهم: ما كان من �شنع اهلل  بينك وبني  اأنه جعله من احلاجز 
فهو ال�شم، وما كان من �شنع الآدميني فهو بالفتح)5( ، وقيل هما لغتان مبعنًى 

عف)6(. عف وال�شَ واحد،كال�شُ
َدَفنيِ َقاَل انُفُخوا}  الآية: قال تعاىل: {آُتونِي ُزَبَر الَِْديِد َحتَّى إَِذا َساَوى َبنيَْ الصَّ
]الكهف:96[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "ال�شدفني" قرئ بفتح 

ال�شاد والدال وب�شمهما)7(.
ويعقوب  عامر  وابن  عمرو  واأبو  كثري  ابن  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
)ال�شدفني( ب�شمتني، وقراأ اأبو بكر ب�شم ال�شاد واإ�شكان الدال، وقراأ الباقون 
بفتحتني)8(،فوجه من قراأ بال�شم: اأنه اأتى باللفظ على الأ�شل واتبع ال�شّم ال�شّم، 

.)338  /3( والعيون  النكت   = املاوردي  تف�سري   -1
.230 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  احلجة   -2
.147 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -3

�ش:324. �سوار  لبن  امل�ستنري   -4
.231 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  احلجة   -5

طالب)75/2(. اأبي  بن  ملكي  الك�سف   -6
.147 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -7

الإقناع يف القراءات ال�سبع، املوؤلف: اأحمد بن علي بن اأحمد بن خلف الأن�ساري، اأبو جعفر، املعروف بابن الَباِذ�ش )املتوفى: 540هـ(، النا�سر: دار   -8
ال�سحابة للرتاث، �ش: 344، وحتبري التي�سري يف القراءات الع�سر، �ش: 450.
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ن الدال َخفف ال�شمتني، كما  ووجه من فتحهما: خلّفة الفتح)1(، ووجه من �شكَّ
ُدفان: ناِحيََتا َجَبَلنْي بينهما طريق)2(. ُحُف، وال�شُّ ْحُف وال�شُّ يقول: ال�شُّ

ن َقْرٍن ُهْم َأْحَسُن َأَثاثاً َوِرئْيًا} ]مرمي:74[، 
ِّ
الآية: قال تعاىل: {َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم م

ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: )ريا( ِبَغرْي همز....)3(.
بغري همز  )َوِرْئًيا(  عامر، و�شعبة  وابن  املدنيان،  قراأ  القراءات وتوجيهها:  عزو 
م�شددة الياء، وقراأ الباقون،  وور�س )َوِرْئًيا( مهموزة،ويف الوقف كل على 
اأي: متاًعا، واأح�شن  اأثاًثا،  َقَراأ بالهمز فاملعنى: هم اأح�شن  َمْن  اأ�شله)4(، فوجه 

ِرءيًا، اأي: منظًرا، مبعنى: اأنه اأخذه من روؤية املنظر واحل�شن)5(.
ووجه َمْن َقَراأَ )ِريَّا( بغري همز ففيه قـــولن: اأحـــدهما: اأنه اأخذه مــــن   
الّرّي وهـــو: امتالء ال�شباب، والثاين: اأن منظرهم مرتو من النعمة، كاأنَّ النعيَم 

بنيِّ فيهم)6(.
ِس ُطًوى} ]طه:12[،  ي َأنَا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِنََّك بِالَْواِد اْلَُقدَّ

ِّ
الآية: قال تعاىل: {إِن

ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "ُطوى-ِطوى" يقرءان جميعا)7(.
وقراأ  )طوى(  بالتنوين  والكوفيون  عامر،  ابن  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
ن )طًوى( فهو ا�شم الوادي، وَمن مل ينون  الباقون بغري تنوين)8(، فوجه من نوَّ

ترك �شرفه من جهتني:
اإحداهما: اأن يكون معدوًل عن )طاٍو( اإىل )ُطًوى( في�شري مثل: ُعَمر   
اأن  الأخرى:  واجلهة  ُعَمر،  ين�شرف  ل  كما  ين�شرف  ول  عامر،  عن  املعدول 
ِمَن  اْلَُباَرَكِة  الُْبْقَعِة  تعاىل: {ِف  قوله  كما يف  موؤنثة،  للبقَعِة،وهي  ا�شما  يكون 

َجَرِة} ]الق�س�س:30 [)9(. الشَّ
.232 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  احلجة   -1
.)126  /2( لالأزهري  القراءات  معاين   -2
.150 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -3

.290 �ش:  مهران،  لبن  املب�سوط   -4
.239 �ش:  خالويه،  لبن  القراءات  حجة   -5

.)138  / لالأزهري)2  القراءات  معاين   -6

.152 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -7
.)319  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -8

.)143  /2( لالأزهري  القراءات  معاين   -9

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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الإمام  ذكر  ]طه:97[،  َنْسفًا}   

ِّ
الَْيم ِف  لََننِسَفنَُّه  ُثمَّ  َقنَُّه 

ِّ
{لَُّنَحر تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "لنحرقنه، ونَْحرقنه")1(.
عزو القراءات وتوجيهها:  قراأ ابن وردان »لنحرقنه« بفتح النون، واإ�شكان احلاء، 
و�شم الراء املخففة، وقراأ ابن جماز  »لنحرقنه« ب�شم النون، واإ�شكان احلاء، 
وك�شر الراء املخففة، وقراأ الباقون »لنحّرقنه« ب�شم النون، وفتح احلاء، وك�شر 

الراء امل�شددة)2(.
الراء  و�شم  احلاء،  واإ�شكان  النون،  بفتح  قراأ»لنحرقّنه«  من  فوجه   
اإذا  يحرقه:  احلديد  حرق  يقال:  الثالثي،  »حرق«  م�شارع  اأنه  على  املخففة، 

برده باملربد)3(.
الراء  وك�شر  احلاء،  واإ�شكان  النون،  ب�شم  »لنحرقّنه«  قراأ  من  ووجه   
املخففة، على اأنه م�شارع »اأحرق« الرباعي، يقال اأحرقه بالنار اإحراقا، واأحرقه 
حتريقا، ووجه من قراأ ب�شم النون، وفتح احلاء، وك�شر الراء امل�شددة، على اأنه 

م�شارع »حّرق« م�شّعف العني، للمبالغة يف احلرق)4(.
الآية: قال تعاىل: {َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َأنَُّهْم ال َيْرِجُعوَن} ]الأنبياء:95[، ذكر 
َقْريَة( )َوحَرام  الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئت: )َوحرم على 

على َقْريَة()5(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ حمزة، والك�شائي، و�شعبة »وحرم« بك�شر احلاء و�شكون 

الراء، وحذف الألف، وقراأ الباقون بفتح احلاء، والراء، واإثبات الألف)6(.
فوجه من فتح واأثبت الألف: اأنه اأراد: �شد احلالل، ووجه من ك�شر احلاء وحذف   

الألف: اأنه اأراد: وواجب على قرية)7(، وِحْرم وَحَرام لغتان: مبعنًى واحد)8(.
.154 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -1

.)322  / اجلزري)2  لبن  الن�سر   -2
.)174  /  3( التف�سري  علم  يف  امل�سري  وزاد   ،)353  / ال�سمعاين)3  تف�سري   -3

حمي�سن)32-31/3(. �سامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  املغني   -4
.159 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5

.467 �ش:  اجلزري،  لبن  التي�سري  حتبري   -6
.251 �ش:  خالويه،  لبن  القراءات  حجة   -7

.)171  / لالأزهري)2  القراءات  معاين   -8



27    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

اأحدها: واجب على  اأقوال:  اأربعة  تعاىل: )َوَحراٌم(  ويف معنى قوله   
قرية اأهلكناها اأنهم ل يتوبون.

والثاين: واجب عليها اأنها اإِذا اأُهلكت ل ترجع اإىِل دنياها.  
والثالث: اأن »ل« زائدة واملعنى: حرام على قرية مهلكة اأنهم يرجعون   

اإىِل الدنيا.
والرابع: اأن الكالم متعلق مبا قبله؛ لأنه ملا قال: »فال كفران ل�شعيه« اأعلمنا   
م قبول اأعمال الكفار، فمعنى الآية: وحرام على قرية اأهلكناها اأن  اأنه قد حرَّ

يُتقبَّل منهم عمل؛ لأنهم ل يتوبون)1(.
َوِصْبٍغ  ْهِن  بِالدُّ َتنُبُت  َسْيَناء  ُطوِر  ِمن  تَُْرُج  {َوَشَجَرةً  تعاىل:  قال  الآية: 
ْلكِلنَِي} ]املوؤمنون:20[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئت تْنبت 

ِّ
ل

بالدهن)2(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ ابن كثري، واأبي عمرو وكذا روي�س »تنبت« ب�شم 

التاء، وك�شر الباء، وقراأ الباقون بفتح التاء، و�شم الباء)3(.
»اأنبت«  م�شارع  اأنه  على  الباء،  وك�شر  التاء،  ب�شم  قراأ   من  فوجه   
الرباعي، وتكون »الباء« يف »بالدهن« زائدة؛ لأن الفعل اإذا كان رباعيا يتعّدى 
بغري حرف، كاأنه تعاىل قال: »تنبت الدهن« ودلت الباء على مالزمة الإنبات 
و»اقراأ«  بالباء،  فاأتى  ]العلق:1[،  َك} 

ِّ
َرب بِاْسِم  {اْقَرْأ  تعاىل:  قال  كما  للدهن، 

يتعّدى بغري حرف، اإل اأن الباء دّلت على الأمر مبالزمة القراءة)4(.
متعلقة  القراءة غري زائدة، وهي  »الباء« على هذه  تكون  اأن  ويجوز   
مبفعول حمذوف تقديره: تنبت ثمرها بالـــدهن، اأي وفيه الدهـــــن، كما يقال: 
مو�شع  يف  التقدير  هذا  على  و»بالدهن«  ب�شالحه،  وركب  بثيابه،  خــــرج 

احلال، كما اأّن »بثيابه« و»ب�شالحه« يف مو�شع احلال)5(.
.)198  / احللبي)8  لل�سمني  امل�سون  والدر   ،)212  /  3( التف�سري  علم  يف  امل�سري  زاد   -1

.166 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2
.)328  / اجلزري)2  لبن  الن�سر    -3

.)10  /  4( للزجاج  واإعرابه  القراآن  ومعاين   ،)469  / ال�سمعاين)3  ر   -4
.)233  /  2 للفراء)  القراآن  معاين   -5

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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ووجه من قراأ بفتح التاء، و�شم الباء، على اأنه م�شارع »نبت« الثالثي   
متعد، وقيل:  الفعل غري  لأن  للتعدية،  »بالدهن«  »الباء« يف  الالزم، وتكون 
نبت الزرع، واأنبت الزرع مبعنى واحد)1(، وعلى هذا تكون القراءتان مبعنى 

واحد على هذه اللغة .
الإمام  ذكر  ]النور:22[،  مِنُكْم}  الَْفْضِل  ُأْولُوا  يَْأَتِل  {َوال  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: وقرئت: )يتاأل( ….)2(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ اأَبُو َجْعَفر: )َول يتاأل(،ِبَتْقِديــم التَّاء َوفتح اْلهمــَزة 
�َشاِكنة  اْلهمَزة  ِبَتْقِدمي  قراأاْلَباُقوَن  َو  مـــَْفُتوَحــــة،  م  الالَّ وبت�شـــديد  بْعدَها 

م َمْك�ُشوَرة)3(. َوتَْخِفيف الالَّ
والألية   ، الألية  من  َماأُْخوذ  ُهَو  وقيل:   ، َحَلَف  اإَِذا  يَاأْتَِلي  اْئَتَلى  يَُقاُل:   
اْليَمني)4(، فوجه من قراأ بتاء مفتوحة بعد الياء، وبعدها همزة مفتوحة، وبعدها 
»تاأىّل«  م�شارع  الكلمة  لم  بحذف  »يتفّع«  وزن  على  مفتوحة  م�شّددة  لم 
مبعنى حلف، وهي من »الألّية« على وزن »فعلية« وهو: احللف)5(،ووجه من 
قراأ بهمزة �شاكنة بعد الياء، وبعدها تاء مفتوحة، وبعدها لم مك�شورة خمففة 
وهي:  »الألّية«  من  »ائتلى«  م�شارع  الكلمة  لم  بحذف  »يفتع«  وزن  على 

احللف، فالقراءتان مبعنى واحد)6(.
الإمام  ذكر  ]الروم:54[،  َضْعٍف}  ن 

ِّ
م َخَلَقُكم  الَِّذي  {اللَُّ  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "من �شعف" بال�شم وبالفتح)7(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ حمزة،و�شعبة، وحف�س، بخلف عنه بفتح ال�شاد 
يف املوا�شع الثالثة، وقراأ الباقون ب�شم ال�شاد، وهو الوجه الثاين لـ»حف�س«)8(، 

طالب)230/2(. اأبي  ابن  ملكي  والك�سف   ،)453  / للنحا�ش)4  القراآن  معاين   -1
.169 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2

�ش:480. اجلزري،  لبن  التي�سري   حتبري   -3
.)513  /  3 ال�سمعاين)  تف�سري   -4

حمي�سن)75/3(. �سامل  ملحمد  القراءات،  توجيه  يف  املغني   -5
.)394  / احللبي)8  لل�سمني  امل�سون  الدر   -6

.185 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -7
.506 �ش:  اجلزري،  لبن  التي�سري   حتبري   -8
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)1(، وهما مِبَْعنى َواِحد،  ْعت  و�شَ عفت،  �شُ لغتان:  م،  َوال�شَّ "�شعف" ِباْلَفْتح 
عف  بَْعد �شَ ِمْن  َجَعَل  ثُمَّ    ، املنّي  عف، وهو  ماٍء ذي �شَ فاملعنى: خلقكم من 
ة ال�شباب �شعف الِكرَب  ة ال�شباب، ُثمَّ َجعل ِمن بَْعد قوَّ يعني �شعف الطفولة قوَّ
اْلَعِليم  ة و�شباب و�َشيبة َوهو  اأي: من �شعف وقوَّ يَ�شاء  يَْخُلق ما  )2(،و�شيبة، 

بتدبري خلقه اْلَقِديُر على ما ي�شاء)3(.
]�سباأ:14[،  َتْأُكُل مِنَسَأَتُه}  َمْوتِِه إالَّ َدابَُّة الَْْرِض  ْم َعَلى  قال تعاىل: {َما َدلَُّ الآية: 

ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "من�شاأته" هي بالهمز وتركه)4(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ املدنيان، واأبو عمرو »من�شاته« باألف بعد ال�شني بدل 
من الهمزة، وقراأ ابن ذكوان، وه�شام بخلف عنه، بهمزة �شاكنة للتخفيف، 
وقراأ الباقون »من�شاأته« بهمزة مفتوحة، وهو الوجه الثاين لـ»ه�شام«)5(، فوجه 
اإذا  الغنم:  ن�شاأت  يقال:  الهمزة،  من  بدل  ال�شني  بعد  باألف  »من�شاته«  قراأ  من 
�شقتها، فاأبدل من الهمزة املفتوحة األف، وكان الأ�شل اأن ت�شهل بني بني، لكن 

البدل يف هذا �شحيح وم�شموع عن العرب، وهو لغة »اأهل احلجاز«)6(.
وذلك  لـ»ه�شام«  الثاين  الوجه  وهو  مفتوحة،  بهمزة  قراأ  من  ووجه   
على الأ�شل فا�شم الآلة من اأوزانه »مفعلة« مثل: »مكن�شة«،  واملن�شاأة: الع�شا، 
يَِت الع�شا بذلك  واأ�شُلها يَُد القو�ِس العليا وال�شفلى يقال: �َشاُة القو�ِس ، َف�ُشمِّ
على وجِه ال�شتعارة، واملعنى: تاأكُل ِمْن َطَرِف ع�شاه)7(، وحكى »�شيبويه« يف 

ت�شغريها »مني�شئة« بالهمز، وقالوا يف جمعها: »منا�شئ« بالهمز)8(.
الإمام  ذكر  ]�سباأ:52[،  َبِعيٍد}  َمَكاٍن  ِمن  التََّناُوُش  لَُُم  {َوَأنَّى  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "التناو�س" يهمز ول يهمز)9(.
.)267  /  2( لالأزهري  القراءات  معاين   -1

.)401  /  8( املحيط  البحر   -2
.)427 التف�سري)3/  علم  يف  امل�سري  زاد   -3
.190 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4

.)350  / اجلزري)2  لبن  الن�سر    -5
القاهرة،  الر�سالة،  مطبعة  النا�سر:  املنجد،  الدين  �سالح  بتحقيق:  ال�سامري،  اأحمد  اأبو  ح�سنون،  بن  احل�سني  بن  لعبداهلل  القراآن،  يف  اللغات   -6

ط: الأوىل، 1365ه، - 1946م، �ش: 41، واملحت�سب لبن جني )187/2(.
.)247  /  4 للزجاج)  واإعرابه  القراآن  معاين   -7

.)459  /  3( ل�سيبويه  الكتاب   -8
.191 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -9

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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ِبامْلَدِّ  )التََّناُو�ُس(  و�شعبة  والأخوان،  َعْمرو،  اأَبُو  قراأ  القراءات وتوجيهها:  عزو 

ِلِف ِمْن َغرْيِ َمّد)1(. ة بَْعَد اْلأَ َواْلَهْمِز، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن ِباْلَواو امْلَْح�شَ
فوجه من قراأ »الّتناوؤ�س« بهمزة م�شمومة بعد الألف، في�شري املد عندهم   
فاملعنى:  اإذا طلب،  »ناأ�س«  مت�شال، فكل ميد ح�شب مذهبه، وهو م�شتق من 
وكيف يكون لهم طلب الإميان يف الآخرة، وهو املكان البعيد)2(،ووجه من قراأ 
»التناو�س« بواو م�شمومة بال همز، وهو م�شتق من »نا�س ينو�س« اإذا تناول، 

فاملعنى: وكيف يكون لهم تناول الإميان من مكان بعيد وهو الآخرة)3(.
ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر  ]ال�سافات:94[،  َيِزفُّوَن}  إِلَْيِه  {َفَأْقَبُلوا  تعاىل:  قال  الآية: 

هذا احلرف بقوله: ...... يقراأ يزفون)4(.
الباقون  وقراأ  الياء،  ب�شم  "يزفون"  حمزة  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
بفتحها)5(، فوجه من فتح، اأخذه من: زّف يزّف، ومن �شم اأخذه من: اأزّف 
يزف، وهما لغتان معناهما: الإ�شراع يف امل�شي)6(، ويف الآية خم�شة تاأويالت: 
الثالث:  ال�شحاك.  قاله  ي�شعون،  الثاين:  عبا�س،  ابن  قاله  يخرجون،  اأحدها: 
يت�شللون، حكاه ابن عي�شى، الرابع: يرعدون غ�شباً، حكاه يحيى بن �شالم، 

اخلام�س: يختالون وهو م�شي اخليالء ، وبه قال جماهد)7(.
الآية: قال تعاىل: {َسَلٌم َعَلى إِْل يَاِسنَي} ]ال�سافات:130[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين 

هذا احلرف بقوله:  ويقراأ "�شالم اهلل على اآل يا�شني")8(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ نافع، وابن عامر، ويعقوب، بفتح الألف وك�شر 
الالم مقطوعة من )يَا�ِشنَي(، وقراأ الباقون )اإِْل يَا�ِشنَي( بك�شر الألف و�شكون 

الالم مو�شولة بيا�شني)9(.
.)351  / اجلزري)2  لبن  الن�سر    -1

.648: مرمي،  اأبي  لبن  املو�سح   -2
طالب)312/2(. اأبي  ابن  ملكي  الك�سف   -3

.196 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4
.)357  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -5
.302 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  احلجة   -6

.)57  /5( والعيون  النكت   = املاوردي  تف�سري   -7
.197 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8

.378 �ش:   مهران،  لبن  املب�سوط   -9
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يف  فهي  يا�شني(،  و)  )اآل(  كلمتان  فهما  يا�شني(  )اآل  قراأ  من  فوجه   
اآله  ف�شلم عليه، وعلى  نبي  ا�شم  فيا�شني  النف�شال،  امل�شاحف مر�شومة على 
به واتبعوه  اآمنوا  الذين  اأهل دينه  ال�شالم، واأهله هم  ، فهو داخل يف  لأجله 

على �شرعه)1(.  
واأما القراءة الأخرى فقيل فيها: هي جمع )اإليا�س( املتقدم ذكره يف   
الكلمة  " واأ�شل   : احللبي  ال�شمني  يقول  اإليا�شني  كلمة  اأ�شل  قبل، ويف  الآية 
الن�شب ، فلما ُجِمع َجْمع  اإحدى ياءي  اإليا�شيُّ ثم ا�شتثقل ت�شعيفها فحذفت 
لتقاء  اأولهما  اجلمع،فحذفت  وياء  الياءين  �شاكنان،اإحدى  التقى  �شالمة 
ال�شاكنني ف�شار اإليا�شني ")2(، وقيل: )اإليا�س واإل يا�شني( لغتان يف الكلمة)3(.

الآية: قال تعاىل: {َوَما يَنُظُر َهُؤالء إالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً مَّا لََا ِمن َفَواٍق} ]�س:15[، 
ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "من فواق" بالفتح)4(.

عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الأخوان وخلف ب�شم الفاء ، والباقون بفتحها )5(،    
فالقراءة بفتح الفاء هي من الإفاقة، فالَفواق والُفواق لغتان مبعنًى واحد ، ومن 
قراأ ب�شم الفاء هي لغة متيم واأ�شد وقي�س، والقراءة بفتح الفاء لغة احلجاز )6(.

مابني  ا�شرتاح، وبال�شم  اإذا  املري�س  اأفاق  الراحة، ومنه  بالفتح  الَفواق  وقيل: 
احللبتني من الزمان)7(.

حتدثنا هذه الآيات الكرميات هنا عن قوم جحدوا ر�شالة ربهم، وقد   
بهذه  ينتفعوا  فلم  امل�شتقيم،  ال�شراط  اإىل  ليهدوهم  الر�شل  اإليهم  اهلل  اأر�شل 
الهداية، بل م�شوا يف عنادهم وتكربهم فاأخذتهم ال�شحية الربانية، قال تعاىل 

وا�شفاً هذا: {َوَما يَنُظُر َهُؤالء إالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً مَّا لََا ِمن َفَواٍق} ]�س:15[)8(.
.)227/2 طالب)  اأبي  بن  ملكي  الك�سف   -1

.)512/5 احللبي)  لل�سمني  امل�سون  الدر   -2
�ش:611. زرعة  لأبي  القراءات  حجة   -3

.199 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4
.233 �ش:   مهران  لبن  املب�سوط   -5

.  )1546  /  4  ( ال�سحاح   -6
.  )255  /  2  ( خالويه  لبن  ال�سبع  القراءات  اإعراب   -7

.)562  /3( التف�سري  علم  يف  امل�سري  زاد   -8

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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ُجلً فِيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجلً َسَلماً  الآية: قال تعاىل: {َضَرَب اللَُّ َمَثلً رَّ
َمر:29[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله:  َرُجٍل َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثًل} ]الزُّ

ِّ
ل

.)1(" و�ِشلما  �شلما  "ويقراأ 
ال�شني  بعد  باألف  )�شاملا(  والب�شريان  كثري،  ابن  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
)�َشامِلًا(  قَراأ  مْن  فوجه  الالم)2(،  وفتح  األف  بغري  الباقون  وقراأ  الالم،  وك�شر 
َقَراأَ )�َشَلًما( فهو م�شدر،  فمعناه: اخلال�س، وقد �َشِلَم يَ�ْشَلُم فهو �َشامِل، َوَمْن 
كاأنه قال: وَرُجاًل َذا �َشَلم لرجل،وامل�شدر يقوم مقام الفاعل)3(، فال�شلم، بفتح 

ال�شني والالم، معناه ال�شلح، وال�شلم، بك�شر ال�شني مثله)4(.
الإمام  ذكر  ]الواقعة:89[،  َنِعيٍم}  َوَجنَُّة  َوَريَْاٌن  {َفَرْوٌح  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ومن َقَراأَ: )َفروح( اأَي بال�شم ....)5(.
اْلَباُقوَن  َوَقَراأَ   ، اِء  الرَّ مِّ  ِب�شَ »فروح«   ُرَوْي�س،  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
ِبَفْتِحَها)6(، فوجه من قراأ )َفُروٌح َوَرْيَحاْن( فمعناه: فحياٌة دائمٌة ل موت فيها، 
ْوُح:  )َوَريحاْن( ، اأي: ِرْزق دارٌّ عليكم، ووجه من قراأ )َفَرْوح َوَريْحاْن( فالرَّ
يكون  وقد  وريحان،  َرْوح  فله  املقربني  من  كان  اإن  فاأما  قال:  كاأنه  اْلَفَرُج، 

د)7(. وح، مبعنى؛ ال�شرتاحة والرَبْ الرَّ
ْكَر 

ِّ
بَِأْبَصاِرِهْم لَّا َسُِعوا الذ لَُيْزلُِقوَنَك  الآية: قال تعاىل: {َوإِن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا 

بقوله:  احلرف  هذا  ال�شج�شتاين  الإمام  ذكر  ]القلم:51[،  َلَُْنوٌن}  إِنَُّه  َوَيُقولُوَن 
الياء)8(. بفتح  "يزلقونك" وقرئت 

الباقون  وقراأ  الياء،  بفتح  )ليزلقونك(  املدنيان  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
ب�شمها)9(، فوجه من �شّم: اأنه ماأخوذ من فعل رباعي، ووجه من قراأ بفتح الياء: 

.202 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -1
.)362  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -2

.)338  /2( لالأزهري  القراءات  معاين   -3
.)17  /4( التف�سري  علم  يف  امل�سري  زاد   -4

.231 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -5
.)383  / الع�سر)2  القراءات  يف  والن�سر   ،428 �ش:  مهران،  لبن  املب�سوط   -6

.)53  /  3 القراءات)  معاين   -7
.239 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8
.)389  /2( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -9
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اأنه ماأخوذ من فعل ثالثي، ومعناهما: لي�شيبونك باأب�شارهم)1(.
مل:6[، ذكر  ]املزَّ َوَأْقَوُم قِيًل}  نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطءاً  الآية: قال تعاىل: {إِنَّ 

الإمام ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: ..... وقرئت )اأَ�شد وطاأ()2(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ اأَبُو َعْمرو، َواْبُن َعاِمر، بك�شر الواو، وفتح الطاء، 
واألف ممدودة بعدها همزة ، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن »وطاأ« بفتح الواو، و�شكون الطاء 

بال مّد ول همز)3(.
فوجه من قراأ »وطاء« بك�شر الواو، وفتح الطاء، واألف ممدودة بعدها   
واملّد  وطاء«  يواطئ  »واطاأ  م�شدر:  »قتال«  مثل:  »فعال«  وزن  على  همزة، 

حينئذ من قبيل املت�شل، فكل ميّد ح�شب مذهبه)4(.
ووجه من قراأ »وطاأ« بفتح الواو، و�شكون الطاء بال مّد ول همز، على   
»اإن   : قتيبة)6(  ابن  قال  وطاأ«)5(،  يطاأ  »وطئ  م�شدر  »قتل«  مثل:  »فعل«  وزن 
�شاعات الليل اأثقل على امل�شلي من �شاعات النهار، من قول العرب: ا�شتدت 

على القوم وطاأة ال�شلطان: اإذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه«)7(.
]املر�سالت:33[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين  اَلٌت ُصْفٌر}  الآية: قال تعاىل: {َكَأنَُّه جَِ

هذا احلرف بقوله: "ُجمالت" ب�شم اجليم)8(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ حف�س وحمزة والك�شائي وخلف العا�شر  )جمالة( 
بغري األف على التوحيد، وقراأ الباقون بالألف على اجلمع، و�شم روي�س اجليم 
الألف  وحذف  اجليم،  بك�شر  »جملت«  قراأ  من  فوجه  بك�شرها)9(،  والباقون 
التي بعد الالم، على وزن »فعالة« مثل: »ر�شالة« جمع »جمل« مثل: »حجر، 

.351 ال�سبع،�ش:  القراءات  يف  احلجة   -1
.244 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -2

.)393  / الع�سر)2  القراءات  يف  الن�سر  و   ،388 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  الإقناع   -3
.)197  /  3  ( للفراء  القراآن  معاين   -4

.)39  /  19 القرطبي)  تف�سري   -5
�سنة  ولد  �سيته،  وُبعد  وجمع،  و�سنف  بغداد،  نزل  الت�سانيف،  �ساحب  الكاتب،  املروزي،  وقيل  الدينوري،  قتيبة  بن  م�سلم  بن  عبداهلل  هو   -6

)276هـ(. تاريخ بغداد وذيوله، ط العلمية )168/10(.
�ش:493. 1978م،   - 1398هـ  ال�سنة:  العلمية،  الكب  دار  النا�سر:  �سقر،  اأحمد  بتحقيق:  قتيبة،  بن  عبداهلل  املوؤلف  القراآن،  غريب   -7

.251 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8
.602 �ش:  الع�سر،  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   -9

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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وحجارة«)1(.

ووجه من قراأ »جملت« ب�شم اجليم، واألف بعد الالم، جمع »جمالة«   
قراأ  من  ووجه  ال�شفينة)2(،  حبال  من  الغليظة  احلبال  وهي:  اجليم،  ب�شم 
اجليم، وكل  بك�شر  الالم، جمع »جمالة«  بعد  واألف  اجليم،  بك�شر  »جملت« 
من قراأ باجلمع وقف بالتاء، اأّما من قراأ بالإفراد فهم على اأ�شولهم: فالك�شائي 
يقف بالهاء مع الإمالة، وحف�س، وحمزة، وخلف العا�شر، يقفون بالتاء، وقد 

اتفقت امل�شاحف على ر�شم هذه الكلمة بالتاء املفتوحة)3(.
َِرًة} ]النازعات:11[، ذكر الإمام ال�شج�شتاين  الآية: قال تعاىل: {َأئَِذا ُكنَّا ِعَظاماً نَّ

هذا احلرف بقوله: "نخرة" وناخرة ...)4(.
عزو القراءات وتوجيهها: قراأ الأخوان وخلف و�شعبة وروي�س)ناخرة( بالألف، 
وقراأ الباقون بغري األف)5(، قيل يف توجيه القراءتني: هما �شواء ناخرة ونخرة 

هي البالية، وقال اأبو عمرو "الناخرة التي مل تنخر بعد والنخرة البالية")6(. 
باملد  قراأ  اإذا رم وبلي ، ومن  العظم ، وذلك  وقيل:)نخرة( من نخر   

فمعناه العظام الفارغة التي تهب فيها الرياح في�شمع لها �شوتاً كالنخري)7(.
الإمام  ذكر  ]التكوير:24[،  بَِضِننٍي}  الَْغْيِب  َعَلى  ُهَو  {َوَما  تعاىل:  قال  الآية: 

ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "ب�شنني".... ومن قراأ بظنني....)8(.
، ورَوْي�ٌس »ب�شنني«  عزو القراءات وتوجيهها: قراأ اْبُن َكِثري َواأَبُو َعْمرو َواْلِك�َشاِئيُّ
بالظاء املعجمة، على  اد)9(، فوجه من قراأ »بظنني«  ِبال�شَّ اْلَباُقوَن  َوَقَراأَ  اِء،  ِبالظَّ
وزن »فعيل« مبعنى »مفعول« من ظننت فالنا، اأي »اتهمته«، اأي: لي�س حممد 
منه  ينق�س  اأو  اإليـه،  اأوحي  فيما  بزيادة  نف�شه  عند  من  ياأتي  اأن  مبتهم يف   

.)131  /  6 ال�سمعاين)  تف�سري   -1
.)386  /  4( التف�سري  علم  يف  امل�سري  زاد   -2

.)640  /  10  ( احللبي  لل�سمني  امل�سون  الدر  و   ،102 الأم�سار،�ش:  م�ساحف  ر�سم  يف  املقنع   -3
.254 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -4

.)397/2 اجلزري)  لبن  الن�سر   -5
.)472/6 احللبي)  لل�سمني  امل�سون  الدر   -6

�ش:526. لالأزهري  القراءات  معاين   -7
.258 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -8

.)399-398  /  2 اجلزري)  لبن  والن�سر   ،391 �ش:  ال�سبع،  القراءات  يف  الإقناع   -9
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�شيئا)1(، ووجه من قراأ »ب�شنني« بال�شاد املعجمة، ا�شم فاعل، من »�شّن« مبعنى: 
»بخل« اأي: لي�س حممد   ببخيل يف بيان ما اأوحي اإليه وكتمانه)2(.

الإمام  ذكر  ]النفطار[،  َفَعَدَلَك}  اَك  َفَسوَّ َخَلَقَك  {الَِّذي  تعاىل:  قال  الآية: 
ال�شج�شتاين هذا احلرف بقوله: "فعدلك"بالت�شديد)3(.

اْلَباُقوَن  َوَقَراأَ  اِل،  الدَّ ِبَتْخِفيِف  اْلُكوِفيُّوَن  قراأ  وتوجيهها:  القراءات  عزو 
اخللقة  عن  �شرفك  مبعنى:  الدال،  بتخفيف  قراأ  من  فوجه  ِبَت�ْشِديِدَها)4(، 
من  �شاء  ما  اإىل  َرَفك  �شَ اأي:  الُعدوِل،  من  تكوَن  اأَْن  ويحتمل  املكروهة)5(، 

الهيئاِت والأ�شكاِل والأ�شباِه)6(. 
ووجه من قراأ »فعّدلك« بت�شديد الدال، مبعنى �شوى خلقك وعّدله،   
وجعلك يف اأح�شن �شورة، واأكمل تقومي، فجعلك قائما ومل يجعلك كالبهائم 

متطاأطئا)7(.

.)124  / لالأزهري)3  القراءات  معاين   -1
.)219  /  6 املاوردي)  تف�سري   -2

.258 �ش:  لل�سج�ستاين،  القراآن  غريب   -3
.)399  /  2 اجلزري)  لبن  الن�سر    -4

.)411  /  4 التف�سري)  علم  يف  امل�سري  زاد   -5
.)711  /  10 احللبي)  لل�سمني  امل�سون  الدر   -6

.)246  /  19 القرطبي)  تف�سري   -7

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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اخلامتــــــة

احلمد اهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد وعلى   
اآله و�شحبه و�شلم.

وبعد: فقد اأنعم اهلل باإمتام هذه الدرا�شة الق�شرية التي وقف الباحث   
فيها مع كتاب " غريب القراآن" ومن خالل هذه الدرا�شة  خل�س الباحث اإىل 

النتائج والتو�شيات الآتية:
اأوًل: النتائج:

الغريب على  اأنف�س كتب  بابه وهو من  القراآن" كتاب فريد يف  "غريب   .1
رتبه  موؤلفه  اإن  ثم  يو�شون مبدار�شته وحفظه،  العلماء  زال  وجازته، وما 
على احلروف، وق�شم احلرف الواحد اإىل ثالثة اأبواب بح�شب احلركة، 
يبداأ باملفتوح ثم امل�شموم، ثم املك�شور ومل يجر على اعتبار احلرف الثاين 

اأو الذي يليه مما جعل العلماء )والطابعني( بعده يرتبونه على ال�شور.
اإن عدد القراءات املتواترة التي ذكر ها الإمام ال�شج�شتاين يف "غريبه"   .2

بلغت )46( كلمة.
"غريب القراآن"من حيث التقييم العلمي فلي�س كتاب قراءات فح�شب؛   .3

بل وعاء جمع فيه م�شنفه عدداً من العلوم. 
ثانيًا : التو�سيات:

من  فيها  ما  وا�شتخراج  القراآن  غريب  كتب   درا�شة  بتعميق  اأو�شي   .1
قراءات.

�شحذ همم الباحثني ودفعهم جلمع جهود علماء اللغة العربية والتف�شري يف   .2
خدمة القراءات القراآنية؛ لأن كثري من هذه الكتب يحتاج اإىل حتقيق.

    واأخريا اأختم بقول اهلل تعاىل: {َوَما َتْوفِيِقي إالَّ بِالّلِ َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب} 
]هود:88[.
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فهر�س امل�سادر واملراجع
بن  اأحمد  بن  احل�شني  اهلل  عبد  لأبي  وعللها،  ال�شبع  القراءات  اإعراب   .1
خالويه ،بتحقيق عبد الرحمن بن �شليمان العثيمني ،النا�شر مكتبة اخلاجني 

بالقاهرة ،ط/1،�شنة 1992م.
الأعالم ، املوؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س،   .2
للماليني،  العلم  دار  النا�شر:  1396هـ(،  )املتوفى:  الدم�شقي  الزركلي 

الطبعة: اخلام�شة ع�شر  اأيار / مايو 2002 م.
الإقناع يف القراءات ال�شبع، املوؤلف: اأحمد بن علي بن اأحمد بن خلف   .3
الأن�شاري، اأبو جعفر، املعروف بابن الَباِذ�س )املتوفى: 540هـ(، النا�شر: 

دار ال�شحابة للرتاث.
البحر املحيط يف التف�شري، املوؤلف اأبوحيان حممد بن يو�شف بن علي   .4
حممد  �شدقي  الأندل�شي،املحقق:  الدين  اأثري  حيان  بن  يو�شف  بن 

جميل،النا�شر: دار الفكر –  بريوت، ط: 1420 هـ .
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، املوؤلف: عبد الرحمن بن اأبي   .5
بكر، ال�شيوطي )املتوفى: 911هـ(، املحقق: حممد اأبو الف�شل اإبراهيم، 

النا�شر: املكتبة الع�شرية/ لبنان / �شيدا 
 ، اجلوهري  حماد  بن  اإ�شماعيل  العربية،املوؤلف  و�شحاح  اللغة  تاج   .6
العلم  دار   ، 1990م  �شنة  ط4/  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  بتحقيق 

للماليني ببريوت.
تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية،املوؤلف: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت   .7
بن اأحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوفى: 463هـ(، النا�شر: دار 
القادر عطا،  – بريوت، درا�شة وحتقيق: م�شطفى عبد  العلمية  الكتب 

الطبعة: الأوىل، 1417 هـ.

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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تب�شري املنتبه بتحرير امل�شتبه، املوؤلف: اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد   .8
النجار،  علي  حممد  حتقيق:  852هـ(،  )املتوفى:  الع�شقالين  حجر  بن 

النا�شر: املكتبة العلمية، بريوت - لبنان .
التبيان يف تف�شري غريب القراآن للجياين �شهاب الدين اأحمد بن حممد   .9
ال�شحابة  دار   : الدابويل،النا�شر  اأنور  فتحي  د.  بتحقيق:   ، الهائم 

للرتاث بطنطا – القاهرة،الطبعة الأوىل 1992م.
حتبري التي�شري يف القراءات الع�شر، املوؤلف: �شم�س الدين اأبو اخلري ابن   .10
املحقق: د.  833هـ(،  يو�شف )املتوفى:  بن  اجلزري، حممد بن حممد 
عمان،  الأردن /   - الفرقان  دار  النا�شر:  الق�شاة،  مفلح  اأحمد حممد 

الطبعة: الأوىل، 1421هـ - 2000م.
التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن    حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور   .11
التون�شي النا�شر : موؤ�ش�شة التاريخ العربي، بريوت – لبنان ،ط/1،�شنة 

1420هـ/2000م .
تف�شري القراآن، املوؤلف: اأبو املظفر، من�شور بن حممد بن عبد اجلبار ابن   .12
اأحمد املروزى ال�شمعاين التميمي احلنفي ثم ال�شافعي )املتوفى: 489هـ(، 
املحقق: يا�شر بن اإبراهيم وغنيم بن عبا�س بن غنيم، النا�شر: دار الوطن، 

الريا�س – ال�شعودية، الطبعة: الأوىل، 1418هـ- 1997م.
التي�شري يف القراءات ال�شبع، املوؤلف: عثمان بن �شعيد بن عثمان بن عمر   .13
النا�شر: دار  تريزل،  444هـ(، املحقق: اوتو  اأبو عمرو الداين )املتوفى: 

الكتاب العربي – بريوت، الطبعة: الثانية، 1404هـ/ 1984م.
14.  اجلامع لأحكام القراآن = تف�شري القرطبي، املوؤلف: اأبو عبد اهلل حممد بن 
اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�شاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي 
النا�شر:  اأطفي�س،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  671هـ(،  )املتوفى: 

دار الكتب امل�شرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.
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حجة القراءات ، املوؤلف: احل�شن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�شّي الأ�شل،   .15
اأبو علي )املتوفى: 377هـ(، املحقق: بدر الدين قهوجي - ب�شري جويجابي، 
دار  النا�شر:  الدقاق،  يو�شف  اأحمد   - رباح  العزيز  عبد  ودققه:  راجعه 

املاأمون للرتاث - دم�شق / بريوت، الطبعة: الثانية، 1413هـ - 1993م.
ح�شن املحا�شرة يف تاريخ م�شر والقاهرة ، املوؤلف : عبد الرحمن بن   .16
: حممد  املحقق  911هـ(،   : )املتوفى  ال�شيوطي  الدين  بكر، جالل  اأبي 
اأبو الف�شل اإبراهيم، النا�شر : دار اإحياء الكتب العربية - عي�شى البابي 

احللبي و�شركاه – م�شر، الطبعة : الأوىل 1387 هـ - 1967 م.
�شري اأعالم النبالء، املوؤلف: �شم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد   .17
النا�شر: دار احلديث/ 748هـ(،  َقامْياز الذهبي )املتوفى:  بن عثمان بن 

القاهرة، الطبعة: 1427هـ2006-م .
�شرح الهداية لأبي  العبا�س اأحمد بن عمار،بتحقيق حازم �شعيد حيدر ،   .18

ط/1، ل�شنة 1416هـ / ن�شر مكتبة الر�شد بالريا�س .
غريب القراآن لل�شج�شتاين، املوؤلف : حممد بن ُعزير ال�شج�شتاين، اأبو بكر   .19
الُعزيري )املتوفى : 330هـ(، املحقق : حممد اأديب عبد الواحد جمران، 

النا�شر : دار قتيبة – �شوريا، الطبعة : الأوىل، 1416هـ - 1995م.
غريب القراآن، املوؤلف عبد اهلل ابن قتيبة، بتحقيق: اأحمد �شقر، النا�شر:   .20

دار الكتب العلمية ، ال�شنة: 1398هـ - 1978م.
ال�شرعية،  والأحكام  القراآين  الر�شم  يف  واأثرها  املتواترة  القراءات   .21
للدكتور حممد احلب�س،  ط1. دار الفكر، 1419 هـ – 1999م. بريوت 

– دم�شق.
بن  عمرو  بن  اأحمد  بن  اخلليل  الرحمن  عبد  لأبي   العني،  كتاب   .22
اإبراهيم  د  املخزومي،  مهدي  د  ،بتحقيق:  الب�شري  الفراهيدي  متيم 

ال�شامرائي،النا�شر: دار ومكتبة الهالل.

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها

علوم القراآن الكرمي
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�شليمان  بن  اهلل  عبد  داود،  اأبي  بن  بكر  اأبو  املوؤلف  امل�شاحف،  كتاب   .23
النا�شر:  عبده،  بن  حممد  بتحقيق:  ال�شج�شتاين،  الأزدي  الأ�شعث  بن 

الفاروق احلديثة القاهرة،ط: الأوىل، 1423هـ - 2002م.
اأبي  الك�شف عن وجوه  القراءات ال�شبع وعللها وحججها ، ملكي بن   .24
 ، 1997م  �شنة  ط5/   ، رم�شان  الدين  حمي  بتحقيق  القي�شي،  طالب 

موؤ�ش�شة الر�شالة ببريوت .
كنز املعاين يف �شرح حرز الأماين ،لإبراهيم بن عمر بن اإبراهيم اجلعربي   .25

،بتحقيق فرغلي �شيد عرباوي ، النا�شر مكتبة اأولد ال�شيخ للرتاث
جمال  الف�شل،  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد  املوؤلف:  العرب،  ل�شان   .26
711هـ(،  )املتوفى:  الإفريقى  الرويفعى  الأن�شاري  منظور  ابن  الدين 

النا�شر: دار �شادر/ بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ .
27.  اللغات يف القراآن،لعبد اهلل بن احل�شني بن ح�شنون، اأبو اأحمد ال�شامري 
القاهرة، ط:  الر�شالة،  النا�شر: مطبعة  الدين املنجد،  بتحقيق: �شالح   ،

الأوىل، 1365 هـ - 1946 م.
الالآلئ الفريدة يف �شرح الق�شيدة ،لعبد اهلل حممد بن احل�شن بن حممد   .28
الفا�شي ،بتحقيق جمال الدين حممد �شرف ، ط/دار ال�شحابة للرتاث 

بطنطا ،�شنة 2007م.
مهران،  بن  بن احل�شني  اأحمد  بكر  ،لأبي  الع�شر  القراءات  املب�شوط يف   .29
بدم�شق،�شنة  العربية  اللغة  حاكمي،ط/جممع  حمزة  �شبيع  بتحقيق 

1980م.
املحرر الوجيز يف تف�شري الكتاب العزيز، املوؤلف: اأبو حممد عبد احلق   .30
بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية الأندل�شي املحاربي )املتوفى: 
542هـ(، املحقق: عبد ال�شالم عبد ال�شايف حممد، النا�شر: دار الكتب 

العلمية – بريوت، الطبعة: الأوىل - 1422 هـ.
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اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلالل  واأنواعها  اللغة  علوم  يف  املزهر   .31
الكتب  دار  من�شور،النا�شر:  علي  فوؤاد  بتحقيق  ال�شيوطي،   بكر 

العلمية،بريوت-ط: الأوىل ، 1998.
م�شكل اإعراب القراآن ، املوؤلف: اأبو حممد مكي بن اأبي طالب َحّمو�س   .32
املالكي  القرطبي  الأندل�شي  ثم  القريواين  القي�شي  بن خمتار  بن حممد 
موؤ�ش�شة  النا�شر:  ال�شامن،  �شالح  حامت  د.  املحقق:  437هـ(،  )املتوفى: 

الر�شالة – بريوت، الطبعة: الثانية، 1405.
بن  بن حممد  اأحمد  املوؤلف:  الكبري،  ال�شرح  املنري يف غريب  امل�شباح   .33
علي الفيومي ثم احلموي، اأبو العبا�س )املتوفى: نحو 770هـ(، النا�شر: 

املكتبة العلمية – بريوت.
الأزهري  بن  اأحمد  بن  حممد  املوؤلف:  لالأزهري،  القراءات  معاين   .34
يف  البحوث  مركز  النا�شر:  370هـ(،  )املتوفى:  من�شور  اأبو  الهروي، 
كلية الآداب - جامعة امللك �شعود، اململكة العربية ال�شعودية، الطبعة: 

الأوىل، 1412 هـ - 1991 م.
توجيه  يف  املغني  حمي�شن،  �شامل  ملحمد  القراءات  توجيه  يف  املغني   .35
اجليل  ،دار  1993م  �شنة  ط3/  حمي�شن   �شامل  ملحمد   ، القراءات 

ببريوت.
مقدمة حتقيق �شرح الهداية ملوؤلف اأحمد بن عمار  ط/1، ل�شنة 1416هـ/   .36

ن�شر مكتبة الر�شد بالريا�س.
املقنع يف ر�شم م�شاحف الأم�شار، املوؤلف عثمان بن �شعيد بن عثمان بن   .37
عمر اأبو عمرو الداين،بتحقيق: حممد ال�شادق قمحاوي،النا�شر: مكتبة 

الكليات الأزهرية، القاهرة.
منجد املقرئني ومر�شد الطالبني، املوؤلف حممد بن حممد ابن يو�شف ابن   .38

اجلزري، النا�شر: دار الكتب العلمية،ط: الأوىل 1420هـ - 1999م.

القراءات املتواترة يف )غريب القراآن( للإمـام اأبي بكر ال�صج�صتانـي وتوجيهها
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منهج الإمام الطربي يف القراءات يف تف�شريه ، لعبد الرحمن اجلمل ،   .39

ر�شالة ماج�شتري .
الن�شر يف القراءات الع�شر، املوؤلف : �شم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري،   .40
حممد بن حممد بن يو�شف )املتوفى : 833 هـ(، املحقق : علي حممد 
ال�شباع )املتوفى 1380 هـ(، النا�شر : املطبعة التجارية الكربى ]ت�شوير 

دار الكتاب العلمية[.



األخطاء الشائعة يف أحرف اهلجاءحال النطق
  بها عند األداء من األلف إىل الياء

 د. ها�سم اأمني حممد الفكي*

ا�ستاذ القراءات امل�ساعد ــ بكلية القراآن الكرمي ــ جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم. *
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ملخ�س البحث
الأخطاء  بع�س  وت�شحيح  وتو�شيح  وبيان  بجمع  هذاالبحث  يُعنى   
ال�شائعة التي تقع يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء وكيفية التخل�س 
منها وذلك بتتبع و�شماع اأ�شوات القراء واملتعلمني وقراءتهم وعر�شها على 
قواعدالتجويد ومن ثم تبيني مايظهر فيها من اأخطاء ثم تو�شيحها وت�شحيحها 
اأخذاًمن اأفواه امل�شايخ املتقنني والعلماء العاملني وكتب القراءات والتجويد 
املعتمدة . واملنهج الذي اتبعته الدرا�شة هومنهج التكامل بني املنهج ال�شتقرائي 
مقدمة  الدرا�شة على  وا�شتملت  التحليلي.  الو�شفي  املنهج  والتجريبي وبني 
مو�شوع  على  وا�شتملت  كمايلي:املقدمة  تفا�شيلها  وخامتة  مباحث  وخم�شة 
على  ا�شتملت  وخطة  ومنهجه  واأهميته  واأهدافه  واأ�شئلته  وم�شكلته  البحث 
تناول  وقد  متهيد  الأول:  املبحث  التايل:  النحو  على  وخامتة  مباحث  خم�شة 
الباحث فيه  اأق�شام احلروف الهجائية وملحًة موجزًة عن تاريِخ التاأليف يف علم 
التَّجويِد والقراءاِت واهتمام الأمة الإ�شالمية بعلم التجويد ثم بقية املباحث. 
حيث تناول الباحث فيها الأخطاء ال�شائعة يف اأحرف الهجاء حرفا حرفا حال 
نطقهم بها عند الأداء من الألف اىل الياء واأخرياً ختم الباحث بخامتة كان من 
تالوته  جتويد  على   العمل  القراآن  تالوة  ُمِريِد  َعَلى  يَِجُب  َما  ُل  اأَوَّ اأن  نتائجها 
اأو�شى  ولهذا  َرِجِه  خَمْ ِمْن  َحْرٍف  ُكلِّ  واإِْخَراِج  ِحيحه  تَ�شْ ووجوب  وترتيله 
على  يعملوا  اأن  الأر�س  بقاع  كل  يف  القراآن  يدر�شون  من  جميع  الباحث 
األي�شل التحريف الذي يف العاميات اإىل حمى القراآن واأن يحر�س كل من 
يدر�س كالم اهلل على اأخذ ال�شند املت�شل بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ومن 

ثم اإعطاءه ملن ي�شتحقه ب�شرطه املعترب عند اأهل الأثر لأن الإ�شناد من الدين.

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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Common mistakes in spelling Arabic characters are 
pronouncing when performing spoken itfrom A to Z

ABSTRACT
 This research aims at collecting, clarifying, clarifying and 
correcting some of the common mistakes that occur in the spelling 
characters when they are pronounced in performance and how to get 
rid of them by following and listening to the voices of the readers 
and learners and reading them and presenting them on the rules of 
the Taj weed and then showing the mistakes in them and clarifying 
and correcting them. Authorized readings and recitation.
The methodology adopted by the study is the integration of 
the empirical and experimental approach with the descriptive 
analytical approach. The study included an introduction and five 
investigations and the conclusion of the details as follows:
And included the subject of the research, its problem, its questions, 
its objectives, its importance, its methodology, and a plan that 
included five investigations and a conclusion as follows: The 
researcher dealt with sections of alphabets and a brief overview of 
the history of authorship in the science of Tajweed and readings 
and the interest of the Islamic Ummah in the science of Tajweed 
and then the rest of the detective dealt with the common mistakes 
in the spelling characters one alphabet after another, when they 
pronounce them when performing from A to Z and finally seal 
researcher In conclusion, it was one of the results that the first 
must recite Quran recitation work to improve recitation and 
recitation and the need to correct and remove every letter from 
the director and therefore recommended researcher all those who 
study the Koran in all parts of the world to work to achieve the 
distortion Which in the generalities to the fever of the Koran and 
to ensure that everyone who studies the Word of God to take the 
bond connected to the Messenger of Allah peace be upon him and 
then give it to those who deserve the requirement of the people 
considered the impact because the attribution of religion.
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مقدمــــة
احلمد هلل الذي ا�شطفى من عباده حملة كتابه واأمرهم بتجويده باإعطاء   
كل حرف بعد اإخراجه من خمرجه ما ي�شتحقه من ال�شفات وما يرتتب على 
ذلك مماهنالك  وبيان الفرق بني مفخمه ومرّققه وخُمفاه  وُمدغمه والتمييز بني 
مق�شوره وممدودة وعرفوا وعّرفوا اأنواع وقفه فقاموا بواجب حقه وم�شتحقه 
واأن  له  �شريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  واأ�شهد  ورواياته  طرقه  وحّرروا)1( 
َتْرتِيًل}  الُْقْرآَن  ِل 

ِّ
{َوَرت  : عليه  اهلل  اأنزل  الذي  ور�شوله  عبده  حممدا  �شيدنا 

وال�شالة وال�شالم الأمتان الأكمالن على �شيدنا حممد اأف�شح العرب املنزل 
اآله واأ�شحابه واأزواجه الذين برعوا يف الف�شاحة  اأ�شرف الكتب وعلى  عليه 

والبالغة فهم�شوا الهاء وجهروا بامليم ففازوا بالنعيم .
م�سكلة البحث :

عند  بها  نطقهم  الهجاءحال  اأحرف  يف  تكون   التي  ال�شائعة  الأخطاء   
يف  تكون  التي  الأخطاء  وتبيني  معرفة  فهي  امل�شكلة  هذه  حدود  اأما  الأداء 

احلروف الهجائية حال النطق بها عند الأداء وكيفية التخل�س منها .
اأ�سئلة البحث :

يجيب هذا البحث على الأ�شئلة الآتية :  
1. ماحكم تعلم التجويد وتعليمه؟  
2. هل ت�شح التالوة بدون جتويد؟  

3. ماهي الأخطاء ال�شائعة؟   
4. وكيف نتخل�س منها؟  

اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري،  اللغة و�سحاح العربية،  التحرير لغة: هو التقومي، حترير الكتاب ونحوه: تقويه. انظر:  )87( ال�سحاح تاج   -1
حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة 1404هـ - 1984م، مادة )ح ر ر(. وا�سطالحا: التدقيق 
تلك  اأجملته  ما  بتف�سيل  يكون  اإمنا  الدرة مثال،  اأو  الطيبة  اأو  ال�ساطبية  فتحرير  على حدة،  رواية  كل  وتقويها، ومتييز  املروية  القراءات  يف 
املنظومات وتقييد مطلقها اأو التنبيه على الأوجه ال�سعيفة اأو اخلارجة عن الطرق التي األزم املوؤلف نف�سه بها. فالتحريرات يف حقيقتها تنقيحات 
وزيادات وجتلية للروايات كل على حدة.  معجم علوم القراآن اإبراهيم حممد اجلرمي دار القلم – دم�سق، ط1 ، 1422 هـ - 2001 م  )�ش: 

.)80

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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اأهداف البحث :

التيتكون  يف  ال�شائعة  تبني وتو�شيح الأخطاء  اإيل  يهدف هذاالبحث   
اأحرف الهجاءحال نطقهم بها عند الأداء .

اأهمية البحث :
تتلخ�س اأهمية البحث يف النقاط التالية

اأنه متعلق بكتاب اهلل وكفى به اأهمية .  .1
اأهمية علم التجويد وعظيم �شرفه لأن خدمته خدمًة لكتاب اهلل .  .2

اأن ل ي�شل اللحن اإىل كتاب اهلل عزوجل  .3
بيان وجوب جتويد كالم البارئ عزوجل لقوله تعاىل {ورتل القرآن ترتيل}.  .4

منهج الدرا�سة :
يقوم هذاالبحث على منهج التكامل بني املنهج ال�شتقرائيوالتجريبي   
واملنهج الو�شفي التحليلي، وذلك  بتتبع و�شماع اأ�شوات القّراء واملتعلمني 
وعر�شها على قواعدالتجويد ومن ثم تبيني مايظهر فيها من اأخطاء ثم تو�شيحها 

وذلك اأخذاً من كتب القراءات والتجويد املعتمدة .
خطة البحث:

ت�شتمل على خم�شة مباحث وخامتة على النحو التايل:
متهيد وي�شتمل على ثالثة مطالب.

املبحث الأول : الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من 
الألف اإىل اخلاء.

الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطقبها عند الأداء من   : الثاين  املبحث 
الدال اإىل ال�ساد.

املبحث الثالث: الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من 
الطاء اإىل الكاف.

املبحث الرابع: الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من 
اللم اإىل الياء.

اخلامتة : وت�شمل اأهم النتائج والتو�سيات .
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متهيـــــــــــــد
املطلب الأول

اأق�سام احلروف الهجائية
1- اأق�شام احلروف الهجائية: ق�شمان:

ب- فرعية. اأ- اأ�شلية.   
2- تعريف كل ق�شم:

الق�شم الأول: احلروف الأ�سلية:
هي التي تخرج من خمرج واحد)1( وهى ت�شعة وع�شرون حرفا على ما   
هو م�شهور، تبداأ بالألف وتنتهى بالياء، واحلروف العربية من اأ�شرف احلروف؛ 
لأن بها يفهم القراآن، وبها تعرف ال�شنة، وبها اأق�شم اهلل، وبها تعرف الفرائ�س 
والأحكام، وبها قامت حجة اهلل على خلقه، ف�شرفها ل يح�شى فكيف نت�شاهل 

يف اخلطاأ حال النطق بها، وخ�شو�شا نطق اللفظ القراآين.
الق�شم الثاين: احلروف الفرعية:

وهى التي تخرج من خمرجني اأو ترتدد بني حرفني مثال الهمزة امل�شهلة    
اأو �شفتني وهى ثمانية اأحرف:

الألف املفخمة: اإذا جاءت بعد اأي حرف مفخم تتبعه يف التفخيم، مثل:  اأ- 
ائِِمنيَ} ]الأحزاب: 35[، مع اأن الأ�شل فيها الرتقيق. {الصَّ

الألف املمالة: التي ينطق بها مائلة اإىل الياء، كما فيقوله تعاىل: {جمَْراها}  ب- 
]هود: 41[.

} ]ف�شلت: 44[، اأو  الهمزة امل�سهلة بني الهمزة والألف: مثل: {َءَأْعَجِميٌّ ج- 
اأو امل�شهلة بني   ،]90 امل�شهلة بني الهمزة والياء مثل: {أئّنك} ]يو�شف: 

الهمزة والواو مثل: {أؤنزل} ]�س: 8[ .
�ســـــ40. الإ�سكندرية  اليان  دار  ط  الطنبويل  منى  اإعداد  التجويد  علم  يف  املي�سر   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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قراءة  يف   ]6 ]الفاحتة:  راَط} 
ِّ

{الص مثل:  الزاي:  �سوت  امل�سمة  ال�ساد  د- 
حمزة، فيقروؤها خملوطة ب�شوت الزاي.

} ]يو�شف:  اللم املفخمة يف لفظ اجلللة اإذا جاءت بعد فتح: مثل: {َوَتاللَِّ هـ- 
91[، وبعد �شم مثل: {َيْعَلُم اللُ} ]الأحزاب: 18[، علما اأن الأ�شل يف 

الالم الرتقيق.
النون وامليم املخففتان: حيث يختلطان باحلرف الذى بعدهما، فالنون يف  و- 
مثل: {َمْنُثورًا} ]الإن�شان: 19[ وامليم مثل: {َأْن بُوِرَك} ]النمل: 8[؛ ولأن 

اإخفاءهما يجعلهما ناق�شتني.
الياء امل�سمة �سوت الواو: مثل: {قِيَل} ]القيامة: 27[؛ يف قراءة الك�شائي  ز- 

وه�شام فيقرءانها خملوطة ب�شوت الواو)1(. 
املطلب الثاين

ملحٌة موجزٌة عن تاريِخ التاأليف يف علم التَّجويِد والقراءاِت
اإن اأول من و�شع قواعد التجويد العلمية اأئمة القراءة واللغة، وذلك    
كتب  يف  متفرقا  منثورا  التجويد  علم  بداأ  حيث  التاأليف،  ع�شر  ابتداء  يف 
كتب  ثنايا  يف  متداخلة  كانت  وم�شائله  واأ�شوله  مباحثه  اأن  كما  القراءات، 
اختالف القراء ، ثم اأفرد هذا العلم مب�شنفات خا�شة به، وقد �شنف يف هذا 
الفن م�شنفات كثرية،  منها رائية اأبي مزاحم اخلاقاين )ت 325 هـ(، وهو اأول 
العلم، وعلى ذلك  ما نظم يف هذا  اأول  التجويد، وهي  من �شنف يف علم 

فيكون بداية النظم يف هذا العلم يف اأواخر القرن الثالث الهجري تقريباً)2(.
واأما القراءات فلعلَّ اأول من جمع هذا العلم يف كتاب هو الإمام اأبو   
األَّف كتاب  فقد  الهجري  الثالث  القرن  ابن �شالَّم)3( وذلك يف  القا�شم  عبيد 
"القراءات" الذي قال عنه احلافظ الذهبي: ولأبي عبيد كتاٌب يف القراءات 

الكتاب: القول ال�سديد يف علم التجويدعلى اهلل بن علي اأبو الوفاء النا�سر: دار الوفاء – املن�سورة الطبعة: الثالثة، 1424هـ - 2003م )�ش: 142(.  -1
.)186 )�ش:  القراءات  علم  يف  مقدمات   -2

اأبوعبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبداهلل بن م�سعود الهذيل ثقة ، روى القراءة عن الأعم�ش انظر: غاية النهاية يف طبقات لقراء )1/ 618(.  -3
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لي�س لأحد من الكوفيني مثله، تويف ابن �شالم مبكة �شنة: 224هـ)1(. وقيل اإن 
وري املتوفى �شنة:  نها اأبو عمر حف�س بن عمر الدُّ اأول من جمع القراءات ودوَّ

246هـ، وقيل غري ذلك.
جماهد  بن  بكر  اأبو  احلافظ  الهجري:  الرابع  القرن  يف  ا�شتهر  وقد   
ال�شبعة يف كتاب، وقد تويف �شنة:  القراءات  اأفرد  اأول من  البغدادي، وهو 
بن  عثمان  عمرو  اأبو  احلافظ  الهجري:  اخلام�س  القرن  يف  ا�شتهر  324هـ.كما 
اين، وله ت�شانيف كثرية يف هذا الفن، واأهمها كتاب التي�شري، وقد  �شعيد الدَّ

تويف ببالد الأندل�س �شنة: 444هـ.
ه بن  اأما يف القرن ال�شاد�س الهجري فقد ا�شتهر الإمام القا�شم بن فريُّ  
بال�شاطبية  املعروف  التهاين"  ووجه  الأماين  "حرز  واألَّف  ال�شاطبي،  خلف 
والتي خلَّ�س فيها كتاب "التي�شري يف القراءات ال�شبع" وعدد اأبياتها "1173" 

بيًتا، وتويف بالقاهرة �شنة: 590هـ.
ثم تواىل بعد ذلك الأئمة الأعالم �شارفني اأعمارهم يف الت�شابق خلدمة   
هذا العلم ت�شنيًفا وحتقيًقا، حتى قيَّ�س اهلل -عز وجل- له اإماَم املحققني اأبا اخلري 
حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري)2(  فاألَّف الكثري من كتب القراءات، 
مبدينة  وتويف  اجلزرية،  مبنت  املعروفة  وهي  التجويد،  علم  يف  املقدمة  ونظم 

�شرياز �شنة: 833هـ.
اأ�شاأل اهلل اأن ينفعنا بعلمهم، واأن يجزيهم عنا خري اجلزاء اإنه �شميع جميب.  

املطلب الثالث
اهتمام الأمة الإ�سلمية بعلم التجويد وحكمه

بالغاً، وبذلك ظلَّ  اهتماًما  التجويد  بعلم  الإ�شالمية  الأمة  اهتمت  لقد   
ال�شدور مرتال جموًدا حتقيًقا لوعد اهلل -�شبحانه  الكرمي حمفوًظا يف  القراآن 
ْكَر َوإِنَّا َلُه لََاِفُظوَن} ]احلجر :9[ 

ِّ
لَْنا الذ وتعاىل- بحفظه حيث قال: {إِنَّا نَُْن َنزَّ

.)22 )�ش:  التجويد  علم  يف  املريد  غاية   -1
.)3  /1( القراء  طبقات  يف  النهاية  غاية   ، ال�سافعي  اجلزري  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اأبواخلري  الدين  �سم�ش   -2

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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والواقع اأن من حقِّ القراآن علينا -نحن امل�شلمني- اأن جنيد تالوته وترتيله حتى 
يكون عونًا لنا على تدبره، وتفهم معانيه، ول يََتاأَتَّى ذلك اإل بالهتمام بدرا�شة 
اأو  جميد،  قارئ  اإىل  بال�شتماع  اإما  وتطبيقها:  اأحكامه  ومعرفة  التجويد  علم 

القراءة على �شيخ حافظ متقن، اأما عن حكمه فهو ينق�شم اإىل ق�شمني:
1. جتويد َعَملي.      2. جتويد ِعْلمي.

الق�شم الأول: التجويد الَعَملي اأي التطبيقي:
واملق�شود به: تالوة القراآن الكرمي تالوة جمودة كما اأنزلت على ر�شول   
اهلل -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم. واأول من و�شعه ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه 
اأ�شحابه  يعلِّم  كان  حيث  وجل-  -عز  اهلل  عن  مبلًِّغا  باعتباره  و�شلم-  واآله 
القراآن الكرمي فيقراأ عليهم وي�شتمع لهم  حتى ير�شى ثم نقله ال�شحابة اإىل من 
بعدهم كما تلقوه من فم احلبيب امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم وبقي الأمر 
مت�شل�شاًل حتى و�شل اإلينا)1( فقام علماء ال�شلف -ر�شي اهلل عنهم- بخدمته 
ورعايته �شواء بالتحقيق والتاأليف اأو القراءة والإْقَراء. ومن هنا نعلم اأن تالوة 
القراآن الكرمي تالوة جمودة اأمر واجب وجوبًا عينيًّا على كل من يريد اأن يقراأ 

�شيًئا من القراآن الكرمي من م�شلم وم�شلمة.
به  الكرمي تالوة جمودة، قد جاء  القراآن  والدليل على وجوب تالوة   

القراآن الكرمي وال�شنة، واإجماع الأمة.
ِل الُْقْرآَن َتْرتِيًل} 

ِّ
اأما دليله من القراآن: قوله تعاىل يف �شورة املزمل: {َوَرت  

فهم بحفظ  ]املزمل: 4[ كما اأثنى اهلل -تبارك وتعاىل- على طائفة من خلقه �شرَّ
تِلَوتِِه}  يَْتُلوَنُه َحقَّ  اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  التالوة فقال: {الَِّذيَن  كتابه، وتالوته حق 
يقرءونه  اأي  القراءة،  الأداء وجودة  التالوة ح�شن  :121[،ومن حق  ]البقرة 

حق قراءته ل يحرفونه ول يبدلونه)2(. 
.18 �ســـــــ  ع�سر  ال�سابعة  الطبعة  الر�سد  مكتبة  العمرو�سي  هدى  التجويد  اأحكام  يف  املجيد  هدي   -1

.)158  /1( لل�سوكاين  القدير  فتح   -2
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ومما ل �شك فيه اأنه يفهم من الآية ذمُّ الذين ل يح�شنون تالوة القراآن   
الكرمي ول يراعون اأحكام التجويد عند تالوته.

واأما دليله من ال�شنة: فمنها ما ثبت عن يعلى بن مَمَْلك اأنه �شاأل اأم �شلمة   
-ر�شي اهلل عنها- عن قراءة ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم- و�شالته؟ 
حرًفا  مف�شرة  قراءة  تنعت  هي  فاإذا  قراءته  نعتت  ثم  و�شالته؟  لكم  ما  قالت: 
حرًفا. هذه رواية الن�شائي، ورواه الرتمذي بلفظ اآخر، وقال فيه حديث ح�شن 
�شحيح)1(.ويف هذا احلديث دليل على اأن حت�شني القراءة وجتويدها هي �شنة 
النبي -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم. ويف الباب اأحاديث اأخر كثريةوالواقع اأن 
النا�س كما هم متعبدون بفهم معاين القراآن الكرمي واإقامة حدوده فهم متعبدون 
القراءة  اأئمة  من  اة  امْلَُتَلقَّ ال�شفة  على  حروفه  وجتويد  األفاظه،  بت�شحيح  ا  اأي�شً
املت�شل �شندهم بالنبي -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم. وهذه ال�شفة ل ميكن اأن 
توؤخذ من امل�شحف ول من الكتب، واإمنا توؤخذ بالتلقي عن العلماء املخت�شني 
اإل بالتلقي وامل�شافهة مثل  اإتقانها  يف ذلك؛ لأن هناك بع�س الأحكام ل ميكن 

ْوم والإ�ْشَمام والتَّ�ْشِهيل وغري ذلك من الأحكام الدقيقة. الرَّ
ومعرفة اأحكام التجويد لها ف�شل كبري يف م�شاعدة قارئ القراآن الكرمي   
على عدم الإخالل مبباين الكلمات القراآنية ومعانيها.وبلوغ نهاية الإتقان هو 
املجيد  املح�شن  فم  عن  ى  امْلَُتَلقَّ ال�شحيح  باللفظ  الأداء  على  الل�شان  ريا�شة 

للقراءة.
اأما دليله من الإجماع: فقد اأجمعت الأمة الإ�شالمية على وجوب تالوة   
القراآن الكرمي بالتجويد من زمن النبي -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم- اإىل زماننا 
بغري  القراآن  يقراأ  اأن  قارئ  لأي  يجوز  فال  اأحد،  منهم  فيه  يختلف  هذا، ومل 

جتويد.
اأخرجه الن�سائي يف باب: تزيني القراآن بال�سوت، واأخرجه الرتمذي يف باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- انظر:   -1

جامع الأ�سول "ج: 2، ح رقم 919، �ش463".

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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واإىل �شرورة العمل بالتجويد ي�شري الإمام ابن اجلزري بقوله: 

ِد الُقْراآَن اآِثُم والأَْخُذ بالتجويِد َحْتٌم لِزُم ... من مل يَُجوِّ
ال لأنه به الإلُه اأْنَزل ... وهكذا منُه اإلينا َو�شَ

ا ِحْليُة التِّالوة ... وزينُة الأداِء والقراءة)1( وهو اأي�شً
فقد جعله واجًبا عينياً ياأثم الإن�شان برتكه، وبه قال اأكرث العلماء والفقهاء.

الق�شم الثاين: التجويد الِعْلمي "النظري":
اأما حكم تعلم التجويد العلمي فالنا�س اأمامه فريقان:

الفريق الأول:عامة النا�س، وتعلمه بالن�شبة لهم مندوب ولي�س بواجب.
مه  الفريق الثاين:خا�شة النا�س، وهم الذين يت�شدون للقراءة اأو الإقراء، وتعلُّ
بالن�شبة لهم واجب وجوبًا عينيًّا حتى يكونوا قدوة لغريهم من العامة يف تالوة 

كتاب اهلل حق التالوة.
ولبد اأن يكون يف كل م�شر جماعة يتعلمون التجويد ويعلمونه النا�س،   

فاإن مل يكن هناك جماعة منهم يقومون بهذا الواجب اأثموا جميًعا.
 فِْرَقٍة مِْنُهْم 

ِّ
َدِليُلُه:والدليل على ذلك عموم قوله تعاىل: {َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكل  

يِن} ]التوبة: 122[، ودرا�شة علم التجويد من التفقه يف 
ِّ

ُهوا ِف الد َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ
الدين، فاإذا قام بتعلمه وتعليمه جماعة من خا�شة النا�س �شقط عن عامتهم.

.)11 )�ش:  اجلزرية  املقدمة   -1
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املبحث الأول
الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء

)من الألف اإىل اخلاء(
الأخطاء ال�سائعة يف الألف املتحركة )الهمزة( :

وت�شمى الهمزة و�شميت بهذا ال�شم خلروجها من خمرجها بقوة و�شدة   
النف�س وال�شوت وهماحب�س  بكيفيتني من  اأق�شى احللق وتتولد  وتخرج من 
النف�س )جهر(وحب�س ال�شوت)�شدة( وهومرقق لأنه لي�س من حروف )خ�س 
�شغط قظ( والأخطاء التي يف  الهمز  ترجع كلها اىل عدم خروجها من اأق�شى 

احللق . ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة اأوجه بيانها كالالتي : 
من  الذى هوقريب  احللق  اأدنى  من  اإىل خروجها  تفخيمها ويرجع ذلك   /1
اأق�شى الل�شان وهي املنطقة امل�شوؤولة عن التفخيم فعند خروجها من اأدنى 
احللق �شوف يرجع اإىل اأدنى الل�شان بالتبعية)1( فالبد من التحفظ منه ول 
�شيما عند حروف ال�شتعالء و�شواء كانت قطعية اأم مو�شولة عند البتداء 

ْرتِني}. املنَي-واأْظَلُم-واأخَّ بها نحو {اأَقامُوا-والظَّ
احللق  اأق�شى  لُبعدهاعن  هذا  ويرجع  الرخاوة  ب�شفة  اأوقراءتها  ت�شهيلها   /2
املجان�س حلركتها وهو ل  الهمزة واحلرف  ي�شهلها بني  النا�س  وكثرياً من 
الهمز  اإذ  املحق  بالهمز  النطق  على  ال�شهولة  بهذه  الل�شان  وجرى  ي�شعر 

اأثقل احلروف نطقاً)2(.
اإبدالها ياء يف  مثل اْلَقالِيَد والغائط قال الإمام ابن اجلزري والذي ينبغي   /3
اأن القارئ، اإذا همز اأن ياأتي بالهمزة �شل�شة يف النطق، �شهلة يف الذوق، 
اأو  كانت  �شاكنة  حدها،  عن  بها  خروج  ول  لها  ابتهار  ول  لكز  غري  من 
بالقراءة،  العلم  اأهل  وي�شتح�شنه  اأحد،  كل  طبع  ذلك  ياألف  متحركة، 

وذلك املختار.
�ســــ74. الإيان  دار  ط/  الطمبوىل  ملنى  التجويد  علم  املي�سريف   -1

.)47 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -2

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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وقليل من ياأتي بها كذلك يف زماننا هذا)1(، ول يقدر القارئ عليه اإل   

بريا�شة �شديدة، كما كان حمزة يقول: اإمنا الهمز ريا�شة.
الأخطاء ال�سائعة يف الباء :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من اأربعة اأوجه بيانها كالالتي :
اأو  ا�شتعالء  حرف  جاورت  اإن  �شيما  ل  منه  التحفظ  من  فالبد  تفخيمها   /1

تبالغ يف ترقيقها  اإن  اإذا رققتها  راء نحو {بََطٍل-بَْخ�ٍس-وبَْغَتًة} واأحذر 
حتى جتعلها كاأنها مماله اإذ التجويدمثل البيا�س له منتهى ينتهي اإليه، فاإذا 
زاد �شار بر�شا ومثل اجلعودة لها منتهى تنتهي اإليه، فاإذا زادت �شارت 

قططا)2( . وخري الأمور اأو�شاطها .
اإعطاء الباء ال�شاكنة حركة عند قلقلتهاوالقلقلة اإمنا هي ا�شطراب فقط.  /2

ُكْم  ِرْب بِه وَل يَغتب بَْع�شُ اإظهارها اإذا تكررت والأوىل �شاكنة نحو فاأ�شْ  /3

والت�شديد  الإدغام  بل لبد من  ِحيِم  الرَّ الَرْحماِن  اهلِل  ِب�ْشِم  َفارغب  بَْع�شاً 
البليغ، اأجمع على ذلك القراء والنحويون)3(.

اإظهارها  من  لبد  بل  �شكنت  اإذا  قلقلتها  بيان  وعدم  بيانها  عدم  ومنها   /4

عار�شا  اأو  ْب  وان�شَ رْبِ  كال�شَّ لزما  �شكونها  كان  و�شواء  مرققة  وقلقلتها 
�َشاْب. كقَريب واحْلِ
الأخطاء ال�سائعة يف التاء :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من وجهني :
لَّ وتَ�شَعُوَن  1/ اإبدالها طاء واأكرث ما يكون اإذا جاورتَّ حروف الإطباق نحو تَ�شِ

َحكُوَن فيجب بيانها وتخلي�س لفظها مرققاً لأن الطاء والتاء من نف�س  وت�شْ
املخرج مع القوة ال�شديدة يف الطاء فتجذب التاء ل�شعفها)4(.

بزماننا. فكيف  اجلزري  ابن  زمان  يف  هذا   -1
.)212  /1( ال�سبع  القراءات  يف  البيان  جامع   -2
.)50 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -3

�ســـ117. ع�سر  ال�سابعة  الطبعة  الَر�سد  مكتبة  العمرو�سي  لهدى  التجويد  اأحكام  يف  املجيد  هدي   -4
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حرف  بعدها  اآتى  اإن  �شيما  ل  منه  فليحذْر  الأعاجم  يفعله  كما  تفخيمها   /2

ا�شتعالء نحو {تقدُروا َعَلْيَها} واإذا رققتها فاأحذر من املبالغة فيه حتى ت�شري 
كاملماله بل تنطق بها مرققة من غري اإفراط ومنها اإبدالها �شينا اأو كال�شني فيحدث 
فيها رخاوة و�شفري وقد كرث هذا على الأل�شنة واأحرى اأن كانت �شاكنة نحو 
ِفتْنٌة َواتْل حتى اإن بع�شهم ي�شتح�شنه ويجعله من الف�شاحة ورقة الطبع وهو 
اإذا تكررت نحو  بيانها  ر منه، ومنها عدم  حلن ل حتل القراء به فاأحذره وحذَّ
تَتَجافَى وترتي وِكدت تْرَكُن فان تكررت ثالث مرات كان الهتمام ببيانها ا�شد 

نحو {الراِجفُة تَتْبعُها الرداَِفُة}.
الأخطاء ال�سائعة يف الثاء املثلثة :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :
اإبدالها �شينا اأوتاء .  /1

َى} اأو الألف  تفخيمها واأكرث ما يقع عند جماورة الراء نحو {اآثََرَك-والرثَّ  /2
نحـو {ثاَِلــُث-وثاَِمُنُهــْم} اأو حـرف ال�شتعـــالء نحــــــو {اأْثَخْنُتُموُهْم-

ويَْثَقُفوُكْم} واأحرى اإذا اجتمعا نحو {ِميثاََقُكـــْم-والَوثاََق} .
الأخطاء ال�سائعة يف اجليم :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :
تفخيمها وهذا يرجع اإىل رفع و�شط الل�شان مع اأق�شاه.  /1

�شماع رخاوة يف �شوت اجليم وهذا يرجع اإىل عدم غلق املخرج ب�شكل   /2
ت�شمع  وبالتايل  ال�شوت  بجريان  ت�شمح  فجوة  املتعلم  يرتك  بل  حمكم 
واجلهر  ال�شدة  من  حقها  اإعطاوؤها  فيجب  فيها  اجليم  �شوت  يف  رخاوة 
ُه فال بد  والقلقلة ل �شيما اإذا اأتت م�شددة اأو مكررة نحو َحاَجْجُتْم وحاَجَّ

من بيانها)1(.
الأخطاء ال�سائعة يف احلاء :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :
.)54 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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حتولها اإىل هاء وذلك ب�شبب قرب املخرج ومتاثل ال�شفات بينهما)1(.  /1

تفخيمـــها واأكرثما يقع ذلك عند ات�شالهــــا بحـــــروف ال�شتعالء نحـــو   /2
اِء نحو {حَرٌج} اأو  َح�َس}، اأو الرَّ {اأَحْطُت-واحلَطِب-واحَلّق-وَح�شْ
األف نحو {َحاٍم-وَحاَق-وَحِم-والأْرَحامَ} فيجب التحفظ من ذلك.

الأخطاء ال�سائعة يف اخلاء :
ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من وجهني:

ترقيقها وهو حرف م�شتعل ل بد من تفخيمه ك�شاير حروف ال�شتعالء يف   /1
باعتبار ما فيها من  النا�س يرققها  نحو {َطِفَق-وظَلَم-وقاََل} وكثري من 
�شفات ال�شعف وهو خطاأ ل �شك فيه فاإذا اأتى بعدها األف نحو {َخاِلُق-
واخلاَ�ِشِعنَي-واخْلَا�ِشِريَن} فيكون تفخيمه اأمكن لتفخيم الألف بعدها اإذ 

الألف تابع ما قبله يف التفخيم والرتقيق.
اإبدالها اإذا �شكنت غينا يف نحو تْخ�شَى ويفعله كثري من النا�س وهو حلن   /2

فاح�س وخطاأ ظاهر ل حتل القُراءة به.

�ســـ80. الإيان  دار  ط/  الطمبوىل  ملنى  التجويد  علم  املي�سريف   -1
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املبحث الثاين
الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء

)من الدال اإىل ال�ساد(
الأخطاء ال�سائعة يف الدال :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني:
التاء  اأ�شلها يف مثل هذا  نحــو {ُمْزدجر-وتزدَرى} لأن  تا يف  اإبدالها   /1
فرمبا مال الل�شــــان به اإىل اأ�شله وبع�س النا�س يبدلــــه تاء اإذا �شدده نحو 

كَر-وُمدِكٍر} وهذا كله حلن جلي ل حتل القراءة به. {الدّيِن-وادَّ
اإذا �شكنت نحو {الَقْدِر-واْلَعْدل-لَقْد  عدم بيانها وعدم بيان قلقلتـــها   /2

لَقيَنا-والَوْدِق} .
الأخطاء ال�سائعة يف الذال :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من اأربعة اأوجه :
خروج الذال ببع�س الهواء وهذا يرجع اإىل خروج راأ�س الل�شان خارج   /1
اأطراف الثنايا العليا ب�شكل مبالغ فيه فراأ�س الل�شان يكون اأقرب اإىل اللثة 

من اأطراف الثنايا العليا .
وراأ�س  ظهر  ا�شتعمال  اإىل  يرجع  وهذا  الذال  يف  الدال  �شوت  �شماع   /2
الل�شان معاً حيث يت�شل ظهر الل�شان القريب من راأ�شه املدبدب بالنطع 
ويت�شل راأ�شه املدبدب مع اأطراف الثنايا العليا في�شمع �شوت الدال اأكرث 
عن  الراأ�س  من  القريب  الل�شان  ظهر  اإبعاد  فيجب  الأقوى  الذالالأنه  من 

النطع)1(.
{الأْذَقاِن-وَذاَق- نحو  مفخما  حرفا  جاورت  اإذا  خ�شو�شاً  تفخيمها   /3

َوذُروا-َوَل تَذْر-َوَذْرُهْم} اإذ على الل�شان كلفة يف الرتقيق مع التفخيم 
َذلُك  يف  برتقيتها  يعنت  مل  فمن  للي�شر  طلبا  واحدة  وترية  على  فيجري 

�ســـ128. دارالإيان  ط/  الطمبوىل  ملنى  التجويد  علم  املي�سريف   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 60

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
اإىل الطباق وال�شتعالء  بها من النفتاح وال�شتفال  كله فخمها وخرج 
ف�شارت ظاء لتفاقها يف املخرج ولذلك يبدل اأحدهما من الآخر كثري من 
{امْلُنذِريَن-واملُنظوِريَن-َوَظلْلَنا-وذلَلْنا-وحمُذوًرا- نحو  يف  القراء 

َوحَمظُوًرا} .
عدم بيان ما فيها من اجلهر اذا اتت قبل احلرف املهمو�س نحو:{واْذُكُروا   /4
النا�س لتفاقهما يف املخرج  تا كما يفعله كثري من  ُكنتم} حتى ت�شري  اإذ 
وحب  مثلها  بعدها  واتى  �شكنت  فان  ثا  لكانت  فيها  الذي  اجلهر  ولول 

َهَب} . اإدغامها فيه نحو:{اإذ ذَّ
الأخطاء ال�سائعة يف الراء :

قد تو�شعت فيها العرب واختلفت لغاتهم فيها وقد افردها القراء بباب   
م�شتفل يف كتبهم . ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة وجوه :

تكريرها والتكرير هو اجلانب الرخو يف الراء وهذا اجلانب الرخو لتحديد   /1
مقدار التو�شط فالبد اأن يرتعد راأ�س الل�شان ارتعادة واحدة . فاإن زادت 
عن الإرتعادة الواحدة فاإن معنى ذلك زيادة اجلانب الرخو على ال�شديد 
فيتولد تكريرلغوي وهذا خطاأ يف القراءة)1(  بل املطلوب حب�س الل�شان 
بها واإخفاء تكريرها وهذا مذهب املحققني كمكي واجلعربي وابن اجلزري 
مكررة  اأنّها  ل  التكرير  قبول  لها  اأن  مكرر  قولهم  ومعنى  اجلعربي:  قال 
اإن�شان  ال�شاحك  لغري  كقولهم  منه وهذا  التحفظ  يجب  فاإنه حلن  بالفعل 
بالقوة  اأو  بالفعل  يكون  اأن  من  اأعم  بال�شيء  ال�شيء  و�شف  اإذ  �شاحك 
على  ل�شانه  ظهر  بها  الالفظ  يل�شق  اإن  التكرير  هذا  من  ال�شالمة  وطريق 

حنكه ل�شقا حمكماً)2(.
ترقيقها يف مو�شع تفخيمها فالبد من التحفظ من ذلك ل �شيما اإن جاورت   /2
حروف الهم�س وال�شتفال نحو {اأْر�ِشْل -  واأ�ْشَرُع  -وتُْرَحُموَن} �شواء 

�ســ111. التجويد  علم  املي�سريف   -1
.)59 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -2
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اَن} اإل ما اأنفرد به ور�س  كانت م�شمومة اأم مفتوحة نحو ف {�َشْهُر َرَم�شَ
رْيَ  اخْلَ نحو  اأوك�شر  �شاكنة  ياء  �شبقتها  اإذا  ترقيقها  من  الأزرق  طريق  من 

ايُر وَحا�شراً اأو َخبرياً كما هو مبني يف كتب اخلالف . وَكِبرَيٌة وبَ�شَ
تفخيم الراء املرققة وهذا يرجع اإىل �شببني : اأ- عدم ك�شرال�شفتني بدرجة   /3
ت�شمح بتقليل جتويف الفم. ب- عدم رفع اأق�شى الل�شان بعدرفع طرفه 

ل�شد الفجوات التي توؤدي اىل �شماع �شدى تو�شط احلرف)1(.
الأخطاء ال�سائعة يف الزاي:

الزاي فيها لغات بالياء بعد الألف وبالهمز مع املد وبحذفها مع الق�شر   
وبت�شديد الياء مع حذف الألف وبتخفيفها :
ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :

�شماع �شفــــري ال�شني يف الزاي وذلك  اإذا تولـــدت الزاي ببع�س الهواء   /1

{تَْزَدِري-واأْزكَى-وِرزًقا- مثل:  كلمات  يف  وخا�شة  �شيناً  فتخرج 
من  لأنها  ال�شني  اأخت  الزاي  لأن  وُمْزجاِة-ولَيَْزِلُقونَك-ويُْزجي} 
ال�شني  اإىل  الل�شان  فيها في�شارع  الزاي قوة للجهر الذي  خمرجها ويف 
خلفتها وليكن التحفظ من ذلك اإذا جاورها. حرف مهمو�س اأكرث جلريان 
ْزنا ِبثَاِلِث فال بد من  الل�شان فيهما على منط واحد واإذا تكررت نحو َفعزَّ

بيانها لثقل املكرر على الل�شان.
اِنيَُة} اأو  2/ تفخيمها ويَ�شُهل ذلك وقوع الألف بعدها نحو {َزاَدُهْم-والزَّ

ت�شري  حتى  ترقيقها  ومنها  {َرَزْقَناُهْم-وزْخُرفاً}  نحو  ا�شتعالء  حرف 
كممالة بل لبد اأن ينطق بها مرققة من غري مبالغة كما يلفظ بها عند حكاية 

احلروف)2(.

.111 �ســـ  التجويد  علم  يف  املي�سر   -1
.)62 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -2
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الأخطاء ال�سائعة يف ال�سني :

تخرج ال�شني من نف�س خمرج ال�شاد والزاي وهن اأ�شعفهن، ويقع   
اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :

منها اإبدالها زايا اأو اإ�شرابها به لأنهما من خمرج واحد وا�شرتكا يف جميع   /1
لكانت  ال�شني  يف  الذي  الهم�س  ولول  واجلهر  الهم�س  يف  اإل  ال�شفات 
زايا ولول اجلهر الذي يف الزاي لكانت �شينا ولختالف هاتني ال�شفتني 
افرتقتا يف ال�شمع ف�شبحان من هذا �شنعه واكرث ما يقع ذلك اإذا �شكنت 

وجاورت اجليم نحو: {امْلَ�ْشِجَد-وا�ْشُجُدوا-ويَ�ْشُجُدون}.
وبع�س  املخرج  يف  ل�شرتاكهما  لها  مواخية  لأنها  �شادا  اإبدالها  ومنها   /2
ال�شفات كال�شفري والهم�س والرخاوة ولول ال�شتعالء والإطباق اللذان 
يف ال�شاد لكانت �شينا ولول الت�شفل والنفتاح اللذان يف ال�شني لكانت 
�شادا واأكرث ما يكون ذلك اإذا جاورت اأو قاربت حرف ا�شتعالء اأو را نحو 
اأْو�َشِط-وَم�ْشُطوراً}  {وَو�َشطاً-وتُْق�ِشُطوا-واْلِق�ْشَطا�ِس-وبَ�َشَطو-مْن 
باعطاء كل  وتقارباً فمن مل يعنت  ت�شابهاً  ال�شني وال�شاد  اأن بني  واحلا�شل 

منهما ما ي�شتحقه من ال�شفات اأخطاأ فيه وهو ل ي�شعر .
الأخطاء ال�سائعة يف ال�سني املعجمة :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :
نحو�َشْطَر  يف  مفخم  حرف  بعدها  اأتى  اإن  �شيما  ل  منه  فاأحذر  تفخيمها    /1

ٌة . وا و�َشاَخ�شَ و�َشاِطِئ و�َشاقُّ
من  فيه  واجليم  قوي  حرف  الراء  لأن  �ْشِد}  {الرُّ نحو  يف  جيما  اإبدالها    /2
من  وال�شني  لأنها  اإليه  الل�شــــان  في�شــبق  ال�شني  يف  ما  القـــوة  �شفات 
خمرج واحد فال بد من الهتمام ببيانها كما اإذا اجتمعتا يف كلمة واحدة 

نحو {ِفيَما �َشَجَر-و�شجرًة تَْخْرُج} .
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3/  عدم بيان تف�شيها وهذا التف�شي هو ريح يخرج معها من و�شط الل�شان يف 
ت�شفل وينت�شر يف الفم حتى يت�شل مبخرج الظاء املعجمة فاأحذر من تركه 

ْرنَاُه– وا�ْشُدْد - وا�ْشرَتَْوا} . ل �شيما اإن �ُشّددت اأو �شكنت نحو {َفب�َشّ
الأخطاء ال�سائعة يف ال�ساد : 

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة اأوجه :
اإن  �شيما  ل  ترقيقها  من  فاحذر  مفخمة  كلها  ال�شتعالء  وحروف  ترقيقها   /1

جاورت حروف الهم�س نحو واأن ت�شدقوا، واأفا�شفاكم.
ب�شبب  �شيناًوذلك  ال�شاد  اأ�شبحت  الإطباق  اإذااختفى  لأنه  �شينا  اإبدالها   /2
يف  الل�شان  راأ�س  و�شع  بعد  الإطباق  لعمل  الل�شان  اأق�شى  رفع  عدم 
منت�شف الثنايا العليا فمن مل يعنت بالأطباق وال�شتعالء اللَّذْين يف ال�شاد 
جعلها �شينا واإليه ميل الطباع ملا يف ال�شاد من الكلفة على الل�شان ولهذا 
راََط -  َطِرُخوَن - وال�شّ اإذا جاء بعد ال�شاد حرف مطبق مثلها نحو: {يَ�شْ

�ِس} كان اللفظ بها على الل�شان اأي�شر لعمله عماًل واحداً.  واْلَق�شَ
فاأ�شرابها  ِديًَة}  وتَ�شْ  - ِدُفوَن  ويَ�شْ دُق)1(-  {اأ�شْ  : يف  كالزاي  جعلها   /3
الزاي يف هذا اأي�شر على الل�شان لأن الزاي اأقرب اإىل الدال من ال�شاد 
ليعمل عماًل  اإىل مل قرب من احلروف  يبادر  ال�شفات والل�شان  باعتبار 

واحداً .
الأخطاء ال�سائعة يف ال�ساد املعجمة:

قد اتفقت كلمة العلماء فيما راأيت على اأنه اأع�شر احلروف على الل�شان   
ولي�س فيها ما ب�شعب عليه مثله وقل من يح�شنه من �شما�شرة العلماء ف�شاًل عن 

غريهم ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من وجهني : 
اإىل  ذلك  ويرجع  مك�شورة  وهي  خا�شة  الإطباق  ب�شفة  الإتيان  عدم   /1
يقلل من  ال�شفتني  ال�شفتني فك�شر  الل�شان وعدم ك�شر  اأق�شى  عدم رفع 
درجة الإطباق ورفع اأق�شى الل�شان يوؤدي اإىل زيادة درجة الإطباق فهما 

.)82 )�ش:  املتواترة  الع�سر  القراءات  يف  الزاهرة  البدور  اخلال�سة.  بال�ساد  وغريهم  الزاي،  ال�ساد  باإ�سمام  ابوروي�ش  الأ�سح  "قراأ   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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حركتان مت�شادتان فيجب ك�شر ال�شفتني اأوًل ثم عمل الإطباق)1( اإبدالها 
الثنايا  من  الل�شان قريباً  ب�شبب و�شع راأ�س  الغالب  الكثري  ظاء وهذا هو 
يف  قال   . الغليا  الثنايا  من  الل�شان  راأ�س  اليقرتب  يجب  ولذلك  العليا 
التمهيد اإذ لو قلنا {الضالني} بالظاء كان معناه الدائمني، وهذا خالف 
مراد اهلل تعاىل، وهو مبطل لل�شالة، لأن )ال�شالل( هو �شد )الهدى( ، 
وبالظاء هو  ال�شالني} ونحوه،  اإياه-ول  اإل  تدعون  كقوله: {�شل من 
الدوام كقوله : {ظل وجهـــه مســــودًا} و�شبهـــــه، فمثــــال الذي يجعل 
ال�شاد ظاء يف هذا و�شبهه كالذي يبدل ال�شني �شاداً يف نحو قوله : 
{وأسروا النجوى} و{أصروا واستكربوا} فالأول من ال�شر، والثاين 
من الإ�شرار)2(. قال يف املنهاج يف الفقه ال�شافعي ولو اأبدل �شادا بظاء 
مل ت�شح على الأ�شح)3(  وقال النووي يف الأذكار ولو قال ال�شالني بالظاء 
التعلم  بعد  ال�شاد  عن  يعجز  اأن  اإل  الوجهني  اأرجح  على  �شالته  بطلت 
ِه �َشَواٌء جَتَانُ�ًشا  ِبَغرْيِ ُل َحْرًفا  اَلِة َمْن يَُبدِّ .وقال يف الن�شر َواْخَتَلُفوا يِف �شَ
يِن  ، اأَِو الدِّ ْمُد ِباْلَعنْيِ ِة َكَمْن َقَراأَ: احْلَ حَّ حُّ اْلَقْولنَْيِ َعَدُم ال�شِّ �شَ اأَْم تََقاُربًا، َواأَ

اِء)4(. اِء اأَْو ِبالظَّ وِب ِباخْلَ ِبالتَّاِء، اأَِو امْلَْغ�شُ
التا نحو  ُه وكذلك يف  َطرُّ اأ�شْ ثم  ُطرَّ  ا�شْ الطاء يف نحو فمن  اإدغامها يف   /2
تُم فمن مل يعنت ببيانها بادر ل�شانه اإىل ما هو اأخف عليه وهو  ُتْم واأَف�شْ ُخ�شْ
الإدغام وذلك ل يجوزفيجب على القاري اأن يرو�س ل�شانه على النطق 
بها على وجه ال�شواب حتى ي�شري له �شجية ل يحتاج اإىل كلفة ويراعي 
وقت النطق بها جميع �شفاتها ومن مل يتكلف ذلك حتى ي�شري له طبعا اأتى 

بها على غري وجهها ودخل اخللل يف قراءته واهلل املوفق .

.101 �ش  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -1
.)130 )�ش:  التجويد  علم  يف  املي�سر   -2

.)37  /2( والعبادي  ال�سرواين  وحوا�سي  املنهاج  �سرح  يف  املحتاج  حتفة   -3
.)211  /1( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -4
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املبحث الثالث
الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء

)من الطاء اإىل الكاف(
الأخطاء ال�سائعة يف الطاء املهملة :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من اأربعة اأوجه :
املتعلم  اأن  اإىل  وهذايرجع  والتفخيم  الإطباق  من  حقها  اإعطائها  عدم   /1
فاأوًل  الإطباق  لعمل  اأق�شاها  رفع  قبل  املخرج  يف  الل�شان  راأ�س  و�شع 
اأق�شى الل�شان ثم يو�شع راأ�س الل�شان)1( فمن مل يعنت ببيان  يجب رفع 

اإطباقها وا�شتعالئها وقوتها رجعت تاء لأنها ا�شلها يف مثل هذا .
اإدغامها اإدغاما تاما اإذا �شكنت واتت بعدها تاء يف نحو ب�َشْطتَّ واأَحْطتُّ   /2

ْطتُّ حتى ي�شري اللفظ كاأنه اإدغام تا يف تا بل ل بد من بقاء �شفة الإطباق  وَفرَّ
التا فيها على خالف الأ�شل فبقيت �شفة املدغم  اإدغام  وال�شتعالء لأن 
لتدل على مو�شوفها اإذ الأ�شل اأن يدغم ال�شعيف يف القوي لي�شري مثله 
اأدغم  بالعك�س  اِئَفٌة وهذا  طَّ ت  َودَّ الطاء نحو  التاء يف  كاإدغام  القوة  يف 

الأقوى يف الأ�شعف ملا بينهما من التجان�س .
الإتيان ببع�س الهواء يف الطاء وذلك اإذاات�شل راأ�س الل�شان القريب من   /3

الظهر بالنطع ويف هذه احلالة �شوف تكون حركة الل�شان من اأ�شفل اإىل 
اأعلى وهذا خطاأ .

تكرر  ل�شعوبة  الإطباق  واإعطائها  بتفخيمها  العتناء  فيجب  تكررت  اإذا   /4

حرف مطبق م�شتعل نحو )�شططا()2(.
الأخطاء ال�سائعة يف الظاء املعجمة امل�سالة :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة اأوجه :
�ســـــ114. التجويد  اأحكام  يف  املجيد  هدي   -1

�ش115. نف�سه  امل�سدر   -2

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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ترك �شفة الإطباق اأو الإتيان باحلرف غري مطبق  وهذا ب�شبب و�شع راأ�س   /1 
رفع  فيجب  الإطباق  لعمل  حائال  يكون  وهذا  اأوًل  املخرج  يف  الل�شان 
العليا  الثنايا  منت�شف  يف  راأ�شه  و�شع  ثم  الإطباق  لعمل  الل�شان  اأق�شى 

القريب من اللثة .
جعلها ذاًل وكثرياً ما يقع هذا لأنهما من خمرج واحد وا�شرتكا يف بع�س   /2

ال�شفات ولول الإطباق وال�شتعالء اللَّذان يف الظاء لكان ذال ل �شيما اإن 
وقع يف كلمة ت�شبه يف �شيغتها كلمة اأخرى بالذال فيجب البيان لئال ينتقل 

الكالم من معنى اإىل معنى اآخر.
املخرج  اختالفهما يف  ولول  ال�شفات  لتفاقهما يف جميع  �شاداً  جعلها   /3

القارئ العتناء يف  لكان ظاء فيجب على  ال�شاد  وزيادة ال�شتطالة يف 
وهو  الأخرى  مو�شع  منهما  كال  يجعل  لئال  الأخرى  من  اإحداهما  بتميز 

واقع كثرياً.
الأخطاء ال�سائعة يف العني املهملة :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من اأربعة اأوجه:
اأق�شى الل�شان  تفخيمها فليحذر منه والتفخيم يرجع يف العني اإىل رفع   /1
لأنه يف العني لبد اأن يبالغ يف انخفا�س اأق�شى الل�شان حتى ي�شهل خروج 
حرف العني مرققة متو�شطة)1( واحذر من املبالغة يف ترقيقها حتى ت�شري 

كاملمالة كما يفعله كثريمن النا�س وهو خطاأ اأي�شاً.
اإدغامها يف الهاء يف نحو َفَباِيْعُهنَّ وَكالَّ َل تُِطْعُه لقربهمايف املخرج فمن   /2

مل يعنت باإظهارها واإخراجها من خمرجها ادغمها وهو ل ي�شعر.
ومنها اإدغامها يف الغني يف نحو {وا�ْشَمْع َغرْيَ} وكثري من القراء يفعله   /3
لي�شر ذلك على الل�شان لقرب املخرج وهو ل يجوز ك�شاير حروف احللق 
بد  فال  ُقُلوِبِهْم  َعْن  وُفّزَع  َعْنُهَما  ويَْنِزُع  على  تَقَع  اأْن  نحو  تكررت  فاإذا 

.78 �ســـ  التجويد  علم  يف  املي�سر   -1
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من بيانها وبيان جهرها ل�شعوبتها على الل�شان ك�شاير حروف احللق فاإذا 
تكررت زادت �شعوبتها فكان الهتمام ببيانها اأكد.

اإبدالها همزة اأو كالهمزة لقرب خمرجهما.  /4
الأخطاء ال�سائعة يف الغني املعجمة :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من اأربعة اأوجه :
ترقيقها ول بد من تفخيمها ملا فيها من اجلهر وال�شتعالء وكثري من النا�س   /1

ْنِب والَغاِفِريَن. يرققها ل�شيما اإن اأتى بعدها األف نحو َغاِفِر الذَّ
رْباً  اإدغامها فيما قاربها يف املخرج نحو {ل تُِزْغ ُقلوبََنا - واأْفِرْغ علينا �شَ  /2

- واأْبِلغُه}.
حتولها اإىل قاف وذلك ب�شبب قرب املخرج فالبد من النتباه اإىل ذلك   /3

فاإن القافال يخرج معه نف�س والغني يخرج معها نف�س)1(.
اإبدالها خاء واأكرث ما يقع اإذا اأتى بعدها �شني نحو {يَْغ�َشى َطاِئفًة - واإذ   /4
يْكم -ُوُجوَهُهْم النار} ل�شرتاك اخلاء وال�شني يف الهم�س والرخاوة  يُْغ�شِ
نِي - ومن مل ينتبه لهذا مييل به طبعه اإىل اخلطاأ وهو ل  وبُعد الَغنْيِ مَن ال�شِّ
ي�شعر وهذا اأمر يجده املرء يف نف�شه وي�شمعه من غريه فاأحذر يف نف�شك 

ونبه غريك .
الأخطاء ال�سائعة يف الفاء :

اأ�شعف حرف من حروف اللغة العربية ، ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر   
ىل من اأربعة اأوجه :

حرف  اأو  األف  بعدها  اأتى  اإن  �شيما  ل  كثري  النا�س  من  ووقوعه  تفخيمها   /1
قوا}،  -َفرَّ َل-َفَطلٌّ اإ�شتعال اأو راء مثل {َفاِكِهنَي-وَفاِعُلوَن-َفَخَرَج-َف�شَ

اْر- وَفاِطر- َفاَر التنور}. واأْحرى اإذا اجتمعا نحو {اْلَغفَّ
َنُعوا ول تََخْف ول  ْف َما �شَ اإخفاوؤها اأو اإدغامها يف امليم والواو نحو تََلقَّ   /2

َزْن بل املطلوب الإظهار. حَتْ
�ش82. نف�سه  امل�سدر   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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اأداء  قبل  ال�شفتني  بفتح  املفتوحة  الفاء  كتاأدية  باحلركات  تتعلق  م�شكلة    /3
املخرج وكذا امل�شمومة فقد ت�شم ال�شفتان قبل و�شع اأطراف الثنايا العليا 

يف بطن ال�شفة ال�شفلى فيجب اأداء خمرج الفاء قبل اأداء احلركات)1(. 
َف َعْنُكْم   عدم بيانها اإذا تكررت يف كلمة نحو: {َفْليَ�َشتْعِفْف -  واأْن يَُخفِّ  /4

َف اهللُ - وَحَفْفَناُهَما}. - وَخفَّ
الأخطاء ال�سائعة يف القاف :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من اأربعة اأوجه :
ترقيقها حتى يذهب ما فيها من اجلهر وال�شّدة وال�شتعالءونحو {َقِلياًل-  /1
وَقِد ْمَنا} وُقولُوا، فاأحذر من ذلك وفخمها تفخيما بليغا ل �شيما اإن اأتى 

بعدها األف نحو {قاََل وَقاموا}.
ا�شطحاب بع�س جريان ال�شوت والنف�س فمعنى ذلك اأن املتعلم ا�شتعمل   /2
ينغلق املخرج وبالتايل  الل�شان فال  اأق�شى  من  القريب جداً  اأدنى احللق 
مبا  متاماً  املخرج  غلق  فيجب  وال�شوت  النف�س  من  كل  بجريان  ي�شمح 

ي�شمح مبنع جريان الهواء وال�شوت)2(.
بيان قلقلتها و�شدتها اإذا �شكنت و�شواء كان �شكونها لزما نحو {واأْق�َشُموا   /3
بِاهلِل-ول تَْقَنُطوا-وَفاْق�ِس} اأو عار�شا نحو: {يَُق�سُّ احَلقَّ  - والأ�ْشَواْق} 

لدى الوقف .
نطق القاف غيناً وهذا يعني اأنها خرجت من اأدنى احللق وهوخطاأ .  /4

الأخطاء ال�سائعة يف الكاف :
وهم�س  ال�شوت  )�شدة  ال�شوت  وحب�س  النف�س  بجريان  الكاف  تخرج 

النف�س(، ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة اأوجه :
تفخيمها كما يفعلـــه كثري من الأعاجــــم ل �شيما اإذا اأتى بعدها األف نحو   /1

{الكافرون-وكانوا}.
ومنها ترقيقها كثريا حتى ت�شرُي كاملمال فليحذر من ذلك .  /2

�ســـ132. التجويد  علم  يف  املي�سر   -1
�ســـ89. نف�سه   امل�سدر   -2



69    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

جعلها كالقاف اإذا اأتى بعدها حرف ا�شتعالء ل �شيما الطاء مثل {كَطي-  /3
فبينهما  م�شتفل  جمهور  والطاء  م�شتفل  مهمو�س  الكاف  لأن  وكالطود} 
بعد وت�شاد فيجري الل�شان اإىل القاف ملا بينهما وبني الطاء من التفاق يف 
اجلهر وال�شتعالء وبينها وبني الكاف من القرب يف املخرج والتفاق يف 

بع�س ال�شفات.

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 70

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
املبحث الرابع

الأخطاء ال�سائعة يف اأحرف الهجاءحال النطق بها عند الأداء
)من اللم اإىل الياء(

الأخطاء ال�سائعة يف اللم :
ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :

و�شع  طريقة  وهذاب�شبب  اأواإدغامها  اأوقلقلتها  ال�شاكنة  الالم  حتريك   /1
الل�شان يف املخرج فالبد اأن يبداأ املخرج من اأدنى احلافة وي�شمع �شوت 
الالم عند طرق طرف الل�شان يف احلنك الأعلى فاإذا و�شع طرف الل�شان 
مبا�شرة يف احلنك الأعلى ف�شوف ينحب�س �شوت الالم ولن يعتدل ومبا 
اأن الالم بها حب�س نف�س وخمرجها عبارة عن ع�شوين فتحدث قلقلة يف 
الالم فيجب احلر�س على �شكون الالم واإظهارها وعدم اإدغامها يف نحو 
يفعله  القارئني  وبع�س  تََعالَْوا-واجلَباَل}  و{ُقْل   ]82 ]هود:  {َجَعْلَنا} 

وهو حلن ل حتل القراءة به .
الني-َوعلَى  ال�شَ تفخيم نحو {َوَل  اإن جاورت حرف  �شيما  تفخيمها ل    /2
َطُهْم} فال بد من املحافظة يف مثل هذا على ترقيق  ْف-ولَ�شلَّ اهلل-وْليََتَلطَّ
الالم لئال ي�شبق الل�شان اإىل التفخيم ليُ�ْشره عليه ال ما يفخمه ور�س على 
اإىل ذلك  اأ�شار  به وقد  نطيل  القراءات فال  ا�شله كما هو مبني يف كتب 

احلافظ ابن اجلزري يف املقدمة اجلزرية بقوله: 
َفَرقَِّقْن ُم�ْشَتِفاًل ِمْن اأْحُرِف)1(...

والالم من احلروف امل�شتقلة فحقه الرتقيق ، واأما ا�شم اهلل جل ذكره فاإنه   
مفخم اأبدا يف البتدار ويف الو�شل اإذا كان قبله فتح نحو َقاَل اهللُ اأو�شم 
نحو يَْعَلْمُه اهللُ وقد اأ�شار اإىل ذلك احلافظ ابن اجلزري يف املقدمة اجلزرية 

بقوله:
.)12 )�ش:  اجلزرية  املقدمة   -1
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 )1( ِ ِ ... َعْن فتح او�شم َكَعْبُد اهللَّ َم ِمِن ا�ْشِم اهللَّ ِم الالَّ َوَفخِّ
الأخطاء ال�سائعة يف امليم :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من وجهني :
ا} . الَُة-وَخلَق لَُكم مَّ َر-َوَحمَّ 1/  عدم اإظهار غنتها اإذا �شددِت نحو {َدمَّ

بعدها حرف مفخم نحو وما  اأتى  اإن  �شيما  تفخيمها فليحذر من ذلك ل   /2
ٍة وَمَر�ٍس فان كثريا من القراء ينطق بها يف اأمثال هذا  َم�شَ اهللُ ِبَغافٍل وخَمْ

مفخمة ويخرجها على �شفتها وهو ل ي�شعر)2(. 
اجلزرية  املقدمة  يف  اجلزري  ابن  احلافظ  ذكره  تقدم  ما  اإىل  اأ�شار  وقد   

بقوله:
َفَرقَِّقْن ُم�ْشَتِفاًل ِمْن اأْحُرِف ... وَحاِذَرْن تفخيَم لفِظ الأِلِف

وهمز احلمد اأعوُد اْهِدنا ... اهلل ثُمَّ لِم هلل لََنا
وليتلطْف وعلى اهلل وَل ال�ْس ... وامليم من خمم�شة ومْن َمَر�ْس

الأخطاء ال�سائعة يف النون :
ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر ىل من وجهني :

مفخم  حرف  بعدها  اأتى  اإن  �شيما  ل  ذلك  من  التحفظ  فيجب  تفخيمها   /1
حرف  اأو  {الّناَ�ِس-وَمَناِزُل-وَجنَّاٌت}  نحو  األف  اأو  اهللَ}  نحو{اإنَّ 

َرٌة}. ٌر-ونَِخرٌة- ونَ�شِ ا�شتعالء نحو {يَْقَنُط-ونَ�شْ
اإخفاوؤها حالة الوقف على نحو {اْلَعامَلِنَي-َون�ْشَتِعنُي} حتى ل ينطق بها   /2
اأو ل ت�شمع فال بد من بيانها من غري قلقلة حتى ت�شمع، واأما نون تَاأَمنَّا من 
قوله تعاىل: {َقالُوا يَا أبَانَا مَالك ال َتأْمنَّا} ب�شورة يو�شف فقلَّ من يح�شن 
قراءتها اإذ غالب قراء زماننا ينطقون بنون م�شددة من غري رْوم ول اإ�شمام 
وهذا واإن قراأ به اأبو جعفر فلي�س من قراءتهم وفيها عند الباقني من القراء 

.)13 )�ش:  نف�سه  امل�سدر   -1
.)79 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -2

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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وجهان �شحيحان قال القا�شي)1( يف البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر 
املتواترة  تاأمنا " اأ�شله بنونني مظهرتني: الأوىل مرفوعة، والثانية مفتوحة، 
وقد اأجمع الع�شرة على عدم جواز الإظهار يف الأوىل. واختلفوا بعد 
اإدغاما حم�شا  الثانية  باإدغامها يف  اأبو جعفر  القراءة فقراأ  ذلك يف كيفية 
من غري روم ول اإ�شمام، وقراأ كل من الباقني بوجهني: الأول: اإدغامها يف 
الثانية مع الإ�شمام، والثاين: اختال�س �شمتها وحينئذ ل يكون فيها اإدغام 
مطلقا لأن الإدغام ل يتاأتى اإل بت�شكني احلرف املدغم والنون هنا متحركة 
�شحيحان  والوجهان  مدغمة.  تكون  فال  كاملة  غري  حركتها  كانت  واإن 
املح�س)2(  الإدغام  اإل  له  فلي�س  جعفر  اأبا  اإل  القراء  جلميع  بهما  مقروء 
والختال�س هو الإتيان ببع�س احلركة وقال بع�شهم هو ت�شعيف ال�شوت 
باحلركة حتى يذهب معظمها واملعنى واحد وتعلم �شفة الإ�شمام يف نون 
ْل يف �شفتيك فما جتده حال  تاأمنا بان تنطق بنون م�شمونة كنوين نومن وتَاأمَّ
نطقك بنومن ِمْن و�شع �شفتيك اإحداهما على الأخرى من غري تال�شق بليغ 
واإبرازهما قليال اجعله يف تاأمنا)3(. قال يف الن�شر وبهذا القول قطع �شاير 
اأهل الأداءوهو اختياري لأين مل اأجد ن�شا يقت�شي خالفه ولأنه اقرب اإىل 
حقيقة الإدغام واأ�شرح يف اتباع الر�شم)4( اأي لأنها مل تر�شم يف جميع 
امل�شاحف اإل بنون واحدة وفيه تخفيف لجتماع املثلني والإ�شمام دليل 

على حركة املدغم .
الأخطاء ال�سائعة يف الهاء :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :
الأول تفخيمها فاأحذر من ذلك ل �شيما اإن كانت يف كلمة فيها حرف مفخم   /1
حاَهاَ-وَطَحاهاَ-والأْنَهاُر-واأ�ْشَقاَها} {وَكْرهاً -واأْمُرهاَ} واإذا  نحو {�شُ

القا�سي. الغنى  عبد  بن  الفتاح  عبد  العالمة   -1
.)161 )�ش:  املتواترة  الع�سر  القراءات  يف  الزاهرة  البدور   -2

.)81 )�ش:  اجلاهلني  واإر�ساد  الغافلني  تنبيه   -3
.)304  /1( الع�سر  القراءات  يف  الن�سر   -4
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رققتها فال تبالغ فيه حتى ت�شري كاملمالة كما يفعله كثري وهو خطاأ اأي�شا.
اإدغامها اإذا تكررت يف كلمة نحو {ُوُجُوُهُهْم} بل ل بد من بيانهما مع   /2
توؤدة حال النطق بها وكذلك ل بد من بيانها اإذا تكررت من كلمتني نحو 

فيِه هدًى، َجاوَزُه هَو، َواهللُ ُهَو .
الأخطاء ال�سائعة يف الواو :

ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من ثالثة اأوجه :
اإىل  الل�شان  تثقل في�شرع  اإذا حتركت  تََفاُوٌت لأنها  اإبدالها همزة يف نحو   /1

اإبداله طلبا للخفة .
2/ تفخيم الواو املفتوحة وذلك لعمل الفتحة قبل �شم ال�شفتني لأداء املخرج 

فيجب �شم ال�شفتني لعمل املخرج ثم الفتحة .
3/ اإذاكانت مدية وبعدها متحركة وجب بيان كل منهما خ�شية الإدغام)1(.

الأخطاء ال�سائعة يف) ل( :
ويقع اخلطاأ فيهاعلى ماظهر يل من وجهني :

فيه  تبالغ  تقدم مو�شعهواإذا فخمتها فال  التفخيم وقد  ترقيقها يف مو�شع   /1
كما يفعله بع�س العجم .

تفخيمها يف مو�شع الرتقيق وقد تقدم واهلل اأعلم.  /2
الأخطاء ال�سائعة يف الياء :

ويقع اخلطاأ فيها على ماظهر يل من خم�شة اأوجه
تفخيمها فاحرتز منه ل �شيما اإن اأتى بعدها األف نحو) يا اأيَُّها(، اأو حرف   /1

فاِن()ويَْظِلُموَن()ويَْرِجُعوَن( . مفخم نحو )يََطُئوًن()ويَْخ�شِ
قوي  �شددت  فاإذا  ثقال  فيها  لأن  �شددت  اإذا  ت�شديدها  وبيان  بيانها  عدم   /2
الثقل فال ينقاد لذلك الل�شان اإل بريا�شة ولذلك يخففها كثري من النا�س 

بّياً( وحَتيًَّة و�َشْرقيَّة وَغْربيَّة وَزَكَريَّاُء . نحو )اإيَّاَك( و)�َشِقّياً()و�شَ
�ش130. التجويد  اأحكام  يف  املجيد  هدي   -1

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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اَفِعييَنا  وتَِعيََها  ِفيَها  �ِشيََة  ول  �ِشيَعاً  فيها نحو  ت�شديد  ت�شديدها يف كلمة ل   /3

ل وهو اأي�شا ل يجوز اإذ فيه زيادة حرف. باخللق الأوَّ
اإبدالها همزة يف نحو َمَعاي�ِس .  /4

ومنها عدم متكينها واإظهارها اإذا اأتى قبلها ياء مدية فالبد من متكينها خ�شية   /5
الإدغام يف نحو الذي يو�شو�س .واهلل اأعلم  وجميع ما حذرتك منه يف 
جميع احلروف فاجتنبه وامر غريك باجتنابه  على وجه الن�شح هلل ولكتاب 

اهلل �شبحانه  .
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اخلامتــــــة
وت�شمل اأهم النتائج والتو�شيات :

احلمد هلل رب العاملني يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم   
�شلطانك وال�شالة وال�شالم على خري الأنام وعلى اآله و�شحبه الكرام �شالة 

و�شالماً يتواىل تكرارهما وتلوح على الأكوان اأنوارهما.
وبعد :

فاإين اأختمه بت�شجيل اأهم النتائج والتو�شيات التي تو�شلت اليها وهي:  
اأوًل: النتائج:

َل َما يَِجُب َعَلى ُمِريِد تالوة القراآن العمل علىاأن يجيد  ظهرللباحث اإنَّ اأَوَّ  /1
يتاأتى  له على تدبره، وتفهم معانيه،  ول  تالوته وترتيله حتى يكون عونًا 

ذلك اإل بالهتمام بدرا�شة علم التجويد ومعرفة اأحكامه وتطبيقها 
ِحيًحا مَيَْتاُز  َرِجِه امْلُْخَت�سِّ ِبِه تَ�شْ ِحيح اإِْخَراِج ُكلِّ َحْرٍف ِمْن خَمْ وجوب تَ�شْ  /2

ِبِه َعْن ُمَقاِرِبِه.
باأن  اِن�ِشِه،وذلك  جُمَ َعْن  تُْخِرُجُه  تَْوِفيًَة  ِبِه  امْلَْعُروَفَة  َفَتُه  �شِ َحْرٍف  ُكلِّ  تَْوِفيَُة   /3

ُ َذِلَك لَُه َطْبًعا َو�َشِليَقًة. ريِّ ِة يِف َذِلَك اإِْعَماًل يُ�شَ يَا�شَ يُْعِمُل ِل�َشانَُه َوَفَمُه ِبالرِّ
 ، اْلَفكِّ ِبَتْعِويِج  َوَل  اْلَفِم،  ِبَتْقِعرِي  َوَل  اللِّ�َشاِن،  يِغ  ِبَتْم�شِ التَّْجِويد لي�س   اأن   /4
ِبَتْطِننِي  َوَل   ، امْلَدِّ ِبَتْقِطيِع  َوَل   ، دِّ ال�شَّ ِبَتْمِطيِط  َوَل  ْوِت،  ال�شَّ ِعيِد  ِبرَتْ َوَل 
َها اْلُقُلوُب  َباُع، َومَتُجُّ اَءاِت، ِقَراَءٌة تَْنِفُر َعْنَها الطِّ َرَمِة الرَّ اْلُغنَّاِت، َوَل ِبَح�شْ
َغ ِفيَها  ِطيَفُة، الَِّتي َل َم�شْ ْلَوُة اللَّ ْهَلُة اْلَعْذبَُة احْلُ َواْلأَ�ْشَماُع، بَِل اْلِقَراَءُة ال�شَّ
َع، َل تَْخُرُج َعْن ِطَباِع  َع َوَل تََنطُّ نُّ َف، َوَل تَ�شَ َف َوَل تََكلُّ َوَل لَْوَك، َوَل تََع�شُّ

َحاِء ِبَوْجٍه ِمْن ُوُجوِه اْلِقَراَءاِت َواْلأََداِء. اْلَعَرِب َوَكاَلِم اْلُف�شَ
احلرف  خمرج  من  ال�شواب  هو  ما  علم  اإذا  القارئ  اأن  للباحث  تبني   /5
و�شفته فجميع ما خالفه خطاأ فاإن اخلطاأ لي�س له اأ�شل يبنى عليه ول �شابط 

يرجع اإليه بل هو اأمر يجري على األ�شنة العامة والغافلني .

الأخطاء ال�صائعة يف اأحرف الهجاء حال النطق بها عند الأداء من الألف اإىل الياء

علوم القراآن الكرمي
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ثانًيا: التو�سيات:

اأن  الدنيا  بقاع  كل  يف  القراآن  يدر�شون  من  وجميع  اأوًل  نف�شي  اأو�شى   /1

يعملوا على األي�شل التحريف الذي يف العاّميات اإىل حمى القراآن .
اأن يحر�س كل من يدر�س كالم اهلل على اأخذ ال�شند املت�شل بر�شول اهلل   /2

�شلى اهلل عليه و�شلم ومن ثم اإعطاءه ملن ي�شتحقه ب�شرطه املعترب عند اأهل 
الأثر لأن الإ�شناد من الدين .

اأن يحر�س معلم القراآن على تعلم الروايات الأخرى على امل�شايخ املتقنني   /3

امل�شايخ  على  بقراءته  لأنه  واحدة  رواية  عند  وليقف  املت�شل  بال�شند 
يتح�شل على التجويد.

اأخطاأت  وختاماً فهذه ثمرة جهدي فاإن وفقت فبف�شل اهلل تعاىل واإن   
علينا  يعيد  واأن  ي�شددين  من  ويرزقني  يتجاوزعني  اأن  اهلل  فاأ�شاأل  اأوق�شرت 
من  اأجمعني  واأ�شدقائناوامل�شلمني  واأحبابنا  م�شايخنا  وعلى  والدينا  وعلى 
يف  الأنهار  حتتهم  من  )جتري  الذين  من  يجعلنا  واأن  العظيم  القراآن  بركات 
جنَّات النعيم دعواهم فيها �شبحانك اللهم وحتيتهم فيها �شالم واآخر دعواهم 
اأن احلمد هلل رب العاملني( ون�شاأله �شبحانه اأن يعلمنا ما جهلنا واأن ي�شلح ف�شاد 

قلوبنا واأل�شنتا مبنه وكرمه اآمني.
ْمـــُد هلِلِ الَِّذي َوْحـــَدُه َعال اأَِن احْلَ َواآِخــُر َدْعَوانَــا ِبَتْوِفيِق َربَِّنــــا 
ال ــــا ُمَتَنخِّ �شَ ْلِق الرِّ َعَلى �َشيِِّد اخْلَ ـاَلُة اهلِل ُثــمَّ �َشاَلُمـــهُ  َوبَْعُد �شَ
يَح ِم�ْشكاً َوَمْنَدل اَلًة تَُباِرْي الرِّ �شَ ٍد امْلُْخَتاِر ِلْلَمْجِد َكْعَبـــةً  مَّ حُمَ
ِبَغـــرْيِ تََنــــــاٍه َزْرنَبـــًا َوَقَرْنُفــــال)1( َحاِبِه نََفَحاِتَها  َوتُْبِدي َعَلى اأَ�شْ

بيت. اآخر   )1173( رقم  94بيت  )�ش:  ال�سبع  القراءات  يف  التهاين  ووجه  الأماين  حرز   : ال�ساطبية  منت   -1
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املراجع وامل�سادر
عبد  الدين  �شهاب  القا�شم  اأبو  املوؤلف:   ، الأماين  من حرز  املعاين  اإبراز   .1
الرحمن بن اإ�شماعيل بن اإبراهيم املقد�شي الدم�شقي املعروف باأبي �شامة 

)املتوفى: 665هـ( ، النا�شر: دار الكتب العلمية .
رة  البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدُّ  .2
بن  الفتاح  عبد  املوؤلف:  العرب  لغة  من  وتوجيهها  ال�شاذُة  القراءاُت   -
النا�شر: دار الكتاب  1403هـ(،  القا�شي )املتوفى:  الغني بن حممد  عبد 

العربي، بريوت – لبنان . 
تاريخ بغداد ، املوؤلف: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي   .3
عواد  ب�شار  الدكتور  املحقق:   ، 463هـ(  )املتوفى:  البغدادي  اخلطيب 
الأوىل،  الطبعة:   ، – بريوت  الإ�شالمي  الغرب  دار  النا�شر:   ، معروف 

1422هـ - 2002م.
حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج لأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي   .4
بدون  الطبعة:  حممد  م�شطفى  ل�شاحبها  مب�شر  الكربى  التجارية  املكتبة 

طبعة عام الن�شر: 1357هـ - 1983م .
تالوتهم  حال  اخلطاإ  من  لهم  يقع  عما  اجلاهلني  واإر�شاد  الغافلني  تنبيه   .5
لكتاب اهلل املبني لعلي بن حممد بن �شامل، اأبو احل�شن النوري ال�شفاق�شي 
موؤ�ش�شات عبد  مطبعة  النيفر  ال�شاذيل  1118هـ( حتقيق حممد  )املتوفى: 

الكرمي بن عبد اهلل )�س: 32(.
عمر  بن  عثمان  بن  �شعيد  بن  لعثمان  ال�شبع  القراءات  يف  البيان  جامع   .6
– الإمارات  ال�شارقة  444هـ(النا�شر: جامعة  الداين )املتوفى:  اأبو عمرو 

الطبعة: الأوىل، 1428هـ - 2007م.
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الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور
ملخ�س البحث

فيه  ا�شتعر�س  الإنبات  عملية  يف  القراآين  بالإعجاز  املو�شوم  البحث   

الباحث املعجزات التي ك�شف عنها العلم احلديث يف عملية اإنبات البذور، 
واثبتها  القران  بها  جاء  التى  العلمية  املعجزات  تو�شيح  اىل  البحث   هدف 
العلم احلديث. وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي بالإ�شافة اإىل 
املنهجني ال�شتنباطي وال�شتدليل ، ثم تع�شيد هذا  التف�شري  مبا نتج من علم 
احلياة احلديث من اكت�شافات.من اهم النتائج التي تو�شل اإليها الباحث: ان ف 
عملية الإنبات  عزاها اهلل �شبحانه وتعاىل لنف�شه   وحده ، واأن التقدم يف علم 
احلياة يوؤدي اإىل النظر يف اإعادة تف�شري الآيات الكونية وقد اأو�شى الباحث 
اأ�شبح قريباً  اأن العلم احلديث كلما تقدم  باإعادة تف�شري الآيات الكونية حيث 
باإقامة خمتربات للبحث العلمي لالإ�شارات  من القراآن، كما يو�شى الباحث 

العلمية يف القراآن حتى يكون لنا ال�شبق يف اكت�شافها. 

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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Abstract

     This research is entitled by Quranic miracles in the process of 
germination, in which the researcher reviewed the miracles revealed 
by the modern science in the process of seed germination, the aim 
of the research to clarify the scientific miracles that came from 
the Koran and confirmed modern science. The researcher used the 
analytical descriptive approach in addition to the two methods of 
deductive and inductive, and then corroborate this interpretation of 
what resulted from the modern science of life of discoveries. The 
most important results reached by the researcher: that the process 
of germination attributed to God almighty alone, the progress in the 
science of life leads to consider the reinterpretation of the cosmic 
signs. The researcher recommended reinterpreting the cosmic signs  
as modern science progressed closer to the Qur'an. The researcher 
is also recommended to establish scientific research laboratories 
for the scientific references in the Qur'an so that we have the lead 
in discovering them.                                                                          
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مقدمـــــة
واإنبات  الهامدة  الأر�س  اإحياء  عملية  علي  املف�شرين  من  كثري  وقف   
البذور وفلق النوى، احلق �شبحانه وتعاىل يربط هذه العملية باإحياء  املوتى، 
القارئ على ذلك  فيها، وي�شتخدم كلمات حتث  والتاأمل  التدبر  اإىل  ويدعو 
مثل انظروا اأمل ترى ، فلينظر، يعقلون، يتفكرون، يوؤمنون، وقد اأثبت العلم 
املعجزات  من  العديد  بها  معقدة  اإحيائية  عملية  الإنبات  عملية  اأن  احلديث 
يتعدى  ل  الإن�شان  دور  واأن  لنف�شه،  العملية  عزا هذه  �شبحانه  واهلل  الربانية، 
اخل�شري  والنمو  الإنبات  اأما  فيها،  البذور  وو�شع  الأر�س  حرث  �شوى 

والإزهار واإخراج الثمار كلها بيد اهلل وحده.
وقد ثبت بالعلم التجريبي اأن هذه العملية تتطلب العديد من العمليات   
مت  وقد  القراآن  نزول  وقت  معلومة  تكن  مل  والإحيائية  والكيميائية  الفيزيائية 
اكت�شافها الآن، مما يدلل على �شدق هذه الر�شالة واأنها من عند خالق الكون، 
اجلنني  اأحيا  الذي  واأن  بالتحدي  مقرونة  الإنبات  فيها  ذكر  التي  الآيات  وكل 
ال�شاكن يف البذرة قادر علي اإحياء املوتى، وهذه الكت�شافات العلمية تدعونا 
اإىل اإعادة تف�شري كثري من الآيات الكونية مبا يتوافق وتقدم العلوم، وكلما تقدم 
علم الإن�شان زاد قرباً من اهلل والقراآن، ويدعو القراآن الإن�شان لل�شري والبحث 
آيَاتَِنا  {َسُنِريِهْم  �شبحانه  احلق  يقول  الربانية،  املعجزات  هذه  عن  والتنقيب 
 
ٍ
 َشْيء

ِّ
َأنَُّه َعَلى ُكل َك 

ِّ
بَِرب َيْكِف  َأَوَلْ  َأنَُّه الَْقُّ  يََتَبنيََّ لَُْم  َأنُفِسِهْم َحتَّى  ِف اآلَفاِق َوِف 

َشهِيٌد} ]ف�شلت: 53[. ويقول اأي�شاً: {ُقْل ِسُيوا ِف الَْْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ 
 َقِديٌر} ]العنكبوت:20[. 

ٍ
 َشْيء

ِّ
الَْْلَق ُثمَّ اللَُّ يُنِشُئ النَّْشَأَة اآلِخَرَة إِنَّ اللََّ َعَلى ُكل

الآيات  هذه  العقل،  وا�شتخدام  والتق�شي  والبحث  والتاأمل  النظر  دين  اإنه 
ت�شري اإىل ال�شري والنظر بالعقل املهياأ للبحث يف ال�شنن الكونية من اأجل الإميان 

اليقيني وال�شتفادة من القوانني املكت�شفة يف عمارة الأر�س.

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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م�سكلة البحث:

 تتمثل يف الإجابة علي الأ�شئلة التالية:
الإنبات؟ مفهوم  يعني  • ماذا 

والنواة؟ البذرة  بني  الفرق  • ما 
الكرمي؟  القراآن  يف  الإنبات  فيها  ذكر  التي  الآيات  تعدد  من  الهدف  • ما 

اهلل؟ خملوقات  يف  التدبر  على  الكرمي  القراآن  حث  من  الغايات  • ما 
حوله؟ يوجد  مبا  اإح�شا�س  للنبات  • هل 

النوى؟ وفلق  الإنبات  يف  الإعجاز  اأوجه  هي  • ما 
اأهداف البحث:

الإنبات. عمليات  يف  العلمي  الإعجاز  على  ال�شوء  اإلقاء   •
زمان  لكل  القراآن  �شالحية  على  دليل  احلديثة  العلمية  الكت�شافات   •

ومكان.
تو�شيح �شدق القراآن الكرمي من خالل الكت�شافات العلمية احلديثة التي   •

نتجت يف علوم الأحياء.
الهامدة  الأر�س  واإحياء  الإنبات  بعملية  للب�شر  الكرمي  القراآن  حتدي   •

وتو�شيح قدرة اهلل يف اإخراج احلي من امليت.
�شننها  لكت�شاف  الأر�س  يف  و�شعي  وتفكر  عقل  دين  الإ�شالمي  الدين   •

لتعمريها وال�شتخالف فيها.
اأهمية املو�سوع:

القراآن  اإليه  اأ�شار  علمياً  مو�شوعاً  يتناول  اأنه  يف  البحث  اأهمية  تكمن   
الكرمي منذ اأكرث من اأربعة ع�شر قرناً لكن مت اكت�شاف دقائقه ومعجزاته مع تقدم 
العلوم احلديثة يف جمال علم الأحياء يف الع�شر احلديث. اهلل �شبحانه ذكر 

الإنبات يف موا�شع كثرية ون�شبها اإليه ومل يدع اأحد هذه املقدرة لنف�شه.
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منهجية البحث:
ال�شتدليل  واملنهج  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم   
وال�شتنباطي، وذلك بعر�س الآيات القراآنية التي ورد فيها الإنبات، وتو�شيح 
الإعجاز  واأوجه  علمية  جوانب  من  فيها  ما  ا�شتنتاج  ثم  فيها،  املف�شرين  اآراء 

فيها.
الكلمات املفتاحية:

مفاهيم  من  الو�شعي  العلم  اإليه  تو�شل  ملا  للعادة  خارق  اأمر  الإعجاز:   •
ونتائج.

علمية  بحقيقة  النبوية  ال�شنة  اأو  الكرمي  القراآن  اإخبار  العلمي:  الإعجاز   •
يف  الب�شرية  بالو�شائل  اإدراكها  عدم  وثبت  اأخرياً،  التجريبي  العلم  اأثبتها 

زمن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.
الإنبات: ا�شتعادة  جنني البذرة لن�شاطه احليوي بعد ما كان يف حالة �شبات   •

ق�شرية اأو طويلة ح�شب الأنواع النباتية.
هيكل البحث:

يتكون البحث من املباحث الآتية:
اأهمية  البحث،  م�شكلة  املقدمة،  وت�شمل  البحث  خطة  الأول:  املبحث   •

املو�شوع، منهجية البحث، الكلمات املفتاحية، هيكل البحث.
الإعجاز مفهوم  الثاين:  املبحث   •

الإنبات. الثالث:  املبحث   •
لالإنبات. القراآنية  الروؤية  الرابع:  املبحث   •

واملراجع.  امل�شادر  وقائمة  التو�شيات،  النتائج،  اأهم  وت�شمل  اخلامتة:   •

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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املبحث الثاين
مفهوم الإعجاز

الإعجاز يف اللغة:
م�شتق من العجز وال�شعف وعدم القدرة، وهو م�شدر اأعجز ومعناه   

الفوت وال�شبق)1(. 
الإعجاز ا�سطلحًا:

اأمر خارق للعادة ملا تو�شل اإليه العلم الو�شعي من مفاهيم ونتائج. كما   
ي�شفه ال�شيوطي: اأمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، �شامل عن املعار�شة)2(.  
يعتقد علماء العقيدة اأن املعجزة عالمة اإلهية ودليل يقيني من قبل اهلل جل جالله 
يجريه على يد ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم للدللة على ر�شالته، فاملعجزة اأمر 
يوم  اإىل  الب�شر  لعقول  بالتحدي  مقرونة  الو�شعية  والعلوم  للقوانني  خارق 

الدين)3(.   
القراآن الكرمي يحمل العديد من الإ�شارات العلمية عرب عنها القراآن الكرمي   
قبل اأن ي�شتدل عليها العلم احلديث، فهنالك و�شف لالأر�س وال�شماء،اجلبال 
والبحار، النباتات واحليوانات، الإنبات، تطور اجلنني، التمثيل ال�شوئي،خلق 
املر�س  ف�شادها،  واأ�شباب  وتوازنها  البيئة  للماء،  احليوي  الدور  الإن�شان، 
على  احلياة  علم  وحاز  العامة...الخ،  ال�شحة  يف  واأثرها  النظافة  والعالج، 
م�شطلحات  وظهرت  والباحثني.  العلماء  ف�شول  اأثارت  عديدة،  اإ�شارات 
يتجدد  العلمي  الإعجاز  وهذا  الكرمي،  للقراآن  العلمي  الإعجاز  مثل  جديدة 
القراآن  من  اأقرب  �شار  احلياة  علم  تطور  وكلما  وتطورها،  العلوم  جتدد  مع 
الكرمي. الر�شالة اخلامتة هي لكل الب�شر لذلك جاءت معجزاتها متجددة خا�شة 
يف جمال العلوم  الطبيعية، ومعجزة القراآن الكرمي م�شتمرة اإىل يوم القيامة، 
العربية  اململكة   ، 2009م، جدة  1429ه-  ال�ساوي: دار جياد للن�سر والتوزيع، الطبعة الأوىل  امل�سلح، وعبد اجلواد  العزيز  عبد اهلل بن عبد   -1

ال�سعودية، �ش23.
1425ه2005-م، الريا�ش اململكة العربية ال�سعودية ، �ش33. الثانية  ، الطبعة  اأبو العينني : من الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي  ح�سن   -2
1986م  م�سر،  القاهرة،  ال�سالم،  دار  املدينة،  مطبعة  العلمي،  واإعجازه  والأنف�ش  الآفاق  يف  الكرمي  القراآن  هداية  �سريف:  اإبراهيم  حممد   -3

�ش28.
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تاأتي مت�شقة مع ما  اأنها  اأ�شياء جديدة يف جمال العلوم جند  وكل ما اكت�شفت 
جاء به القراآن الكرمي.

الإعجاز العلمي:
العلم  اأثبتها  علمية  بحقيقة  النبوية  ال�شنة  اأو  الكرمي  القراآن  اإخبار  هو   
الر�شول  زمن  يف  الب�شرية  بالو�شائل  اإدراكها  عدم  وثبت  اأخرياً،  التجريبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم)1(.  
لالإعجاز العلمي جوانب فوائد عديدة نذكر منها على �شبيل املثال:  

زيادة الإميان اليقيني عند ال�شخ�س باأن هذا القراآن مل يكن من �شنع الب�شر   .1
واإمنا هو من عند خالق الب�شر.

يعترب ر�شالة لغري امل�شلمني اأو املت�شككني يف �شحة ر�شالة حممد بن عبد   .2
اهلل، خا�شة للعلماء املخل�شني الذين لي�س لديهم اأغرا�س اأو حتامل على 

هذا الدين.
يعترب الإعجاز ر�شالة لكل النا�س اأن الدين الإ�شالمي هو دين علم ويدعو    .3
لطلبه وال�شعي له واأن طلب العلم فري�شة على كل م�شلم وم�شلمة واأن اهلل 
تعاىل ياأمر امل�شلمني باأن تنفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا يف الدين والعلم 
ُهوْا ِف  َيَتَفقَّ

ِّ
ْنُهْم َطآئَِفٌة ل

ِّ
 فِْرَقٍة م

ِّ
{َوَما َكاَن الُْْؤمُِنوَن لَِينِفُروْا َكآفًَّة َفَلْوال َنَفَر ِمن ُكل

يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم يََْذُروَن } ]التوبة: 122[.                     
ِّ

الد
يعترب الإعجاز العلمي للقراآن الكرمي موجه وحمفز يحث امل�شلمني على   .4
البحث العلمي والتدبر يف �شنن اهلل الكونية وال�شعي لكت�شافها لال�شتفادة 
اأبرز  من  الإعجاز  الرباين.  ال�شتخالف  وحتقيق  الأر�س  تعمري  يف  منها 
اأثناء تف�شريهم للقراآن، وردهم  بالبحث يف  تناولها العلماء  التي  امل�شائل 
كاتب  ربن  بن  كعلي  الكالم،  علم  يف  وخو�شهم  النبوة،  منكري  على 
املتوكل يف كتاب: " الدين والدولة " وكاأبي جعفر الطربي يف تف�شريه: 

�ش20. �سابق،  مرجع  وال�سنة  القراآن  يف  العلمي  الإعجاز   -1

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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" جامع البيان عن وجوه تاأويل اآي القراآن " وكاأبي احل�شن الأ�شعري يف 
" مقالت الإ�شالميني "واأبى عثمان اجلاحظ يف كتاب: " احلجة يف تثبيت 

النبوة ")1(.  
الإعجاز يت�شمن الإخبار عن الغيب، وذلك مما ل يقدر عليه الب�شر، ول   .5
�شبيل لهم اإليه. فمن ذلك ما وعد اهلل تعاىل نبيه، عليه ال�شالم، اأنه �شيظهر دينه على 
 لُِيْظهَِرُه َعَلى 

ِّ
الأديان، بقوله عز وجل:  {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِالَُْدى َوِديِن الَْق

ِه َوَلْو َكِرَه الُْْشِرُكوَن} ]التوبة:33[. ففعل ذلك. وكان اأبو بكر ال�شديق، 
ِّ
يِن ُكل

ِّ
الد

ليثقوا  اإظهار دينه.  اأغزى جيو�شه عرفهم ما وعدهم اهلل، من  اإذا  ر�شي اهلل عنه، 
بالن�شر، وي�شتيقنوا بالنجاح. وكان عمر بن اخلطاب، ر�شي اهلل عنه يفعل كذلك 
يف اأيامه، حتى وقف اأ�شحاب جيو�شه عليه، فكان �شعد بن اأبى وقا�س، رحمه اهلل، 
وغريه من اأمراء اجليو�س، من جهته، يذكر ذلك لأ�شحابه، ويحر�شهم به، ويوثق 

لهم، وكانوا يلقون الظفر يف فتوحاتهم)2(. 

اأبو بكر حممد بن الطيب، اإعجاز القراآن للباقالين، حتقيق ال�سيد اأحمد �سقر، الطبعة الثالثة، دار املعارف مب�سر، القاهرة، اجلزء )1(، �ش7.   -1
.http://www.yassoop.com م�سدر الكتاب موقع يع�سوب

.189 �ش  ال�سابق:  املرجع   -2
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املبحث الثالث
الإنبـــــــات

الإنبات لغة:  1-1
الزرع:  اإنبات  وينمو،  ينبت  جعله  النبات:  اإنبات  اأنبت،  م�شدر   
ُمْنبت،  ُمْنبت، واملفعول  اإنباتاً، فهو  اأنبت ينبت،  اأنبت،  اإنبات: م�شدر  منوه، 
للمتعدي اأنبت احلُب: نبت، اأخرج راأ�شه من الأر�س، ن�شاأ وربا، اأنبت الغالم: 
بلغ مبلغ الرجال،اأنبت املكان: اأخرج النبات، اأنبت اهلل الزرع: جعله يخرج 

من الأر�س، اأنبت الطفل: رباه ون�شاأه)1(. 
اأنبت  النبات،  اأخرج  املكان،  اأنبت  اإنباتاً،  اأنبت  العرب:  ل�شان  ويف   
ينبت  اأنبت  الغالم: كرب، �شار كالرجال،  اأنبت  الأر�س،  اأخرجه من  النبات: 

اإنباتاً، فهو ُمْنبت)2(. 
وجاء يف معجم مقايي�س اللغة: اأنبتت الأر�س، اأخرجت النبات،{َوإِْذ   
ُقْلُتْم يَا ُموَسى َلن نَّْصربَِ َعَلَى َطَعامٍ َواِحٍد َفاْدُع لََنا َربََّك يُِْرْج لََنا مَّا تُنِبُت اَلْرُض} 
]البقرة:61[. اأنبت الغالم: بلغ مبلغ الرجال. اأنبت اهلل الزرع: جعله يخرج من 
 الثََّمَراِت 

ِّ
يُْتوَن َوالنَِّخيَل َواَلْعَناَب َوِمن ُكل ْرَع َوالزَّ الأر�س وينمو، {يُنِبُت َلُكم بِِه الزَّ

ُروَن} ]النحل:11[. اأنبت اهلل النا�س من الأر�س: اأن�شاأهم  َقْومٍ يََتَفكَّ
ِّ
إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة ل

الطفل:رباه  اأنبت  ]نوح:17[.  نََباتًا}  الَْْرِض  َن 
ِّ
م َأنَبَتُكم  {َواللَُّ  واأوجدهم،  

َلَها َزَكِريَّا} ]اآل عمران:37[)3(. ون�شاأه، {َوَأنَبَتَها نََباتاً َحَسناً َوَكفَّ
1-2 الإنبات ا�سطلحًا:

نعني بالإنبات ا�شتعادة  جنني البذرة لن�شاطه احليوي بعد ما كان يف حالة   
�شبات ق�شرية اأو طويلة ح�شب الأنواع النباتية، وتبداأ الآليات الف�شيولوجية 
لالإنبات قبل بروز اجلذير، وهو ما يعرف بالإنبات الف�شيولوجي، ويوجد لدى 
د اأحمد خمتار عبد احلميد عمر : معجم اللغة العربية املعا�سرة، موؤ�س�سة عامل الكتب للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة )2(،   -1

.201 �ش   ،)3( اجلزء  1429-2008م، 
�ش119. 1414ه-   ،)1( الطبعة  لبنان،  بريوت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  �سادر  دار  العرب،  ل�سان  منظور:  ابن   -2

87 1979م،�ش   1399- طبعة   ،)3( اجلزء   ، الفكر  دار   ، اللغة  مقايي�ش  معجم   : احل�سن  اأبو  زكريا  بن  فار�ش  بن  حمد   -3

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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النباتات البذرية منطني من منو البادرات)1(.  

كما يعرف الإنبات: اإنتاج بادرات قادرة على النمو ب�شورة معتمدة   
على نف�شها. اأما الإنبات الف�شيولوجي: هو خروج اجلذير والري�شة من البذرة، 

وعادة يخرج اجلذير اأوًل)2(.  
اخلاليا  انق�شام  قبل  حتدث  كيميائية  عمليات  هو  الكيميائي:  الإنبات   
وحتول  اله�شم  عمليات  وحدوث  الإنزميات  ن�شاط  يف  وتتمثل  وات�شاعها. 
الإندو�شبريم  ن�شيج  اأو يف  الفلقات  املختزنة يف  الذائبة  الكيميائية غري  املواد 
اإىل �شورة ذائبة ب�شيطة ميكن امت�شا�شها، ويحدث التحول الغذائي بوا�شطة 
الإنزميات املوجودة يف البذرة احلية التي تن�شط ن�شاطاً ملحوظاً بعد امت�شا�شها 
للماء. ومن اأمثلة اإنزميات التحلل املائي اإنزمي الديا�شتيز الذي يحول الن�شاء اإىل 
�شكر، واإنزمي الربوتيز الذي يحول الربوتني اإىل اأحما�س اأمينيه، واإنزمي الليبيز 
الذي يحول الزيوت والدهون اإىل اأحما�س اأمينية وجل�شرين. ومع حدوث 
التغريات الكيميائية ين�شط اجلنني ويزداد يف حجمه مع امت�شا�س املاء. ويبداأ 

ال�شيتوبالزم يف ممار�شة اأن�شطته الف�شيولوجية وي�شبح اأكرث �شيولة)3(. 
ال�رشوط اللزمة للإنبات: 

البذرة: هي و�شيلة تكاثر للنباتات تنتج من بوي�شة خم�شبة، اإ�شافة لذلك   
فهي ت�شكل خمزون لكثري من املواد الغذائية ومواد الطاقة، وتعرف البذرة على 
اأنها نبات جنيني يف حالة �شكون. تتكون من اجلنني)جذير، ري�شة، فلقة اأو فلقتان( 
يحاط من اخلارج بغالف ي�شمى الق�شرة، بها غذاء خمزون، اإما يف بع�س اأجزاء 
اجلنني كما يف الفلقات، اأو يف جزء خا�س ي�شمي ال�شويداء اأو الإندو�شبريم، ويف 
هذه احلالة ت�شمى البذرة اإندو�شبريمية، كما يف الذرة والقمح والأرز وال�شعري. 

يف ذوات الفلقتني يخزن الغذاء يف الفلقتان كما يف الفول ال�شوداين.
�ش41.  ،1423  ،)1( الطبعة   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الأهرام  دار  النباتات،  بذور  الرحمن:  عبد  معيوف   -1
.51 �ش   1423- الأوىل،  الطبعة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  قباء  دار  الإنبات،  معجزة  �سليمان:  احلميد  عبد   -2

.89 اأ�سا�سيات علم النبات العام، دار الفكر العربي، �سل�سلة الفكر العربي ملراجع العلوم،2001م، �ش-86  اأ.د. حممود حممد جرب واآخرون:   -3
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اأنواع البذور:
بذور مغلفة: وهي تنمو داخل اأع�شاء خا�شة ت�شمى الأزهار وتتكون داخل   •
مبي�س الزهرة، يف بع�س الأحيان تنتفخ املباي�س لتكون ثمار حتمي البذور 
وت�شاعد يف انتثار البذور وت�شتتها بعيداً اأماكن انتاجها لتقليل املناف�شة بني 
اأفراد النوع الواحد وتعمري مناطق بيئية جديدة. قد تكون هذه الثمار طرية 
اأما يف ذوات الفلقة الواحدة  اأو جافة يف �شكل قرن كما يف الفا�شوليا. 

تلتحم البوي�شة مع املبي�س مكونة احلبة كما يف الذرة وال�شعري.
بذور عارية: تتكون هذه البذور على �شطح حرا�شف التي تكون املخاريط،   •
حيث اأن عاريات البذور لي�س لها مباي�س عند ن�شج البذور تلتحم احلرا�شف 

مع بع�شها موفرة احلماية)1(.  
النوى : والنوى جمع نواة. ويجري يف كل ما له  نواة كامل�شم�س واخلوخ.  •

تنبت البذور بعد ن�شجها يف ظل الظروف املالئمة لتكون ما ي�شمى بالبادرة   
seedling وت�شتمر هذه يف الإنبات لتعطي النبات الكامل، ويلزم الإنبات 
نف�شها  بالبذرة  تتعلق  داخلية  العوامل  هذه  بع�س  معينة،  ظروف  توفر 
الداخلية:  العوامل  من  املحيطة،  بالظروف  تتعلق  الآخر خارجية  وبع�شها 
حيوية اجلنني: البذور امل�شابة اأو العفنة ل تنبت رغم توفر �شروط الإنبات، 
جافة  اأماكن  يف  البذور  تخزن  اأن  يجب  اجلنني  حيوية  على  وللحفاظ 
ودرجة حرارة متو�شطة اأو منخف�شة. هنالك بذور تظل حمتفظة بحيويتها 
لفرتة ق�شرية، وهنالك بذور تظل حية لعدة �شنوات ولكنها كامنة اإىل اأن  
الظروف املنا�شبة. وفرتة الكمون متغريه، مبعنى اأن الفرتة الزمنية قد تطول 

اأو تق�شر ح�شب نوع النبات.  
فرتة الكمون اأو ال�سكون: بع�س اأنواع البذور ل تنبت بعد جمعها من الثمرة   •
اأ�شباب الكمون  مبا�شرة، بل حتتاج لفرتة ت�شمى فرتة الكمون، وترجع ؟ 

2018/2/27م. يوم  يف  https://or.wikipedia.org/wiki/بذرة  ال�ساملة:  املعرفية  املو�سوعة   -1

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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لالآتي:

عدم نفاذية الغالف لالأك�شجني واملاء الالزم لعملية الإنبات.  .1
�شالبة الغالف مما ي�شبب مقاومة ميكانيكية متنع الإنبات ومنو اجلنني.  .2

عدم اكتمال منو اجلنني.  .3

ومن  الوراثية.  العوامل  من  ملجموعة  اجلنني  حيوية  عملية  وتخ�شع   
املاء، وهو �شرط من �شروط الإنبات، وكل ما يطراأ  العوامل اخلارجية: وفرة 
على البذرة من تغريات اأثناء الإنبات ل يحدث اإل يف وجود املاء، املحتوى 
املائي ملعظم البذور %1 من وزنها،  ومن ناحية اأخرى فاإن غمر البذور باملاء 
غري م�شتحب، حيث اأنه يحدد كمية الأك�شجني الالزمة للبذرة، ومن العوامل 
النبات.  لنوع  وفقاً  تختلف  وهي  املالئمة  احلرارة  درجة  الأخرى  اخلارجية 
توؤثر على كل العمليات الف�شيولوجية، ارتفاع درجة احلرارة  درجة احلرارة 
عن احلد الأعلى امل�شموح به لنمو النبات يفقد الربوتوبالزم حيويته وميوت 
ويتوقف الإنبات. ومن العوامل اخلارجية وفرة الأك�شجني فهو لزم لعملية 
تنف�س البذور ، اجلنني كائن حي يتنف�س ويحتاج لالأوك�شجني حتى تتم اأك�شدة 
املختلفة،  احليوية  لالأن�شطة  الالزمة  الطاقة  واإطالق  اجلنني  املختزنة يف  املواد 
معظم البذور تف�شل الإنبات يف ال�شوء رغم اأن بع�شها يف�شل الظالم. ومن 
العوامل اخلارجية وجود العائل، النباتات الطفيلية ل تنبت اإل يف وجود العائل 
اإل يف وجود الذرة الرفيعة، لأن العائل يفرز  املنا�شب، مثل البودة ل  تنمو 

مواد حتفز عملية النمو)1(.  
التغريات التي تطراأ على النبات اأثناء الإنبات:

تعترب عملية الإنبات وفلق النوى  من اأعقد العمليات التي تتم يف عامل   
النبات وفيها تتجلى بو�شوح قدرة اخلالق العظيم، من هذه  التغريات:

�ش87، �سابق  مرجع   : النبات  علم  اأ�سا�سيات   -1
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اأوًل: التغريات الفيزيائية:
تتلخ�س يف دخول كميات من املاء للبذور بوا�شطة  ظاهرة الت�شرب    
وينتج عن ذلك  انتفاخ البذور وازدياد حجمها  مما يوؤدي اإىل زوال  التجعدات 
ترتفع درجة احلرارة  الق�شرة  وقد  اإىل متزق  يوؤدي  املوجودة  عليها ، وقد 

ن�شبياً.
ثانياً: التغريات الكيميائية:

وتتلخ�س يف حتول املواد الغذائية املخزونة يف البذرة من �شورة غري   
ذائبة اإىل �شور ذائبة  �شهلة الذوبان  ويتم ذلك بوا�شطة  الإنزميات  التي تفرزها 
اأن�شجة اجلنني. هذه الإنزميات ل تن�شط اإل يف وجود املاء، ومن اأمثلة اإنزميات 
الربوتيز  واإنزمي  �شكر،  اإيل  الن�شا  يحول  الذي  الديا�شتيز  اإنزمي  املائي  التحلل 
الذي يحول الربوتني اإيل اأحما�س اأمينية، واإنزمي الاليبيز الذي يحول الزيوت 

اإىل اأحما�س دهنية وجل�شرين.
ثالثاً: التغريات احليوية:

تنتج عنها ن�شاط املر�شتيمات الأولية للجنني وانق�شامها انق�شامات متتالية   
ينتج عن ذلك خروج اجلذير اإىل اأ�شفل وهذا هو اأول ما يظهر من البذرة ، ثم 

تظهر الري�شة على �شطح الرتبة)1(. 
ويتنوع الإنبات بتنوع النباتات، فهنالك الإنبات الأر�شي  حيث تبقى   
الفلقة  اأو  الفلقتان  تخرج  اأو  امل�شري  الفول  نبات  مثل  الرتبة  داخل  الفلقتان 
فوق �شطح الأر�س كما يف الرتم�س)2(. ومن اأوجه الإعجاز يف تركيب البذرة 
اإحتوائها على غذاء خمزون يكفي اجلنني حلني تكوين الأوراق اخل�شراء التي 

ت�شنع الغذاء. 

.88 –  87 �ش  �سابق،  مرجع  العام،  النبات  علم  اأ�سا�سيات  واآخرون:  جرب  حممد  حممود   -1
�سابق،�ش:58-57. ،مرجع  الكرمي  القراآن  يف  النبات  عامل   -2

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 96

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
املبحث الرابع

الروؤية القراآنية للإنبات
الإنبات عملية حيوية عزاها اهلل �شبحانه وتعاىل اإىل نف�شه، ول يوجد   
اآيات كثرية  نذكر منها  اأنه ينبت هذه البذور وقد ذكر ذلك يف  اأحد يدعي 
 
ِّ
قول احلق عز وجل: {َواَلْرَض َمَدْدنَاَها َوَألَْقْيَنا فِيَها َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكل

َشْيء مَّْوُزوٍن} ]احلجر:19[. 
ويف هذه الآية  يذكر رب العزة عباده ببع�س نعمه عليهم واأنه اأنبت من   
هذه الأر�س كل �شيء موزون وحم�شوب بح�شاب دقيق  حتتار فيه العقول)1(، 
 مَّْوُزوٍن} فهنالك توازن 

ٍ
 َشْيء

ِّ
والتوازن الذي ذكره يف هذه الآية {ِمن ُكل

بني منتجات الغذاء وهي النباتات  وامل�شتهلكات  املختلفة ، وهنالك عمليات 
حيوية متعددة حتفظ هذا التوازن الرباين.

ومن اأجمل ما قراأنا يف هذا املو�شوع ما كتبه ال�شيخ املراغي يف تف�شريه   
فقال: " اإن كل نبات قد وزنت عنا�شره وقدرت تقديراً، فرتى العن�شر الواحد 
يختلف من نبات عنه اإىل اآخر بوا�شطة امت�شا�س الغذاء من العروق ال�شاربة 
هذا  حد  والذي  والأوراق،  والأغ�شان  ال�شاق  اإىل  يرفع  ومنها  الأر�س  يف 
الختالف تلك الفتحات ال�شعرية  التي يف ظواهر اجلذور وثقوب كل نبات 
اإل املقدار الالزم من العنا�شر وتطرد ما �شواه لأنه يالئمها ، فهنالك  ل ت�شع 
ويف   32% مبقدار  ناأكله  الذي  الذرة  حب  يف  يدخل  البوتا�شيوم  عن�شر 
�شلح  التفاوت  وبهذا   61.5% والبطاط�س   34.6% والرب�شيم   34.4% الق�شب 
الق�شب لأن يكون �شكراً والرب�شيم اأن يكون قوتاً للبهائم والذرة والبطاط�س 
اأن تكون قوتاً لالإن�شان و�شدق اهلل حيث يقول: {َواَلْرَض َمَدْدنَاَها َوَألَْقْيَنا فِيَها 
 مَّْوُزوٍن} ]احلجر:19[. كالم ال�شيخ هذا يتفق 

ٍ
 َشْيء

ِّ
َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكل

متاماً مع ما تو�شل اإليه العلم احلديث اأن الغ�شاء البالزمي للخاليا ذو خا�شية 
�سابق،ج2،�ش:5-2. مرجع  الكرمي،  القراآن  ،تف�سري  كثري  ابن   -1
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نفاذ اختيارية ل ي�شمح اإل بدخول اأنواع حمددة من العنا�شر التي يحتاج لها 
النبات وبكميات حمددة كذلك)1(. 

عملية الإنبات يف النبات  تتجلى فيها معجزات كثرية، فهذه النباتات    
تتمايز اإىل نباتات ذكور واأخرى اإناث كما يف النخل، واأن تكون النبتة خنثى  
اهلل  ينبهنا  ولهذا  النباتات،  غالبية  يف  كما  التنا�شليني  اجلهازين  على  حتتوي 
 
ِّ
َأنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكل َيَرْوا إَِل الَْْرِض َكْم  �شبحانه وتعاىل اإىل ذلك يف قوله: {َأَوَلْ 
َزْوٍج َكِريٍم• إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّْؤمِِننَي} ال�شعراء: ٧ - ٨  .اهلل �شبحانه 
 َزْوٍج 

ِّ
وتعاىل ينبهنا ويلفت اأنظارنا اإىل التفكر والتدبر وذلك يف قوله {ِمن ُكل

َكِريٍم}، والزوجية يف الكائنات احلية من الآيات الدالة على قدرته وعظمته.
الإعجاز يف الإنبات:

العقل  تتحدث عن ظواهر غريبة على  القراآن  اآيات كثرية جاءت يف   
احلية  الكائنات  وت�شبيح  ال�شجر  و�شجود  والطيور  النمل  كالم  مثل  الب�شري 
إالَّ   

ٍ
َشْيء ن 

ِّ
َوإِن م فِيِهنَّ  َوَمن  َواَلْرُض  ْبُع  السَّ َماَواُت  السَّ َلُه  ُح 

ِّ
واجلمادات {ُتَسب

ُح بَِْمَدهِ َولَـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحلِيماً َغُفورًا} ]الإ�شراء:44[. 
ِّ
ُيَسب

وقد اتخذ امللحدون هذه الآيات و�شيلة للقدح والت�شكيك يف �شدق القراآن 
الكرمي وم�شدره الإلهي، واأخذوا يروجون الأباطيل واحلجج التي ما اأنزل اهلل 
بها من �شلطان التي تزعم اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم هو من و�شع وجمع 
اأ�شاطري  اأو هو  اإليه خرافات ع�شره،  القراآن من كتب الأقدمني واأ�شاف  هذا 
موجودة يف التوراة والإجنيل، اأو هو �شاحر، لكن بعد اأن تطور العلم اأخذت 
معجزات القراآن تت�شح وتتجلى من خالل البحث العلمي، بداأ كثري من العلماء 
يعيدون قراءة وتف�شري الآيات الكونية، واأ�شبحت هذه املكت�شفات دلئل على 
�شدق �شاحب هذه الر�شالة، وبرهنت على اأن مثل هذا القول ل ياأتي اإل من 
عليم خبري، واأنه كلما تقدم العلم اأخذ يقرتب رويداً من القراآن. من الأ�شئلة 
.56 1998م �ش  العربي، -1419  الفكر  دار  الأوىل،  الطبعة  الكرمي،  القراآن  النبات يف  الهادي، ودينا حم�سن بركة:  املنعم فهيم  اأنظر عبد   -1

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور
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كانت  واإذا  ذكية؟  كائنات  النباتات  هل  املجال:  هذا  يف  نف�شها  تطرح  التي 
كذلك، اأين يوجد مركز ال�شيطرة والتحكم؟ وكيف تنقل النباتات اأحا�شي�شها؟ 
واإذا كانت حت�س وت�شتجيب، ما الذي مينعها من الت�شبيح وال�شجود؟ وهل كل 
ما ل ندركه بعقولنا ل ميكن اأن يكون؟ وما هي اآخر الأبحاث يف جمال علوم 

النباتات يف هذه الت�شاوؤلت؟ 
ع�شبي  جهاز  وجود  متاماً  ي�شتبعدون  العلماء  كان  قريب  وقت  حتى   
اأنها قد تغري  يبدو  الدماغ، لكن الأبحاث اجلديدة  ي�شبه  ما  اأو  النباتات،  لدى 
هذه الفكرة، حيث اأن النباتات كانت تو�شف باأنها كائنات غبية، وهي كائنات 
اأولية، وتعد مرحلة بني اجلماد واحليوان. وما زالت هذه الفكرة توؤثر على راأي 
الكثريين يف وقتنا احلايل، وتوؤثر حتى على بع�س العلماء، لكن بداأت الفكرة 
للنباتات حياة جن�شية، وحتري  اأن  العلماء  اكت�شف  مئتي عام عندما  تتغري منذ 
مناعة،  جهاز  اأي�شاً  للنباتات  اأن  ال�شنني  ع�شرات  من  اكت�شفوا  عندما  العلماء 
اأن النباتات كائنات حية، لها العديد من  تدافع به �شد الأمرا�س، وتاأكد لهم 

القدرات، مما اأثار ف�شول العلماء ليفرت�شوا اأن للنباتات جهاز ع�شبي)1(. 
الدماغ النباتي:

باحثني من جامعتي بون وفلورن�شا، متكنوا من اكت�شاف ما ميكن و�شفه   
بالدماغ النباتي يف تركيبة جذر نبات الذرة، حيث يوؤكد الباحث فرانتي�شك 
كهربائية  اأن�شطة  جمموعة   اكت�شاف  من  متكنوا  اأنهم  بون  جامعة  من  بالو�شكا 
يف جذور النبات، كما وجدوا اأن الرتكيبة البيولوجية للخاليا �شبيهة برتكيبة 
ما  بدايتها،  يف  مازالت  الأبحاث  تلك  اأن  اإىل  اأ�شار  لكنه  احليواين.  الدماغ 
يجعله من املبكر احلديث عن "دماغ نباتي"، واأ�شاف اأنهم يطلقون الآن على 
ما اكت�شفوه لدى النباتات ا�شم: "مركز التحكم" يف "اجلذور" يعطي الأوامر 
للنبات ليعرف يف اأي اجتاه عليه اأن ينمو، وي�شيف بالو�شكا اإن معاجلة البيانات 
اأطراف  �شلوك  على  مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  النبات  جذور  داخل  نقلها  يتم  التي 

.14 �ش  2005م،  والن�سر،  للطباعة  الوفاء  دار   ، )بحث(  احلق،  نور  فرا�ش  تعديل   ، ال�سعراين  وليد  حممد   -1
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اجلذور، فاجلذور ت�شجل مثاًل وجود مادة �شامة يف املحيط القريب، وهو ما 
اأطراف  يف  املعلومات  تلك  تخزين  ويتم  يتفاداها.  اأن  النبات  على  اأن  يعني 
اأي اجتاه  النبات بذلك يف  النمو، ليعرف  نقلها ب�شرعة ملناطق  اجلذور، ويتم 

عليه اأن ينمو. 
على  تبني  والتي  املعلومات  النباتات  بها  تنقل  التي  الطريقة  وهذه   
احليوان،  عامل  يف  الدماغ  عمل  طريقة  مع  متاماً  تت�شابه  اأفعالها  ردود  اأ�شا�شها 
اأن  اإىل  م�شرياً  بون،  جامعة  من  فولكمان  ديرت  النباتات  عامل  يوؤكد  ح�شبما 
الرتكيب  بني  العالقة  اكت�شاف  على  ي�شاعد  مانكو�شو  وزميله  بالو�شكا  بحث 
اخللوي للنبات- الذي ي�شبه تركيبة اجلهاز الع�شبي احليواين – والإ�شارات 
الكهربائية. وهو ما ميكن اعتباره جهاز ع�شبي نباتي، يقوم بنف�س الدور الذي 
يقوم به اجلهاز الع�شبي لدى احليوان، لكنه خمتلف البناء)1(. يقول املوىل عز 
 َفَأْخَرْجَنا مِْنُه 

ٍ
 َشْيء

ِّ
َماء َماء َفَأْخَرْجَنا بِِه نََباَت ُكل وجل : {َوُهَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السَّ

ْن َأْعَناٍب 
ِّ
ِرُج مِْنُه َحبًّا مُّتََاكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت م َخِضًرا نُّْ

مَّاَن ُمْشَتبًِها َوَغيَْ ُمَتَشابٍِه انُظُروْا إِِل ثََِرهِ إَِذا َأثََْر َويَْنِعِه إِنَّ ِف َذلُِكْم آليَاٍت  يُْتوَن َوالرُّ َوالزَّ
بِِه  {َفَأْخَرْجَنا  تعاىل  قوله  يف  املف�شرون  يقول   .]99: ]الأنعام  يُْؤمُِنوَن}  َقْومٍ 

ِّ
ل

} اأي كل �شنف من اأ�شناف النبات املختلفة يف الكم والكيف 
ٍ
 َشْيء

ِّ
نََباَت ُكل

واخلوا�س والآثار اختالفا متفاوتا يف مراتب الزيادة والنق�شان ، والنبات هو 
هذه  من  يت�شح  املطر،  نزول  عند  حيواناً  اأو  كان  نباتاً  الأر�س  من  يخرج  ما 
الآية اأن املاء �شروري و�شرط اأ�شا�شي حلدوث الإنبات)2(. عند نزول املاء على 
تن�شط  البكترييا  ذلك: جراثيم  على  الأمثلة  ومن  اأ�شياء عديدة  تنبت  الأر�س 
تنبت،  وال�شرخ�شيات  احلزازيات  جراثيم  تنبت،  الفطريات  جراثيم  وتنبت، 
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بذور النباتات تنبت وتخرج، الب�شالت والريزومات والكورمات والدرنات 
تنبت،وكثري من بي�س احليوانات يفق�س ويخرج، كثري من الكائنات احلية التي 
عز  املوىل  لقول  م�شداقاً  يجئ  وهذا  ن�شاطها،  تعاود  �شبات  حالة  يف  كانت 
َن الَْْرِض نََباتًا} ]نوح :17[.يقول الرازي يف تف�شري هذا 

ِّ
وجل {َواللَُّ َأنَبَتُكم م

ِعنَد  ِعيَسى  َمَثَل  الأر�س، {إِنَّ  من  اآدم  اأباكم  اأنبت  الأوىل  الآية:  من  اجلزء 
الّلِ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكون} ]اآل عمران:59[. والثانية اأن 
اهلل اأنبت الكل من الأر�س لأن اهلل تعاىل يخلقنا من النطف وهي متولدة من 

الأغذية والأغذية املتولدة من النبات املتولد من الأر�س)1(.
الزرع  ومنو  الإنبات  اأن  اإىل  ت�شري  التي  الآيات  من  العديد  وهنالك   
الأمثلة  ومن  فيها،   لالإن�شان  دخل  ل  ربانية  اأ�شياء  هي  وثمره  ينعه  واإخراج 
اِرُعوَن}  على ذلك قوله تعاىل : {َأَفَرَأيُْتم مَّا تَُْرُثوَن • َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم نَُْن الزَّ
]الواقعة:63-64[. يعني البذر جتعلونه يف الأر�س بعد اأي حتريكها وت�شويتها، 
اأم نحن  لالأكل  ي�شري �شاحلاً  اأن  اإىل  تنمونه  ثم  تزرعونه؟ جتعلونه زرعاً  اأاأنتم 
الزارعون له؟ ل �شك اأن اجلواب ل ، اأنت يا ربنا الزارع واملنبت ونحن يا رب 
ل قدرة لنا على ذلك، كل عاقل يقول لهم اإن من اأنبت هذا البذر واأخرج منه 

النبات احلي، األي�س بقادر على اأن يبعثكم من بعد موتكم؟)2(.
دور الإن�شان حم�شور فقط يف احلرث واإعداد الأر�س وو�شع البذور   
واإخراج  النبات  ومنو  والإحيائية  الكيميائية  العمليات  كل  لكن  باملاء،  وريها 
اأزهاره وثماره هي من عند اهلل ولي�س لالإن�شان اأي دور يف هذه العمليات، 
ويف حديث اأبي هريرة مرفوعاً قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ) ل 
يقل اأحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت، اأمل ت�شمع قول اهلل تعاىل : {َأَفَرَأيُْتم مَّا 

اِرُعوَن}]الواقعة: 64-63[ )3(. تَُْرُثوَن • َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم نَُْن الزَّ
http:// ،اأبو عبد اهلل حممد بن عمر احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي ، تف�سري القراآن العظيم، مفاحت الغيب، م�سدر الكتاب موقع التفا�سري  -1

.wwwaltfasir.com
ال�ساملة.  املكتبة  �ش44،   ،59 اجلزء  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء  العظيم،  القراآن  تف�سري  ال�سنقيطي:  الأمني  حممد   -2
�ش668.  ال�ساملة،  املكتبة  امل�سدر   ،)6( اجلزء  الأول،  الف�سل  امل�سابيح،  م�سكاة  التربيزي:  العمري  اخلطيب  اهلل  عبد  بن  حممد   -3
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اأنها  ذلك:  من  نذكر  والعجائب  املعجزات  من  العديد  تظهر  النباتات   
املاء،  عن  تبحث  الأر�س  نحو  تتجه  جذورها  واأن  ال�شوء،  نحو  تتجه  دائماً 
واأن اأوراقها بها مادة خ�شراء ت�شمى الكلوروفيل عند تعر�شها لأ�شعة ال�شم�س 
الأ�شا�شية  مكوناته  اإىل  املاء  جزيئات  ب�شطر  يقوم  حراري  مفاعل  اإىل  تتحول 
املاء  مع  الكربون  اأك�شيد  ثاين  با�شتخدام  وتقوم  والهيدروجني،  الأك�شجني 
النبات  املوؤثرات؟  لهذه  املخلوقات  هذه  ا�شتجابت  كيف  غذائها،  لتكوين 
اإنباته، ومنوه اخل�شري،  يبدئ الكثري من املعجزات الربانية ويت�شح ذلك يف 
واإزهاره واإثماره. وما زال علماء النبات يكت�شفون العديد من عجائبه التي 
بالتفكر  واأمره  لالإن�شان،  ذلك  كل  و�شخر  خلق  من  �شبحان  العقول،  حتري 
والتدبر يف خلقه حتى يزداد اإمياناً به وي�شتقل هذه الأ�شياء امل�شخرة يف حتقيق 
ال�شتخالف الرباين يف الأر�س. ويقول املوىل عز وجل: {َفْلَينُظِر اْلِنَساُن 
َحّباً  فِيَها  • َفَأنَبْتَنا  َشّقاً  الَْْرَض  َشَقْقَنا  • ُثمَّ  َصّباً  الَْاء  َصَبْبَنا  • َأنَّا  َطَعاِمِه  إَِل 
لَُّكْم  • مََّتاعاً  َوَأبّاً  • َوَفاكَِهًة  ُغْلباً  • َوَحَدائَِق  َونَْلً  • َوَزيُْتوناً  َوَقْضباً  • َوِعَنباً 
َولَِنَْعاِمُكْم} ]عب�س:24-32[. نالحظ اأن الآيات بداأت بقوله َفْلَينُظِر لأن اإنبات 
النبات يحتاج اإىل نظر وب�شر وب�شرية، وتدبر هذه ال�شنن الكونية. كثري من 
الع�شور،  كل  يف  تتكرر  اأزلية  الإنكار  وق�شية  والن�شور،  البعث  ينكر  الب�شر 
اإل اأن اهلل يحب للنا�س الإميان، وق�شية البعث والن�شور تتكرر يومياً يف اإحياء 

الأر�س امليتة القاحلة، األي�س من اأحياها بقادر اإحياء املوتى؟ 
اآيات اهلل يف البذور:

النباتات،وجعل  من  كثري  اأ�شا�شاً حلياة  البذرة  اهلل جلت حكمته  جعل   
البذرة اأ�شا�شاً لتكاثرها، ففي البذرة عامل كبري لو اطلعنا عليه خل�شعت قلوبنا 
اأمهاتها، وقد هياأ  بعيداً عن  البذور  انتثار  الآيات  اإجالًل وتعظيماً، ومن هذه 
اهلل لهذه البذور و�شائل عديدة لتبتعد بها بعيداً لتعمري مناطق جديدة وتقليل 
املناف�شة بني اأفراد النوع على املاء والغذاء واملكان، من هذه الو�شائل : بع�س 

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور
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تطري  زغب  له  وبع�شها  الكيلومرتات،  ملئات  تطري  اأجنحة  لها  جمنح،  البذور 
تتاأثر  ل  عازل  غالف  لها  البذور  بع�س  الع�شر،  نبات  مثل  ق�شرية،  مل�شافات 
باملاء تنقل عرب الأنهار وال�شيول مغلفة تغليفاً حمكماً عازًل حيث يوؤثر املاء يف 
منو البذور. وبع�س البذور لها مادة ل�شقة تلت�شق باأرجل الطيور لتنقل عند 
بعيداً  البذور  نرث  انفجر  اإذا  لها غالف  واأخرى  اأخرى،  اإىل  بالد  من  هجرتها 
اأمهاتها، والبذور الرعوية  مو�شوعة يف حمفظة واملحفظة فوق لولب،  عن 
اإذا وقع اللولب على الأر�س �شاهمت الريح يف غر�شه يف الأر�س ثم تنتقل 
البذرة اإىل باطن الأر�س، واأخرى لها غالف �شلب تاأكله الطيور واحليوانات 
ول تتاأثر هذه البذور باإنزميات هذه احليوانات وتخرج مع الرباز يف مكان اآخر 

بعيد)1(. 
واحتواء  بداخلها  اجلنني  �شكون  معجزاته  على  الدالة  الآيات  ومن   
البذرة على قدر موزون من الغذاء يكفي لنمو اجلنني حتى ي�شتطيع اأن ي�شنع 
النبات غذاءه بنف�شه، وهذه البذور تظل على هذه احلالة ما مل يدخل املاء اإىل 
 َويُِْيي 

ِّ
َت ِمَن الَْي

ِّ
ِت َويُِْرُج الَْي

ِّ
داخلها، �شبحان اهلل القائل: {يُِْرُج الَْيَّ ِمَن الَْي

النبات  اأخرج  الذي  اإن   . ]الروم:19[  تَُْرُجوَن}  َوَكَذلَِك  َمْوتَِها  َبْعَد  الَْْرَض 
احلي من البذرة ال�شاكنة األي�س بقادر على اإعادة احلياة بعد املوت؟  

يعطي القراآن الكرمي خال�شة  املعرفة العلمية اأي يعطي الزبدة العلمية للمعرفة 
وينطلق بها ملعرفة احليثيات التي ا�شتخرجت منها الزبدة ، على عك�س العلم 
التجريبي الذي يبداأ بالفر�شيات ثم اإجراء التجارب وجمع البيانات وحتليلها 

ومن ثم ا�شتخراج النتائج املعرفية)2(. 
الإن�شان  اإقناع  يف  وال�شتدليل  التاأملي  املنهج  الكرمي  القراآن  ي�شوق   
بالبعث بعد املوت وغالباً ما ي�شتخدم اإحياء الأر�س بعد اأن كانت هامدة، ومن 
ماهر اأحمد ال�سويف: اآيات اهلل يف اجلبال وال�سحاري والغابات والنباتات  والأزهار والألوان، املكتبة الع�سرية، �سيدا ، بريوت، لبنان،2009م-   -1

�ش275. 1429هـ، 
حممد اأحمد حممد خري: حقائق علمية عن املاء يف بع�ش اآيات القراآن الكرمي ،الطبعة الأوىل 2015م،�سينان العاملية للطباعة والن�سر ، ال�سودان،   -2

�ش -50 53.
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َن الَْبْعِث 
ِّ
الآيات الدالة على ذلك قوله تعاىل: {يَا َأيَُّها النَّاُس إِن ُكنُتْم ِف َرْيٍب م

 َ
ِّ

ُنَبني
ِّ
لََّقٍة َوَغْيِ مَُلََّقٍة ل ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّْضَغٍة مَُّ

ِّ
َفإِنَّا َخَلْقَناُكم م

ُكْم  َلُكْم َونُِقرُّ ِف الَْْرَحامِ َما َنَشاء إَِل َأَجٍل مَُّسمًّى ُثمَّ نُِْرُجُكْم ِطْفلً ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ
َومِنُكم مَّن يَُتَوفَّى َومِنُكم مَّن يَُردُّ إَِل َأْرَذِل الُْعُمِر لَِكْيَل َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْيئاً َوَتَرى 
 َزْوٍج َبهِيٍج} 

ِّ
ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكل َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ َفِإَذا  الَْْرَض َهاِمَدةً 

]احلج:5[، اأي نبعثهم من قبورهم اأحياء كما اأخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها، 
ِت َويُِْرُج 

ِّ
واأحيينا باإخراجها ذلك البلد امليت، وقوله تعاىل: {يُِْرُج الَْيَّ ِمَن الَْي

 َويُِْيي الَْْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَكَذلَِك تَُْرُجوَن} ]الروم:19[، يعني 
ِّ

َت ِمَن الَْي
ِّ
الَْي

َمْيتاً  َبْلَدةً  بِِه  تخرجون من قبوركم اأحياء بعد املوت، وقوله تعاىل: {َوَأْحَيْيَنا 
َكَذلَِك الُُْروُج} ]ّق:11[، اإىل غري ذلك من الآيات)1(. 

اإن عجائب الكون ل  يقول كارل هامي يف كتابه )امل�شيحية والعلوم(   
ت�شمح بالإميان فقط بل تدعو النا�س لهذا الإميان واأن ال�شتدلل بالكون قد عاد 
للظهور من جديد يف ع�شر النه�شة والتفكري العقلي، ب�شبب انهيار النظرية 

الآلية يف تف�شري الكون)2(. 
اأ�شلوب ال�شتدلل والإقناع العقلي اأ�شلوب متيز به القراآن الكرمي يف   
لفت نظر خليفته يف الأر�س للنظر ملخلوقاته احلية وغري احلية ومعرفة قوانينها 
التي تديرها و�شننها التي ت�شريها عل ذلك يقوده لالإميان اليقيني باهلل والفطرة 
التي فطر اهلل اخللق عليها ومن الآيات الدالة على هذا الأ�شلوب:{يُنِبُت َلُكم بِِه 
ُروَن}  َقْومٍ يََتَفكَّ

ِّ
 الثََّمَراِت إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة ل

ِّ
يُْتوَن َوالنَِّخيَل َواَلْعَناَب َوِمن ُكل ْرَع َوالزَّ الزَّ

]النحل:11[. هنالك ربط وا�شح بني الإنبات والتفكر وهو نوع من الأ�شلوب 
ير،  مل  اأو  انظروا،   ، فلينظر  مثل  األفاظاً  القراآن  ي�شتخدم  ما  وكثرياً  العقلي، 
اأو مل يروا...الخ، النظر هنا والروؤية للعقل املتاأمل املهياأ لال�شتنباط والتفكري 
 َماًء َفَسَلَكُه يََنابِيَع 

ِ
َماء ال�شليم. ويقول املوىل عز وجل: {َأَلْ َتَر َأنَّ اللََّ َأنَزَل ِمَن السَّ
�ش14.  ، ال�ساملة  املكتبة   ،48 اجلزء  بالقراآن،  القراآن   اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء  ال�سنقيطي:  الأمني  حممد   -1

.275 �ش  �سابق  مرجع   : ال�سويف  اأحمد  ماهر   -2
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َتلِفاً َألَْوانُُه ُثمَّ يَهِيُج َفتََاُه ُمْصَفّراً ُثمَّ يََْعُلُه ُحَطاماً إِنَّ  ِف الَْْرِض ُثمَّ يُِْرُج بِِه َزْرعاً مُّْ
ِف َذلَِك َلِذْكَرى لُِْولِي الَْلَْباِب} ]الزمر:21[.اأنظر اأيها القارئ الكرمي اإىل افتتاح 
الآية واختتامها، {َأَلْ َتَر} وِ{ُأْولِي الَْلَْباِب} فيها دعوة للنظر والتدبر واإعمال 
العقل، اأي تذكر اأيها الإن�شان اأنك كنت تعي�س مع الزرع املختلف طعمه ولونه 
وكان روعة وبهاًء يف اأجمل �شورة  ت�شر الناظرين، كيف هاج واأ�شبح م�شفراً 

ثم حتطم ومات .
اإن يف ذلك لذكرى لك وهذا حالك اأيها الإن�شان كالزرع تولد �شعيفاً   
ثم يجعل اهلل من بعد �شعف قوة ثم يجعل من بعد قوة �شعفاً و�شيبة ثم موتاً،  
ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد 

ِّ
وهذا يجئ ت�شديقاً لقوله تعاىل : {اللَُّ الَِّذي َخَلَقُكم م

ةٍ َضْعفاً َوَشْيَبًة يَُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو الَْعلِيُم الَْقِديُر}  ةً ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ َضْعٍف ُقوَّ
]الروم:54[. نالحظ اأن جنني البذرة ال�شاكن جمرد اأن ي�شل اإليه املاء يخرج 
عن �شباته وينمو ويزدهر ويكون زروعاً خمتلف األوانها وطعمها، الذي اأحيا 
البذرة بعد طول �شبات األي�س بقادر على اإحياء املوتى؟ {َوِمْن آيَاتِِه َأنََّك َتَرى 
ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُِْيي الَْْوَتى  الَْْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزلَْنا َعَلْيَها الَْاء اْهَتزَّ

 َقِديٌر} ]ف�شلت:39[.
ٍ
 َشْيء

ِّ
إِنَُّه َعَلى ُكل

اأي معجزاته، خا�شعة: ميتة مت�شققة،  اآياته  الآية ومن  افتتاح  اإىل  اأنظر   
ي�شبه  اأخرى  مرة  وحياته  بعثه  ثم  وموته  حياته  الإن�شان يف  اأن  الآية  هذه  تبني 
الأر�س متاماً، حيث ي�شبه اهلل �شبحانه اإحياء الأر�س باإحياء الإن�شان بعد موته، 
 ِ ِت اللَّ آَثاِر َرحَْ إَِل  وهنالك الكثري من الآيات يف هذا املعني منها:  {َفانُظْر 
َقِديٌر}   

ٍ
 َشْيء

ِّ
ُكل َعَلى  َوُهَو  الَْْوَتى  َلُِْيي  َذلَِك  إِنَّ  َمْوتَِها  َبْعَد  الَْْرَض  َكْيَف يُِْيي 

]الروم:50[.
مَّْيتاً  َبْلَدةً  بِِه  َفَأنَشْرنَا  بَِقَدٍر  َماًء   

ِ
َماء السَّ ِمَن  َل  َنزَّ تعاىل:  {َوالَِّذي  وقوله   

يَاَح 
ِّ
الر َأْرَسَل  الَِّذي  {َواللَُّ  تعاىل:  وقوله   . ]الزخرف:11[  تَُْرُجوَن}  َكَذلَِك 

ٍت َفَأْحَيْيَنا بِِه الَْْرَض َبْعَد َمْوتَِها َكَذلَِك النُُّشوُر} 
ِّ
َفُتِثُي َسَحاباً َفُسْقَناُه إَِل َبَلٍد مَّي
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]فاطر:9[ . ال�شوؤال الذي يتبادر للذهن ، كيف يتم اإحياء املوتى؟
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم )اإن اهلل  ابن عثيمني يقول  تف�شري  جاء يف   
حرم على الأر�س اأن تاأكل اأج�شاد الأنبياء(، اأم غريهم قد يبقى اجل�شد مدة 
طويلة ل تاأكله الأر�س، اأوقد تاأكله الأر�س، لكن اإذا اأكلته الأر�س يبقى عجب 
الذنب ل تاأكله الأر�س، كاأنه يكون نواة اجل�شم عند بعثه يوم القيامة، فاإن منه 
يخلق الآدمي من قربه)1(. فاإذا مت النفخ يف ال�شور قاموا من قبورهم. وعجب 
الذنب )بفتح العني و�شكون اجليم(، جزء من عظمة الع�شع�س يف موؤخرة 
ال�شل�شلة الفقرية، وهو عظم ل جوف له قدر ذرة اأو خردلة يبقى من البدن ل 

يبلى)2(. 
ويف رواية مل�شلم )كل ابن اآدم ياأكله الرتاب اإل عجب الذنب منه خلق   
ومنه يركب(، اأخرج يف ال�شحيحني، وقد قيل: ينزل ماء من حتت العر�س،يقال 
له احليوان، فتمطر ال�شماء اأربعني �شنة، حتى يكون من فوق اثني ع�شر ذراعاً، 
اإل  يبقى  ومل  جمعها  مت  فاإذا  البقل،  ينبت  كما  فتنبت  الأج�شاد  اهلل  ياأمر  ثم 
فينفخ  العر�س ثم يحي جربائيل وميكائيل واإ�شرافيل  الأرواح يحي اهلل حملة 
النحل قد مالأت بني  كاأمثال  ال�شور  الأرواح من ثقب  ال�شور، فتخرج  يف 
ال�شماء والأر�س،فيقول احلق لريجعن كل روح اإىل ج�شده، فتدخل الأرواح 
يف الأج�شاد، فاأول من يخرج منها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، ثم الأمة 
يُِعيُدُكْم  اأبناء ثالث وثالثني)3(. يقول احلق �شبحانه وتعاىل:  {ُثمَّ  �شباباً كلهم 
فِيَها َويُِْرُجُكْم إِْخَراجًا}]نوح:18[. يوؤمن امل�شلمون باأن ما جاء به القراآن هو 
اأو مل يدركوها بعقولهم القا�شرة التي  احلق، �شواء اأن اأدركوا هذه الأ�شياء 

حتيط بكل �شيء علماً. 

�ش3. عثيمني،  ابن  العالمة  موقع  الكتاب  م�سدر   ،)8( العظيم،اجلزء  القراآن  تف�سري  العثيمني:  �سالح  بن  حممد   -1
�ش103.  ،)14( اجلزء   http://www.altafasir.com التفا�سري،  موقع  الكتاب  م�سدر  حقي،  تف�سري  حقي:   -2

اإ�سماعيل حقي بن م�سطفى ال�س�ستانبويل : تف�سري روح البيان ، دار اإحياء الرتاث العربي، املكتبة ال�ساملة، اجلزء )3(، �ش42 بدون تاريخ.   -3

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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وبرهان  كدليل  وتقدم  بالتحدي  مقرونة  الإنبات  فيها  ورد  التي  الآيات   •
على اأن الذي اأحيا الأر�س قادر على بعث املوتى يوم القيامة.

فيها  التي وردت  الكونية  الآيات  تف�شري  اإعادة  اإىل  اأدى  احلياة  علم  تطور   •
اإ�شارات علمية مثل عملية الإنبات.

يكون  اأن  ميكن  للنباتات جهازاً  اأن  النباتات  احلديثة عن  البحوث  ك�شفت   •
مبثابة الدماغ النباتي لكنه ما زال يف طور الإثبات.

لها  واأن  جن�شية  حياة  لها  حية  كائنات  وهي  غبية  كائنات  لي�شت  النباتات   •
جهازا مناعة تدافع به عن نف�شها.

لل�شنن  يف  العلمي  للبحث  وموجه  حمفز  تعترب  العلمية  الإ�شارات   •
الكونية.

الإعجاز العلمي للقراآن الكرمي يتجدد مع جتدد العلوم وكلما تطور علم   •
ي�شلح  الكرمي  القراآن  اأن  على  يدلل  وهذا  القراآن  من  قريباً  اأ�شبح  احلياة 

لكل زمان.
على  منها  نذكر  العلمية  الإ�شارات  من  كثري  يف  ال�شبق  الكرمي  للقراآن   •

�شبيل املثال ل احل�شر:
اأن كل الكائنات احلية تنبت من الأر�س عند نزول املطر وهذا يجئ  اأ - 
بِِه  َفَأْخَرْجَنا  َماًء   

ِ
َماء السَّ ِمَن  َأنَزَل  الَِّذَي  {َوُهَو  تعاىل:  لقوله  ت�شديقاً 

} ]الأنعام:99[.
ٍ
 َشْيء

ِّ
نََباَت ُكل

اأ�شار القراآن للزوجية يف النباتات وهذا مل يكن معلوماً من قبل اإل  ب - 
يف النخيل لدى العرب.

القراآن الكرمي ي�شوق هذه الإ�شارات العلمية للدعوة للتاأمل والتدبر   
للعقل املهياأ للتفكري. انتثار البذور بعيداً عن اآبائها ميثل معجزة ربانية 

اأو�شحها العلم احلديث. 
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التو�سيــات:
الكرمي  القراآن  يف  العلمية  لالإ�شارات  بحث  مراكز  باإقامة  الباحث  يو�شي   -

حتى يكون لها ال�شبق العلمي يف اكت�شاف �شننها قبل الآخرين.
الهتمام بنتائج البحوث امليدانية يف جمال بحوث العلوم القراآنية وو�شعها   -
مو�شع التنفيذ. القراآن الكرمي حتى يكون لها ال�شبق العلمي يف اكت�شاف 

�شننها قبل الآخرين.
الهتمام بنتائج البحوث امليدانية يف جمال بحوث العلوم القراآنية وو�شعها   -

مو�شع التنفيذ. 

الإعجاز القراآين يف عملية اإنبات البذور

حمور علم الأحياء يف �شوء القراآن الكرمي
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منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله

ملخ�س البحث
للم�شائل  تقريره  يف  اجلناوينِّ  منهج  بعنوان  را�شة  الدِّ مو�شوع  جاء   
طائفة  عند  الفقه  كتب  اأهم  من  يعترب  الذي  الو�شع  كتابه  خالل   من  الفقهيَّة 
را�شة يف ظهور مدار�س فقهيَّة عديدة متثل املدر�شة  الإبا�شيَّة. نبعت اأهميَّة الدِّ
فقهاء جهابذة،  املدر�شة  املدار�س، وظهر يف هذه  تلك  الإبا�شيَّة واحدة من 
وحوا�ٍس  وم�شنَّفات،  مو�شوعات  يف  علمهم،  ذخائر  حتوي  كتباً  لنا  فخّطوا 
من  عَلم  على  ال�شوء  اإىلت�شّلِيط  را�شة  الدِّ تهدف  وخمت�شرات.  و�شروح 
"الو�شع"،  اأعالم املدر�شة الإبا�شيَّة؛ وك�شف معامل منهجه الفقهي يف كتابه 
الفقهي، وبيان مدى  الت�شنيف  النوع من  املنهجيَّة يف هذا  واإبارز خ�شائ�شه 
الّتقارب بني املدر�شة الإبا�شيَّة واملدار�س الفقهيَّة الإ�شالمّية الأخرى، من خالل 
ما تناول كتاب الو�شع من امل�شائل ال�شرعيَّة، ومنهج تعامل اجلناوين مع امل�شادر 
را�شة يف اأنَّ كتاب الو�شعلم يلق العناية الالزمة  الت�شريعيَّة. وتتمثل م�شكلة الدِّ
ال�شيخ اجلناوين يف  �شّطره  ما  الّدار�شني، لإجالء  ِقبل  املن�شفة من  والّدرا�شة 
كتابه هذا الذي يعتربه علماء الإبا�شيَّة من اأهّم ما يقّدم يف املاأخوذ به بعد كتاب 
الإي�شاحلعامر بن علي ال�شماخي.وقداتبعت هذه الدرا�شة عدة مناهجاملنهج 
را�شة اإىل  التاريخي، واملنهج ال�شتقرائي التحليلي، والو�شفي. وتو�شلت الدِّ
عدة نتائج اأهمهايعترب اجلّناوين من كبار علماء الإبا�شيَّة، وخّلف اآثاًرا علميَّة 
من اأ�شهرها:كتاب "الو�شع"،  الذي متّيز مبتعة اأ�شلوبه وجاذبية عر�شه،  واأنَّه 
اإىل  الإبا�شيَّة  عند  العمل  عليها  ا�شتقّر  التي  والعقديَّة  الفقهيَّة  امل�شائل  جمع 
را�شة املذهب  را�شة دِّ الدِّ بها  التي تو�شي  التو�شيات  اأهم  املوؤّلف.ومن  ع�شر 
الإبا�شي من خالل كتاب الو�شع لتقريب ال�شقة بينه وبني مذاهب اأهل ال�شنة 
واجلماعة. وحتقيق الكتاب حتقيقاً علمياً، مع مراعاة احلياد باتباع املنهج العلمي 

يف التحقيق.
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Abstract

 The subject of the study entitled "Al-Janouni Method" in his 
report on the jurisprudential issues by writing the situation which 
is considered one of the most important books of jurisprudence in 
the “Ibadhi” sect. The importance of the topic in the Appearance 
of jurisprudence schools many represented “Ibadi” school and one 
of those schools, and appeared in this school, the scholars of the 
Great persons, they wrote us books containing the ammunition of 
their knowledge, in encyclopedias and works, and footnotes and 
explanations and abbreviations. The aim of the research is to shed 
light on the science of the “Ibadi” school; to uncover the features 
of its methodological approach in its book "alwa", to highlight 
its methodological characteristics in this type of jurisprudential 
classification and to indicate the extent of rapprochement between 
the “Ibadi” school and other Islamic jurisprudence schools. Issues 
of legitimacy, and the approach of dealing with the criminals with 
legislative sources. The problem of the study is that the status 
book did not receive the necessary attention and fair study by 
the scholars, to clarify what Sheikh al-Janawi wrote in his book, 
which is considered by the “Ibadhi“ scholars of the most important 
in the introduction after the explanatory book for Omar bin Ali 
al-Shamakhi. This study has followed several approaches to the 
historical approach, the analytical, descriptive, and descriptive 
method. The study reached a number of results, the most important 
of which is the criminal of the great scholars of Ibadi, and behind 
the effects of scientific most famous: the book "situation," which 
characterized the fun of his style and the attractiveness of his 
presentation, and the collection of jurisprudential and doctrinal 
issues settled by work during the Ibadi to the era of the author. One 
of the most important recommendations recommended by the study 
study the “Ibadi” doctrine through the book of situation to bring 
the apartment between him and the doctrines Ahl al-Sunnah. And 
to achieve the book scientific investigation, taking into account the 
impartiality of the scientific approach to the investigation.
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مــــة مقدِّ
احلمد هلل الذي ارت�شى الإ�شالم لعباده �شريعة ومنهج حياة، واأكمل لهم   
بقوله:{َوِمَن  هم  الأنبياء وخ�شّ ورثة  العلماء  الّنعمة، وجعل  عليهم  واأمّت  الّدين 
ا يََْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعَلَماء إِنَّ اللََّ َعِزيٌز َغُفوٌر}   َوالَْنَْعامِ مَُْتِلٌف َألَْوانُُه َكَذلَِك إِنََّ

ِّ
َواب النَّاِس َوالدَّ

]فاطر : 28[، وال�شالة وال�ّشالم على �شّيدنا وقرة اأعيننا حممد �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه ال�شرفاء، وكّل من اآمن بدعوته واتّبع �شّنته اإىل يوم الدين.

ا بعد.. اأمَّ  
فلم يزل الفقه الإ�شالمي م�شتمر الفي�س، دّفاق العطاء، مدراًرا للخري،   
ب�ّشر امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم باخلرييَّة لكل من ركب �شهوته،  اأن  منذ 
وقطع به �شباًل، واأقام به �شلوًكا، واأنار به جمتمًعا، حينما قال مما اأخرجه ال�شيخان 
ِ �شلى اهلل عليه و�شلم:  من حديِث ُمَعاوية ر�شي اهلل عنه قال: قال َر�ُشوُل اهلَلَّ

يِن«. ْهُه يف الدِّ ُ ِبِه َخرًيا يَُفقِّ »َمْن يُِرِد اهلَلَّ
فكان من اأجلِّ العلوم واأ�شرفها نفًعا واأرفعها منزلة واأجلها خطًرا علم   
الفقه بالّدين، الذي تعرف به مواطن احلالل واحلرام، ويدرك به امل�شلم �شّحة 
عبادته وتقّربه اإىل موله، لأّن اإح�شان العبادة مرهون به و�شالمة الدنيا والآخرة 

معقودة عليه.  
اأن قّي�س لها رجاًل يذودون  اأّمة الإ�شالم  فكان من متام نعم اهلل على   
عن ِحيا�شها ويحفظون دينها اأكرث مما يحمون به اأنف�شهم، فمنهم من ق�شى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبدياًل، ف�شّطروا لنا اأ�شفاًرا غدت خري مرياث اأقام 

به خلَفهم �شريعة ربّهم و�شانوا حدوده.
را�سة: اأهميةالدِّ

را�شة يف ظهور مدار�س فقهيَّة عديدة يف املحيط  تنبع اأهمية هذه الدِّ  
�شريعة  ِعظم  لنا  اأبانوا  الذين  العلماء  جهابذة  اجتهادات  بف�شل  ال�شالمي، 
دنيا  يف  وبعيد  قريب  بكّل  وارتباطها  مزاياها  واأبرزوا  وُخلودها،  الإ�شالم 

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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الفقهيَّة  املدار�س  تلكم  اأوائل  من  واحدة  الإبا�شيَّة  الفقهيَّة  واملدر�شة  النَّا�س. 
غريها  مع  فت�شاوقت  واحد،  نبع  من  اأ�شولها  جذور  ا�شتقت  التي  الإ�شالميَّة 
يف الّن�شج وال�شتواء فكانت جميعها ثمرة جهد متوا�شل طيلة القرون املا�شيَّة 

حتى ع�شرنا هذا.
للعلم  حياتهم  حب�شوا  جهابذة،  فقهاء  املدر�شة  هذه  يف  ظهر  ولقد   
لنا كتباً حتوي ذخائر علمهم، يف  به، واإعالء كلمة الإ�شالم، فخّطوا  والعمل 
مو�شوعات وم�شنَّفات، وحوا�ٍس و�شروح وخمت�شرات، �شاأنُها �شاأُن نظريها 
الدوام  لبع�شها  وكتب  والفناء،  ياع  ال�شّ ببع�شها  حلق  الفقهيَّة،  املدار�س  من 
ها خمطوًطا دفيًنا، والبع�ُس الآخر ظلَّ  والبقاء، غرَي اأنَّ هذه الكنوز ظلَّ بع�شُ

مطبوًعا طباعة رّثة مل يَلَق العناية التي حظيت به باقي املدار�س.
ويعّد ال�شيخ اأبو زكرياء يحيى بن اخلري بن اأبي اخلري اجلّناوين من الفقهاء البارزين 
ما  خالل  من  الهجريني،  وال�شاد�س  اخلام�س  القرن  يف  الإبا�شية  املدر�شة  يف 
خّلفه من تراث فقهي ذو طابع خا�س واإن قّل مقارنة بالعلماء املو�شوعيني يفتقر 
اإىل من يرفع عنه غ�شاوة الغمو�س التي تكتنف هذه ال�شخ�شية العلميَّة التي 
اأّمة  بلغت من العلم  �شاأًوا كبرًيا، فكانت كما قيل عنه"..اإّن رجاًل يحوز ثقة 

فُتعتَمد كتُبه يف دينها واأحكامها، رجل بلغ الغاية!".
را�سة: اأهداف الدِّ

تاأتي هذه الدرا�شة لتقَف على منوذج من اأحد م�شادر الفقه الإبا�شّي   
املخت�شرة، وت�شلَِّط ال�شوء على عَلم من اأعالمها؛ وتك�شف عن معامل منهجه 
من  النوع  هذا  يف  املنهجيَّة  خ�شائ�شه  ولتربَز  "الو�شع"،  كتابه  يف  الفقهي 
الإ�شالميَّة  الفقهيَّة  املدار�س  وبني  بينها  الّتقارب  ومدى  الفقهي،  الت�شنيف 
الأخرى، من خالل ما تناوله من امل�شائل ال�شرعية، ومنهج تعامله مع امل�شادر 

الت�شريعية.
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را�سة: م�سكلة الدِّ
فبالرغم من هذه الّثقة ومما تلّقته كتاباته من قبول لدى عوام النَّا�س من   
مذهبه، حتى اأ�شبح اأتباعه من جبل نفو�شة بليبيا اإىل عهد قريب  اأّول ما يحفظونه 
بعد كتاب اهلل العزيز و�شّنة امل�شطفى عليه ال�ّشالم كتابه املخت�شر يف العقيدة،.. 
اإّل اأّن كتابه "الو�شع" الذي حاز ثقة اأتباعه طيلة قرون، و�شار مرجًعا لهم يف 
املن�شفة  والّدرا�شة  الالزمة  العناية  يلق  الّنا�س، مل  من  ة  العامَّ وتوجيه  التعليم 
من ِقبل الّدار�شني، لإجالء ما �شّطره ال�شيخ يف كتابه هذا الذي يعتربه علماء 

الإبا�شيَّة من اأهّم ما يقّدم يف املاأخوذ به بعد كتاب الإي�شاح.

را�سة: منهج الدِّ
اتبعت الدرا�شة املنهج التاريخي واملنهج ال�شتقرائي التحليلي والو�شفي.  

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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املبحث الأول

التعريف بكتاب الو�سع وموؤلفه
اجلّناوين  اخلري  اأبي  بن  اخلري  بن  يحيى  زكرياء،  "اأبو  هو:  ا�شمه   

الّنفو�شي".
كنيته: يكّنى بـ: اأبي زكرياء يحيى، كما عرف بها يف كتبه.  

كتابه  ذكر  عند  يحيى"  "اأَمِّي  بـ:  ميزاب  بوادي  اأتباعه  لدى  وُعرف   
تقدير  اإ�شافة  وهي  يحيى،  عّمي  اأي  عميِّ  "اأَمِّي" هي  كلمة  واأ�شل  الو�شع، 

وت�شريف تُطلق على العامل والفقيه)1(.
ِئَكنَّاون)3(،  اأو  َجنَّـاَون)2(  اأو  ِاَجنَّـاَون  بلدته  اإىل  ن�شبة  ن�شبته:اجلّنـاوين:   

كّلها اأ�شماء لبلدة واحدة. والغالب ورودها با�شم: "ِاَجنَّـاَون".
والّنفو�شي: ن�شبًة اإىل انتمائه اإىل منطقة جبل نفو�شة وعلمائها.  

مولده ووفاته:مل تَـُجد امل�شادر الّتاريخية التي بني اأيدينا بتاريخ حمّدد   
اتّفقوا  قّلتهم-  له - على  اأّن كلمة املرتجمني  بيد  عن مولد اجلّناوين ووفاته، 
اأنّه من علماء القرن اخلام�س وال�ّشاد�س الهجريَّني، احلادي ع�شر  اإجماًل على 
عا�س  القرنني  هذين  من  فرتة  اأي  �شبط  يف  اآراوؤهم  تّعددت  لكن  للميالد، 

بال�شبط اإىل مذاهب ثالثة: ناهيك عن حتديد تاريخ معنّي مليالده اأو فاته)4(:
والعقيدة،  الفقه  يف  خمت�شر  مرجعّي  جامع  كتاب  كتابه"الو�شع":   
اأ�شلوبًا وبياناً،  ومنوذج فريد يف الكتابة الفقهيَّة الأ�شيلة، ت�شنيفاً وا�شتدلًل، 
اخت�شر فيه �شاحبه املعتمد يف مذهبه يف م�شائل اأ�شول الّدين، واأبواباً يف فقه 

العبادات.
�سعيد،  عمي  ال�سيخ  موؤ�س�سة  ط2،  ميزاب،  وادي  نه�سة  يف  ودوره  حياته  اجلربي)ت:927ه(،  علي  بن  �سعيد  ال�سيخ  مو�سى:  احلاج  ب�سري   -1

�ش03. 1427ه/2006م؛ 
وَقتمْ يف و�سط  ُ اإحدى قرى نفو�سة امل�سهورة يف منطقة ف�ساطو غربي جادو، واملوجودة بعمق الوادي، يف منحدر اجلبل، ت�سّم القرى التالية: منمْ  -2
غورة. جون ديبوا: جغرافية جبل نفو�سة،  اري وَمزمْ مَّ - على كتف اجلبل وتقابلهما اجلَّ ِلنيمْ و، وُيوجمْ اجلبل الق�سري- على جنب اجلبل الأين- مزُّ
ترجمة: عبد اهلل زارو، اأعّده للّن�سر: موحمد وؤمادي، من�سورات موؤ�س�سة تاوالت الثقافية �سل�سلة الأبحاث التاريخية، الرباط،)د.ت(؛ �ش25. علي 

يحيى معمر: الإبا�سية يف موكب التاريخ؛ ج2، ق�سم2/�ش93. اجليطايل: قناطر اخلريات، حت: عمرو خليفة الّنامي؛ �ش22.
مالحظ. هو  كما  الّنفو�سية  بالرببرية  الت�سكيل  هذا  ولعّل  �ش25.  نف�سه؛  املرجع  ديبوا:  جون   -3

ل عجب يف غياب تاريخ حمّدد ملولد اجلناوين ووفاته، اإذا علمنا اأن نف�ش الأمر كان مع كثري من علماء مذهبه ممن ا�ستهروا، مغرباً وم�سرقاً، مثل   -4
ال�سيخ العوتبي �ساحب "ال�سياء" من اإبا�سية امل�سرق، اإذ مل ُيعرف له تاريخ بال�سبط ملولده ووفاته، ولعّل هذه اإحدى موؤ�سرات �سعف التاريخ لدى 

الإبا�سية يظهر جلياًّ يف �ِسري اأعالمهم.
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والكتاب حالياً مطبوع طبعة واحدة ووحيدة، بت�شحيح وتعليق ال�شيخ   
اأبي اإ�شحاق ابراهيم اطفي�س، من غري اأي حتقيٍق علمي، بعنوان: كتاب الو�شع 
خمت�شر يف الفقه والأ�شول،ولدينا ن�شخة منه اعتمدتناعليها يف درا�شةمنهجه 

يف تقرير امل�شائل الفقهيَّة.
الباعث على تاأليفه:

ل يُوؤلَّف كتاب يف الفقه الإ�شالمي اإّل ل�شاحبه داٍع منهجّي اإىل تاأليفه،   
الفقيه  واإجابة  الفقه،  فهم  اإىل  املتفّقهة  حلاجة  جواٌب  هو  اإمّنا  الّداعي  وهذا 

ه اأو ذاك. باأ�شلوب ينا�شب هذا املتفقِّ
ديباجته،  بعد  تاأليفه  �شبب  عن  بنف�شه  زكرياء  اأبو  ال�شيخ  فيه  �شّرح   
فقال:"..فاإنّه رغب اإيلَّ راغٌب من اإخواين، واأٌخ يف اهلل من اأخداين، و�شاألني 
ين و امل�َشائل ال�شرعية، ليكوَن له املـَجموع من  تلخي�َس اأبواٍب من اأُ�شوِل الدِّ

ذلك َمفَزًعا، يحوُر اإلَيه عند امللِّمات")1(.
اأ�سلوبه يف التاأليف:

اأ�شلوب مبدع ون�شٍج فريد خّط اجلّناوين م�شائل كتاب الو�شع وف�شوله،   
وبذل يف �شياغته مـجهوًدا معترًبا، فذّلل لعوي�شها وفروعها، وب�ّشط يف تبيانها 
اجلّناوين  اأبدع  اإذ  اإقالل.  غري  من  ط  وب�شَّ اإخالل،  غري  من  فاأوجز  و�شرحها، 
يف �شياغته بلغٍة �شِل�شة، واأ�شلوب وا�شح، متوّخًيا ال�ّشهولة والّدقة، مـجتنًبا 
القّراء  كّل  به وعي  ليبلغ  نادراً،   اإّل  الغريبة  الغام�شة والألفاظ  امل�شطالحات 

على اختالف م�شتوياتهم، وتباين فهومهم.
ولقد اأ�شاد اجلعبريي بـمنهجية امل�شّنف واأ�شلوبه فقال: "جاء يف اأ�شلوب   
اأدبـيٍّ مرٍن، مع دقٍة علميٍة منهجية، تـمّثلت يف براعة نادرٍة يف تعداد امل�شائل 
ات كما اأراد له �شاحبه")2(،  واإح�شائها، وهو بحّق َمفَزٌع يُرجع اإليه يف الـُمِلمَّ
الأدباء  ف�شاحة  الفقهية  العلوم  مع  جمع  الذي  موؤّلفه  ر�شوخ  بذلك  فعك�س 

�ش1. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
�ش291.  للح�سرمي؛  اخل�سال  وخمت�سر  اجلّناوين  زكرياء  الو�سعالأبي  كتاب  بني  مقارنة  اجلعبريي:   -2

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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وموعظة املربنّي.

واختيار اجلّناوين ملنهج الخت�شار والتلخي�س، مل مينعه اأن يبدع يف   
�شياغة م�شائل الكتاب واأحكامه بجمل منّقحة ودقيقة، قليلة املبنى كثرية املعنى، 
ًيا �شهولة املعنى وو�شوح  حمذوفة الف�شول ل ح�شو فيها ول اإطناب، متوخِّ

العبارة.
ماأنو�شة، يفهمها اخلا�س  اأ�شلوبه جزًل ح�شًنا، ولغته �شهلة قريبة  فجاء   
وَق�ش�س  وحكمة  و�شّنٍة،  قراآٍن  من  ال�شرعية  الّن�شو�س  م�شتخدًما  والعام، 

واأ�شعاِر العرب.
تكّلًفا ول  نلحظ  كتابه، مل  الوا�شحة يف  الّلغوية  وبالرغم من مقدرته   
الكربى  العناية  يُويل  كان  بل  غايته،  الألفاظ  تكن  اإذمل  نادًرا)1(،  اإّل  ت�شّنًعا 
للمعاين، لإي�شال الفكرة وبيان امل�شاألة الفقهية اإىل مراد القارئ املبتدئ، بكلِّ 
الّلفظي واملعنوي،  التعقيد بنوعيه  يُ�شر وو�شوح، وبُلغٍة وا�شحٍة، خالية من 
الذي ل  بالقليل  اكتفائه  اإىل  اإ�شارًة  "اللُّمع"،  بــ:  كتابه  ي�شّمى  اأن  بحّق  ف�شّح 

ِغنى عنه للم�شلم)2(، واأنَّه ا�شم طابق م�شّماه.
اأّما من حيث بناء العبارات عاّمة، فاإّن اأ�شلوبه حمكُم البناء، تاأخذ فيه   
الألفاظ بع�شها بعُجِز بع�س، وتتاآلف التحاًما قويًّا، حتى ل يوجد بني اأجزاء 

الكالم تنافر.
لالأحكام  �شياغته  يف  القاطع  والأ�شلوب  التقريرية  اللغة  ويالحظ   
حمّددة  اأفعاًل  م�شتخدًما  واحلرام،  باحلالل  يّت�شل  وفيما  اليقينية،  الفقهية 
ذلك  اأمثلة  ومن  يجوز" و"يحرم"،  "ل  "يجب" و"يجوز" اأو  مثل:  جازمة 
يُد،  الّن�شاُء، والّطيب، وال�شّ اأربٌع:  الإحرام  بعد  املحِرم  "ويحُرم على  قوله: 

وتغطية الّراأ�س")3(.
ا يف اأ�شلوب الكتاب، الّنزعة التعليمية التي كانت    وممّا هو جليٌّ اأي�شً

�ش175. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
�ش283. اخل�سال؛  وخمت�سر  الو�سع  كتاب  بني  مقارنة  اجلعبريي:   -2

�ش209. اجلّناوين:الو�سع؛   -3
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وا�شحة يف ثناياه، اإذ كان هّم اجلّناوين يف خمت�شره هذا، تب�شيط امل�شائل قدر 
امل�شتطاع لوعي الّنا�شئة ومداركهم. 

اأو  ف�شل  كّل  مطلع  يف  ال�شماعي  التعليمي  لالأ�شلوب  وبا�شتخدامه   
"ِاعلم" اأكرث من غريها من الكلمات التعليمية  فقرة اأحيانًا، وا�شتعماله لكلمة 

الأخرى، بنى ف�شول م�شّنفه وربط بينها، كقوله:"ِاعلم رحمك اهلل")1(.
بيان معاين الأ�شماء وم�شدر ت�شميتها:

اأحيانًا  يتوّقف  جعله  واأ�شعارهم،  اللِّ�شانالعربي  اجلّناونيفي  �شلوع   
عند م�شّميات بع�س الِفرق وامل�شطلحات ال�ّشرعية واأماكن امل�شاعر، حماوًل 
الك�شف عن حقيقة ت�شميتها واأ�شل ا�شتقاقها، معّدًدا ما بلغه من اأقوال وروايات 

عنها، وقد يع�شد ذلك باآي القراآن الكرمي.
والّن�شارى،  اليهود،  ا�شمها:  حقيقة  عن  اأبان  التي  الِفرق  اأمثلة  ومن   

ابئون، واملرجئة. وال�شّ
التوراة،  قراءة  عند  لتهويدهم  يهوداً  اليهود  ي  عنهم:"و�شمِّ قال  اإذ   
عليهم  يعقوب  بن  يهود  لتّباعهم  وقيل:  اإليك"،  هدنا  "اإنّا  لقولهم:  وقيل: 
ي الّن�شارى ن�شارى لنزولهم قريًة ت�شّمة نا�شرة، وقيل: لقولهم:  ال�شالم.و�شمِّ
ابئون �شابئني ل�شبوهم من ديٍن اإىل دين، و�شّمي  ي ال�شّ نحن اأن�شار اهلل، و�شمِّ
املرجئة مرجئة لإرجائهم اأهل الكبائر، ومل يقطعوا فيهم قطًعا، وقيل:لإرجائهم 
عِليًّا ومل يعّدوه رابعاً من اخللفاء، والإرجاء يف الّلغة: التاأخري، قال اهلل تبارك 
َحاِشِريَن}]الأعراف:111[،  الََْدآئِِن  ِف  َوَأْرِسْل  َوَأَخاُه  َأْرِجْه  وتعاىل:{َقالُوْا 

وهكذا �شنع مع الَقَدرية واملعتزلة والنكاثية.
وحذا نف�س الأمر يف بيان بع�س اأ�شماء امل�شاعر الّدينية واأ�شُهِرها كاأ�شل   

فا واملروة واحِلجر واملقام)2(. ت�شمية رم�شان، ومكة، وال�شّ

�ش37. �ش140.)4(   )3( �ش2،   )2(،57 �ش  اجلّناوين:الو�سع؛   -1
.231 الو�سع؛�ش230،  اجلّناوين:   -2

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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اعتماده الّدليل يف كل حكم �رشعي:

ال�شرعي يف  داأب اجلّناوين يف معظم م�شائل كتابه حني يذكر احلكم   
وِحكمة،  و�شعًرا  بل  اأثًرا  �شنة،اأو  اأم  كان  قراآنًا  بالّدليل  يوؤّيده  اأن  م�شاألة،  كّل 
وهذا خالف ما عليه معظم املخت�شرات الفقهية التي اأهملت الأدّلة النقلية اإّل 
الكالم  األفاظه، واخت�شار عباراته، جتّنًبا حل�شو  باإيجاز  الّن�س  قلياًل، وعّقدت 
والإطالة.ومن الأمثلة على ذلك، قول اجلّناوين:والّدليل على اأن الو�شوء ل 
ي�شح اإل بعد زوال الأجنا�س من البدن، قول اهلل تعاىل: {... فِيِه ِرَجاٌل ُيِبُّوَن َأن 
ِريَن} ]التوبة:108[، وا�شرتط ل�شّحة ال�شالة طهارة الثِّياب 

ِّ
ه يََتَطهَُّروْا َواللُّ يُِبُّ الُْطَّ

{َوثَِياَبَك  تعاىل:  قوله  الّثياب،  طهارة  على  "والّدليل  بقوله:  الّنجا�شات  من 
َفَطّهْر} ]املدثر:4[.
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املبحث الثاين
مزايا منهج الخت�سار وماآخذه يف كتاب الو�سع

عنه  ا  معرّبً به  و�شّرح  كتابه،  الخت�شاريف  منهج  اجلّناوين  اعتمد   
بالّتلخي�س، والذي كان هو الغر�س الأ�شا�س من حترير كتابه وت�شنيفه له حّتى 
اإخواين،  اإيلَّ راغٌب من  فاإنّه رِغب  بعد:  "اأّما  بعد ديباجته:  قال  اإذ  به،  ُو�شم 
ين وامل�َشائل  واأٌخ يف اهلل من اأخداين، و�شاألني تلخي�َس اأبواٍب من اأُ�شوِل الدِّ
امللِّمات،  عند  اإلَيه  يحوُر  َمفَزعاً،  ذلك  من  املـَجموع  له  ليكوَن  ال�شرعية، 

رايات")1(. فاأ�شعفُت مراده عن ق�شوٍر مّني يف الدِّ
لذلك مل يكن الخت�شار الذي ابتغاه اجلّناوين يف كتابه جمّرد عملية   
املطّولت،  �شفحات  من  التقليل  لأجل  تعقيدها،  اأو  للّن�شو�س  اختزال 
ة اإىل اأكرث عدد ممكن  لكّنه"الإح�شا�س ب�شرورة تقريب املعلومة العملية خا�شّ
الّتاأليف  ليْثُبتوا على م�شَلك ال�ّشلف عن علم، فليكن م�شلكه يف  الّنا�س،  من 
قريًبا من الفتاوى، التي تعربِّ عّما يحتاج اإليه الّنا�س، اإنّه الخت�شار ولكن لي�س 
ملوؤّلفات �شابقة، ولكّنه الخت�شار انطالًقا، وفعاًل لقد جاءت موؤّلفات اجلّناوين 

ة منها كتاب الو�شع")2(. متما�شية يف اإطارها الّزماين واملكاين، وخا�شّ
ماآخذ منهج الخت�سار يف الكتاب:

الّزلل  من  �شيء  يعرتيه  واأن  بّد  ل  الإن�شان  عمل  اأّن  به  امل�شّلم  فمن   
والّنق�س، والّنا�س يتفاوتون يف ذلك ما بني ُمكرٍث من ذلك اأو مِقّل، والكتاب 
مع ما ت�شّمنه من ح�شنات وميزات رَفَعت من مكانته، واأعلت من �شاأنه، اإّل اأنّه 
مل ي�شلم من وجود بع�س الهفوات والوقوع يف بع�س الزّلت، وميكن اإجمال 

اأهّم ذلك فيما يلي:
الفقه  اأبواب  بع�س  على  قا�شرة  كانت  الخت�شار  يف  اجلّناوين  غاية  اإّن   .1
والعبادات  الطهارات  وفقه  الّدين  اأ�شول  مب�شائل  مكتفًيا  الآخر،  دون 

�ش1. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
�ش241. املو�سوعي؛  التاأليف  الو�سع،  كتاب  بني  مقارنة  اجلعبريي:   -2

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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املتقّدمني يف  لدى  الأهمية والهتمام،  بع�س  الكتاب  اأفقد  مما  فح�شب. 
العلم، لغياب بقية اأبواب الفقه كاملعامالت مثاًل، فكان اأ�شبه بلوحة فنية 

جميلة برُِت بع�س جوانبها.
اأ�شحابها،  اإىل  الأقوال  ن�شبة  اإهمال  اإىل  باجلّناوين  الخت�شار  منهج  َزّج   .2
وعدم ذكر املذاهب الفقهية باأ�شمائها والإ�شارة اإىل من نقل عنهم من اأئمة 

الأَعالم، فاأقفر خمت�شره من ذكر امل�شادر واملراجع.
يعاب على كتاب فقهّي مرجعّي مثل "الو�شع"، اأن يطلق �شاحبه اإ�شناد   .3
اأحاديثه الّنبوية، ويعدل عن ت�شحيحها اأو ت�شعيفها، نتيجة هذا الخت�شار، 
مـّما اأفقده قدًرا كبرًيا من قيمته العلمية، ناهيك عن اإيراده اأحاديث �شقيمة 
ومو�شوعة، ي�شوقها يف معر�س الرتغيب والرتهيب غالًبا، ولال�شتدلل 

بها على حكم �شرعي اأحياناً.
الأخرى  الفقهية  املذاهب  اأدّلة  اإىل  التعّر�س  دون  الخت�شار  منهُج  حال   .4
اأقوالهم  بِتعداد  اأحيانًا  مكتفًيا  م�شادرهم،  على  اّطالعه  رغم  يها،  وتق�شّ

عارية عن الّدليل اإّل قلياًل.
والكتاب على هذه امل�شاوئ واإن كانت قليلة بالّن�شبة اإىل ما يخت�ّس به   
من حما�شن ومزايا، فاإنّه ميكن اأن نب�شط القول يف بع�س مزايا منهج الخت�شار 

فيه على ما يلي:
مزايا منهج الخت�سار يف الكتاب:

ما يتمّيز به هذا املخت�شر، وي�شفي عليه قيمة علميَّة:
اأو بعدها  املطّولة  الفقهية  املو�شوعات  الو�شع جاء يف ِحقبة  كوُن كتاب   .1
اآنئٍذ،  الإبا�شية  والأقلية  العلم  طالب  لدى  ما�ّشة  حاجة  ِليَُلّبي  بقليل، 
وليحفظ كيانهم، وليكون لهم َمرِجًعا، يُغنيهم عن ا�شتطرادات املو�شوعات 
والعرتا�شات،  املناق�شات  بحر  يف  ال�ّشرعي  احلكم  وت�شّتت  الفقهية، 
يرجع  َمفزًعا  الو�شع  كتاب  يزاُل  وما  كان  لقد  "وفعاًل  اجلعبريي:  قال 
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مغايًرا  م�شلًكا  �شلك مب�شنَّفه  موؤلِّفه  املِلّمات،..")1(.لأّن  الإبا�شية يف  اإليه 
العاّمة  به  ينتفع  الذي  والتي�شري  التب�شيط  منهج  اإنّه  ع�شره،  يف  للّتاأليف 

ة من اأهل العلم")2(. املبتدئون، ول ي�شتغني عنه اخلا�شّ
وميكن تلخي�س اجلانب الإيجابي لخت�شار كتاب الو�شع فيما يلي:  .2

اإّن �شفة الخت�شار التي اأخرج بها اجلّناوين كتابه، م�شمونًا واأ�شلوبًا،   اأ- 
وعدم تغييبه لال�شتدلل ال�شرعي قراآنًا و�شنة على خالف ما عليه منهج 
الّنا�س ولو بعدت  املخت�شرات، ك�شبت املوؤلِّفُقربًا وا�شًحا من عاّمة 
واأمكنة  متباينة  فرتات  يف  امل�شايخ  فاتّخذه  والأمكنة،  الأزمنة  بينهم 
متباعدة، مقّرًرا درا�شًيا معتمدا، ميتحنون عليه طالبهم، وهذا �شاأن 
املخت�شرات الفقهية املتمّيزة، اأ�شبه منه مبخت�شر خليل امل�شهور عند 

ال�ّشادة املالكية.
لعموم  الّدين  علوم  تب�شيط  يف  للكتاب  اخت�شاره  منهج  �شاهم   ب- 
الّنا�س، وم�شاعدة املبتدَئ الإملام بامل�شائل ال�شرعية وفروعها ومعرفة 
اأدّلتها، بف�شل �شبكه وبنائه الّلغوي املحكم، واإتقانه لأ�شلوب اإح�شاء 

امل�شائل وتفريعها.
فقراٍت  يف  وانح�شارها  الفقيه  على  الفقه  م�شائل  ا�شتح�شار  تي�شري   ج- 
�شاهم من  الكتاب. مما  ثنايا  تبعرثها وت�شّتتها يف  بعيًدا عن  موجزة، 
ِحفِظ ماّدته عن ظهر قلب عند الّنا�شئة كحفظهم القراآن الكرمي، قال 
الو�شع عن  كتاب  يحفظ  ال�ّشيوخ من  اأدركت من  اجلعبريي:"وقد 
دون  بدء  على  يعود  عر�شه،  �شطر  اآخر  من  فرغ  كّلما  قلب،  ظهر 
العلم والفقهاء  مَيّل در�شه يف حال من الأحوال")3(، فغدا طلبة  اأن 
فاإذا  الفقهية،  امللّخ�شات واملخت�شرات  متنّقلة حوت  اأ�شبه مبكتبات 
اأعوزهم الفتيا رجعوا اإىل هذا املنت املخت�شر كغريه من املنظومات.

�ش244. الو�سع؛  كتاب  بني  مقارنة  اجلعبريي:   -1
�ش241. الو�سع؛  اجلعبريي:   -2

�ش286. الو�سع؛  كتاب  بني  مقارنة  اجلعبريي:   -3

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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كانت ماّدة د�شمة لل�ّشرح والتدري�س والّتعليق لدى كثري من م�شايخ   د- 
اأذكر يف  املذهب اإىل يوم الّنا�س هذا)1(، قال اجلعبريي:"وما زلت 
كان  التي  اخل�شال  خمت�شر  كتاب  من  املخطوطة  الّن�شخة  �شغري 
�شيوخنا ي�شتحثوننا على مطالعتها وحفظها، وكذلك ن�شخة الو�شع 
يف  نعتمدها  ف�شرنا  ن،  ال�شِّ يف  تقّدمنا  وقد  حمّققة،  و�شلتنا  عندما 
درو�شنا العاّمة لتقريب املعلومة للم�شتمعني الذين تتفاوت اأعمارهم 
وقدراتهم العلمية، وكان هوؤلء يتتّبعون بكلِّ عناية هذه الح�شاءات 

وميتحن بها بع�شهم بع�شاً")2(.
اأ�شبح كتاب الو�شع قاعدة اأ�شا�شية ومنطلًقا للذي ين�شد الّتبحر يف   هـ- 
الفقه، ومرجًعا اأّولًيا يعتمد عليه الإبا�شية حالًيا يف التدّرج يف طلب 
اإليه ال�شيخ اخلليلي من �شاأله من طلبة  العلم ال�شرعي، وهذا ما دعا 
العلم باأيِّ كتب الفقه يبداأ، فاأر�شده اإىل جملة مراجع يتدّرج عليها 

ويف �شدارتها كتاب الو�شع.
ملّا  اأراد اجلّناوين من كتابه الو�شع اأن يكون جامعاً لأقوال علمائه، واآراء   .3
غريهم  دون  و�شريعة  عقيدة  الإبا�شية  اآراء  باإثبات  عمًدا  اكتفى  �شلفه، 
ممن خالفهم، ومن غري مقارنة معهم، ليكون م�شّنفه هذا، اأح�شن م�شدر 

موجز لالإبا�شية يلّم فيه فقه اأ�شحابه ومعتقدهم.
خّلو الكتاب من فقه اخلالف، واأوجه املقارنة بني الأقوال املختلفة، فهو   .4
اإن اأراد م�شاألة خالفية، اكتفى بذكر الأقوال املختلفة فيها، ودليل كّل قول 
على  تعليق  اأو  دليل  بال  واأحيانًا  بل  م�شَند،  اأو غري  اأ�شحابه،  اإىل  م�شنًدا 
اأقوال خمالفيه، ودون اأن يغِلظ القول عليهم؛ لأّن مق�شده يف الأخري اأن 

يربز املوقف املعتمد عند الإبا�شية، خامتًا به فْقَرته وخطابه)3(.
اّتخذ ال�سيخ نا�سر املرموري الكتاَب م�سدر تدري�ٍش و�سرح يف �سل�سلة درو�ش رم�سانية وغريها، وقد ح�ّساه يف �سفحات خمطوطة، ووعَد بتناوله   -1

لالإخراج والتحقيق. املرموري: نقاًل عن مقابلة �سخ�سية مع الأ�ستاذ يا�سني كومني؛ مبدينة اخَلروب، ق�سنطينة، اجلزائر 2010/08/28.
�ش286. الو�سع؛  اجلعبريي:   -2

�ش15،16. الو�سع؛  اجلّناوين:   -3
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�س اجلّناوين للم�شائل اخلالفية الّنادرة التي يخّطها، تتجلى مرونته  ففي تعرُّ  .5
القول  وفظاظة  الّت�شنيع  عن  بعيًدا  الآخرين،  لآراء  واحرتامه  و�شماحته 
"واختلف  اخلالفية،  امل�شائل  بع�س  مطلع  يف  يقول  اإذ  املخالف،  للراأي 
الّنا�س يف الأَمْيان على قولني")1(، وقال اأي�شاً: "ويقوم افرتاُق هذه الأّمة 
اإمّنا  الأُّمة  "واأكرثاختالف  اآخر:  مو�شع  ويقول يف  اأ�شول")2(،  ِت�شِع  من 
تعّر�شه يف  املنهج وا�شًحا حني  الأ�شماء")3(.وقد جاء هذا  قبل  جاء من 
ف�شل التيّمم لختالف الفقهاء يف عدد �شربات التيّمم)4(، وكذا يف معنى 
اللغو املذكور يف القراآن على �شبعة اأقوال..، اإىل اأن رّجح قول عائ�شة 
ذلك  بعد  واأردف  اأ�شحابنا")5(،  اعتماد  "وعليه  وقال:  عنها  اهلل  ر�شي 

الأقوال ال�ّشت املختلفة مع اأدلتها.
املقارنة عند اجلّناوين م�شلٌك  اأّن م�شلك  لنا  يتبنّي  القليلة  بهذه الأمثلة   
اجلّناوين  "لأّن  فيه،  اخلالف  موارد  وقليل  الكتاب،  اأبواب  كّل  يف  قارٍّ  غري 
ن القارئ  ق�شد بكتابه العن�شر الإبا�شي وما اأورده يف بع�س املواطن اإّل ليمكِّ

الإبا�شي من القدرة على الحتجاج للموقف املعتمد يف املذهب")6(.

�ش14.   الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
�ش211.   الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

�ش25.   الو�سع؛  اجلّناوين:   -3
�ش16. الو�سع؛   : اجلّناوين   -4

�ش234،235. الو�سع؛  اجلّناوين:   -5
اإىل نهاية القرن اخلام�ش الهجري/11م، حيث وجهوا  "اإّن الإبا�سية كانوا يحرتزون من التوغل يف الآراء املخالفة للمذهب  قال اجلعبريي:   -6
اّتهاًما �سديًدا يف القرن ال�ساد�ش لأبي يعقوب يو�سف بن خلفون املزاتي، لكرثة اهتمامه بكتب املخالفني، ثم بعد ذلك ثبتت لهم جناعة هذا امل�سلك، 

فتبنوه تبنًِّيا كاماًل فيما جاء من القرون اإىل يومنا هذا". اجلعبريي: مقارنة بني كتاب الو�سع وخمت�سر اخل�سال؛ �ش282،283.

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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املبحث الثالث

املعتمد عند الإبا�سية من خلل كتاب الو�سع
كان  ما  الو�شع،  كتاب  ثنايا  يف  املوجودة  الفقهيَّة  امل�شائل  خالل  من   
به  �شّرح  مما  ع�شره،  اإىل  الإبا�شية  عند  به  ومعموًل  اجلّناوين،  لدى  معتمًدا 

ال�شيخ اأو اأ�شار اإليه.
وفيما يلي جملة من هذه امل�شائل ، نعر�شها ح�شب مرتّبة اأبواب الفقه:  

يف فقه الطهارة:
يَة والَعَلقة والتيبُّ�س ل تكوُن حي�شاً، وُحكم هذه  ِ فرة والرتَّ اإّن الُكدرة وال�شُّ  -
الّتوابع حكم ما �شبقها، اإْن تقّدمها حي�س فهي حي�س و اإْن تقّدَمَها ُطْهر فهي 

ُطْهر)1(.
يف فقه ال�سلة:

ة  خا�شّ يف  واحد  لكّل  و�شّنتان  الكفاية،  على  وجوبـهما  والإقامة  الأذان   -
نف�شه، واملعتمد على هذا القول)2(.
لي�س على الّن�شاء اأذان ول اإقامة)3(.  -

اهتداًء  للّنا�س  اأقاموها  اإذا  املخالفني واجلبابرة  اجلمعة خلف  جواز �شالة   -
ب�شلفنا ال�شالح)4(.

حّد ال�ّشفر فر�شخان، والفر�شخ ثالثة اأميال، وامليل اأربعة اآلف ذراع)5(.   -
�شالة اجلماعة من فرو�س الكفاية اإذا قام بها البع�س اأجزاأ عن الباقني واإن   -

تركها اجلميع     هلُكوا)6(.
املاأموم تابٌع لالإمام يف الوقوف واملقال والأفعال)7(.  -

�ش71. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1

�ش84. الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

�ش58. الو�سع؛  اجلّناوين:   -3
�ش104. الو�سع؛  اجلّناوين:   -4
�ش106. الو�سع؛  اجلّناوين:   -5
�ش110. الو�سع؛  اجلّناوين:   -6
�ش113. الو�سع؛  اجلّناوين:   -7
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�شالة الوتر واجبة، ومقدارها ركعة واحدة، ووقتها ما بني �شالة الع�شاء   -
اإىل �شالة الفجر)1(.

وه من  �شالة اجلنازة جائزة على كلِّ مّيٍت من اأهل القبلة، اإّل ما ا�شتخ�شُّ  -
عليه،  فرا�س حمّرٍم  والقاعد على  اهلل،  التي حّرم  للنف�س  والقاتل  الباغي 
اإْن  اإّل  عليهم  ي�شّلى  ل  فهولء  الآبق،  والعبد  لزوجها  العا�شية  واملراأة 

�شّحـت توبتهم قبل مـماتهم)2(.
ثم  ركعة  الأوىل  بالطائفة  ي�شّلى  اأن  اخلوف،  �شالة  يف  عندنا  العمل   -
ان�شرافهم، وموا�شلة الركعة الثانية مع الطائفة الثانية، ثم الت�شليم للجميع 

مًعا، من غري اأن يثبت الإمام جال�شاً لكّل طائفة منهم حتى تتّم)3(.
كراهية الكالم بني �ُشّنَتي الفجر واملغرب وفري�شتيهما)4(.  -

الة، واإمّنا يجُب على من قام حيث يقعد اأو قعد  �شجود ال�ّشهو من متام ال�شّ  -
حيث يقوم)5(.

جواز ال�شتخالف اإذا اأحدث بثالثة اأ�شياء هي: القيء والّرعاُف واخلد�س،   -
فاإذا انفلت بهّن امل�شلي تو�شاأ وبنى على �شالته، ول ي�شتخلف بغريها)6(.

يف فقه ال�سوم ورم�سان:
قيام رم�شان )الرتاويح( ي�شّلى باجلماعة والنفراد، واجلماعُة اأف�شل)7(.  -

واحدة،  فري�شة  لأنّه  كّله،  رم�شان  ل�شوم  الّليل  من  النّية  تبييِت  وجوُب   -
وتـجزيه الّنية ل�شيامه من اأّول ليلة منه)8(.

ائم مف�شٌد  ت�شييُع الغ�شل من اجلنابة اأواحلي�س اأو النفا�س حّتى يُ�شِبَح ال�شّ  -
لل�شوم، وكذا ت�شييع الغ�شل من اجلنابة اأو احلي�س اأو الّنفا�س بالّنهار مقدار 

�ش125. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1

�ش127. الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

�ش107. الو�سع؛  اجلّناوين:   -3

�ش129. الو�سع؛  اجلّناوين:   -4

�ش139. الو�سع؛  اجلّناوين:   -5

�ش139. الو�سع؛  اجلّناوين:   -6

�ش130. الو�سع؛  اجلّناوين:   -7

�ش150. الو�سع؛  اجلّناوين:   -8

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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ما يغت�شل فيه)1(.

املعا�شي كّلها ناق�شة لل�شوم عند الإبا�شية كالغيبة والنميمة والكذب   -
والغ�ّس وغريها)2(.

�شاء  واإن  �شام،  �شاء  اإن  وم،  ال�شّ يف  خمرّي  ال�ّشفر  حني  ائم  ال�شّ  -
اأفطر)3(.

يف فقه الزكاة:
- ل زكاة يف الاّلآلئ ول يف اجلواهر، ول يف الّطيب ول الع�شل ول الألبان، 

ـِها)4(. اإّل اأن تكون هذه الأ�شياء للتجارة فتكون الزكاة يف ِقيَمِتها دون اأْعيَان
- ل زكاة يف الّتني والزيتون، ول يف جميع الفواكه من اخُل�شروات)5(.

- الزكاة واجبة يف حقِّ ال�شغري والكبري واليتيم واملجنون)6(.

الإبا�سي. املذهب  مفردات  اإحدى  امل�ساألة  وهذه  �ش155.  اجلّناوين:الو�سع؛   -1
�ش156. الو�سع؛  اجلّناوين:   -2
�ش158. الو�سع؛  اجلّناوين:   -3
�ش184. الو�سع؛  اجلّناوين:   -4
�ش184. الو�سع؛  اجلّناوين:   -5
�ش186. الو�سع؛  اجلّناوين:   -6
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املبحث الرابع
م�سطلحات اجلّناوين يف كتابه الو�سع

ق�شمان من امل�شطلحات اأ�شار اإليهما اجلّناوين وا�شتعملهما يف كتابه:  
ت�شانيفهم  يف  ا�شتعمالها  الفقهاءعلى  داأب  فقهية  م�شطلحات  الأول:  الق�سم 

على اختالف مقا�شدهم فيها، واإيرادهم لها ومواطن ا�شتخدامهم لها.
الق�سم الثاين: م�شطلحات عقدية اأبدع اجلّناوين يف �شبط بع�س معانيها، فاأطلق  

عليها ا�شطالحات مَتـيَّز بها، وتبعه عليها من �شّنف يف العقيدة بعده.
الّدين واأركانه،  واأهّم مثال يف ذلك، ما جاء يف تعبريه عن م�شامني   
وم�شالٌك  واأركاٌن،  قوائٌم  "وللّدين  فقال:  والعملية  العقدية  ومقت�شياته 
والّنية  والعمل  العلم  اأربعٌة:  فقوائمه  واأحراٌز،  واأفراٌز  وحدوٌد،  وجماري 

والورع،..")1(. 
عدٌة  فهناك  الدرا�شة،  هذا  جمال  هي  التي  الفقهية،  امل�شطلحات  اأّما   
ا�شطالحات معّينة ورد ا�شتعمالها عند اجلّناوين، ت�شري اإىل مدلولت ومعاين 
خمتلفة، عربَّ عنها بطريقته وعباراته، مل تختلف كثرياً عن ا�شتخدامات الفقهاء 

يف ت�شانيفهم.
ما  اإىل  الو�شع  كتاب  يف  الواردة  ال�شطالحات  هذه  تق�شيم  ميكن   

يلي:
واختياراته  ترجيحاته  على  للّدللة  اجلّناوين  الإمام  اأوردها  ا�شطالحات   /1

لبع�س الآراء الفقهية التي ذكرها يف كتابه وهي:
حيح. ال�شّ  .1

واب.  ال�شّ  .2
عندنا.  .3

عليه العمل.  .4

�ش30-28. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع
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اعتمادنا، واملعتمد عليه.  .5

واحُلّجة: يف الّرد بقوة الدليل امل�شاق على خ�شمه.  .6
بع�س  الّنظر يف  واإعادة  فه  توقُّ اجلّناونيللّدللة على  اأوردها  ا�شطالحات   /2

الآراء الفقهية التي نقلها يف "الو�شع" عن بع�س الفقهاء، وهي:
واهلل اأعلم.   .1

فيه نظر.  .2
واهلل اأعلم بوجه ما ذهبوا اإليه.  .3

الذي  الإبا�شي  مذهبه  علماء  على  اجلّناونيللّدللة  بها  رمز  ا�شطالحات   /3
ينتمي اإليه، واملعتمد لديهم يف امل�شاألة وهي:

�شلفنا.  .1
اأ�شحابنا.  .2

رية واملراد بها: عرف اإبا�شية املغرب و�ِشريهم ال�شِّ  .3
وبه دان اأهل مذهبنا.  .4

والعتماد.  .5
عندنا.  .6

وهو قولنا.  .7
امل�شلمني.  .8
اأهل احلّق.  .9

اأهل الولية: هم املوؤمنون املوّفون بدينهم ممن لي�شوا يف براءتهم.  .10
يذكرون، ما ذكروه، م�شايخ اجلبل.  .11

يقولون، ويزيدون: اإ�شارة اإىل قوٍل اأو اأثر مل يثبت لديه رغم ا�شتهاره   .12
و�شّحته.

الإ�شالميَّة  املذاهب  علماء  على  للّدللة  اجلّناوين  بها  رمز  ا�شطالحات   /4
الأخرى غري علماء مذهبه، وهي:



133    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

اأهل اخلالف.  .1
اأهل الّنظر: املجتهدون عموماً واأهل احلّل والعقد من اأويل العلم.  .2

قوم.  .3
قومنا.  .4
غرينا.  .5

اأهل  من  قاطبة  الأّمة  علماء  على  للّدللة  اجلّناوين  اأوردها  ا�شطالحات   /5
مذهبه وغريهم. وهي: 

اأهل القبلة.  .1
اأهل املّلة.   .2
امل�شلمني.  .3

الّنا�س.  .4
الأُّمة.  .5

امل�شاألة،  ال�شرعي يف  احلكم  للّدللة على  اجلّناوين  اأوردها  ا�شطالحات   /6
وهي:

ل ي�شح.  .1
يجوز، ل يجوز.  .2

كره، ويكره، وكرهوا.  .3
على  وتارة  تارة،  الوجوب  معنى  على  للدللة  بها  ياأتي  ينبغي:   .4

ال�شتحباب.
حيح يف  وال�شّنة، ومن ال�شّنةواملراد بها: املندوب، والأوىل، وال�شّ  .5

ال�شّنة.
امل�شتحب.  .6

فال باأ�شاملراد به: ل حرج ولنق�س عليه، ولبيان اجلواز.  .7

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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املبحث اخلام�س

ا�ستدللت اجلّناوين يف امل�سائل الفقهيَّة من خلل كتابه الو�سع
ا�ستدلل اجلّناوين بالقراآن الكرمي:

اأّن الكثري من واجبات ال�شرع ثبت حكمها من  يقّرر اجلّناوين كذلك   
القراآن الكرمي، في�شري اإىل بع�شها فيقول: "..واملاأمور به ينق�شم ثالثة اأق�شام، 
من الكتاب وال�شّنة والإجماع، واملنكر ل�شيء من وجوه القول والعمل م�شرك، 
لوات اخلم�س، والزكاة يف اأنواعها، و�شوم �شهر  فمن الكتاب: وجوب ال�شّ
رم�شان، والغت�شال من اجلنابة والو�شوء، وحّج البيت من ا�شتطاع اإليه �شبياًل، 
واجلهاد يف �شبيل اهلل، وفرائ�س املرياث، وحترمي جميع املحّرمات، واحلدود 

الواجبة، وما اأ�شبه ذلك ممّا ذكرنا")1(.
بالآيات  ال�شتدلل  من  بالإكثار  الكتاب  غالب  يف  منهجه  متّيز  وقد   
القراآنية يف معر�س اإثبات الأحكام ال�شرعية املختلفة، فال يذكر حكماً �شرعياً 

مل�شاألة اإّل واأّيده بالّدليل، والأمثلة على ذلك كثرية، منها:
بقوله  الة،  لل�شّ الو�شوء  ووجوب  الو�شوء  م�شروعية  يف  اأورده  ما  اأ - 
لةِ فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ
ُجُنباً  ُكنُتْم  َوإِن  اْلَكْعَبنيِ  إَِل  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا  الََْراِفِق  إَِل 

هَُّروْا} ]املائدة:6[. َفاطَّ
فقال:  الأجنا�س،  زوال  بعد  اإّل  الو�شوء  �شّحة  عدم  على  وا�شتدّل  ب - 
اإّل بعد زوال الأجنا�س من البدن،  اأّن الو�شوء ل ي�شّح  "والدليل على 
ِريَن} 

ِّ
ه الُْطَّ يُِبُّ  َواللُّ  يََتَطهَُّروْا  َأن  ُيِبُّوَن  ِرَجاٌل  {فِيِه  تعاىل:  اهلل  قول 

]التوبة:108[ مبّيًنا �شبب نزول الآية. 
َأيَُّها  يَا   } تعاىل:  بقوله  اجلنابة  من  الغت�شال  وجوب  على  ا�شتدّل  كما  ج- 
لةِ فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم } ]املائدة:6[،  الَِّذيَن آَمُنوْا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ

�ش13. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
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فقال: "معناه فاغت�شلوا". 
الوطء يف  "اأّما  فقال:  احلي�س،  املراأة يف  على حترمي وطء  ا�شتدّل  كما  د - 
َأًذى  ُهَو  ُقْل  ِيِض  الَْ َعِن  {َوَيْسَألُوَنَك  تعاىل:  اهلل  لقول  فحراٌم،  الفروج 

} ]البقرة:222[. ِيِض َوال َتْقَربُوُهنَّ َساء ِف الَْ
ِّ
َفاْعَتِزلُوْا الن

ا�ستدلل اجلّناوين بال�سّنة النبوية:
تّتفق كلمة الإبا�شية مع غريهم من بقية املذاهب الإ�شالميَّة املعتربة، على   
وجوب اعتبار ال�شّنة م�شدراً للّت�شريع بعد كتاب اهلل تعاىل، ثبتت حّجيتها 
باآيات كثرية يف القراآن تاأمر باتِّباع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وطاعته، 
َفانَتُهوا}  َعْنُه  نََهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  {َوَما  تعاىل:  قوله  ومنها 
]احل�شر:7[، وُهم يف هذا مع �شائر امل�شلمني �شواء يف منهج ال�شتدلل 
على حّجية ال�شنة)1(.وتاأتي ال�شّنة عند اجلّناوين يف املرتبة الثانية يف �شّلم 
الّت�شريع، وهي عنده اأ�شٌل قائٌم بنف�شه كالقراآن الكرمي، م�شتقل يف كثري 
من الأحيان بالّت�شريع اأمراً ونهياً وعبادة ومعاملة، ولذلك اأكرث اجلّناوين 
من ال�شتدلل بها يف عّدة موا�شع من كتابه، وال�شت�شهاد بها جنباً اإىل 

جنب مع اآي القراآن الكرمي.
منهج الّرواية والّدراية عند اجلّناوين:

ما يقال عن ِعلم اجلّناونيومنهجه ال�شتدليل وتعامله مع احلديث روايًة   
ودرايًة، يقال عن معظم علماء مذهبه ممّن �شبقوه كابن بركة، اأوممّن جاء بعده، 

ة. كعامر ال�ّشماخيواجليطايل، وهو اأقّل منهم اهتماماً بجانب الّرواية بخا�شّ
فلم يوؤثر عن اجلّناوين يف "كتاب الو�شع" من تعريف لأق�شام احلديث،   
لوات  اإّل املتواتر الذي اأ�شار اإليه اإ�شارة عابرة،حني ا�شتدلله بعدد ركعات ال�شّ
املفرو�شة، فقال: "وهذا الّنوع من الّتواتر الذي ل ينكره اإّل املتجاهل، ياأثره 
اأهل جيٍل عن جيٍل، من لدن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل هُلمَّ جّرا، 
الإبا�سية،  عند  ورواتها  وروايتها  ال�سّنة  ومف�ّسروه  تف�سريه  القراآن  ال�ّسيخ:  ابن  �ش183،185،186.  الإبا�سية؛  عند  الجتهاد  منهج  باجو:   -1

املطبعة العربية 1984، غرداية، اجلزائر؛ �ش 60،61.

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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حتى عَرفه اخلا�ّس والعام")1(.

بها كثرًيا، حتّى  ال�شّنة وا�شتدلله  اجلّناوين على  اعتماد  يف حني كان   
معر�س  ففي  منه،  املوا�شع  بع�س  يف  حديث  كتاب  يكون  اأن  م�شّنفه  كاد 
ي�شت�شهد  اأن  فقهية دون  م�شاألة  له  قّلما جتد  ال�ّشرعية،  لالأحكام وامل�شائل  بيانه 
اأحيانًا  اأكرث -رغم اختياره الخت�شار-، وهو يروي احلديث  اأو  لها بحديث 

باملعنى والأكرث بالّن�س.
والذي يعاب على اجلّناوين يف م�شّنفه، عالقته بالّرواة، ومعرفته لهم،   

ون�شبة الأحاديث اإىل م�شادرها، فاإّن ذلك منعدم متاًما عنده!.
واملالحظ من منهج نقله للحديث اأنه ل يرتّدد يف ال�شتدلل بحديث   
اإىل  افتقاده  يعجزه  ول  اأو�شعفه،  �شّحته  عن  الّنظر  بغ�ّس  به،  وال�شت�شهاد 
من  م�شافهة  نقله  ممّا  اأو  حفظه،  من  ولو  ا�شتح�شاره  يف  يجتهد  اأن  حديٍث 

م�شايخه، ولو كان باملعنى، وهذا يف اأكرث من مو�شع، منها:
مثال روايته باملعنى، قوله:"واأّما دخول الّن�شاء امل�شاجد والعتكاف، فِلما   -
ُروي عن الّنبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنّه اأمر احلائ�س اأن تعتزل عن م�شّلى 
امل�شلمني، واأّما الّطواف بالبيت، فِلما روي عنه عليه ال�ّشالم اأنّه اأمر احلائ�س 

اأن تفعل اأفعال احلّج كّلها اإّل الّطواف بالبيت حتى تطهر")2(.
اإىل  اإ�شافة  واأ�شانيد،  احلديثية رجاًل  بالّرواية  اهتمامه  يوؤّكد عدم  وما   
نعة احلديثية التي تتطّلب منه الوقوف على الأحاديث الكثرية التي ي�شوقها  ال�شّ
والّتعليق عليها، اأنّه بالرغم من اإيراده للكّم الهائل من الأحاديث،مل يذكر اإّل 
حديًثا واحًدا باإ�شناده، قال فيه: "وعن جعفر بن حممد بن اأبيه عن جّده عن 
الة ِمر�شاة الّرب وُحّب املالئكة و�شّنة  الّنبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال:»ال�شّ

الأنبياء واأهل الإميان..«)3(.
�ش100. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1

�ش65. الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

�ش96. الو�سع؛  اجلّناوين:   -3
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وهكذا �شار اجلّناوين يف كامل كتابه على اإهمال الإ�شناد عمداً، واإيراده   
اإّل  الّراوي  عن  عاٍر  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الّنبي  عن  مبا�شرة  رواية  احلديث 

يغ التي اأورد بها احلديث، هي كالآتي: قلياًل، ومعظم ال�شّ
يروى عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.  -

ويروى عنه عليه ال�ّشالم.  -
وقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم،..الخ، ثّم يذكر راوي احلديث.  -

الذي  الو�شع  كتاب  مثل   ، فقهيٍّ كتاب  يح�شل هذا يف  اأن  غرو  ول   
الأحاديث  اإيراد  حيث  من  الأخرى،  الفقهية  الكتب  غالبية  عن  يختلف  ل 
الّنبوية من غري اإ�شناد اأو تن�شي�س على حكم احلديث، فنجدها ت�شتدّل بجميع 
الأحاديث الواردة يف امل�شاألة �شحيحة كانت اأو �شعيفة، ولكّنها تتباين كرثة 

وِقّلة يف ال�شتدلل بها.
م�سادر اجلّناوين احلديثية:

"الو�شع"، ل  بها امل�شّنف يف كتابه  ا�شتدّل  التي  مع كرثة الأحاديث   
جند للم�شادر احلديثية ذكًرا، ول لأ�شحابها اإ�شارًة، تبعاً ملنهجه العام يف عدم 
ذكر امل�شادر التي ا�شتقى منها معلوماته �شواء فقهية اأو حديثية اأو غريها، الّلهم 
حيح م�شند الإمام الّربيع بن حبيب)1(، يف موا�شع  اإّل ما اأ�شنده اإىل اجلامع ال�شّ

ا. معدودة جدًّ
م�سند الربيع بن حبيب:

اأْولَوية عنده،  لهذا امل�شند يف م�شادر اجلّناوين اأهمية كربى، ومنزلة   
الثالثية،  الأ�شانيد  ذي  احلديث  يف  الأ�شا�شي  ومرجعهم  الإبا�شية  عمدة  لأنّه 
اإذ روى الّربيعمعظمه عن اأبي عبيدة م�شلم بن اأبي كرمية عن جابر بن زيد عن 
حابة، وهم اأ�شا�ًشا: ابن عبا�س، واأبو هريرة، واأن�س بن مالك، واأبو �شعيد  ال�شّ

اخلدري، وعائ�شة، واآخرون عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
�ش200. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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اأئمته  وكان اجلّناوين كغريه من علماء مذهبه ل يقت�شر على روايات   
اعتماده  يف  والوارجالين  غريهم)1(.  بروايات  ياأخذون  كانوا  بل  واأ�شحابه، 
اأجمعت  ما  رّد  يقولون:"من  الذين  الإبا�شية  راأي  عن  معرب  ال�شّنة  حّجية 
التنزيل  الّتنزيل ومن رّد  ال�شنة كمن رّد  ال�شنة، ومن رّد  عليه الأمة كمن رّد 

اأ�شرك")2(.
ا�ستدلل اجلّناوين بالإجماع:

يعترب الإجماع الأ�شل الثالث من اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي املّتفق عليها   
عند ال�شيخ اجلّناوين، وحّجة �شرعية معتربة عند اأئمة الإبا�شية كبقية املذاهب 
اأو  الفقهية  امل�شائل  على  احلكم  يف  اجلّناوين  عليه  اعتمد  الأخرى)3(،  الفقهية 
الرّتجيح بينها، وبّواأه املرتبة الثالثة بعد امل�شدرين الأ�شا�شيني:الكتاب وال�شّنة. 

فقال:"..فالأ�شل ينق�شم اإىل ثالثة اأق�شام: الكتاب وال�شّنة والإجماع")4(.
منهجه يف  ح  تو�شّ الإجماع،  الت�شريع م�شدرها  باأمثلة من  اجلّناوين  وي�شّرح 

ال�شتدلل به كما يلي:
"ومن  فقال:  ابتداًء،  جديد  �شرعيٍّ  حكم  باإثبات  م�شتقاًل  عنده  ياأتي  اأنّه   -
الإجماع عقد الإمامة، واأن ل اإمامني يف �شرية واحدة، واجللد على اخلمر، 
ومرياث اجلّدتني ال�شد�س، وقيام �شهر رم�شان، والفقد، وما اأ�شبه ذلك ممّا 

مل يذكر يف كتاب اهلل ول يف �شّنة نبّيه")5(.
وهو واإن مل يُكرِث من اإيراد الإجماع ب�شريح الّلفظ كم�شطلح اأ�شويل، اإّل   

اأنّه اعتمده وا�شتدّل به يف م�شائل فقهية، منها:
ترجيحه املق�شود باليد يف اآية الو�شوء، واعتماده على اإجماع الأمة اأنَّه ل   -
يجزى م�شح ما دون الكّف عند التيّمم، قائاًل: "واليد على الإطالق تتناول 
حيح،  ال�سّ اجلامع  حبيب:  بن  الربيع  وغريهم.   جريج  وابن  هرم  بن  وعمرو  يحيى  بن  والوليد  �سفيان  اأبي  بن  ومعاوية  العا�ش  ابن   -1

رقم:31،127،177،251،337. بكو�ش: فقه الإمام جابر بن زيد؛ �ش66-44.
اأبو عمرو عثمان بن خليفة: ر�سالة يف الِفرق، خمطوط، مكتبة احلاج �سعيد حممد، غرداية،  باجو: الوارجالين؛ �ش233. نقاًل عن:ال�ّسويف،   -2

و06.
ج1/�ش494. اجلميلي؛  �سيد  حتقيق:  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام  الآمدي:  فقط،  حابة  ال�سّ ع�سر  يف  حّجة  الإجماع  اأّن  الظاهرية  يرى   -3

�ش06. الو�سع؛  اجلّناوين:   -4

�ش14. الو�سع؛  اجلّناوين:   -5
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ارق من  اأّن الإمام اإذا قطع يد ال�شَّ الكّف اإىل الكوع)1(، ولإجماع الّنا�س 
الكوع، فقد َقطع اليد املاأمور بَقْطعها")2(.

ا�ستدلل اجلّناوين بالقيا�س:
وال�شّنة  الكتاب  بعد  الرابعة  املرتبة  يف  اجلّناوين  عند  القيا�س)3(  ياأتي   
اأ�شبه  قال:"..وما  عليها،  املجمع  امل�شائل  اأورد جملٍة من  اأن  والإجماع،فَبعد 
ذلك ممّا مل يُذكر يف كتاب اهلل، ول يف �شّنة نبّيه")4(، يف اإ�شارٍة منُه اإىل قيا�س 
امل�شائل والوقائع التي مل ين�ّس عليها، على التي جاء ذكرها ممّا تقّدم من م�شائل 

الكتاب وال�شّنة والإجماع.
والإجماع،مل  وال�شّنة  ثالثة:الكتاب  يف  الأدّلة  يح�شر  اإذ  واجلّناوين   
يلغ القيا�س والعمل به، بل نظر اإليه باعتباره اآلية لال�شتثمار يف الّن�س، ولي�س 
دلياًل م�شتقال بذاته، اإذ ي�شّنفه �شمن اأق�شام ما ي�شتفاد من معقول الأ�شل، وهو 

بهذاحذو النعل بالنعل لأبي يعقوب الوارجالين)5(.
مب�شطلح  عنه  وعرّب  القيا�س  ا�شتخدم  اجلّناوين  اأّن  املوؤّكد  من  اأنّه  غري   
"الّراأي" كغريه من اأوائل علماء مذهبه، الذين اعتربوا ما �شوى الكتاب وال�شّنة 
كّله راأياً، اإذ مل ي�شتخدموا امل�شطلحات الأ�شولية، واإن ا�شتدلوا بها وعملوا 

مبقت�شاها.
ذكره  غياب  بو�شوح  يالحظ  اجلّناوين  عند  الفقه  مل�شائل  واملتتبِّع   
للم�شادر الت�شريعية الأخرى والجتهادية منها باخل�شو�س، من غري نفيه العمل 
بها، وكيف اأنّه بنى فقهه وامل�شائل التي تناولها على الّن�شو�س اأ�شا�شاً، �شواء يف 
اأثر �شلفه الإمام  ذلك ن�شو�س الكتاب اأم ال�شّنة، بل اأكرث الّنقل عنهما مقتفياً 

ال�ّسارق. ليد  القطع  وحّد  الإبهام،  يلي  الذي  الزند  طرف  الكوع:   -1
�ش56. الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

جاء يف تعريفه عند الإبا�سية:"حمل جمهول احلكم على معلوم احلكم بجامٍع بينهما"  ال�ساملي: طلعة ال�سم�ش؛ج2/�ش91. وجاء يف تعريفه   -3
اأي�ساً:"اإحلاق اأمر غري من�سو�ش على حكمه ال�سرعي باأمر من�سو�ش على حكمه ال�سرعي ل�سرتاكهما يف علة احلكم".  وهبة الزحيلي: الو�سيط؛ 

ج1/�ش160.
�ش14 الو�سع؛  اجلّناوين:   -4

�ش284. الأ�سويل؛  وفكره  الوارجالين  يعقوب  اأبو  باجو:   -5

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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على  قائ�س  اأنه  كتابه  يف  و�شّرح  به،  واأخذ  بالقيا�س  اجلّناوين  عمل   
ا�شتعماله حّتى يف احلدود  اً، وتو�ّشع يف  ن�شّ امل�شاألة  الأ�شول ما مل يجد يف 

والكّفارات، والأمثلة على ذلك كثرية، منها: 
قيا�س كّل ما مل يذكر  اإىل  فاإنّه ذهب  باحَلَرم،  يد  ال�شّ ماجاء يف حكم   
يد اإىل ما ثبت فيه حكٌم يف ال�شّنة، فقال: "ويف اجلزلة وهي  من اأحكام ال�شّ
يد فاإنّه يقا�س  الو�شطانية �شاٌة، ويف الق�شيب درهٌم.. وكّل ما مل يذكر من ال�شّ

اإىل ما ذكرنا يف ال�شنة")2(.
ا�ستدلل اجلّناوين بال�سواهد الّلغوية:

من  يـمنعه  مل  ذلك  فاإّن  ومن�شاأ،  ل�شاناً  اجلّناوين  بربرية  من  بالرغم   
بها كثرياً،  التي ي�شتدّل  العربية واأ�شعار العرب  الّلغة  ال�شتفادة والتمّكن من 
كتابه  �شفحات  بها  طافحة  �شعرية  اأبيات  من  نـجده  مـّما  ذلك  على  اأدّل  ول 

الو�شع تدّل على تـمّكنه و�شعة اطالعه.
اأّن من يُقِدم على ال�شريعة فهماً وتدري�شاً وتاأليفاً ي�شتوجب  ول ريب   
عليه الإملام بلغة القراآن وال�ُشّنة، لأّن علم العربية هو ال�ُشّلم الذي يرتقي به اإىل 
فهم اخلطاب، والقنطرة التى عليها املجاز اإىل ال�شّنة والكتاب)3(، وال�ّشاطبي 
جعل  حيث  ال�شرعية  للعلوم  العربية  الّلغة  اأهمّية  تاأ�شيل  يف  بعيداً  بنا  ياأخذ 
يفهمها  فال  عربية  كانت  واإذا  عربية  "ال�شريعة  يقول:  اإذ  طردية  بينها  العالقة 
حّق الفهم اإّل من فهم الّلغة العربية حّق الفهم، لأنـّهما �شّيان يف الّنمط ما عدا 
وجوه الإعجاز، فاإذا فر�شنا مبتِدئاً يف فهم الّلغة العربية فهو مبتدٌئ يف فهم 

ال�شريعة..")4(.
بعدها. وما   118 �ش  زيد؛  بن  جابر  الإمام  عند  الفقهي  الجتهاد  منهج  اهلل:  عبد  بعو�سي   -1

�ش212.   الو�سع؛  اجلّناوين:   -2
العي�ساوي، يو�سف بن خلف بن حمل: اأثر العربية يف ا�ستنباط الأحكام الفقهية من ال�سنة النبوية، ط1، دار ابن اجلوزي، ال�سعودية،1430ه؛   -3

�ش66.
ج5/�ش53. ال�سعودية،1997م؛  عفان،  بن  دار  ط1،  �سليمان،  اآل  ح�سن  بن  عبيدةم�سهور  اأبو  حتقيق  املوافقات،  ال�ّساطبي:   -4
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وكاأّن اجلّناوين بح�شده للكّم الهائل من اأ�شعار العرب يف خمت�شره،   
وال�شّنة  القراآن  بعد  رئي�ًشا  مرجًعا  املنظومة،  العربية  الّلغة  �شواهد  من  جعل 
ة على ما يوؤّيد بـه مذهبه من اآراء ومعتقدات، اأوتف�شريات  ل�شتدللته، وبخا�شّ

لبع�س املعاين الواردة عنده، فمن اأمثلة ذلك ما يلي:
مناذج من �شواهد الّنظم عند اجلّناوين:

ذكر اأّن العرب ت�شمي الّن�شاء حرثاً م�شتدًل بقول ال�شاعر :
فحْرِثي هّمه اأكَل اجلراِد)1( اإذا اأكل اجلراُد حروَث قوٍم    

 َعَلْيِهْم 
ِّ
وعّرف ال�شالة يف الّلغة بالّدعاء، م�شتدًل بقوله تعاىل: {َوَصل  

ْم َواللُّ َسِيٌع َعلِيٌم} ]التوبة:103[، وبقول ال�شاعر: إِنَّ َصَلَتَك َسَكٌن لَُّ
ـــــاًل ْبُت مرحَتِ تقوُل ِبنتـــــــي وقد قرَّ  

اَب و الوَجَعا      يا ربِّ جنِّب اأبي الأْو�شَ
ي  يِت َفاغتم�شِ عليِك مثُل الذي �شلَّ  

َطجَعـــــا)2( نومـــــــًا فاإنَّ جلْنــــب املرء ُم�شْ     
العرب  لغة  يف  وم  ال�شّ واأ�شل  وقال:  الّلغة  يف  وَم  ال�شّ وعّرف   

الإم�شاك.
تقول العرب: �شامِت اخليل: اإذا وقفت واأم�شكت عن ال�ّشري، ثم ا�شتدّل   

على ذلك بقول ال�شاعر:
َخيٌل �شياٌم وخيٌل غرُي �شائمٍة  

َجما)3( تـحَت الَعَجاِج واأُخرى تَعِلُك اللُّ     

�ش62. الو�سع؛  اجلّناوين:   -1
�ش90.  الو�سع؛  اجلّناوين:   -2

.141 �ش  الو�سع؛  اجلّناوين:   -3

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 142

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
خـامتـــــــة

بعد هذه ال�ّشياحة الفقهيَّة، نحمد اهلل تعاىل على توفيقه وعونه اأن بّلغنا   
نهاية هذا الدرا�شة، التي عر�شنافيها منهج اجلناوين يف تقرير امل�شائل الفقهية 

من خالل كتابه الو�شع، والّنتائج التي اأفرزتها هذهالدرا�شة، هي:
اأوًل : يعترب اجلّناوين من كبار علماء الإبا�شية، فكان -رحمه اهلل تعاىل- فقيهاً 
العلم، وجازت  امل�شيخة يف  لأهل زمانه، حاز على  وقا�شياً، ومرجعاً  ومفتياً 

عليه �شل�شلة ن�شب الّدين عند اإبا�شية املغرب.
ثانيًا : ترك اجلّناوين مدر�شة وعّلم رجاًل وخّلف اآثاًرا علمية من اأ�شهرها:كتاب 
و�شياغة.و"الو�شع"  اإخراجاً  الفقهيَّة  تاآليفه  فرائد  من  يعّد  الذي  "الو�شع"، 
الخت�شار  م�شلك  �شاحبه  فيه  �شلك  والعقيدة،  الفقه  يف  خمت�شر  كتاب 
طلبًة  ال�شرعي  للّتح�شيل  و�شعه  اإذ  اأدبي،  تعليمي  مبنهج  و�شاغه  والتب�شيط، 

�شني. ومدرِّ
ثالثًا :اأّما من حيث امل�شمون، فقد اأبدع امل�شّنف يف اجلمع بني منهجني ظاهرهما 
اإقالل،  غري  من  الخت�شار  مع  والتفريع  احل�شر  يجتمعان:  ما  قّل  التناق�س 

وال�شرح والب�شط مع التاأ�شيل وال�شت�شهاد من غري اإخالل.
رابعًا : مميزات كتاب الو�شع: 

متّيز مبتعة اأ�شلوبه وجاذبية عر�شه، التي ا�شتقطبت انتباه القارئ واأبعدت   .1
ال�ّشاأم عنه؛ بف�شل ما زّينه م�شّنفه من ق�ش�س ومواعظ وحكم واأ�شعار يف 

ثنايا امل�شائل الفقهية.
واأهّم ما ميّيزه اأنَّه جمع امل�شائل الفقهية والعقدية التي ا�شتقّر عليها العمل   .2
امل�شائل  يف  املذهب  معتمد  عن  واأبان  املوؤّلف،  ع�شر  اإىل  الإبا�شية  عند 
التي وقع اخلالف فيها بني علمائهم، وما جتري به الأحكام عندهم، وهذا 
ما يتيح للباحثني الّنظر يف ما مدى تطور الجتهاد الفقهي عند الإبا�شية 

اإىل يومنا هذا.
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فيه،  والإجادة  املخت�شر  الفقهي  الت�شنيف  يف  دورهم  لالإبا�شية  خام�سًا:اإّن 
واأحكم  ن�شجه  م�شّنفه  اأجاد  الفّن،  هذا  يف  فريد  منوذج  الو�شع  وكتاب 
عباراته، فيمكن اعتبار الكتاب من اأهّم ما اأّلف بحق يف املخت�شرات الفقهية 

يف املذهب الإبا�شي قدميًا.

التو�سيات:
اأوًل: ترك اجلّناوين مدر�شة فقهية وخّلف اآثاًرا علميَّة بحاجة اإىل عناية املحّققني 

والّدار�شني وقراءتها، ليك�شفوا ذخائرها العلميَّة والتاريخّية. 
ثانيًا: على الباحثني درا�شة املذهب الإبا�شي من خالل كتاب الو�شع لتقريب 

ال�شقة بينه وبني مذاهب اأهل ال�شنة واجلماعة.
ثالثًا: على الباحيثني حتقيق الكتاب حتقيقاً علمياً، مع مراعاة احلياد باتباع املنهج 

العلمي يف التحقيق.

منهج اجلناوين يف تقريره للم�صائل الفقهية من خلل كتابه الو�صع

حمور الفقه واأ�شوله
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القراآن الكرمي
عند  ورواتها  وروايتها  ال�شّنة  ومف�ّشروه  تف�شريه  القراآن  ال�ّشيخ:  ابن   .1

الإبا�شية، املطبعة العربية 1984، غرداية، اجلزائر.
الثعلبي  �شامل  بن  حممد  بن  علي  اأبي  بن  علي  الدين  �شيد  احل�شن  اأبو   .2
عفيفي.  الرزاق  عبد  حتقيق:  الأحكام،  اأ�شول  يف  الإحكام  الآمدي 

املكتب الإ�شالمي، بريوت- دم�شق- لبنان.
ابي زكريا يحيى بن ابي اخلري اجلناوين :الو�شع : خمت�شر يف الأ�شول   .3
والفقه علق عليه ابو ا�شحاق ابراهيم اطفي�س اعادة طبع من طبعة قدمية، 

ط/6.
النفو�شي، قناطر اخلريات، حتقيق: عمرو  ا�شماعيل بن مو�شى اجليطايل   .4

خليفة الّنامي،دار الكتب العلمية للن�شر والتوزيع،2001م.
الأ�شويل:  الوارجالين وفكره  اأبو يعقوب  باجو، م�شطفى بن �شالح،   .5

مقارنة باأبي حامد الغزايل وزارة الرتاث القومي والثقافة، 1995م.
اجليل  مكتبة  الإبا�شية.  الجتهاد عند  منهج  بن �شالح،  باجو، م�شطفى   .6

الواعد، 2005م.
ب�شري احلاج مو�شى: ال�شيخ �شعيد بن علي اجلربي، حياته ودوره يف نه�شة   .7

وادي ميزاب، ط2، موؤ�ش�شة ال�شيخ عمي �شعيد، 1427ه/2006م.
دار  بريوت  ط/1،  زيد،  بن  جابر  الإمام  فقه  حممد،  يحي  بكو�س،   .8

الغرب ال�شالمي، 1986م.
موحمد  للّن�شر:  اأعّده  زارو،  اهلل  عبد  ترجمة:  نفو�شة،  جبل  جغرافية   .9
وؤمادي، من�شورات موؤ�ش�شة تاوالت الثقافيَّة �شل�شلة الأبحاث التاريخية، 

الرباط.
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امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها
ملخ�س البحث

تناول هذا البحث )امل�شاركة املتناق�شة يف امل�شارف الإ�شالمية والقانون   
ال�شريفة  يف  الإقت�شادى  الن�شاط  يف  البالغة  لأهميتها  وذلك  ال�شوداين(، 
الإ�شالمية، ل�شّيما يف ظل الواقع الذي ت�شهد فيه ال�شناعة امل�شرفية تطّورات 
متالحقة، وعلى الرغم من اأهّمية هذه ال�شيغة اإّل اأننا جند اأّن ن�شبة التعامل بها 
ح البحث مفهوم  �شئيلة، وذلك حلداثتها، وعدم الإملام الكايف بها، وقد و�شّ
الدرا�شة  اعتمدت  وقد  و�شوابطها،  و�شروطها  و�شورها  املتناق�شة  امل�شاركة 
ل الباحثان اإىل عدد من  على املنهج الو�شفي التحليلي ال�شتقرائي، كما تو�شّ

النتائج والتو�شيات واأهمها:
موؤقتة  �شركة  اإن�شاء  اأكرث على  اأو  يّتفق طرفان  اأن  املتناق�شة هى  امل�شاركة   .1
اأحد  فيها  يتنازل  اأن  وميكن  ذلك،  غري  اأو  م�شروع  اأو  عقار  يف  بينهما 
ال�شروط  بح�شب  دفعات،  على  اأو  واحدة  دفعة  اإّما  لالآخر،  ال�شريكني 

املّتفق عليها بعقود بيع م�شتقّلة متعاملة.
بال�شريك  اخلا�شة  احلقوق  بكامل  يتمّتع  املتناق�شة  ال�شركة  يف  ال�شريك   .2
الختالف  بينما  كذلك،  اللتزامات  كافة  ويتحّمل  الدائمة،  ال�شركة  يف 
بينهما اأّن ال�شريك يف ال�شركة املتناق�شة ليق�شد ال�شتمرار، ويعطي احلق 
لل�شريك الآخر يف اأن يحل حمّله،  بعك�س ماهو عليه احلال يف ال�شركة 

العادية.
3.  عقد امل�شاركة املتناق�شة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بع�شها ببع�س 
يف اأكرث ال�شور، وهذه العقود هي عقد ال�شركة والبيع اأو عقد ال�شركة 
اأو  عنان  �شركة  اأو  ملك،  �شركة  ال�شركة  كانت  �شواء  والإجارة،  والبيع 
التداخل بني جمموعة عقود  تقوم على  العقد  واأن طبيعة هذا  م�شاربة، 

تاأخذ بع�شها برقاب بع�س.

حمور ال�شريعة والقانون
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اأهم التو�سيات:

يو�شى الباحثان امل�شارف الإ�شالمية الإلتزام بالأحكام ال�شرعية والفقهية   .1
يف املعامالت امل�شرفية.

يو�شي الباحثان  امل�شّرع ال�شوداين بالن�س �شراحة على �شيغة امل�شاركة   .2
املتناق�شة يف القانون وذلك يف قانوين املعامالت املدنية ال�شوداين ل�شنة 

1984م وقانون ال�شراكات ل�شنة 1933م. 
تو�شيع نطاق تطبيق امل�شاركة املتناق�شة يف جميع املجالت وعدم اقت�شارها   .3
يف جمالت حمّددة، ملا يف تطبيق امل�شاركة  املتناق�شة من اأهمية اقت�شادية 

كبرية.
4.  ا�شتكتاب املزيد من البحوث حول امل�شاركة املتناق�شة. 
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Abstract
 This research dealt With  decreasing  partnership study in 
Islamic Banks and Sudanese Law, for its importance in economic 
activity in Islamic Banks , especially in the industrial Bank 
development Which  seen these days, in spite of its importance 
there few dealing With  it, for its modernist, and there are not 
sufficient Knowledge of it, the research explained decreasing 
partnership, it’s types, conditions, and accusations, the study 
used the analytical descriptive extrapolated method the  research 
reached many of results and recommendations as the following ;            
1. Decreasing partnership is to agree to partners or more to 

establish temporary company in estate or project, the each 
partner could abdicate to other partner, one batch or deal with 
independently.

2. The  partner in decreasing company enjoy all the rights Which 
concern the partner in permanent company and afford all the 
obligation, While the differentiation   between  them is that the 
partner in decreasing company not means continuation , and it 
gives rights to his partner to stand  instead on him, in reverse 
of the situation in Which ordinary company.

3.  The partnership decreasing contract is compound contract 
in many contraction connected to each other in most of its 
types, these contractions are company’s contract and selling 
or company contract, selling and renting between group  
contractions to take themselves each other.

Recommendation;
1. The researcher   recommends the Islamic Banking to obligate 

to legal and fiquhrules in the Banking treatments.
2. The researchers   recommend the Sudanese legislator in text 

explicitly to the partnerships (registration) Act, 1933 And the 
Civil Transaction Act 1984. 

3. Expand applied decreasing partnership in all aspects and do 
not shortage in limit places, for the importance   of applying 
partnership of economic importance.

4. Rewrite and doing more researches about decreasing 
partnership.

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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مقدمــــــــة

احلمد هلل حمد املتذللني جلالله، الطامعني يف جزيل نواله، ال�شاكرين   
لأنعمه واأف�شاله، و�شلوات اهلل املباركات، وت�شليماته الذاكيات، على املبعوث 

رحمة للعاملني، �شيدنا حممد وعلى اَله و�شحبه و�شّلم ت�شليماً.
وبعد..

خالل  الإ�شالمية  امل�شارف  ا�شتحدثته  جديد  بعقد  يتعّلق  بحث  هذا   
كاأداة  ا�شتخدامه  ويتم  املتناق�شة،  امل�شاركة  ا�شم  حتت  املا�شية،  ال�شنوات 
من  عمالئها  مع  تعامالتها  يف  امل�شارف  ت�شتخدمها  التي  التمويل  اأدوات  من 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات الإنتاجية واخلدمية. 
اأهمية البحث:

تاأتى اأهمية هذا البحث يف ظهور اأنواع جديدة من املعامالت التعاقدية   
يف الفقه امل�شريف، منها امل�شاركة املتناق�شة التي تعترب من العقود امل�شتحدثة، 
تعامالتها  اأداة متويل يف  املالية  ولأهميتها فقد اتخذتها امل�شارف واملوؤ�ش�شات 

مع عمالئها من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الإنتاجية واخلدمية.
م�سكلة البحث:

للعاملني  بالن�شبة  الغمو�س  بع�س  يكتنفها  ال�شيغة  هذه  حلداثة  نظراً   •
بامل�شارف واملتعاملني معها)العمالء(.

اَلتى: اإىل  البحث  يهدف  البحث:  اأهداف   •
املتناق�شة. امل�شاركة  حقيقة  على  التعّرف   •

املتناق�شة. للم�شاركة  والإجتماعى  الإقت�شادى  الدور  اإبراز   •
املتناق�شة. امل�شاركة  من  ال�شوداين  القانون  موقف  على  الوقوف   •

اأ�سئلة البحث:
؟. املتناق�شة  امل�شاركة  حقيقة  ماهى   •

و�شوابطها؟. املتناق�شة  امل�شاركة  �شور  ماهى   •
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؟. املتناق�شة  امل�شاركة  �شيغة  تكتنف  التي  وال�شعوبات  الغمو�س  ما   •
منهجية البحث:

وال�شتقرائي  التحليلي  الو�شفي  املنهج  على  الدرا�شة  هذه  اعتمدت   
وال�شتنباطي.

الدرا�سات ال�سابقة:
ملّا كان الباحث يبداأ من حيث انتهى غريه وي�شري اإىل من �شبقه، فقد   
تناول مو�شوع امل�شاركة املتناق�شة عدد من الباحثني والكّتاب، وذلك يف عدد 
امل�شاركة  يتناولوا  اأنّهم مل  اإّل  املراجع وامل�شادر على خمتلف درجاتها،  من 
املتناق�شة يف القانون ال�شوداين، والباحث يريد من خالل هذا البحث، معرفة 
مو�شوع   تناولوا  والذين  املتناق�شة،  امل�شاركة  من  ال�شوداين  القانون  موقف 

امل�شاركة املتناق�شة هم:
�سامي ح�سن حمود، ، تطوير الأعمال امل�شرفية مبا يّتفق واأحكام ال�شريعة   .1

الإ�شالمية، ر�شالة دكتوراه ، جامعة القاهرة،طـ 2 ، 1991م.
نورالدين عبد الكرمي الكواملة، امل�شاركة املتناق�شة وتطبيقاتها املعا�شرة يف   .2
الفقه الإ�شالمي،   الأردن، دار النفائ�س للن�شر والتوزيع، ط1، 1428هـ 

– 2008م(.
عدد من الفقهاء املعا�شرين يف بحوثهم التى قّدموها يف الدورات املختلفة   .3

ال�ستار  عبد  د.  اأ.  الإ�شالمي:  املوؤمتر  ملنظمة  التابع  الإ�شالمي  الفقه  ملجمع 
الت�سخريي ومرت�سى  اآية اهلل حممد علي  �سانو،  ، ود. قطب م�سطفى  اأبو غدة 
و�شوابطها  املتناق�شة  امل�شاركة  الإ�شالمي،  الفقه  جممع  جملة  الرتابي، 

ال�شرعية، اجلزء الأول ، الدورة 15 ،2004 .

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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هيكل البحث:

فكان  الأول  املبحث  فاأّما  ومبحثان،  مقّدمة  على  البحث  هذا  ا�شتمل   
مطالب،  ثالثة  على  واأ�شتمل  وفقهاً،  لغة  املتناق�شة  امل�شاركة  مفهوم  عن 
و�شروطها  املتناق�شة  امل�شاركة  �شور  عن  للحديث  فكان  الثاين  املبحث  اأما 
اأهم  على  ا�شتملت  وقد  خامتة  ثم  مطالب،  ثالث  من  ويتكّون  و�شوابطها، 

النتائج والتو�شيات.
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املبحث الأّول
مفهوم امل�ساركة املتناق�سة 

املطلب الأّول
تعريف امل�ساركة املتناق�سة لغة

هذا امل�شطلح يتكون من كلمتني: م�شاركة ومتناق�شة و�شنتناول معنى   
الكلمتني لغة:

اأّوًل: كلمة م�ساركة:
هي �شيغة مبالغة على وزن مفاعلة تدل على تعدد الأطراف، م�شتقة   

من كلمة ال�شركة، واأ�شلها الثالثي "�شرك")1(.
وتعني اأي�شاً: الإختالط، اأي خلط املالني بحيث ل يتميزا عن بع�شهما   

وهذا بالإ�شافة اإىل اأنها عقد ال�شركة نف�شه لأنه �شبب اخللط)2(.
ومن ماتقدم فاإّن ال�شركة وال�شراكة يف اللغة تاأتي مبعني واحد.  

ثانياً: معنى املتناق�سة يف اللغة:
ونق�شان،  نق�شاً  ينق�س  ال�شيء  نق�س  من  مبالغة،  �شيغة  املتناق�شة   
وا�شتنق�س امل�شرتي الثمن: اأي ا�شتحط وطلب منه و�شع بع�س ثمنه)3(.والفرق 
بني النق�س والنق�شان ، اأن النق�س هو )ال�شعف( اأما النق�شان )وهو ذهاب 
بعد التمام ، والنق�شان هو ا�شم للقدر الّذاهب من املنقو�س)4(.وما يوؤيد هذا 
التعريف اللغوي قوله تعاىل يف حمكم تنزيله: {َوإَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل 
َي َأَراُكم بَِْيٍ 

ِّ
ْن إَِلٍه َغيُُْه َوال َتنُقُصوْا اْلِْكَياَل َواْلِيَزاَن إِن

ِّ
يَا َقْومِ اْعُبُدوْا اللَّ َما َلُكم م

ِيٍط}]هود:84[. َي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْومٍ حمُّ
ِّ
َوإِن

حمل ال�شاهد من الآية، اأن اهلل تعاىل اأوحى اإىل نبّيه �شعيب عليه ال�شالة   
.148. �ش  ج1،  الوا�سطى،   مرت�سي  حممد   القامو�ش،  جواهر  من  العرو�ش  تاج   -1

معجم النفائ�ش الو�سيط، جماعة املخت�سني  ) بريوت: دار النفائ�ش، 2007م(، �ش635-636، باإ�سراف:  اأحمد اأبو حاقة. التعريفات ، علي بن   -2
حممد اجلرجاين،)بريوت: دار الكتب العملية، 2000م( �ش129، ، املغرب يف ترتيب املغرب، ونا�سر الدين املطّرزي " معجم لغوي" )بريوت: 

مكتبة لبنان نا�سرون، 1999م( �ش144.
�ش660. فار�ش،  اللغة،ابن  جممل  ج268/3،  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح  اجلوهري،   -3

. ج443/4  �سابق،  مرجع  الوا�سطي،  القامو�ش،  جواهر  من  العرو�ش  تاج   -4

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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وال�شالم، اأن يبلغ اأمته اأن ل ينق�شوا املكيال وامليزان عند املعاملة فيما بينهم.

التمر  �شراء  عن  �شئل  حينما  وال�شالم  ال�شالة  عليه  قوله  املطّهرة  ال�شّنة  ويف 
بالرطب، فقال ملن حوله اأينق�س الرطب اإذا يب�س؟، قالوا: نعم فنهى عنه)1(.

املطلب الثانى
تعريف امل�ساركة املتناق�سة يف الفقه الإ�سلمى

تعريف  يتناولوا  مل  جندهم  االقدامى،  الفقهاء  كتب  اإىل  بالرجوع   
�شيغة  منها  تنبثق  التى  امل�شاركة  حتى  اأو  مبا�شر  ب�شكل  املتناق�شة  امل�شاركة 
امل�شاركة املتناق�شة، وذلك لأّن امل�شاركة املتناق�شة ب�شورها و�شيغها ومبفهوما 
مانعاً.  �شاماًل جامعاً  احلديث مل تقع يف ع�شرهم، ولو وقعتا لعّرفوها تعريفاً 
وقد  العام،  مبفهومها  ال�شركة   تعريف  تناولوا  قد  الأقدمني  الفقهاء  اأن  فنجد 
تعريفات  و�شتناول  اإ�شطالحاً،  ال�شركة  تعريف  يف  الفقهاء  عبارات  اختلفت 
الفقهاء لل�شركة اأّوًل ثم نتناول تعريف امل�شاركة املتناق�شة كما عرفتها الدرا�شات 

الفقهية احلديثة والعلماء املعا�شرين على النحو اَلتى:
الفرع الأول: تعريف ال�رشكة عند الفقهاء:

عّرفها فقهاء احلنفية باأنها: ) عبارة عن عقد بني املت�شاركني يف راأ�س املال   
والربح)2( ، اأما املالكية)3( فيعرفونها باأنها: )اإذن يف الت�شرف لهما مع اأنف�شهما، 
اأي اأن ياأذن كل واحد من ال�شريكني ل�شاحبه يف اأن يت�شرف يف مال لهما مع 
اإبقاء حق الت�شرف لكل منهما()4(. وعند ال�شافعية)5(: )ثبوت احلق يف �شيء 

عار�سة الأحوذي، ابن العربي، ج3/�ش186، وقال اأبوعي�سى هذا حديث ح�سن �سحيح، وعليه العمل عند عامة اأهل العلم. �سنن اأبي داود، واأبي   -1
داود ، ج3/�ش1416، املرقاة، القاري، ج6/�ش52.  الأم، لالمام ال�سافعي،  حتقيق: حممد احلفناوي، )القاهرة: دار احلديث، 2008(، ج3/

�ش370، ال�سايف يف �سرح م�سند ال�سافعي،  ابن الأثري ج4/�ش103، وقال ابن حجر: �سحيح ال�سناد، بلوغ املرام، �ش276.
�ش511. 1975م،  بريوت،  املعرفة،  دار   ، املختار  الدر  على  الطحاوي  حا�سية   -2

املالكية: هم ن�سبة اإىل الإمام مالك بن اأن�ش 93-197هـ، اأهم كتب هذا املذهب املوطاأ لالإمام مالك واملدونة لالإمام مالك، واملوازية لبن املواز   -3
وبداية املجتهد لبن ر�سد والذخرية للقرايف، ومواهب اجلليل للحطاب. انظر املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب، 116/1.

�ش129. تاريخ،  دون  بريوت،  املعرفة،  دار   ، ج5  الع�سقالنى،  حجر  بن  على  بن  اأحمد  احلافظ،  الإمام  البخارى،  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح   -4
ال�سافعية: هم اأحد املذاهب ال�سنية الفقهية الأربعة الكربى يف العامل الإ�سالمي، و�سمي باملذهب ال�سافعي ن�سبة لالإمام حممد بن اإدري�ش ال�سافعي   -5
)150-204هـ( – ومن اأ�سهر كتبه احلجة، وقد اأماله على تالميذه بالعراق، وكتاب الأم الذي اأماله على تالميذه مب�سر، وكتاب الر�سالة يف 
الأ�سول وهي من اأول ما كتب يف هذا العلم. انظر املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة، اإ�سراف مانع بن حماد اجلهني، دار 

الندوة العاملية للطباعة والن�سر، الريا�ش، ط4، 1420هـ، 121/1.
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لثنني فاأكرث على جهة ال�شيوع()1(. وال�شركة عند احلنابلة)2(: )هي الجتماع 
يف ا�شتحقاق اأو ت�شرف)3(.

ومن خالل تعريفات الفقهاء ال�شابقة لل�شركة جند اإجماعاً على وجود   
لهم حق يف  يثبت  مما  ال�شركاء،  مال  اختالط  مع  ال�شركة  لثبوت  فاأكرث  اثنني 
ال�شركة اأو الت�شرف فيها، على اأن تكون ال�شركة معلومة املحل وال�شيء املراد 
ال�شرتاك فيه، اأي املو�شوع، اإل اأن ما ذهب اإليه احلنفية يف اأن ال�شركة عبارة 
عن عقد بني املت�شاركني يف راأ�س املال والربح هو التعريف الأوىل، لأنه يعرب 
عن حقيقة ال�شركة يف اأنها عقد، اأما التعاريف الأخرى فهي بالنظر اإىل هدف 

ال�شركة واأثرها اأو النتيجة املرتتبة عليها.
وقد حاول بع�س العلماء املعا�شرين تقدمي تعريفات حمددة لل�شركة،   
للك�شب  العمل  اأكرث على  اأو  اثنني  تعاقد  باأنها: )عبارة عن  اأحدهم  اإذ عرفها 
ح�شب  بينهما  بالغرم  الغنم  ليكون  الوجاهة  اأو  الأعمال  اأو  الأموال  بوا�شطة 

التفاق امل�شروع()4(. 
على  اأكرث  اأو  اثنني  بني  )عقد  باأنها:  اخلفيف  على  ال�شيخ  اإليها  واأ�شار   
اأو على ال�شرتاك يف ربحه دون ال�شرتاك يف  اأو ربحه،  ال�شرتاك يف املال 
مال  راأ�س  يكون هناك  اأن  يباع وي�شرتى دون  فيما  ال�شرتاك  اأو  العمل،  اأجر 
يتجر فيه()5(. ومنهم من ذهب اإىل اأن ال�شركة هي )اختالط ن�شيبني ف�شاعداً 
بحيث ل ميكن متييز اأحدهما من غريه، ثم اأطلق ا�شم ال�شركة على العقد الذي 
بني اثنني اأو اأكرث واإن مل يوجد اختالط الن�شيبني اأو اجتماع �شخ�شني فاأكرث 

يف ا�شتحقاق اأو ت�شرف()6(.
الد�سوقي،  حا�سية  مع  الكبري  ال�سرح   ،211/2 بريوت،  الفكر،  دار  ال�سربينى،  اخلطيب  حممد    ، املنهاج   األفاظ  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني   -1

.348/3
احلنابلة: ين�سبون اإىل املذهب احلنبلي وهو اأحد مذاهب ال�سنة الأربعة الكربى املنت�سرة يف العامل الإ�سالمي و�سمى باملذهب احلنبلي ن�سبة لالإمام   -2

اأحمد بن حممد بن حنبل )164-241هـ(. انظر املو�سوعة املي�سرة، 127/1.
�ش1. 1368هـ،  املنار،  دار  ط3،  ر�سا،  ر�سيد  حممد  وتخريج  تعليق   ، ج5  احلنبلى،   قدامة  ابن  املغني،   -3

�ش466. ج2،   ، الفتوح،  اأبو  اأحمد   ، املعامالت  كتاب   -4
�ش19. 1962م،  القاهرة،   ، اخلفيف  على  ال�سيخ    ، الإ�سالمي  الفقه  يف  ال�سركات   -5

1414هـ=1993م،  ط1،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  الإ�سالمي،  للفكر  العايل  املعهد  الفقهاء،  لغة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  معجم   -6
�ش164.

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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وباإمعان النظر يف هذه التعريفات جند اأنها تتفق مع العنا�شر الأ�شا�شية   
اأو  مالني،  بني  اخللط  يف  وتتمثل  �شرعاً،  ال�شركة  م�شطلح  منها  يتكون  التي 
لل�شخ�شني  الت�شرف  حق  ثبوت  يف  تتمثل  كما  ومال،  عمل  بني  اأو  عملني، 
فاأكرث يف مال اأو يف حق اأو يف �شواهما، وتتمثل اأي�شاً يف عدم انح�شار دائرة 
اأكرث،  اأو  اأو ثالثة واأربعة  امل�شاركني يف عدد بعينه، واإمنا تت�شع ال�شركة اثنني 
وهذه العنا�شر لبد من توفرها فقهاً، اإل اأن هذه التعريفات ي�شار اإليها ملعرفة 
العملني، وملعرفة �شرعية الجتماع يف  اأو بني  املالني  مدى �شرعية اخللط بني 
اإل  ت�شرف  اأو  ا�شتحقاق  يف  اجتماع  ثمة  يكون  فقد  ت�شرف،  اأو  ا�شتحقاق 
اأن ال�شرع اأو العرف ال�شحيح ل يعتد به، اإما لأن الجتماع خمالف لإرادة 
اأن  الت�شرف، فال يخلو من  ال�شحيح، وكذلك احلال يف  العرف  اأو  ال�شرع 
يقره  ل  ت�شرفاً  يكون  قد  اأو  ال�شحيح  العرف  اأو  ال�شرع  يقره  ت�شرفاً  يكون 

ال�شرع اأو العرف ال�شحيح.
الفقهية  ال�شركة يف امل�شادر  تعريفات  تقييد  اإىل  لذا فالبد من احلاجة   
احلديثة بقيود ال�شرع اأو العرف ال�شحيح وبالتايل ميكن تعريف ال�شركة باأنها: 
�شرعيني(،  ت�شرف  اأو  ا�شتحقاق  يف  عرفاً  اأو  �شرعاً  فيه  املاأذون   )الجتماع 
فاأكرث على جهة  �شيء لثنني  اأو عرفاً يف  �شرعاً  اآخر: )ثبوت احلق  بتعبري  اأو 

ال�شيوع(.
كما يتبني لنا ومن خالل تعريف ال�شركة يف اللغة اأن لل�شركة اإطالقات   
الذي هو �شبب  نف�شه  ثالثة: فتطلق على )الختالط(، و)اخللط(، و)العقد 
فال�شركة  ال�شطالحي،  املعنى  يف  متحققة  املعاين  هذه  وكل  ال�شركة(، 
ال�شرعية ل تتحقق اإل باخللط اأو الختالط اأو العقد اإل اأن التعريف ال�شرعي 
لبد من تقييده بال�شرع اأو العرف ال�شحيح، وهذه ال�شركة قد تكون مالية اأو 
قائمة على اجلهد البدين، وقد تكون )ويق�شد منه  الجتماع يف ا�شتحقاق اأو 
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ت�شرف)1(. وهي تعريف عام ي�شمل جميع اأنواع ال�شركات فعبارة )الجتماع 
ب�شبب  اختيارياً  العني  با�شتحقاق  وذلك  امللك  �شركة  ي�شمل  ا�شتحقاق(  يف 
ال�شراء اأو اخللط اأو اأن يكون ال�شرتاك جرباً ب�شبب الإرث، وقوله الجتماع 
اأو  اأموال  ال�شركات  كانت  �شواًء  العقود  �شركات  ي�شمل جميع  ت�شرف(  يف 

اأعمال اأو وجوه اأو اأموال واأعمال معا ك�شركة امل�شاربة.
عليه فاإّن ال�شركة هي عبارة عن ثبوت احلق �شرعاً يف �شيء لثنني فاأكرث   
على جهة ال�شيوع وهو التعريف املختار لدي الباحثان وهو التعريف املنا�شب 

ملو�شوع الدرا�شة.
وبناء على ذلك، فاإنّه ميكن القول اأن لفظ ال�شركة هو الأكرث وروداً يف   

كتب الفقه الإ�شالمي)2(.
ثانياً: تعريف امل�ساركة املتناق�سة:

القت�شادية  الفقهية  والدرا�شات  املعا�شرين،  الفقهاء  بع�س  حاول   
والقانونية احلديثة تعريفها، وهنالك العديد من التعريفات، واأقدمها  التعريف 
الوارد يف قانون البنك ال�شالمي الأردين ال�شادر �شنة 1978 حيث ورد يف 
ذلك القانون: )اأن امل�شاركة املتناق�شة تعني دخول البنك ب�شفة �شريك ممّول 
التفاق مع  اأ�شا�س  متوقع، وذلك على  اأو جزئياً يف م�شروع ذي دخل  كلياً 
املتحقق  ن�شبية من �شايف الدخل  البنك على ح�شة  ال�شريك الآخر بح�شول 
ليكون  يتفق عليه،  اأي قدر منه  اأو  املتبقي،   باجلزء  بالإحتفاظ  فعاًل، مع حّقه 

ذلك اجلزء خم�ش�شاً لت�شديد اأ�شل ما قّدمه البنك من متويل ()3(.
احلق  فيها  البنك  يعطي  )م�شاركة  عن:  عبارة  باأنها  اأي�شاً  وعرفت   
لل�شريك يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة، اأو على دفعات، وفق ما 

.3 �ش  �سابق،  مرجع   ،5 ج  قدامة،  ابن  املغني،   -1
.38 �ش  ال�سودانية،  للم�سارف  ال�سرعية  الفتاوي  واملالية،  امل�سرفية  لدرا�سة  العاىل  املعهد   -2

 ، ال�ستار  اأبو غدة عبد    ، ال�سرعية  املتناق�سة و�سوابطها  امل�ساركة  1978م. وراجع  ل�سنة  الأردنى رقم )13(  الإ�سامى  البنك  املادة )2( قانون   -3
�ش393 .  امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها ال�سرعية،علي اأحمد ال�سالو�ش، �ش461.البنك الردين للتمويل وال�ستثمار ، ن�سرة تعريفية 1996. 
-1422 ع�سر  الثالثة  الدويل،الدورة  ال�سالمي  الفقه  جممع  العبادي،جملة  ال�سالم  عبد  اخلا�سة،  و�سوابطها  طبيعتها  املتناق�سة  امل�ساركة 

�ش534-533.  ، ج2   2001

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 160

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
تقت�شيه ال�شروط املتفق عليها، اأو طبيعة العملية على اأ�شا�س اإجراء ترتيب منظم 

لتجنيب جزء من الدخل ق�شطا ل�شداد قيمة ح�شة البنك()1(.
كما عّرفت امل�شاركة املتناق�شة بانّها: ) عقد �شركة بني طرفني يف عني   
توؤول  اأن  على  فيه  الطرفان  يّتفق  �شفينة،  اأو  طائرة  اأو  م�شنع  اأو  كعقار  معّينة 
جزًء  لاَلخر  اأحدهما  ببيع  معينة،   مدة  نهاية  يف  الطرفني  لأحد  العني  ملكية 
حمدداً من ن�شيبه فيها، كاخلم�س مثاًل مدة خم�شة �شنوات مثال، لت�شبح العني 
ملكاً للم�شرتي جميعها يف نهاية املدة وعلى اأن يوؤجره ما ميلكه فيها �شنة ف�شنة 
خالل املدة التي تتناق�س فيها ملكيته، اأو على اأن يوؤجراه لأجنبي عن العقد، 

ويقت�شما الأجرة، بن�شبة ما ميلكه كل منهما يف هذه العني من اأ�شهم ()2(.
املوؤمتر  ملنظمة  التابع  الإ�شالمي  الفقه  جممع  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   
ال�شتة  البحوث  الثالثة ع�شر ومت الجماع عليه من قبل  الإ�شالمى يف جل�شته 
على  اأكرث  اأو  طرفان  يتفق  )اأن  باأنّها:  فعّرفها  املجل�س،  هذا  التى عر�شت يف 
اأن يتنازل  اأو غري ذلك، ميكن  اأو م�شروع  اإن�شاء �شركة موؤقتة بينهما يف عقار 
فيها اأحد ال�شريكني لالآخر، اإما دفعة واحدة اأو على دفعات، بح�شب �شروط 

متفق عليها، بعقود بيع م�شتقلة ()3(.
وعّرفت اأي�شاً باأنّها: ) امل�شاركة التى ي�شاهم فيها امل�شرف يف راأ�س مال   
ال�شركة، اأو موؤ�ش�شة جتارية، اأو عقار، اأو مزرعة، اأو اأى م�شروع جتارى اَخر، 
مع �شريك اأو اأكرث، وعندئذ ي�شتحق كل طرف من اأطراف هذه ال�شركة ن�شيبه 
بالتنازل عن  امل�شرف   العقد،مع وعد  الوارد يف  الإتفاق  الربح مبوجب  من 
حّقه بطريق بيع اأ�شهمه اإىل هوؤلء ال�شركاء،على اأن يلتزم هوؤلء ال�شركاء اأي�شاً 
ب�شراء تلك الأ�شهم، واحللول حمله يف امللكية، �شواء مّت ذلك بدفعة واحدة 

اأم بددفعات متعّددة، وح�شبما تقت�شيه ال�شروط املّتفق عليها)4(. 
�ش47. �سابق،  �سامي،مرجع  حمود  ال�سالمية،  وال�سريعة  يتفق  مبا  امل�سرفية  العمال  تطوير   -1

ع�سر  الثالثة  الدورة  ال�سالمي  الفقه  ال�ساذيل،جملة  علي  ح�سن  امل�ستجدة،  العقود  �سوابط  �سوء  يف  �سورها  املتناق�سة  امل�ساركة   -2
.486 ج2  1422هـ/1001م، 

ج622/2.  ،13 العدد   ، 1001-م  ه   1422 ع�سر  الثالثة  الدورة  ال�سالمي  الفقه  جملة  الزحيلي،  وهبة  و�سورها،  املتناق�سة  امل�ساركة   -3
.501 �ش  والتطبيق،  النظرية  بني  الإ�سالميىة  الهيتى،امل�سارف  الزاق  عبد   -4
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واأما يف امل�شارف فاإن لفظ امل�شاركة يتم ا�شتعماله عندما تكون هناك معاملة تتم 
فيها امل�شاهمة باملال من كال الطرفني، وبناء على ذلك فاإن لفظ ال�شركة وال�شراكة 

وامل�شاركة األفاظ مبعني واحد يتحقق يف كل منها معنى الإ�شرتاك)1(.   
امل�شرف  تقدمي  هي  امل�شريف:  ال�شطالح  يف  امل�شاركة  مفهوم  اأما   
اإن�شاء م�شروع  وال�شريك )العميل( املال بن�شب مت�شاوية اأو متفاوتة من اأجل 
جديد اأو امل�شاهمة يف م�شروع قائم بحيث ي�شبح كل واحد منهما ممتلكا ح�شة 
بن�شبة معلومة يف راأ�س املال ب�شفة ثابتة اأو متناق�شة ويكون مبوجبها م�شتحقاً 

للحقوق ومتحماًل لاللتزامات)2(.
وبالنظر اإىل هذه التعريفات جند اأّن امل�شاركة املتناق�شة عبارة عن �شيغة   
متويل تعتمد على اإ�شرتاك امل�شرف مع عمالئه يف م�شروع اأو عقار، وتنتهى 
على  ح�شوله  مقابل  يف  العميل  اإىل  ته  ح�شّ عن  املمّول  اأو  امل�شرف  بتنازل 
ن�شبة معّينة من الربح، ويتمّتع بكامل حقوق ال�شريك العادى، ويتحّمل كافة 
اإلتزاماته، ولكن ليق�شد عند التعاقد اإبتداًء البقاء والإ�شتمرار يف امل�شاركة اإىل 
حني اإنتهاء ال�شركة، بل اإنّه يعطى احلق لل�شريك ليحل حمّله يف ملكية امل�شروع 
ته يف امل�شاركة دفعة واحدة، اأو على  اأو العقار، ويوافق على التنازل عن ح�شّ

دفعات ح�شبما تقت�شى به �شروط الإتفاق.
كل  اأّن  الباحثان  يجد  العادية  املتناق�شة  ال�شركة  تعريف  خالل  ومن   
�شريك يف ال�شركة املتناق�شة يتمّتع بكامل احلقوق اخلا�شة بال�شريك يف ال�شركة 
اأحد  اأّن  بينهما  الإختالف  بينما  كذلك  الإلتزامات  كافة  ويتحّمل  الدائمة، 
ال�شريكني يف امل�شاركة املتناق�شة ليق�شد الإ�شتمرار، ويعطى احلق لل�شريك 

اَلخر يف اأن يحل حمّله،  بعك�س ماهو عليه احلال يف ال�شركة العادية.

�سابق. مرجع   .38 �ش  ال�سودانية،  للم�سارف  ال�سرعية  الفتاوي  واملالية،  امل�سرفية  للدرا�سات  العاىل  املعهد   -1
 ، م�سطفي  عثمان  الدين  وامل�سرفية،�سراج  ال�سرعية  وال�سروط  ال�سوابط  وفق  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  وتطبيقاتها  الإ�سالمي  متويل  �سيغة   -2

)�سودان، خرطوم ، ط 1، 2007( �ش 79.

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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املطلب الثالث

تعريف امل�ساركة املتناق�سة يف القانون
مل يتناول القانون ال�شودانى تعريف وتنظيم امل�شاركة املتناق�شة، وفى   
اإىل حداثة هذا امل�شطلح وظهوره خالل  ال�شبب يف ذلك يرجع  اأن  تقديرنا 
بداية هذا القرن  احلادي والع�شرين، ف�شاًل على اأن بع�س القوانني ال�شودانية 
ترجع اإىل حقبة الإ�شتعمار وما زالت �شارية كقانون ال�شراكات ل�شنة 1933، 
بالإ�شافة اإىل اأّن البع�س منها كان يف ثمانيات القرن املا�شي كقانون املعامالت 
تتعر�س  مل  القوانني  هذه  اأّن  جند  وبالتاىل  1984م،  ل�شنة  ال�شودانى  املدنية 
للم�شاركة املتناق�شة بهذا املفهوم احلديث واإن كانت قد تناولت  تنظيم ال�شركة 
فقهاء  عند  وال�شركة  ال�شراكة  من  كل  تعريف  نتناول  و�شوف  وال�شراكات. 

القانون وفى القوانني ال�شودانية على النحو الآتي:
اأّوًل: ال�رشكة: 

ال�شركة، فذهب  القانون يف تعريفهم ملفهوم  اختلفت تعبريات فقهاء   
بع�شهم اإىل اأنها: )عبارة عن عقد مبقت�شاه يلتزم �شخ�شان اأو اأكرث باأن ي�شاهم 
كل منهم يف م�شروع مايل بتقدمي ح�ش�س من مال اأو عمل لقت�شام ما قد ين�شاأ 

عن هذا امل�شروع من ربح اأو خ�شارة()1(.
ومنهم من عّرفها باأنها: )عقد يلتزم به �شخ�شان اأو اأكرث باأن ي�شاهم كل   
منهم يف م�شروع اقت�شادي بتقدمي ح�شة من مال اأو من عمل لقت�شام ما قد 

ين�شاأ عن هذا امل�شروع من ربح اأو خ�شارة()2(.
ومنهم من ذهب اإىل اأن )ال�شركة �شيء ي�شنعه القانون مع العتبارات   
ويديرها  مالكيها  عن  ومتميزة  م�شتقلة  ال�شخ�شية  العتبارات  اأو  املعنوية 

وكالها()3(. 
القانون التجاري، �سميحة القليوبي، القاهرة، دار النه�سة العربية، �ش455. حممود �سمري ال�سرقاوي، القانون التجاري، دار النه�سة العربية ،   -1

�ش162. 1982م، 
انظر معجم م�سطلجات ال�سريعة والقانون، عربي – اإجنليزي – فرن�سي، د. عبد الواحد كرم، مكتبة دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، ط2،   -2

�سنة 1418هـ=1998م، �ش949.
اخلرطوم  2013م،  اأرو،  مطبعة  اأرباب،  عي�سى  زكريا  يو�سف  د.   ، مقارنة  درا�سة  والقانون  الإ�سالمي  الفقه  يف  القاب�سة  ال�سركة  اأحكام   -3

2012،�ش12.
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كما اأن ال�شركة جاءت يف القانون ال�شوداين معرفة يف قانون املعامالت   
املدنية ل�شنة 1984م كما جاءت يف قانون ال�شركات ل�شنة 2015م و�شوف نقوم 

بعر�س هذين التعريفني على النحو التايل:
 تعريف ال�رشكة يف قانون ال�رشكات ال�سوداين ل�سنة 2015م:

ال�شركة  تعريف  اأورد   ، ل�شنة2015م  ال�شوداين  ال�شركات  قانون  اإّن   
يف املادة الثانية منه والتي تن�س على: )يق�شد بها اأي �شركة �شجلت مبوجب 
اأحكام هذا القانون اأو مبوجب قانون ال�شركات ل�شنة 1925(. وعند ا�شتقراء 
تعريفاً  ولي�س  اإجرائياً،  اأو  �شكلياً  تعريفاً  ال�شركة  عّرف  قد  جنده  القانون 
مو�شوعياً، بالتايل مل يو�شح تعريفاً �شاماًل لهذه ال�شركة،  بل اأنه ق�شد بكلمة 
)�شركة( �شركة امل�شاهمة املالية بنوعيها العامة واخلا�شة واأّن با�شتقراء ن�شو�س 
هذا القانون ميكننا تعريف �شركة امل�شاهمة املالية ب�شقيها اخلا�س والعام بقولنا 
اإنّها هي: تلك ال�شركة التي ي�شاهم فيها �شخ�شان اأو اأكرث مبال،  يدار بوا�شطة 
ال�شركة بعد ح�شولها على ال�شخ�شية العتبارية، على اأن ي�شتحّقوا الأرباح 

ويتحّملوا اخل�شائر تباعاً ملا يحمله كل �شخ�س من اأ�شهم يف ال�شركة.
تعريف ال�رشكة يف قانون املعاملت املدنية ل�سنة 1984م:

اإّن قانون املعامالت املدنية ل�شنة 1984م �شدر يف ال�شودان وذلك �شمن   
الثورة الت�شريعية التي ا�شمتدت من ال�شريعة الإ�شالمية، ولذلك فاإن روح هذا 
القانون هو ال�شريعة الإ�شالمية وجنده يف املادة )246( قد عّرف ال�شركة باأنها 
منهم يف م�شروع مايل  ي�شهم كل  باأن  اأكرث  اأو  يلتزم مبقت�شاه �شخ�شان  عقد 
بتقدمي ح�شته من مال اأو من عمل ل�شتثمار هذا امل�شروع واقت�شام ما قد ين�شاأ 

عنه من ربح اأو خ�شارة)1(.
ويالحظ يف هذا التعريف �شموله وعمومه وتناوله جلميع اأنواع ال�شركة.   
واأّن التعريف الذي اأورده هذا القانون ي�شمل جميع �شور ال�شركات املعروفة 

.)246( املادة  1984م  ل�سنة  املدنية  املعامالت  قانون   -1

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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عند املذاهب الفقهية الإ�شالمية، لكّنه ل تدخل فيه �شركة امللك املعروفة يف الفقه 
الإ�شالمي، حيث اأّن هنالك فرقاً بني �شركات امللك و�شركات العقد،وال�شركات 
القت�شادية هي �شركات العقد، وال�شركة يف الع�شر احلديث تنظيم اقت�شادي 
ولي�س �شكلي، وبذلك يكون امل�شّرع ال�شوداين قد عالج ذلك مبا ي�شمى املال 

ال�شائع وامللكية ال�شائعة)1(. 
كما ل تدخل يف التعريف �شركة الإباحة املعروفة يف الفقه الإ�شالمي   
واأن الفرق بني ال�شيوع وال�شركة هو ان�شراف نية ال�شركاء اإىل تكوين ال�شركة 

يف عقد وعدم وجود �شكل النية ب�شفة دائمة يف حالت ال�شيوع)2(.
وذلك لأن نية ال�شركاء يف املال امل�شرتك عن طريق ال�شيوع لي�س حمل   
وتطابق  توافق  ت�شتلزم  التي  ال�شركة  بعك�س  �شائعاً  املال  �شريورة  يف  اعتداد 
القانوين وهو ال�شركة وال�شرتاك يف  اإحداث ذلك الأثر  اإرادة ال�شركاء يف 

العمل وامل�شروع املايل.
ومبناق�شة التعريف القانوين فقد ن�س التعريف القانوين على اأن ال�شركة   
عقد، والعقد هو بني اإرادتني متطابقتني لإحداث اأثر قانوين، �شواء اأكان هذا 
تن�شاأ  ال�شركة  فاإّن  اإلغاوؤه)3(. وبالتايل  اأو  اأو تعديله  نقله  اأو  التزام  اإن�شاء  الأثر 
طبقاً ملبداأ احلرية التعاقدية، حيث يحدد التفاق حقوق ال�شركاء والتزاماتهم 
بن�شو�س  ما يتدخل  امل�شرع كثرياً  متاماً)4(. لأّن  اأن هذا مل يعد �شحيحاً  على 
اآمرة ل يجوز خمالفتها، لي�شع القيود على احلرية التعاقدية حماية لالقت�شاد 
القومي، ولذلك يذهب بع�س الفقهاء)5( اإىل اأّن ال�شركة تبتعد عن فكرة العقد 
الإف�شاح  على  الأطراف  دور  ويقت�شر  امل�شّرع  يحدده  قانونياً  نظاماً  لت�شبح 
عن الرغبة يف الن�شمام اإليه اإذ مل يعد يكفي لتاأ�شي�س �شركة امل�شاهمة جمرد 
وتعريف امللكية ال�سائعة )مع مراعاة اأحكام املرياث اإذا متلك �سخ�سان اأو اأكرث �سيئاً ب�سبب من اأ�سباب التملك دون اأن تفرز ح�سة كل منهم فيه   -1
فهم �سركاء على ال�سيوع، وحت�سب ح�س�ش كل منهم مت�ساوية اإذا مل يقم الدليل على غري ذلك. انظر من قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ل�سنة 

.537-532 املواد  1984م 
.277/5  ، 1984م  ل�سنة  القاهرة،  العربية،  النه�سة  دار  ط2،  ـ   ، ال�سنهورى  اأحمد  الرزاق  عبد  املدين،  القانون  �سرح  يف  الو�سيط   -2

�ش20.  ، التجاري  القانون  يف  حما�سرات   ، ال�سده  فرج  املنعم  عبد   -3
. ن�سر  �سنة  دون   ، ال�سودان   ، اخلرطوم    ، اأحمد  حممد  املنان  عطا  الواثق  د.   ، التجاري  القانون   -4

�ش169. تاريخ،  بدون  املعارف  دار  من�ساأة    ، طه  كمال  م�سطفى  د.   ، التجاري  القانون   -5
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العقد، بل لبد من �شدور ترخي�س من جهة معينة، واأخرياً فاإّن الدولة تتدخل 
القومية،  امل�شالح  ورعاية  حلماية  ال�شركات  من  النوع  هذا  على  الرقابة  يف 
وبالتايل يكون التعريف غري جامع، ولذلك كان لبد من اأن يت�شمن التعريف 
ما ي�شمل ال�شركات التي ل تتم اإل مبوافقة الدولة. بيد اأنّه اإذا نظرنا اإىل التعريف 
الوارد يف قانون املعامالت املدنية ل�شنة 1984م ، جنده تعريفاً مو�شوعياً ، بينما 

التعريف الوارد يف قانون ال�شركات ال�شوداين هو تعريف �شكلي .
وقد ذهب القانونيون اإىل اأن ال�شركة عقد ر�شائي يتم بتوافق الإيجاب   
تتوقف  باأنها ل  القانونيون ذلك  يفهم من كلمة عقد)1(. ويف�شر  والقبول كما 
�شحتها على وجوب ت�شليم العني امل�شرتك فيها اأو ا�شتيفاء اإجراءات معينة)2(. 
ما مل ين�س القانون على ذلك. وهذا يعني اأن يرتتب اللتزام على املتعاقدين 
لل�شركاء فقد  ت�شليم احل�ش�س، ويف هذا �شرر  العقد ل من وقت  يف وقت 
لال�شرتاك  املخ�ش�س  املال  يهلك  اأو  املوؤثرة،  بح�شته  ال�شركاء  اأحد  يت�شرف 
فباأي حق يلتزم الآخر، ثم اإن اخللط بني املالني لن يح�شل والأ�شا�س يف معنى 
ال�شركة خلط املالني ليتم ال�شرتاك الفعلي، ولهذا فاإن من اخلطاأ اعتبار ال�شركة 
قائمة ما مل يتم مراجعة، ثم الإجراءات املتعلقة باإن�شاء ال�شركة ملنع ال�شرر عن 
ال�شريك واعتبار ال�شركة عقد قد يتنافى مع مفهوم ال�شركات الكربى التي تتم 
بالكتتاب، فاإن املوؤ�ش�شني يف ال�شركة يتفقون على اإيجاد �شركة وعلى �شروط 
اإيجاب  فيه  يتم الكتتاب، والكتتاب  ال�شرتاك ول يعتربونها قد متت ما مل 
قبوًل. ويعترب  توقيعه  ويُّعدٌّ  ال�شك  املكتتب على  يوقع  اأن  يكفي  بل  وقبول، 
موؤ�ش�شاً لل�شركة ول يكون له فيما بعد تاأثري يف �شري ال�شركة اأو تعديل نظامها، 
وامل�شاركة  والقبول  الإيجاب  معنى  يتحقق  فال  الأغلبية  راأيه  يخالف  قد  بل 
يف ال�شركة)3(. لذا جند بع�س القانونيني يخالف يف اأن تكون ال�شركة عقداً، 
ويعدونها نظاماً قانونياً؛ لأن فكرة العقد ل ت�شتوعب كل الآثار القانونية املرتتبة 

�ش3. طبع،  �سنة  بال  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار   ، يون�ش  ح�سن  على   ، التجارية  ال�سركات   -1
�ش8. 2005م،  الإ�سكندرية،  املعارف،  من�ساأة   ، مر�سي  كامل  حممد   ، ال�سغرية  املدنية  العقود  اللتزامات،  املدين،  القانون  �سرح   -2

�ش53. ج2،  1994م،  الب�سري،  دار  عمان،  ط4،   ،  ، اخلياط  عزت  العزيز  عبد   ، الو�سعي  والقانون  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  ال�سركات   -3
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على تكوين ال�شركة.

اإّل اأّن الأ�شح اأن  ومع وجاهة العرتا�شات على اعتبار ال�شركة عقداً ر�شائياً 
ال�شركة عقد لالأ�شباب الآتية:

1.  ال�شركة اتفاق ر�شائي يتم بني طرفني اأو اأكرث، يرتتب عليه اآثار وهو معنى 
العقد.

2.  اكت�شاب ال�شركة لل�شخ�شية العتبارية ل يعني تخلي ال�شركاء عنها، اأو 
عدم ت�شرفهم فيها، بل يظل ال�شخ�س الطبيعي هو املت�شرف احلقيقي يف 
ال�شركة جتاه  التزامات  لتحديد  اإمنا هي  العتبارية  وال�شخ�شية  ال�شركة، 

الآخرين.
3.  اعتبار ال�شركة عقداً يف املعنى الإ�شالمي الذي يعد العن�شر ال�شخ�شي 
واتفاق الأطراف امل�شرتكة بالإيجاب والقبول اأ�شا�شاً يف تكوين ال�شركات، 

وهو اأقرب اإىل املعنى القانوين لأّن ال�شركة ل تتم اإل بالر�شاء والقبول.
4.  اعتبار اأّن ال�شركة قد متّت من حيث ال�شكل ياأتي من قبل ال�شلطة املخت�شة 

ولي�س من قبل املوؤ�ش�شني.
ثانياً: ال�رشاكة:

القانونني  املاأخوذ من   1933 ل�شنة   ال�شوداين  ال�شراكات  قانون  عّرف   
الهندي والجنليزي ال�شراكة باأنّها: )ا�شرتاك �شخ�شني اأو اأكرث يف مزاولة اأية 

اأعمال وتوزيع الأرباح الناجتة منها فيما بينهم()1(. 
فيما حددت املجالت التي تعمل فيها ال�شراكات يف التجارة اأو ال�شنعة   

اأو املهنة)2(.
واأن ال�شريك " يق�شد به اأي واحد من الأ�شخا�س امل�شرتكني على هذا   

الوجه ، فيما ا�شتثنى القانون تطبيقه علي:
اأي �شركة اأو هيئة تكون م�شجلة ك�شركة ذات م�شئولية حمدودة اأو غري  اأ . 

.1933 ل�سنة   ال�سوداين  ال�سراكات  قانون  من   2 املادة   -1
. ال�سابقة  املادة   -2
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حمدودة مبوجب اأي قانون اأو اإعالن �شاري املفعول حالياً يف ال�شودان 
اأو تعمل بالتجارة يف ال�شودان وتكون م�شجلة على هذا الأ�شا�س مبوجب 

اأي قانون اأجنبي)1(.
اأية �شراكة ل يقل جمموع قيمة راأ�شمالها عن ع�شرة الف جنيه . ب . 

اأي م�شروع فردي اأو م�شرتك اأو اأية هيئة اأفرادها مت�شاركون ول يكون  ج . 
لأي منها راأ�س مال �شراكة ول ا�شم �شراكة ويكون الغر�س من اأي منها 

القيام بعملية معينة اأو اأكرث من العمليات التجارية)2(.
هذا  من  الغر�س  اأّن  يت�شح  )اأ(  الفقرة  اأعاله  املادة  ن�س  خالل  ومن   
الن�س هو تقنني وجود ال�شركات الإجنليزية والأجنبية الأخرى التي ا�شتجلبها 

املحتل الإجنليزي يف ذلك الوقت . 
كلمتان  و)امل�شاركة(  ال�شركة  اأن  امل�شمار  هذا  يف  الباحثان  ويرى   
فهناك  ال�شوداين  القانون  يف  اأما   ، الفقهاء  عند  واحد  مل�شطلح  مرتادفتان 
اختالف بنّي حيث ين�شرف لفظ ال�شركة اإىل �شخ�شية اعتبارية تن�شاأ مبوجب 
اأنواعها وطريقة  تبنّي  2015م، وتعمل مبوجب منظومة  ل�شنة  ال�شركات  قانون 
متويلها، وما يرتتب على انق�شائها، فيما عرفه القانون بالت�شفية.  اأما ال�شراكة 
ال�شراكات  ت�شجيل  قانون  مبوجب  تن�شاأ  خمتلفة،  اعتبارية  �شخ�شية  فتعني  
اأن  من  يتاأكد  اأن  بالتجارة  ت�شتغل  �شراكة  يف  �شريك  كل  على  يجب   ،1933
ف�س  لنظام  تخ�شع  اأنها  كما   ، منتظمة  ح�شابات  دفاترها  يف  حتتفظ  ال�شراكة 

ال�شراكة الذي يختلف عن الت�شفية .
عن  �شكاًل  تختلف  ال�شراكة  اأّن  الباحث  يجد  تقّدم  مما  وبالتايل   

ال�شركة. 

. 4/اأ  املادة   -1
. 4/ج  املادة   -2

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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املبحث الّثاين

�سور امل�ساركة املتناق�سة و�رشوطها و�سوابطها
املطلب الأّول

�سور امل�ساركة املتناق�سة
تذهب معظم الدرا�شات  الإ�شالمية احلديثة اإىل ح�شر �شور امل�شاركة   
امل�شرف  موؤمتر  يف  املوؤمترون  ال�شادة  اإليها  انتهى  �شور  ثالث  يف  املتناق�شة 

الإ�شالمي الأول يف دبي املنعقد يف عام 1979م وهذه ال�شور هي : 
اأّوًل: امل�ساركة املتناق�سة احلرة:

وذلك باأن يتم التفاق بني امل�شرف املمّول والعميل على حتديد ح�شة   
بيع  مّت  اإذا  �شرعاً  جائزة  و�شروطها، وهي  امل�شاركة،  مال  راأ�س  منهما يف  كل 
ح�ش�س امل�شرف اإىل املتعامل بعد اإمتام امل�شاركة بعقد م�شتقل، مع بقاء احلرّية 
للبنك يف بيع ح�شته ل�شريكه ولغريه، كما يكون للمتعامل احلق يف بيع ح�شته 

للبنك اأو لغريه، ليتحقق انف�شال البيع عن ال�شركة)1(.
ثانياً: امل�ساركة املتناق�سة بالتمويل امل�سرتك:

الكلي  التمويل  امل�شاركة يف  البنك ومتعاملة على  املوافقة بني  تتم  اأن   
ال�شريك  مع  البنك  اتفاق  اأ�شا�س  على  متوقع،  مل�شروع ذي دخل  اجلزئي  اأو 
الآخر على ح�شول البنك على ح�شة ن�شبية من �شايف الدخل املحقق فعاًل، 

مع الحتفاظ بجزٍء من الإيراد لت�شديد اأ�شل ما قدمه البنك من متويل)2(.
ثالثاً: امل�ساركة املتناق�سة بال�سرتاك بطريق الأ�سهم:

مُتّثل جمموع  اأ�شهم  البنك و�شريكه يف �شورة  ن�شيب كل من  يحدد   
قيمة ال�شيء مو�شوع امل�شاركة )عقاراً مثاًل(، ويح�شل كل منهما على ن�شيبه 
من الإيراد املتحقق، ولل�شريك اإن �شاء اأن يقتني من الأ�شهم اململوكة للم�شرف 
املتناق�سة و�سوابطها  امل�ساركة  اأبو غدة ، يف املجمع الفقهي الإ�سالمي، العدد اخلام�ش ع�سر، ج415-414/1،  امل�ساركة و�سوابطها ال�سرعّية،   -1
املتناق�سة و�سورها يف �سوء �سوابط العقود امل�ستجّدة، عجيل  امل�ساركة   . 15، ج462-461/1  ال�سالو�ش، يف املجمع الفقهي، العدد  ال�سرعّية، 

جا�سم، املجمع الفقهي الإ�سالمي، العدد 13، 2001م، ج571/2، وما بعدها.
�ش234. ط1،  والتوزيع،2006م،  للن�سر  ا�سبيلية  كنوز،  دار  املرّكبة،الريا�ش،  املالية  العقود  اهلل،   عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   -2
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عدداً معيناً كل �شنة، بحيث تكون الأ�شهم املوجودة للم�شرف متناق�شة اإىل 
اأن يتم متليك �شريك امل�شرف الأ�شهم بكاملها، فت�شبح امللكّية املنفردة للعقار 

دون �شريك اآخر)1(.
الإ�شالمي  امل�شرف  موؤمتر  قرار  من  ماأخوذة  الثالث  ال�شور  هذه  اأن   
بدبي املنعقد يف الدورة الثالثة ع�شرة 1422هـ املوافق 2001م واأن هذه ال�شور 

هي الأكرث �شيوعاً وح�شوراً يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. 
وهنالك �شور اأخرى جاء بها الفقهاء والباحثون املعا�شرون، وت�شمنتها   

املو�شوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�شالمية:
العميل  يقدم  باأن  وذلك  قائم:  م�شروع  بتمويل  املتناق�شة  امل�شاركة  اأوًل: 
ل  م�شنعاً  ميلك  كمن  ت�شغيلها،  عن  يعجز  اأعيانًا  الإ�شالمية  املالية  للموؤ�ش�شة 
فتاأخذ  بقيمة املعدات ،  املوؤ�ش�شة �شريكة معه  ي�شتطيع �شراء معداته ، فتدخل 
ح�شتها يف الربح وح�شة لت�شديد م�شاهمتها يف راأ�س املال ، ويتفقان على اأن 
تبيع املوؤ�ش�شة ح�شتها دفعة واحدة اأو على دفعات ، فتتناق�س ملكيتها ل�شالح 

ال�شريك حتى يتم له امللك ب�شداد كامل احل�شة)2(. 
امل�شرف  ح�شول  اأ�شا�س  على  امل�شارك  عميله  مع  امل�شرف  يتفق  اأن  ثانيًا: 
على ح�شة ن�شبية من العائد ال�شايف لعملّية امل�شاركة، مع احتفاظه بحقه يف 
من  عليه  التفاق  يتم  فعال،  املتحقق  الإيراد  اإجمايل  من  على جزء  احل�شول 
اأجل تخ�شي�س ذلك اجلزء ل�شداد اأ�شل املبالغ من متويل امل�شرف. ويتم تق�شيم 

الإيراد الإجمايل املتحقق من ال�شركة اإىل: 
للتمويل. كعائد  للم�شرف  ح�شة   •

ومتويله. لعمله  كعائد  لل�شريك  ح�شة   •
يف  به  اأ�شهم  الذي  التمويل  مبلغ  اأ�شل  ل�شداد  للم�شرف  اأخرى  ح�شة   •

راأ�س مال ال�شركة.
امل�سارف ال�سالمية، خ�ساونه،  �ش86-87.، امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها ال�سرعّية، اآية اهلل حممد علي، ومرت�سى الرتابي ، جملة املجمع   -1

الفقهي الإ�سالمي، 2004م، العدد 15، ج586-585/1.
ومابعدها.  8 �ش  �سابق،  مرجع  وتطبيقاتها،  املتناق�سة  امل�ساركة  الكواملة،   -2

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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ذات  ح�ش�س  اأو  اأ�شهم  �شكل  يف  �شريك  كل  ن�شيب  حتديد  يتم  اأن  ثاِلثًا: 
عملية  اأو  امل�شروع  قيمة  لإجمايل  م�شاوياً  جمموعها  يكون  بحيث  معينة  قيمٍة 
امل�شاركة. ويح�شل كل من امل�شرف والعميل على ن�شيبه من الإيراد املتحقق 
فعال، كما يحق للعميل امل�شارك، اإذا ما رغب اأن ي�شرتي من امل�شرف بع�س 
امل�شرف  اأ�شهم  تتناق�س  بحيث  نهاية كل فرتة زمنية،  له يف  اململوكة  الأ�شهم 
له  فت�شبح  الأ�شهم  اأن ميتلك كل  اإىل  ال�شريك  اأ�شهم  يزيد  ما  تدريجيا مبقدار 

امللكية كاملة)1(.
رابعًا: امل�شاركة املتناق�شة مع ال�شت�شناع: وذلك باأن يقدم العميل اأر�شاً ويطلب 
من املوؤ�ش�شة املالية الإ�شالمية بناءها بعقد الإ�شت�شناع ، ويدفع ال�شريك جانباً 
من التكاليف ، فاإن احتفظ �شاحب الأر�س مبلكيتها لنف�شه ، ووزع الإيراد بني 
احلالة  الأر�س يف هذ  ، ول�شاحب  عليها  املتفق  بالن�شب  وال�شريك  املوؤ�ش�شة 
اأن يدفع للموؤ�ش�شة ثمن ح�شته يف املباين ، اإما دفعة واحدة اأو على دفعات ، 
ول يحق للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأي ميزة ب�شبب ارتفاع الأثمان واإذا راأى 
ال�شريك اإدخال الأر�س بقيمتها يف املعاملة فيكون حينئٍذ �شريكاً للموؤ�ش�شة يف 
الأر�س  ، ويكون �شاحب  الأثمان  ارتفاع  ن�شيب من  ، وله  املباين والأر�س 

خمري بني اأن يبيع اأو اأن ي�شرتي ب�شعر ال�شوق)2(.
خاِم�سًا: ا�شرتاك املوؤ�ش�شة املالية الإ�شالمية فيما بينها اأو مع غريها يف اإن�شاء اأو 
متويل م�شروع ، ويتم التفاق فيه ابتداء على تخارج موؤ�ش�شة اأو اأكرث ل�شالح 
امل�شاركة  بطريقة  التفاق  ح�شب  الأرباح  ح�ش�س  وتوزع  اأكرث  اأو  �شريك 

املتناق�شة ال�شابقة . 
�ساد�سًا: امل�شاركة املتناق�شة املنتهّية بالتمليك مع الإجارة: "باأن يتم التعاقد بني 
املوؤ�ش�شة املالّية الإ�شالمّية وال�شريك على اإقامة م�شروع مع وعد من ال�شريك 
احلال  هذه  يف  �شفته  فتكون  املثل،  وباأجرة  حمددة،  ملدة  العني  با�شتئجار 

�ش87-86. خ�ساونه،  الإ�سالمّية،  امل�سارف  �ش148-147.   �سوان،  الإ�سالمي،  امل�سرف  العمل  اأ�سا�سيات   -1
ج525/1.  ،15 العدد  الإ�سالمي،  الفقهي  ،املجمع  م�سطفى    قطب  �َساُنو    ، ال�سرعّية  و�سوابطها  املتناق�سة  امل�ساركة   -2



171    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

�شريكاً م�شتاأجراً، وتوزع الأرباح حينئٍذ وفق طريقة امل�شاركة املتناق�شة ح�شب 
اتفاقهما")1(.

كامل  املالية  املوؤ�ش�شة  تدفع  باأن   : امل�شاربة  بطريقة  املتناق�شة  امل�شاركة  �سابعًا: 
راأ�س املال مل�شروع معني، ويقدم ال�شريك العمل والربح بينهما ، مع وعد من 

املوؤ�ش�شة بتمليك امل�شروع بطريقة امل�شاركة املتناق�شة)2(.
هذه �شور امل�شاركة املتناق�شة التي تتحدث عنها املوؤلفات والدرا�شات   
النظر يف هذه  وباإمعان  املعا�شر،  الإ�شالمي  القت�شاد  احلديثة يف  والأبحاث 
ال�شور، ميكن القول: باأّن هذه ال�شور تتقا�شم فكرة واحدة تتمثل يف اتفاقها 
الواردة  العقود  من  لعدد  تنفتح  متويل  �شيغة  املتناق�شة  امل�شاركة  كون  على 
والإجارة،  البيع،  عقود  ت�شتوعب  اأن  لها  اإنه ميكن  اإذ  الفقهية،  املدّونات  يف 

وال�شت�شناع، وامل�شاربة، وال�شلم، و�شوى ذلك من عقود املعاو�شات)3(.
اأّن هناك  املتناق�شة جند  تناولنا لتعريفات و�شور امل�شاركة  ومن خالل   
ومن  امل�شاركة،  هذه  لنعقاد  واأ�شا�شية  جوهرية  تعد  ومو�شوعات  عنا�شر 
اأهمها �شرورة اتفاق املتعاقدين فيها على حلول اأحد ال�شريكني حمل الآخر 
التزام  على  اتفاقها  دفعات، و�شرورة  على  اأو  واحدة  دفعة  اإما  امللكية،  يف 
ح�شة  الطرفني  اأحد  �شراء  يف  متمثلة  مواعدات  من  عليه  يتفق  مبا  طرف  كل 
الثاين، وهذه  البائع عن حقه للطرف  تنازل طرف  الطرف الآخر، و�شرورة 
امل�شائل تنقل هذه امل�شاركة من دائرة امل�شاركات التقليدية وجتعل منها م�شاركة 
ح�شة  لأّن  املتناق�شة،  بامل�شاركة  امل�شاركة  هذه  و�شميت  خا�شة،  طبيعة  ذات 
اأحد الطرفني يف تناق�س م�شتمر اإىل نهاية العقد، مما يتناق�س معه حقه يف ملكية 
العني، وت�شمى اأي�شا بامل�شاركة املنتهية بالتمليك اعتباراً باأن ملكية العني توؤول 
اإىل اأحد الطرفني، وي�شبح املالك �شخ�شاً واحداً بعد اأن كانا اثنني فاأكرث يف 

ج526/1. ال�سابق،  امل�سدر   -1
.325  /  5 ج   ، ال�سرير  الدكتور  بحث   ، الإ�سالمية  للبنود  والعملية  العلمية  املو�سوعة   -2

ج525/1.  ،15 العدد  الإ�سالمي،  الفقهي  املجمع  م�سطفى،   قطب  ال�سرعّية،�َساُنو   و�سوابطها  املتناق�سة  امل�ساركة   -3

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها
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البداية)1(.

واإذا نظرنا اإىل حقيقة امل�شاركة املتناق�شة جند اأنّها يف الغالب تعد جمعاً   
بني عقدين اأ�شا�شيني وهما عقد �شركة يف البداية وعقد بيع و�شراء يف النهاية. 
كما اإنها تعد يف الوقت نف�شه جمعاً بني عدد من املواعدات امللزمة للمتعاقدين، 
املتناق�شة عقد مركب من عدة عقود،  امل�شاركة  اأن عقد  نقول  اأن  واأنّه ميكن 
ال�شراكة  عقد  هي:  العقود  وهذه  ال�شور،  اأكرث  يف  ببع�س  بع�شها  مرتبطة 
والبيع، اأو عقد ال�شراكة والبيع والإجارة، �شواء كانت ال�شركة ، �شركة عنان 
اأو م�شاربة، كما ذكرت اأن عقد امل�شاركة عقد مركب من عقد �شراكة وعقد 
وبدون  البع�س،  بع�شهما  عن  وا�شتقاللهما  العقدين  ف�شل  امكانية  لعدم  بيع 
هذا  طبيعة  واأن  الطرفني،  بني  التعاقد  من  املق�شودة  امل�شلحة  تتحقق  ل  هذا 

العقد تقوم على التداخل بني جمموعة عقود تاأخذ بع�شها برقاب بع�س)2(.
اأن �شيغة امل�شاركة املتناق�شة تتكون من عدد من العقود  من الوا�شح   
)عقد مركب( كما تت�شمن عدد من املواعدات امللزمة للطرفني: فاإنه ميكن القول 
اأن ا�شتمال عملية امل�شاركة املتناف�شة على وعد من البنك اإىل �شريكه لتمليكه 
ح�شة البنك هو الذى مييزها عن امل�شاركات الثابتة اأو الدائمة، وهذا الوعد 
بالتمليك التدريجي ح�شب اإحدى �شوره وعد ملزم لأحد طريف امل�شاركة، 
اأن  ميكن  اإنه  كما  العميل،  ل�شالح  البنك  من  �شادر  احلالت  معظم  يف  وهو 
ي�شدر الوعد امللزم من املتعامل مع البنك، مل�شلحة البنك نف�شه، وذلك يف 

امل�شروعات التخ�ش�شية التى ل يرغب البنك يف ال�شتمرار فيها)3(.
بالوعد،  بالوفاء  الإلزام  حكم  اإزاء  الفقهاء  موقف  عن  النظر  فبغ�س   
ففي عقد امل�شاركة املتناق�شة يجوز للمتعاقدين اأن يتواعدا كما يجوز اأن ي�شعا 
فال�شرط  �شرعيا،  ن�شا  ت�شادم  ول  مق�شوده،  وتالئم  العقد،  تنا�شب  �شروطا 

.521 �ش  الإ�سالمي،  الفقه  جممع  م�سطفى،  قطب  ال�سرعّية،�َساُنو   و�سوابطها  املتناق�سة  امل�ساركة   -1
جممع الفقه الإ�سالمي ، حممد على الغري ، العدد 10 ، ج 2، �ش 556 ، وانظر: العبادي، عبد ال�سالم ،  جممع الفقه الإ�سالمي جملد 13، ج   -2

ا�سبيليا(. كنوز  دار  )الريا�ش:   ، العمراين  حممد  بن  اهلل  عبد   ، املركبة  املالية  العقود  وانظر:    ،  534 �ش   ،2
.  403 �ش   ،13 الدورة  الإ�سالمي،   الفقه  جممع   ، غدة   اأبو  ال�ستار  عبد   ، ال�سرعية  و�سوابطها  املتناف�سة  امل�ساركة   -3
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ميكن اعتباره ما اأمكن اإذا كان مفيدا وفقا ملا تقت�شيه القاعدة العامة)1(. 
بال�شراء  لالآمر  كاملرابحة  الأخرى  العقود  يف  الوعد  م�شاألة  كانت  وملا   
وال�شلم ماتزال ت�شهد خالفاً بني الفقهاء فاإن م�شاألة الوعد املقرتن بعقد ال�شركة 
اأن الوارد يف املدونات  اإل  الفقهاء،  املتناق�شة هي الأخري حمل خالف بني 
الفقهية اإزاء م�شاألة اللزام بالوفاء بالوعد يبني اأن اآراء اأهل العلم ترتاوح بني 
ق�شاءا،  ل  ديانة  به  بالوفاء  واللزام  وق�شاًء،  ديانة  به  بالوفاء  باللزام  القول 
واللزام به ديانة وق�شاًء اإذا دخل املوعود يف كلفته نتيجة الوعد، اأما  اإذا مل 
يكن املوعود له قد دخل يف كلفة نتيجة وعد امل�شرف فاإنه يجب على امل�شرف 
الوفاء بوعده ديانة ل ق�شاء، اأي ل يجوز للق�شاء التدخل يف الزام امل�شرف 
بالوفاء بوعده اإمنا ياأثم امل�شرف عند اهلل تعاىل، لقوله تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 
ِ َأن َتُقولُوا َما ال َتْفَعُلوَن} ]ال�شف: 3-2[،  ِلَ َتُقولُوَن َما ال َتْفَعُلوَن • َكربَُ َمْقتاً ِعنَد اللَّ
ولقد �شبق ملجمع الفقه الإ�شالمي املنعقد يف دورته اخلام�شة اأن رجح اأحد هذه 
بالوعد، فالوعد يكون  بالوفاء  ب�شاأن الإلزام  بالإجماع  القرار  الآراء واأ�شدر 
ملزما للواعد ديانة لقوله تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِالُْعُقوِد}]املائدة:1[ 
اإل لعذر، وهو ملزم ق�شاء اإذا كان معلقا على �شبب ودخل املوعود يف كلفته 
واإما  الوعد،  بتنفيذ  اإما  احلالة  هذه  يف  الإلزام  اأثر  ويتحدد  الوعد،  نتيجة 

بالتعوي�س عن ال�شرر الواقع فعال ب�شبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر)2(.
وعليه يرى الباحثان فاإن اإلزام العميل ب�شراء ح�شة امل�شرف يف العني   
بتنفيذ ما  اإذا كان هناك وعد بذلك يعد من قبيل اللتزام  مو�شوع امل�شاركة 
اأو ظروف طارئة حتول دون  قاهرة  اإذا كانت هناك قوة  اإل  التفاق عليه،  مت 

اللتزام بالوفاء بالوعد.

 ، وماليزيا  ال�سودان  بني  مقارنة  ،درا�سة  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  املتناق�سة  امل�ساركة  تطبيقات  ال�سالوي.،   ، حممد  العيلة  �ست  د.   ، ال�سالوي   -1
ر�سالة دكتوراة ، 2016م.

 ، الإ�سالمي،  الفقه  املجمع  وانظر:   1599 2، �ش  ج  – 1988م،  1409ه  العدد اخلام�ش  دورته اخلام�سة،  الإ�سالمي يف  الفقه  املجمع  قرار   -2
م�سطفي قطب �سانو ، جملد 13، ج 1 ،�ش 569.
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املطلب الثاين

�رشوط عقد امل�ساركة املتناق�سة
ال�شروط،  من  جملة  عقد،  وب�شفتها  املتناق�شة  امل�شاركة  يف  وي�شرتط   
منها ما يتعلق بالعاقدين، ومنها ما يتعلق براأ�س املال، ومنها ما يتعلق باملعقود 

عليه.
اأوًل: �رشط العاقدين: 

اأن يكون ال�شريك بالغاً ، عاقاًل ، را�شداً ، متمتعاً باأهلية الأداء الكاملة ،   
وما يف حكمها لأن هذه ال�شركة مبنية على الوكالة)1(. 

ولهذا ل ي�شح توكيل �شبي ول جمنون، ول مغمى عليه، ول نائم)2(.  
كما يجب اأن تتوفر اأهلية الأداء الكاملة �شواء اأكان الأ�شخا�س طبيعيني،   
اأم اعتباريني، ويف احلالة التي يكون فيها امل�شرف �شريك يجب اأن يتوفر يف 
امل�شرف باعتباره �شركة اأو موؤ�ش�شة مالية اأهلية الأداء الكاملة وذلك من خالل 
كونها م�شتوفية لل�شروط القانونية لل�شركة كما ي�شرتط يف ال�شخ�س الطبيعي 
الذي ميثل امل�شرف اأو املوؤ�ش�شة اأن تتوفر لديه الأهلية باعتباره ممثاًل ووكياًل عن 

اجلهة العتبارية)3(.
ثانيا: �رشط راأ�س املال:

ي�شرتط يف راأ�س مال امل�شاركة اأن يكون موجوداً ، فال يجوز اأن يكون   
ديناً ول ماًل غائَباً ، لأنه ل ميكن الَت�شرف ِفيه لتح�شيل مق�شود امل�شاركة وهو 

الربح)4(.

امل�سارف  جمال  يف  ال�سودان  جتربة  توثيق   ، املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سريف  للجهاز  ال�سرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  عن  ال�سادرة  الفقهية   املرا�سد   -1
واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ، خمطط هيئة الرقابة ال�سرعية ، ط1 ، 1427هـ / 2006م ، �ش125.ال�سركات يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون 

الو�سعي ، عبد العزيز عزت اخلياط، ، ُعمان ، دار الب�سري ، ط4 ، 1414هـ/1994م ، �ش92.
الدين  �سم�ش   ، املنهاج  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغنى  �ش165.  ج2،   ،  ، املو�سلي  حممود  بن  اهلل  عبد   ، املختار  لتعليل  الختيار   -2
الكا�ساين،  م�سعود  بن  بكر  ال�سرائع،اأبي  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   . �ش281  ج2،  2006م(،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  ال�سربيني، 

)القاهرة: دار احلديث، د.ن، ط، 2005م(، ج7، �ش513.
. ،�ش155-154  عربيات  حممد  وائل   ، الإقت�سادية  واملوؤ�س�سات  الإ�سالمية  امل�سارف   -3

�ش   ، الربيكي  �سامل  بن  حممد  مقارنة(،  )درا�سة  املحا�سة  �سركة  على  الرتكيز  مع  الإمارات  وقانون  الإ�سالمي  الفقه  يف  الأ�سخا�ش  �سركات   -4
.125 املالية،�ش  واملوؤ�س�سات  امل�سريف  للجهاز  ال�سرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  عن  ال�سادرة  الفقهية   املرا�سد  ال�سابق  امل�سدر  وانظر   .  91
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ول ميكن الت�شرف يف املال الغائب، واحلكمة من ذلك منع املنازعات   
يف ال�شركة، ول ي�شرتط الت�شاوي يف راأ�س املال، غري اأنه ي�شرتط يف راأ�س املال 
اأن يكون معلوم القدر، واجلن�س، وال�شفة، وحمدداً حتديداً نافياً للجهالة عند 

التعاقد وذلك منعا من حدوث الغرر)1(.
ثالثا: �رشط الأرباح:

يكون على  العنان هل  �شركة  املتح�شل يف  الربح  الفقهاء يف  اختلف   
قدر راأ�س املال اأم يكون على ما مت من اتفاق و�شروط ؟

ذهب جمهور احلنفية، واحلنابلة)2( اإىل القول باأن الربح املتح�شل يكون   
من  املقدم  املال  راأ�س  بقدر  ال�شرتاط  هذا  كان  �شواء  ا�شرتاط  ح�شب  بينهما 
بالعمل  م�شتحق  الربح  اأكرث، وذلك لأن  اأو  اأقل من ذلك  اأم كان  كل واحد، 
وقد يتفا�شالن فيه لقوة اإحداهما وخدمته. فجاز اأن يجعل له حظا ً من الربح، 

كامل�شارب.
وذهب املالكية، وال�شافعية)3( نفر من احلنفية، اإىل القول بوجوب كون   
الربح بينهما على قدر املالني مبعنى اأن يوزع الربح على ح�شب ن�شبة راأ�شمال 

كل منهما يف ال�شركة.
ال�شركاء؛ كل على  فاإن اخل�شارة توزع بني  ويف حالة وجود خ�شارة   
ح�شب م�شاهمته يف راأ�س املال اإذا مل يكن اأحد الأطراف قد ت�شبب يف اإهمال 

اأو تق�شري اأدى اإىل حدوث هذه اخل�شارة)4(.
رابعاً: �رشط اإباحة حمل امل�ساركة املتناق�سة:

ح هذا ال�شرط �شرورة البتعاد عن تقدمي راأ�س املال لأي ن�شاط، اأو  و�شّ  
�شلعة حمّرمة �شرعاً، اأو حمظورة قانوناً، لأن املحرم اأو املحظور مل يحرم ول 
يحظر اإل لأنه يت�شبب يف حدوث املفا�شد والأ�شرار التي تفوت على النا�س 
بدائع ال�سنائع، الكا�ساين، ج7، �ش514. املب�سوط، �سم�ش الدين ال�سرخ�سي ، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 2001م(، ج11، �ش164.  -1
بدائع ال�سنائع، الكا�ساين، ج7، �ش545، املب�سوط، �سم�ش الدين ال�سرخ�سي، ج11،�ش152، ك�ساف القناع، من�سور بن يون�ش البهوتي، )بريوت:   -2

دار الكتب العملية، ط1، 1997م(، ج3، �ش582.
�ش62. ج5،  احلديث،1426-2005م(،  دار  القاهرة:   ( مالك،  بن  الإمام  اأن�ش  الكربى،  املدونة   -3

.154 �ش   ، الإ�سالمي  التنمية  بنك  حالة  درا�سة   ، احمد  جميل   ، ماج�ستري(  )ر�سالة  الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  التنموية  الوظيفة   -4
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النظام  ويختل  الفو�شى  تعم  وبفواتها  بدونها،  حلياتهم  قيام  ل  اأمور  حتقيق 
وال�شتقرار)1(. واأن يكون املعقود عليه مما يجوز الت�شرف فيه لتوكيل كل من 
الطرفني. فاإن العقد اإذا كان خمالفاً لل�شرع والنظام والآداب العامة كان العقد 
باطاًل ؛ لذا ل يجوز اأن يكون املحل متعار�شا مع ال�شريعة، مهما توفرت فيه من 

مقومات اجلدوى القت�شادية وعائد الربح)2(.
خام�شاً: اأن ل تكون امل�ساركة املتناق�سة حيلة للإقرا�س بفائدة:

اأن لتكون جمرد عملّية متويل بقر�س،  ي�شرتط يف امل�شاركة املتناق�شة   
الأطراف  جميع  يتحّمل  واأن  للم�شاركة،  احلقيقية  الإرادة  وجود  من  بد  فال 

اخل�شارة مقابل ا�شتحقاقهم لالأرباح والعوائد خالل فرتة امل�شاركة)3(.
وقد اتفق العلماء املعا�شرون والهيئات ال�شرعية للبنوك الإ�شالمية اأي�شاً على 

جواز التعامل بامل�شاركة املتناق�شة، مع توافر ال�شروط التالية:
ي�شرتط يف امل�شاركة املتناق�شة اأن ل تكون جمرد عملية متويل بقر�س، فال   .1
الأطراف  جميع  يتحمل  واأن  للم�شاركة،  الفعلّية  الإرادة  وجود  من  بد 

الربح واخل�شارة اأثناء فرتة امل�شاركة.
تاماً، واأن يتمتع بحقه  ويجب اأن يتملك البنك ح�شته يف امل�شاركة ملكاً   .2
يحق  بالعمل  ال�شريك  توكيل  والت�شرف. ويف حالة  الإدارة  الكامل يف 

للبنك مراقبة ال�شريك ومتابعة الأداء.
ل يجوز اأن يت�شمن عقد امل�شاركة املتناق�شة �شرطاً يقت�شي اأن يرد ال�شريك   .3
اإىل البنك كامل ح�شته يف راأ�س املال بالإ�شافة اإىل ما يخ�شه من اأرباح ملا 

يف ذلك من �شبهة الربا)4(.
يجوز اأن يقدم البنك وعداً ل�شريكه باأن يبيع له ح�شته يف ال�شركة اإذا قام    .4
اأن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عماًل م�شتقاًل ل  بت�شديد قيمتها، ويجب 

.  30 �ش   ، يعقوب   الهادي  عبد   ، الإ�سالمية  امل�سارف  يف  العملية  وتطبيقاتها  ال�سرعية  اأحكامها  امل�ساركة   -1
.342 �ش   ، �سبري  عثمان  حممد   ، الإ�سالمي  الفقه  يف  املعا�سرة  املالية  املعامالت   -2

.110 �ش   ، خوجة  حمّمد  الدين  عز   ، الإ�سالمي  ال�ستثمار  اأدوات   -3
نتائج وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة اخلام�سة ع�ش، 1425 2004-م، عبد ال�ستار اأبوغدة، امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها  ال�سرعية   -4

.410 �ش  2015م، 
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�شلة له بعقد ال�شركة)1(.
ليجوز ا�شرتاط حتمل اأحد ال�شريكني وحده م�شروفات التاأمني وال�شيانة   .5

ولو بحجة اأن حمل ال�شركة �شيوؤول اإليه.
ل يجوز اأن ي�شرتط لأحد ال�شركاء مبلغ حمدد من الربح اأو ن�شبة من راأ�س   .6

املال)2(.
املطلب الثالث

�سوابط التعامل بامل�ساركة املتناق�سة:
مما ل �شك فيه اأن الغر�س الأ�شا�شي من جلوء املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية   
لأهداف  املر�شومة  ال�شتثمارية  ال�شيغة  باعتبارها  املتناق�شة  امل�شاركة  اإىل 
ومبادئ القت�شاد الإ�شالمي، وحتقيق العدالة بني طريف التعامل، ولي�س عالقة 
دائن مبدين ،كما هو احلال يف تعامل امل�شارف التقليدية. ول�شمو هذا العقد 
كان ل بد من حمايته وو�شع ال�شياج له لكي ل تطراأ عليه �شبهة القر�س، ولعّل 
التي طرحها  العلمية والعملية  ال�شوابط  تلك  لهذه احلماية هي  اأف�شل و�شيلة 

عدد من الفقهاء والباحثني املعا�شرين وهي كالآتي)3(:
عدم  وخا�شة  املتناق�سة،  امل�ساركة  على  لل�رشكة  العامة  الأحكام  تطبق  اأن  اأّوًل: 
ا�شرتاط �شمان امل�شاهمات من اأحد ال�شريكني لالآخر �شواء كان ال�شمان حل�شته 

يف راأ�س املال اأو الربح، وحتدد الأرباح بن�شبة �شائعة)4(.
ب�سورة  امل�ساركة  يف  الواردة  واللتزامات  العقود  بني  الف�سل  �رشورة  ثانياً: 
وا�سحة ، اإذا نظرنا اإىل حقيقة امل�شاركة جندها تنتظم �شركة ملك ، حيث يتفق 
املعمرة  الأ�شول  من  اأ�شل  اأو   ، عقار  �شراء  ال�شرتاك يف  على  الطرفان  فيها 
كالطائرات اأو الباخرات اأو ال�شائرات ، كما تنتظم وعدا من اأحد طريف العقد 
ببيع ح�شته يف املعقود عليه للطرف الآخر . ثالثاً- وعداً بتنازل طرف البائع 
جا�سم ال�سام�سي، امل�ساركة املتناق�سة و�سورها، يف املجمع الفقهي الإ�سالمي، العدد 13، ج596/2. نقال عن  عبد ال�ستار اأبو غدة، اأوفوا بالعقود،   -1

تعريف م�سبط باأهم اأحكام عقود املعامالت املالّية، �ش76-75.
�ش110.  ، خوجة  حمّمد  الدين  ،عز  الإ�سالمي  ال�ستثمار  اأدوات  �ش207-198.  ال�سرعّية،  املعايري  واملراجعة،  املحا�سبة  هيئة   -2

.556 �ش   ، بت�سرف  �َساُنو  م�سطفى  قطب  ال�سرعّية،   و�سوابطها  املتناق�سة  امل�ساركة   -3
، �ش410. الدورة اخلام�سة اخلام�سة ع�سر   ، الإ�سالمي  الفقه  ، جملة جممع  اأبو غدة  ال�ستار  ، عبد  ال�سريعة  املتناق�سة و�سوابطها  امل�ساركة   -4

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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ا�شتئجار  على  الطرفني  اتفاق  رابعاً-  تدريجياً.  امل�شرتي  للطرف  ح�شته  عن 

العقار على اأحد الطرفني باأجرة معلومة يف بع�س احلالت)1(. 
وبناًء على هذا التداخل الوا�شح بني العقود واملواعدات التي تنتظمها   
بينها  ف�شال وا�شحا ، بحيُث يعقد كل  فاإنه لبد من الف�شل  هذه امل�شاركة ، 
عقد ب�شورة منف�شلة عن الآخر ، وليبداأ هذا الف�شل بعقد �شركة ملك ب�شورة 
منف�شلة ويعقبه انعقاد عقد بيع بني الطرفني ، حيث تبيع املوؤ�ش�شة ح�شتها يف 
املعقود عليه للعميل بال�شعر الذي تراه ، ويتم التفاق بينهما على طريقة دفع 
ذلك ال�شعر الذي يتفقان عليه اإما دفعة واحدة اأو على دفعات ، وتكمن اأهمية 
الف�شل بني هذه العقود يف توقف �شحة بع�شها على بع�س ، مبعنى لي�س من 
املمكن �شرعا انعقاد عقد البيع بني ال�شريكني قبل اأن ميلكا املعقود عليه وبالتايل 
، لبد من امتالك العني املعقود عليها فاإذا ا�شتقر ملكهما اإياها ، حق لكل واحد 

منهما بيع ح�شته لالآخر ح�شب ما يتفقان عليه)2(. 
حتديد القيمة التي ينبغي اعتمادها عند بيع املوؤ�س�سة ح�ستها للعميل: ال�سوقية  ثالثاً: 

اأو ال�سمية:
من امل�شائل املهمة التي يجب الرتكيز عليها يف امل�شاركة املتناق�شة القيمة   
التي ينبغي العتماد عليها عند بيع املوؤ�ش�شة ح�شتها للعميل، حيث اأن القيمة 
قد تكون �شوقية اأو ا�شمية لذلك لبد اأن يتفق الطرفان على الطريقة التي يتفقان 
عليها  لتحديد القمية املعتمدة عند انعقاد العقد، لأن العقد؛ يف �شرعنا مبنٌي 
على الرتا�شي وحرية الإرادة، فلهما اأن يتفقا على ما لحمظور �شرعي فيه)3(.

اعتماد  ب�شرورة  القول  تقرير  اإىل  املعا�شرين  الباحثني  معظم  ومييل   
القيمة ال�شوقية عند بيع املوؤ�ش�شة ح�شتها ، ول ي�شح اعتماد القيمة ال�شمية، 
القيمة  تكون  اأن  على  املتعاقدان  اتفق  فاإذا   ، امل�شاركة  وقت  احل�شة  قيمة  اأو 

.556 �ش  �سابق  ممرجع  الإ�سالمي،  الفقه  جممع  جملة  م�سطفي،  قطب  �سانو،   -1
الباحثني. من  وبت�سّرف  ال�سابق  املرجع  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جملة   ، م�سطفى  قطب   �سانو،   -2

نتائج وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالميالدورة اخلام�سة ع�سر ، 1425ت 2004م. اأنظر �سانو، عر�ش ومناق�سة امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها   -3
ال�سرعية جملة جممع الفقه الإ�سالمي العدد 15، �ش 559.
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املعتمدة �شوقية اأو اأن تكون القيمة ا�شمية فال حمظور �شرعي يف ذلك)1(، وقد 
قال ف�شيلة الدكتور وهبة الزحيلي : "ل ي�شح هذا التمليك اأو التملك اإل مبا 
يتفق مع احلق والعدل ، ومنع الغنب ، عدم البخ�س يف الثمن ، وهذا يتطلب 
اأن يتم البيع بني �شريكني على اأن ي�شرتي اأحداهما ح�شة الآخر اأو ن�شيبه من 
اأو قيمة  بالقيمة ال�شمية  ال�شوقية ح�شب التفاق ل  بالقيمة  ال�شركة  راأ�س مال 
احل�شة وقت امل�شاركة ؛ لأن ال�شريك اأمني على مال ال�شركة ل �شامن لراأ�س 

مال ال�شركة")2(. 
رابعاً: �سبط ثمن ح�سة املوؤ�س�سة بتحديده مقدمًا اأو ب�سورة دورية: 

من امل�شائل اجلوهرية طريقة حتديد املوؤ�ش�شة ثمن ح�شتها عند بيع ح�شتها   
للعميل، اإذ اأنه من الوارد اأن تلجاأ املوؤ�ش�شة اإىل حتديد ثمن ح�شتها مقدما اأو 
تلجاأ اإىل حتديدها ب�شورة دورية وهاتان الطريقتان معمول بهما يف املوؤ�ش�شات 
ال�شنوي حل�شة  الإيجار  ر�شوم  يجعل  )من  الإ�شالمية  امل�شارف  فمن  املالية، 
البيع  ثمن  وكذلك   ، العقد  توقيع  عند  عليها  ومتفٌق  معلومة  حمددة  البنك 
لكل �شريحة من ح�شة البنك ، ومنها من يعمد اإىل تقومي �شنوي لقيمة الأ�شل 
يف ال�شوق يف تاريخ حمدد من كل �شنة ، ثم يحدد بناًء عليه ثمن ال�شريحة 
من ح�شة امل�شرف التي التزم العميل ب�شرائها كجزء من تلك القيمة . كذلك 
يتحدد الإيجار ال�شنوي ملا بقى من ح�شة البنك بالطريقة نف�شها ، ولعل الجتاه 

الثاين مرده اإىل التوجيه يف اأن البيوع امل�شافة اإىل امل�شتقبل ل جتوز)3(.
خام�شاً: �رشورة اإ�سهام عميل امل�رشف بح�سة يف وعاء امل�ساركة: 

مبا اأن هذ امل�شاركة من جن�س �شركة امللك لذلك فاإنه ل متام لها اإذا مل   
ي�شهم العميل بح�شة معلومة ووا�شحة يف وعاء امل�شاركة فيغدو �شريكاً فعلياً 
وحقيقاً للموؤ�ش�شة املالية يف امتالك الأ�شل الذي يراد امتالكه اأو �شرائه حتى 
عر�ش ومناق�سة امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها ال�سرعّية ، م�سطفي قطب �سانو ، يف جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي، العدد 15، ج1 �ش559.  -1

.522  /  2 ج   /  13 الدورة   ، الزحيلي  وهبة    ، الإ�سالمي  الفقه  جممع  جملة   -2
جملة جممع الفقه الإ�سالمي ، حممد على القري ،  الدورة 10، ج2 ، �ش554.  وانظر: ، اآية اهلل الت�سخريي، حممد.الرتابي، حممد مرت�سى،   -3

امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها ال�سرعية، )جممع الفقه الإ�سالمي، الدورة 15، 2004،  ج 1، �ش 596.

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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ينال من ريع العني اأو امل�شروع على اأنه لي�س بال�شرورة اأن تكون ح�شة العميل 
يف وعاء امل�شاركة نقدا اأو عينا بل ميكن اأن تكون اأّي منهما ، فاإذا كانت احل�شة 
اأحد  املوؤ�ش�شة  ت�شبح  بحيث  قيمتها  تقييم  من  لبد  فاإنه   ، مملوكة  كاأر�س  عينا 
مالكيها وحتدد ن�شبة الريع العائد منها بناًء على ن�شبة احل�شة التي اأ�شهم بها كل 
واحد منهما ، فاإنه ل ينبغي اللجوء اإىل هذه امل�شاركة اإذا مل يكن العميل قادرا 
امل�شاركة واإل كان احلال قر�شاً ربوياً وا�شحاً  الإ�شهام بح�شة يف وعاء  على 

حمرماً.
�شاد�شاً: �رشورة حتميل طريف امل�ساركة جميع الأعباء بح�سب احل�سة امللكية : 

طاملا اأن هذه ال�شركة �شركة ملك ، لذلك فاإنه من البديهي اأن يتقا�شم   
الطرفان غنمها وغرمها ، وذلك ح�شب ح�شة كل واحد منهما ، حيث ن�س 
امل�شاركة  تكون  " اأن ل   : ال�شابط   بدبي على هذا  الإ�شالمي  امل�شرف  موؤمتر 
املتناق�شة جمرد عملية متويل بقر�س ولبد من اإيجاد الإرادة الفعلية للم�شاركة 

وتقا�شم الربح وحتمل جميع الأطراف اخل�شارة ")1(.
�شابعاً: منع الن�س على حق امل�رشف يف ا�سرتداد ما قدمه من متويل:

فاإنه ينبغي اأن يخلو عقد امل�شاركة املتناق�شة من الن�س على حق البنك   
م�شاركة  �شرعي  منظور  من  امل�شاركة  لأن  اأموال  من  به  تقدم  ما  ا�شرتداد  يف 
حقيقية، ولي�شت �شورية، واأن على الأطراف امل�شاركة فيها اأن تتحّمل جميع 
تبعاتها خ�شارة كانت اأو ربحا، ومن ثم فال يجوز لأي طرف من الطرفني و�شع 
�شروط من �شاأنها اإخراجها من دائرة امل�شاركة اإىل دائرة القر�س الربوي، فاإذا 
اإ�شرتط امل�شرف على العميل اإ�شرتداد ما قدمه من متويل يف حالة اإخفاقه بالوفاء 
ملا يجب عليه ُعد ذلك �َشرطاً فا�شدا ، ورمبا ُعد �شرطا فا�شدا للم�شاركة برمتها 

، ذلك لأن العربة يف العقود للمقا�شد واملعاين ل لالألفاظ واملباين)2(.

.206 �ش  املنامة،  البحرين  ال�سرعية،  املعايري  واملراجعة،  املحا�سبة  هيئة   -1
.-417  410 �ش،  �سابق  مرجع  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جملة  غدة،  اأبو  ال�ستار  عبد  ابوغدة،   -2
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خامتـــــــة
وتت�شمن النتائج والتو�شيات :

النتائــــج: 
1.  امل�شاركة املتناق�شة هي، اأن يّتفق طرفان اأو اأكرث على اإن�شاء �شركة موؤقتة 

بينهما يف عقار اأو م�شروع اأو غري لك، وميكن اأن يتنازل فيها اأحد ال�شريكني 
اإّما دفعة واحدة اأو على دفعات، بح�شب ال�شروط املّتفق عليها  لالآخر، 

بعقود بيع م�شتقّلة متعاملة.
ال�شريك يف ال�شركة املتناق�شة يتمّتع بكامل احلقوق اخلا�شة بال�شريك يف   .2

ال�شركة الدائمة، ويتحّمل كافة الإلتزامات كذلك، بينما الإختالف بينهما اأّن 
ال�شريك يف ال�شركة املتناق�شة ليق�شد الإ�شتمرار، ويعطى احلق لل�شريك 

الآخر يف اأن يحل حمّله،  بعك�س ماهو عليه احلال يف ال�شركة العادية.
عقد امل�شاركة املتناق�شة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بع�شها ببع�س   .3

يف اأكرث ال�شور، وهذه العقود هي عقد ال�شركة والبيع اأو عقد ال�شركة 
اأو  �شركة عنان  اأو  �شركة ملك،  ال�شركة  اأكانت  �شواء  والبيع والإجارة، 
التداخل بني جمموعة عقود  تقوم على  العقد  واأن طبيعة هذا  م�شاربة، 

تاأخذ بع�شها برقاب بع�س.
ي�شرتط يف امل�شاركة املتناق�شة اأن تتوّفر فيها عدة �شروط منها:  .4

األ تكون جمرد عملية متويل بقر�س، فال بد من وجود الإرادة الفعلّية   -
فرتة  اأثناء  واخل�شارة  الربح  الأطراف  جميع  يتحمل  واأن  للم�شاركة، 

امل�شاركة.
-  اأن يتملك البنك ح�شته يف امل�شاركة ملكاً تاماً، واأن يتمتع بحقه الكامل 
يف الإدارة والت�شرف. ويف حالة توكيل ال�شريك بالعمل يحق للبنك 

مراقبة ال�شريك ومتابعة الأداء.

امل�صاركة املتناق�صة �صورها و�صروطها و�صوابطها

حمور ال�شريعة والقانون
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يرد  اأن  يقت�شي  �شرطاً  املتناق�شة  امل�شاركة  عقد  يت�شمن  اأن  يجوز  ل   -
ال�شريك اإىل البنك كامل ح�شته يف راأ�س املال بالإ�شافة اإىل ما يخ�شه 

من اأرباح ملا يف ذلك من �شبهة الربا.
ال�شركة  له ح�شته يف  يبيع  باأن  ل�شريكه  البنك وعداً  يقدم  اأن  يجوز   -
اإذا قام  بت�شديد قيمتها، ويجب اأن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عماًل 

م�شتقاًل ل �شلة له بعقد ال�شركة.
التاأمني  م�شروفات  وحده  ال�شريكني  اأحد  حتمل  ا�شرتاط  ليجوز   -

وال�شيانة ولو بحجة اأن حمل ال�شركة �شيوؤول اإليه.
-  ل يجوز اأن ي�شرتط لأحد ال�شركاء مبلغ حمدد من الربح اأو ن�شبة من 

راأ�س املال.
التو�سيات:

يو�شي الباحثان امل�شارف الإ�شالمية باللتزام بالأحكام ال�شرعية والفقهية   .1
يف املعامالت امل�شرفية.

يف  امل�شاركة  على  �شراحة  بالن�س  ال�شوداين  امل�شّرع  الباحث   يو�شي   .2
1984م  ل�شنة  ال�شوداين  املدنية  املعامالت  قانوين  يف  وذلك  القانون 

وقانون ت�شجيل ال�شراكات ل�شنة 1933م.
تو�شيع نطاق تطبيق امل�شاركة املتناق�شة يف جميع املجالت وعدم اقت�شارها   .3
يف حمالت حمّددة، ملا يف تطبيق امل�شاركة  املتناق�شة من اأهمية اقت�شادية 

كبرية.
4.  اجراء املزيد من البحوث حول امل�شاركة املتناق�شة.
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اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
ملخ�س البحث

تناول هذا البحث نوا�شخ البتداء احلرفّية متمثلة يف اإنَّ واأخواتها ول   
النافية للجن�س، دار�ًشا اأثر املعنى  الذي توؤديه يف ال�شياق، ومن اأهدافه التي 
�شعى اإىل حتقيقها: الوقوف على الأثر  الذي ترتكه الّنوا�شخ احلرفية يف ال�شياق 
وقد  الأ�شمعيات،  على  ودرا�شتها  عملها،  �شروط  على  ف  والّتعرُّ اللغوي، 
اُنتهج يف عر�س مادته املنهج الو�شفي التحليلي ، وخرج البحث  مبجموعة 
من الّنتائج، اأهمها: اأّن الّنوا�شخ احلرفية اإذا تكررت يف ال�شياق فاإّن ذلك يزيد 

يف قوة املعنى.

الكلمات املفتاحية:
ال�شياق- املعنى- الأدوات- الوظيفة.  

حمور اللغة العربية
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Abstract

 This research tackles particle nullifiers not resembling 
"merely". It also investigates its contextual semantic function. 
Some of the objectives that it attempts to realize are: the influence of 
particle nullifiers in the context and  the conditions of its functioning 
in "Alassmaeiat'. The researcher followed the descriptive analytic 
method as it is convenient to the research subject matter. The paper 
come up with some results such as: particle nullifiers if recursively 
used in context, the meaning will be obviously powerful in context 
and the most regular is that the nominal particle precedes its 
enunciative in a manner that it resembles the predicate.  

Key words:
 Context - Meaning - particles - Function. 
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مقدمــــة
با�شم اهلل، واحلمد اهلل، وال�شالة وال�ّشالم على ر�شول اهلل "�شلى اهلل   

عليه و�شلم"، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:
احلرفية)اإّن  البتداء   نوا�شخ  درا�شة  حماوًل  البحث  هذا  جاء  فقد   
واأخواتها ول النافية للجن�س( يف الأ�شمعيات، واملعنى الذي توؤديه يف ال�شياق 

اللغوي، مورداً ما قاله الّنحويون من قواعد يف هذا الباب.
م�سكلة البحث:

يعالج البحث درا�شة نوا�شخ البتداء احلرفية يف النحو العربي وتطبيقها   
على الأ�شمعيات، مو�شحاً اأثر هذه النوا�شخ يف املعنى.

اأ�سئلة البحث:
يحاول البحث الإجابة عن الأ�شئلة التالية:

ما الّنا�شخ؟ ومتى ظهر؟  .1
ما احلرف، وما �شروط عمله؟  .2

ما اأثر نوا�شخ البتداء يف املعنى من خالل ال�شياق الواردة يف الأ�شمعيات؟  .3
املعنى والوظيفة  الّنا�شخة يف  الّنا�شخة والأفعال  العالقة بني احلروف  ما   .4

يف الأ�شمعيات؟
الأهداف:

وقد �شعى البحث لتحقيق جمموعة من الأهداف هي:
الوقوف على الأثر  الذي ترتكه الّنوا�شخ احلرفية يف ال�شياق اللغوي يف   .1

الأ�شمعيات.
يف  الإعرابية  والوظيفة  املعنى  تاأدية  يف  احلرفية  النوا�شخ  اأثر  تو�شيح   .2

الأ�شمعيات.
الإ�شارة اإىل العالقة بني احلرف النا�شخ والفعل النا�شخ يف اجلملة العربية   .3

الواردة يف الأ�شمعيات.

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"

حمور اللغة العربية
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اأهمية البحث:

يف  احلرفية  للنوا�شخ  الّنحوية  الوظيفة  هي  نحوّية  ظاهرة  يتناول  كونه   .1
م�شدر من م�شارد الأدب، وهو الأ�شمعيات.

لأنه ي�شعى للك�شف عن الأثر الذي ترتكه هذه الّنوا�شخ يف ال�شياق.  .2
بيتني  اأو  ببيت  الأ�شمعيات  من  ال�شواهد  عر�ِس  يف  و�شنكتفي  هذا،   

ح�شبما يقت�شيه املقام، واهلل ن�شاأل التوفيق وال�ّشداد.
منهج البحث:

املنهج الو�شفي التحليلي ملنا�شبته طبيعة الدرا�شة.  
حدود البحث:

تبحث الدرا�شة يف نوا�شخ البتداء احلرفية املتمثلة يف اإن واأخواتها ول   
النافية للجن�س فقط وتطبيق ذلك يف الأ�شمعيات.

م�سطلحات البحث:
الّنوا�سخ:

ال�شحاح:"  الإزالة والتغيري، جاء يف خمتار  غة  اللُّ بالنَّا�شخ يف  املراد   
يار غريتها")1(.   لَّ وانت�شخته: اأزالته" ون�شخِت الّريُح اآثاَر الدِّ ن�شخِت ال�ّشم�ُس الظِّ
اأما الّنا�شخ ا�شطالًحا، فهو: "جمموعة من الكلمات تدخل على اجلملة ال�شمية 

َفُتَغريِّ اإعرابها")2(.
مي النُّحاة ، ولعّل اأول من  وهذا امل�شطلح مل يَِرد بهذا ال�شم عند ُمتَقدِّ  

�شّماه بهذا ال�شم، هو: ابن مالك ت)672هـ( يف األفيته، يقول:
ال)3( تُلِفْيِه غالًبا باإْن ذي ُمو�شِ والفعُل اإن مَلْ يَُك نا�شًخا فال    

ًقا بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شطالحي،  واأّول من اأعطاُه تعريًفا ُمَفرِّ  
نا�شخ، ، ويف  الأن�شاري ت)761هـ( قال:" والّنوا�شخ جمع  ابن ه�شام  هو: 
خمتار ال�سحاح،  الرازي، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان نا�سرون، حتقيق حممود خاطر، بريوت، )1995م 1415هـ(،   -1

طبعة جديدة، مادة ن�سخ، �ش273.
�ش159. د.ت،  الإ�سكندرّية،  اجلامعية،  املعرفة  دار  ياقوت،  �سليمان  اأحمد  الكرمي،  القراآن  يف  والتطبيقي  التعليمي  النحو   -2

�ش14. لبنان،د.ت،  بريوت،  ال�سعبية،  املكتبة  الأندل�سي،  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الألفية،  منت   -3
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ال�شطالح:"ما يَرَفُع ُحكم املبتداأ واخلرب، وهو: اإّن واأخواتها،...)1(" 
البتداء:

البتداء عند الّنحويني، هو:"تَْعِريَُة ال�شم عن العوامل اللفظية لالإ�شناد،   
ًثا عنه، ويُ�َشّمى  دَّ نحو:"زيد منطلق"، ويُ�شّمى الأول مبتداأ، وم�شنًدا اإليه، وحُمَ

الثاين خرًبا، وحديًثا وم�شنًدا")2(. 
املبتداأ: 

َخَلَقُهم)3(،  اخللَق:  اهلل  وبداأ  فعله،  ال�شيَء  وبداأ   ، يَْبَداأُ بداأ  من  لغًة:   
وا�شطالًحا: هو كل ا�شم اُبتِدئ به ِليبنى عليه كالم، املبتداأ املبني عليه رفع، 
َف املبتداأ باأنه:"ا�شٌم اأُ�شِنَد اإليه خرب يقع  والبتداأ ل يكون اإل مِببني عليه")4(، وُعرِّ

بعده لفًظا وتقديًرا")5(. 
اخلرب:

ُلغًة:  "اخلرب"  واحد الأخبار واأخربه بكذا وخرّبه: مِبعًنى)6(، وهو:"ما   
ث به قوًل اأو ِكَتابًة")7(. يُنقل ويَُحدَّ

امل�شتفاد  هو:"اجلزء  اإذ  الّنحوي،  املفهوم  من  قريب  اللغوي  واملعنى   
"امل�شند  هو:  اأو  ا.")8(،  تامًّ كالًما  املبتداأ  مع  وي�شري  ال�ّشامع،  ي�شتفيده  الذي 

الذي تتم به مع املبتداأ فائدة")9(.

�ش122. ط1،1988م،  بريوت،  اجليل،  دار  الفاخوري،  حّنا  حتقيق:  الأن�ساري،  ه�سام  ابن  دى،  ال�سّ وبل  الّندى  قطر  �سرح   -1
�ش9. د.ت،  الف�سيلة،  دار  املن�ساوي،  �سديق  حممد  ودرا�سة:  حتقيق  اجلرجاين،  ال�سريف  ال�سيد  حممد  بن  علي  التعريفات،  معجم   -2

تاج العرو�ش من جواهر القامو�ش، الزبيدي، اعتنى به وو�سع هوام�سه: عبد املنعم خليل واآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 2007م،   -3
مادة بداأ.

.126/2 1988م،  ط3  اخلاجني،  مكتبة  هارون،  ال�سالم  عبد  حتقيق  قنرب،  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�سر  اأبو   الكتاب،   -4
املغني اجلديد يف علم النحو، حممد خري حلواين، دار ال�سرق العربي، بريوت، لبنان،1424هـ، 2003م، �ش142، وُينظر: مرفوعات الأ�سماء   -5

يف املعلقات ال�سبع ودورها يف تاأدية املعنى، حممد الأمني ح�سني، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، 2014م، �ش168.
"خرب".)71/1(. مادة  ال�سحاح،  خمتار   -6

"خرب")214/1(. مادة   ،)1392 العربى  الرتاث  اإحياء  دار   (  2 ط  واأخرين،  اأني�ش  اإبراهيم   ، الو�سيط  املعجم   -7
د.ت.  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  اإميل  تقدمي:  املو�سلي،  يعي�ش  بن  الدين  موفق  البقاء  اأبي  يعي�ش،  ابن  املف�سل،  �سرح   -8

.169/10
�ش114. الندى،  قطر  �سرح   -9

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"

حمور اللغة العربية
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جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
احلرف:

ُلغًة: من ُحروف الهجاء، َوُكلُّ كلمة بُِنيَت عارية يف الكالم لتفرقة املعاين   
 ،)1(" اأكرث، مثل: حتى، وبل، ولََعلَّ اأو  بناوؤها بحرفني  تُ�َشّمى حرًفا، واإن كان 
ُه،... وعند النُّحاِة ما جاء مِلعنى  واحلرُف من ُكلِّ �شئ طرفه، و�َشِفرْيُُه، وحدُّ

لي�س با�شم ول فعل")2(.
التعريف  يف  ورد  مِبا  الكتاب  �شاحب  له  اأ�شار  فقد  ا�سطلًحا،  اأما   
على  دلَّ  ما  هو  اأو  فعل")3(،  ول  با�شم  ولي�س  ملعنى  جاء  وهو:" ما  ال�شابق، 

معنى يف غريه")4(.
واحلرُف منه املهمل، ومنه العامل، والعامل: "ما اأثََّر فيما دخل عليه رفًعا   
ا اأو جزًما، وهو ق�شمان: ق�شم يعمل عماًل واحًدا، وق�شم يعمل  اأو ن�شًبا اأو جرًّ
عملني، فالأول اإما نا�شب فقط كنوا�شب الفعل، واإما جار فقط، وهو حروف 
ين�شب  واحد،  ق�شم  والثاين  اجلزم،  حروف  وهو  فقط،  جازم  واإما  اجلر، 
مو�شوع  وهو  واأخواتها...")5(،  احلجازّية،  وما  واأخواتها،  اإّن  وهو  ويرفع، 

بحثنا هذا.
الأ�سمعيات و�ساحبها

الأ�سمعيات:
العربي  ال�شعر  عيون  من  الأ�شمعي)6(  اختارها  �شعرية  "جمموعة  هي   
عام  اإىل  تعود  لها  طبعة  واأول  واإ�شالميني،  وخُم�شرمني،  جاهليني،  ِل�ُشعراء 
1902م باإ�شدار امل�شت�شرق )وليم بن الورد( يف اأملانيا �شمن جمموعة )اأ�شعار 

العرب()7(، وُطِبَعت كذلك بعناية املحققني اأحمد حممد �شاكر، وعبد ال�شالم 
1459هـ، باب"حفر"  ال�سامرائي، موؤ�س�سة دار الهجرة، ط2،  اإلرباهيم  الفراهيدي، حتقيق: د.مهدي املخزومي، ود.  اأحمد  العني، اخلليل بن   -1

.213/1
.366/2 د.ت،  الر�سالة،ط1،  موؤ�س�سة  اأبادي،  الفريوز  املحيط،  القامو�ش   -2

.12/1 الكتاب،   -3
التعريفات، معجم التعريفات، علي بن حممد ال�سيد ال�سريف اجلرجاين، حتقيق ودرا�سة: حممد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة، د.ت، �ش76.  -4
1428هـ، �ش28. اأم القرى، اململكة العربية ال�سعودية،  اأثر معاين حروف املعاين اجلارة يف التف�سري، علي بن مناور بن ردة اجلهني، جامعة   -5

به. التعريف  �سياأتي   -6
�ش7. 1998م،  ط1،  لبنان،  بريوت،  الهالل،  مكتبة  احل�سني،  ق�سي  د.  الأ�سمعيات،  ُينظر:   -7
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وهذه  م�شر،  القاهرة،  املعارف،  دار  مطبعة  يف  1383هـ،1983م،  هارون، 
الطبعة هي م�شدر بحثنا هذا.

�ساحب الأ�سمعيات:
هو:"اأبو �شعيد عبدامللك بن ُقريب بن عبد امللك بن علي بن اأ�شمع بن   
ر بن رباح بن عمرو بن عبد �شم�س بن اأعيا بن �شعد بن عبد بن ّغْنم بن قتيبة  مظهِّ
ر بن �شعد بن قي�س بن غيالن بن ُم�شر بن نزار بن  بن معن بن مالك بن اأع�شُ
معد بن عدنان الباهلي الب�شري اللُّغوي)1(. ُوِلد الأ�شمعي بالب�شرة، وهناك 
خالٌف  يف تاأريخ مولده فذهب ابن قتيبة اإىل اأنه: )ولد �شنة ثالث وع�شرين 
122هـ)3(، ومل يجزم  �شنة  اإِنَّه ولد  نيًِّفا وت�شعني �شنة()2(، وقيل  ر  ومائة، وعمَّ
اأبادي )817هـ(  اأما الفريوز  123هـ،  التاريخ فاأحلقه بقوله: وقيل يف �شنة  بهذا 
فقد قال : باأنه ولد �شنة 125هـ)4(، ، ن�شاأ بالب�شرة وتتلمذ على اأيدي علمائها، 
ثم انتقل اإىل بغداد موؤدبًا لويل عهد اخلليفة هارون الر�شيد)5(. وقد اهتم منذ 

ن�شاأته بالتَّح�شيل، وحب ال�شعر)6(.
ه وا�شمه عا�شم، وينت�شب اإىل باهلة، وهي امراأة من  واأ�شمع هو َجدُّ  
همدان، وهي امراأة مالك بن اأَْع�شر، ولكنه اأنكر هذه الن�شبة بقوله : )ل�شت 
من باهلة لأن قتيبة بن معن مل تلده باهلة قط()7(، وقد اأدرك اأ�شمع هذا واأبوه 
مولد  يف  اُختلف  ومثلما  الإ�شالم)8(،   ودخال  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
ُبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي)1965م1384-هـ(. حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط1،   -1

مطبعة عي�سى احللبي و�سركائه، 112/1.
�ش  1960م،  القاهرة  الكتب  دار  مطبعة  عكا�سة،  ثروت  حتقيق  276هـ(،  م�سلم)ت  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  الدنيوري،  قتيبة،  لبن  املعارف   -2

.544.7
�ش148. 1977م،  القاهرة،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبي  حممد  حتقيق:  اللغوي،  الطيب  اأبو  النحويني،  مراتب   -3

البلغة يف تاريخ اأئمة اللغة، للفريوز اأبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، حتقيق حممد امل�سري، من�سورات وزارة الثقافة دم�سق، 1392هـ -   -4
.125 �ش  1982م، 

اإبراهيم، - �سيدا-  الف�سل  اأبو  624هـ(، حتقيق: حممد  اأبو احل�سن علي بن يو�سف)ت  القفطي،  الدين  النحاة، جمال  اأنباه  الرواة على  اإنباه   -5
بريوت، ط1، 1424هـ - 2004م، 198/2.

�ش6. 1990م،  ط1،  بريوت،  اللباين-  الفكر  دار  ال�سايغ،  ماجد  اإعداد:  وحتليل،  درا�سة  الأ�سمعي  ينظر:   -6
وفيان الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان، اأبو العبا�ش بن �سم�ش الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر)ت 681هـ(، حتقيق: حممد حُميي الدين   -7

عبد احلميد، مطبعة ال�سعادة، القاهرة )د ت(، 170/3.
�ش45. لبنان،  بريوت،  الكاثوليكية،  املطبعة  اهلل،  عبد  بن  احل�سن  �سعيد  اأبي  ال�سريايف،  النحويني،  اأخبار   -8

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"

حمور اللغة العربية
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جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
الأ�شمعي؛ اُختِلف كذلك يف تاريخ وفاته، فقيل: تُويف يف �شفر �شنة 216هـ، 

وقيل �شنة 217هـ بالب�شرة، وقيل مبرو)1(.
هيكل البحث:

م البحث اإىل ثالثة مباحث،  جاءت على النحو التايل: ق�شِّ
)الإطار العام للدرا�سة(: • املقدمة: 

وي�شتمل على مطلبني:  
  املطلب الأول: م�شطلحات العنوان.

املطلب الثاين: الأ�شمعيات و�شاحبها.  
)دللت اإّن واأخواتها وعملها( الأول:  • املبحث 

وي�شتمل على ثالثة مطالب:  
املطلب الأول: )اإن، اأن، لكن(.  

املطلب الثاين: )ليت، لعل، كاأن(.  

املطلب الثالث: عمل اإن واأخواتها.  
)اإن واأخواتها يف الأ�سمعيات( الثاين:  • املبحث 

وي�شتمل على اأربعة مطالب:  
املطلب الأول: اإن يف الأ�شمعيات.  
املطلب الثاين: اأّن يف الأ�شمعيات.  

املطلب الثالث: لكن يف الأ�شمعيات.  
املطلب الرابع: ليت، ولعل، وكاأن يف الأ�شمعيات.  
)ل النافية للجن�س وعملها يف الأ�سمعيات( الثالث  • املبحث 

• خامتة ا�شتملت على اأهم النتائج والتو�شيات التي تو�شل اإليها البحث.
• قائمة بامل�سادر واملراجع.

الأ�سمعيات، اأبي �سعيد عبد امللك بن ُقريب بن عبد امللك، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر وعبد ال�سالم هارون، ط6، 1383هـ - 1967م، دار املعارف   -1
القاهرة، �ش 13-12.
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املبحث الأول  
دللت اإنَّ اأخواتها وعملها

يقول ابن مالك:
كاأّن عك�س ما ِلكاَن من َعَمل لإّن اأّن ليَت لكنَّ لعل    

ْغــِن)1( ُكفٌء ولكـّن ابَنُه ذو �شِ كاأّن زيًدا عالــــٌم باأينِّ    
اإّن واأخواتها)�ُشميت بهذا ال�شم لأن "اإّن" اأم الباب، و�شميت باحلروف   
امل�شبهة بالفعل مراعاة �شكلها ومعناها وعملها، لأن هذه احلروف ثالثية، نحو: 
اإّن، واأّن، والفعل منه ثالثي، نحو: �شرب، ومن احلروف الرباعي، نحو:لكّن، 
حققت،  واأّن"   ، "اإنَّ واأنَّ نحو:دحرج،  الرباعي،  منه  كذلك  والفعل  ولعّل، 
ولكّن ا�شتدركت، وكاأّن �شبهت، ويف ذلك معنى الفعل"()2( عند النحويني بني 
ها خم�شة اأحرف واأخرج )اأّن(  خم�شة اأحرف، و�شتة اأحرف، فبع�شهم من َعدَّ
( -مك�شورة العني- يف العمل واملعنى)3(.  -مفتوحة الهمزة- لأنّها مثل:)اإنَّ
ومن اأولئك: �شيبويه، واملربد يف املقت�شب، وابن ال�شراج يف الأ�شول وابن 

مالك يف الت�شهيل)4(، وجعلها بع�شهم- ومنهم ابن ِجنِّي- �شتة اأحرف)5(.
املطلب الأول

) ، ولكنَّ ، واأنَّ )اإنَّ
اأوًل: معنى)اإّن،  واأّن(:

اأ�شهر معانيهما التوكيد، وهو معناهما الأ�شلي، واملراد به توكيد احلكم   
اأّن: )اإّن(  النحويني  املبتداأ واخلرب، وذهب بع�س  ال�شك والإنكار عن  واإزالة 

�ش13. الألفية،  منت   -1
القاهرة، م�سر، ط3،  ال�سروق،  دار  �سلبي،  اإ�سماعيل  الفتاح  عبد  الرماين، حتقيق:  عي�سى  بن  علي  احل�سن  اأبي  كتاب معاين احلروف،  ُينظر:    -2

)1404هـ ، 198م(، �ش108، و، 425/1.
همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، حتقيق: اأحمد �سم�ش الدين، دار الكتب العلمية، بريوت،   -3

لبنان،ط1،1418هـ، 1998، 425/1.
الر�سالة،  موؤ�س�سة  مكرم،  �سامل  العال  عبد  حتقيق:  ال�سيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  اجلوامع،  جمع  �سرح  يف  الهوامع  همع   -4

الكويت،1413هـ، 1992م، 148/2.
�ش23. 1985م/  ط2،  النه�سة،  مكتبة  موؤمن،  حامد  حتقيق:  جني،  بن  عثمان  الفتح  اأبي  العربية،  يف  اللمع   -5

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"

حمور اللغة العربية
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مقررة لق�شٍم مرتوك اُ�شتغني عنه بها، والتقدير: )واهلل اإّن زيًدا لَقائٌم()1(، ومن 

ذلك قول ال�ّشاعر:
نوِن)2( َرِع الظَّ لَذو �ِشقٍّ على ال�شَّ فاإنَّ ُعاللتي وِجراَء َحويل    

فكاأّن الالم يف خرب )اإّن( لزيادة التوكيد، واإجابة عن ق�شٍم حمذوف،   
والعاللة بيا�س يف الأ�شل، ويف الل�شان: اأن حتلب الناقة اأول النهار واآخره، 
اجليم:  بك�شر  واجلراء  العاللة،  هي  الو�شطى  فتلك  النهار،  و�شط  وحتلب 
املجاراه، اأي جرى معه، وال�شق: امل�شقة، وال�شرع بفتح الراء: تعري�س باأن فيه 

�شعفاً ل ي�شتطيع املجاراة.
ومن معاين اإّن: الّربط،  اأي اأنّها تاأتي لربط الكالم بع�شه ببع�س، فاإذا   
اأُ�شقطت اختل الكالم")3(، نحو قوله  تعاىل:{َقالُوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لَنا إالَّ ما 

َعلَّمتنا إنََّك أنَت العليُم اَلِكيُم} ]البقرة:32[. 
الأ�شمعيات،  ومن  نابًيا)4(،  خمتاًل  الكالم  "اإّن" اأ�شبح  اأُ�شِقَطت  فلو   

قول ال�ّشاعر:
مَيَاٍن اإّن منزلها مياِن)5( فاإّن هواي ما َعِلَمْت �ُشليمى    

البيان)6(،  واأهل  جني،  ابن  اأثبته  وقد  التعليل،  ا:  اأي�شً معانيها  ومن   
 ،]30: ]املزمل  َرحيٌم}  غفوٌر  الَل  إّن  الَل  {َواْسَتْغِفُروا  تعاىل:  بقوله  ومثلوه 

ومن الأ�شمعيات، قول ال�ّشاعر:
ْب لُزرَعَة، اإّن الف�شَل حم�ُشوُب)7( َبٍة       نَغ�شَ اإْن تَدُع زيٌد بني ُذهٍل مِلَْغ�شَ  

واأهم  الكالم،  يف  وغايات  معاين  لها  فاإّن  اجلملة  تاأكيدها  "اأّن" مع  وكذلك 
ومفعولة،  فاعلة،  لتكون  فتهيئها  املفرد،  موقع  اجلملة  تُوقع  اأنّها  املعاين  هذه 
اأنّك ل  واأخ�شى  فزَت،  اأنّك  يُعجًبني  ومبتداأ، وجمرورة، ومن ذلك قولك: 

.149/2 1975م(،  )1395هـ،  الكويت،  العلمية،  البحوث  دار  مكرم،  �سامل  العال  عبد  د.  حتقيق:  اجلوامع،  جمع  �سرح  يف  الهوامع  همع   -1
الأ�سمعيات20/1.  -2

.289/1 2000م(،  ط1)1420ه،  عمان،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  ال�سامرائي،  �سالح  د.فا�سل  الّنحو،  معاين   -3
نف�سها. ال�سفحة  ال�سابق،   -4

ال�سفحة". رقم  و)2(  الديوان،  يف  الأ�سمعية  رقم  ب)1(  نعني   2/1 بالأ�سمعيات  ن�سري  242/91،"عندما  الأ�سمعيات   -5
.290/1 الّنحو،  معاين   -6
.228/68 الأ�سمعيات   -7
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تعود، واأرغب يف اأنّك تكون معنا")1(، ومما وقَع موقع املفرد يف الأ�شمعيات، 
قول ال�ّشاعر:

فيما  اأمَلَّ من اخلطوب �شليب)2( َفَتَعلَِّمي اأينِّ اُمروؤٌ ذو ِمرة   
اأي  �شيًئا"  لنا  ت�شرتي  اأنَّك  ال�شوق  ائِت  بع�شهم:  كقول  لَعّل،  مبعنى  وتاأتي 
لَعلََّك")3(، وهذا القول للخليل بن اأحمد)4(، وال�شاهد من الأ�شمعيات قول 

ال�شاعر:
اأن قد كربُت واأدبرْت حاجاتي)5(  َزعم الغواين اأن اأردَن �شرميتي   

الغواين  اأن  واملعنى  القطيعة،  وال�شرمية  لعّل،  ومبعنى  خمففة  جاءت  وهنا 
م عمره، فاأجابهن اأن بيا�س راأ�شه لي�س ملا  زعمن اأن م�شيبه ذلك لعلو �شنه وتقدُّ

زعمنه؛ واإمنا هي احلروب �شينب راأ�شه.
ثانياً: معنى لكّن:

الكالم  تعقيب  تف�شريه، فقيل:" هو  معناها ال�شتدراك، واخُتِلَف يف   
برفع ما يتوهم عدم ثبوته اأو نفيِه كقولك:"ما زيٌد �شجاًعا، ولكّنه كرميٌ" فلما 
اأردت رفع هذا الإيهام عقبَت الكالم بلكنَّ مع م�شحوبها، وقيل هو: خمالفة 
اأم  مركبة  كونها  يف  كذلَك  واخُتِلَف  قبلها")6(،  ما  حلكم  لكّن  بعد  ما  حكم 
مفردة، فذهب الب�شريوَن اإىل اأنها مفردة، وقال الكوفيوَن هي مركبة من "ل 
تخفيًفا  الهمزُة  وُحذفت  للت�شبيه)7(،  بينهما  زائدة  والكاف  واإّن" املك�شورة، 
بعد نقل حركتها اإىل الكاف واأ�شلها:"لكاإّن")8(، ونرى اأّن راأي الب�شريني هو 
باعي كما تقّدم  الراجح لرتكيبها من اأربعة اأحرف اأ�شول، مثلها مثل الفعل الرُّ

ِذكره، ومن "لكن" ال�شتدراكّية يف الأ�شمعيات قول ال�ّشاعر:
.293/1 ال�سابق،   -1

.27/3 الأ�سمعيات  ال�سالبة،  ذو  ال�سليب:  القوة،  امليم:  بك�سر  واملرة   -2
)1406هـ،1986م(،  ط2،  الأردن،  الأمل،  دار  لبنان،  بريوت،  احلمد،  توفيق  علي  حتقيق:  الزجاج،  اإ�سحق  بن  الرحمن  عبد  املعاين،  حروف   -3

.56/9
.463/1 1317هـ،  ط1،  بولق،  طبعة  قنرب،  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�سر  اأبي  �سيبويه  الكتاب،   -4

الأ�سمعيات114/30.  -5
.7/1 النحو،  معاين   -6

�ش398. 1995م(،  )1415هـ،  بريوت  اجليل،  دار  يعقوب،  بديع  اإميل  العربية،  احلروف  مو�سوعة   -7
.308/1 النحو،  ومعاين   ،399/2 الكافية،  على  الر�سي  �سرح   -8

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"

حمور اللغة العربية



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 200

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
ما �شبُت من كرَب ولكني امروؤٌ       اأغ�شى احلروب وما ت�شيب ِلَداتي)1(  

ملا  لها خمالًفا  بـ"لكّن" والتايل  ال�شيب  نفي  اإيهام  بعد  ال�شاعر  ا�شتدرك  فقد 
قبلها. 

املطلب الثاين
)ليت، لعل، كاأن(

معنى ليت:
َك للتقاء ال�شاكنني)2(،  هي "حرف ثالثي البناء، مثل اإّن واأّن، ... َوُحرِّ  
وتاأتي للتمني، "والتمني يكون للم�شتحيل، نحو:"ليت ال�شباب يعود"، ويف 
يف  ذلك  ومن  غًدا")3(،  معنا  يُ�شافر  �شعيًدا  نحو:"ليت  املتوقع،  غري  املمكن 

الأ�شمعيات، قوله:
م�شحوا حلاهم ثم قالوا: �شاملوا     ياليتني يف القوم اإذ م�شحوا اللحى)4(   

وعالمة  �شنعوا،  مبا  اأر�شى  ل  حتى  فيهم  كنت  ياليتني  يقول  البيت:  ومعنى 
ال�شلح م�شح اللحى.

معنى لعل:
هي:"لتوقع  �شيء حمبوب اأو مكروه فتوقع املحبوب يُ�شمى ترجًيا اأو   
اإطماعــــاً، وتوقع املكـــــروه ي�شمى اأ�شفاقـــاً)5(، فالرتجـــــي نحو قولـــــه تعاىل: 
{َلَعلَُّكْم ُتفلُِحوَن} ]البقرة:189[، والإ�شفاق، نحو:"لعله يُهينك" ومما جاء يف 

الأ�شمعيات من معنى لعل كان من الرتجي، يف قول ال�ّشاعر:
ًة من حمارب)6(  اأُلقي باإْثٍر ُثلَّ ْف يف البالد لعلَّني  ذريني اأُطوِّ  

اأجد فيها بقية من حماربني،  واملعنى: دعيني اأجوب البالد وال�شحارى فقد 
ويذكر ما منيت به قبيلة خ�شر حمارب من التقتيل حتى �شبعت منهم ال�شباع، 

.114/30 الأ�سمعيات   -1
.84/8 د.ت،  املنريية،  الطباعة  اإدارة  العلماء،  من  جماعة  عليه  وعلق  �سححه  يعي�ش،  ابن  املف�سل،  �سرح   -2

.303/1 النحو،  معاين   -3
الأ�سمعيات142/44.  ،)132/12( ال�سلح  عالمة  اللحى:  م�سح  اأن  الل�سان:  ويف   -4

.304/1 النحو،  معاين   -5
.113/29 الأ�سمعيات  النا�ش،  من  اجلماعة  الثلة:   -6
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فيتوعدهم لو قابلهم ليعدنَّ عليهم الكرة اإذا ظفر بهم.
وعند  اأ�شلّية،  ولمه  ب�شيط،  حرف  الّنحويني  جمهور  عند  و"لعّل"   
" والالم لالبتداأ، وقيل الالم زائدة ملجرد التوكيد)1(.  الكوفيني مركبة من "َعلَّ

معنى كاأّن:
معناها الت�شبيه، وهي موؤّلفة على راأي الب�شريني من "اأّن" و"الكاف"،    
و�شارت مع " اأّن" وهذا راأي اخلليل وجميع الب�شريني")2(، ومن كاأّن الت�شبيهية 

يف الأ�شمعيات، قوله:
تناطح من م�شمار �شاٍج ُم�شّبب)3(  ِة اأ�شفاٍر كاأن �شلوعها  ِزَورَّ  

وجاء يف �شرح املف�شل:" واأما "كاأّن" فحرف معناه الت�شبيه، وهو مركب من 
"كاف" الت�شبيه، و"اأّن"، فاأ�شل قولك:"كاأّن زيًدا الأ�شد" اأّن زيًدا كالأ�شد، 
مبحذوف  متعلق  اخلرب  مو�شع  يف  وهذ  �شريح،  ت�شبيه  اجلملة  يف  فالكاف 

تقديره:"اأّن زيًدا كائٌن كالأ�شد" والكالم مبني من اأوله على الت�شبيه)4(. 
املطلب الثالث

عمل اإن واأخواتها
اإّن واأخواتها من العوامل الّداخلة على املبتداأ واخلرب، فتعمل يف املبتداأ   
النحاة  اأّن  �شابقة  بنا يف �شفحٍة  َمّر  وقد  الّرفع)5(،  اخلرب  وتعمل يف  الن�شب، 
واأخواتها" تن�شب  "اإّن  اأّن  اإىل  الب�شريون  فذهب  العمل،  هذا  يف  اختلفوا 
على  باٍق  فهو  اخلرب  اأما  املبتداأ،  بن�شبها  الكوفيون  وقال  اخلرب،  وترفع  املبتداأ 
رفعه قبل دخول الّنا�شخ عليها، ونرى اأّن راأي الب�شريني هو الأرجح ذلك باأّن 

.218/1 اخلالف،  م�سائل  يف  الإن�ساف  ُينظر:   -1
.230/1 د.ت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الفتلي،  احل�سن  عبد  حتقيق:  ال�سراج،  ابن  النحو،  يف  والأ�سول   ،474/1 بولق،  الكتاب،   -2

زورة اأ�سفار: مهيَّاأة لالأ�سفار معدة، ال�ساج: خ�سب عظيم يجلب من الهند، وت�سبيب اخل�سب: اإلبا�سه احلديد، ي�سري اإىل �سدة اأ�سالعها، الأ�سمعيات   -3
.32/6

.82-81/8 املف�سل،  �سرح  ُينظر:   -4
فرٌع  لأنها  منه  اأ�سعف  وهي  بالفعل،  ل�سبهها  بعدها  فيما  عملت  احلروف  هذه  اأّن  اإىل  ذلك  ويرجع  رفعه،  على  باٍق  اخلرب  اأّن  الكوفيون  يرى   -5
اأّن هذه احلروف  اإىل  "قويت م�سابهتها للفعل"، وهذا ال�سبه يعود  باأّنها  ا،  ذلك  اأي�سً اأنها تن�سب املبتداأ وترفع اخلرب  عليه،  وذهب الب�سريون 
مبنية على الفتح كالفعل املا�سي، واأّن ال�سمري فيها  متعلق بها كتعلقه بالفعل. ُينظر: ت�سهيل الفوائد وتكملة املقا�سد، جمال الدين حممد بن 
عبد اهلل بن مالك الأندل�سي مكتبة العربية، القاهرة، م�سر،  2000م، 6/1، والإن�ساف يف م�سائل اخلالف، م�ساألة رقم"23"، حتقيق ودرا�سة: 

جودة مربوك حممد، راجعه، الدكتور: رم�سان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1، 2002م،  �ش153، 154.

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
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مفهوم الّن�شخ يدور حول معنى التغيري، فاإذا دخلت هذه الّنوا�شخ على اجلملة 
ال�شمية؛ فاإنّها تُغريِّ يف معناها، وتبًعا لذلك يَتغرّي الإعراب يف ُكلِّ معناها، ومما 

ورد من  اإّن واأخواتها يف الأ�شمعيات ما �شنناق�شه يف ال�شفحات التالية.
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املبحث الثاين
اإّن واأخواتها يف الأ�سمعيات

�شنذكر فيما يلي اإن واأخواتها يف الأ�شمعيات مع تف�شيل ال�شواهد باإيراد   
معاين الألفاظ الواردة يف البيت واإرجاعه اإىل م�شدره يف الأ�شمعيات.

املطلب الأول
اإنَّ يف الأ�سمعيات

وهو  مفرًدا،  ا�شمها  ورد  وقد  الأ�شمعيات،  يف  اإّن  جملة  جميء  َكرُث   
الأ�شل، وتنوعت اأ�شكال ورود اخلرب بني الإفراد واجلملة، و�شبه اجلملة، وارًدا 

كل ذلك بعد ال�شم، غري �شابق له، ومن ال�شم املفرد وخربه، قول ال�ّشاعر:
؟)1( ماذا دواء �شبابِة ال�شبِّ اإين ل�شائُل كلِّ ذي َطبٍّ   

ال�شاهد يف البيت: )اإين ل�شائٌل كل ذي طب(، وقد جاء ا�شمها �شمرٌي مت�شل، 
وقد   ،" طبٍّ ذي  ُكل  �شائل  وهو:  بالإ�شافة،  معرًفا  وخربها  املتكلم،  ياء  وهو 

اأفادت التوكيد بدخول لم البتداء على خربها.وقول ال�شاعر:
ها ُعنق القرين)2( �شديٌد َمدُّ ٌظ �شظاها   فاإّن قناتنا َم�شِ  

وخربها  ا�شمها،  جاء  وقد  التوكيد،  فيه-  الواردة  �شياقها  "اإّن"-يف  اأفادت 
مفردين متتاليني، وهو الرتتيب الطبيعي لهما. وقد ورد خربها جملًة فعلّية يف 

قول ال�شاعر:
غَداَة الِغبِّ اإل يف قرين)3( واإين ل يعوُد  اإيلَّ ِقْرين   

ا�شم اإّن هو ال�شمري املت�شل بها، وخربها جملة"ل يعود..."، وقد اأفادت زيادة 
توكيد املعنى، اأراد اأن قرنه ل يقاومه من الغد اإل م�شتعيناً بغريه.

وقول ال�شاعر:
،48/11 والنف�ش،الأ�سمعيات  اجل�سم  عالج  الطاء:  بتثليث  والطب   -1

م�سظ �سظاها: مثل لمتناع جانبه، اأي: ل مت�ش قناتنا فينالك منها اأذى، واإن قرن بها اأحد مدت عنقه وجذبته فذل، كاأنه يف حبل يجذبه، وعنق   -2
مفعول للم�سدر "مدها"، الأ�سمعيات20/1.

الأ�سمعيات19/1. بغريه،  م�ستعيناً  اإل  الغد  من  يقاومه  ل  قرنه  اأن  اأراد  "مع"،  و"يف" مبعنى  وامل�ساحب،  املقارن  القرين:   -3

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
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فانِعق ب�شاِتَك نحو اأهِل ُرداِع)1( اإّن الفوار�َس قد َعِلْمَت مكانََهم   

جاءت )اإّن( يف بداية اجلملة موؤكدًة ملا بعدها، وقد جاء خربها جملًة فعلية دالًة 
على ال�شتقبال، ونعق ب�شاته: �شاح بها وزجرها، ُرداع ب�شم الراء: خمالف 

من خماليف اليمن.
ا�شمها،  يتقدم على  اإّن �شبه جملة"جار وجمرور" فاإنّه  واإذا كان خرب   
نحو قولنا:"اإّن هناك اأنواًعا كثريًة من الدرا�شات اللغوية"، و�شاهد ذلك يف 

الأ�شمعيات قول ال�شاعر:
نًّا عِن امِللحاِة وال�ّشتِم)2( �شِ َعْمَرو بَن عبِد اهلِل اإّن به    

وقد  نًّا" عنه،  ا�شمها"�شِ وتاأخر  وهو:"ِبِه"،  وجمرور،  جار  اإّن  خرب  جاء  فقد 
اأفادت اإّن التوكيد، وزيادة املعنى.

هذا، ومل يرد خرب اإّن جملة ا�شمّية يف الأ�شمعيات، وما جاء كان من   
اجلملة الفعلية، و�شبه اجلملة كما تقدم.

العطف على ا�سم اإّن:
يُعطف على ا�شم اإّن قبل جميء اخلرب، وذلك يف قول ال�شاعر:  

لَذو �ِشقٍّ على احُلَطم احَلُروِن)3( َفاإن بُداهتي وَجراَء َحويل   
"بُداهة"،  اإّن  ا�شم  على  بالّن�شب  حويل"  "جراء  عطف  البيت  يف  ال�ّشاهد 
وقد  املزحلقة)4(،  البتداأ  بالم  اخلرب، وهو:"ذو" امل�شبوقة  قبل جميء  وذلك 
على  حمموًل  املعطوف  يف  الّن�شب  على  وا�شتح�شنه  الّرفع  �شيبويه  اأجاز 
البتداأ، وهو راأي الب�شريني)5(، وقد ا�شت�شهد بقوله تعاىل: {َأنَّ اللََّ َبِريٌء ِمَن 

الُْْشِرِكنَي َوَرُسولُُه} ]التوبة :3[.
فْت اإّن فاإّن عملها بني اجلواز، واملنع، يقول ابن مالك: اأّما اإذا ُخفِّ  

.49/16 الأ�سمعيات   -1
.218/80 الأ�سمعيات  باملالمة،  عليه  اأحلحت  اإذا  الرجل:  حلوت  من  مفعلة  وامللحاة:   -2

البداهة: اأول جري الفر�ش وهي اأي�ساً اأول كل �سيٍء وما يفجاأ منه، واحلطم ب�سم ففتح: هو الع�سوف العنيف، احلرون: اأ�سله الفر�ش الذي ل   -3
ينقاد، اإذا ا�ستد به اجلري وقف، الأ�سمعيات 18/1.

مبوؤكدين. الكالم  ابتداأ  كراهّية  اجلملة  �سدر  عن  حركوها  لأنهم  مزحلقة  الالم  هذه  �سميت   -4
.144/2 الكتاب،   -5
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وتَلَزُم الالُم اإذا ما تُْهَمُل)1( َفت اإنَّ فقّل العملُ  َوُخفِّ  
ز عملها ف�شيبويه، والأخف�س، نحو: اإن عمًرا ملنطلٌق)2(، ومل  اأما من جوَّ  

ياأِت �شاهد يف الأ�شمعيات لـ:"اإّن" املخففة"
هذا، وقد تت�شل بـ:"اإّن" ما احلرفّية، وت�شمى ما الكاّفة، و�شميت كافة   
اأّن  "زعَم بع�س الكوفيني  اإّن واأخواتها عن العمل عدا ليت، وقد  لأنها تكف 
"ما" عند دخولها على هذه احلروف فهي ا�شم مبهم، واجلملة بعده مف�شرة له 
وخمربة عنه")3(، ونرى اأّن ت�شميتها كافة هو الأن�شب ملجي ال�شم الذي يليها 

مرفوًعا على البتداء، ومثال:"اإمّنا" من الأ�شمعيات قول ال�ّشاعر:
�شيًئا بالُُه قليَل الرجاِء)4( اإمّنا امليُت من يعي�س ذلياًل    

عن  فكفتها  باإّن  "ما"  اقرتنت  حيث  امليت"  البيت:"اإمنا  يف  ال�ّشاهد   
العمل، واأزالت حكمها يف املبتداأ وخربه.

املطلب الثاين
اأّن يف الأ�سمعيات

منوذج لـ "اأّن":
وهو  معناها،  وحتمل  الهمزة،  اأختها"اإّن" مك�شورة  عمل  )اأّن(  تعمل   

التوكيد، ومما ورد من �شواهد لها، قول ال�شاعر:
فيما  اأمَلَّ من اخلطوب �شليب)6( َفَتعّلمي)5( اأينِّ امُروؤٌ ذو ِمرة   

)اأّن( امل�شبهة بالفعل دخلت على املبتداأ فن�شبته ا�شًما لها، وعلى اخلرب   
فرفعته خرًبا لها، واأفادت التوكيد كما اأزالت ال�شك والإنكار، ففي البيت  جاء 
�شرح  تقّدم  وقد  لها،  لها، وكلمة"امروؤ" خرًبا  بـ:"اأّن" ا�شًما  املت�شل  ال�شمري 

البيت. وقول ال�ّشاعر:
�ش14. الألفية،  منت   -1

.139/2 الكتاب،   -2
ُينظر: �سرح الت�سريح على التو�سيح على األفية بن مالك، ال�سيخ خالد زين الدين بن عبد اهلل الأزهري، حتقيق حممد با�سل عيون ال�سود، دار   -3

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2، 2006م،316/1.
.152/51 الأ�سمعيات   -4

مفاعيل. ثالثة  تن�سب  لم  تعَّ  -5
.27/3 الأ�سمعيات   -6
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على املرِء ما مَلْ يُْبَل ُجهًدا َفيُْعَذِر)2( فاأنباأتُُه)1( اأّن الفراَر َخَزايَةٌ   

"اأّن" مثل اأختها املك�شورة، ولكن يبقى عملها وجوبًا)3(،  ُف  تَُخفَّ وقد   
وذلك لأنها اأكرث �شبًها بالفعل، ويكون ا�شمها �شمرًيا، نحو قوِله تعاىل : {َونَاَديَْناه 
قَت الرؤيَا} ]ال�شافات: 104[، اأي :"اأنّك يا اإبراهيم" ، وقد  أْن يا إْبَراِهيُم قد َصدَّ

يكون �شمري �شاأٍن حمذوف، نحو: علمُت اأن زيداً قائٌم" اأي)اأنّه()4(.
ويف ذلك يقول ابن مالك:

ْف اأْن فا�ْشُمها ا�ْشَتَكْن       واخَلرَبَ اْجَعل ُجملًة ِمن بعِد اأْن)5( واإْن تَُخفَّ  
وهذه اجلملة قد تكون جملًة فعلّية فعلها جامد، نحو قوِل ال�شاعر:

ِجدٌّ تَهاَوَن �شاِدَق الإَرب)6( مَلّا راأى اأْن لي�س ناِفَعُه    
اإذا  اأّما  يَْحَتْج اإىل القرتان ب�شيٍء،  ناِفَعه"، وهنا مل  "لي�س  "اأنّه" وخربها:  اأي 
كان الفعل مت�شرًفا فاإنّه يُ�شتح�شن فيه الف�شل بني اأْن، وخربها بفا�شل، ويكون 
التنفي�س"ال�شني،  حريف  اأو  ولن"،  ومل  الّنفي"ل  حروف  اأو  بقد،  الفا�شل 

َل بقد، يف قول ال�ّشاعر: و�شوف"")7(، ومما جاء يف الأ�شمعيات كان مما ُف�شِ
)9( من َعْذِم)8( َمْثُلَبٍة وِمن �َشبِّ َفَراأْيُت اأْن َقد ِنْلُتُه ِباأًذى    

ل بني اأْن املخففة من الثقيلة بقد، لأّن  ال�شاهد يف البيت: "اأْن قد نلته" حيُث ُف�شِ
خربها جملة فعلها مت�شرِّف، واأْن هنا م�شبهة بفعلها، مفيدًة احلدث، واملعنى 

اأنّه ناله باللوم، واحلديث فيه.
قول  نحو  قليل،  وهذا  املت�شرِّف،  الفعل  وبني  بينها  يُف�شل  ل  وقد   

ال�شاعر:
مفاعيل. ثالثة  تن�سب  اأنباأته   -1

الأ�سمعيات215/77.  -2
.329 مالك،  ابن  الت�سهيل،  �سرح  ُينظر:   -3

�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن حممد القر�سي، حتقيق: الفاخوري، ط5، دار اجليل،   -4
بريوت، 1997م، 300/1.

�ش14. الألفية،  منت   -5
.51/11 الدهاء،الأ�سمعيات  الإرب:  به،  ا�ستخف  تهاون:   -6

.303/1 عقيل،  ابن  �سرح  ُينظر:   -7
واللوم. بالل�سان،  الأخذ  العني:  بفتح  م:  َعذمْ  -8

.51/11 الأ�سمعيات   -9
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فَخْرمُتْ علْيَنا اأْن َطردمُت فوار�ًشا       وقوُل ِفَرا�س َهاَج ِفْعِلي َوَمنِطِقي)1(  
اأّما اإذا كان خرب :اأن" املخففة جملة ا�شمّية، فال يحتاج اإىل فا�شل)2(، نحو قوله 
 العاَلني} ]يون�س: 10[، ومل ياأِت �شاِهٌد 

ِّ
تعاىل: {وآِخُر َدْعَواُهْم أِن المُد للِ رب

يف الأ�شمعيات للخرب "جملة ا�شمّية" وما جاء كان من اجلملة الفعلّية كما تقّدم.
املطلب الثالث

لكن يف الأ�سمعيات
"لكّن" حرف ا�شتدراك ون�شب، وتعمل فيما بعدها الّن�شب والّرفع   

اتفاًقا، ومن �شواهدها، قول ال�ّشاعر:
ةٍ     ولكّنها بَحٌر ب�شحراَء َفيهِق)3( ْعٍب ِبَحرَّ تَُنا لي�شت ِب�شِ َفِعزَّ  

ال�ّشاهُد يف البيت: لكّنها بحٌر" حيث  جاءت "لكن" حرف ا�شتدراك   
مِلا قبلها، وا�شمها ال�شمري املت�شل بها، وجاء خربها ا�شٌم مفرد هو كلمة"بحر"، 

واملعنى اأن عزتهم لي�شت �شيقة كال�شعب، ولكنها من ال�شعة مبكان.
اجلملة  من  كان  الأ�شمعيات،  يف  جاء  ومما  جملًة،  خربها  ياأتي  وقد   

الفعلّية، نحو قول ال�ّشاعر:
ِت)4( ماَح اأَجرَّ نَطقُت ولكّن الرِّ َفلو اأّن قومي اأنطقتني رَماُحهم   

ِت"، واملعنى: لو اأن قومي قاتلوا  جاء خرب لكّن جملة فعلّية، وهي جملة:"اأَجرَّ
واأبلوا لذكرت ذلك وفخرت بهم، ولكن رماحهم اأجرتني، اأي قطعت ل�شاين 

عن مدحهم لفرارهم، اأراد اأنهم مل يقاتلوا. 
وتلحقها "ما" فتكّفها عن العمل، نحو قوِل امرئ القي�س:  

َوقد يُدَرك املجَد املُوؤَثَّل اأمثايَل)5( ّثٍل  ولكنما اأ�شعى مِلَجٍد ُموؤَ  
دخلت ما على "لكنما" فكفتها عن العمل واأزالت اخت�شا�شها بالأ�شماء،   

.136/42 الأ�سمعيات  �سلمة،  بن  اهلل  عبد  هو  فرا�ش:   -1
.454/1 الهوامع،  همع  ُينظر:   -2

الأ�سمعيات136/42 وا�سعة،  فيهق:  اجلبل،  يف  الطريق  ال�سني:  بك�سر  ال�سعب   -3
.122/34 الأ�سمعيات  ير�سع.  لئال  الف�سيل  ل�سان  ي�سق  اأن  الإجرار  اأجرت:   -4

ديوان امرئ القي�ش، حتقيق حممد اأبي الف�سل اإبراهيم، ط3، دار املعارف، القاهرة، م�سر، 1969م، �ش39. املوؤّثل: املثمر الذي له اأ�سل، وهو   -5
ا. الكثري اأي�سً
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ومل يَِرْد �شاِهٌد لذلك يف الأ�شمعيات.

اأّما اإذا ُخفِّفت "لكّن" فاإنّها ل تعمل اأ�شاًل، ويكون معناها ال�شتدراك   
كائٌن فيها، اأما الذي يليها فقد يكون جملًة ا�شمّية، وقد يكون جملة فعلّية، ومما 
تال "لكن" املخففة يف الأ�شمعيات كان من اجلملة الفعلّية، نحو قول ال�ّشاعر:

َفَدْعَها َولكْن هل اأتاها مقاُدنا    لأعدائنا نُزجي الثقال الكوان�شا)1(  
مهملًة  جاءت  وقد  الثقيلة،  من  خمففة  ا�شتدراك  حرف  البيت  "لكن" يف 

غري عاملة، وقد تلتها جملة فعلية، هي جملة:"هل اأتاها مقاُدنا".
املطلب الرابع

ليت ولعل وكاأن يف الأ�سمعيات
بعدها،  ما  ورفع  ن�شب  وعملها  الّتمني،  هو  الّرئي�س  معناها  "ليت"   
)م�شحوا  ال�ّشاعر  )ليت(،  معنى  يف  ذكره  �شبق  الأ�شمعيات  من  و�شاهدها 
ياأتي  وقد  بالفعل،   ت�شبيًها  الأحرف  اأقوى  من   وهي  قالو.....(،  ثم  حلاهم 

خربها جملًة، نحو قوِل ال�شاعر:
َر ُخ�شَر حُمارِب)2( فليت قبوًرا باملخا�شِة اأْخرَبَْت       َفُتْخرِبَ عنَّا اخُل�شْ  

الكافة وعندها  "ليت" ما  تلي  فعلية، هي جملة"اأخربت"، وقد  خربها جملة 
بياين: يجوز اإعمالها، واإهمالها نحو قول الّنابغة الذُّ

قالْت األ ليتما هذا احلمام لنا          اإىل حمامتنا ون�شفه فقد)3(  
ومل يرد مثال لها يف الأ�شمعيات.

لعّل:
جاء يف قول ال�ّشاعر:

فقلُت ادُع اأخرى وارفِع ال�شوَت دعوًة  
لعّل اأبا املغوار منك قريب)4(      

الكوان�سا: يعني الن�ساء يف احلمول، واأ�سله كن�ش الظبي: دخل يف كنا�سه، جعله لدخول املراأة يف هودجها، يقال كد�ش الفر�ش، اإذا م�سى كاأنه مثقل،   -1
وكد�ست اخليل، اإذا اأ�سرعت وركب بع�سها بع�ساً يف �سريها، الأ�سمعيات205/70.
الأ�سمعيات113/29. قبيلة،   حمارب:  خ�سر  ذبيان،  ديار  يف  مو�سع  املخا�سة:   -2

ح�سبي. اأي  فقد  �ش24،  تاريخ،  ط2،بدون  املعارف،القاهرة،  دار   ، اإبراهيم  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق  الذبياين،  النابغة  ديوان   -3
.96/25 الأ�سمعيات   -4
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املغوار" ا�شمها،  "اأبا  الرّتجي،  اأفادت  وقد  بالفعل،  م�شبه  لعّل حرف   
واجلملة ال�شمية "منَك قريُب" املبدوءة بخرب مقدم يف حمل رفع خربها، واأبا 
املغوار هو: ماأرب بن �شعد بن قي�س وكان فار�شاً وجواداً، رثاه اأخوه كعب 

بهذه الق�شيدة.
وقد ياأتي خربها جملًة فعليًة، نحو قول ال�ّشاعر:  

ًة من حمارِب)1( اأُلقي باإْثٍر ثُلَّ ُف يف البالد لعلَّني  ذريني اأُطوِّ  
"لعّل" حرف م�شبه بالفعل، جاء ا�شمها مت�شاًل بها، وهو ياء املتكلم،   

وخربها جملة فعلية، هي جملة:"األقي"، والثلة: اجلماعة من النا�س.
ومثلما تلحق "ما" اإّن فهي كذلك تلحق لعّل وتكفها عن العمل، ومل   

ياأِت �شاهٌد لذلك يف الأ�شمعيات.
كاأّن:

مّر بنا اأّن "كاأّن" تُفيد الت�شبيه، وتعمل فيما بعدها الّن�شب والّرفع، ومما   
ورد من �شواهد لها يف الأ�شمعيات، قول ال�ّشاعر:

اأُُجٍد كاأنَّ الّرْحَل َفوَق ُمَقلَّ�س        عاِري النَّواِهق لَحُه التَّقريُب)2(  
كاأّن على  ا�شم  تقّدم  " حيث  ُمَقلَّ�س  َفوَق  الّرْحَل  " كاأنَّ  البيت:  ال�شاهد يف 
الإبل،  من  اخللق  املوثقة  القوية  ب�شمتني:  والأُُجد،  الأ�شل،  وهو  خربها، 
املقل�س: الطويل القوائم، �شبه ناقته بحمار الوح�س، عاري النواهق: الناهقان: 
النواهق  لهما  ويُقال  عينيه،  من  اأ�شفل  احلافر  �شاخ�شان يف وجه ذي  عظمان 
اأنواع  من  نوع  التقريب:  ه،  اللحم، لحه: غريَّ من  اأي�شاً، وعريهما: جتردهما 
العدِو)3(، واإذا كان �شبه جمَلٍة تقّدم اخلرب على ال�شم، نحو قولنا":كاأّن على 

"، ومل يَِرد �شاهٌد يُدلُّ على ذلك يف الأ�شمعيات. روؤو�شنا الهمَّ
وقد ياأتي ا�شمها �شمري مت�شٌل بها، نحو قول ال�شاعر:  

.113/29 الأ�سمعيات   -1
28/2  -2

.28 �ش  الأ�سمعيات،   -3

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
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حُمّنبِة الرجلني حرٍفكاأنها     ُقطاٌة متى يُتَمْم لها اخِلم�ُس تَقَرُب)1(  

واملعنى اأنه �شبه ناقته بهذه القطاة ت�شرع اإىل املاء.
قول  يف  جملة،  كاأّن  خرب  ياأتي  كذلك  جملة،  خرب"اإّن"  ياأتي  ومثلما   

ال�شاعر:
كاأن اأبا املغوار مل يوِف َمْرقبا         اإذا رباأ القوَم الغزاَة رقيُب)2(  

قبل  ا�شمها  على  بلم.ويُعطُف  م�شبوقة  فعلّية  جملة  خربها  جاء  حيث   
جميء اخلرب، يف قول ال�شاعر:

كاأن احُلداَة وامل�شايَع َو�ْشَطه       وُعوًذا مطافياًل باأْمَعَز ُم�شِرق)3(  
ُوتخفف وتبقى عاملة عمل اإّن، نحو قول ال�ّشاعر:

نابى      وهاديها كاأْن ِجذٌع �ُشحوُق)4( تَ�ُشًق الأر�َس اأ�شائلَة الذُّ  
ما  خمففة.وتدخل  وردت  وقد  �ُشُحوق"،  جذٌع  "كاأْن  البيت:  يف  ال�شاهد 

الزائدة عليها وتكفها عن العمل، نحو قول ال�ّشاعر:
ُل بالريحاِن َرْطًبا وياِب�شا)5( َع منها امل�شُك حّتىكاأمّنا       تََرجَّ وَّ تَ�شَ  

هذا، ومما �شبق نخرُج اأّن هذه الأدوات الّنا�شخة لها اأثٌَر كبرٌي يف تاأدية املعنى 
يف اجلملة الواردة فيها، وما ورد من مناذَج لها قال به الّنحويوَن يف كتِبهم، 

حنا ذلك يف مكانه. ومنهاما مل يَِرد له �شاهد، وقد َو�شَّ

املبحث الثالث 
اأن ت�سرب الإبل يوماً ثم  التحنيب: الحديداب يف ال�ساقني ولي�ش ذلك بال�سديد، وهو ما يو�سف �ساحبه بالقوة، احلرف: ال�سامرة، اخِلم�ش:   -1
ترعى ثالثة اأيام وترد املاء يف اليوم الرابع، فهو خام�ش اأيامها من وردها الأول، تقرب: من القرب بفتحتني، وهو �سري  الليل لورد الغد،  والقارب: 

طالب املاء لياًل، ول ُيقال ذلك لطالبه نهاراً،الأ�سمعيات32/6
�سرف.   على  لهم  اطلع  القوم:  رباأ  وعلوت،  اأ�سرفت  فيه:  واأوفيت  عليه  واأوفيت  الرقيب،  عليه  يرتفع  امل�سرف  املو�سع  واملرقبة:  املرقب   -2

الأ�سمعيات96/25.
امل�سايع: الذي ي�سيح بالإبل لتجتمع وتن�ساق، العوذ: احلديثات النتاج، جمع عائذ، املطافيل: التي معخا اأولدها، الأمعز: الأر�ش احلزنة الغليظة   -3

ذات احلجارة، يقول كاأن هذه الإبل وحداتها وم�سايعها و�سط هذا ال�سحاب، الأ�سمعيات 26/2.
.203/69 الأ�سمعيات  الطويل،  وال�سحوق:  النخلة،  �ساق  اجلذع:  لتقدمه،  العنق  الهادي:   -4

الأ�سمعيات205/70. وحت�سينه،  وتنظيفه  ال�سعر  ت�سريح  والرتجيل:  الرتجل   -5
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ل النافية للجن�س وعملها يف الأ�سمعيات
تعمل ل الّنافية للجن�س)1( عمل الأحرف امل�شبهة بالفعل "اإّن واأخواتها"   
فتن�شب املبتداأ ا�شًما لها، وترفع اخلرب خرًبا لها، وعند �شيبويه ل تعمل الّرفع 
يف اخلرب بل هو مرفوٌع قبل دخولها عليه، اأّما هي وا�شمها، ففي مو�شع رفٍع 
وعند  اخلرب،  وترفع  املبتداأ  عندهم  تن�شب  فهي  احلجازيون  اأما  بالبتداء)2(، 
ا على نفي اجلن�س)3(، نحو قوله �شلى اهلل  احلجازيني يُ�شرتط فيها اأْن تكوَن نَ�شًّ
واجلدير  لها")4(،  كفارَة  ل  ذكرها،  اإذا  لِّ  َفْليُ�شَ �شالًة  نَ�ِشَي  و�شلم:"َمْن  عليه 
اأنّه ياأتي مبني على  اأّن ا�شم ل النافية للجن�س يختلف عن ا�شم اإّن يف  كر  بالذِّ

الفتح يف حمل ن�شب، ويكون نكرة، ويف ذلك يقول ابن مالك يف األفيته:
مفردًة جاءتك اأو مكررة)5( َعَمَل اإّن اجعل لال يف نكرة    

وا�شم اإّن يكوُن معربًا من�شوبًا، اأما كونها مفردة فكما تقدم يف احلديث،   
واأما نكرة فنحو: "ل حوَل ول قوَة اإل باهلل"، و�شاهدنا "لال" الّنافية للجن�س يف 

الأ�شمعيات، قول ال�شاعر:
ْزَء يف مثل خالٍد       ولُرْزَءفيما اأهَلَك املرُء عن يَِد)6( اأعاذُل اإّن الرُّ  

ال�شاهد يف قوله"ل رزَء فيما اأهلك املرء عن يِد" حيث ن�شبت ل ا�شمها "رزء" 
املبني على الفتح يف حملِّ ن�شب، وقد جاء نكرًة، ورفعت �شبه اجلملة بعدها 
املال.وقول  اإهالك  يف  ولي�س  الرجال  فقد  يف  الرزَء  اأّن  واملعنى  لها،  خرًبا 

ال�شاعر:
وخيٍل تََعاَدى ل َهَوادَة بَيَنها        �َشِهدُت مِبدلوِك املََعاِقِم حُمِنِق)7(  

اأُت فالًنا من كذا اإذا نفيُته عنه، ينظر: �سرح ابن عقيل،  الب�سريون يطلقون عليها هذا ال�سم، اأما الكوفيون في�سمونها: ل التربئة؛ ماأخوذة من َبرَّ  -1
دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق،  اأحمد،  يو�سف  بن  اهلل  عبد  الدين  جمال  الأن�ساري،  ه�سام  ابن  اللبيب،  ومغني   ،308/1

الطالئع، 2005م، 253/1. 
.274/2 الكتاب،   -2

ُينظر: اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك، ابن ه�سام الأن�ساري، حتقيق: �سدقي جميل العطار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1424هـ،2003م،   -3
. �ش73  2009م،  احلاج،  حممد  احلاج  منى  الإ�سالمية،  درمان  اأم  جامعة  البخاري،  �سحيح  من  الأول  الّثلث  يف  احلرفية  والنوا�سخ   ،193/1

.175/1 البخاري،  ال�سالة،  مواقيت  كتاب   -4
�ش14. الألفية،  منت   -5

.107/28 الأ�سمعيات   -6
الأ�سمعيات23/2. ال�سامر،  اللحم  القليل  النون:  بك�سر  املحنق  املفا�سل،  هي  اأو  ال�سلب،  موؤخر  يف  فقر  املعاقم:  العدو،  من  تتعادى  تعادى:   -7

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
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ا: ومن �شروِطَها اأي�شً

اأْن يكوَن ُحكم املنفي بها يَ�شَمُل ا�شَمَها ُكلَّه، اأي يَ�ْشَمُل ُكلَّ اأجزاِئَها، نحو   -
اعر: قوِل ال�شَّ

وى ُمتَماِحٍل �َشْهِب)1( نَابَى ال�شُّ بَْل ُربَّ خْرٍق ل اأني�َس بهِ   
حيث �َشِمَل الّنفي اأجزاء ل ُكلِّها، وجاء ا�شمها نكرة مبني على الفتح يف   

حملِّ ن�شب، وخربها �شبه جملة يف حملِّ رفع.
َد بها النَّفي العام، نحو قول ال�ّشاعر: واأْن يُْق�شَ  -

َعلى ناِئَبات الّدهر حنَي تنوُب)2( ُن نَْف�َشهُ  فال َخرَي فيمن ل يَُوطِّ  
هو  اإمنا  الأحياء  يلقاه  ما  اأنَّ  واملعنى:  العام،  الّنفي  على  "ل" هنا  فدّلت   
قدر اهلل وق�شاوؤه يجب توطني النف�س عليه حتى ل تفزع حني وقوعه ول 

تخاف. 
واأل تتو�شط بني العامل واملعمول، باأْن تكوَن م�شبوقة بحرف َجرٍّ مثال)3( فاإنّه   -
ٍر" فاإّن حرف  تاأخُّ ِباَل  يحتاُج اإىل عامل، نحو قولنا: �شاركُت يف الربنامِج 
اجلر الباء عامٌل يحتاج اإىل معمول، وقد جّر:"تاأخٍر: بعد "ل"، ومل تعمل 
هي لأنّها تو�شطت بني العامل واملعمول، ومل ياأِت-على بحثنا- �شاهٌد على 

هذا يف الأ�شمعيات.

اخلامتـــــــة
ُي�ستدل بها على الطريق، واحدتها �سوة،  اأعالم من حجارة من�سوبة يف الفيايف واملفازة املجهولة  اخلرق: الفالة تنخرق فيها الريح، ال�سوى:   -1

نبوها: ارتفاعها، متماحل: بعيد ما بني الطرفني،ال�سهب: ما بعد من الأر�ش وا�ستوى يف طماأنينة،الأ�سمعيات 49/11.
.184/64  ، الأ�سمعيات   -2

.689/1 ط15،  القاهرة،  املعارف،  دار  ح�سن،  عبا�ش  الوايف،  النحو  ُينظر:   -3
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املو�شومة  الورقة  اإكماِل هذه  اأعنتنا على  اأن  نحَمُدَك ون�شُكُرَك  اللهمَّ   
الدرا�شة  م�شدر  وكان  الأ�شمعيات"  يف  للجن�س  النافية  ول  واأخواته  اإّن 
عر�س  بعد  الورقة  لت  تو�شّ وقد  فيها،  الواردة  الغزيرة  للمادة  الأ�شمعيات 

مو�شوعاتها اإىل ما يلي من نتائج:
اأّن الّنوا�شَخ احلرفّية جميعها كانت موجودة يف الأ�شمعيات، وقد  تقّدم   -

ا�شمها على خرِبها، وهو الأ�شل الذي قال به الّنحويون.
اأّن الّنوا�شخ احلرفية اإذا تكررت يف ال�شياق فاإّن ذلك يزيد يف قوة املعنى.  -

اأّن ما جاء من اأخباٍر لـ:"اإّن" واأخواتها" من غري املفرد كان من اجلملة الفعلّية،   -
و�شبه اجلملة، ومل تاأِت اجلملة ال�شمّية خرًبا لأداٍة منها يف الأ�شمعيات.

ا�شم ل النافية للجن�س يف الأ�شمعيات جاء مفرًدا فقط، ومل ياأِت م�شاًفا   -
ول �شبيًها بامل�شاف.

التو�سيــــــات
نو�شي بدرا�شة نوا�شخ البتداء غري احلرفية يف الأ�شمعيات.  -

يف   مثاًل   الأ�شماء"  "مرفوعات  كـ  النحو  يف  اأخرى  موا�شيع  ودرا�شة   -
الأ�شمعيات.

درا�شة الأ�شمعيات ملعرفة املكانة الأدبية يف �شعر الأ�شمعيات.  -

امل�ســادر واملراجــع

اإّن واأخواتها ول الّنافية للجن�س، يف الأ�صمعّيات "جمًعا ودرا�صًة"
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الر�شالة، د.ت.
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2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 
ملخ�س البحث

للزكاة  والإجتماعية  الإقت�شادية  الآثار  تو�شيح  اإىل   البحث  يهدف   
الو�شفي  املنهج  وباإ�شتخدام  2015م(  ـ  الفرتة )2011م  ال�شودان  خالل  يف 
اآثار  ال�شودان  يف  الزكاة  لنظام  اأن  على  تن�س  التي  النتائج  اإىل  الو�شول  مت 
اإيجابية يف حتقيق التنمية امل�شتدامة حيث اإنه يدعم م�شروعات الإنتاج النباتي 
م�شاهمته  متثلت  وقد   ، مقدر  مبلغ  احليواين  الإنتاج  وم�شروعات  مقدر   مبلغ 
مقدر  مبلغ  ال�شحي  التاأمني  خلدمة  دعمه  يف  الإجتماعي  التكافل  حتقيق  يف 
فاإن  وكذلك  مقدر  مببلغ  اجلامعات  طالب  وكفالة  مقدر  مببلغ  الأيتام  وكفالة 
النظام يقدم متوياًل للم�شروعات ال�شغرية مببلغ مقدر ، واأخرياً يو�شي البحث 

بالإهتمام  مبراعاة اجلوانب ال�شرعية والعلمية يف اإ�شتثمار اأموال الزكاة.

حمور القت�شاد
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Abstract

 The research aims at explaining the economic and social 
effect of the Zakat system in Sudan during the period (2011 – 
2015), and by employing the descriptive method it was arrived at 
results which draw out that the Zakat system in Sudan has positive 
effects in achieving sustainable development, such that it supports 
vegetation production projects with a sum of thousands SDGs, 
and animal production projects with a sum of thousands SDGs, 
and its contribution in achieving social integration is represented 
by its support for Health Insurance with a sum of thousands 
SDGs, Orphans support with a sum of thousand SDGs, University 
Students’ support with a sum of thousands SDGs, and as well, the 
system introduces funds for small projects amounts to thousands 
SDGs. And lastly, the research recommends considering qualifying 
employees in the Zakat system in relation to Feqeh, Scientific and 
practical side.  
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مقدمــــــة
تعترب الزكاة من املتغريات التي حتدث اآثاراً اإجتماعية واإقت�شادية على   
املجتمعات الإ�شالمية ، وذلك لأن الزكاة تعمل على اإعادة توزيع الدخل بني 
اأفراد املجتمع ، حيث توؤخذ من الأغنياء فرتد على الفقراء ، وبالتايل �شتحدث 
حت�شن يف م�شتوى املعي�شة لدى م�شارفها ، ومن ثم التاأثري على معدل الطلب 
على  الطلب  زاد  التي  الإ�شتثمارات  ت�شجيع  يعقبة  مما   ، الإقت�شاد  يف  الكلي 
موارد  من  الفقراء  عليها  ل  حت�شَّ التي  اجلديدة  الدخول  بفعل   ، منتجاتها 

الزكاة.
م�سكلة البحث:

تتمثل م�شكلة البحث يف ال�شوؤاآل الرئي�س التايل : 
املجتمع  على  الزكاة  لفري�شة  والإجتماعي  الإقت�شادي  الدور  هو  ما   -

ال�شوداين )2011م- 2015م(؟
و لالإجابة عن هذا ال�شوؤاآل الذي ميثل م�شكلة البحث ميكن الإ�شتعانة   

بالأجوبة عن بالت�شاوؤلت الفرعية التالية :
ما هي ال�شوابط ال�شرعية لإ�شتثمار اأموال الزكاة ؟  -

ال�شوداين  الإقت�شاد  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  الزكاة  دور  هو  ما   -
)2011م- 2015م( ؟

)2011م- ال�شودان  يف  الإجتماعي  التكافل  يف  الزكاة  دور  هو  ما   -
2015م(؟

ما هو دور الزكاة يف متويل امل�شروعات ال�شغرية يف ال�شودان )2011م-  -
2015م( ؟

فر�سيات البحث:
يقوم البحث على اإختبار الفر�شيات التالية :

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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الزكاة �شابط يزيد ال�شتثمار .  -

للزكاة عالقة ذات دلله اإح�شائية بالتنمية امل�شتدامة يف ال�شودان )2011م   -
- 2015م( .

الزكاة ت�شاهم يف التكافل الإجتماعي يف ال�شودان )2011م- 2015م( .  -
يف  ال�شغرية  امل�شروعات  بتمويل  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  للزكاة   -

ال�شودان )2011م- 2015م( .
اأهداف البحث:

الإقت�شادي  الدور  تو�شيح  يف  للبحث  الرئي�س  الهدف  يتمثل  بينما   
والإجتماعي لنظام الزكاة يف ال�شودان خالل الفرتة )2011م- 2015م( فاإن 

الأهداف الثانوية للبحث تتمثل يف الآتي :
نظام  عن  تاريخية  خلفية  واإعطاء  ال�شرعي  وتاأ�شيله  الزكاة  مفهوم  تقدمي   -

الزكاة يف ال�شودان .
تو�شيح اأهمية الزكاة من حيث اجلباية والتوزيع .  -

�شرح بع�س ال�شوابط ال�شرعية لإ�شتثمار اأموال الزكاة .  -
تناول بع�س ال�شعوبات التي تواجه نظام الزكاة يف ال�شودان وتقدمي بع�س   -

احللول املنا�شبة لها .
اأهمية البحث:

تنبع اأهمية البحث من اأهمية املو�شوع الذي يعمل على حتديد بع�س   
ال�شوداين خالل  املجتمع  الزكاة يف  لنظام  الإقت�شادية والإجتماعية  الأدوار 

الفرتة )2011م- 2015م( .
منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على منهج التحليل الو�شفى وذلك للو�شول اإىل   
نتائج وحلول مل�شكلة البحث .
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هيكل البحث:
النظري  بالإطار  يبداأ  حيث  مطالب  �شتة  على  البحث  هذا  ي�شتمل   
الثاين، ويكون يف  املطلب  الزكاة يف  بع�س مفاهيم  ثم  ال�شابقة  والدرا�شات 
م�شاهمة  تقدمي  يتم  وبينما  الزكاة،  اأموال  اإ�شتثمار  �شوابط  الثالث  املطلب 
التكافل  الزكاة يف  فاإن دور  الرابع،  امل�شتدامة يف املطلب  التنمية  الزكاة يف 
الإجتماعي �شيخ�ش�س له املطلب اخلام�س، واأخرياً  يكون تقدمي دور الزكاة 

يف متويل امل�شروعات ال�شغرية والنتائج والتو�شيات. 
ثانياً : الدرا�سات ال�سابقة :

تتمثل فيما يلي :
درا�سة )م�سطفى 2013م(:

الإجتماعي  العدل  الزكاة يف حتقيق  دور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  تهدف   
على  الإ�شالم  حر�س  منها  التي  النتائج  اإىل  تو�شلت  حيث   ، ال�شودان  يف 
ا�شتقالل ميزانية الزكاة حماية مل�شتحقيها وتطبيق مبداأ املفا�شلة بني امل�شارف 
مت�شياً مع امل�شلحة ، ووجود  اأموال خا�شعة للزكاة ومل ت�شل اإليها الأجهزة 

الإدارية)1(.
درا�سة )وفاء 2006م(:

ت�شتهدف الدرا�شة معرفة الأثر الإقت�شادي والإجتماعي للم�شروعات   
الفقر  ملعاجلة  الديوان  خطط  اإطار  يف  الزكاة  ديوان  ينفذها  التي  الإنتاجية 
بهدف توفري حد الكفاية للم�شتحقني للزكاة وذلك يف الفرتة من العام ١٩٩٠ 
م وحتى العام ٢٠٠٤ م بالتطبيق على ولية نهر النيل كنموذج.  وقد تو�شل 
يف  �شاهمت  الإنتاجية  الزكاة  م�شروعات  اإن  يف  املتمثلة  النتائج  اإيل  البحث 

زيادة الدخل القومي ب�شورة فاعلة)2(.  
م�سطفى حممد م�سند ، دور الزكاة يف حتقيق العدل الإجتماعي جتربة ديوان الزكاة يف ال�سودان ، املوؤمتر العاملى التا�سع لالإقت�ساد و التمويل   -1

الإ�سالمى ، ا�ستنبول ، تركيا ، 9-10 �سبتمرب 2013م.
غري   ( ماج�ستري  ر�سالة   ، ال�سودان  يف  الزكاة  لديوان  الإنتاجية  للم�سروعات  الإجتماعية  و  الإقت�سادية  الآثار   ، احمد  الرحمن  عبد  وفاء   -2

من�سورة( ، جامعة اأم درمان الإ�سالمية ،كلية الدرا�سات العليا ، ال�سودان ، 2006م.

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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درا�سة )علء الدين 2005م(:

تهدف الدرا�شة اإىل معرفة دور الزكاة يف التمويل والإ�شتثمار حيث   
تو�شلت اإىل نتائج مفادها اأن الزكاة لها م�شاهمتها يف عملية التنمية من خالل 
تعترب  التي  التحتية  البنية  م�شاريع  ومتويل  املالئم  الإ�شتثماري  املناخ  توفري 

الأر�شية الالزمة لأي عملية تنمية اإقت�شادية)1(.
الزكاة يف ثالثة  تناوله لدور  ال�شابقة يف  الدرا�شات  البحث عن  متيز   
متغريات )التنمية امل�شتدامة ، التكافل الإجتماعي والتمويل الأ�شغر( ، ويتفق 

معها يف معرفة الدور الإقت�شادي والإجتماعي للزكاة.

التمويل يف فل�سطني  و  الإ�ستثمار  الأول  العلمي  املوؤمتر  اإىل  ، بحث مقدم  التمويل  و  الإ�ستثمار  الزكاة و دورها يف   ، الرفاتي  الدين عادل  عالء   -1
بني اآفاق التنمية و التحديات املعا�سرة  ، اجلامعة الإ�سالمية ، كلية التجارة ، 8_10مايو2005م.
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املبحث الأول
مفهوم الزكاة وتاريخها واأهميتها وم�ساكلها واحللول لتلك امل�ساكل

املطلب الأول
تطور تاريخ تطبيق الزكاة يف ال�سودان

اأوًل : تعريف الزكاة:
تعني: الربكة والنماء والطهارة وال�شالح)1( قال تعاىل: {َقْد  الزكاة   

َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها} ]ال�شم�س:9[.
اأما يف الإ�شطالح فهي تعني : حق مايل واجب لطائفة خم�شو�شة يف   

زمن خم�شو�س)2(.
التي فر�شها اهلل  املال  املقدرة من  تطلق على احل�شة  ال�شرع  واإنها يف   

للم�شتحقني، كما تطلق على نف�س اإخراج هذه احل�شة)3(.
ثانياً : خلفية تاريخية عن تطبيق الزكاة يف ال�سودان

طبقت الزكاة يف ال�شودان ب�شورة ر�شمية اإلزامية يف فرتات حمددة هي:  
الفرتة الأوىل )1884م - 1898م(:

            تطبيق اأول نظام للزكاة يف ال�شودان: كان يف عهد الثورة املهدية يف 
العام 1884م ـ بعد �شقوط مدينة الأبي�س ـ حيث اأ�شدر الإمام حممد اأحمد 
املهدي ) قائد الثورة املهدية يف ال�شودان( من�شوراً عني مبوجبه اأحمد �شليمان 
وتوزع  توؤخذ  الزكاة  واأ�شبحت  وواجباته،  �شلطاته  وحدد  املال  لبيت  اأميناً 
كان  اجلباة  فاإن حتديد  الأمر  1898م ولأهمية  العام  الدولة حتى   حتت ولية 
يتم بوا�شطة الإمام املهدي �شخ�شياً ) راأ�س الدولة( ومن بعده خليفته عبد اهلل 
وهذا ما كانت عليه الدولة الإ�شالمية يف زمن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

واخللفاء الرا�شدين من بعده)4(.
1972م.  ،396 �ش   ، الثاين  املجلد   ،2 ط  م�سر،   ، املعارف  دار   ، الو�سيط  املعجم   ، العربية  اللغة  جممع   -1

2000م.  ،  42 �ش   ،  6 ط   ، الريا�ش   ، اأهداف  و  مبادئ  و  اأ�س�ش  الإ�سالمي  الإقت�ساد   ، املح�سن  عبد  اهلل  عبد   -2
2006م.  ،  56 �ش   ، ط25   ، القاهرة   ، وهبة  مكتبة   ، الزكاة  فقه   ، القر�ساوي  يو�سف   -3

م.  ٢٠٠٢  ،  6 �ش   ، اخلرطوم   ، الزكاة  ديوان  النا�سر   ، ال�سودان  يف  الزكاة  جتربة   ، املويل  ف�سل  الدين  ن�سر   -4

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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الفرتة الثانية )1898م- 1980م(:

يف هذه الفرتة توقف التح�شيل من قبل الدولة ، فكانت الزكاة متار�س   
قبل  من  تدخل  اأي  دون  زكاته  باإخراج  فرد  كل  يقوم  حيث  فردية  ب�شورة 

الدولة.
الفرتة الثالثة )اأبريل 1980 - مار�س 1984(:

الزكاة  اإحياء  بهدف   ، 1980م  اأبريل  يف  الزكاة  �شندوق  اإن�شاء  مت   
كفري�شة توؤخذ من اأغنياء امل�شلمني وترد اإىل فقرائهم ، على اأن يقوم الأمر كله 

على �شبيل التطوع والختيار. 
الفرتة الرابعة )1984م_1986م(:

�شدر  1984م  مار�س  يف  ال�شرائب  اإدارة  اإىل  الزكاة  �شندوق  �شم   
قانون مت مبوجبه �شم �شندوق الزكاة اإىل اإدارة ال�شرائب التي تتبع لوزارة 
املالية والقت�شاد، واأطلق عليه "�شندوق ال�شرائب والزكاة". ومبوجب هذا 
القانون اأ�شبحت الزكاة جتمع ب�شورة اإلزامية واأ�شندت م�شئولية جبايتها للدولة 
ممثلة يف اجلهاز الإداري لل�شرائب. وفر�شت �شريبة "تكافل اجتماعي" على 

غري امل�شلمني تعادل ن�شبة الزكاة، وذلك تاأكيدا ملبداأ العدالة بني املواطنني.
الزكاة  بني  ربطه  هو  القانون  هذا  اعرتت  التي  ال�شلبيات  اأهم  ومن   

وال�شريبة مما اأوجد ازدواجية يف اجلهاز الإداري.
الفرتة اخلام�سة)1986م _ .....(:

ف�شل الزكاة عن ال�شرائب يف العام 1986م حيث �شدر قانون للزكاة   
ومن اأهم مميزاته :                            

اأمن واأكد على اإلزامية دفع الزكاة للدولة ، وف�شلها عن ال�شرائب .   -
اأقر بتبعية الديوان لوزارة الرعاية الجتماعية ، واأن�شاأ مكاتب للزكاة يف   -

وليات ال�شودان)1(.
.7_6 �ش  �ش   ، ال�سابق  املرجع   -1



229    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

وبعد ذلك �شدر قانون الزكاة لعام 1990ومن اأبرز �شماته:
اأمر ال�شودانيني العاملني باخلارج بدفع الزكاة للديوان .  -

دفع  على  يتحايل  اأو  يتهرب  اأو  ميتنع  من  على  توقع  عقوبات  على  ن�س   -
الزكاة . 

ن�س على اإعفاء اأموال واأعمال الديوان من جميع ال�شرائب .  -
ربط الزكاة بالتمويل امل�شريف منح تقدمي اأي متويل اإل ب�شهادات خلو طرف   -

من الزكاة .
ن�س على تخ�شي�س ن�شبة %20 من الزكاة امل�شتحقة لي�شرفها املكلف بنف�شه   -

على الفقراء .
اأجري  للزكاة فقد  الت�شريع  املعنية ب�شياغة  اإطار حر�س اجلهات  ويف   
يف العام 2001 م تعدياًل اآخراً على قانون الزكاة، وهو القانون ال�شاري حتى 
الآن، حر�شت الدولة من خالله على �شد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق، 
ال�شابقة  القوانني  يف  معممة  اأو  مبهمة  كانت  التي  الن�شو�س  معاجلة  ومتت 
بن�شو�س �شريحة وحمكمة و�شاملة فمثاًل ن�س هذا القانون على تعريف املال 
امل�شتفاد باأنه منفعة جديدة تبلغ قيمتها الن�شاب جتب فيه الزكاة حني ال�شتفادة 
فيه  تتحقق  ومل  اأ�شلية  حلاجة  املنفعة  تكن  مل  ما  قب�شه  من  ثمنه  ويزكى  منه 
اأموال الدولة امل�شتثمرة يف الأموال اخلا�شعة  اأدخل القانون  علة النماء. كما 

للزكاة.
  مما �شبق نخل�س اإىل اأن التجربة ال�شودانية متيزت بعدد من اخل�شائ�س 

منها:
ولية الدولة على الزكاة حيث اأكد قانون الزكاة اأن الولية على الزكاة   -
القانون  بقوة  الزكاة  جمع  حق  الزكاة  ديوان  واأعطى  الدولة  م�شئولية 
الزكاة  واإدارة  جمع  �شلطة  اأعطاه  وكذلك  ذلك،  عن  ميتنع  من  ومعاقبة 

وال�شدقات وتوزيعها على م�شتحقيها.

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 230

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
املرونة يف الت�شريعات التي حتكم الزكاة ل�شتيعاب امل�شتجدات واملتغريات   -

التي حتكم عمل الزكاة)1(.
املطلب الثاين

اأهمية الزكاة يف الإ�سلم
ميكن تو�شيح ذلك من خالل الآتي :

بال�شالة يف ع�شرات  اأركان الإ�شالم اخلم�شة قرنت  الزكاة هي ركن من   -
املواقع من القراآن وال�شنة وتاأتي بعد ال�شالة يف كتب الفقه عادة يف ق�شم 
الأمة،  واإجماع  وال�شنة  بالكتاب  ثابتة  حمكمة  فري�شة  وهي  العبادات، 
َوَأِطيُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  َلَة  الصَّ {َوَأقِيُموا  تعاىل  قال   . النامي  املال  و�شببها 

ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرحَُوَن} ]النور:56[. الرَّ
هي طهارة لنف�س الغني من ال�شح البغي�س ، تلك الآفة النف�شية اخلطرة التي   -
قد تدفع من ات�شف بها اإىل الدم في�شفكه ، اأو العر�س فيبذله ، اأو الوطن 
اأو جمتمع �شيطر عليه ال�شح. قال تعاىل {َوالَِّذيَن  فيبيعه ، ولن يفلح فرد 
اَر َواْلَِياَن ِمْن َقْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال يَُِدوَن ِف ُصُدوِرِهْم  ُءوا الدَّ َتَبوَّ
ُشحَّ  يُوَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة   بِِهْم  َكاَن  َوَلْو  َأنُْفِسِهْم  َعَلى  َويُْؤثُِروَن  ُأوُتوا  مَّا  َحاَجًة 

َنْفِسِه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن} ]احل�شر:9[.
ْهَباِن  اإنها متنع الإكتناز : قال تعاىل {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ َكِثيًا ِمَن الَْْحَباِر َوالرُّ  -
َهَب  ِ َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ وَن َعْن َسبِيِل اللَّ لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِالَْباِطِل َوَيُصدُّ
ْرُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم} ]التوبة:34[)2(. الآية 

ِّ
ِ َفَبش َة َوال يُْنِفُقونََها ِف َسبِيِل اللَّ َوالِْفضَّ

بالعذاب  الب�شرى  يف  �شبباً  يكون  اهلل  �شبيل  يف  الإنفاق  عدم  اإن  تو�شح 
الأليم ، لذلك فاإن الزكاة تكون �شبباً يف منع الإكتناز .

اإنها تدفع الأموال اإىل الإ�شتثمارات : قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:   -

.8_7 �ش  �ش   ، ال�سابق  املرجع   -1
1980م.  ،136 �ش   ، بريوت   ، العلمية  املكتبة   ، الزكاة  كتاب   _ الكتاب  �سرح  يف  اللباب   ، امليداين   -2
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)من ويل يتيماً له مال فليتجر له ول يرتكه حتى تاأكله ال�شدقة()1( احلديث 
يدعو اإىل اإ�شتثمار اأموال الأيتام، حتى ل تاأكلها الزكاة  .

املطلب الثالث
م�ساكل الزكاة يف ال�سودان واحللول املقرتحة

ميكن تناول ذلك من خالل الآتي :
امل�ساكل:

تتمثل يف ما يلي :
اأكرث  تكون  جبايتها  اإن  حيث  ال�شودان  يف  نائية  مناطق  يف  الأنعام  توجد   -

تكلفة.
توجد نزاعات يف مناطق الأنعام.  -

تغيري امل�شارات املوا�شي .   -
عدم اهتمام اأ�شحاب الأنعام بتاأدية الزكاة ك�شعرية دينية.  -

عدم وجود مناطق ثابتة ل�شقاية الأنعام حتى يتمكن من الو�شول اإليها يف   -
مكان ثابت.

عدم وجود خطة لتح�شيل زكاة الأنعام.  -
واأماكن  ال�شعودية  مناطقها كما يف  اإىل  ماأمورية  اإىل  الأنعام  حتتاج زكاة   -

حلفظ زكاة الأنعام وهذه الأمور غري متوفرة يف ال�شودان.
توفري  يف  الزكاة  ديوان  ت�شاعد  كانت  التي  الأهلية  الإدارة  �شلطة  انتهاء   -

املعلومات وعملية التح�شيل.
انعدام خربة موظفي الزكاة يف حت�شيل الأنعام.  -

عدم وجود قاعدة معلومات ملالكي الأنعام.  -
معلومات  قاعدة  وجود  وعدم  احلرة  املهنة  اأ�شحاب  ح�شر  �شعوبة   -
لأ�شحاب املهن احلرة من اأطباء ومهند�شني وحرفيني وغريهم لذلك فاإنه 
ي�شعب على ديوان الزكاة تقدير دخول اأ�شحاب املهن احلرة الأمر الذي 
اإمكانية تقدير الزكاة ب�شكل دقيق، لذلك  يعترب من العقبات التي حتد من 

د/ت. �ش38،   ، ج3   ، جدة   ، الثقافية  القبلة  ،دار  املرام  بلوغ  من  الأحكام  تو�سيح   ، الب�سام  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد   -1

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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فاإن الكثري من املهن ت�شعف ن�شبة م�شاهمتها يف ح�شيلة الزكاة)1(.    

عدم وجود قاعدة معلومات لأ�شحاب امل�شتغالت : تتمثل امل�شتغالت يف   -
العقارات وو�شائل النقل فاإن ديوان الزكاة ل ي�شتطيع يف كثري من الأحيان 
اأن يح�شر كل امل�شتغالت اخلا�شعة للزكاة حتى ي�شتويف منها مقدار الزكاة 

كاماًل الأمر الذي يوثر �شلباً على ح�شيلة الزكاة.
يواجه وعاء امل�شتغالت امل�شائل التي تتمثل يف:  حداثة الوعاء وعدم املطالبة   -
ب�شهادة الزكاة يف ترخي�س امل�شتغالت اأو حت�شيل العوائد وكذلك  عدم 
وو�شائل  العقارات  وهى  امل�شتغالت  ل�شحاب  معلومات  قاعدة  وجود 

النقل وغريها)2(. 
احللول املقرتحة:

تتمثل هذه احللول يف ما يلي :
من  املتكاملة  املاموريات  بار�شال  التح�شيل  يف  ال�شعودى  النظام  تطبيق   -
ق�شاة وموظفني ورجال اأمن وفقهاء اإىل اأماكن جتمع اأ�شحاب الأنعام)3(.

وحمامني  وحما�شبني  ومهند�شني  اأطباء  من  احلرة  املهن  اأ�شحاب  ح�شر   -
واإدخالهم يف قاعدة بيانات.

و�شع قاعدة بيانات ملالكى و�شائل النقل والعقارات بالتعاون مع �شلطات   -
املرور واملحليات وال�شلطات القانونية)4(.

2013م.  ،  111  _  110 �ش  �ش   ، ط2   ، ال�سودان   ، د/ن   ، ال�سودان  يف  الزكاة  نظام   ، القادر  عبد  الب�سري  حممد   -1
.111 �ش   ، ال�سابق  املرجع   -2

جملة   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سريبية  و  الزكوية  الإعرتا�ش  جلان  عمل  منهجية   ، ال�سهيلي  �سلطان  – حممد  اجلرب  علي  يحي    -3
جامعة امللك عبد العزيز ، العدد25 ، 2006م ، �ش278.

 25_23 �ش  �ش   ، ال�سودان   ، الزكاة  لعلوم  العايل  املعهد   ، ال�سودان  يف  الزكاة  ح�سيلة  تنمية  و  تقدير   ، ال�سالم  عبد  م�سطفى  ال�سالم  عبد   -4
، 2016م
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املبحث الثاين
�سوابط واأنواع اإ�ستثمارات اأموال الزكاة

املطلب الأول
�سوابط اإ�ستثمار اأموال الزكاة

تتلخ�س هذه ال�شوابط فيما يلي :
اأن تكون هنالك م�شلحة ميكن حتقيقها للمحتاجني ، ب�شرط اأن تكون هذه   -
املنفعة املتحققة من تلك امل�شاريع داخلة يف اإطار احلاجات ال�شرورية التي 

يجب تاأمينها من اأموال الزكاة كاملطعم وامللب�س ، وامل�شكن والعالج. 
عدم �شرف جميع اأموال الزكاة على امل�شاريع الإ�شتثمارية ، واإمنا يجب   -

اأن يكون هنالك اإحتياطي ملواجهة ال�شروريات . 
يجب اأن يقت�شر اإ�شتثمار اأموال الزكاة  على الأن�شطة امل�شروعة دون غريها،   -
فال يحل اإ�شتخدامها  يف املجالت الإ�شتثمارية غري ال�شرعية )التعامل بالربا، 

اإنتاج اخلمور ، ...الخ (
على  الزكاة  اأموال  ا�شتثمار  م�شروعات  من  املحققة  الأرباح  كل  اإنفاق   -

امل�شتحقني للزكاة دون �شواهم .
اأن ي�شند اأمر الإ�شراف والإدارة على امل�شاريع اإىل ذوي الكفاءة واخلربة   -
يُ�شرك عدٌد من امل�شتحقني ذوي  اأن  الإقت�شادية ، والأمانة الدينية وميكن 

اخلربة يف جمل�س الإدارة ، فهذا يزيد من اإطمئنانهم 
اأن الربح ممكناً  القيام بدرا�شة جدوى ت�شمن  اأي م�شروع  اإن�شاء  اأن ي�شبق   -
، ون�شبة املخاطرة  اإذا كان احتمال اخل�شارة غالباً  اأما   ، الظن  باأغلب  ولو 

كبرية ، فال يجوز البدء مبثل هذه امل�شاريع.
حتويل  هو  والتن�شيد   ، وقت  اأي  يف  امل�شروع  تن�شيد  بالإمكان  يكون  اأن   -

الأعيان اإىل نقود ببيعها مثاًل.
اإىل  منه  بقي  وما  ثمنه  ي�شري  اأن   ، �شبب  لأي  �شفي  اأو  امل�شروع  بيَع  اإذا   -

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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م�شتحقي الزكاة كاملعتاد)1(.

اإليها ولي�س بدياًل عنها  للزكاة وداعياً  اأن يكون الإ�شتثمار الزكوي داعماً   -
باأي حال من الأحوال .

اأن تنوب املوؤ�ش�شة الزكوية عن بع�س امل�شتحقني يف امل�شروع الإ�شتثماري   -
باعتبارها اأكرث كفاءة)2(.

املطلب الثاين
اأنواع الإ�ستثمارات عن طريق الزكاة

ميكن تعريف ا�شتثمار اأموال الزكاة: "باأنه العمل على تنمية اأموال الزكاة   
لأي اأجل، وباأية طريقة من طرق التنمية امل�شروعة لتحقيق منافع للم�شتحقني)3(. 

ومن �شور الإ�شتثمار املمكنة عن طريق الزكاة التي يراها الباحثون ما يلي: 
متويل الفقري براأ�شمال نقدي يعمل فيه ول ي�شتهلكه ، اأي اإعطاء الفقري املحرتف   -

ما ميكنه من الإعتماد على نف�شه اأو عدم الإحتياج للزكاة مرة اأخرى.
وتوزيعها  ال�شنعة  اأدوات  مثل   ، ثابتة  اأ�شول  ب�شراء  الزكاة  موؤ�ش�شة  قيام   -

على الفقراء كي يعملوا بها ، وي�شتغنوا من دخلها.
اأمامهم فر�س العمل  تدريب الفقراء على املهارات واخلربات التي تف�شح   -

الذي ي�شتغنون به. 
والعقارات  امل�شانع  مثل  اإ�شتثمارية  م�شاريع  يف  الزكاة  اأموال  توظيف   -

ونحوها ، على اأن تنفق غلتها يف م�شارف الزكاة. 
تقدمي اخلدمات التي تدخل يف برامج تنمية املوارد الب�شرية ، مثل اخلدمات   -

ال�شحية ، والتعليم ال�شرعي.
الأ�شهم  ك�شراء   ، املالية  املوؤ�ش�شات  يف  الزكاة  لأموال  املوؤقت  الإ�شتثمار   -

وتوزيعها  على الفقراء)4(. 
2004م.  ،  534-533 �ش   ، ط3   ، عمان   ، النفائ�ش  دار   ، املعا�سرة  الزكاة  ق�سايا  يف  فقهية  اأبحاث   ، اآخرون  و  الأ�سقر  �سليمان  حممد   -1

العلوم  ، كلية الإقت�ساد و  اأم درمان الإ�سالمية  ، جامعة  ، ر�سالة دكتوراة )غري من�سورة(  الإ�ستثماري للزكاة  التوجيه   ، الفتاح حممد فرح  عبد   -2
الإجتماعية ، ال�سودان ، �ش 20 ، 1996م.

1992م.  ،  505_504 �ش  �ش   ، الكويت   ، معا�سرة  فقهية  روؤية   _ الزكاة  اأموال  اإ�ستثمار   ، عثمان  حممد  ال�سبري   -3
1990م.  ،  176_175 �ش  �ش   ، الريا�ش   ، العبيكان  �سركة   ، الإقت�سادية  املوارد  ت�سغيل  على  الزكاة  اأثر   ، اإبراهيم  بن  حممد  ال�سحيباين   -4
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املبحث الثالث
دور الزكاة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة

ميكن تناول ذلك من خالل الآتي :
املطلب الأول

مفهوم التنمية امل�ستدامة
البيئة  تاأخذ يف العتبار كل القيود الرئي�شة التي تفر�شها  التنمية التي  هي   -
النا�شبة،  املوارد  اإ�شتخدام  التبذير يف  التنمية من حيث عدم  على جهد 
جتديد  على  قدرتها  بحدود  املتجددة  املوارد  با�شتخدام  والإلتزام 
نف�شها، وعدم جتاوز قدرة البيئة على ه�شم ما يلقيه فيها جهد التنمية من 

خملفات)1(.
التنمية امل�شتدامة هي التي تلبي احتياجات احلا�شر مع متكني الأجيال القادمة   -

على تلبية احتياجاتها)2(.
عرفت التنمية يف الإ�شالم باأنها "العمارة" وهذا اللفظ له معنى اأو�شع من   -
مفهوم التنمية يف الإقت�شاد الو�شعي، اإنطالقاً من قوله تعاىل: {َوإَِل ثَُوَد 
َن الَْْرِض 

ِّ
ْن إَِلٍه َغيُُْه ُهَو َأنَشَأُكم م

ِّ
َأَخاُهْم َصاِلًا َقاَل يَا َقْومِ اْعُبُدوا اللََّ َما َلُكم م

ِيٌب} ]هود:61[  َقِريٌب جمُّ ي 
ِّ
إِنَّ َرب إِلَْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروُه  فِيَها  َواْسَتْعَمَرُكْم 

واأمركم  و�شكانها   ، عمارها  جعلكم  اأي  )ا�شتعمركم(  الآية  معنى  ويف 
والغر�س.  احلرث  من  وغريه   ، واأ�شجار  م�شاكن  من  حتتاجونه  ما  بعمارة 
ولفظ العمارة عامة ت�شمل كافة جمالت احلياة ، وكل ما فيه من م�شلحة 

للفرد والأمة ، لأن العمارة تدل على جوانب التنمية املادية)3(.

الدائمة  اللجنة  من�سورات   ، التحديات  و  الإجنازات  قطر  دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية   ، املهندي  ابراهيم  ح�سن   _ الهيتي  الرحمن  عبد  نوزاد   -1
لل�سكان، قطر ، �ش 13 ، 2008م. 

2007م.  ، �ش19   ، القاهرة   ، العربية  الدول  جامعة   ، املعا�سرة  العوملة  ظل  يف  امل�ستدامة  التنمية  و  البيئة  اإدارة   ، قا�سم  م�سطفى  خالد   -2
والتمويل  لالإقت�ساد  التا�سع  الدويل  املوؤمتر  يف  للم�ساركة  مقدم  بحث   ، التنمية  حتقيق  يف  الإ�سالمية  النقدية  ال�سيا�سة  دور   ، طبايبة  �سليمة   -3

الإ�سالمي ، كلية العلوم الإقت�سادية و علوم الت�سيري و العلوم التجارية ، جامعة قاملة ، اجلزائر ، د/ت.

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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املطلب الثاين

اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الإ�سلم
و هي تتمثل فيما يلي :

)اأ( طاعة املوىل عز وجل:
حتقيق  واإمكانية  الإ�شالمية  بالعقيدة   الإلتزام  بني  الكرمي  القراآن  ربط  لقد   
التنمية الإقت�شادية حيث قال تعاىل : {َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة 
َضْنًكا َونَُْشُرُه َيْوَم الْقَِياَمِة َأْعَمى} ]طه :124[. وقال اهلل تعاىل: {َوإِْذ ُقْلُتْم 
يَا ُموَسى َلْن َنْصربَِ َعَلى َطَعامٍ َواِحٍد َفاْدُع لََنا َربََّك يُِْرْج لََنا مَِّا تُْنِبُت اَلْرُض ِمْن 
َبْقلَِها َوقِثَّائَِها َوُفومَِها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأَتْسَتْبِدلُوَن اَلِّذي ُهَو َأْدَنى بِاَلِّذي ُهَو 
َلُّة َوالَْْسَكَنُة َوَباُءوا  َخيٌْ اْهِبُطوا ِمْصراً َفِإنَّ َلُكْم َما َسَألُْتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ
الَْقِّ  بَِغْيِ  النَّبِيِّنَي  َوَيْقُتُلوَن   ِ اللَّ بآيَاِت  َيْكُفُروَن  َكانُوا  بَِأنَُّهْم  َذلَِك   ِ اللَّ ِمَن  بَِغَضٍب 

َذلَِك بَِا َعَصْوا َوَكانُوا َيْعَتُدوَن} ]البقرة:61[.
ِهْم لَََكُلوا 

ِّ
إِلَْيِهْم ِمْن َرب أُنِْزَل  َأَقاُموا التَّْوَراَة َواْلِْنِيَل َوَما  َأنَُّهْم  وقال تعاىل: {َوَلْو   

ِمْن َفْوقِِهْم َوِمْن تَِْت َأْرُجلِِهْم مِْنُهْم ُأمٌَّة ُمْقَتِصَدةٌ َوَكِثٌي مِْنُهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن} 
]املائدة :66[.

وقال تعاىل : {فُقْلُت اْستْغِفُروا رّبُكْم إِنُّه كان غّفارا • يُْرِسِل الّسماء علْيُكْم   
أنْهارا}  لُكْم  وْيعْل  جّناٍت  لُكْم  وْيعْل  وبِنني  بِأْمواٍل  ويُِْدْدُكْم   • ِمْدرارا 

]نوح:12-10[.
اأن اأهداف التنمية الإقت�شادية على ح�شب املنهج الإ�شالمي،  وهذا يعني   
تكون بت�شحيح العقيدة يف النفو�س ، لأن التنمية  ل تعترب طاعة هلل اإل اإذا 
كانت فيها ا�شتجابة لتعاليم ال�شريعة الإ�شالمية ، وذلك بت�شجيع املجتمعات 

على الإجتهاد يف فعل  الأعمال ال�شاحلة . 
)ب( حفظ مقا�سد ال�رشيعة:

الهدف الثانى للتنمية يف ال�شالم هو :  حفظ مقا�شد ال�شريعة . واملق�شود   
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وهى:  اخلم�س  بكلياته  والتح�شينات  واحلاجيات  ال�شروريات  حفظ  منه 
الدين والنف�س والعقل واملال والن�شل .و ذلك بتحرمي اخلمر حلماية العقل 

والنف�س)1(.
ا الَْْمُر َوالَْْيِسُر َوالَْْنَصاُب  َوالَْْزالُم ِرْجٌس ِمْن  قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّ  
الَْعَداَوَة  َبْيَنُكُم  يُوقَِع  َأْن  ْيَطاُن  يُِريُد الشَّ ا  •إِنََّ ُتْفلُِحوَن  َلَعلَُّكْم  َفاْجَتنُِبوُه  ْيَطاِن  َعَمِل الشَّ
ُمْنَتُهوَن}  َأنُْتْم  َفَهْل  َلةِ  َوَعِن الصَّ  ِ ِذْكِر اللَّ َعْن  ُكْم  َوَيُصدَّ َوالَْْيِسِر  َوالَْبْغَضاَء ِف الَْْمِر 
اِرَقُة َفاْقَطُعوا  اِرُق َوالسَّ ]املائدة:90-91[. وحترمي ال�شرقة حلماية املال {َوالسَّ
ِ َواللَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم} ]املائدة:38[. وفر�س  َن اللَّ

ِّ
َأْيِديَُهَما َجَزاًء بَِا َكَسَبا َنَكاال م

َمْت 
ِّ

اجلهاد حلماية الدين قال تعاىل : {َوَلْوال َدْفُع اللِ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُد
ِ َكِثياً َولََيْنُصَرنَّ اللَُّ َمْن يَْنُصُرُه  َصَوامُِع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اللَّ
َكاَة َوَأَمُروا  لَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِف الَْْرِض َأَقاُموا الصَّ إِنَّ اللََّ لََقِويٌّ َعِزيٌز • الَِّذيَن إِْن َمكَّ

ِ َعاقَِبُة الُُْموِر} ]احلج:41-40[. بِالَْْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُْنَكِر َوللَّ
الِِنَي  واإباحة الزواج حلفظ الن�شل قال تعاىل: {َوَأنِكُحوا الَْيَاَمى مِنُكْم َوالصَّ  
يُْغنِِهُم اللَُّ ِمن َفْضلِِه َواللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم}  ُفَقَراَء  َيُكونُوا  َوإَِمائُِكْم إِن  ِمْن ِعَباِدُكْم 

]النور:32[.
)ج( حتقيق حد الكفاية:

تهدف  التنمية يف ال�شالم اإىل حتقق الكفاية جلميع اأفرد املجتمع لأن الغاية   
الرئي�شية من تلك امل�شئولية لي�س جمرد فر�س واجبات حمددة على الغنياء 
واحلاجة  الفقر  على  الق�شاء  هي  ذلك  من  الغاية  واإمنا   . الفقراء  مل�شلحة 
يف املجتمع الإ�شالمي ، ولذلك فان م�شئولية توزيع املوارد بني املجتمع 

للو�شول حلد الكفاية ي�شرتك فيه الأغنياء والأقربني والدولة .
)د( ا�ستخدام ثمار التقدم الإقت�سادي لن�رش املبادئ والقيم الإن�سانية الرفيعة :

هذه القيم تتمثل يف ال�شالم والعدل واملعرفة الكاملة هلل عز وجّل. ومعنى   
ذلك اأن ي�شتخدم الإن�شان تقدمه الإقت�شادي يف حتقيق كل معنى اإن�شاين 

1979م.   ،  96_95 �ش  �ش    ، القاهرة    ، العربي  الفكر  دار   ، القت�سادية  التنمية  و  الإ�سالم   ، دنيا  اأحمد  �سوقي   -1

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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فالرخاء  العاملي،  امل�شتوى  على  اأو  املحلي  امل�شتوي  على  �شواء  رفيع 

الإقت�شادي ينبغي اأن ي�شخر خلدمة احلق والعدل ولي�س العك�س)1(.
املطلب الثالث

دور الزكاة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف ال�سودان
خلل الفرتة )2011م - 2015م(:

ميكن تو�شيح ذلك من خالل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1(   
ال�شودان  يف  الزكاة  ديوان  يقدمه  الذي  الدعم  مبلغ  يو�شح  الذي  التايل، 
لبع�س قطاعات التنمية امل�شتدامة ، وكذلك الأ�شر  امل�شتفيدة من هذا الدعم 
بالإ�شافة اإىل م�شاهمة هذه القطاعات يف حزمة ال�شادر خالل الفرتة )2011م 

- 2015م( .

دعم الزكاة ال�سنة
للإنتاج النباتي

)األف جنيه(

الأ�رش امل�ستفيدة 
من دعم الإنتاج 

النباتي
 )األف جنيه(

م�ساهمة 
املنتجات النباتية 

يف ال�سادرات
)مائة األف جنيه(

دعم الزكاة 
للإنتاج 
احليواين

)األف جنيه(

الأ�رش 
امل�ستفيدة من 
دعم الإنتاج 

احليواين

م�ساهمة 
املنتجات النباتية 

يف ال�سادرات
)مائة األف جنيه(

2011510020،28438200111002،41334100م
20121031351،600351001040220،06744600م
20131510983،463869002500020،00068100م
20142000827،37566700302623،73185400م
20151875415،86477900358304،61690300م

6928419858630480011259450827322500الإجمايل
امل�سدر : جمهورية ال�سودان ، تقارير ديوان الزكاة عن الفرتة )2011م- 2015م( .

     

.98_97 �ش  �ش   ، ال�سابق  املرجع   -1
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التنمية  الزكاة يف حتقيق  ديوان  دور  يو�شح  رقم )1(  البياين  الر�شم   
امل�شتدامة يف ال�شودان خالل الفرتة )2011م _ 2015م( .

املطلب الرابع
دللت البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1(

بلغ اإجمايل الدعم الذي تقدمه الزكاة لالإنتاج النباتي خالل الفرتة )2011م   -
وثمانون  واأربعة  ومائتان  األف  و�شتون  ت�شعة  مبلغ )69،284(  2015م(   -
جنيه ، كان اأعاله يف عام 2014م بواقع )20،008( ع�شرين األف وثمانية 
جنيه ، واأدناه كان يف عام 2011م بواقع )5،100( خم�شة األف ومائة جنيه 

.
 - )2011م  الفرتة  خالل  النباتي  للقطاع  الدعم  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  اإن   -
األف وخم�شمائة و�شتة  مائة وثمانية وت�شعون  2015م( كانت )198،586( 

وثمانون اأ�شرة .
اإن للقطاع النباتي الذي تلقى الدعم من ديوان الزكاة يف ال�شودان م�شاهمة   -

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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يف قطاع ال�شادر مببلغ اإجمايل قدر ب )30،480( ثالثني األف واأربعمائة 

وثمانني جنيه للفرتة )2011م - 2015م( .
الفرتة  خالل  احليواين  لالإنتاج  الزكاة  تقدمه  الذي  الدعم  اإجمايل  بلغ   -
وخم�شمائة  األف  ع�شر  واإثنا  مائة   )112،594( مبلغ  2015م(   - )2011م 
واأربعة وت�شعون جنيه ، كان اأعاله يف عام 2015م بواقع )35،830(خم�شة 
2012م بواقع  األف وثمامنائة وثالثني جنيه ، واأدناه كان يف عام  وثالثني 

)10،402( ع�شرة األف واأربعمائة واإثنني جنيه .
)2011م  الفرتة  خالل  احليواين  للقطاع  الدعم  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  اإن   -
وع�شرون  و�شبعة  وثمامنائة  األف  خم�شون   )50،827( كانت  2015م(   -

اأ�شرة.
ال�شودان  يف  الزكاة  ديوان  من  الدعم  تلقى  الذي  احليواين  للقطاع  اإن   -
وثالثني  اإثنني  بـ)32،250(  قدر  اإجمايل  مببلغ  ال�شادر  قطاع  يف  م�شاهمة 

األف ومائتني وخم�شني جنيه للفرتة )2011م - 2015م( . 
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املبحث الرابع
دور الزكاة يف حتقيق التكافل الإجتماعي

ميكن تو�شيح ذلك كما يلي :
املطلب الأول

مفهوم التكافل الإجتماعي
مبا  اأو   ، معنوياتهم  من  يرفع  مبا  البع�س  بع�شهم  النا�س  م�شاعدة  هو   
ي�شد خلتهم وحاجتهم ، اأو هو كل املعاين واملعامالت التي تكون بني النا�س 
احلياة  على حوائج  وتعينهم  العي�س  وتي�شري  ال�شفاء  لهم  توفر  اأن  �شاأنها  ومن 

املختلفة)1(.
اأهداف التكافل الإجتماعي :

تتمثل يف ما يلي :
�شد حاجة املحتاج واإزالة التفرقة العن�شرية بني النا�س .  -
اإعادة التوازن يف توزيع الرثوة واإزالة الفوارق املادية .  -

املوؤ�ش�شات التي يكفلها ديوان الزكاة يف ال�شودان : تتمثل يف ما يلي :
لهذه  الالزم  الدعم  بتقدمي  الديوان  يقوم  حيث  الكرمي  القراآن  خالوى   -

اخلالوى حتى تقوم بدورها الدعوي.
اجلامعات واملعاهد العليا بالتن�شيق مع ال�شندوق القومي لرعاية الطالب   -
توفري  ي�شتطيعون  ل  الذين  الفقراء  امل�شلمني  اأبناء  من  الكثري  ت�شم  والتي 

نفقات الدرا�شة والإعا�شة والعالج وغريها .
مع�شكرات النازحني نتيجة للحروب الأهلية وال�شراعات القبلية وما يف   -

تلك املع�شكرات من اأيتام .
الفقراء  ال�شجناء  بع�س  ت�شم  التي   ، والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات   -

وامل�شاكني)2(.
 ، �ش2   ، ال�سودان   ، الطباعة  و  للن�سر  ال�سريعة  دار  اإ�سدارات  �سل�سلة   ، ال�سنة  و  القراآن  �سوؤ  يف  التكافل   ، العابدين  زين  القا�سم  ابو  ال�سيخ   -1

1997م.
الدرا�سات  كلية   ، كردفان  غرب  جامعة   ، من�سورة(  )غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، ال�سودان  يف  الزكاة  تطبيق  جتربة  تقومي   ، حممد  اهلل  عبد  ح�سن   -2

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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املطلب الثاين

الو�سائل التي و�سعها الإ�سلم لتحقيق التكافل الإجتماعي
هذه الو�شائل تتمثل فيما يلي :

)اأ( الو�سائل الفردية الإلزامية:
الزكاة  اأن  والزكاة يف  الفردية  الو�شائل  بني  تربط  التي  العالقة  تتمثل   
حتقيق  يف  امل�شاهمة  اأجل  من  الو�شائل  هذه  تنفيذ  الفقراء  ي�شتطيع  بوا�شطتها 

التكافل الإجتماعي . وهذه الو�شائل تتمثل فيما يلي :
الزكاة:  وهي الفري�شة التي جعلها اهلل يف مال الأغنياء لرتد على الفقراء   -
وامل�شاكني وغريهم من امل�شارف املحددة يف اآيات القراآن الكرمي ، فاإذا ما 
مت تنظيمها ب�شكل جيد ميكن اأن ت�شاعد يف حل الكثري من امل�شكالت التي 
الرجل  التي جتب على  الفطر  اإىل زكاة  بالإ�شافة  ، هذا  الفقر  نتجت عن 

واملراأة.
بالإنفاق  مكلف  نف�شه  امل�شلم  يجد  الذين  الأ�شخا�س  وهم   : الأقارب  نفقة   -
عليهم كالزوجة، والأبناء، والآباء وغريهم من الأقارب . قال تعاىل: {لَّْيَس 
ِ َوالَْيْومِ اآلِخِر  اْلربَّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبَل الَْْشِرِق َوالَْْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَّ
ِه َذِوي الُْقْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالََْساِكنَي 

ِّ
نَي َوآَتى الَْاَل َعَلى ُحب

ِّ
َوالََْلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِي

بَِعْهِدِهْم  َوالُْوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  َلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب 
ِّ
الر َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن 

الَِّذيَن َصَدُقوا  ُأولَِئَك  الَْبْأِس  َوِحنَي   
ِ
اء رَّ َوالضَّ  

ِ
الَْبْأَساء ِف  ابِِريَن  َوالصَّ إَِذا َعاَهُدوا 

َوُأولَِئَك ُهُم اْلُتَُّقوَن} ]البقرة:177[.
حالة  يف  بها  الإلتزام  امل�شلم  على  يجب  التي  الطاعات  هي   : ارات  الكفَّ  -
خمالفته لأمر �شرعي  ككفارة اليمني، وكفارة الفطر عمدا يف نهار رم�شان 
وغريها)1(. قال اهلل تعاىل: {ال يَُؤاِخُذُكُم اللَُّ بِاللَّْغوِ ِف َأيَْانُِكْم َوَلِكْن يَُؤاِخُذُكْم 
اَرُتُه إِْطَعاُم َعَشَرةِ َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو  ْدُتُ الَْيَْاَن َفَكفَّ بَِا َعقَّ

العليا ، ال�سودان ، �ش 51_52 ، 2007م.
العلوم  الإدارية،  للعلوم  �سعود  امللك  الإ�سالمية، جملة جامعة  البيئة  للزكاة يف  التوزيعية  الآثار  لتقدير  ريا�سي  ال�سيد حجازي، منوذج  املر�سي   -1

الإدارية،الريا�سه ، �ش �ش: 77_78 ، 1997م.
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اَرُة َأيَْانُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم  ِكْسَوُتُهْم َأْو تَِْريُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْ يَِْد َفِصَياُم َثَلَثِة َأيَّامٍ َذلَِك َكفَّ
ُ اللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} ]املائدة:89[.

ِّ
َواْحَفُظوا َأيَْاَنُكْم َكَذلَِك يَُبني

الديات : حيث يتم دفعها بوا�شطة اأهل القاتل مت�شامنني فيما بينهم فيقدمونها   -
لأهل املقتول على ح�شب الن�س ال�شرعي قال تعاىل: {َوَما َكاَن لُِْؤِمٍن َأن َيْقُتَل 
ُمْؤمِنًا إالَّ َخَطأً َوَمن َقَتَل ُمْؤمِنًا َخَطأً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤمَِنٍة َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة إَِل َأْهلِِه إالَّ 
َكاَن  َوإِن  َرَقَبٍة مُّْؤمَِنٍة  َفَتْحِريُر  ْمْؤِمٌن  َوُهَو  لَُّكْم   

ٍّ
َعُدو َقْومٍ  َكاَن ِمن  َفِإن  ُقوا  دَّ َأن َيصَّ

ْ يَِْد  يَثاٌق َفِدَيٌة مَُّسلََّمٌة إَِل َأْهلِِه َوتَِْريُر َرَقَبٍة مُّْؤمَِنٍة َفَمن لَّ
ِّ
ِمن َقْومٍ َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم م

َن اللِ َوَكاَن الُل َعلِيًما َحِكيًما} ]الن�شاء:92[.
ِّ
َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنيِ َتْوَبًة م
)ب( الو�سائل الفردية التطوعية:

ميكن تناولها على النحو التايل :
الو�سية:  وهي اأن يو�شي ال�شخ�س بح�شة حمددة من تركته ل�شخ�س معني   -
 

ٍّ
ُمَضار َدْيٍن َغيَْ  َأْو  بَِها  يُوَصى  َوِصيٍَّة  َبْعِد  تعاىل:{ِمن  اهلل  قال  معينة  اأو جهة 

ِ َواللَُّ َعلِيٌم َحلِيٌم} ]الن�شاء:12[. َن اللَّ
ِّ
َوِصيًَّة م

العارية:  وهي متكني ال�شخ�س غريه من اإ�شتعمال ممتلكاته دون مقابل على   -
وا اْلأََمانَاِت  َ يَاأُْمُرُكْم اأَن تُوؤَدُّ اأن يردها له بعد ذلك بدليل قوله تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ
ا يَِعُظُكم ِبِه  َ ِنِعمَّ ُكُموا ِباْلَعْدِل اإِنَّ اهللَّ َذا َحَكْمُتم بنَْيَ النَّا�ِس اأَن حَتْ اإِىَل اأَْهِلَها َواإِ

رًيا} ]الن�شاء:58[. َ َكاَن �َشِميًعا بَ�شِ اإِنَّ اهللَّ
ال يف  الفعَّ لدورها  النبوية وذلك  ال�شنة  : وقد حثت عليها  الهدية والهبة   -
اهلل  ر�شول  قال  امل�شلم)1(،  املجتمع  اأفراد  بني  واملودة  املحبة  روح  اإ�شاعة 

�شلى اهلل عليه و�شلم )تََهاُدوا حَتَابُّوا()2(.
)ج(الو�سائل املنوطة بالدولة لتحقيق التكافل:

تتمثل هذه فيما يلي :
.80_79 �ش  �ش   ، ال�سابق  املرجع   -1

1989م.  208 �ش  ط3،   ، بريوت   ، الإ�سالمية  الب�سائر  دار   ، املفرد  الأدب   ، البخاري  املغرية  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد   -2

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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تاأمني موارد املال العام:

كانت  �شواء  للمجتمع  املتاحة  الطبيعية  املوارد  بتنمية  ذلك  ويكون   
اأرا�شي زراعية اأو حقول نفطية اأو غريها من املوارد الأخرى التي يعود نفعها 
اأنهم �شركاء فيها . قال �شلى اهلل عليه  اأبناء املجتمع امل�شلم باعتبار  على كافة 

و�شلم )النَّا�ُس �ُشَرَكاُء يِف ثاََلٍث يِف امْلَاِء َواْلَكاَلأِ َوالنَّاِر()1(.
 اإيجاد فر�س عمل للقادرين عليه:

ويكون ذلك بالإهتمام بامل�شروعات الإ�شتثمارية التي ميكن اأن ت�شتوعب   
ثم  ومن  البطالة  معدل  من  يخف�س  الذي  الأمر  العمل،  عنا�شر  من  املزيد 
التخفيف من اآثار الفقر. قال تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الَْْرَض َذلُوال َفاْمُشوا 

ْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر} ]امللك:15[.
ِّ

ِف َمَناكِبَِها َوُكُلوا ِمن ر
تنظيم و�سائل التكافل الفردي:

على الدولة و�شع ال�شيا�شات واإتخاذ القرارات الالزمة لتنظيم وتن�شيق   
من  تتمكن  حتى  والوقف  الزكاة  خا�شة   ، التكافل  لتحقيق  الفردية  الو�شائل 
الق�شاء على م�شاكل الفقر،  وبالتايل تقريب الفجوة الجتماعية بني املو�شرين 
واملحرومني، واإيجاد ال�شمانات الالزمة لتحقيق ذلك)2(. قال تعاىل: {ُخْذ ِمْن 
ْم َواللَُّ َسِيٌع   َعَلْيِهْم إِنَّ َصَلَتَك َسَكٌن لَُّ

ِّ
يِهم بَِها َوَصل

ِّ
ُرُهْم َوُتَزك

ِّ
َأْمَواِلِْم َصَدَقًة ُتَطه

َعلِيٌم} ]التوبة:103[. 
املطلب الثالث

دور الزكاة يف حتقيق التكافل الإجتماعي يف ال�سودان
خلل الفرتة )2011م - 2015م(

الواردة يف اجلدول رقم )2(  البيانات  ميكن تو�شيح ذلك من خالل   
ال�شودان  يف  الزكاة  ديوان  يقدمه  الذي  الدعم  مبلغ  يو�شح  الذي   ، التايل 
الأيتام وكفالة طالب  ، كفالة  ال�شحي  )التاأمني  الإجتماعية  لبع�س اخلدمات 
 - النبوية  وال�سرية  ال�سنة  خدمة  مركز   ، احلارث  م�سند  زوائد  عن  الباحث  بغية   ، البغدادي  التميمي  داهر  بن  حممد  بن  احلارث  حممد  اأبو   -1

املدينة املنورة ، �ش 508 ، 1992م.
�ش  الإدارية،  للعلوم  �سعود  امللك  جامعة  جملة  الإ�سالمية،  البيئة  يف  للزكاة  التوزيعية  الآثار  لتقدير  ريا�سي  منوذج  حجازي،  ال�سيد  املر�سي   -2

�سابق. مرجع   ،  81
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اجلامعات( وكذلك اجلهات  امل�شتفيدة  من هذا الدعم بالإ�شافة اإىل م�شاهمة 
قطاع اخلدمات الإجتماعية يف الناجت املحلي الإجمايل عن الفرتة )2011م - 

2015م( .

دعم الزكاة ال�سنة
للتاأمني 
ال�سحي

)األف جنيه(

الأ�رش 
امل�ستفيدة من 
دعم التاأمني 

ال�سحي 
)األف جنيه(

دعم الزكاة 
لكفالة 
الأيتام

)األف جنيه(

الأيتام 
امل�ستفيدين
)األف جنيه(

كفالة طلب 
اجلامعات

)األف جنيه(

الطلب 
امل�ستفيدين
)األف جنيه(

م�ساهمة 
اخلدمات 

الجتماعية يف 
الناجت الإجمايل 

)مليون جنيه(
201110300375122260051819360008000014531م
201268054383572024853411268458000018910م
201397042456403243257601518738192426244م
2014160500461304280053531754008375135511م
2015198200473548160055295785008736344452م

534096214993199680271657268618413038139648الإجمايل
امل�سدر : جمهورية ال�سودان ، تقارير ديوان الزكاة عن الفرتة )2011م- 2015م( .

البياين رقم )2( يو�شح دور ديوان الزكاة يف حتقيق التكافل  الر�شم   
الإجتماعي يف ال�شودان خالل الفرتة )2011م - 2015م( . 

رابعاً : دللت البيانات الواردة يف اجلدول رقم )2(:
اإن الدعم الذي يقدمه ديوان الزكاة يف ال�شودان خلدمة التاأمني ال�شحي   -
واأربعة  خم�شمائة   )534،096( بلغ  2015م(  ـ  )2011م  الفرتة  خالل 

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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وثالثون األف و�شتة وت�شعون جنيه حيث كان اأعاله يف عام 2015م بواقع 
)198،200( مائة وثمانية وت�شعني األف ومائتي جنيهاً ، واأدناه كان يف عام 
2011م بواقع )10،300( ع�شرة األف وثالثمائة جنيهاً ، وقد اإ�شتفادت من 
وثالثة  وت�شعمائة  األف  ع�شر  واأربعة  مائتان   )214،993( عدد  الدعم  هذا 

وت�شعون اأ�شرة . 
اإن الدعم الذي يقدمه ديوان الزكاة يف ال�شودان لكفالة الأيتام خالل الفرتة   -
و�شتمائة  األف  وت�شعون  وت�شعة  مائة   )199،680( بلغ  2015م(  ـ  )2011م 
وثمانون جنيه ، حيث كان اأعاله يف عام 2015م بواقع )81،600( واحد 
وثمانني األف و�شتمائة جنيه ، واأدناه كان يف عام 2012م بواقع )20،248( 
اإ�شتفاد من هذا الدعم  األف ومائتني وثمانية واأربعني جنيه، وقد  ع�شرين 
عدد )271،657( مائتان وواحد و�شبعون األف و�شتمائة و�شبعة وخم�شون 

يتيم .
اإن الدعم الذي يقدمه ديوان الزكاة يف ال�شودان لكفالة طالب اجلامعات   -
و�شتون  وثمانية  مائتان   )268،618( بلغ  2015م(  ـ  )2011م  الفرتة  خالل 
األف و�شتمائة وثمانية ع�شر  جنيه حيث كان اأعاله يف عام 2015م بواقع 
عام  يف  كان  واأدناه   ، جنيه  وخم�شمائة  األف  و�شبعني  ثمانية   )78،500(
واأربعني   وخم�شة  وثمامنائة  األف  وع�شرين  �شتة   )26،845( بواقع  2012م 
جنيه ، وقد اإ�شتفاد من هذا الدعم عدد )413،038( اأربعمائة وثالثة ع�شر 

األف وثمانية وثالثون طالباً .
لقطاع اخلدمات الإجتماعية املدعوم من ديوان الزكاة م�شاهمة يف الناجت   -
2015م( حيث بلغت م�شاهمته  ـ  الفرتة )2011م  املحلي الإجمايل خالل 

)139،648( مائة وت�شعة وثالثون األف و�شتمائة وثمانية واأربعون جنيه .
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املبحث اخلام�س
دور الزكاة يف متويل امل�رشوعات ال�سغرية

ميكن تو�شيح ذلك من خالل النقاط التالية :
املطلب الأول

مفهوم امل�رشوعات ال�سغرية
تق�شم امل�شروعات اإيل الآتي :

م�رشوعات فردية :
و هي التي يتم متليكها ل�شخ�س واحد اأو اأ�شرة واحدة وتتميز مبحدودية   
راأ�شمالها و�شرعة عوائدها وقلة عمالها )ل تتجاوز اخلم�شة عامل( وتعتمد يف 
وهي   ، حمدود  اإنتاجها  واإن  منها  للم�شتفيدين  الفنية  القدرات  على  جناحها 
تتمثل يف )ماكينات اخلياطة ، ترابيز اخل�شار ، متليك قوارب ال�شيد ، وهنالك 

م�شاريع اأخرى على ح�شب املنطقة التي يعي�س فيها العامل .
م�رشوعات جماعية :

وهي التي يتم متليكها لأكرث من �شخ�س اأو اأ�شرة ، وتتميز بكرب حجمها   
اخلم�شني  عن  عددهم  يقل  ل  فيها  العاملني  واإن  الفردية  بامل�شروعات  مقارنة 
ول يتجاوز املائة عامل واإن عمرها الإفرتا�شي اأكرب من عمر امل�شروع الفردي، 
وهي تتمثل يف )م�شاغل احلياكة ، معا�شر الزيوت ، م�شانع ال�شابون ، م�شانع 

الأحذية وامل�شنوعات اجللدية وم�شانع امللبو�شات القطنية ...الخ(
اأهداف متويل ديوان الزكاة للم�ساريع ال�سغرية:

 تتمثل يف الآتي :
حفظ ماء وجه الفقري باإيجاد م�شدر دخل ثابت له ولأ�شرته .  -

رفع املعاناة عن حمدودي الدخل وذلك ببيع منتجات امل�شاريع هذه ب�شعر   -
التكلفة .

حتويل الأ�شر الفقرية اإىل اأ�شر منتجة)1(.  -
الإ�سالمية،  درمان  اأم  ، جامعة  من�سورة(  ر�سالة ماج�ستري )غري   ، ال�سغرية  امل�سروعات  الزكاة يف متويل  دور   ، الرازق حممد خمتار  زينة عبد   -1

كلية الإقت�ساد و العلوم الإجتماعية ، ال�سودان ، �ش �ش 79_80 ، 1997م.

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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املطلب الثاين

اأهمية امل�رشوعات ال�سغرية
النحو  على  تناولها  ميكن  واإجتماعية  اإقت�شادية  اأهمية  ال�شغرية  للم�شروعات 

التايل :
)اأ( الأهمية الإقت�سادية للم�رشوعات ال�سغرية:

حتقيق  يف  ت�شاعد  التي  الو�شائل  اأهم  من  ال�شغرية  امل�شروعات  تعترب   
التنمية الإقت�شادية وكذلك الإعانة على معاجلة بع�س امل�شكالت التي يعاين منها 
الإقت�شاد املعني ، لذلك ميكن تو�شيح الأهمية الإقت�شادية لهذه امل�شروعات 

على النحو التايل :
ت�شجيع الإدخار وتوجيهه نحو الإ�شتثمار املبا�شر.  -

خلق فر�س عمل لالأ�شخا�س الراغبني فيه والقادرين عليه .  -
توفري بع�س العمالت الأجنبية من خالل اإنتاج  ال�شلع التي ميكن ت�شديرها   -

خارجياً بالإ�شافة اإىل �شلع التي ميكن اأن حتل حمل الواردات .
توليد قيمة م�شافة للمنتجات والرثوات الوطنية  -

خلق فر�س اإ�شتثمارية جديدة .  -
من  وذلك  الت�شخم  اأو  الك�شاد  م�شكالت  مواجهة  من  الإقت�شاد  متكني   -
خالل حتقيق الزيادة يف عر�س املنتجات التي اإزداد الطلب عليها وكذلك 

تخفي�س معدل البطالة. 
اإنها توؤدي دوراً مهماً يف ربط ال�شناعات بع�شها ببع�س وذلك من خالل   -
توليدها لبع�س املنتجات التي حتتاجها امل�شروعات ال�شناعية يف مرحلة من 

مراحلها)1(. 

التي  املعوقات  و  جناحها  متطلبات  و  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  اأهميتها  و  املتو�سطة  و  ال�سغرية  املن�ساآت  تعريف   ، ذياب  اأبو  نبيل   -1
 " ال�سغرية واملتو�سطة  املن�ساآت  الإ�سالمية يف متويل  املالية  امل�سارف واملوؤ�س�سات  " دور  ال�ساد�ش بعنوان  ال�سنوي  تواجهها، بحث مقدم للملتقى 

الأكاديية العربية للعلوم املالية و امل�سرفية ، عمان ، �ش 35 ، 27_9/29 3002م.
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)ب( الأهمية الإجتماعية للم�رشوعات ال�سغرية:
ميكن تناول الأهمية الإجتماعية للم�شروعات ال�شغرية من خالل النقاط   

التالية:
- زيادة معدل م�شاهمة الأفراد يف الإقت�شاد املحلي:

         يت�شح ذلك من خالل ت�شجيع القطاع العائلي على الإدخار واحلد من 
اإمتالك بع�س امل�شروعات الإنتاجية  معدل الإ�شتهالك الأمر الذي يعينه على 
املناطق  يف  خا�شة  عليها  احل�شول  ميكن  التي  الأرباح  معدل  زيادة  ثم  ومن 

الريفية حيث تكون البيئة منا�شبة لذلك . 
- الإ�شتخدام الأمثل لعن�شر العمل:

العماله  مهارات  لتنمية  الو�شائل  اأجنح  من  ال�شغرية  امل�شروعات  تعترب   
واإ�شتثمارها ب�شكل جيد ، حيث اإنها ت�شتوعب العمال باأدنى معدل كفاءة ممكن 
، ومن ثم تهتم بتدريبهم على ح�شب احلاجة لتلك الكوادر ، الأمر الذي يعني 

على حتقيق اأهداف املجتمع .
- حتقيق الإ�شتقرار الإجتماعي:

تعمل امل�شروعات ال�شغرية على حتقيق الإ�شتقرار الإجتماعي ، وذلك من   
خالل ما تتيحه من فر�س عمل جديدة متكن املجتمع من تعظيم معدل دخله.         

كما اأن  لها دور فاعل يف حتقيق الإ�شتقرار الإجتماعي عن طريق احلد   
تقليل  ت�شاهم يف  الأقاليم اجلاذبة ،  وكذلك  اإىل بع�س  الداخلية  الهجرة  من 
الهجرة اخلارجية اإىل الدول التي متيزت بتح�شن م�شتوى املعي�شة فيها ، كما 
اأنها ت�شهم يف تنمية العالقات ال�شخ�شية يف املجتمع ، بالإ�شافة اإىل اإنها تركز 

يف الأ�شا�س على اإ�شباع حاجة الفقراء يف املجتمع)1(.

" دور امل�سروعات ال�سغرية  ، التمويل الإ�سالمي للم�سروعات ال�سغرية ، ورقة عمل مقدمة للندوة القت�سادية الثانية بعنوان  قا�سم احلموري   -1
و الجتماعية لإقليم ال�سمال ، جامعة اإربد الأهلية، الأردن، �ش 33 ، 4_5/ 1999م

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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املطلب الثالث

دور الزكاة يف متويل امل�رشوعات ال�سغرية يف ال�سودان
خلل الفرتة )2011م - 2015م(

الواردة يف اجلدول رقم )3(  البيانات  ميكن تو�شيح ذلك من خالل   
ال�شودان  يف  الزكاة  ديوان  يقدمه  الذي  الدعم  مبلغ  يو�شح  الذي  التايل، 
لبع�س امل�شروعات ال�شغرية )م�شروعات جماعية وم�شروعات فردية( وكذلك 
اجلهات  امل�شتفيدة  من هذا التمويل بالإ�شافة اإىل اإنتاجية امل�شروعات التي مت 

متويلها بوا�شطة الزكاة عن الفرتة )2011م ـ 2015م( .
التمويل املقدم ال�سنة

ب�سكل جماعي 
)األف جنيه(

الأ�رش امل�ستفيدة 
من التمويل 

اجلماعي
التمويل املقدم 
ب�سكل فردي 

)األف جنيه(
الأ�رش 

امل�ستفيدة 
من التمويل 

الفردي(

اإجمايل التمويل 
الزكوي

)األف جنيه(
اإنتاجية 

امل�رشوعات 
املمولة زكويًا  

)كجم /الفدان(
201161،800158،38315،60042،504774002،7550م
201217،855151،05310،8211،72228،6762،6010م
201347،682200،24655،97717،374103،6592،7580م
201476،10072،62686،60019،212162،70018100م
201555،81257،35558،5855،758114،39721480م

259،249639،663227،58386،570486،832120720الإجمايل
امل�سدر : جمهورية ال�سودان ، تقارير ديوان الزكاة عن الفرتة )2011م- 2015م( .
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الر�شم البياين رقم )3( يو�شح دور ديوان الزكاة يف متويل امل�شروعات   
ال�شغرية يف ال�شودان خالل الفرتة )2011م - 2015م( . 

املطلب الرابع
دللت البيانات الواردة يف اجلدول رقم )3(

ي�شري اجلدول رقم )3( اإىل اأن ديوان الزكاة يف ال�شودان يقدم التمويل   -
الفرتة )2011م -  ال�شغرية يف �شكل متويل جماعي خالل  للم�شروعات 
2015م( حيث بلغ التمويل من هذا النوع مبلغ )259،249( مائتان وت�شعة 
وخم�شون األف ومائتان وت�شعة واأربعون جنيه ، وكان اأعلى معدل له يف 
عام 2014م بواقع )76،100( �شتة و�شبعني األف ومائة جنيه، واأدنى معدل 
له كان يف عام 2012م بواقع )17،855( �شبعة ع�شر األف وثمامنائة وخم�شة 

وخم�شني جنيه .
ب�شكل  الزكاة  ديوان  يقدمه  الذي  التمويل  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد  اإن   -
جماعي خالل الفرتة )2011م - 2015م( بلغ )639،663( �شتمائة وت�شعة 

وثالثون األف و�شتمائة وثالثة و�شتون اأ�شرة .
يقدم  ال�شودان  الزكاة يف  ديوان  اأن  على  رقم )3(  اجلدول  بيانات  تدل   -
الفرتة  خالل  فردي  متويل  �شكل  يف  ال�شغرية  للم�شروعات  التمويل 
النوع مبلغ )227،583(  التمويل من هذا  بلغ  2015م( حيث  )2011م - 
وكان   ، جنيه  وثمانون  وثالثة  وخم�شمائة  األف  وع�شرون  و�شبعة  مائتان 
اأعلى معدل له يف عام 2014م بواقع )86،600( �شتة وثمانني األف و�شتمائة 
جنيه ، واأدنى معدل له كان يف عام 2012م بواقع )10،821( ع�شرة األف 

وثمامنائة وواحد وع�شرين  جنيه .
ب�شكل  الزكاة  ديوان  يقدمه  الذي  التمويل  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد  اإن   -
فردي خالل الفرتة )2011م - 2015م( بلغ )86،570( �شتة وثمانون األف 

وخم�شمائة و�شبعون اأ�شرة . 
الفرتة )2011م  ال�شغرية خالل  للم�شروعات  املقدم  التمويل  اإجمايل  اإن   -

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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- 2015م( بلغ )486،832( اأربعمائة و�شتة وثمانون األف وثمامنائة واإثنان 
وثالثون جنيه ، كان اأعلى معدلته يف عام 2014م بواقع )162،700( مائة 
واإثنني و�شتني األف و�شبعمائة جنيه واأدنى معدلته كانت يف عام 2012م 

بواقع )28،676( ثمانية وع�شرين األف و�شتمائة و�شتة و�شبعني جنيه .
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اخلامتـــــــة
اأىل  بالإ�شافة  اإليها  النتائج التي مت التو�شل  ت�شتمل خامتة البحث على   

التو�شيات كما يلي :
النتائج:

تتمثل النتائج فيما يلي :
اإن التقيد باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية هو ال�شابط الأ�شا�شي لإ�شتثمار اأموال الزكاة .  -

اإن لديوان الزكاة يف ال�شودان م�شاهمة معتربة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة   -
األف  مبلغ )69،284(  يقدر  امل�شتدامة  التنمية  مل�شروعات  دعمه  كان  حيث 
جنيه بالن�شبة لقطاع الإنتاج النباتي و)112،594( األف جنيه بالن�شبة لقطاع 

الإنتاج احليواين خالل الفرتة )2011م - 2015م( .
التكافل  حتقيق  يف  ي�شاهم  اأن  ال�شودان  يف  الزكاة  ديوان  اإ�شتطاع   -
األف   )534،096( مبلغ  ال�شحي  التاأمني  خلدمة  بدعمه  وذلك  الإجتماعي 
جنيه وكفالة الأيتام مببلغ )199،680( األف جنيه وكفالة طالب اجلامعات 

مببلغ )268،618( األف جنيه ، ذلك خالل الفرتة )2011م - 2015م( .
للم�شروعات  التمويل  تقدمي  يف  ن�شاط  ال�شودان  يف  الزكاة  لديوان  اإن   -
ال�شغرية الفردية واجلماعية حيث قدرة املبالغ املقدمة لهذا الغر�س بحوايل 

)486،832( األف جنيه خالل الفرتة )2011م - 2015م( .
التو�سيات:

يو�شي البحث بالآتي :
اأهمية مراعاة اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية يف اأي م�شروع ت�شتثمر فيه اأموال الزكاة .   -
اأهمية تقدمي املزيد من الدعم لقطاعات الإنتاج النباتي واحليواين ، خا�شة   -

اأن لتلك القطاعات دور يف اإ�شباع حاجات الفقراء وامل�شاكني .
اأهمية زيادة م�شاهمة الزكاة يف دعم اخلدمات ال�شحية والتعليمية  لتمكني   -

الفقراء وامل�شاكني من احل�شول على تلك اخلدمات .
اأهمية زيادة متويل الزكاة للم�شروعات ال�شغرية  التي ي�شتفيد منها الفقراء   -

وامل�شاكني . 

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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امل�ســـادر املراجـــــع

اأوًل : القراآن الكرمي .
ثانياً : امل�سادر واملراجع:

اأبو حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي ، بغية الباحث   )1(
عن زوائد م�شند احلارث ، مركز خدمة ال�شنة وال�شرية النبوية - املدينة 

املنورة ، 1992م . 
امليداين ، اللباب يف �شرح الكتاب - كتاب الزكاة ، املكتبة العلمية ،   )2(

بريوت ، 1980م 
 ، الإقت�شادية  املوارد  على  الزكاة  اأثر   ، اإبراهيم  بن  حممد  ال�شحيباين   )3(

�شركة العبيكان ، الريا�س ، 1990م 
ال�شبري حممد عثمان ، اإ�شتثمار اأموال الزكاة - روؤية فقهية معا�شرة ،   )4(

الكويت ، 1992م 
ال�شيخ ابو القا�شم زين العابدين ، التكافل يف �شوؤ القراآن وال�شنة ، دار   )5(

ال�شريعة للن�شر ، ال�شودان ، 1997م 
يو�شف القر�شاوي، فقه الزكاة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط25 ، 2006م.   )6(
 ،2 ط  م�شر،   ، املعارف  دار   ، الو�شيط  املعجم   ، العربية  اللغة  جممع   )7(

املجلد الثاين ، 1972م .
حممد الب�شري عبد القادر ، نظام الزكاة يف ال�شودان ، د/ن ، ال�شودان،   )8(

، 2013م ط2 
حممد �شليمان الأ�شقر ، اأبحاث يف ق�شايا الزكاة ، دار النفائ�س ، عمان،   )9(

، 2004م  ط3 
حممد بن اإ�شماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري ، الأدب املفرد ، دار   )10(

الب�شائر الإ�شالمية ، بريوت ، ط3، 1989م .
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نوزاد عبد الرحمن الهيتي _ ح�شن ابراهيم املهندي ، التنمية امل�شتدامة   )11(
الدائمة  اللجنة  من�شورات   ، والتحديات  الإجنازات  قطر  دولة  يف 

لل�شكان، قطر ، 2008م . 
ديوان  النا�شر   ، ال�شودان  الزكاة يف  ، جتربة  املويل  ف�شل  الدين  ن�شر   )12(

الزكاة ، اخلرطوم ، 2002م 
�شوقي اأحمد دنيا ، الإ�شالم والتنمية القت�شادية ، دار الفكر العربي ،   )13(

القاهرة ،  1979م . 
اأ�ش�س ومبادئ واأهداف ،  الإقت�شاد الإ�شالمي  عبد اهلل عبد املح�شن ،   )14(

الريا�س، ط 6 ، 2000 م 
عبد ال�شالم م�شطفى ، تقدير وتنمية ح�شيلة الزكاة يف ال�شودان ، معهد   )15(

علوم الزكاة ، ال�شودان ، 2016م .
الدول  ، جامعة  العوملة  والتنمية يف ظل  البيئة  اإدارة   ، م�شطفى  خالد   )16(

العربية ، القاهرة  ، 2007م 
ثالثا : البحوث والتقارير:

املر�شي ال�شيد حجازي، منوذج ريا�شي لتقدير الآثار التوزيعية للزكاة   )17(
يف البيئة الإ�شالمية، جملة جامعة امللك �شعود للعلوم الإدارية، العلوم 

الإدارية،الريا�شه ، 1997م .
للم�شروعات  والإجتماعية  الإقت�شادية  الآثار  اأحمد،  الرحمن  عبد  وفاء   )18(
الإنتاجية لديوان الزكاة يف ال�شودان ، ر�شالة ماج�شتري ) غري من�شورة(، 
جامعة اأم درمان الإ�شالمية،كلية الدرا�شات العليا ، ال�شودان، 2006م . 
امل�شروعات  متويل  يف  الزكاة  دور   ، خمتار  حممد  الرازق  عبد  زينة   )19(
ال�شغرية ، ر�شالة ماج�شتري )غري من�شورة( ، جامعة اأم درمان الإ�شالمية، 

كلية الإقت�شاد والعلوم الإجتماعية ، ال�شودان ، 1997م.

2015م(  - الآثار القت�صادية والجتماعية للزكاة يف ال�صودان )2011م 

حمور القت�شاد
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ح�شن عبد اهلل حممد ، تقومي جتربة تطبيق الزكاة يف ال�شودان ، ر�شالة   )20(
الدرا�شات  كلية   ، كردفان  غرب  جامعة   ، من�شورة(  )غري  ماج�شتري 

العليا، ال�شودان ، 2007م . 
م�شطفى حممد م�شند ، دور الزكاة يف حتقيق العدل الإجتماعي جتربة   )21(
ديوان الزكاة يف ال�شودان ، املوؤمتر العاملى التا�شع لالإقت�شاد والتمويل 

الإ�شالمى ، ا�شتنبول ، تركيا ، 9-10 �شبتمرب 2013م . 
يف  واأهميتها  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  تعريف   ، ذياب  اأبو  نبيل   )22(
التي  واملعوقات  جناحها  ومتطلبات  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
تواجهها، بحث مقدم للملتقى ال�شنوي ال�شاد�س بعنوان " دور امل�شارف 
 " املالية الإ�شالمية يف متويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة  واملوؤ�ش�شات 

الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية، عمان، 27-9/29 3002م.
قا�شم احلموري ، التمويل الإ�شالمي للم�شروعات ال�شغرية ، ورقة عمل مقدمة   )23(
والجتماعية  ال�شغرية  امل�شروعات  "دور  بعنوان  الثانية  القت�شادية  للندوة 

لإقليم ال�شمال"، جامعة اإربد الأهلية، الأردن، 4-5/ 1999م . 
�شليمة طبايبة ، دور ال�شيا�شة النقدية الإ�شالمية يف حتقيق التنمية ، املوؤمتر   )24(
الدويل التا�شع لالإقت�شاد والتمويل الإ�شالمي ، كلية العلوم الإقت�شادية 

وعلوم الت�شيري والعلوم التجارية ، جامعة قاملة ، اجلزائر ، د/ت . 
عبد الفتاح حممد فرح ، التوجيه الإ�شتثماري للزكاة ، ر�شالة دكتوراة   )25(
)غري من�شورة( ، جامعة اأم درمان الإ�شالمية ، كلية الإقت�شاد والعلوم 

الإجتماعية ، ال�شودان ، 1996م .
عالء الدين عادل الرفاتي ، الزكاة ودورها يف الإ�شتثمار والتمويل،  املوؤمتر   )26(
العلمي الأول الإ�شتثمار والتمويل يف فل�شطني بني اآفاق التنمية والتحديات 

مايو 2005م .  املعا�شرة، اجلامعة الإ�شالمية ، كلية التجارة ، 10-8 
حتى  )2011م  الأعوام  تقارير  الزكاة،  ديوان  ال�شودان،  جمهورية   )27(

2015م(. 



فن القيادة اإلدارية يف املنهج اإلسالمي 
»القائد الفاتح واحلاكم الصاحل ذو القرنني أمنوذجًا«

 د. هدى حممد الأمني عبداهلل* 

اأ�ستاذ م�ساعد، ق�سم اإدارة الأعمال، كلية القت�ساد والعلوم الإدارية، جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.  *





259    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

ملخ�س البحث
الإ�شالمي  املنهج  يف  الإدارية  القيادة  فن  مو�شوع  الدرا�شة  تناولت   
واتخذت من �شخ�شية القائد ال�شالح ذو القرنني منوذجا وهدفت الدرا�شة اإىل 
باملزيد من املعرفة والتعرف على  الباحثني  تزويد املجتمع الإن�شاين وجمتمع 
دور القيادة الإدارية يف تنمية وحتقيق النجاح للمنظمات الإدارية وتنبع اأهمية 
القيادة من كونها ت�شعي اإىل حتويل الأهداف اإىل نتائج وت�شاعد على ال�شيطرة 
على امل�شكالت املوجودة يف العمل ور�شم اخلطط الالزمة حللها . ي�شتخدم 
والتنقيب  والبحث  الدقيق  بالتتبع  وذلك  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث 
وحتليلها  درا�شتها  يف  الجتهاد  ثم  الدرا�شة  حمل  واملو�شوعات  امل�شائل  يف 

وت�شنيفها ل�شتخال�س النتائج  العلمية منها.
ال�شالح  اأن احلاكم  اأهمها يف  نتائج متثلت  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد   
تعتمد على عوامل  القيادة  لقومه ، وفاعلية  التغيري لالأح�شن  با�شتطاعته خلق 
اإتعاظ  اأهم التو�شيات يف �شرورة  كثرية تتغدي �شفاته ال�شخ�شية . ومتثلت 
احلكام ومن لديهم �شلطة من ق�شة ذي القرنني فالرفق والرحمة والتوا�شع من 

�شفات العظماء واللتزام باملنهج الإ�شالمي �شرورة ل�شالمة الطريق .

حمور الإدارة
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Abstract

 The  study dealt with the subject of the art of administrative 
leadership in the Islamic curriculum and took the personality of the 
good leadership and was taken from the character of  ZulQarnain  
model .
 The study aimed to provide the human society and the 
community of researchers with more knowledge and  knowledge 
of the role  of administrative leadership in the development  and 
success of the of administrative organizations, the researcher uses 
the analytical descriptive method by careful tracking , researcher 
and exploration in the subjects  and topics under study ,and then 
diligence in their study  and classification to derive the thereof. 
The importance  of leadership stems from the fact  that is seeks to 
turn goals in to results and helps to control the existing problems 
in the necessary plan to solve them.
 The  study has   researched   The  results , The most  important 
of which is that the good ruler  can create  the best change for 
the role and the effectiveness of the leadership depends on many 
factors beyond   the personality qualities.
 The most important recommendation were the necessity of 
awakening the rulers and those who  have  the authority of the story 
of the two centuries .The compassion , compassion and humility 
of the  qualities of the great and adherence to the Islamic approach 
is necessary for his safety.
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مقدمــــة 
عمليات  يف  الإن�شاين  التاريخ  مدى  على  الب�شري  العقل  انتقل  لقد   
يحيط  ما  كل  كونية ويف  من ظواهر  بالإن�شان  يحيط  ما  كل  وتاأمل يف  بحث 
بالإن�شان من ظواهر كونية . وظل الهدف الأ�شا�شي يتمثل يف الو�شول اإىل 
احلقائق العلمية التي حتكم تلك الظواهر وتوظيف ذلك لتحقيق ثنائيات غايات 
الإن�شان وحتقيق �شعادة الأفراد ، فالإ�شالم دين حنيف دعا النا�س اإىل الإ�شالح 
واإىل اللتزام مببادئ ، الدين وال�شري على هدى املر�شلني وذلك حتى يجنبهم 

الوقوع يف اخلطيئة والعتقاد اخلاطئ باأن النحراف عن احلق هما املهارة .
العبادات  بناء  عملية  دار�شة  اإىل  امل�شلم  الباحث  اهتمام  توجه  واإذ   
الفعالة فاإنه تعنى عليه العودة اإىل الأ�شول، وذلك من خالل درا�شة ميزات 
القيادة الإ�شالمية ، وقادة الأمة العظماء وا�شتخال�س مالمح �شلوكهم و ما فيها 

من ميزات عهد لتقدمي قيادات م�شتقبلية للعامل الإ�شالمي املعا�شر .
وترك  والأ�شا�شية  العامة  القواعد  بالقيادة من حيث  عني  الإ�شالم  اأن   

التفا�شيل والأ�شاليب اإىل ظهور كل زمان ومكان . 
�شلوك( وقدرات  – معارف -  ذاتية )مهارات  فالقيادة هي قدرات   

تنظيمية واإدارية اجتماعية .
وبناء على بالتقدم يوجد اتفاق عام على اأن الإدارة متثل اأهم الأن�شطة   
بينهم يف  التي  ال�شلع واخلدمات  وتوزيع  اإنتاج  بهدف  الأفراد  ميار�شها  التي 

التقاء مب�شتوى معي�شة اأفراد املجتمع اإىل الأف�شل يف خمتلف املجالت .
م�سكلة الدرا�سة :

الهتمام  قيمة  كانت  املنظمة  يف  عن�شر  اأهم  الب�شري  العن�شر  كان  ملا   
تنمية ورفع كفاءته وفعاليته داخل  التطوير من خالل  اإىل مرحلة  الو�شول  به 
املنظمة ولكن ل جمال للو�شول اإىل هذا الأمن خالل تبني قيادة اإدارية ناجحة 
وفعالة ت�شتطيع التاأثري وا�شتمالة اأفراد اجلماعة نحو ال�شلوك الإيجابي املرغوب 

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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الذي متا�شي مع اأهداف املنظمة ، وهذا يعني غر�س ثقافة تنظيمية اإيجابية يف 
اأذهان اأفراد املجموعات داخل التنظيم ، لأن القيادة الإدارية الركيزة الأوىل 
واملعيار الأ�شا�شي الذي يتحدد به النجاح ، وتكمن م�شكلة البحث يف ال�شوؤال 

التايل :
اأفراد  اإدارية ناجحة وفعالة ت�شتطيع التاأثري وا�شتحالة  كيف تبني قيادة   

اجلماعة نحو ال�شلوك اليجابي؟
اأهمية البحث : 

 ، نتائج  اإىل  الأهداف  اإىل حتويل  ت�شعي  القيادة من كونها  اأهمية  تتبع   
واأنها خلقة الو�شل بني العاملني وخطط املوؤ�ش�شة وت�شوراتها امل�شتقبلية ، فهي 
اأنها  تعمل على توحيد جهود العاملني نحو حتقيق الأهداف املو�شوعة ، كما 

ت�شاعد ال�شيطرة على م�شكالت العمل ور�شم اخلطط الالزمة حللها .
منهج البحث :

مو�شوع  الظاهرة  بو�شف  وذلك  الو�شفي  املنهج  الباحث  ي�شتخدم   
ثم  الدرا�شة  حمل  املو�شوعات  يف  والنفي�س  الدقيق  بالتتبع  وذلك  الدرا�شة 

الجتهاد يف درا�شتها وحتليلها .
ت�ساوؤلت الدرا�سة :

ما الذي يجب على القائد عمله حتى يحقق التعاون مع مروؤو�شه .  .1
ما هي الجتاهات الأ�شا�شية لل�شلوك القيادي .  .2

الداخلي  النظام  وتفعيل  تنمية  يف  الناجحة  الإدارية  القيادة  دور  هو  ما   .3
للموؤ�ش�شة .

�شلوك  يربز  الذي  املوقف  على  بناءا  قيادي  موقف  ا�شتنباط  يتم  كيف   .4
القائد.

اأهداف البحث :
تزويد املجتمع الإن�شاين وجمتمع الباحثني باملزيد من املعرفة .  .1
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تو�شيح اأهمية العالقة بني القادة والعمال .  .2
اإىل  وعزوها  و�شماتها  وخ�شائ�شها  الإدارية  القيادة  اأركان  اأهتم  تاأ�شيل   .3
اأ�شولها الإ�شالمية املتمثلة يف القراآن وال�شنة واإلغاء ال�شوء على �شلوك 
القادة امل�شلمني وتقدميهم امنوذجاً لكل اإداري م�شلم يف عمله اإىل اإر�شاء 

اهلل تعاىل واإتباع �شنة نبيه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم .
الإحاطة ببع�س الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذلك القيادة .  .4

التعرف على دور القيادة يف تنمية وحتقيق النجاح للمنظمات الإدارية.  .5
هيكل البحث :

�شيتم معاجلة هذا البحث من خالل خم�شة مباحث �شتاأتي اإن �شاء اهلل   
على النحو التايل:

املبحث الأول: مفاهيم اأ�شا�شية.
املبحث الثاين: فل�شفة اإدارة الر�شول ىل اهلل عليه و�شلم.
املبحث الثالث: خ�شائ�س املنهج الإ�شالمي يف الإدارة.

املبحث الرابع: ذو القرنني القائد الفاحت اأمنوذجاً.
املبحث اخلام�س: �شد ذي القرنني.

خامتة البحث وت�شمل اأهم النتائج والتو�شيات.

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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املبحث الأول
مفاهيم اأ�سا�سية

تعريف الإدارة واملدير :
ميكن تعريف الإدارة باأنها عملية التخطيط واتخاذ القرارات والتنظيم   
املوارد  املنظمة على  متار�س يف ح�شول  التي   ، والرقابة  والتح�شري  والقيادة 
اإىل  وحتويلها  وتوحيدها  وفر�شها  واملعلوماتية  واملالية  واملادية  الب�شرية، 
خمرجات للكفاءة بغر�س حتقيق اأهدافها والتكيف مع بيئتها الفاعلية والغر�س 
ال�شرائح  اإىل  واخلدمات  ال�شلع  لتقدمي  هو  اأجله  من  املنظمة  وجدت  الذي 
املختلفة من املجتمع واملنظمة هي وحدة اجتماعية هادفه اأما من�شاأة الأعمال اأو 
)املن�شاأة( اختيارا فهي منظمة ي�شتهدف من بني اأهم ما ت�شتهدف ، حتقيق املرور 
القت�شادي اأو املايل اأو املادي  ، املمثل بالربح )نقطة قيمة املن�شاأة( للمالكني 

فاملن�شاأة اأذن هي نوع من اأنواع املنظمات . 
فاإذا كانت الظاهرة الإدارية تخ�س املنظمات عموما ولي�س املن�شاأة فقط   
اإذا كانت الظاهرة الإدارية تخ�س املن�شاأة على  اأما  ا�شتخدم م�شطلح املنظمة 
وجه التحديد في�شتعمل م�شطلحها . وعليه فاملدير هو الفرد الذي تتكون فعالياته 
والرقابة  والتحفيز  والقيادة  والتنظيم  القرار  واتخاذ  التخطيط  من  الأ�شا�شية 
الب�شرية واملادية واملالية واملعلوماتية يف  وذلك فيما يخ�س بعاملة مع املوارد 
املنظمة لكفاءة وفاعلية هو م�شدر القوة الراجعة يف املنظمة الالزمة لتحريك 

املوارد ال�شالبة وتو�شليها نحو حتقيق اأهدافها بكفاءة والتكيف مع بيئتها)1(.

وتعريف القيادة هي توجه الأن�شطة جماعة ما بغر�س اإجناز اأهداف املنظمة .
املفهوم اللغوي وال�سطلحي للقيادة يف الفكر الإ�سلمي :

القيادة هي من التعامل مع العن�شر الب�شري والطبيعية الب�شرية فهي من   
التاأثري يف جمموعة من الأفراد عن طريق الإقناع وال�شتمالة وتقدمي املثل من 
اأجل مثلهم على اإتباع خط معني اأو اأ�شلوب معني يف العمل ويرى الباحثون 

�ش13.  ، 2016م   ، والتوزيع  للن�سر  امل�سرية  دار   : عمان   ، الإدارة  مبادئ   ، ال�سماع  حممد  خليل   -1
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اأن العنا�شر الأ�شا�شية للقيادة يف املفهوم الإ�شالمي هي:
القائد : ووجود قائد يتمتع ب�شفات قيادية اإ�شالمية متكنه من القدرة على   .1

تن�شيق وتوجيه جمموعة من الأفراد .
اجلماعة : وجود جماعة من الأفراد يعتقدون املنهج الإ�شالمي للحياة.  .2

الهدف : يوؤثر القائد يف �شلوك الأفراد بالأ�شلوب الأ�شلوب الإ�شالمي   .3
من اأجل حتقيق اأهداف حمدودة يف ظل النظام الإ�شالمي .

�شلوك  يف  بالتاأثري  والنفوذ  القوة  ا�شتخدام  هي  القيادة   : اآخر  تعريف   
اأو النفوذ اخل�شائ�س ال�شخ�شية  الآخرين وقد يكون م�شدر هذه القوة 

للقائد اأو معرفة داخل املنظمة)1(.
الإدارة :

تعرف الإدارة يف امل�شادر الإدارية باأنها تن�شيق املوارد الب�شرية وغري   
تتحه  والن�شر  الآلت  بداأت  وعندما  املنظمة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  الب�شرية 
باأ�شطراد اإىل م�شتويات اأعلى فاأعلى من التخ�ش�س اأ�شبحت الإدارة �شرورية 
فروع  اأحد  والإدارة   ، ممات  الإدارة  اإن  املتنوعة  والعمليات  املهمات  تن�شيق 
املعرفة ، ولكن الإدارة هي الن�شر اأي�شا فكل اإجناز لالإدارة هو اإجناز املدير وكل 
اإخفاق لها هو اأخفاق ملدير . اأي الب�شر هم الذين يريدون ولي�شت القوى اأو 
احلقائق ، فب�شرية املديرين واإخال�شهم ونزاهتهم هي التي جتدد ما اإذا كانت 
الإدارة اإدارة اأو تنوء اإدارة اأن الإدارة عمل خمتلف عن غريه  من الأعمال 
فهي بخالف عمل الطبيب لأنها يجب اأن تتم داخل منظمة اأي يف داخل ن�شيج 
، ولكن  يعمله مهم  املثال وما  دائما  املدير  الإن�شانية لذلك كان  العالقات  من 

اأيكفي هذا دلياًل على م�شروعية الإدارة ؟ 
اجلواب يوؤكد اأن املجتمع يف هذا الع�شر جمتمع منظمات اإذ اأن كل   
عمل اأو مهمة اجتماعية يتم اأداوؤها يف موؤ�ش�شات كبرية لها اإدارتها ونتيجة بهذا 
العمل جند اأغلب النا�س يف الدول املتقدمة علمنا ملوظفني وكاأع�شاء موؤ�ش�شات 

. �ش88   ، 2005م   ، املفتوحة  ال�سودان  جامعة  من�سورات   ، اخلرطوم   ، ط1   ، والتنظيم  الإدارة  اأ�سول   ، اإ�سماعيل  مكي  ذكي   -1

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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اأديرت من خالل هيكل وتنظيم اإداري . اإن الإدارة هي اإدارة النتقال وثمرة 
له ، والإدارة هي اجلهاز الذي ميكن مهامها ومن هنا تاأكدت م�شروعية الإدارة 

اأي اأنها تتحرك من مرحلة اإزدهار الإدارة اإىل مرحلة اأداء الإدارة)1(.
الوظيفة القيادية للمدير :

من خالل ممار�شة القيادة ، تاأمني التعاون مع الآخرين يف حتقيق الأهداف   
ولكل مدير ، مهما كان م�شتواه  يف الهيكل التنظيمي دور قيادي وعلى الرغم 
الثنني  اأَن  والقيادة( واحلق  )الإدارة  بني م�شطلحي  ي�شاوي  بع�شهم  اأن  من 
خمتلفان بقيم اأرب وظائف هي التخطيط ، التنظيم ، القيادة والرقابة ، وقد 
تت�شمنه  ما  واأهم   ، الوظائف  من  لأي  اأدائه  فا�شاًل يف  اأو  ناجحاً  املدير  يكون 
القيادة املوهية الجتماعية التي يتمتع بها املدير يف احل�شول على اأف�شل اأداء 
ممكن من قبل املروؤو�شني ، كما اأن القيادة ل ت�شاوي الأجرة الر�شمية التي تعتمد 

على الثواب والعقاب الر�شميني فقط)2(.
القيادة يف احل�سارة العربية الإ�سلمية :

النظام قبل الإ�شالم ،  التفكك وعدم  عا�س املجتمع العربي حالة من   
وبظهور الإ�شالم واإقامة دولته الأويل يف عهد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
 ، الدولة  اأجهزة  �شمل جميع  متقدما  اإداريا  تنظيما  العربية  الإدارة  �شهدت   ،
واأ�شبح للعرب ولأول مرة يف تاريخهم ، دولة لها اأركانها الثالثة : الأر�س ، 
ال�شعب ، والنظام . واأوجد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم نظاما اإداريا خا�شا، 
ل عالقة له ول تاأثري عليه من اأي ح�شارة �شابقة)3(. ففي عهده �شلى اهلل عليه 
و�شلم كان التنظيم الإداري يقوم يف ظل حكومة مركزية قوية ومنظمة ، وكان 
�شلى اهلل عليه و�شلم هو امل�شرع ، القائد ورئي�س الإدارة كلها فقد اأكد الإ�شالم 
على حتمية القيادة ك�شرورة اجتماعية لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم : " ل يحل 
 ، 2004م   ، والتوزيع  للن�سر  امل�سرية  دار   ، عدن   ، ط2   ، متغري  عامل  يف  جديدة  اإدارة   ، الإ�سرتاتيجية  الإدارة   ، حبتور  بن  �سالح  العزيز  عبد   -1

�ش29.
. �ش253   ،) 2016م   ، والتوزيع  للن�سر  امل�سرية  دار   : )عمان   ، ط7   ، الإدارة  مبادئ   ، ال�سماع  حممد  خليل   -2

. �ش51   ، 2003م   ، عمان   ، ط3   ، جمدلوي  روائع  دار   ، اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  الإ�سالمية  الإدارة   ، جمدلوي  فاروق   -3
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لثالثة يكونون بفالة من الأر�س اإل اأمروا عليهم اأحدهم".
ومن اأهم ال�شمات القيادية التي عرفتها الإدارة يف عهد الر�شول �شلى اهلل   
عليه و�شلم ، القدوة احل�شنة ، الإخاء الرب والرحمة والإيثار ، وكان عليه ال�شالة 
يجدونه  من  اأ�شلح  امل�شلمني  اأعمال  يولوا  اأن  على  الأمر  اأويل  يحّث  وال�شالم 
لذلك العمل ، لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم : " من ويل من اأمر امل�شلمني �شيئا فوىل 
رجال وهو يجد من هو اأ�شلح منه ، فقد خان اهلل ور�شوله واملوؤمنون)1(. واختيار 
بح�شبه  من�شب  الأمثل يف كل  باختيار  يكون  تيمية  ابن  الإمام  يقول  الأ�شلح كما 
ويعرف الأمثل بقوته واأمانته لقوله تعاىل: {َقاَلْت إِْحَداُهَما يَا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ 
تكمن يف احلكم  والقوة  ]الق�ش�س:26[.،  الَِْمنُي}  الَْقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخيَْ 
اإىل خ�شية  ترجع  والأمانة   ، الأحكام  تنفيذ  على  والقدرة  بالعدل  النا�س  بني 
اهلل ، كما طبقت الإدارة يف هذه الفرتة ، مبداأ الأجر على قدر العمل تطبيقا 
َلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى  ِهْم َوَأَقاُموا الصَّ

ِّ
لأحكام الآية الكرمية : {َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرب
َبْيَنُهْم َومَّا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن} ]ال�شورى:38[.

مقومات  اأهم  من  يعترب  الذي  ال�شورى  مبداأ  كذلك  الإدارة  وطبقت   
القيادة الإدارية يف الإ�شالم لقوله تعاىل : )واأمرهم �سورى بينهم( كما عمل 
واأربعني  اثنني  عني  حيث  العمل  تق�شيم  مببداأ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
كاتبا، يقوم كل منهم بعمل معني ، فكان على ابن اأبي طالب كتبا للعهود اإذا 

عاهد وال�شلح اإذا �شالح ، وكان حذيفة بن �شليمان �شاحب �شره .
كما له كتاب ينظمون اأموال ال�شدقات ، املغامن ، الديون ، املعامالت،   

كما كان زيد بن ثابت ترجمانه بالفار�شية والرومية واحلب�شية واليهودية .
ال�سفات وال�سمات للقائد امل�سلم :

الباحثة  ال�شبهات  بالف�شيلة والرتفع عن  التم�شك  الإملام والإخال�س،   
الإقناع،  على  القدرة  البيان  الف�شاحة،  والنظافة،  املظهر  ح�شن  الرتقية، 

. �ش16   ،  2003  ، اجلزائر   ، ط1   ، هومة  دار   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عند  القيادة  خ�سائ�ش   ، م�سباح  عامر   -1

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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املواعيد  يف  الدقة   ، والثياق  وال�شرب  اجللد   ، والأمانة  القول  يف  ال�شدق 
التوا�شع تكران الذات ، حب اخلري للنا�س ، القدرة على التخطيط ، �شرعة 
القراءة والتعلم، ا�شتيعاب ما بغر�س عليه يف زمن من ق�شري ، ومن ثم اتخاذ 
ما يلزم من قرارات ومبادرة ، ح�شن ال�شتماع ، نظافة اليد )الأمانة( و�شوح 

املوقف والرتفع عن احلقد والعينية)1(.
�سمات القيادة وفق الدرا�سات :

لفهم  الآخرون  والباحثون  النف�س  علماء  بذله  منتظم  جهد  اأول  اإن   
القيادة، تركيز يف حماولة حتديد اخل�شائ�س ال�شخ�شية للقادة، هذه النظرية 
مازال   ، ي�شنعون  يولدون ول  القادة  باأن  العتقاد  تقوم على  والتي  للقيادة 

بف�شلها الكثريون رغماً عن اأنها ل جتد نف�س ال�شعبية و�شط الباحثني . 
الأفالم  من  العديد  وم�شاهدة  الروايات  من  العديد  قراءة  وبعد   
والعرو�س التلفزيونية فاأن غالبية النا�س يعتقدون اأن هناك اأ�شخا�شاً لهم قابلية 

اأو ميل فطري نحو القيادة . 
اأي اأنهم يتميزون بطبيعتهم بال�شجاعة والهجومية واجل�شم والتما�شك   
بقدر اأكرب من الآخرين ،مَت هذه النظرة لها بع�س املدلولت العملية فاإذا حتديد 
ال�شمات القيادية فاإن عملية اختيار القادرة من قبل ال�شعوب واملنظمات �شوف 

تكون اأكرث تقدماً . 
املجتمع وال�شناعة على  القيادية يف  الوظائف  �شغل  تخت�شر  و�شوف   
اأتبع  للقيا�س  القابلية  للقيادة  املجددة  ال�شمات  الذين ميتلكون  الأفراد  اأولئك 

الباحثون اأثنني من املناهج : 
يف املنهج الأول : حاول الباحثون املقارنة بني �شمات اأولئك الأفراد الذين   .1

يزورا مع �شمات غري القادة .
يف املنهج الثاين: حاول الباحثون مقارنة �شمات القادة الفاعلني �شمات   .2

. �ش5   ، الإ�سالمي   املنظور  يف  قراءات  مع   ، والإدارة  القيادة  ومهارات  مبادئ   ، مالئكه  حممد  العزيز  عبد   -1
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القادة غري الفاعلني)1(.
تقرر  التي  الأ�شا�شية  العوامل  اأن  الإدارة  يف  الأوائل  املنظرون  اأعتقد   
فاعلية القيادة هي اخل�شائ�س اأو ال�شمات ال�شخ�شية للقائد وقد كان يو�شف 

القائد باأنه ذكي وطويل القامة وواثق من نف�شه . 
وقد حاول كثري من الباحثني حتديد �شفات ميكن على اأ�شا�شها املفا�شلة   
بني القيادات الناجحة احلكيمة ونقي�شها ووجد اأن هنالك بع�س ال�شمات اإذا 
توفرت يف �شخ�س ما اأمكنه اأن يكون قائداً ي�شري باملنظمة نحو النجاح ووجد 
اأي�شاً يف الأبحاث املعا�شرة عالقة ترابطية بني القيادة الفعالة وجناح املنظمات 
وال�شنة  الكرمي  القراآن  يف  موجودة  ال�شمات  فهذه  املجالت  خمتلف  يف 

املطهرة .
اأوًل : ال�سمات اخُللُقية :

بنيَّ  و�شلم  عليه  اهلل  النبي �شلى  والنف�س حيث جند  اجل�شم  تتمثل يف   
اأن نعمة ال�شحة من النعم التي يغني فيها كثري من النا�س ومنهم القائد فيقول 
)نعمتان مغنون فيها كثري من النا�س ال�شحة والفراغ( وجند اأكد القراآن الكرمي 
اأهمية ال�شحة اجل�شمية للقائد الإ�شالمي، فقال تعاىل : {َوَقاَل لَُْم نَبِيُُّهْم إِنَّ اللَّ 
َقْد َبَعَث َلُكْم َطالُوَت َملِكاً َقالَُوْا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُْلُك َعَلْيَنا َونَُْن َأَحقُّ بِاْلُْلِك مِْنُه َوَلْ 
َن الَْاِل َقاَل إِنَّ اللَّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف الِْعْلِم َوالِْْسِم َواللُّ 

ِّ
يُْؤَت َسَعًة م

يُْؤتِي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َواللُّ َواِسٌع َعلِيٌم} ]البقرة:247[.
ثانياً : ال�سمات اخللقية :

فهي جتلب يف �شلوك الإن�شان ومنها :
ا َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِ َمْن آَمَن بِالّلِ َوالَْيْومِ اآلِخِر} ]التوبة:18[. الإميان  : {إِنََّ  .1

ُهْم  {َوالَِّذيَن  ]املوؤمنون:1[،  الُْْؤمُِنوَن}  َأْفَلَح  {َقْد   : وال�شتقامة  الأمانة   .2
لََِمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن} ]املوؤمنون:8[.

. �ش445   ، 2002م   ، للعملة  ال�سودان  مطابع  �سركة   ، اخلرطوم   ، الإدارة  مبادئ   ، املقلى  احمد  عثمان  عمر   -1

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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احلزم : يعنى قوة العزمية امتثاًل يقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم   .3
َمَعُه  َبَلَغ  ا  اإذا علمه(. {َفَلمَّ اأن يقول باحلق  النا�س  اأجركم مهابة  )ل مينعن 
َأَبِت  يَا  َقاَل  َتَرى  َماَذا  َفانُظْر  َأْذبََُك  ي 

ِّ
َأن الََْنامِ  ِف  َأَرى  ي 

ِّ
إِن يَا ُبنَّ  َقاَل  ْعَي  السَّ

ا َأْسَلَما َوَتلَُّه لِْلَجِبنيِ •  ابِِريَن • َفَلمَّ اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِي إِن َشاء اللَُّ ِمَن الصَّ
ْؤيَا إِنَّا َكَذلَِك نَِْزي الُِْْسِننَي • إِنَّ َهَذا  ْقَت الرُّ َونَاَديَْناُه َأْن يَا إِْبَراِهيُم • َقْد َصدَّ

لََُو الَْبَلء اْلُِبنُي} ]ال�شافات:106-102[ .
اخللق احل�شن : وهو لغة ال�شحبة واخللقه تعني الفطرة ، واأنك لعلى خلق   .4
َن الّلِ لِنَت لَُْم 

ِّ
ٍة م عظيم {َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم} ]القلم:4[، َ{بَِا َرحَْ

وْا ِمْن َحْولَِك} ]اآل عمران:159[. َوَلْو ُكنَت َفّظاً َغلِيَظ الَْقْلِب النَفضُّ
ال�شرب : وهو ح�شب النف�س عن اجلزع واإم�شاكها وال�شيطرة عليها،  {َواْصربِْ   .5
يُوَحى  َما  {َواتَّبِْع  ]املزمل:10[،  َجِيًل}  َهْجراً  َواْهُجْرُهْم  َيُقولُوَن  َما  َعَلى 

إِلَْيَك َواْصربِْ َحتََّى يَُْكَم اللُّ َوُهَو َخيُْ الَْاِكِمنَي} ]يون�س:109[.
ثالثاً : ال�سمات العلمية :

اللََّ  يََْشى  ا  إِنََّ َكَذلَِك  َألَْوانُُه  مَُْتِلٌف  َوالَْنَْعامِ   
ِّ

َواب َوالدَّ النَّاِس  {َوِمَن   
الإن�شان  اأداة  هو  فالعلم   .]28 ]فاطر:  َغُفوٌر}  َعِزيٌز  اللََّ  إِنَّ  الُْعَلَماء  ِعَباِدهِ  ِمْن 

وو�شيلته لتحقيق اأهدافه وغاياته بكفاءة وفعالية)1(.
التمرن على اإدارة الآخرين وقيادتهم : 

يجب على املدير اأو القائد اأن يتفهم احتياجات الأفراد ، وما هو ال�شيء   
الذي يدفعهم لإجناز العمل وتفهم الدوافع الب�شرية لدى الأفراد يحتاج من املدير 

اأو القائد التمرن عليه واإجادة هذا الفني حتى يح�شل اأق�شى ما لدى الأفراد .
�شماته  جمرى  تتعدي  كثرية  عوامل  على  تعتمد  القائد  فاعلية  واأن   
بع�س  اإدارة  على  اأقدر  يكون  قد  ذكاءا  الأقل  القائد  اأن  ووجد  ال�شخ�شية 

اجلماعات)2(.
.  257 �ش   ، اجلري�ش  موؤ�س�سة   ،  . الإداري  الإ�سالمي  املنظور  من  الإدارية  القيادة   ، اجلر�سي  الرحمن  عبد  خالد   -1

. �ش253   ، ذكره  �سبق  مرجع   ، الإدارة  مبادئ   ، ال�سماع  حممد  خليل   -2
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اأمناط ال�سخ�سية الإدارية :
النمط الطموح اجلازم .  .1

ال�شخ�شية التي ل تعطى امل�شاندة والرعاية لالآخرين .  .2
ال�شخ�شية التحليلية احلذره)1(.  .3

�رشوط ومقومات القيادة يف النظريات املعا�رشة ومنها :
مدخل ال�شمات : وتتمثل يف اأن ن�شاأة وظهور القيادة تعتمد على �شخ�شية   .1

القائد و�شماته وخ�شائ�شه اجل�شمية والتعليمية والنف�شية والجتماعية .
نظرية الرجل العظيم وفجوى هذه النظرية اأن القادة بولدون من العن�شر   .2
قادة واأن ال�شفات القيادية وهبت لهم واإعانتهم على بروحهم كقادة)2(.

اأ�سول القيادة :
املهارات  اأغلب  اأن  الإدارة  اأ�شاتذة  من  كثري  بني  الآن  عليه  املتفق  من   
الإدارية ميكن اكت�شابها على عك�س املهارات القيادية التي تربط بالفطرة لكن 
اأن  يعتقد  فالبع�س  القيادة  اأ�شل  يف  تتمثل  زالت  ما  اجلوهرية  اخلالف  نقطة 
الوراثة وخربات الطفولة املبكرة التي يخلق القادة والبع�س الآخر ميتد اخلربة 
والتعليم مبثابة امل�شار الأكرث مو�شوعية لعقل مهارات القائد وهناك راأي ثالث 

يربط بني ال�شلوك القيادي والثقافة ال�شائدة يف املنظمة)3(.
اأ�سلوب القيادة الإدارية :

يتكون اأ�شلوب القيادة الإدارية من ثالثة متغريات مرتابطة هي :
طريقة حتفيز الأفراد وجماميع العمل .  .1

اأ�شلوب اتخاذ القرارات الإدارية .  .2
جمالت الرتكيز يف بيئة العمل)4(.  .3

كورول كونورا ، القيادة الإدارية الناجمة �سل�سلة تعلم خالل اأ�سبوع ، الدار العربية للعلوم ، 2002م ، خالل اأ�سبوع ، اخلمي�ش 20 رم�سان ، 7   -1
نوفمرب 2006 .

. �ش302   ،  98 العدد   ، الآداب  كلية  جملة  بغداد   ، اخلالفة  ب�سروط  وعالقته  ال�سرعية  الإدارية  العالقة   ، ال�سامراين  �سعيد  ريا�ش   -2
. �ش6   ، 1993م   ، العلمي  لالإ�سدار  العربية  ال�سركة   ، القاهرة   ، والإدارة  القيادة  بني  الفرق   ، كوتر  ب.  جون   -3

رفيق حلمى الأغا ، دور القيادات الإدارية يف التطوير التنمية الإدارية ، )دم�سق ، املوؤمتر ال�سنوى العام الرابع يف الإدارة 2003م( ، �ش 15 .  -4

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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املبحث الثاين

فل�سفة اإدارة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
ظهر الإ�شالم واأ�شبح الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يدعو اإىل الدين   
جهره بداأ يف اإر�شال عماله لتلقني العرب الدين واأخذ ال�شدقات منهم ، واإذا 
وفد عليه وفد بعهد عليه اأن يعلم قومه دينهم خ�شو�شاً اإذا كان الواحد راأ�شا 

يف قبيلته . 
ولقد بعث معاذا اإىل اليمن فقال له اأنك تقوم على قوم اأهل الكتاب   
فليت اأول ما تدعوهم اهلل عباده اهلل تعاىل فاإذا عرفوا اهلل تعاىل فاأخربهم اأن اهلل 
تعاىل فر�س عليهم زكاة توؤخذ من اأعيانهم وترد على فقرائهم فاأن ثم اأطاعوا 
بينها  فاأنه لي�س  اأموالهم ، واتق دعوة املظلوم  لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 

وبني اهلل حجاب . 
الفرائ�س  يف  كتابا  جتران  على  عاملة  حريث  بن  عمر  اإىل  وكتب   
من  عماله  يتخري  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  وكان  والديات  وال�شدقات 
اإليه  بنقل  ما  وي�شمع  يف�شهم  كان  كما  الإ�شالم  يف  وال�شابقني  اأهله  �شاحلي 
عبد  لأن  البحرين  على  عامله  احل�شرمي  بن  العالء  عزل  وقد  اأخبارهم  من 
اأبي  اأبان بن �شعد . وقد رف�س طلبا لل�شحابي اجلليل .  القي�س �شكان وويل 
القوة  امل�شلمني لقوم تعطي  ي�شتعمله على ولية من وليات  اأن  الغفاري  ذر 

املطلوبة فيه)1(.
مبادئ اإدارية واأ�سا�سية يف الإ�سلم اأهمها : 

اأوًل : احلكم مبا اأنزل اهلل .
ثانيًا : ال�شورى اأ�شا�س امل�شاركة يف الإدارة الإ�شالمية .

للعمل  امل�شتقيم  ال�شراط  هو  الإ�شالم  يف  العدل  والتزام  العدالة   : ثالثًا 
الإداري.

. �ش32   ، 2011م   ، اجلامعة  �سباب  موؤ�س�سة   ، اإ�سكندرية   ، الإ�سالم  يف  الإدارة   ، امل�سري  حممد  اأحمد   -1
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رابعًا: املوازنة بني م�شلحة الفرد واجلماعة ، فالفرد بطبيعته ينتمي اإىل جمتمع 
واملجتمع بطبيعته ل يقوم اإل على اأفراده ويف اإطار هذا التوازن يتحقق تنظيم 

العالقات يف املنظومة الإدارية الإ�شالمية .
خام�ساً : الدعوة اإىل اهلل)1(.

ويرونها  الإ�شالمية  الإدارة  الإن�شباط يف  اأ�شا�س  والطاعة هي  الطاعة  �ساد�سًا: 
لتنظيم الإدارة .

�سابعًا : ح�شن اختيار القائد .
ثامنًا: امل�شوؤولية)2(.

تراتيب قواعد بناء النظام الإداري وت�شمل الأ�شا�شيات الآتية :
اأوًل : الختيار والتعيني :

كونت العقيدة الإ�شالمية على خا�شية العدالة والأمانة والقوة يف اأكرث   
من مرة وموقع يف �شور القراآن الكرمي ، وقد مت ذكرهما با�شتمرار يف �شورة 
تالزمية توؤكد وحدتهما فتقول الآية: {َقاَلْت إِْحَداُهَما يَا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخيَْ 
 َأنَا آتِيَك بِِه 

ِّ
َن اْلِن

ِّ
َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ الَِْمنُي} ]الق�ش�س:26[، {َقاَل ِعْفريٌت م

ي َعَلْيِه لََقِويٌّ َأِمنٌي}]النمل:39[.
ِّ
َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مََّقاِمَك َوإِن

وخال�شة القول اأنه لبد من الأخذ بهذين املعيارين يف عملية الختيار   
والتعني.

ثانياً : التوظيف :
يقوم عملية التوظيف على معيار يوحد بني ثنائية التوظيف الدائم –   
عليا  اإدارية  كقيمة  الفعالية  قيمة  مع  توافقا  اأكرث  باأعتباره  التعاقدي  التوظيف 

تق�شد بني غايات العاملني وغايات املنظمة .
ثالثاً : الهرمية والتدرجية يف ال�سلم الوظيفي:

َك نَُْن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَِّعيَشَتُهْم 
ِّ
َة َرب يقول اهلل تعاىل : {َأُهْم َيْقِسُموَن َرحَْ  

. �ش3   ، ذكره  �سبق  مرجع   ، مالئكة  العزيز  عبد   -1
. �ش4   ، ال�سابق  املرجع   -2

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«
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ُسْخِريّاً  َبْعضاً  َبْعُضُهم  لَِيتَِّخَذ  َبْعٍض َدَرَجاٍت  َفْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَفْعَنا  نَْيا  الدُّ ِف الََْياةِ 
َبْعَضُهْم  ْلَنا  َكْيَف َفضَّ َّا يََْمُعوَن} ]الزخرف:32[. {انُظْر 

ِّ
َك َخيٌْ م

ِّ
ُت َرب َوَرحَْ

َعَلى َبْعٍض َوَللِخَرُة َأْكربَُ َدَرَجاٍت َوَأْكربَُ َتْفِضيًل} ]الإ�شراء:21[ . وهنا ينبغي 
التذكري بتكامل وتوحد منظومة القيم الإيجابية كلها .

رابعاً : الرتقية :
الطموح  هذا  وحتقيق  طموحه  عن  للنفري  الفر�شة  لالإن�شان  تت�شمن   
َأيَُّها  اأف�شل {يَا  اأعلى والتمتع مبزايا وحقوق  باحل�شول على درجات وظيفية 
قِيَل  َوإَِذا  َلُكْم  اللَُّ  َيْفَسِح  َفاْفَسُحوا  الََْالِِس  ِف  ُحوا  َتَفسَّ َلُكْم  قِيَل  إَِذا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
بَِا  َواللَُّ  َدَرَجاٍت  الِْعْلَم  ُأوُتوا  َوالَِّذيَن  مِنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّ  َيْرَفعِ  َفانُشُزوا  انُشُزوا 

َتْعَمُلوَن َخِبٌي} ]املجادلة:11[.
خام�شاً : الرواتب والأجور : 

الرواتب  نظام  و�شع  يتم  اأن  تقت�شي  العدالة  بقيمة  املقرتنة  احلكمة   
َيُهْم 

ِّ
َولُِيَوف َعِمُلوا  َّا 

ِّ
م َدَرَجاٌت   

ٍّ
{َولُِكل واأ�ش�س  قواعد  اأ�شا�س  على  والأجور 

َّا َعِمُلوْا َوَما َربَُّك 
ِّ
 َدَرَجاٌت م

ٍّ
َأْعَمالَُْم َوُهْم ال ُيْظَلُموَن} ]الأحقاف:19[. {َولُِكل

ُتَوفَّى  ُثمَّ  ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِل الّلِ  َيْوماً  َيْعَمُلوَن} ]الأنعام:132[، {َواتَُّقوْا  ا  بَِغافٍِل َعمَّ
ُكلُّ َنْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن} ]البقرة:281[.

�شاد�شاً : فل�سفة املوظف ال�سامل :
ما  بكل  الوظيفي  الإثراء  بعملية  ت�شمى  ما  اإتباع  يكون ذلك عن طريق   

يتعلق بها من ترتيبات تنظيمية وتطويرية .
�شابعاً : التقييم امل�ستمر :

وذلك يف �شعر جميع العاملني اأنهم يف حالة ا�شتف�شار ولي�س ا�شرتخاء   
من اأجل الغايات الأ�شا�شية)1(.

. �ش417   ، 2015م   ، والتوزيع  للن�سر  زهران  دار   ، عمان   ، الإدارة  يف  العلمية  الإ�سالمية  النظرية   ، ع�ساف  املتعطي  عبد   -1
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املبحث الثالث
خ�سائ�س املنهج الإ�سلمي يف الإدارة

)وما   : تعاىل  .قوله  الت�شنيف  ب�شرية  الأ�شول  الهبة  الإ�شالمية  ال�شريعة   .1
ينطق عن الهوى( �شورة النجم 

اأ�شا�س امل�شاواة بني الأفراد وعدم التمييز  تقوم ال�شريعة الإ�شالمية على   .2
َوأُنَثى  َذَكٍر  ن 

ِّ
النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم م َأيَُّها  التقوى . {يَا  اأ�شا�س  اإل على  بينهم 

َعلِيٌم  اللََّ  إِنَّ  َأْتَقاُكْم   ِ ِعنَد اللَّ َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكْم 
َخِبٌي} ]احلجرات:13[.

يتكون الإن�شان من وجهة نظر املنهج الإ�شالمي من عن�شرين اأ�شا�شني هما   .3
املادة والروح .

تعرتف ال�شريعة الإ�شالمية بجزية الأفراد يف الختيار يف جميع املجالت   .4
التي لها عالقة بحياتهم �شريطة اأن ل يوؤدي اإىل حترمي حالل اأو حتليل حرام. 
 َفَمْن 

ِّ
ْشُد ِمَن الَْغي يِن َقد تََّبنيََّ الرُّ

ِّ
ويظهر ذلك يف قوله تعاىل : {ال إِْكَراَه ِف الد

اُغوِت َويُْؤِمن بِالّلِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوْثَقَى ال انِفَصاَم لََا َواللُّ  َيْكُفْر بِالطَّ
ْن َحَرٍج َولَـِكن 

ِّ
ْنُه َما يُِريُد اللُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم م

ِّ
َسِيٌع َعلِيٌم} ]البقرة:256[، {م

يُِريُد لُِيَطهََّرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} ]املائدة:6[، {َأَتْسَتْبِدلُوَن 
الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخيٌْ } ]البقرة:61[.

تتميز ال�شريعة الإ�شالمية باملرونة وجرعات مقت�شيات الظروف وال�شالح   .5
العام وت�شهم يف حتقيق اأهداف الأفراد يف اإطار اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 
َم َولََْم اْلِنِزيِر َوَما  َم َعَلْيُكُم الَْْيَتَة َوالدَّ ا َحرَّ ويظهر ذلك يف قوله تعاىل : {إِنََّ
ِحيٌم}  ُأِهلَّ بِِه لَِغْيِ الّلِ َفَمِن اْضُطرَّ َغيَْ َباٍغ َوال َعاٍد َفل إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اللَّ َغُفوٌر رَّ

]البقرة:173[.
وم�شقة  واجلرح  ال�شيف  رفع  هي  املرونة  من  الأ�شا�شية  الغاية  اأن   

التكيفات.
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وم�شلحة  اجلماعة  م�شلحة  بني  التوفيق  على  الإ�شالمية  ال�شريعة  تقوم   .6
الفرد يف املجالت املتعلقة بتنفيذ املعامالت الجتماعية والقت�شادية من 

اأجل حتقيق اأهداف الفرد واملجتمع يف الوقت نف�شه)1(.
تقوم ال�شريعة الإ�شالمية على نبذ التطرف ولذلك و�شف القراآن الكرمي   .7

الزمه الإ�شالمية الأمة الو�شط يف قوله تعاىل : {َعِمُلوا} ]البقرة:143[.
اأهمية تطبيق املنهج الإ�سلمي للإدارة :

ظهر الإ�شالم منهجا توريا معار�شا لكثري مما كان �شائرا وماألوفا من قيم   
وعادات ل حترتم الفرد وطاقاته ، ول ت�شمن حقوقه ، فاأخذ على عاتقه تفوي�س 
وهرم دعائم النظام القدمي ، و�شرع ببناء نظام جديد قائم على اأ�شا�س الأميان 
باهلل رباً جلميع الكائنات ، واأن الأمان اأف�شل الكائنات واأكرمتها وقد وهبه اهلل 
نعمة العقل والقوة ، وجعله خليفة اهلل يف الأر�س و�شخر له جميع املخلوقات 
تطبيقا لقوله  تنظيم عباداته ومعامالته وحفظ حقوقه  به الإ�شالم ومن  وارتقي 

تعاىل )اأمن ينبغي غري الإ�شالم( .
امل�شتوي  اإىل  بهم  الأرتقاء  بهدف  العبادة  النا�س  على  اهلل  فر�س  وقد   
الذي يجعل منهم خري اأمية اأخرجت للنا�س من خالل تهذيب اأخال�شهم وتنمية 
العالقات الجتماعية فيما بينهم و�شمان تعاونهم على الرب والتقوى وتوظيف 
املوارد املتاحة له يف املجالت التي يحقق خري العباد والبالد وو�شع اأحكاما 
العدالة  اأ�شا�س  على  تقوم  املجالت  الأفراد يف خمتلف  تنظيم حياة  تناولت 
على  وحتهم  به  لهم  طاقة  ل  مبا  تكليفهم  وعدم  والت�شيري  واملحبة  وامل�شاواة 

القيام بجميع الأعمال ال�شاحلة التي تبهم يف حتقيق اأهدافهم)2(.
وعن اأبي ذر �شرب بن �شاره ، واأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل ر�شي   
اهلل عنهما ، عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : األقب اهلل فيما كنت ، 

واأتبع ال�شيئة احل�شنة متحها وخالق النا�س بخلق ح�شن)3(.
. �ش82   ، ال�سابق  املرجع   ، غامن  اأم  فاطمة   -1

. �ش29   ، للن�سر  القا�سم  دار   ، النبوية  الأحاديث  يف  النووية  الأربعون   ، النووي  الدين  حمي   -2
. ح�سن  حديث  وقال   1987 رقم  الرتخ�ش  رواه   -3
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اللتزام باملنهج باملجتمع �رشورة ل�سلمة الطريق :
بُِكْم َعن  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  َتتَّبُِعوْا السُّ َفاتَّبُِعوُه َوال  ُمْسَتقِيماً  َهـَذا ِصَراِطي  {َوَأنَّ   

اُكم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} ]الأنعام:153[.  َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ
من الأمور املعلومة من الدين بال�شرورة اأن الإ�شالم هو الذي ارتقاه   
اهلل لعباده واأنه ميثل الكمال والكتمال للر�شالت ال�شماوية جميعا قال تعاىل: 
ِحيٌم} ]املائدة:3[.  ِْثٍم َفِإنَّ اللَّ َغُفوٌر رَّ

ِّ
{َفَمِن اْضُطرَّ ِف مََْمَصٍة َغيَْ ُمَتَجانٍِف ل

ذلك اأن الإ�شالم ميثل مرحلة الر�شيد الإن�شاين بعده هذه الرحلة الطويلة من 
مرياث النبوة من لدن اآدم عليه ال�شالم وحتى الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه 

و�شلم وحت�شري اجلن�س الب�شري ل�شتقبال املنهج الأخري .
فر�شالة �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم هي الر�شالة اخلامتة قال تعاىل:   
 
ِّ
نَي َوَكاَن اللَُّ بُِكل

ِّ
ِ َوَخاتََ النَّبِي ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلِكن رَّ

ِّ
ن ر

ِّ
ٌد َأَبا َأَحٍد م {مَّا َكاَن حمَُمَّ

 َعلِيمًا} ]الأحزاب:40[.
ٍ
َشْيء

ومن طبيعة الر�شالة اخلامتة ومن لوازمها اأي�شا اأن ت�شتمر �شليمة بعيدة عن   
التحريف والتاأويل والنق�س اأو ال�شياع . ومن حق الأجيال املتعافية اأن تتلقى 
ر�شالة ال�شماء كما نزلت على حممد �شلى اهلل عليه و�شلم واأن يكون خطاب 
�شرعياً  ذلك  ترتتب على  اأن  �شليما �شحيحا يف كل حني حتى ميكن  التكيف 
ومنطقاً ق�شية الثواب والعقاب ، اأي حتى يتم التكليف وترتتب عليه امل�شئولية 
ا َيِضلُّ َعَلْيَها َوال  ا يَْهَتدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنََّ واهلل تعاىل يقول : {مَِّن اْهَتَدى َفإِنََّ

بنَِي َحتَّى نَْبَعَث َرُسواًل} ]الإ�شراء:15[.
ِّ

َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذ
ْكَر 

ِّ
الذ لَْنا  َنزَّ نَُْن  {إِنَّا  باحلفظ  اخلامتة  للر�شالة  اهلل  كفالة  كانت  هنا  ومن   

ال�شابقة  ال�شماوية  الر�شالت  اأوكل حفظ  بينما  ]احلجر:9[.  َلُه لََاِفُظوَن}  َوإِنَّا 
بَّانِيُّوَن  َأنَزلَْنا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َونُوٌر يَُْكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا لِلَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّ {إِنَّا 
َواَلْحَباُر بَِا اْسُتْحِفُظوْا ِمن كَِتاِب الّلِ َوَكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفَل تََْشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال 

ْ يَُْكم بَِا َأنَزَل اللُّ َفُأْولَـِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن} ]املائدة:44[. َتْشتَُوْا بِآيَاتِي ثََناً َقلِيلً َوَمن لَّ

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 278

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وحدة الأ�رشة احل�سنة :

والأفراد  للجماعة  قدوة ح�شنة  يكون  اأن  القائد  واجبات  اأهم  من  اأن   
فليزم نف�شه جعل غريه بال�شلوك القومي واللتزام مبا يتطلبه عمله من �شرب واأمانة 
وت�شحية واأن يكون قوله و�شلوكه مطابقا ملا اأنزل اهلل ، التزاما بقول اهلل �شبحانه 
مَّْرُصوٌص}  بُنَياٌن  َكَأنَُّهم  َصّفاً  َسبِيلِِه  ِف  يَُقاتُِلوَن  الَِّذيَن  يُِبُّ  اللََّ  {إِنَّ   : وتعاىل 
]ال�شف:4[، {َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة ِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقالُوا لَِقْومِِهْم إِنَّا 
ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الَْعَداَوُة َوالَْبْغَضاء  ُبَراء مِنُكْم َومَّا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
 ِ ِ َوْحَدُه إالَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم لَِبِيِه لََْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن اللَّ َأَبداً َحتَّى ُتْؤمُِنوا بِاللَّ

بََّنا َعَلْيَك َتَوكَّْلَنا َوإِلَْيَك َأنَْبَنا َوإِلَْيَك الَِْصُي} ]املمتحنة:4[.  رَّ
ٍ
ِمن َشْيء

ُهُم  إِنَُّهْم  َأال  َفَهاء  السُّ آَمَن  َكَما  َأنُْؤِمُن  َقالُوْا  النَّاُس  آَمَن  َكَما  آمُِنوْا  لَُْم  قِيَل  {َوإَِذا 
ن َذلُِكْم لِلَِّذيَن اتََّقْوا 

ِّ
ُئُكم بَِْيٍ م

ِّ
َفَهاء َولَـِكن الَّ َيْعَلُموَن} ]البقرة:13[، {ُقْل َأُؤنَب السُّ

َن 
ِّ
ِهْم َجنَّاٌت تَِْري ِمن تَْتَِها اَلنَْهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج مَُّطهََّرةٌ َوِرْضَواٌن م

ِّ
ِعنَد َرب

الّلِ َواللُّ َبِصٌي بِالِْعَباِد} ]اآل عمران:15[.
ودعوات الر�شول هي دعوات اإ�شالح ، وامل�شلح ل بد اأن يكون قدوه   

تعتدي به الآخرون ولن يتم ذلك اأن يكون فعله مطابقا .
املنهج العلمي درا�سة العلقات الإن�سانية :

املنهج العلمي يف الدرا�شة والبحث باأنه يعتمد على جمموعة اخلطوات   
التي تبعها الباحث والتي تت�شمن نظاماً متكاماًل لتحقيق الدقة واملو�شوعية يف 
الدرا�شة اأي امليزة الأ�شا�شية للمنهج العلمي هو الإبتعاد عن التحيز ال�شخ�شي 

يف درا�شة الظواهر .
 Leader ship traits : منهج اخل�سائ�س ال�سخ�سية للقائدة

وقد تطور املنهج الذي يركز على اخل�شائ�س ال�شخ�شية للقائد والتي   
جتعله خمتلف عن غري من الأفراد وبوا�شطة جمموعة علماء ال�شلوك يف عام 
يحبون  النف�س  وعلماء  الجتماع  علماء  كل  ظل  الفرتة  تلك  وخالل  1947م 



279    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

يف اخل�شائ�س ال�شخ�شية التي ميكن بها اأن تفرق بني القائد وغريه من الأفراد 
العاملني بالتنظيم .

 Leader ship Behavior : منهاج �سلوك القيادة
قام  التي  الدرا�شات  جمموعة  نتائج  املنهج  هذا  يف  جاء  ما  اأبرز  من   
تلك  نتج عن  الأمريكية وقد  املتحدة  بالوليات  هابو  اأو  بها علماء يف جامعة 
ي�شري  وهذا  للقائد  الإن�شانية  والأعمال  الفنية  الأعمال  بني  التفرقة  الدرا�شات 
ب�شكل عام اإىل اأن جزءاً من اأن�شطة القائد يجب اأن يوجه اإىل الأ�شياء املادية 

ويوجه اجلزء الأخر اإىل الأفراد العاملني)1(.
القوة امل�ستمدة من ال�سفات ال�سخ�سية للقائد : 

ويرجع هذا النوع من القوة اإىل وجود بع�س ال�شمات واجلذابة يف   
تاأديتهم  اأثناء  فيهم  وتوؤثر  املروؤو�س  ال�شمات  تلك  وجتتذب  القائد،  �شخ�شية 

لواجباتهم بال�شكل الذي يتفق مع ما يريده القائد .
وبناء على ما تقدم ميكننا تق�شيم الأ�ش�س التي تعتمد عليها اأنواع القوة   

املمكن توافرها لدي القادة يف التنظيم اإىل ما يلي : 
و�شمل   ، التنظيمية  العوامل  على  اأ�شا�شية  ب�شفة  تعتمد  التي  القوة  اأنواع   .1

ذلك الأنواع التالية :
القوة امل�شتمدة من اخلوف .  -
القوة امل�شتمدة من املكافاأة .  -

القوة امل�شتمدة من التنظيم الر�شمي .  -
وتتوقف تلك الأنواع على املركز الذي ي�شغله الفرد يف التنظيم وامل�شتوي   

الإداري الذي يوجد به هذا الركن .
اأنف�شهم  بالأفراد  املتعلقة  العوامل  على  اأ�شا�شياً  تعتمد  التي  القوة  اأنواع   .2

والتابعة من خ�شائ�شهم ومن اأمثلة ذلك :
�ش185.  ، 1997م   ، والتوزيع  للن�سر  العربية  ال�سركة   ، القاهرة   ، �سلوكي  مدخل   ، الإن�سانية  العالقات   ، واآخرون  �سعيب  علي  حممد   -1

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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القوة امل�شتمدة من اخلربة والكفاءة .  -

القوة امل�شتمدة من ال�شفات ال�شخ�شية للقائد)1(.  -
املهارات الفنية للقائد :

حيث  من  كمدير  وظيفته  اأداء  من  القائد  متكن  التي  القدرات  ت�شمل   
اخلربة والكفاءة يف جماله والملام بالن�شاط الذي يقود وقته وتعني هنا �شرورة 
ومعرفة   ، يديره  الذي  بالن�شاط  ال�شيء  بع�س  ملماً  ال�شركة  مدير  يكون  اأن 
الن�شاط ل يعني التخ�ش�س يف الن�شاط اإمنا الملام بخطوات امتام عملية ولبد 
من وجود م�شاعدتي له يف جمال التخ�ش�س الفني بن�شرهم من خالل لفاعلة 

مع العوامل املختلفة مبوؤ�ش�شته من ن�شر اإمكانيات اأخرى)2(.

. �ش174   ، 1997م   ، والتوزيع  للن�سر  العربية  ال�سركة   ، القاهرة   ، �سلوكي  مدخل  الإن�سانية  العالقات   ، �سهيب  علي  حممد   -1
�ش111.  ، 2006م   ، املفتوحة  ال�سودان  جامعة  من�سورات   ، اخلرطوم   ، والتنظيم  الإدارة  اأ�سول   ، اإ�سماعيل  مكي  ذكي   -2
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املبحث الرابع
ذو القرنني القائد الفاحت اأمنوذجًا

قام النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فرعاً يت�شبب عرقاً وقال ويٌل للعرب   
من �شر قد اقرتب قد بقي من ردم ياجوج وماجوج كهذا وحلق بني ال�شبابه 
يفتح  ولن  اأحد  عليهم  يعرث  لن  اأنه  الن�شو�س  تفيدة  الذي  والتاأكيد  والإبهام 
النا�س اأعينهم اإل وياجوج وماجوج �شالني ال�شيوف يف الروؤو�س اأن ياجوج 
وماجوج يحفرون ال�شد كل يوم حتى اإذا كادوا يرون �شعاع ال�شم�س قال الذي 
عليهم ارجعوا ف�شتحفرونه غداً فيعيده اهلل اأ�شد ما كان حتى اإذا بلغت مدتهم 
اأن يبعثهم على النا�س ح�شروا حتى واإذا كادوا يرون �شعاع ال�شم�س  واأراد 
قال الذي عليهم ارجعوا ف�شتحفرونه غريا اأن �شاء اهلل وا�شتمروا فيعودن وهو 
الأخر  ا�شتحق  لو  بل  النا�س  على  ويخرجون  فيح�شرنه  ركبوه  حتى  كهياأته 
التحقيق فاأن البحث عن مكانهم خالفاً لل�شرع واإل ملا قام ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم فزعا ي�شب عرقا واملوؤمن يتعوذ باهلل من �شرهم وي�شاأل اهلل اإل يحيه 
اإل يوم يخرجون لأنهم بعد الدجال بخطوه من الزمان ور�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم علمنا يف ذلك اليوم فقال ما من نبي اإل واإنذر قومه الرجال وقال 

ما من خلق اآدم اإل قيام ال�شاعة اأمر اأعظم من الرجال)1(.
ِف  َلُه  نَّا  َمكَّ • إِنَّا  ِذْكراً  ْنُه 

ِّ
م َعَلْيُكم  َسَأتُْلو  ُقْل  الَْقْرَننيِ  ِذي  َعن  {َوَيْسَألُوَنَك   

ْمِس  الشَّ َمْغِرَب  َبَلَغ  إَِذا  • َحتَّى  َسَبباً  • َفَأْتَبَع  َسَبباً   
ٍ
َشْيء  

ِّ
ُكل ِمن  َوآَتْيَناُه  الَْْرِض 

َب َوإِمَّا 
ِّ

َوَجَدَها َتْغُرُب ِف َعنيٍ َحَِئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوماً ُقْلَنا يَا َذا الَْقْرَننيِ إِمَّا َأن ُتَعذ
ُبُه َعَذاباً 

ِّ
ِه َفُيَعذ

ِّ
ُبُه ُثمَّ يَُردُّ إَِل َرب

ِّ
َأن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسناً • َقاَل َأمَّا َمن َظَلَم َفَسْوَف نَُعذ

نُّْكراً • َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلاً َفَلُه َجَزاء الُْْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرنَا ُيْسراً • ُثمَّ 
ن ُدونَِها 

ِّ
م م ْ نََْعل لَُّ ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْومٍ لَّ َأْتَبَع َسَبباً • َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطلَِع الشَّ

ْيِن  دَّ ِسْتاً • َكَذلَِك َوَقْد َأَحْطَنا بَِا َلَديِْه ُخرباً • ُثمَّ َأْتَبَع َسَبباً • َحتَّى إَِذا َبَلَغ َبنيَْ السَّ

 www.ahlalhdeeth.com  ، العام  ال�سرعي  املنتدي   ، احلديث  اأهل  ملتقى   -1

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«

حمور الإدارة
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َوَجَد ِمن ُدونِهَِما َقْوماً الَّ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوالً • َقالُوا يَا َذا الَْقْرَننيِ إِنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج 
ُمْفِسُدوَن ِف الَْْرِض َفَهْل نََْعُل َلَك َخْرجاً َعَلى َأن تََْعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّداً • َقاَل َما 
ُزَبَر الَِْديِد  • آُتونِي  َرْدماً  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  َأْجَعْل  ةٍ  بُِقوَّ َفَأِعيُنونِي  ي َخيٌْ 

ِّ
فِيِه َرب  

ِّ
ن َمكَّ

ُأْفِرْغ َعَلْيِه  َقاَل آُتونِي  نَاراً  َقاَل انُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه  َدَفنيِ  َحتَّى إَِذا َساَوى َبنيَْ الصَّ
ي 

ِّ
ب ن رَّ

ِّ
ٌة م • َقاَل َهَذا َرحَْ َنْقباً  َلُه  َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا  •َفَما اْسَطاُعوا َأن  ِقْطراً 

ي َحّقًا} ]الكهف:98-83[.
ِّ
اء َوَكاَن َوْعُد َرب ي َجَعَلُه َدكَّ

ِّ
َفِإَذا َجاء َوْعُد َرب

ذو القرنني يف الروؤية القراآنية والتاريخية :
ورد يف بع�س الروايات اأن ذا القرنني كان نبيا وملك ال�شرق والغرب   
واأن اهلل �شبحانه وتعاىل مل يوؤت امللك والنبوة بعد نوح اإل لأربعة هم : ذو 
القرنني واأ�شمه عبا�س ، وداود ، و�شليمان ويو�شف ويف الروايات ورد ذكر 
القرنني هو  �شر ذي  اأن حمل  بناء كبري ويروي  اأنه  وقيل  القرنني  م�شجد ذي 
النهاية ال�شرقية من اأر�س الرتك ، والبع�س القراآين يف�شح اأن ذا القرنني كان 
معروفا لدي جماعة من اأهل مكة واملدينة وقد يكون ال�شوؤال املوجه للر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم )وي�شاألونك عن ذي القرنني كان من قبل اليهود لختبار 
اأن اهلل  يلي:  القراآين يف�شح عما  اأخراجه والن�س  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

�شبحانه وتعاىل مكن لذي القرنني يف الأر�س ووفر له اأ�شباب ذلك التمكني:
ال�شخ�س الذي ورد يف �شوؤال ال�شائلني لقبه ذو القرنني فاللقب لي�س من   .1

القراآن واإمنا هو من ال�شائلني.
الن�س القراآين لقوله �شائلو عليكم منه ذكرا فالذي يتكون القراآن هو ذكر   .2

لل�شائلني واملتلقني ولي�س هو ملتعة وتاريخه .
ذو القرنني نه�س باأعمال كبرية ي�شري الن�س اإىل ثالثة منها الأول : توجهه   .3
نحو الغرب وتوغله يف املغرب حتى كان ال�شم�س هناك التايل : توجهه 
نحو ال�شرق وو�شوله اإىل اأقوام قد يكونون ب�شبب براواتهم مل ي�شرتط 
اأقوام اإل  من ال�شم�س . الثالث : و�شوله اإىل جبلني بينهما ب�شعب وفيه 
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يكادون يفقهون قول ويف اجلانب الآخر من اجلبلني اأقوام اآخرون ي�شمون 
ياجوج وماجوج يغريون دوما على هوؤلء ال�شاكنني بني ال�شدين هوؤلء 
طلبوا من ذي القرنني اأن يفعل ما يعول دون و�شول ياجوج وماجوج 

اإليهم .
هذا امللك �شيغ لهم يف ال�شعب بني اجلبلني �شدا يقهم من الغارات .  .4

هذا ال�شد اأ�شتخدم ب�شفة اجلديد النحا�س وكان من العلو وال�شتحكام ما   .5
بقي �شكنه ال�شعب من الغارات .

هذا امللك كان موؤقتا موحدا يري كل ما فعله من رحمه اهلل �شبحانه)1(.  .6
مروي  ، وهذا  تقدم  كما  نبيا  كان  فقيل  القرنني  اختلف يف ذي  وقد   
اأي�شا عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س وعليه ظاهر القراآن . واأخرج احلاكم 
من حديث اأبي هريرة قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : ل اأدري ذو القرنني 
كان نبيا اأو ل وذكر وهب يف " املبتداإ " اأنه كان عبداً �شاحلاً واأن اهلل بعثه اإىل 
اأربعة اأمم اأمتني بينهما طول الأر�س واأمتني بينهما عر�س الأر�س وهي نا�شك 
ومن�شك وتاأويل وهاويل ، فذكر ق�شة طويلة حكاها الثعلبي يف تف�شريه . وقال 
الزبري يف اأوائل : "كتاب الن�شب" حدثنا اإبراهيم بن املنذر عن عبد العزيز بن 
عمران عن ه�شام بن �شعد عن �شعيد بن اأبي هالل عن القا�شم بن اأبي بزة عن 
اأبي طالب : اأخربين ما كان ذو  اأبي الطفيل �شمعت ابن الكوا يقول لعلي بن 
القرنني قال : كان رجال اأحب اهلل فاأحبه ، بعثه اهلل اإىل قومه ف�شربوه على قرنه 
�شربة مات منها ، ثم بعثه اهلل اإليهم ف�شربوه على قرنه �شربة مات منها ، ثم بعثه 

اهلل ف�شمي ذا القرنني)2(.

�ش196.  ، 2010م   ، 1431هـ   ، والع�سرون  الرابع  العدد   ، والبحوث  للدرا�سات  ثقافتنا   -1
. �ش442   ،  ) 1986م   - 1407هـ   ، ج13    ، للرتاث  الريان  دار   ، البخاري   �سحيح  الباري  �سرح   ، الع�سقالين  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   -2

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«
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املبحث اخلام�س
�سد ذي القرنني

اأن ال�شد الذي بناه ذو القرنني منذ اآلآف ال�شنني موجود حتى الآن ؟   
اأنه موجود يف جمهورية جورجيا ال�شوقيتية يف فتحة داريال بجبال القوقاز 
و�شرق  القوقاز  جنوب  مناطق  على  منها  تغري  املتوح�شة  القبائل  كانت  التي 
املخلوطات  احلديد  هائله من  كتل  . وهو  قزوين  بحر  الأ�شود وغرب  البحر 
بالنحا�س يف جبال القوقاز يف منطقة من مناطق م�شيق داريال اجلبلي ، وهذه 
قزوين  بحر  يف  الأ�شود  البحر  من  متتد  يراها  اأن  اأراد  من  لكل  قائمة  حقيقة 
حديثة  التوائية  جبال  وهي  كم   )1200( طوال  البحرين  بني  بنف�س  متتد  التي 
ال�شايف  احلديد  من  هائلة  كتل  من  اإل  الرتكيب  متجان�شة  �شاخمة  التكوين 
املخلوط بالنحا�س ال�شايف يف �شد داريال تلك هي الثغرة امل�شدودة التي كان 

املتوح�شون يغريون منها .
اأما التغريات الطبيعية فلم تلك من ال�شد �شيئا اأن ج�شم اجلبال ال�شخري   
التعرية على مدى هذا  تاأكل بفعل عوامل  ال�شد ،  )جبال القوقاز( من جانبي 
ال�شد  وج�شم  اجلليلة  ال�شخور  بني  فيما  فراغ  هنالك  و�شار  الطويل  الزمن 
احلديدي النحا�شي الذي ظل �شاخما حتى الآن ول ي�شتطيع اإن�شان اأن ينقيه اأو 
يعلوه و�شدق اهلل العظيم )فما ا�شطاعوا اأن يظهروه وما ا�شتطاعوا له نقبا()1(.

وهكذا فقط ن�شتطيع اأن نقبل اأن بناء حاجز �شد املمر الوحيد بني جبال   
طرفها  اإىل  اجلبال  �شل�شلة  طرق  ومن  الغازية  القبائل  مرور  بالكامل  �شتوقف 
َنْقبًا}  َلُه  اْسَتَطاُعوا  َوَما  َيْظَهُروُه  َأن  اْسَطاُعوا  {َفَما  الآية  و�شحت  كما  الآخر 

]الكهف:97[.
وهكذا بني ال�شد ومل ي�شتطيع ياجوج وماجوج ت�شلقه ول ا�شتطاعوا   
اأن بناء احلاجز رحمه من اهلل اأي  حفره واخرتافه واأن ذا القرنني ا�شتمر قائال 

. �ش351   ،) 1994م   ، ال�سامية  الدار   ، العلم  دار   : دم�سق   (، ال�سالح  واحلاكم  الفاحت  القائد  القرنني  ذو   ، رم�سان  خري  حممد   -1
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اأن الب�شرية اأ�شبحت يف ماأمن حتى اعتزازات ياجوج وماجوج ا�شتعمل ذو 
فبينما  بناءه.  ينوي  الذي كان  ت�شنيف احلاجز   ، العربية ردما  اللفظه  القرنني 
ال�شد يف ل�شان العرب يعني احلاجز ، فان الردم يعني بناء ملالأ ثغره ي�شبه ال�شد 

على نهر . 
وفعال فاأن لغة اأهل جورجيا التي يتكلمها النا�س جنوب جبال القوقاز   
هي لغة من هذا النوع اأنها لغة منعزلة ترجح اإىل ما قبل العائلة الهندية والأوربية 

ولي�س اأقارب وما زال النا�س يتكلمونها منذ اأكرث من 5000 �شنة .
فاأن جانبي اجلبل على طريف م�شيق داريال ي�شبهان بن�شفي �شدفه ؟   

مفتوحة متاما كما ت�شف ذلك نقطة ال�شدفني يف القراآن)1(.
وقام بتغطية هذا ال�شد احلديدي بطبقة النحا�س حتى ل يتعز فيه الهواء   
وحتفظ من التاأكل . بع�س املف�شرين قالوا : اأن علوم اليوم اثنني اإ�شافة مقدار 
من النحا�س اإىل احلديد فاأن ذلك �شيزيد من مقدار مقاومته ، ولأن )ذا القرنني( 
كان عاملا بهذه احلقيقة فقد اأقدم على تنفيذه ، واأخريا اأ�شبح هذا ال�شد بقدر 

من القوة والأحكام .
لقد كان عمل ذي القرنني مهما وعظيما ، وكان وفقا ملنطق امل�شتكربين   
ونهجهم اأن يتباهي به اأو مين به اإل اأنه قال باأدب كامل : )قال هذا رحمة من 

ربي(  لأن اأخالقه كانت اأخالقاً اإلهية .
ببع�س  بع�شها  القرنني من ذلك ربط قطع احلديد  لقد كان هدف ذو   
لي�شنع منها �شداُ من قطعة واحدة وقام ذو القرنني بنف�س عمل اللحام الذي 
، وقد مت كل كالمهم  البع�س  ببع�شها  اأجزاء احلديد  اليوم يف ربط  به  يقوم 
هذا عن طريق تبادل العالمات والإر�شادات لأنهم ل يفهمون لغة ذي القرنني 

اأدائهم حتدثوا معه بعبارات ناق�شة ل ميكن العتداد بها)2(.

. 2009م   ، وماجوج  لياجوج  الأمية  روؤية   ، ح�سني  عمران   -1
. اللكرتوين  القراآن  هدي  موقع   -2

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«
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خل�ســــــة

إِنَّ اللََّ   ِ ِة اللَّ حَْ َتْقَنُطوا ِمن رَّ َأنُفِسِهْم ال  َأْسَرُفوا َعَلى  يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن  {ُقْل   
ِحيُم} ]الزمر:53[.   نُوَب َجِيعاً إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َيْغِفُر الذُّ

اأعطاه اهلل من احلكمة ومن  على الرغم من قوة حكم ذو القرنني وما   
وحكم  والغرب  ال�شرق  جال  فقد   ، الغرور  قلبه  ي�شكن  مل  عزه  ومن  قوة 
باإ�شتطاعته  ال�شالح  احلاكم  واأن   ، الكربياء  تاأخذه  فلم  العادل  حمكمة  العامل 
التغيري لالأح�شن بقومه و�شعبه ، ورغم الفتوحات التي فتحها وحكمه ال�شا�شع 
مل يكن هدفه اجلمع املادي فقط للدعوة اإىل اهلل ورفع الظلم ، ومل يقم على 
ال�شتغالل لالأ�شخا�س واجلماعات الذين كان مير عليهم وكان يعاملهم برفق ، 
فهي ق�شة يجب اأن يتعظ منها احلكام ومن لديه ال�شلطة ب�شواء كان يف عمله 

اأو يف بيئته اأو مهما كان فالرفق والرحمة والتوا�شع من �شفات العظماء .
النتائـــج:

احلاكم ال�شالح با�شتطاعته خلق التغيري لالأح�شن لقومه .  .1
الداخلي  النظام  وتفعيل  تنمية  يف  ت�شهم  الناجحة  الإدارية  القيادة   .2

للموؤ�ش�شات .
فاعلية القيادة تعتمد على عوامل كثرية تتعدي �شفاته ال�شخ�شية .  .3

القيادة الفعالة ت�شاعد على ال�شيطرة على م�شكالت العمل ور�شم اخلطط   .4
الالزمة بحلها .

التو�سيــــات:
يجب اأن يتعظ احلكام ومن لديه ال�شلطة �شواء اأكان يف العمل اأو يف بيئته   .1

من ق�شة ذو القرنني فالرفق والرحمة والتوا�شع من �شفات العظماء .
اإ�شناد كل عمل جليل ناجح هلل �شبحانه وتعاىل كما قال ذي القرنني هذا   .2
على  يطلقون  اليوم  علماء  بخالف  بعمله  يغري  فلم  ربي(  من  )رحمه 

الجنازات يف الإدارة .
حتديد اخل�شائ�س ال�شخ�شية للقادة وفق املنهج الإ�شالمي .  .3

اللتزام باملنهج الإ�شالمي �شرورة ل�شالمة الطريق.  .4
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امل�ســـــادر واملراجـــــع
القراآن الكرمي .

ال�سنة النبوية .
للن�شر  امل�شرية  دار   : عمان   ، الإدارة  مبادئ   ، ال�شماع  حممد  خليل   )1(

والتوزيع ، 2016م.
 ، اخلرطوم   ، ط1   ، والتنظيم  الإدارة  اأ�شول   ، اإ�شماعيل  مكي  ذكي   )2(

من�شورات جامعة ال�شودان املفتوحة ، 2005م.
عبد العزيز �شالح بن حبتور ، الإدارة الإ�شرتاتيجية ، اإدارة جديدة يف   )3(

عامل متغري ، ط2 ، عدن ، دار امل�شرية للن�شر والتوزيع ، 2004م.
فاروق جمدلوي ، الإدارة الإ�شالمية يف عهد عمر بن اخلطاب ، دار   )4(

روائع جمدلوي ، ط3 ، عمان ، 2003م.
عامر م�شباح ، خ�شائ�س القيادة عند الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ،   )5(

دار هومة ، ط1 ، اجلزائر ، 2003م.
مع   ، والإدارة  القيادة  ومهارات  مبادئ   ، مالئكه  حممد  العزيز  عبد   )6(

قراءات يف املنظور الإ�شالمي  .
مطابع  �شركة   ، اخلرطوم   ، الإدارة  مبادئ   ، املقلى  احمد  عثمان  عمر   )7(

ال�شودان للعملة ، 2002م.
موؤ�ش�شة   ، اإ�شكندرية   ، الإ�شالم  يف  الإدارة   ، امل�شري  حممد  اأحمد   )8(

�شباب اجلامعة ، 2011م.
عبد املتعطي ع�شاف ، النظرية الإ�شالمية العلمية يف الإدارة ، عمان ،   )9(

دار زهران للن�شر والتوزيع ، 2015م.
حمي الدين النووي ، الأربعون النووية يف الأحاديث النبوية ، دار   )10( 

القا�شم للن�شر .

فن القيادة الإدارية يف املنهج الإ�صلمي  »القائد الفاحت واحلاكم ال�صالح ذو القرنني اأمنوذجًا«
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 ، الإن�شانية ، مدخل �شلوكي ، حممد علي �شعيب واآخرون  العالقات   )11(

القاهرة ، ال�شركة العربية للن�شر والتوزيع ، 1997م.
 ، القاهرة   ، �شلوكي  مدخل  الإن�شانية  العالقات   ، �شهيب  علي  حممد   )12(

ال�شركة العربية للن�شر والتوزيع ، 1997م.
ذكي مكي اإ�شماعيل ، اأ�شول الإدارة والتنظيم ، اخلرطوم ، من�شورات   )13(

جامعة ال�شودان املفتوحة ، 2006م.
 ، 1431هـ   ، والع�شرون  الرابع  العدد   ، والبحوث  للدرا�شات  ثقافتنا   )14( 

2010م .
اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين ، �شرح الباري �شحيح البخاري  ،   )15(

دار الريان للرتاث ، ج13  ، 1407هـ - 1986م( . 
حممد خري رم�شان ، ذو القرنني القائد الفاحت واحلاكم ال�شالح ،) دم�شق   )16(

: دار العلم ، الدار ال�شامية ، 1994م ( .
عمران ح�شني ، روؤية الأمية لياجوج وماجوج ، 2009م .  )17( 

 )18( موقع هدي القراآن اللكرتوين .
الإ�شالمي  املنظور  من  الإدارية  القيادة   ، اجلر�شي  الرحمن  عبد  خالد   )19(

الإداري . ، موؤ�ش�شة اجلري�س.
كورول كونورا ، القيادة الإدارية الناجمة �شل�شلة تعلم خالل اأ�شبوع ،   )20(
الدار العربية للعلوم ، 2002م ، خالل اأ�شبوع ، اخلمي�س 20 رم�شان ، 

7 نوفمرب 2006 .
ب�شروط  وعالقته  ال�شرعية  الإدارية  العالقة   ، ال�شامراين  �شعيد  ريا�س   )21(

اخلالفة ، بغداد جملة كلية الآداب ، العدد 98.
جون ب. كوتر ، الفرق بني القيادة والإدارة ، القاهرة ، ال�شركة العربية   )22(

لالإ�شدار العلمي ، 1993م.
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رفيق حلمى الأغا ، دور القيادات الإدارية يف التطوير التنمية الإدارية،   )23(
)دم�شق ، املوؤمتر ال�شنوى العام الرابع يف الإدارة 2003م(.

.www.ahlalhdeeth.com ،ملتقى اأهل احلديث، املنتدي ال�شرعي العام  )24(
فاطمة فالح اأحمد ، الإدارة يف املنهج الإ�شالمي )عمان ، موؤ�ش�شة حمادة   )25(

للن�شر والتوزيع ، 2011م( .

حمور الإدارة
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األساليب النبوية يف عالج ظاهرة اخلوف
من اإلسالم وتطبيقاتها املعاصرة

 د. حممد �سيد اأحمد �سحاته* 

اأ�ستاذ احلديث وعلومه امل�سارك بجامعتي الأزهر واملجمعة. *
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ملخ�س البحث
هدف البحث اإىل بيان اأ�شباب اخلوف من الإ�شالم، وبيان اآثار اخلوف من الإ�شالم على الواقع   
املعا�شر، وبيان املنهج النبوي يف مواجهة ظاهرة اخلوف من الإ�شالم، وحماولة ال�شري على منهجه �شلى 
اهلل عليه و�شلم يف مواجهة هذه الظاهرة، واإبراز مدى القدرة على تطبيق املنهج النبوي مع اأهل هذا 
الع�شر، وكانت اأهم الأ�شئلة: ما اأ�شباب اخلوف من الإ�شالم؟، وما اآثار اخلوف من الإ�شالم؟، وما منهج 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف عالج ظاهرة اخلوف من الإ�شالم؟، ومتثلت اأهمية البحث يف اأن 
مر�س  وهو  الإ�شالم،  وجود  مع  موجوداً  كان  لكنه  الأخرية،  الفرتة  يف  ظهر  الإ�شالموفوبيا  م�شطلح 
اأ�شيب به القدامى، وا�شتد مع الغرب يف هذه الأونة الأخرية، وبخا�شة بعد اأحداث احلادي ع�شر من 
�شبتمرب 2001، ومل يقف عند حدوةد الكالم بل جتاوزه اإىل الأفعال فقد عرب عن نف�شه تعبرًيا وا�شًحا، 
اإىل حد  م�شلمة، و�شلت  اأقليات  بها  توجد  التي  البالد  وامل�شلمني، يف  لالإ�شالم  الإ�شاءة  وراأينا مدى 
القتل والتهجري، لذا كان ل بد من درا�شة هذه الظاهرة، وبيان اأ�شباب اخلوف من الإ�شالم، واآثاره على 
الواقع املعا�شر، ثم بيان املنهج النبوي يف مواجهة ظاهرة اخلوف من الإ�شالم، من اأجل حماولة ال�شري 
على منهجه �شلى اهلل عليه و�شلم يف مواجهة هذه الظاهرة، واعتمد البحث على املنهج ال�شتقرائي 
النبي  اأ�شلوب  البحث  هذا  ويتناول  وال�شنه،  الكتاب  من  والرباهني  بالأدلة  ذلك  وتدعيم  التحليلي، 
�شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع ظاهرة اخلوف من الإ�شالم، حيث ي�شتخرج الباحث الأحاديث 
واملواقف من كتب احلديث، وال�شرية، وي�شتنبط من تلك الأحاديث واملواقف اأ�شلوب النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم، وكانت خطة البحث: املقدمة: اأهمية املو�شوع وعنا�شره. املبحث الأول: اأ�شباب اخلوف 
من الإ�شالم . املبحث الثاين: اآثار اخلوف من الإ�شالم بني املا�شي واحلا�شراملبحث الثالث: الأ�شاليب 
النبوية يف عالج ظاهرة اخلوف من الإ�شالم. املبحث الرابع: مدى اإمكانية تطبيق هذه الأ�شاليب على 
الواقع املعا�شر. اخلامتة: اأهم النتائج والتو�شيات. ومن اأهم النتائج. اأن الإ�شالم منذ بزوغ �شم�شه وهو 
به  اأبداً، واأن �شبب اخلوف من الإ�شالم يف الغالب هو اجلهل  اأحداً  يعامل الأمم باحل�شنى، ومل يرهب 
وبتعاليمه، واأن اآثار هذا اخلوف جاءت �شلباً على الأقليات التي تعي�س يف بالد غري م�شلم، واأن النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم تعامل مع املخالفني باللني، ودعاهم بالتي هي اأح�شن، واأن الإ�شالم اعرتف بحق 
الآخرين يف العي�س، ومع ذلك مل يقرهم على باطلهم. واأهم التو�شيات الهتمام بالقنوات الف�شائية 
التي تقوم بن�شر �شورة الإ�شالم احلقيقة، وترد على ال�شبهات املثارة حول الإ�شالم، واإيجاد مواقع على 

ال�شبكة العاملية باأكرث من لغة تخاطب كل جمتمع بلغته وتن�شر تعاليمنا الغراء.
حمور الرتبية الإ�شالمية

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة
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Abstract

  The purpose of the research is to explain the causes of 
Islamophobia, to show the effects of Islamophobia on contemporary 
reality, to show the prophetic approach to the phenomenon of fear of 
Islam and to try to follow the path of the Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him) The most important questions were: What are 
the causes of fear of Islam ?, What are the effects of fear of Islam ?, 
What is the method of the Messenger of Allah peace be upon him in 
the treatment of the phenomenon of fear of Islam ?, The importance of 
research that the term Islamophobia appeared in the recent period, but 
was present with the existence of Islam, and intensified in the west in 
recent times, especially after the events of September 2001. We saw 
the extent of abuse of Islam and Muslims, in countries where there are 
Muslim minorities, so it was necessary to study this phenomenon, and 
to explain the causes of fear of Islam, and its effects on contemporary 
reality, and the prophetic approach in the phenomenon of fear of Islam. 
The researcher adopted the inductive analytical method, and support 
it with evidence. Quran explores the style of the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him) in dealing with the phenomenon of 
fear of Islam, the researcher extracts hadeiths, and the style of the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).The consisted of 
four topics. The first topic was about the reasons for fear of Islam. 
The second topic: The effects of fear of Islam between the past and 
the present. The third topic,  the Prophetic methods in the treatment of 
the phenomenon of fear of Islam. The fourth topic: the extent to which 
these methods can be applied to contemporary reality. Conclusion: 
Key findings and recommendations. The most important  results. That 
Islam has   never intimidated anyone, and that the reason for fear of 
Islam is often ignorance about it. And that the effects of this fear came 
negatively on minorities living in a non-Muslim country, and that the 
Prophet peace be upon him called them that to treat others in better 
way, and that Islam has recognized the right of others to live, yet he did 
not recognize them as invalid. The most important recommendations 
are the interest in satellite channels that disseminate the true image of 
Islam, and answer the suspicions raised about Islam, and find web sites 
in more than one language that addresses each community in its own 
language and disseminates our teachings.
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الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

مقدمـــــــة
احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده  

اأما بعد.
ظهرت  املتجددة،  القدمية  الظواهر  من  الإ�شالم  من  اخلوف  فظاهرة   
الر�شالة  يف  ت�شكيك  �شكل  على  ظهورها  بداية  وكانت  الإ�شالم،  ظهور  مع 
والر�شول، وحتذير النا�س من الدخول يف هذا الدين، وباإتباع ذلك الر�شول.

فامل�شركون بداأوا يخوفون اتباعهم يف مكة من هذا الدين، فلما انتقل   
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل املدينة بداأت حمالت التخويف من اليهود، 

وتبعهم على ذلك املنافقني.
وقد تعامل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع الظاهرة باأ�شلوب حكيم يف   
الداخل واخلارج، اأما يف الداخل فدعا النا�س اإىل ربه باحلكمة واملوعظة احل�شنة، 
وبداأ بالتدرج يف الدعوة، واإظهار �شماحة هذا الدين، واأما يف اخلارج فار�شل 
الرحمة واملحبة واملودة،  طياتها  بر�شائل حتمل يف  والأمراء  امللوك  اإىل  ر�شوله 

وبيان اأن الدين ا�شمه الإ�شالم، وهو دين ال�شالم، فمن اأ�شلم ي�شلم. 
والعجيب اأن هذه ظاهرة اخلوف من الإ�شالم مل تتوقف يف زمن من   
الأزمان فظهرت هذه الدعاوى والتي منها اأن دين الإ�شالم دموي قام وانت�شر 
بالقول  معاداته  بداأت  هنا  ومن  الب�شر،  و�شع  من  دين  واأنه  ال�شيف،  بقوة 

والفعل، فنالوا من الدين ونالوا من اأتباعه. 
هي  ثم  نف�شه،  الإ�شالم  قدم  قدمية  الإ�شالم  من  التخوف  ف�شيحات   
من  تخوف  �شيحات  وكذلك  دياره،  من  القادم  الإ�شالم  هذا  من  �شيحات 
اإىل �شور عملية  ال�شيحات  تنتقل  الإ�شالم يف خارج دياره، ولالأ�شف  هذا 

تدل على هذا التخوف.
عر�س  يف  النبوية  الأ�شاليب  ا�شتخدام  الآن  امل�شلمون  ي�شتطيع  فهل   

الدين الإ�شالمي؟ هذا ما �شيجيب عنه البحث اإن �شاء اهلل. 
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل ما يلي:
حمور الرتبية الإ�شالمية
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بيان املنهج النبوي يف مواجهة ظاهرة اخلوف من الإ�شالم.  .1

ال�شري على منهجه �شلى اهلل عليه و�شلم يف مواجهة هذه الظاهرة.  .2
بيان اآثار اخلوف من الإ�شالم على الواقع املعا�شر.  .3

القدرة على تطبيق املنهج النبوي مع اأهل هذا الع�شر.  .4
اأ�سئلة البحث:

كيف حاور ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم املخالف؟.  .1
اهلل عليه و�شلم يف عالج ظاهرة اخلوف من  اهلل �شلى  منهج ر�شول  ما   .2

الإ�شالم؟
ملاذا حاور ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم املخالفني له يف العقيدة؟.  .3

ما الأ�شاليب التي ينبغي اأن ي�شلكها امل�شلمون املعا�شرون يف التعامل مع   .4
هذه الظاهرة.

منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج ال�شتقرائي التحليلي، وتدعيم ذلك بالأدلة   

والرباهني من الكتاب وال�شنه.
ويتناول هذا البحث اأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل   
مع ظاهرة اخلوف من الإ�شالم، حيث ي�شتخرج الباحث الأحاديث واملواقف 
من كتب احلديث، وال�شرية، وي�شتنبط من تلك الأحاديث واملواقف اأ�شلوب 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم. 
خطة البحث:

املقدمة: اأهمية املو�شوع وعنا�شره.
املبحث الأول: اأ�شباب اخلوف من الإ�شالم .

املبحث الثاين: اآثار اخلوف من الإ�شالم بني املا�شي واحلا�شر.
املبحث الثالث: الأ�شاليب النبوية يف عالج ظاهرة اخلوف من الإ�شالم.
املبحث الرابع: مدى اإمكانية تطبيق هذه الأ�شاليب على الواقع املعا�شر.

اخلامتة: اأهم النتائج والتو�شيات.
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املبحث الأول
اأ�سباب اخلوف من الإ�سلم

اإذ  الإ�شالم  من  اخلوف  اأ�شباب  على  �شريعاً  املبحث  هذا  يف  اأعرج   
الهدف الأ�شلي من البحث بيان اأ�شلوب التعامل مع الظاهرة، لكن ل يخفى 

اأن ذكر الأ�شباب اأمر مهم، ومن هذه الأ�شباب:
اأوًل: طبيعة الإ�سلم وعقيدته:

العقائد  وبني  بينه  ال�شراع  وبداأ  الإ�شالم  �شم�س  اأ�شرقت  اأن  منذ   
الأخرى كالوثنية واليهودية، وغريهما، وبداأت تتعاىل �شيحات التخويف من 

الإ�شالم.
فـ "ملا قدم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل املدينة عندما و�شل اإىل قباء   
يقال  له  اأٌخ  اليهود ومعه  اأخطب زعيم  بن  املدينة، ذهب حيي  اأن يدخل  قبل 
مكانهما  اإىل  اأخرى  مرة  عادا  ثم  فذهبا  اخلرب،  ل�شتطالع  ذهبا  يا�شر،  اأبو  له: 
يا�شر  اأبو  فقال  الهموم،  من  اجلبال  كاأمثال  على ظهورهما  تعبني  كالَّني  وهما 
لأخيه: اأهو هو ؟! - يعني اأهو حممد املذكور خربه - قال: نعم، فقال: ما لك 

عنده؟، فقال: عداوته ما بقيت")1(.
فالعداوة هنا لالإ�شالم متمثلة يف �شخ�س النبي �شلى اهلل عليه و�شلم   

رغم اأنه يوقن اأنه نبي اآخر الزمان اإل اأن طبيعته غلبته فكفر باحلق.
ثانياً: اجلهل بحقيقة الإ�سلم:

قدمياً قالوا: "من جهل �شيئاً عاداه" فهوؤلء يجهلون طبيعة هذا الدين   
الذي ين�شجم مع الفطرة والعقل، والذي ي�شع رحمة وت�شاحماً، وذلك ب�شبب 
اأنهم يتعاملون مع الإ�شالم من خالل ما ي�شمعون عنه، وما يكتب عنه من خالل 
اأعداء الإ�شالم،  ومل يكلفوا اأنف�شهم النظر يف تعاليمه وهداه، فالإ�شالم يعر�س 
هناك ب�شور �شلبية ومل يعر�س على حقيقته، والذي يوؤكد ذلك حقيقة واقع 

.)403 )�ش:  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الورى  خري  مغازي  يف  الدجى  اإنارة   ،)212 )�ش:  امل�سطفى  مع   -1

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية
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املرير الذين مل يح�شنوا عر�س ما لديهم، ف�شاروا كاملحامي الذي  امل�شلمني 
ق�شيته،  فخ�شر  الدفاع،  ول  العر�س  يح�شن  مل  لكنه  عادلة  ق�شية  عن  يدافع 

و�شاع احلق.
ثالثاً: حماكمة الإ�سلم اإىل اأفعال بع�س املنت�سبني اإليه:

امل�شيئة،  بت�شرفاتهم  الإ�شالم  اإىل  ينتمون  ممن  البع�س  ي�شاهم  اأحياناً   
والأخذ بالأقوال ال�شاذة يف ت�شويه �شورة الإ�شالم عند غري امل�شلمني.

رابعاً: الفتوحات الإ�سلمية:
التو�شع  وامتداد  والفر�س  الروم  جحافل  دحر  فاإن  املثال  �شبيل  على   
واملد الإ�شالمي لقرون طويلة متالحقة قد ت�شبب يف العداء من ناحية الغرب؛ 

حيث اإنه الوريث الأ�شلي لالإمرباطورية الرومانية.
وكذلك مواقف املجابهة العنيفة بني الإ�شالم والغرب - والتي �شجلها   
التاريخ متمثلة يف فتح الأندل�س والق�شطنطينية وموقعة بالط ال�شهداء، والتي 
لو انت�شر امل�شلمون فيها لدخل الإ�شالم اإىل باري�س - كانت من الأ�شباب التي 

ر�شخت اخلوف من الإ�شالم يف نفو�س اأهل املجتمع الغربي.



299    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

املبحث الثاين
اآثار اخلوف من الإ�سلم بني املا�سي واحلا�رش

الأول: الطعن يف ر�سالة الإ�سلم والت�سكيك يف نبوة الر�سول:
ت�شكك  التي  الأ�شوات  تتوقف  تكد  مل  الإ�شالم،  ر�شالة  انبعاث  منذ   

ب�شحة تلك الر�شالة و�شدق.
ومن ذلك اأن الوليد بن املغرية ثم اأدبر عنهم ثم رجع اإليهم وقال فكرت   
يف اأمره فاإذا هو �شاحر يفرق بني املرء وزوجه واأقربائه فاجتمع راأيهم على اأن 

يقولوا اإنه �شاحر فنزل " فقتل كيف قدر ".
وقاموا بت�شويه اأخالقيات وطبائع هذا الدين، فاأخذوا ي�شيعون عنه -   
على �شبيل املثال - باأنه دين يفرق بني املرء وزوجه وبني املرء واأهله وهكذا، 
ومل يعلموا اأنه ما جاء دين يجمع النا�س ويوحد �شفوفهم مثل دين الإ�شالم، 
الأر�س  اأهل  فيه  ي�شتوي  متني،  واحد  اأ�شا�س  على  النا�س  توحيد  يبغي  دين 

جميًعا وهو اأ�شا�س العقيدة، وهذا ما كانت تاأباه قري�س.
وكما  ذاته،  يف  الإ�شالم  يتهمون  دائًما،  الباطل  اأهل  يفعل  وهكذا   
ي�شوهون �شورة الداعية ي�شوهون �شورة الدين، فرنى -مثاًل- من يل�شقون 
الرحمة  اإىل  يدعو  دين  وما جاء  بريء،  عنها  الإرهاب وهو  تهمة  وباأتباعه  به 

ون�شر ال�شالم كدين الإ�شالم.
كذلك يتهمونه باجلمود الفكري، وما جاء دين يدعو اإىل التفكر واإعمال   
ا يتهمونه بالتخلف العقلي، وما جاء دين يدعو  العقل كدين الإ�شالم، واأي�شً

اإىل التعلم والتفقه وعمارة الأر�س كهذا الدين اخلامت.
الثاين: النيل من اأتباع هذا الدين:

د بن عمار، َعْن اأبيه َقاَل: اأخذ امل�شركون عمار  مَّ فعن اأَِبي عبيدة بن حُمَ  
َم وذكر اآلهتهم. بخري  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ بن يا�شر فلم يرتكوه حتى �شّب النَِّبّي �شَ
َما وراءك �شيء؟  َقاَل:  َم  َو�َشلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ �شَ اهللَّ َر�ُشوَل  اأَتَى  فلما  تركوه،  ُثمَّ 

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية
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َقاَل:�شر َما تركت حتى نلت منك وذكرت اآلهتهم بخري َقاَل: كيف جتد قلبك؟ 
ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  اْكِرَه  ِمَن  اإِل  فنزلت  فعد.  عادوا  اإِنَّ  َقاَل:  بالإميان.  َقاَل:مطمئن 

ِبالإِميَاِن.
الثاين: ال�سخرية والتطاول على عقيدة امل�سلمني وقراآنهم و�سنة نبيهم:

وا  قال تعاىل: {إِنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا كانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن •َوإِذا َمرُّ  
 
ِ
بِِهْم يََتغاَمُزوَن • َوإَِذا انَْقَلُبوا إِل َأْهلِِهُم انَْقَلُبوا َفِكِهنَي • َوإِذا َرَأْوُهْم قالُوا إِنَّ هُؤالء
اِر َيْضَحُكوَن}.  َلضالُّوَن • َوما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم حاِفِظنَي • َفالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ

]املطففني:34-29[.
املنافقني  بنفر من  مر  اهلل عنه-  اأبي طالب- ر�شي  بن  اأن علي  وذلك   
ومعه نفر من امل�شلمني ف�شخر منهم املنافقون، ويقال حكاية عن كفار مكة اأنهم 
يتغامزون  امل�شلمني واإذا مروا بهم وهم جلو�س  كانوا ي�شحكون من �شعفاء 

يعني: يتطاعنون بينهم.
الثالث: اإثارة ال�رشاعات:

غري  والأقليات  وامل�شلمني  جانب،  من  اأنف�شهم  امل�شلمني  بني  وذلك   
امل�شلمة من جانب اآخر.

الرابع: ت�سويه �سورة الإ�سلم:
ففي القدمي حاول امل�شركون ت�شويه الإ�شالم، فحاولوا ت�شوية الر�شول   

�شلى اهلل عليه و�شلم، وت�شويه ر�شالته التي جاء بها.
فو�شفوا القراآن بقولهم: {إِْن َهَذا إالّ إِْفٌك اْفتََاُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم َآَخُروَن   

َفَقْد َجاُءوا ُظْلًما َوُزوًرا} ]الفرقان: 4[.
ويف احلديث حاولوا فعل ذلك عن طريق ن�شر كتب فيها اتهام لالإ�شالم   

باأنه دين العنف والإرهاب، بل ور�شم ر�شومات ت�شيء ل�شاحب الر�شالة.
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املبحث الثالث
الأ�ساليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�سلم

اأوًل: اإر�ساء مبداأ الأمان للمخالفني له:
يكون  ما  اأ�شبه  اأمان  وثيقة  بكتابة  الداخل  يف  له  املخالفني  اأمن  فقد   
من  وينزع  الدين،  لهذا  الدخل  اأهل  يطماأن  بحيث  تعقد،  التي  باملعاهدات 

نفو�شهم مظاهر اخلوف والرعب.
فكتب وثيقة لأهل املدينة:

َداُموا  َما  امْلُوؤِْمِننَي  َمَع  يُْنِفُقوَن  اْليَُهوَد  الوثيقة:"َواإِنَّ  هذه  يف  جاء   
َوِلْلُم�ْشِلَمنْيِ  ِديُنُهْم،  ِلْليَُهوِد  امْلُوؤِْمِننَي،  َمَع  ٌة  اأُمَّ بَِني َعْوٍف  يَُهوَد  َواإِنَّ  اَرِبنَي،  حُمَ
َفاإِنَُّه َل يُوِتُغ ]يهلك[ اإلَّ نَْف�َشُه،  ِثَم،  َواأَ َواأَْنُف�ُشُهْم، اإلَّ َمْن َظَلَم  ِديُنُهْم، َمَواِليِهْم 
بَِني  ِليَُهوِد  َواإِنَّ  َعْوٍف،  بَِني  ِليَُهوِد  َما  ِمْثَل  اِر  النَّجَّ بَِني  ِليَُهوِد  نَّ  َواإِ بَْيِتِه،  َواأَْهَل 
بَِني  ِليَُهوِد  َما  ِمْثَل  �َشاِعَدَة  بَِني  ِليَُهوِد  َواإِنَّ  َعْوٍف،  بَِني  ِليَُهوِد  َما  ِمْثَل  احْلَاِرِث 
ْو�ِس  نَّ ِليَُهوِد بَِني اْلأَ َعْوٍف، َواإِنَّ ِليَُهوِد بَِني ُج�َشٍم ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف، َواإِ
ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف، َواإِنَّ ِليَُهوِد بَِني ثَْعَلَبَة ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف، اإلَّ َمْن 
ْنُف�ِشِهْم،  نَّ َجْفَنَة بَْطٌن ِمْن ثَْعَلَبَة َكاأَ َظَلَم َواأَِثَم، َفاإِنَُّه َل يُوِتُغ اإلَّ نَْف�َشُه َواأَْهَل بَْيِتِه، َواإِ
ِطيَبِة ِمْثَل َما ِليَُهوِد بَِني َعْوٍف، َواإِنَّ اْلرِبَّ ُدوَن اْلإِْثِم، َواإِنَّ َمَوايِلَ  َواإِنَّ ِلَبِني ال�شَّ
ثَْعَلَبَة َكاأَْنُف�ِشِهْم، َواإِنَّ ِبَطانََة يَُهوَد َكاأَْنُف�ِشِهْم، َواإِنَُّه َل يَْخَرُج ِمْنُهْم اأََحٌد اإلَّ ِباإِْذِن 
َفَتَك  َمْن  َواإِنَُّه  ُجْرٌح،  ثَاأٍْر  َعَلى  يُْنَحَجُز  َل  َواإِنَُّه  َم،  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �شَ ٍد  مَّ حُمَ

َ َعَلى اأَبَرِّ َهَذا ]الر�شا به[)1(. نَّ اهللَّ ْهِل بَْيِتِه، اإلَّ ِمْن َظَلَم، َواإِ َفِبَنْف�ِشِه َفَتَك، َواأَ
فاأمن اجلميع، وجعلهم �شوا�شية اأمام القانون.

يف  هو  من  لكل  والأمان  الأمن  حتمل  التي  التحالفات  بع�س  وعقد   
اخلارج والداخل.

فعاهد قري�شا يف �شـلح احلديبية ، و�شمي ذلك »الفتح املبني«، ودخل   
.)322  /2( كثري  لبن  النبوية  ال�سرية   ،)176  /4( الأنف  الرو�ش   ،)503  /1( ه�سام  ابن  �سرية   -1

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية
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جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
يف حلفه خزاعة ، وكانت على الكفر: »فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد 
ر�شـول اهلل وعهده«، فاملعاهدة مع غري م�شلمني، والتحالف مع غري م�شـلمني 
 : قري�س  حلف  يف  الإ�شالم،  على  وكانت   ، بكر  بنو  دخـلت  حيث  اأي�شا، 
»وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن يف عقد قري�س وعهدهم«)1(. فهذه حتالفات 

مع اأهل مكة رغم عداوتهم لالإ�شالم واأهله. وقام باملحافظة على املعاهدات.
وِم َعْهٌد َفَكاَن يَ�ِشرُي يِف  فعن �ُشَلْيم ْبن َعاِمٍر قال: َكاَن بنَْيَ ُمَعاِويََة َوبنَْيَ الرُّ  
َذا َرُجٌل َعَلى َدابٍَّة اأَْو َعَلى َفَر�ٍس  ى اْلَعْهُد اأََغاَر َعَلْيِهْم َواإِ ِباَلِدِهْم َحتَّى اإَِذا اْنَق�شَ
َلِميُّ  ال�شُّ َعَب�َشَة  ْبُن  َعْمُرو  ُهَو  َواإَِذا  تنَْيِ -  َمرَّ َغْدٌر  َوَفاٌء َل  اأَْكرَبُ   ُ يَُقوُل: اهللَّ َوُهَو 
َم  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َفَقاَل لَُه ُمَعاِويَُة: َما تَُقوُل؟ َفَقاَل َعْمٌرو: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهللَّ
َي  مَيْ�شِ َها َحتَّى  يَ�ُشدَّ ُعْقَدًة َوَل  يَُحلَّنَّ  َفاَل  َعْهٌد  َقْوٍم  َوبنَْيَ  بَْيَنُه  َكاَن  يَُقوُل: »َمْن 

لَْيِهْم َعَلى �َشَواٍء« َفَرَجَع ُمَعاِويَُة ِبالنَّا�ِس)2(.  اأََمُدَها اأَْو يَْنِبَذ اإِ
لَّ اأَينِّ َخَرْجُت  وقال ُحَذْيَفُة ْبُن اْليََماِن ، َقاَل : َما َمَنَعِني اأَْن اأَ�ْشَهَد بَْدًرا اإِ  
ًدا ،  مَّ تُِريُدوَن حُمَ اإِنَُّكْم   : َقالُوا  ُقَرْي�ٍس ،  اُر  ُكفَّ َفاأََخَذنَا   : َقاَل  ِبي ُح�َشْيٌل ،  َواأَ اأَنَا 
ِرَفنَّ اإِىَل  َفُقْلَنا : َما نُِريُدُه ، َما نُِريُد اإِلَّ امْلَِديَنَة ، َفاأََخُذوا ِمنَّا َعْهَد اهلِل َوِميثَاَقُه لََنْن�شَ
رَبَ،  نَاُه اخْلَ َم ، َفاأَْخرَبْ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ امْلَِديَنِة ، َوَل نَُقاِتُل َمَعُه ، َفاأَتَْيَنا َر�ُشوَل اهلِل �شَ

َ َعَلْيِهْم)3(. ِرَفا ، نَِفي لَُهْم ِبَعْهِدِهْم ، َونَ�ْشَتِعنُي اهللَّ َفَقاَل : اْن�شَ
ثانياً: التعامل مع اجلميع بالرحمة:

فتعامل مع اآ�شراهم، ومع من فكروا يف النيل منه بالرحمة.ففي معركة   
بدر عندما اأ�شر امل�شلمون �شبعني رجاًل من امل�شركني عاملهم بالرفق واللني.

: ُكْنُت يِف اْلأُ�َشاَرى  َعِب ْبِن ُعَمرْيٍ قال اأَبو َعِزيز ْبِن ُعَمرْيِ اْبِن اأَِخي ُم�شْ  
وا ِباْلأُ�َشاَرى  َم: »ا�ْشَتْو�شُ ُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ ِ �شَ يَْوَم بَْدٍر ، َفَقاَل: َر�ُشوُل اهللَّ
ِل  �ِش اأَهمْ هذا جزء من حديث طويل جداً اأخرجه: اأحمد يف امل�سند )31/ 212( ح)18910(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى كتاب اجلزية باب َنقمْ  -1
َد )9/ 233( ح)19331(، ويف ال�سنن ال�سغرى )8/ 169( ح) 3781(، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار كتاب احلجة  َعهمْ ِهُم المْ �سِ ِد اأَو مَْبعمْ َعهمْ المْ

يف فتح ر �سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مكة عنوة )3/ 315( ح)5036(،وقال ال�سيخ �سعيب: اإ�سناده ح�سن)حتقيق امل�سند )31/ 220(.
 )229  /28( امل�سند  يف  واأحمد  ح�سن�سحيح،  وقال:  ح)1580(،   )143  /4( الغدر  يف  جاء  ما  باب  ال�سري  كتاب  يف  الرتمذي  اأخرجه:   -2
ح)17015(، واأبو داود الطيال�سي يف م�سنده )2/ 472( ح)1251(، وابن زجنويه يف الأموال )1/ 401( ح)660(، وقال ال�سيخ الألباين:  

�سحيح )�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها )5/ 472( ح)2357(.
ح)4662(.  )176  /5( ِد  َعهمْ ِبالمْ َوَفاِء  المْ َباب  املغازي  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -3
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اأَْو َع�َشاَءُهْم  اإَِذا َقِدُموا َغَداَءُهْم  اِر ، َفَكانُوا  َخرْيًا« ، َوُكْنُت يِف نََفٍر ِمَن اْلأَْن�شَ
َم  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �شَ  ِ اهللَّ َر�ُشوِل  َواآِلِه  يَِّة  ِبَو�شِ ْبَز  اخْلُ َواأَْطَعُمويِن  التَّْمَر  اأََكُلوا 

اإِيَّاُهْم)1(. 
فانظر اإىل هذا التعامل مع اأعداء حماربني ، وانظر اإىل تطبيق ال�شحابة   

لهذا القول.
متفقاً مع �شفوان  بدر  بعد معركة  املدينة  بن وهب  اأتى عمري  وعندما   
بن اأمية على اأن يتكفل �شفوان بدينه وعياله واأن يقتل هو الر�شول - �شلى اهلل 
عليه و�شلم -. فعلم الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - بالوحي من عند اهلل.. 
فاأ�شلم  يا عمري واأخربه بخربه  اأدن  اإليه وقال:  الر�شول قربه  تعامل معه  فكيف 

عمري مبا�شرة)2(.
واأي�شا ما فعله ف�شالة بن عمري بن امللوح   

النَِّبيِّ  َقْتَل  اأََراَد  ْيِثيَّ  اللَّ ِح  امْلَُلوَّ ْبِن  ُعَمرْيِ  ْبَن  الََة  َف�شَ اإَنَّ  ِه�َشاٍم:  اْبُن  َقاَل   
ا َدنَا ِمْنُه، َقاَل َر�ُشوُل  َم َوُهَو يَُطوُف ِباْلَبْيِت َعاَم اْلَفْتِح، َفَلمَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ �شَ
َماَذا  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َر�ُشوَل  يَا  الَُة  َف�شَ نََعْم  َقاَل:  الَُة؟  اأََف�شَ َم:  َو�َشلَّ َعَلْيِه  لَّى اهللُ  ِ �شَ اهللَّ
النَِّبيُّ  ِحَك  َف�شَ َقاَل:   ،َ اهللَّ اأَْذُكُر  ُكْنُت  �َشْيَء،  َل  َقاَل:  نَْف�َشَك؟  ِبِه  ُث  حُتَدِّ ُكْنُت 
ْدِرِه، َف�َشَكَن  َع يََدُه َعَلى �شَ َ، ثُمَّ َو�شَ َم، ُثمَّ َقاَل:: ا�ْشَتْغِفْر اهللَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ �شَ
 ِ ِمْن َخْلِق اهللَّ َما  ْدِري َحتَّى  يََدُه َعْن �شَ َرَفَع  َما   ِ َواهلَلَّ يَُقوُل:  الَُة  َفَكاَن َف�شَ َقْلُبُه، 
ُكْنُت  ِباْمَراأَِة  َفَمَرْرُت  اأَْهِلي،  اإىَل  َفَرَجْعُت  الَُة:  َف�شَ َقاَل  ِمْنُه.  اإيَلَّ  اأََحبَّ  �َشْيٌء 

الَُة يَُقوُل: ُث اإلَْيَها، َفَقالَْت: َهُلمَّ اإىَل احْلَِديِث، َفُقْلُت: َل، َواْنَبَعَث َف�شَ اأَحَتَدَّ
ُ َواْلإِ�ْشاَلُم يَاأْبَى َعَلْيَك اهللَّ َقالَْت َهُلمَّ اإىَل احْلَِديِث َفُقْلُت َل     

َناُم َر اْلأَ�شْ ِباْلَفْتِح يَْوَم تََك�شَّ ًدا َوَقِبيَلــــه   مَّ لَْوَما َراأَْيِت حُمَ  
ِن  بمْ َعِزيِز  اأَِبي  َعنمْ  َوى  َلُيرمْ وقال:  ح)409(،   )250  /1( ال�سغري  املعجم  ح)977(،ويف   )393  /22( الكبري  املعجم  يف  الطرباين  اأخرجه:   -1
َحاَق، وقال الهيثمي : رواه الطرباين يف ال�سغري والكبري واإ�سناده ح�سن )جممع الزوائد كتاب املغازي   ُن اإِ�سمْ ُد بمْ مَّ َد ِبِه حُمَ َناد َِتَفرَّ إِ�سمْ ٍ اإِلَّ ِبَهَذا المْ ُعَمريمْ

وال�سري باب ما جاء يف الأ�سرى )6/ 115( ح)10007(.
اأخرج الق�سة: الطرباين يف املعجم الكبري )17/ 56( ح)117(، والطرباين يف تاريخ الر�سل وامللوك )2/ 472(، واأبو نعيم يف دلئل النبوة   -2
)�ش: 479( ح)413(، وقال الهيثمي: "رواه الطرباين مر�سال واإ�سناده جيد جممع الزوائد كتاب عالمات النبوة باب اإخباره  �سلى اهلل عليه 
و�سلم باملغيبات )8/ 506( ح)14063(، وانظر: �سرية ابن ه�سام )1/ 662(، وابن اجلوزي يف املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم )3/ 126(، 

وابن الأثري يف الكامل يف التاريخ )2/ 28(.
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ْرُك يَْغ�َشى َوْجَهُه اْلإِْظاَلُم)1( َوال�شِّ َحـــى بَيًِّنا   ِ اأَ�شْ لََراأَْيِت ِديَن اهللَّ  

ومن تعامله العظيم - �شلى اهلل عليه و�شلم - ما فعله مع كفار قري�س   
بعد الفتح:

بنَْيَ  لَّى  اْلَبْيَت، َف�شَ َة َدَخَل  َم َمكَّ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللُ  ِ �شَ َفَتَح َر�ُشوُل اهللَّ مَلَّا   
ُ َوْحَدُه،  اَدتَِي اْلَباِب، َفَقاَل: »َل اإِلََه اإِلَّ اهللَّ َع يََدْيِه َعَلى ِع�شَ ، ثُمَّ َو�شَ اِريََتنْيِ ال�شَّ
َوَماَذا  تَُقولُوَن،  َماَذا  َوْحَدُه،  اْلأَْحَزاَب  َوَهَزَم  َعْبَدُه،  َر  َونَ�شَ َوْعَدُه،  َدَق  �شَ
َكِرميٌ،  اأٌَخ  ا،  َخرْيً َونَُظنُّ  ا،  َخرْيً نَُقوُل  َعْمٍرو:  ْبُن  �ُشَهْيُل  َفَقاَل  َفَقاَل:  تَُظنُّوَن؟« 
{ال  يُو�ُشُف:  اأَِخي  َقاَل  َكَما  اأَُقوُل  " َفاإِينِّ  َقاَل:  َقَدْرَت.  َوَقْد  َكِرمٍي،  اأٍَخ  َواْبُن 
احِِنَي} ]يو�شف: 92[ اأََل اإِنَّ ُكلَّ  َتْثِريَب َعَلْيُكُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ
َو�ِشَقايََة  اْلَبْيِت،  �ِشَدانََة  اإِلَّ   ، َقَدَميَّ َت  حَتْ اِهِليَِّة  اجْلَ يِف  َكانَْت  َوَماأَثََرٍة  َوَماٍل  َدٍم 

ُروا ِمَن اْلُقُبوِر َفَدَخُلوا ِفى الإِ�ْشاَلِم . َا نُ�شِ ". َفَخَرُجوا َكاأَمنَّ احْلَاجِّ
اِنٌع  ويف رواية: اأَنَُّه َقاَل لَُهْم ِحنَي اْجَتَمُعوا ِفى امْلَ�ْشِجِد :» َما تََرْوَن اأَنِّى �شَ  

َلَقاُء)2(. ا اأٌَخ َكِرميٌ َواْبُن اأٍَخ َكِرمٍي. َقاَل :» اْذَهُبوا َفاأَْنُتُم الطُّ ِبُكْم؟ «. َقالُوا : َخرْيً
وكذلك من اأعظم املواقف موقف الر�شول مع اأهل الطائف قالت َعاِئ�َشَة   
َم: َهْل اأَتَى َعَلْيَك يَْوٌم َكاَن اأَ�َشدَّ  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َي اهللُ َعْنَها ِلَر�ُشوِل اهلِل �شَ َر�شِ
َم: " لََقْد لَِقيُت ِمْن َقْوِمِك َوَكاَن  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َعَلْيَك ِمْن يَْوِم اأُُحٍد؟ َقاَل �شَ
ُت نَْف�ِشي َعَلى اْبِن َعْبِد يَاِليَل ْبِن ِكاَلٍب  اأَ�َشدَّ َما لَِقيُت ِمْنُهْم يَْوُم اْلَعَقَبِة اأَْن َعَر�شْ
َا ُهَو ُكاَلٌل - َفَلْم يُِجْبِني اإِىَل َما اأََرْدُت َفاْنَطَلْقُت  - َهَكَذا َقاَل اْبُن َطِريٍف َواإِمنَّ
َواأَنَا َمْغُموٌم َعَلى َوْجِهي َفَلْم اأَ�ْشَتِفْق اإِلَّ َواأَنَا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب َفَرَفْعُت َراأْ�ِشي َفاإَِذا 
اَلُم َفَناَدايِن َفَقاَل: اإِنَّ اهللَ  يُل َعَلْيِه ال�شَّ ْتِني َفَنَظْرُت َفاإَِذا ِفيَها ِجرْبِ �َشَحابٌَة َقْد اأََظلَّ
َمَلَك  اإِلَْيَك  بََعَث  َوَقْد   ، َعَلْيَك  وا  َردُّ َوَما  لََك  َقْوِمَك  َقْوَل  �َشِمَع  َقْد  َوَجلَّ  َعزَّ 
222(،  ال�سفا  186(، الدرر يف اخت�سار املغازي وال�سري لبن عبد الرب )�ش:  417(، جوامع ال�سرية لبن حزم )�ش:  �سرية ابن ه�سام )2/   -1
العباد  �سرية خري  والر�ساد يف  الهدى  �سبل   ،)228 النا�ش)2/  �سيد  الأثر لبن  692(، عيون  للقا�سي عيا�ش )1/  امل�سطفى  بتعريف حقوق 

لل�ساحلي )5/ 236(.
 ،)113  /2( مكة  اأخبار  يف  والأزرقي  ح)18739(،   )118  /9( اهلل  حر�سها  مكة  فتح  باب  ال�سري  الكربىكتاب  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه:    -2
والآثار  ال�سنن  معرفة  يف  والطحاوي  ح)419(،   )170 )�ش:  م�سنده  يف  حبيب  بن  والربيع  293(ح)456(،   /1( الأموال  يف  زجنويه  وابن 
)13/ 293( ح)18231(، والواقدي يف املغازي )2/ 835(، وقال الألباين: �سند �سعيف مر�سل. �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها 

َة)5/ 170( ح)4645(. ِح َمكَّ ال�سيئ يف الأمة )3/ 308(. وتنظر الق�سة ال�سحيحة يف �سحيح م�سلم كتاب املغازي َباب َفتمْ
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يَا  َقاَل:  ثُمَّ  َعَليَّ  َم  َف�َشلَّ َباِل  اجْلِ َمَلُك  َفَناَدايِن  َقاَل:  ِفيِهْم  �ِشْئَت  مِبَا  ِلَتاأُْمَرُه  َباِل  اجْلِ
َباِل َوَقْد بََعثَِني  ُد اإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد �َشِمَع َقْوَل َقْوِمَك لََك َواأَنَا َمَلُك اجْلِ مَّ حُمَ
ْخ�َشَبنْيِ " َفَقاَل  َربَُّك اإِلَْيَك ِلَتاأُْمَريِن ِباأَْمِرَك مِبَا �ِشْئَت َفاإِْن �ِشْئَت اأَْن اأُْطِبَق َعَلْيِهُم اْلأَ
اَلِبِهْم َمْن يَْعُبُد  َم: " بَْل اأَْرُجو اأَْن يَْخُرَج ِمْن اأَ�شْ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َر�ُشوُل اهلِل �شَ

اهللَ َوْحَدُه َل يُ�ْشِرُك ِبِه �َشْيًئا ")1(.
والآثاُر كثرية يف ح�شن تعامل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم مع غريه،   
كما  باملع�شم  اأحاط  ما  ال�شوار  ومن  بالعنق  اأحاطت  ما  القالدة  من  ويكفي 

يقال.
ثالثاً: تقدمي الإ�سلم ب�سورة م�رشقة م�رشفة:

ببيان اأنه دين الرفق والرحمة والعتدال فالتو�شط والعتدالقاعدة كلية   
�شرعها الإ�شالم، وهدى اإليها، وح�س على التزامها اأبدا.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  وبعث  الإ�شالم  ر�شالة  جاءت  ولقد   
لتحقيق مق�شد نفي الغلو ون�شخه باإطالق، ولقد ثبت يف �شحيح م�شلم َعِن 
َأنُْفِسُكْم ، َأْو تُُْفوُه  نََزلَْت َهِذِه الآيَُة : {َوإِْن تُْبُدوا َما ِف  مَلَّا  َقاَل :  اْبِن َعبَّا�ٍس ، 
} ، َقاَل : َدَخَل ُقُلوبَُهْم ِمْنَها �َشْيٌء مَلْ يَْدُخْل ُقُلوبَُهْم ِمْن �َشْيٍء  يَُاِسْبُكْم بِِه اللَُّ
ْمَنا َقاَل : َفاأَْلَقى  َم : ُقولُوا : �َشِمْعَنا َواأََطْعَنا َو�َشلَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ ، َفَقاَل النَِّبيُّ �شَ
َنْفًسا إالَّ ُوْسَعَها لََا  ُف اللَُّ 

ِّ
تََعاىَل : {ال ُيَكل  ُ َفاأَْنَزَل اهللَّ ُقُلوِبِهْم ،  الإِميَاَن يِف   ُ اهللَّ

َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا ال ُتَؤاِخْذنَا إِْن َنِسيَنا ، َأْو َأْخَطْأنَا} َقاَل : َقْد 
َقْد   : َقاَل  َقْبلَِنا}  ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  ْلَتُه  َكَما حََ ِإْصًرا  َعَلْيَنا  َفَعْلُت {َربََّنا َوال تَِْمْل 

َنا َأْنَت َمْوالنَا} َقاَل : َقْد َفَعْلُت)2(. َفَعْلُت {َواْغِفْر لََنا َواْرحَْ
والتخفيف،  والرحمة  اللطف  الراغب يف  الدعاء  لهذا  ا�شتجبت  اأي   

امل�شتجري باهلل من الإ�شر، ومن حتميل النف�س ما ل تطيق.
اِئِف )5/  الطَّ اإىل  لَّى اهلل عليه و�سلم  �سَ النَِّبّي ِ َم�ِسري ِ َباب ُ النبوة  258( ح)2624(، والبيهقي يف دلئل  اأخبار مكة )4/  الفاكهي يف  اأخرجه:   -1

.)156
ح)245(.  )81  /1( يطاق  مبا  اإل  يكلف  ل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  بيان  باب  الإيان  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -2
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املق�شد  هذا  عن  يند  فالغايل  اجلميل،  املق�شد  هذا  ي�شوه  الغلو  لكن   
حتى يبدو وكاأنه يدعو اهلل باأن يحمله فوق ما يطيق، وكاأنه يعاهد اهلل على ما ل 

ي�شتطيع من الأعمال.. وهذا ت�شويه لل�شورة البهية: املنهجية والتطبيقية.
ومن هذا املنطلق جعل دعوته عن طريق الرتغيب والتب�شري. فقد ن�شر   
ثواب  الدنيا، وح�شن  بالفالح يف  التب�شري  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم منهج 

الآخرة، ورغب النا�س يف الدخول يف دين اهلل.
فهو دين الرحمة واملغفرة ففي احلديث َعْن اأَِبي َذرٍّ ، َقاَل : َقاَل َر�ُشوُل   
ُ َعزَّ َوَجلَّ : َمْن َجاَء ِباحْلَ�َشَنِة َفَلُه َع�ْشُر اأَْمثَاِلَها  َم : يَُقوُل اهللَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ اهلِل �شَ
ا  َب ِمنِّي �ِشرْبً ْغِفُر َوَمْن تََقرَّ يِّئَِة َفَجَزاوؤُُه �َشيِّئٌَة ِمْثُلَها ، اأَْو اأَ َواأَِزيُد ، َوَمْن َجاَء ِبال�شَّ
ي  اأَتَايِن مَيْ�شِ ْبُت ِمْنُه بَاًعا ، َوَمْن  َب ِمنِّي ِذَراًعا تََقرَّ ْبُت ِمْنُه ِذَراًعا ، َوَمْن تََقرَّ تََقرَّ
ْثِلَها  مِبِ ِبُقَراِب الأَْر�ِس َخِطيئًَة َل يُ�ْشِرُك ِبي �َشْيًئا لَِقيُتُه  اأَتَْيُتُه َهْرَولًَة ، َوَمْن لَِقيَِني 

َمْغِفَرًة)1(. 
اإن الرتغيب، والتب�شري من اأعظم الأمور التي ا�شتخدمها النبي �شلى   
اهلل عليه و�شلم مع املخالف الذي هو اأ�شل مفطور على اخلري فاهلل تعاىل خلق 

عباده كلهم "حنفاء" كما يقول احلديث القد�شي.
باأ�شلوب  دعوته  يعر�س  كان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأنه  على  يدل  ومما   
الب�شارة ما روي عن ربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا اأ�شلم، فقال: راأيت 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ب�شر عيني ب�شوق ذي املجاز، يقول: " يا اأيها 

النا�س قولوا: ل اإله اإل اهلل، تفلحوا ")2(، ويف هذا ب�شارة بالفالح ملن اآمن.
ا َقِدَم َعِديُّ ْبُن َحامِتٍ  ودعا النا�س اإىل ربه باحلكمة واملوعظة احل�شنة. فَلمَّ  
ِمْن  �َشِمْعَت  َما  ْثَنا  َحدِّ لَُه:  َفُقْلَنا  اْلُكوَفِة،  اأَْهِل  ُفَقَهاِء  ِمْن  نََفٍر  يِف  اأَتَْيَناُه  اْلُكوَفَة، 
َم َفَقاَل:  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ َم، َفَقاَل: اأَتَْيُت النَِّبيَّ �شَ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َر�ُشوِل اهللَّ
َل  ْن  اأَ »تَ�ْشَهُد  َفَقاَل:  �ْشاَلُم؟  اْلإِ َوَما  ُقْلُت:   ، تَ�ْشَلْم«  اأَ�ْشِلْم   ، َحامِتٍ ْبَن  َعِديَّ  »يَا 

ح)6931(.  )67  /8( الدعاء  ف�سل  باب  الدعوات  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -1
ال�سيخ  61( ح)39(، وقال  الإيان)1/  ال�سحيحني يف كتاب  امل�ستدرك على  404( ح)16023(، واحلاكم  اأحمد يف م�سنده )25/  اأخرجه:   -2

�سعيب يف حتقيق امل�سند: �سحيح لغريه.
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ُحْلِوَها  َها،  َو�َشرِّ َها  خرْيِ ُكلَِّها،  ِباْلأَْقَداِر  َوتُوؤِْمُن   ،ِ اهللَّ َر�ُشوُل  َواأَينِّ   ،ُ اهللَّ اإِلَّ  اإِلََه 
َها«)1(. َوُمرِّ

فانظر اإىل اأثر قوله اأ�شلم ت�شلم حني قال لأبي قحافة والد اأبي بكر »هال   
اأحق  يا ر�شول اهلل،  اإليك  اأجيئه« فقال: مي�شي هو  بيته حتى  ال�شيخ يف  تركت 
من اأن مت�شي اإليه، فاأجل�شه بني يديه، ثم م�شح ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

�شدره، وقال: »اأ�شلم ت�شلم« فاأ�شلم)2(.
التي  والرهبة  اخلوف  املخالف  من  ينزع  الطريقة  بهذه  الدعوة  فن�شر   

ت�شيبه.واأظهر �شماحة هذا الدين.
ى : مَلَّا َدَخَل َر�ُشوُل  َعِن امْلُْنِذِر ْبِن َجْهٍم ، َقاَل : َقاَل ُحَوْيِطُب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ  
َة َعاَم اْلَفْتِح ِخْفُت َخْوًفا �َشِديًدا َفَخَرْجُت ِمْن بَْيِتي،  َم َمكَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ اهلِل �شَ
َع يَاأَْمُنوَن ِفيَها ، َفاْنَتَهْيُت اإِىَل َحاِئِط َعْوٍف ، َفُكْنُت ِفيِه  ْقُت ِعيَايِل يِف َمَوا�شِ َوَفرَّ
ا َراأَْيُتُه  ٌة اأَبًَدا َماِنَعٌة ، َفَلمَّ لَّ ٌة ، َواخْلُ َفاإَِذا اأَنَا ِباأَِبي َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ ، َوَكانَْت بَْيِني َوبَْيَنُه ُخلَّ
ٍد َفُقْلُت : لَبَّْيَك . َقاَل : َما لََك ؟ ُقْلُت: اخْلَْوُف. َقاَل:  مَّ َهَرْبُت ِمْنُه ، َفَقاَل : اأَبَا حُمَ
ْمُت َعَلْيِه ،  َل َخْوَف َعَلْيَك اأَْنَت اآِمٌن ِباأََماِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ، َفَرَجْعُت اإِلَْيِه ، َف�َشلَّ
ُل  ِ َما اأَُرايِن اأَ�شِ َفَقاَل : اْذَهْب اإِىَل َمْنِزِلَك ُقْلُت : َهْل يِل �َشِبيٌل اإِىَل َمْنِزيِل ، َواهللَّ
َواإِنَّ ِعيَايِل لَِفي  َفاأُْقَتُل ،  َمْنِزيِل  اأَْو يَْدُخُل َعَليَّ  َفاأُْقَتَل  اأُْلَفى  بَْيِتي َحيًّا َحتَّى  اإِىَل 
نَا اأَْبَلُغ َمَعَك اإِىَل َمْنِزِلَك ،  ٍع ، َواأَ َع �َشتَّى . َقاَل : َفاْجَمْع ِعيَالََك يِف َمْو�شِ َمَوا�شِ
َرَف اأَبُو َذرٍّ  َفَبَلَغ َمِعي ، َوَجَعَل يَُناِدي َعَلى اأَنَّ ُحَوْيِطًبا اآِمٌن َفاَل يَُهْج ، ثُمَّ اْن�شَ
ُهْم  ُه َفَقاَل : اأََولَْي�َس َقْد اأَِمَن النَّا�ُس ُكلُّ َم َفاأَْخرَبَ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ اإِىَل َر�ُشوِل اهلِل �شَ
اإِلَّ َمْن اأََمْرَت ِبَقْتِلِهْم ؟ َقاَل : َفاْطَماأْنَْنُت َوَرَدْدُت ِعيَايِل اإِىَل َمَناِزِلِهْم ، َوَعاَد اإِيَلَّ 
ٍد َحتَّى َمَتى ؟ َواإِىَل َمَتى ؟ َقْد �َشَبْقَت يِف امْلََواِطِن  مَّ اأَبُو َذرٍّ ، َفَقاَل يِل : يَا اأَبَا حُمَ
َم،  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ ُكلَِّها ، َوَفاتََك َخرْيٌ َكِثرٌي ، َوبَِقَي َخرْيٌ َكِثرٌي َفاأِْت َر�ُشوَل اهلِل �شَ
ُل النَّا�ِس ،  َم اأَبَرُّ النَّا�ِس ، َواأَْو�شَ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َفاأَ�ْشِلْم تَ�ْشَلْم ، َوَر�ُشوُل اهلِل �شَ
اأخرجه: ابن ماجه يف املقدمة باب يف القدر )1/ 34( ح)87(، واأحمد يف امل�سند )30/ 196( ح)18260(، واحلاكم امل�ستدرك على ال�سحيحني   -1

كتاب الفنت واملالحم)4/ 564( ح)8582(، وقال ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط: ح�سن.
444( ح)204(، الطربي يف تاريخ الر�سل وامللوك )11/  اأخرجه: ابن �سعد يف الطبقات الكربى - متمم ال�سحابة - الطبقة الرابعة )�ش:   -2
518(،واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني كتاب املغازي )3/ 48( ح)4363(، وابن اجلوزي يف املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم )5/ 274(، 

وابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )15/ 358(.

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية
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جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
َك َقاَل : ُقْلُت : َفاأَنَا اأَْخُرُج َمَعَك ، َفاآِتيِه  ُه ِعزُّ َواأَْحَلُم النَّا�ِس �َشَرُفُه �َشَرُفَك ، َوِعزُّ
َم ِباْلَبْطَحاِء َوِعْنَدُه اأَبُو  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َفَخَرْجُت َمَعُه َحتَّى اأَتَْيُت َر�ُشوَل اهلِل �شَ
َذا  بَا َذرٍّ َكْيَف يَُقاُل اإِ ْلُت اأَ ُ َعْنُهَما َفَوَقْفُت َعَلى َراأْ�ِشِه ، َو�َشاأَ َي اهللَّ بَْكٍر ، َوُعَمُر َر�شِ
َها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اهلِل َوبََرَكاتُُه ، َفُقْلُتَها ،  اَلُم َعَلْيَك اأَيُّ �ُشلَِّم َعَلْيِه ؟ َقاَل : ُقِل : ال�شَّ
ُ ، َواأَنََّك َر�ُشوُل  اَلُم ُحَوْيِطٌب . َفُقْلُت : اأَ�ْشَهُد اأَنَّ َل اإِلََه اإِلَّ اهللَّ َفَقاَل : َوَعَلْيَك ال�شَّ
ِ الَِّذي َهَداَك . َقاَل : َو�ُشرَّ  ْمُد هلِلَّ َم : احْلَ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ اهلِل ، َفَقاَل َر�ُشوُل اهلِل �شَ
ُتُه اأَْربَِعنَي  ِني َماًل َفاأَْقَر�شْ َم ِباإِ�ْشاَلِمي ، َوا�ْشَتْقَر�شَ ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َر�ُشوُل اهلِل �شَ
ِمائََة  ُحَننْيٍ  َغَناِئِم  ِمْن  ْعَطايِن  َواأَ  ، اِئَف  َوالطَّ ُحَنْيًنا  َمَعُه  َو�َشِهْدُت   ، ِدْرَهٍم  اأَْلَف 

بَِعري)1(. فاأنت ترى كيف نزع اخلوف من قلبه واأمنه.
رابعاً: تاأليف القلوب:

ذلك اأن القلوب جمبولة على حب من اأح�شن اإليها، وبغ�س من اأ�شاء   
كان  فقد  و�شلم،  عليه  اهلل  ال�شبل يف دعوته �شلى  اجتمعت هذه  اإليها، وقد 
يتعامل مع كل بح�شبه فيعطي حمبي املال �شيًئا يتاألف به قلوبهم، ويتعامل مع 
عليه  اهلل  �شلى  فتجده  قلوبهم  يف  الإميان  ير�شخ  مبا  بالإ�شالم  العهد  حديثي 

و�شلم يوؤلف القلوب ببذل العطاء العظيم.
فاأعطى �شلى اهلل عليه و�شلم اأنا�شا ما زالوا على �شركهم، مثل �شفوان   
بن اأمية اإذ اأعطاه �شلى اهلل عليه و�شلم عطاء عظيما، فَعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج ، َقاَل 
ْبَن  ْفَواَن  ْبَن َحْرٍب ، َو�شَ �ُشْفيَاَن  اأَبَا  َم  َو�َشلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ اأَْعَطى َر�ُشوُل اهلِل �شَ  :
ٍن ، َوالأَْقَرَع ْبَن َحاِب�ٍس ، ُكلَّ اإِْن�َشاٍن ِمْنُهْم ِمئًَة ِمَن الإِِبِل ،  اأَُميََّة ، َوُعيَْيَنَة ْبَن ِح�شْ

َواأَْعَطى َعبَّا�َس ْبَن ِمْرَدا�ٍس ُدوَن َذِلَك ، َفَقاَل َعبَّا�ُس ْبُن ِمْرَدا�ٍس:
بنَْيَ ُعيَْيَنــــــَة َوالأَْقـــــــــــَرِع َعُل نَْهِبي َونَْهَب اْلُعَبْيدِ  اأَجَتْ  
يَُفوَقاِن ِمْرَدا�َس يِف امْلَْجَمِع َفَما َكاَن بَْدٌر َوَل َحاِبـــ�ٌس   
َوَمْن تَْخِف�ِس اْليَْوَم َل يُْرَفِع َوَما ُكْنُت ُدوَن اْمِرٍئ ِمْنُهَما    

�سلمة  بن  حممد  بن  حممود  بن  جعفر  حديث  من  ح)6084(   )561  /3( ال�سحابة  معرفة  كتاب  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  يف  احلاكم   -1
الأ�سهلي.
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َقاَل : َفاأَمَتَّ لَُه َر�ُشوُل اهلِل �شلى اهلل عليه و�شلم ِمئًَة)1(.   
َم َغْزَوَة  َعَلْيِه َو�َشلَّ  ُ لَّى اهللَّ َقاَل : َغَزا َر�ُشوُل اهلِل �شَ اْبِن �ِشَهاٍب ،  وَعِن   
َم مِبَْن َمَعُه ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي،  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ َة ، ُثمَّ َخَرَج َر�ُشوُل اهلِل �شَ اْلَفْتِح، َفْتِح َمكَّ
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ُ ِديَنُه َوامْلُ�ْشِلِمنَي ، َواأَْعَطى َر�ُشوُل اهلِل �شَ َر اهللَّ َفاْقَتَتُلوا ِبُحَننْيٍ ، َفَن�شَ

ْفَواَن ْبَن اأَُميََّة ِمئًَة ِمَن النََّعِم ، ُثمَّ ِمئًَة ، ثُمَّ ِمئًَة)2(. َم يَْوَمِئٍذ �شَ َو�َشلَّ
لعتناق  باملال  الكفار  بع�س  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ترغيبه  يف  وال�شر   
القلوب  تاأليف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  �شلكها  التي  ال�شبل  الإ�شالم.ومن 
بامل�شاهرة، فَعْن َعاِئ�َشَة - ر�شى اهلل عنها - َقالَْت َوَقَعْت ُجَوْيِريَُة ِبْنُت احْلَاِرِث 
ا�ٍس اأَِو اْبِن َعمٍّ لَُه َفَكاتََبْت َعَلى نَْف�ِشَها  َطِلِق ِفى �َشْهِم ثَاِبِت ْبِن َقْي�ِس ْبِن �َشمَّ ْبِن امْلُ�شْ
تَاأُْخُذَها اْلَعنْيُ - َقالَْت َعاِئ�َشُة ر�شى اهلل عنها - َفَجاَءْت  َحًة  َوَكانَِت اْمَراأًَة َمالَّ
اْلَباِب  َقاَمْت َعَلى  ا  َفَلمَّ ِكَتابَِتَها  ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم- ِفى  ُل َر�ُشوَل اهللَّ تَ�ْشاأَ
ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم- �َشرَيَى  اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ َفَراأَْيُتَها َكِرْهُت َمَكانََها َوَعَرْفُت 
َا َكاَن ِمْن  ِ اأَنَا ُجَوْيِريَُة ِبْنُت احْلَاِرِث َواإِمنَّ ِمْنَها ِمْثَل الَِّذى َراأَْيُت َفَقالَْت يَا َر�ُشوَل اهللَّ
ا�ٍس َواإِنِّى  اأَْمِرى َما َل يَْخَفى َعَلْيَك َواإِنِّى َوَقْعُت ِفى �َشْهِم ثَاِبِت ْبِن َقْي�ِس ْبِن �َشمَّ
ِ -�شلى اهلل عليه  َكاتَْبُت َعَلى نَْف�ِشى َفِجْئُتَك اأَ�ْشاأَلَُك ِفى ِكَتابَِتى َفَقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ى  ِ َقاَل » اأُوؤَدِّ و�شلم- » َفَهْل لَِك اإِىَل َما ُهَو َخرْيٌ ِمْنُه «. َقالَْت َوَما ُهَو يَا َر�ُشوَل اهللَّ
ُجِك «. َقالَْت َقْد َفَعْلُت َقالَْت َفَت�َشاَمَع - تَْعِنى النَّا�َس - اأَنَّ  َعْنِك ِكَتابََتِك َواأَتََزوَّ
َج ُجَوْيِريََة َفاأَْر�َشُلوا َما ِفى اأَْيِديِهْم  ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم- َقْد تََزوَّ َر�ُشوَل اهللَّ
َفَما  ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم-  َر�ُشوِل اهللَّ َهاُر  اأَ�شْ َوَقالُوا  َفاأَْعَتُقوُهْم  ْبِى  ال�شَّ ِمَن 
ْعِتَق ِفى �َشَبِبَها ِمائَُة اأَْهِل بَْيٍت ِمْن  ْعَظَم بََرَكًة َعَلى َقْوِمَها ِمْنَها اأُ ًة َكانَْت اأَ َراأَْيَنا اْمَراأَ

. ُج نَْف�َشُه)3( ٌة ِفى اأَنَّ اْلَوىِلَّ ُهَو يَُزوِّ َطِلِق. َقاَل اأَبُو َداُوَد َهَذا ُحجَّ بَِنى امْلُ�شْ
فاأعتق النا�س �شباياهم اإكراما لها لأنها �شارت من اأمهات املوؤمنني)4( فظهرت   

ح)2407(.  )107 الإ�سالم)3/  على  قلوبهم  املوؤلفة  اإعطاء  باب  الزكاة  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -1
ح)6088(.  )75  /7( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عطائه  يف  باب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ف�سائل  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -2

اأخرجه: اأبو داود يف كتاب العتق باب العتق على ال�سرط، )4/ 34( ح)3933(، واأحمد يف امل�سند)43/ 384( ح)26365(، وقال ال�سيخ �سعيب:   -3
اإ�سناده ح�سن. 

.110  /  14 الرباين  الفتح  انظر:   -4
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وتاأليف  املراأة  هذه  تاأليف  وهي  امل�شاهرة  هذه  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حكمته 
قومها على الإ�شالم، فحينما �شارع اأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم باإعتاق ما يف اأيديهم، 
وقالوا: اأ�شهار ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم دعاهم ذلك اإىل الإميان باهلل ور�شوله 

ملا راأوا من الكرم وح�شن اخللق)1(. فتاأليف القلب اأكرب �شبيل اإزالة اخلوف.
خام�شاً: العفو عن امل�سيء:

اإيل  الإح�شان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ي�شلكها  كان  التي  ال�شبل  ومن   
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حكمته  كمال  من  وذلك  والمتنان،  بالعفو  املخالفني 
الَْاِهلنَِي}  َعِن  َوَأْعِرْض  بِالُْعْرِف  َوْأُمْر  الَْعْفَو  {ُخِذ  وجل:  عز  اهلل  قول  ممتثال 
َئُة اْدَفْع بِالَِّت ِهَي 

ِّ
ي ]الأعراف:199[ وقوله �شبحانه: {َوال َتْسَتِوي الََْسَنُة َوال السَّ

َأْحَسُن} ]ف�شلت:34[.
ومما يدل على ذلك من اأفعاله �شلى اهلل عليه و�شلم : اأن جابر بن عبد   
اهلل ر�شي اهلل عنهما اأخرب : اأنه غزا مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم قبل جند 
فلما قفل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم قفل معه فاأدركتهم القائلة يف واد 
كثري الع�شاه فنزل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم وتفرق النا�س ي�شتظلون 
بال�شجر فنزل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم حتت �شمرة وعلق بها �شيفه ومننا 
نومة فاإذا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم يدعونا واإذا عنده اأعرابي فقال )اإن 
هذا اخرتاط علي �شيفي واأنا نائم فا�شتيقظت وهو يف يده �شلتا فقال من مينعك 

مني ؟ فقلت اهلل ثالثا( . ومل يعاقبه وجل�س)2(.
ففي هذا العفو واملن دليل على �شدة رغبته �شلى اهلل عليه و�شلم يف   

تاأليف الكّفار ليدخلوا يف الإ�شالم.
نتيجة هذا العفو كما يرغب �شلى اهلل عليه و�شلم، حيث  وقد كانت   

اأ�شلم الرجل ورجع اإىل قومه فاهتدى به خلق كثري.
د.  الزوجات  تعدد  وانظر:   ،74 �ش  ال�سواف،  حممود  حممد  ال�سيخ  تعددهن  وحكمة  الطاهرات  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  زوجات  انظر:   -1

عبدالنا�سر توفيق العطار �ش 141. 
تفرق  باب  ويف   ،)2753 ح)   )1065  /3( القائلة  عند  ال�سفر  يف  بال�سجر  �سيفه  علق  من  باب  وال�سري  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه:   -2
النا�ش عن الإمام عند القائلة وال�ستظالل بال�سجر )3/ 1066( ح)2756(، ويف كتاب املغازي باب غزوة ذات الرقاع )4/ 1515( ح) 3905 

.)3906 –
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ويدل على تاألفه بالعفو اأي�شا كرمي عفوه وعظيم منِّه على ثمامة بن اأثال   
�شيد اأهل اليمامة، فعن اأبي هريرة قال  : بعث النبي �شلى اهلل عليه و �شلم خيال 
قبل جند فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اأثال فربطوه ب�شارية من 
�شواري امل�شجد فخرج اإليه النبي �شلى اهلل عليه و �شلم فقال )اأطلقوا ثمامة(. 
فانطلق اإىل نخل قريب من امل�شجد فاغت�شل ثم دخل امل�شجد فقال اأ�شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل)1(. 
وح�شن  فاأ�شلم  �شداقة،  وعداوته  حبًّا  امل�شرك  الرجل  هذا  بغ�س  فانقلب   
اإ�شالمه، وذلك ملا اأ�شداهاإليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من العفو واملّن بغري مقابل .

وي�شري النووي اإىل احلكمة النبوية يف هذا العفو واملالطفة فيقول: "   
هذا من تاأليف القلوب ومالطفة ملن يرجى اإ�شالمه من الأ�شراف الذين يتبعهم 

على اإ�شالمهم خلق كثري ".
وبعد فتح مكة اأعلن عليه ال�شالة وال�شالم العفو عن عامة اأهل مكة،   
وهم الذين عرفوا فيما بعد بالطلقاء ملنه �شلى اهلل عليه و�شلم عليهم فلم يعاقبهم 
�شلى اهلل عليه و�شلم عماًل بقوله �شبحانه: {َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا ِبِْثِل َما ُعوقِْبُتْم 

ابِِريَن} ]النحل: 126[ . بِِه َولَئِْن َصربَُْتْ لََُو َخيٌْ لِلصَّ
اأ�شيب  اأحد  اأبي بن كعب قال: »ملا كان يوم  فقد روى الرتمذي عن   
من الأن�شار اأربعة و�شتون رجال ومن املهاجرين �شتة فيهم حمزة فمثلوا بهم، 
ِبنَيّ عليهم، قال: فلما كان  لرُنْ اأ�شبنا منهم يوًما مثل هذا  فقالت الأن�شار: لئن 
َولَئِْن  بِِه  ُعوقِْبُتْم  َما  ِبِْثِل  َفَعاقُِبوا  َعاَقْبُتْم  {َوإِْن  تعاىل:  اهلل  فاأنزل  مكة  فتح  يوم 
ابِِريَن} ]النحل: 126[ فقال رجل: ل قري�س بعد اليوم، فقال  َصربَُْتْ لََُو َخيٌْ لِلصَّ
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: " كفوا عن القوم اإل اأربعة«)2( فكانت عاقبة 

ذلك اإ�شالم كثري من هوؤلء الطلقاء.
اأخرجه: البخاريفي كتاب امل�ساجد باب الغت�سال اإذا اأ�سلم وربط الأ�سري يف امل�سجد )1/ 176( ح)450(، ويف كتاب اخل�سومات باب التوثق ممن   -1
يف  وم�سلم  1589( ح)4114(،  اأثال)4/  بن  ثمامة  بني حنيفة وحديث  وفد  باب  املغازي  كتاب  853( ح)2290(، ويف  تخ�سى معرته )2/ 

�ِسِه )5/ 158( ح)4611(. كتاب املغازي َباب َربمِْط الأَ�ِسرِي َوَحبمْ
اأخرجه: الرتمذي يف كتاب تف�سري القراآن، باب ومن �سورة النحل �سنن الرتمذي - ط دار احياء الرتاث )5/ 299( ح)3129(، وقال: ح�سن   -2

�سحيح، واأحمد يف امل�سند)35/ 152( ح)21229(. 
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�شاد�شاً: التعرف على املخالفني:

فقد  والنف�شي،  القلبي  الأمن  ويح�شل  التوا�شل،  يح�شل  فبالتعارف   
كتب  لنا  ترويه  ما  فلنتاأمل  دعوتهم،  قبل  عليهم  بالتعرف  مدعويه  يبداأ  كان 
ال�شرية حيال ذلك. يذكر ابن اإ�شحاق اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم يف رحلته اإىل 
اأجلاأته ثقيف اإىل حائط لعتبة و�شيبة ابني ربيعة التقى غالما  الطائف، وحينما 

ا�س " فماذا دار بينهما من حوار؟. لهما ا�شمه " عدَّ
َم، ثُمَّ َقاَل  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َع العنب بنَْيَ يََدْي َر�ُشوِل اهللَّ اأَْقَبَل وَو�شَ  

َم ِفيِه يََدُه، َقاَل: لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َع َر�ُشوُل اهللَّ ا َو�شَ لَُه: ُكْل، َفَلمَّ
ِ اإنَّ َهَذا اْلَكاَلَم  ا�ٌس يِف َوْجِهِه، ُثمَّ َقاَل: َواهلَلَّ ِ، ُثمَّ اأََكَل، َفَنَظَر َعدَّ ِبا�ْشِم اهللَّ  
َم: َوِمْن اأَْهِل  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َما يَُقولُُه اأَْهُل َهِذِه اْلِباَلِد، َفَقاَل لَُه َر�ُشوُل اهللَّ
، َواأَنَا َرُجٌل ِمْن اأَْهِل ِنيَنَوى ،  َرايِنٌّ ا�ُس، َوَما ِديُنَك؟ َقاَل: نَ�شْ اأَيِّ اْلِباَلِد اأَْنَت يَا َعدَّ
اِلِح يُونُ�َس ْبِن َمتَّى،  ُجِل ال�شَّ َم: ِمْن َقْريَِة الرَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ِ �شَ َفَقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
لَّى اهللُ َعَلْيِه  ِ �شَ ا�ٌس: َوَما يُْدِريَك َما يُونُ�ُس ْبُن َمتَّى؟ َفَقاَل َر�ُشوُل اهللَّ َفَقاَل لَُه َعدَّ
لَّى اهللُ  ِ �شَ ا�ٌس َعَلى َر�ُشوِل اهللَّ ، َفاأََكبَّ َعدَّ َم َذاَك اأَِخي، َكاَن نَِبيًّا َواأَنَا نَِبيٌّ َو�َشلَّ

َم يَُقبُِّل َراأْ�َشُه َويََدْيِه َوَقَدَمْيِه. َعَلْيِه َو�َشلَّ
ا ُغاَلُمَك َفَقْد اأَْف�َشَدُه َعَلْيَك.  اِحِبِه: اأَمَّ َقاَل: يَُقوُل اْبَنا َرِبيَعَة اأََحُدُهَما ِل�شَ  
ُجِل  َراأْ�َس َهَذا الرَّ تَُقبُِّل  َما لَك  يَا عّدا�س!  َوْيَلَك  لَُه:  َقاَل  ا�ٌس،  ا َجاَءُهَما َعدَّ َفَلمَّ
َويََدْيِه َوَقَدَمْيِه؟ َقاَل: يَا �َشيِِّدي َما يِف اْلأَْر�ِس �َشْيٌء َخرْيٌ ِمْن َهَذا، لََقْد اأَْخرَبَيِن 
َفاإِنَّ  ِرَفنََّك َعْن ِديِنَك،  ا�ُس، َل يَ�شْ ، َقاَل لَُه: َوْيَحَك يَا َعدَّ ِباأَْمِر َما يَْعَلُمُه اإلَّ نَِبيٌّ

ِديَنَك َخرْيٌ ِمْن ِديِنِه)1(.
هذا  فكان  وديانته،  بالده  على  بالتعرف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  فبداأه   

التعرف نقطة البداية يف حتول هذا الرجل من دينه اإىل دين الإ�شالم.
َمْن  ب�شوؤاله:  بداأهم  يرثب،  وفد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  التقى  وحينما   

 .)421  /1( ه�سام  ابن  �سرية   ،)33  /1( الواقدي  مغازي  انظر:   -1
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اأََفاَل  َقاَل:  نََعْم،  َقالُوا:  يَُهوَد؟  َمَوايِل  اأَِمْن  َقاَل:  اخْلَْزَرِج،  ِمْن  نََفٌر  َقالُوا:  اأَْنُتْم؟ 
ِل�ُشوَن اأَُكلُِّمُكْم؟ جَتْ

، َوَعَر�َس َعَلْيِهْم  ِ َعزَّ َوَجلَّ َقالُوا: بََلى. َفَجَل�ُشوا َمَعُه، َفَدَعاُهْم اإىَل اهللَّ  
ُ ِبِهْم يِف اْلإِ�ْشاَلِم")1(. َنَع اهللَّ اْلإِ�ْشاَلَم، َوتاََل َعَلْيِهْم اْلُقْراآَن. َقاَل: َوَكاَن مِمَّا �شَ

املباركة،  دعوته  عليهم  عر�س  حيث  معهم،  احلوار  مبداأ  التعرف  هذا  فكان 
فاأ�شلموا ودعوا اأقوامهم، فلم يبق دار من دور الأن�شار اإل وفيها ذكره �شلى 

اهلل عليه و�شلم.
على  يتعرف  ا�شتمر  املدينة  اإىل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  هاجر  اأن  وبعد   
مدعويه من الوفود وغريهم قبل عر�س الدعوة عليهم، من ذلك »قوله �شلى 
اهلل عليه و�شلم لوفد عبد القي�س حني قدموا عليه: " من القوم اأو من الوفد؟ 

ندامى«)2(. ول  خزايا  غري  بالوفد  اأو  بالقوم  " مرحبا  قال:  ربيعة،  " قالوا: 
وحني قدم عليه مبعوث " هرقل " بجواب ر�شالته �شلى اهلل عليه و�شلم   
وهو يف تبوك بداأه بقوله: " ممن اأنت؟ يقول: فقلت: اأنا اأحد تنوخ، قال: " هل 

لك فيالإ�شالم، احلنيفية ملة اأبيك اإبراهيم ")3( .
فتعرف عليه �شلى اهلل عليه و�شلم قبل اأن يعر�س عليه الإ�شالم، فلما   

عرفه دعاه اإىل الإ�شالم.
هذه ال�شواهد بينت مدى حر�شه �شلى اهلل عليه و�شلم على التعرف   
على من يدعوهم قبل اأن يعر�س الدعوة عليهم، فما احلكمة يا ترى من هذا 

التعرف؟.
اأ�شار  وقد  منازلهم،  اإنزالهم  املدعوين  التعرف على  احلكمة يف  فمن   
ابن حجر اإىل هذه احلكمة بقوله: " قال ابن اأبي جمرة: يف قوله: " من القوم؟ 

.)44  /4( الأنف  الرو�ش   ،)434  /2( للبيهقي  النبوة  دلئل   ،)428  /1( ه�سام  ابن  �سرية   -1
عليه  اهلل  �سلى  النبي  حتري�ش  باب  العلم  كتاب  ويف  ح)53(،   )28 الإيان)1/  من  اخلم�ش  اأداء  باب  الإيان،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه:   -2
و�سلم وفد عبدالقي�ش على اأن يحفظوا الإيان والعلم ويخربوا من وراءهم )1/ 45( ح)87(، ويف كتاب الأدب باب قول الرجل مرحباً �سحيح 
البخاري ط ابن كثري )5/ 2285( ح)5822(، ويف كتاب التمني باب و�ساة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وفود العرب اأن يبلغوا من وراءهم )6/ 

ح)6838(.   )2652
�سعيف.  و�سنده  ح)15655(،   )416  /24( امل�سند  يف  اأحمد  اأخرجه:   -3
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.)1(" منزلته  فينزل  ليعرف  نف�شه،  عن  القا�شد  �شوؤال  على  " دليل 

ومن احلكمة يف التعرف على املدعوين تطييب نفو�شهم، واإزالة الوح�شة   
اإذا  وجوههم،  يف  عليهم  والثناء  ومالطفتهم،  بهم،  بالرتحيب  وذلك  عنها، 
اأمنت الفتنة)2( ويدل على هذه احلكمة »قوله �شلى اهلل عليه و�شلم لوفد عبد 

القي�س: " مرحًبا بالقوم غري خزايا ول ندامى«.
قال �شاحب الفتح الرباين: " قال ابن اأبي جمرة ب�شرهم باخلري عاجاًل   

واآجاًل، لأن الندامة اإمناتكون بالعاقبة فاإذا انتفت ثبت �شدها ")3(.
يف  للداعية  الفر�شة  اإتاحة  املدعو  على  التعرف  يف  احلكمة  ومن   
معرفة خ�شائ�شه، وعرفه، وطبائعه، وطرق التاأثري فيها، وكيفية الو�شول اإىل 

اإقناعها.
األ ترى »اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم، حينما راأى �شيد الأحابي�س قادما عليه   
وهو يف احلديبية، قال: " هذا فالن وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له " 

فبعثت له وا�شتقبله النا�س يلبون«)4(.
ا�شتطاع  وتقاليده  الرجل  هذا  لطبيعة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  فبمعرفته   
ينبغي  ما  اهلل  " �شبحان  يقول:  وهو  الرجل  عاد  و�شهولة، حيث  بي�شر  اإقناعه 

لهوؤلء اأن ي�شدوا عن البيت ".
اإذا معرفة املدعو وتقاليده وموافقته فيما مييل اإليه ويهواه من املباحات   
عامل مهم يف ا�شتمالته اإىل دين الإ�شالم، روت عائ�شة ر�شي اهلل عنها، قالت: 
»راأيت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شرتين، واأنا اأنظر اإىل احلب�شة، وهم يلعبون 
يف امل�شجد، فزجرهم عمر، فقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: " دعهم اأمنا بني 

اأرفدة " يعني من الأمن«)5(.
 .79  /  1 الباري  فتح  حجر،  ابن   -1

 .179  /  1 ال�سابق  املرجع  انظر:   -2
71  /  1 الرباين  الفتح   -3

ح)2581(.   )974 اجلهاد)2/  يف  ال�سروط  باب  ال�سروط،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه:   -4
 /  2  )3337 65،ح  " )ك  اأرفدة  " يابني  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقول  احلب�ش،  ق�سة  باب  املناقب،  البخاري،كتاب  البخاري،�سحيح   -5

 .1299  ،1298
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فلم يعنف عليهم �شلى اهلل عليه و�شلم تطييبا لنفو�شهم، وا�شتمالة لها   
اإىل الإ�شالم.

واملحبة  الرحمة  طياتها  يف  حتمل  بر�سائل  والأمراء  امللوك  اإىل  ر�سوله  ار�سل  �شابعاً: 
واملودة:

ْحَمِن  فانظر مثاًل اإىل هذه الر�شالة التي اأر�شلها اإىل هرقل: ِب�ْشِم اهلِل الرَّ  
وِم ، �َشاَلٌم َعَلى َمِن اتََّبَع  ٍد َر�ُشوِل اهلِل اإِىَل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ مَّ ِحيِم ، ِمْن حُمَ الرَّ
 ُ ا بَْعُد ، َفاإِينِّ اأَْدُعوَك ِبِدَعايَِة الإِ�ْشاَلِم اأَ�ْشِلْم تَ�ْشَلْم ، َواأَ�ْشِلْم يُوؤِْتَك اهللَّ اْلُهَدى ، اأَمَّ
تنَْيِ ، َواإِْن تََولَّْيَت َفاإِنَّ َعَلْيَك اإِْثَم الأَِري�ِشيِّنَي ، َو {يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا  اأَْجَرَك َمرَّ
 َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأْن ال َنْعُبَد إالَّ اللََّ َوال ُنْشِرَك بِِه َشْيئًا َوال يَتَِّخَذ َبْعُضَنا 

ٍ
إَِل َكلَِمٍة َسَواء

َبْعًضا َأْرَبابا ِمْن ُدوِن اللِ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسلُِموَن})1(.
َم َكَتَب اإِىَل ِك�ْشَرى ، َواإِىَل  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ وَعْن اأَنَ�ٍس : اأَنَّ نَِبيَّ اهلِل �شَ  
َولَْي�َس   ، تََعاىَل  اهلِل  اإِىَل  يَْدُعوُهْم  َجبَّاٍر  ُكلِّ  َواإِىَل   ، النََّجا�ِشيِّ  ىَل  َواإِ َر،  َقْي�شَ

َم)2(. ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللَّ لَّى َعَلْيِه النَِّبيُّ �شَ ِبالنََّجا�ِشيِّ الَِّذي �شَ
وقوله اأ�شلم ت�شلم غاية يف البالغ، قال ابن حجر: "فيه ب�شارة ملن دخل   
يف الإ�شالم اأنه ي�شلم من الآفات اعتبارا باأن ذلك ل يخت�س بهرقل كما اأنه ل 
لأن ذلك عام  مرتني  اأجرك  اهلل  يوؤتك  اأ�شلم  قوله  الآخر وهو  باحلكم  يخت�س 
يف حق من كان موؤمنا بنبيه ثم اآمن مبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم قوله واأ�شلم 
لو تفطن هرقل لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم يف الكتاب الذي اأر�شل اإليه اأ�شلم 
ت�شلم وحمل اجلزاء على عمومه يف الدنيا والآخرة ل�شلم لو اأ�شلم من كل ما 

يخافه ولكن التوفيق بيد اهلل تعاىل)3(.
واأنواع  القواعد  من  جمل  الكتاب  هذا  يف  الآية  النووي:  وقال   
واجب  الدعاء  وهذا  قتالهم  قبل  الإ�شالم  اإىل  الكفار  دعاء  منها  الفوائد  من 
�سحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي )1/ 7( ح)7(، ويف كتاب اجلهاد وال�سري باب دعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل الإ�سالم والنبوة   -1
1657( ح)4278(،  اآل عمران )4/  1074( ح)2782(، ويف كتاب التف�سري باب �سورة  اأربابا من دون اهلل )3/  واأن ليتخذ بع�سهم بع�سا 

َل  )5/ 163( ح)4630( من حديث ابن عبا�ش عن اأبي �سفيان. ِه َو�َسلََّم اإِىَل ِهَرقمْ ُ َعلَيمْ لَّى اهللَّ وم�سلم يف كتاب املغازي َباُب ِكَتاِب النَِّبّي ِ�سَ
ح)4632(.  )166  /5( اِر  ُكفَّ المْ ُمُلوِك  اإِىَل  َو�َسلََّم  ِه  َعلَيمْ  ُ اهللَّ لَّى  �سَ النَِّبّي ِ ُكُتِب  َباُب  املغازي  كتاب  يف  م�سلم  اأخرجه:   -2

.)221  /8( حجر  لبن  الباري  فتح   -3

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 316

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
والقتال قبله حرام اإن مل تكن بلغتهم دعوة الإ�شالم واإن كانت بلغتهم فالدعاء 

م�شتحب)1(.
واأر�شل عمرو بن اأُمية ال�شمري اإىل جنا�شي احلب�شة يف ال�شنة ال�شاد�شة   

من الهجرة النبوية؛ وبعث معه كتاباً جاء فيه :
َحِم َمِلِك  اإِىَل النََّجا�ِشيِّ اْلأَ�شْ ٍد َر�ُشوِل اهلِل  مَّ ِحيِم ِمْن حُمَ ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
و�َس امْلُوؤِْمَن امْلَُهْيِمَن َواأَ�ْشَهُد  َب�َشِة �َشاَلٌم َعَلْيَك َفاإِينِّ اأَْحَمُد اإِلَْيَك اهللَ امْلَِلَك اْلُقدُّ احْلَ
يَنِة  احْلَ�شِ يَِّبِة  الطَّ اْلَبُتوِل  َمْرمَيَ  اإِىَل  اأَْلَقاَها  َوَكِلَمُتُه  اهلِل  ُروُح  َمْرمَيَ  اْبَن  ِعي�َشى  اأَنَّ 
َواإِينِّ  َونََفَخُه،  ِبيَِدِه  اآَدَم  َخَلَق  َكَما  َونََفَخُه  ُروِحِه  ِمْن  َفَخَلَقُه  ِبِعي�َشى  َفَحَمَلْت 
ِبَعِني َوتُوؤِْمَن  اأَْدُعوَك اإِىَل اهلِل َوْحَدُه َل �َشِريَك لَُه َوامْلَُواَلِة َعَلى َطاَعِتِه، َواأَْن تَتَّ
ي َجْعَفًرا َوَمَعُه نََفٌر  ِبي َوِبالَِّذي َجاَءيِن َفاإِينِّ َر�ُشوُل اهلِل، َوَقْد بََعْثُت اإِلَْيُكُم اْبَن َعمِّ
َ َفاإِينِّ اأَْدُعوَك َوُجُنوَدَك اإِىَل اهلِل  ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي َفاإَِذا َجاُءوَك َفاْقِرِهْم َوَدِع التََّجربُّ

اَلُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى«)2(. يَحِتي َوال�شَّ ْحُت َفاْقَبُلوا نَ�شِ ْغُت َونَ�شَ َوَقْد بَلَّ
الواحد  باهلل  احلب�شة  جنا�شي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ذكر  لقد   
ف بالوفد  الأحد ؛ وموقف الإ�شالم من النبي عي�شى واأمه مرمي العذراء ؛ وَعرَّ
ايجابياً  النجا�شي  رد  كان  ولذلك  ؛  واإكرامهم  ا�شتقبالهم  وكيفية  الإ�شالمي 

فاأ�شلم وعندما مات �شلى عليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شالة الغائب.
بعث  ؛  املدينة  اإىل  ال�شريفة  النبوية  الهجرة  من  ال�شاد�شة  ال�شنة  ويف   
ر�شول اهلل حاطب بن اأبي بلتعة اإىل املقوق�س عظيم القبط ؛ وحمله كتاباً خمتوماً 
بختم الر�شول، وقد رد املقوق�س عظيم القبط بكتابٍ  وجهُه للنبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم اأخربُه فيه بالعرتاف بالإ�شالم ؛ واأكرم �شفري النبي �شلى اهلل عليه 
للنبي  واأر�شل  ؛  اأثواب  خم�شة  واأهداه  ذهب  دينار  مائة  له  دفع  اإذ  و�شلم؛ 
جاريتني هما مارية التي ت�شرى بها الر�شول؛ و�شريين التي تزوجها ح�شان بن 

.)107  /12( م�سلم  على  النووي  �سرح   -1
اخللفاء  واأخبار  النبوية  ال�سرية  يف  حبان  وابن   ،)131  /2( وامللوك  الر�سل  تاريخ  يف  والطربي   ،)228 )�ش:  ال�سرية  يف  ا�سحاق  ابن  اأورده:   -2
)1/ 297(، واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني كتاب الهجرة )2/ 679( ح)4244(، والبيهقي يف دلئل النبوة َباُب َماَجاَء يِف ِكَتاِب النَِّبيِّ 

لَّى اهلُل عليه واآله َو�َسلََّم اإِىَل النََّجا�ِسيِّ )2/ 308(، وابن كثري يف ال�سرية النبوية )2/ 41(، والبداية والنهاية )3/ 105(. �سَ
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ثابت ؛ ومن بني الهدية املر�شلة للنبي ع�شرون ثوباً من قباطي م�شر وبغلة)1(.
وِم يَُقاُل  ُ َعْنَها َقالَْت: اأَْهَدى َمِلٌك ِمْن بََطاِرَقِة الرُّ َي اهللَّ وَعْن َعاِئ�َشَة، َر�شِ  
ى َماِريَُة، َواأَْهَدى اإِلَْيِه َمَعَها اْبَن  لَُه: امْلَُقْوِق�ُس َجاِريًَة ِقْبِطيًَّة ِمْن بََناِت امْلُُلوِك تُ�َشمَّ
َم ِمْنَها َذاَت َمْدَخِل َخْلَوٍة  َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّى اهللُ  ِ �شَ َعمٍّ لََها �َشابًّا، َفَدَخَل َر�ُشوُل اهللَّ

ْبَراِهيَم. ابََها َفَحَمَلْت اإِ َفاأَ�شَ
 ِ اِحُب اْلإِ�ْشَكْنَدِريَِّة امْلَُقْوَق�ُس اإِىَل َر�ُشوِل اهللَّ وعند الطرباين: »اأَْهَدى �شَ  

َم ُمْكُحَلَة ِعيَداٍن �َشاِميًَّة، ومراآًة، وُم�ْشًطا«)2(. لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلَّ �شَ
مما تقدم نخل�س اإىل اأن ما حث مع املقوق�س جاء نتيجة ايجابية فحواها   
�شفري  اأكرام  عن  ف�شاًل  ر�شوًل،  ومبحمد  ديناً  بالإ�شالم  القبط  عظيم  اعرتاف 

الر�شول وهدايا ثمينة .
العرب  امللوك  اإىل  ال�شيا�شية  النبوية  ال�شفارات  ات�شمت  وبالإجمال   
و�شيوخ القبائل العربية كونها خاطبت عقولهم و�شمائرهم من عا�شمة الإ�شالم 
ب�شلطة  والعرتاف  احلنيف  الإ�شالم  راية  حتت  لالن�شواء   . املنورة  املدينة 
الدنيوية  ال�شلطتني  تكون  وبذلك  املدينة  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
اأُنيطتا ب�شخ�س النبي ؛ لذا فمن يعرتف يف هذه املكاتبات يعني  والدينية قد 
ظاهرياً على العرتاف بالإ�شالم وب�شلطة الر�شول على مناطق وا�شعة من �شبه 
اجلزيرة العربية ؛ وهكذا فاإن هذِه املكاتبات حملت رغبات حقيقية يف اإ�شاعة 
الأمن وال�شالم حتت راية الإ�شالم وبزعامة الر�شول القائد؛لِتوحد مناطق �شبه 

اجلزيرة العربية.
احلب  طياتها  يف  حملت  التي  والر�شائل  الكتب  من  ذلك  غري  اإىل   

وال�شالم والأمان.
واعرتاف بحق الآخر يف احلياة والعي�س .  

من خالل هذه الكتب والر�شائل نرى من احلقائق التي ل جال فيها اأن   
ح)5305(.  )339  /3( للحاكم  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  ينظر:   -1

213( ح)7305(، وقال:  الأو�سط )7/  املعجم  يف  447( ح)3124(، والطرباين خمت�سراً  الآحادواملثاين )5/  اأبي عا�سم يف  ابن  اأخرجه:   -2
ُن ُيوُن�َش ". َمِن بمْ حمْ ُدالرَّ َد ِبِه: َعبمْ ِلٍم، َتَفرَّ ُن ُم�سمْ َوِليُد بمْ ٍج اإِلَّ المْ ِن ُجَريمْ ِديَث َعِن ابمْ َ و َِهَذا احلمْ مَلمْ َيرمْ
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الأخري  الروم.ودعوة  اإمرباطور  ب�شلطة  اعرتف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
نبي  وا�شت�شهد  الإ�شالم؛  بتحية  ودولة.وو�شمه  دينا  بالإ�شالم  لالعرتاف 
الرحمة بالآية القراآنية التي تدعو اأهل الذمة من اليهود والن�شارى للتقارب مع 
امل�شلمني املوحدين فالرابط امل�شرتك بني هذه الأديان وحدانية اهلل والإخال�س 
يف عبادته ؛ وحمل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الإمرباطور هرقل الإثم يف حالة 
عدم الإميان والعرتاف بالر�شالة الإ�شالمية؛ وعلى عك�س ذلك ك�شب الأجر 

مرتني.
ومل يكره اأحداً على الدخول يف الدين.  

كفل  و�شلك  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن  نرى  ال�شابقة  الوثيقة  خالل  من   
للجميع حرية العقيدة، فجعل كل فرد م�شئوًل عن اختياره لدينه، قال تعاىل: 
يِن} ]البقرة:256[، {َوَما َأنَت َعَلْيِهم بَِبَّاٍر} ]ق:45[، {لَّْسَت 

ِّ
{ال إِْكَراَه ِف الد

َعَلْيِهم بَُِسْيِطٍر} ]الغا�شية:22[، ذلك اأن حرية التدين، اأو اختيار الدين، يعترب 
من اأرقى اأنواع احلرية والختيار واأعالها واأ�شماها، لذلك فالإكراه على الدين 
يناق�س كرامة الإن�شان من جانب، كما يناق�س قيم الدين ون�شو�شه من جانب 
اآخر، فحرية التدين قيمة اأ�شا�س يف املجتمع الإ�شالمي، وعدم الإكراه والقبول 
بقيمه،  والتزام  الدين  لأوامر  ا�شتجابة  هـو  )الآخر(  واملعتقد  اخليار  ب�شاحب 
الَْغّي}،  ِمَن  ْشُد  الرُّ تََّبنيََّ  َقد  يِن 

ِّ
الد ِف  إِْكَراَه  {ال  به:  املوؤمنني  خماطبا  تعاىل  قال 

فاملطلوب اإليهم هـو بيان الر�شد من الغي وترك احلرية للنا�س، فالإكراه ي�شع 
اأقنعة مزيفة ول يحقق قناعة، ويخلق اإن�شانا مزيفا منقو�س الإن�شانية، ويزيد من 

م�شاحة النفاق واملنافقني. 
الواقع  يف  امل�شّلمات  من  وم�شّلمة  قائمة  حقيقة  كانت  الإكراه،  عدم  وق�شية 
الإ�شالمي، كما اأنها اإحدى القيم الرئي�شة يف القراآن وال�شنة، ومل تكن �شعارا 
مثاليا بعيدا عن التجلي والتمثل والتج�شيد يف الواقع؛ مل تكن �شعارا للمفاخرة، 
لأن انتقا�شها يعني مع�شية وع�شيانا هلل وانتقا�شا للتدين واإثما وعدم التزام 
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بتعاليم الدين، واللتزام بها طاعة هلل وثواب على هـذه الطاعة. 
تا�شعاً: احرتام م�ساعر الآخرين:

يف ال�شحيحني عن عبد الرحمن بن ليلى قال: كان �شهل بن حنني وقي�س بن 
�شعد - قاعدين بالقاد�شية فمروا عليهما بجنازة، فقام �شهل بن حنني وقي�س 
اأهل الذمة  اأهل الأر�س يعني من  اإنها جنازة واحد من  بن �شعد، فقيل لهما: 
-يعني من الن�شارى- يعني اجل�شا ل تقوما اإنها جنازة ن�شراين، فقال ر�شي 
اهلل عنهما: اإن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كان جال�ًشا فمروا عليه بجنازة، فقام 
�شلى اهلل عليه و�شلم، فقيل: يا ر�شول اهلل، اإنها جنازة يهودي، فقال احلبيب 
يحرتم  كيف  كلها  الدنيا  ا�شتمعت  لو  اأن  وددت  نف�ًشا"..  "األي�شت  النبي: 
الإ�شالم الآخر، فنحن ل نفر�س ديننا على اأي اأحد، ب�شرط واأقولها وا�شحة 
األ يحول اأي اأحد بيننا وبني دعوة الآخرين اإىل اهلل باحلكمة البالغة واملوعظة 

احل�شنة والتوا�شع اجلم والكلمة الرقراقة الرقيقة املهذبة املوؤدبة..
عا�شراً: حماية املخالف داخل اأر�سنا، واملحافظة على اأموالهم ودمائهم:

يف كتاب )مراتب الإجماع( لالإمام ابن حزم نقل ون�س على اإجماع   
على  واجبة  الن�شارى  يعني  الأقباط  يعني  الذمة  اأهل  حماية  اأن  على  الأمة 
امل�شلمني فلي�شوا يف حاجة اإىل ا�شتقواء باخلارج الأمريكي اأو اخلارج الأوربي 

اأو مبجل�س الأمن اأو بهيئة الأمم، فحمايتهم واجبة علينا نحن امل�شلمني..
اأبي داود:  نبينا �شلى اهلل عليه و�شلم، كما يف �شحيح �شنن  قال  وقد   
ا اأو كلفه فوق طاقته اأو اأخذ منه �شيًئا بغري  "األ من ظلم معاهًدا اأو انتق�شه حًقّ
اأن  النبيني  فاأنا حجيجه يوم القيامة"، من يقدر من املحبني ل�شيد  طيب نف�س 
يكون النبي حجيجه يوم القيامة لظلمه رجاًل من اأهل الذمة من الأقباط اأو من 
الن�شارى، ظلمهم عندنا حرام مثل العتداء على اأموالهم وبيوتهم واأنف�شهم 

حرام، هذا ديننا نعتز ون�شعد ونفخر به ونعلنها للدنيا كلها..

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة
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ول نخجل فيه من اآية يف كتاب ربنا ول من حديث ثابت �شحيح يف   
نبينا.. قال �شلى اهلل عليه و�شلم، كما يف �شحيح البخاري من  �شنة احلبيب 
ي�شم- رائحة  قتل معاهًدا مل يرح -يعني مل  "من  بن عمر:  حديث عبد اهلل 

اجلنة واإن ريحها ليوجد من م�شرية اأربعني عام".
اأُ�ِشَر من  عملًيّا حني  تطبيًقا  املعاين  يطبق هذه  تيمية  ابن  الإ�شالم  �شيخ   
اأُ�ِشر يف حرب التتار مع امل�شلمني وذهب الإمام ح�شنة الأيام �شيخ الإ�شالم 
ابن تيمية ذهب اإىل قطب �شاه ليفـَُك منه الأ�شرى؛ فقال له قائد التتار: اأ�شمح 
لك باأ�شرى امل�شلمني ول اأفك اأ�شرى اأهل الذمة من اليهود والن�شارى. فماذا 

قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية؟ قال: اأهل ذمتنا قبل اأهل ملتنا.
الأ�شاليب  النف�س فتلك ع�شرة كاملة من  اأطيل  اأن  اأريد  هذا هو الإ�شالم ول 

التي تبني كيف نزع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اخلوف من قلوب املخالفني.
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املبحث الرابع
مدى اإمكانية تطبيق هذه الأ�ساليب على الواقع املعا�رش

اإن قيم الوحي يف القراآن وال�شنة، وجت�شيدها العملي، وتنـزيلها على   
واقع النا�س بح�شب ا�شتطاعاتهم وما هـم عليه من اأقدار التدين هـي خالدة، 
وال�شتجابة  الإنتاج  على  قادرة  واملكان،  الزمان  وحدود  قيود  عن  جمردة 
والعطاء يف كل زمان ومكان، وهي �شفر مفتوح على الزمن وللزمن، للقراءة 
اأو  الدعوة  اأمة  �شواء يف ذلك  النا�س،  لكل  مفتوح  �شفر  والنظر والجتهاد، 
اأمة الإجـابة -كما اأ�شلفنا- ذلك اأن حمـا�شرة هـذه القيم بفرتة تاريخية معينة 
اأو بعطاء معني يعني -فيما يعـني- حما�شرة اخللود، واحلكم  اأو بفهم معني 
واإغالق  وقتها..  انق�شى  زمنية  لفرتة  اإمنا جاءت  واأنها  القيم،  هـذه  بتاريخية 
والتنـزيل  القيم  هـذه  من  الإفادة  وحماولة  والجتهاد  والتفكري  النظر  باب 
للزمن  القيم  هـذه  �شرع  الذي  لأن  باطلة؛  حجة  للذريعة  �شدا  الواقع  على 
اأعلم مبا يتقلب به النا�س من ال�شالح والف�شاد، بل نقول: اإن اإيقافها واإغالقها 
فالعلماء  والف�شاد،  اجلهل  لمتداد  الذريعة  كان  وتاريخ  بفهم  وحما�شرتـها 

العدول هـم الذين يحر�شون القيم وي�شمنون باحلقيقة �شالمة امل�شرية. 
امل�شلمني  كلف  الذرائع  �شد  ملبداأ  الكليل  الفقه  اأو  املعوج  الفهم  اإن   
الكثري من الإ�شابات، و�شاهم بالكثري من الهزائم والفراغ الفكري والفقهي، 
التفاعل والنفعال والتفاكر والتثاقف  اأنه عطل  فيه )الآخر(، كما  امتد  الذي 
التي  القاعدة  هـو  ا�شتثناء،  هـو  الذي  الذرائع،  �شد  مبداأ  بات  حتى  بالقيم، 

تعطل الن�شو�س وحتا�شر امتداد ال�شريعة وحتقيق مقا�شدها.
فالقيم اخلالدة موؤهلة بطبيعتها للعطاء يف كل ع�شر، ولكل جمتهد روؤى   
جديدة تنا�شب التعـامل مع الع�شر وتقدمي احللول املطلوبة لإ�شكالته والأوعية 
ال�شحيحة حلركته، وكلما نظرنا وعدنا اإىل القيم من خالل معاناتنا كلما مدتنا 

بروؤية وحل ملعاناتنا، واإل فما معنى اخللود اإذن؟ 
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اأبي  �شعب  يف  املقاطعـة  و�شحيفة  الف�شول،  حلف  اإن  نقول:  لذلك   
طالب، والنـزول بجوار املطعم بن عدي، وال�شماح بالهجرة اإىل اأر�س ال�شدق 
والعدل لوجود ملك ل يظلم النا�س عنده، و�شلح احلديبية، و»وثيقة املدينة«، 
التعامل  لكيفية  رئي�شة  معامل  كلها  املقد�س،  بيت  لأهل  العمرية«  و»العهدة 
ي�شتدعي  )الآخر(،  مع  والتوافق  والتعارف  والتكامل  وال�شراكة  والتعاقد 
الجتهاد والنظر والتفكري واإيجاد ال�شيغ املالئمة لتعامل امل�شلمني مع )الآخر(، 
والأقوام  والألوان  والأفكار  بالعقائد  التنوع  واأن  )الآخر( موجود،  اأن  ذلك 
معها على �شيغ وقوا�شم  التوافق  من  بد  اجتماعية وكونية ل  �شنن  والأجنا�س 
م�شرتكة، واأن العرتاف بوجود )الآخر( كواقع، والتعامل معه، والتوافق معه 

على �شيغ تعاون ل يعني اإقراره على ما هـو عليه، فله خياره ول اإكراه. 
اإن هـذه الوثائق التي اأتينا على ذكرها دليل على الف�شاء الوا�شع للقيم   
الروؤية  واإمنا حتدده  املكان،  الزمان ول  يحده  ل  ف�شاء  واإن�شانيتها،  الإ�شالمية 
العلم؛  وعدم  للجهل  ثمرة  ياأتي  الذي  والتع�شب  العليل  والفقه  القا�شرة 
العامل،  انفتاح  اإن  واملعرفة..  العلم  قلة  مع  طردا  يتنا�شب  التع�شب  لأن 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات  على  ال�شراكة  ومعاهدات  العوملة،  وحقبة 
ميكن  فر�شا  وي�شكل  ح�شورا،  اأو  وجودا  تتطلب  وهناك،  هـنا  واملعلوماتية، 
التقاطها والإفادة منها، اإذا كنا مب�شتوى قيمنا وتراثنا واإ�شالمنا، وع�شرنا، ذلك 
ال�شلم والأمن واحلرية  تاريخيا يف فرتات  امتد  الإ�شالم وظهوره  انت�شار  اأن 
اأكرث من فرتات العنف واملواجهة التي مل تاأت بخري، واأن مثل هـذه املعاهدات 
وتاآكل  وتفككنا  ملعاناتنا  والوحيد،  بل  الأمثل،  احلل  هـي  النبوية  والوثائق 

جمتمعاتنا وعدم اجتماعها على اأمر جامع. 
والوثنيات  للقوميات  العالج  ال�شعبة،  املواطنة  ملعادلة  العالج  هي   
حيث  اليوم  امل�شلمني  بالد  بها  تعج  التي  والأجنا�س،  والطائفيات  والأديان 

تغيب القوا�شم امل�شرتكة والتوافق على الأمور امل�شرتكة.
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العرتاق بالخرين:
نقبل  اإننا ل  اإذ  الإ�شالمية؛  العقيدة  بالآخرين من �شلب  اإن العرتاف   
بحال من الأحوال اأن نُكِره اأحًدا على تغيري دينه، وكل ما نرجوه من العامل اأن 
يقراأ عن الإ�شالم من م�شادره ال�شحيحة قبل اأن يُ�شدر الأحكام على �شرع 
اهلل  . وفوق كل ما �شبق.. فهل وقف تعامل ر�شول اهلل   مع الآخرين املخالفني 
له عند حد العرتاف فقط؟! لقد جتاوز ر�شول اهلل   هذه املرحلة اإىل ما بعدها 
وما بعدها.. وهو ما ا�شتعر�شه الدكتور راغب ال�شرجاين يف الف�شل الثالث 
من الكتاب، حيث تناول طرًفا -لي�س فقط من اعرتافه   بغري امل�شلمني- ولكن 

ا من احرتامه   لهم وتقديره ملكانتهم اأي�شً
احرتام الر�سل والزعماء )الربوتوكول النبوي(:

ِقِيّ يف التعامل؟! وهل هناك من يَتّبع هذه القيم  فهل هناك مثل هذا الُرّ  
ال�شليبيون  فعله  ملا  فعودوا  املقارنة  �شئتم  واإن  له؟!  املخالف  مع  عالقاته  يف 
عند �شقوط الأندل�س، وما فعله الرومان عند �شقوط اأور�شليم يف اأيديهم...

وب�شدها تتميز الأ�شياء!!
اأ�شا�شها  على  قامت  التي  واملبادئ   ، النبي   �شرية  حول  درا�شة  ويف   
ال�شريعة قام بها الدكتور نظمي لوقا، فكتب هذه الكلمات: "ما اأرى �شريعة 
اأدعى لالإن�شاف ول �شريعة اأنفى لالإجحاف والع�شبية من �شريعة تقول: {َوال 

يَِْرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْومٍ َعَلى َأالّ َتْعِدلُوا} ]املائدة: 8[.
فاأي اإن�شان بعد هذا يُْكِرُم نف�شه وهو يدينها مببداأ دون هذا املبداأ، اأو   

ياأخذها بديدن اأقل منه ت�شامًيا، وا�شتقامة…؟!".
فهذه �شهادة باحث ن�شراين، وما اأكرث ال�شهادات التي على �شاكلتها!   
اأمر العدل مع غري  فهذا اأمر ل يُغفل يف �شريعتنا، ول يف �شرية نبينا  ، وهو 

امل�شلمني.
وهذه جمموعة من الأمثلة ياأتلق بها املفهوم املراد:
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الرد  زيادة عدوان يف  اأدنى  يقاتلنا، ولكن دون  نقاتل من  اأن  من احلق  )اأ( 
ل  اهلل  اإن  تعتدوا  ول  يقاتلونكم  الذين  اهلل  �شبيل  »وقاتلوا يف  والردع: 
يحب املعتدين«.. فالعتداء زيادة يف حق الرد امل�شروع، ومن ثم فهي 
زيادة ل يحبها اهلل من حيث اأنها جتاوز احلد يف اتباع احلق يف الدفاع عن 

النف�س، وما ل يحبه اهلل باطل حابط بيقني.
والدعاء حق، ولكن من الغلو الزيادة العدوانية يف الدعاء، �شواء كانت  )ب( 
وكاأنها  تبدو  التي  التفا�شيل  زيادة يف  اأو  ما،  �شد خ�شم  فاجرة  زيادة 
ت�شرعا  ربكم  »ادعوا  كبريا:  علوا  ذلك  تعاىل عن  يعلم:  ملا ل  تعليم هلل 

وخفية اإنه ل يحب املعتدين«.
من احلق اأن يو�شف املرء مبا هو عليه، ولكن كونه على باطل - مثال - ل  )ج( 

يجيز للم�شلم اأن ين�شئ زيادة ي�شخم بها باطله.
اإن الق�شية كبرية وحمفوفة باملخاطر. ويتطلب طرقها وعالجها مزيدا   
من العلم.. والنزاهة.. ودقة احل�شاب.. و�شدق الولء لالإ�شالم.. واحلر�س 
البالغ على م�شلحة الأمة و�شمعتها. فهناك ت�شويه ذاتي ل�شورة الإ�شالم، اأي 
بفعل امل�شلمني، وعلى اأيديهم.. ومتى يقع هذا وي�شتد ويتزايد؟.. يقع يف 

ذات احلقبة التي يحدث فيها اإقبال عظيم على الإ�شالم لأ�شباب كثرية.
ننبه  فاإننا  الت�شويه،  عن  الكف  على  ال�شانئ  حمل  منلك  ل  كنا  واإذا   
امل�شلمني اإىل اأن الت�شويه الذاتي - بالغلو والعنف - ي�شهم يف احلد من الإقبال 
على الإ�شالم.. وهذا - بال ريب - نوع من ال�شد عن �شبيل اهلل، وتعاون مع 

اأعداء الإ�شالم على التخويف من الدين الإ�شالمي.
العلم،  بقلة  الغلو  ي�شوهها  الإ�شالمي  للوجود  اجلميلة  ال�شورة  هذه   
وبالغلظة والفظاظة، وبالنحراف عن التو�شط والعتدال. فالغلو - من ثم - 

منزع م�شاد ملق�شد بناء �شمعة طيبة للوجود الإ�شالمي على هذا الكوكب.
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اخلامتــــــــــة
اأهم التو�شيات:

)�س:  وال�شنة((  الكتاب  �شوء  يف  عقدية  )درا�شة  احل�شارات  حوار   .1
.)179

الهتمام بجمع ال�شبهات املثارة على الإ�شالم والتاأليف فيها رداً قوياً،   .2
وت�شمينها املناهج الدرا�شية ليت�شرب الطالب رف�شها والرد عليها.

�شد  املثارة  ال�شبهات  على  للرد  املختلفة  الإعالم  و�شائل  يف  امل�شاهمة   .3
خمتلفة  بلغات  الإنرتنت  �شبكة  على  مواقع  وتخ�شي�س  الإ�شالم، 
ف�شائية  قنوات  واإن�شاء  ينا�شبه،  ما  ح�شب  كل  املجتمعات  اإىل  تتحدث 

متخ�ش�شة.
حوار احل�شارات )درا�شة عقدية يف �شوء الكتاب وال�شنة(( )�س: 180(

املن�شفني  ومكاتبة  العلمي  البحث  وت�شجيع  والندوات  املوؤمترات  اإقامة   .4
من اأبناء الغرب واإي�شاح احلق لهم بكل الو�شائل.

وبناء  الغرب،  يف  الإ�شالمية  واملراكز  الإ�شالمية  باجلاليات  الهتمام   .5
م�شروع ح�شاري من الأقليات الإ�شالمية يف الغرب )1(.

التوؤدة وعدم العجلة مع اللتفات اإىل العلماء والقيادات الإ�شالمية يف   .6
اإىل خ�شائر فادحة ول  ال�شبهات لأن النفعال غري املن�شبط يوؤدي  دفع 

يفيد يف دفع خماطر هذا العتداء )2(.
اإبراز دور الإ�شالم يف بناء احل�شارات مع حاجة احل�شارة املعا�شرة اإليه   .7
من خالل تلم�س موا�شع العط�س العاملي، ورغبة النا�س يف اإيجاد خمرج 
من �شعار احل�شارة املادية التي اأطاحت بالنا�س وجعلتهم اآلة �شماء ت�شعى 

للمال، وتغفل جوانب الروح عندهم )3(.
حماولة اإ�شقاط حاجز ))اخلوف من الإ�شالم(( لدى الغربيني بالتعاون   .8
مع املن�شفني والعقالء من الغربيني الذين حترروا من العجب الغربي، 

الأ�صاليب النبوية يف علج ظاهرة اخلوف من الإ�صلم وتطبيقاتها املعا�صرة

حمور الرتبية الإ�شالمية
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واحلقد ال�شليبي، والكيد ال�شهيوين، والذين خلعوا املنظار الأ�شود من 
فهوؤلء  حمايدة،  مو�شوعية  نظرة  الإ�شالم  اإىل  ونظروا  اأعينهم،  فوق 

لبد من التعاون معهم لإزاحة ال�شبهات من طريق الآخرين )4(.
والأوربية،  العربية  اجلامعات  بني  املن�شفني  والباحثني  الأ�شاتذة  تبادل   .9

لالحتكاك املتبادل والتعرف على حقيقة الإ�شالم ودفع ال�شبهات عنه.
النيل  اأو  بالأديان،  امل�شا�س  جترم  التي  العاملية  املوؤمترات  بتفعيل  املطالبة   .10
من الأنبياء ودعم املطالبات القانونية ملالحقة املعروفني مبثل هذا التوجه 

داخل بالدهم.
الفتوى  ومراكز  الإ�شالمية  وال�شوؤون  الدعوة  وزارات  اأدوار  تقوية   .11
وجمعيات العلماء امل�شلمني يف العامل الإ�شالمي وخارجه لتقوم بدورها 

الفاعل والكبري املوؤمل منها يف احلوار احل�شاري.
مطالبة الهيئات العاملية وبخا�شة الإ�شالمية مثل منظمة املوؤمتر الإ�شالمي   .12
)اليون�شكو(  ومنظمة  الإ�شالمي  والبنك  الإ�شالمي  العامل  ورابطة 

وغريها.



اإلدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة
لدى طالب املرحلة الثانوية

)دراسة تطبيقية على حملية أبو محد من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية(

د. خالد رحمة اهلل �سالح عبد اهلل* 

اأ�ستاذ اأ�سول الرتبية امل�سارك، ق�سم العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم .  *





329    جملة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

ملخ�س البحث 
اإنَّ جناح املوؤ�ش�شات الرتبوية يف تعزيز قيم النتماء واملواطنة مرهون بالعن�شر   
الب�شري الذي ميار�س دوره الرتبوي من منطلق فل�شفة املجتمع الذي ينتمي اإليه. 
لذلك ويف ظل املتغريات املتالحقة فقد تغري دور الإدارة الرتبوية وات�شع جمالها 
يف الوقت احلا�شر فلم تُعد جمرد عملية هدفها ت�شيري �شئون املدر�شة �شرياً روتينياً 
يقت�شر على النواحي الإدارية فح�شب، بل اأ�شبحت تعنى بالنواحي الفنية بكل ما 
يت�شل بالتالميذ واملدر�شني واملناهج وطرق التدري�س والن�شاط املدر�شي وتنظيم 
العالقة بني املدر�شة واملجتمع املحلي، وغري ذلك من النواحي التي تت�شل بالعملية 
حجر  الناجحة  الرتبوية  الإدارة  وتعترب  مبا�شرة،  غري  اأو  مبا�شرة  بطريقة  الرتبوية 
الزاوية يف العملية التعليمية الرتبوية، وهي التي تر�شم الو�شائل الكفيلة  ملراجعة 
التنظيمات  النظر يف  اإعادة  ي�شاعد على  مما  متابعة هادفة  النتائج  الأعمال ومتابعة 
والأن�شطة والت�شريعات وتعديلها اأو اإعادة النظر يف اأ�شاليب التنفيذ التي ميكن عن 
طريقها حتقيق الأهداف املن�شودة التي من اأولها اإعداد املواطن ال�شالح الذي يعتز 
بقيمه الدينية الأ�شيلة وقيم النتماء لبلده يف اإطار احلدود اجلغرافية ولبلده الأكرب 

الأمة يف اإطار حدودها املعنوية والب�شرية جمعاء.

حمور اأ�شول الرتبية
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Abstract

 This study aims at identifying the important role of the 
educationa administration in enhancing the citizenship – values 
for the secondary level students in Abu Hamad locality. This study 
is import and because it is the first study in thim locality. The 
educational administration has many different multiroles,therefore 
the researches aim to show these roles. 
 The study sample was schools head masters they were (65). 
The study reached to the following findings. Thenewere statistically 
significance different in the teaching role for gender different 
to male – also, there were statistically significance different in 
practsing non – classroom activities for males. 
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الف�شل الأول
الإطار العام

1-1 مقدمة:
برزت كثري من التحولت يف ع�شرنا هذا ،هذا الع�شر املو�شوم بع�شر   
التكنولوجيا وع�شر النفجار املعريف ب�شبب التطورات التي عمت خمتلف 
جمالت احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والفكرية والرتبوية ب�شبب 

التطور املذهل يف جمال الت�شالت والتكنولوجيا عموماً.
خا�شًة  ال�شريع  التغري  هذا  من  املجتمعات  بع�س  القلق  انتاب  وقد   
املجتمعات العربية وال�شالمية التي تخ�شى ان توؤدي هذه التطورات املت�شارعة 
وعاداتها  ومبادئها  قيمها  على  التاأثري  اىل  ال�شريع  العلمي  بالتقدم  واملرتبطة 

وتقاليدها مبا يف ذلك ق�شية املواطنة والنتماء للوطن .
هذه التحولت ال�شريعة تتطلب موؤ�ش�شات تربوية فاعلة لها القدرة من   
خالل مناهجها وان�شطتها على لعب الدور املنوط بها يف املدار�س واجلامعات 

واملوؤ�ش�شات التعليمية الأخرى .
وقد احتلت ق�شية الرتبية واملواطنة والتن�شئة الجتماعية مكاناً مرموقاً   
يف �شلم اولويات الفال�شفة واملفكرين والرتبويني منذ الع�شور القدمية ، وقد 
ارجع الفيل�شوف )كونفو�شيو�س( �شالح املواطنة اىل قدرة موؤ�ش�شات الرتبية 
املواطنة واحلب  قيم  النا�شئة  تلقني  – على  املدر�شة  او  البيت  – �شواء كانت 
وامل�شلحة العامة للوطن فحيثما كانت الرتبية ال�شاحلة تكون املواطنة ال�شاحلة. 
راأي جون ديوي باأن املدر�شة موؤ�ش�شة اجتماعية ينح�شر دورها يف نقل تراث 

الأمة وح�شارتها.
اإن جناح املوؤ�ش�شات الرتبوية يف تعزيز قيم النتماء واملواطنة مرهون   
بالعن�شر الب�شري الذي ميار�س دوره الرتبوي من منطلق فل�شفة املجتمع الذي 
ينتمي اليه. لذلك ويف ظل املتغريات املتالحقة فقد تغري دور الدارة الرتبوية 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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�شئون  ت�شيري  هدفها  عملية  جمرد  تعد  فلم  احلا�شر  الوقت  يف  جمالها  وات�شع 
املدر�شة �شرياً روتينياً يقت�شر على النواحي الإدارية فح�شب ، بل ا�شبحت تعنى 
بالنواحي الفنية وبكل ما يت�شل بالتالميذ واملدر�شني واملناهج وطرق التدري�س 
والن�شاط املدر�شي وتنظيم العالقة بني املدر�شة واملجتمع املحلي ، وغري ذلك 
 ، مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  بطريقة  الرتبوية  بالعملية  تت�شل  التي  النواحي  من 
وتعترب الإدارة الرتبوية الناجحة حجر الزاوية يف العملية التعليمية الرتبوية ، 
وهي التي تر�شم الو�شائل الكفيلة ملراجعة الأعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفه 
التنظيمات والن�شطة والت�شريعات وتعديلها  النظر يف  اإعادة  ي�شاعد على  مما 
الأهداف  حتقيق  طريقها  عن  ميكن  التي  التنفيذ  ا�شاليب  يف  النظر  اإعادة  اأو 
املن�شودة )اأحمد: 1991م(،والتي من اولها اإعداد املواطن ال�شالح الذي يعتز بقيمه 
الدينية ال�شيلة وقيم النتماء لبلده يف اإطار احلدود اجلغرافية ولبلده الأكرب 

الأمة الإ�شالمية يف اإطار حدودها املعنوية والب�شرية جمعاء.
1-2 م�سكلة البحث:

تعددت املهام الوظيفية لالإدارةالرتبوية يف الع�شر احلا�شر اكرث من ذي   
قبل ، وذلك ب�شبب العزلة التي ميار�شها الطالب يف املوؤ�ش�شات الرتبوية من حيث 
ل يدرون وبطريقة غري مبا�شرة من خالل التو�شع يف ا�شتخدام تقنية الت�شالت 
بطريقه غري منظمه ناهيك عن املحتوى الذي ل ميت اىل عاداتنا وتقاليدنا ب�شلة 
مما �شيوؤثر �شلبياً على قيم املواطنة والنتماء للبلد الذي يعي�س فيه التلميذ وا�شبح 
ذلك حقيقة ت�شاهدها يف زي الطالب ومالب�شهم ومظاهرهم العامة و�شلوكهم 
ظل  يف  الرتبوية  الإدارة  دور  لإبراز  حماولة   : الدرا�شة  هذه  جاءت  لذلك   ،
التحديات املاثلة التي ا�شبحت واقعاً ملمو�شاً يدخل على النا�س من غري ا�شتئذان 
متعدياً احلدود اجلغرافية ول يعرتف باحلواجز بني الدول مما جعل العامل عبارة 
عن قرية اإلكرتونية �شغرية ا�شهل ما يكون فيها التوا�شل بني ال�شعوب والأمم . 

عليه ميكن بلورة م�شكلة الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�س التايل:
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معلمي  نظر  وجهة  من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  الرتبوية  الإدارة  دور  ما   •
املدار�س الثانوية مبحلية اأبوحمد؟

ومن خالل هذا ال�شوؤال تفرعت الأ�شئلة التالية :
قيم  تعزيز  يف  الثانوية  املرحلة  مدير  ودور  الرتبوية  الإدارة  مفهوم  ما   -

املواطنة؟
خالل  من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  واملدر�شني  الرتبوية  الإدارة  دور  ما   -

التدري�س لدى طالب املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد؟
ما مدى اهتمام الإدارة املدر�شية يف تعزيز قيم املواطنة من خالل الن�شاط   -
املدر�شي )املحا�شرات–احل�ش�س - الندوات– امل�شابقات ( لدى طالب 

املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد؟
الدرا�شة  عينة  تقديرات  متو�شط  بني  اح�شائياً  دالة  ذات  فروق  هناك  هل   -

لأداء اأدوارهم تعزى ملتغريات اجلن�س والتخ�ش�س واخلربة؟
1-3 فرو�س البحث :

توجد فروق ذات دللة اح�شائية يف متو�شط تقديرات عينة الدرا�شة حول   -
ادوارهم الرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة تعزى ملتغري اجلن�س.

توجد فروق ذات دللة اح�شائية يف متو�شط تقديرات عينة الدرا�شة حول   -
ادوارهم الرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة تعزى ملتغري النوع.

الدرا�شة  عينة  تقديرات  متو�شط  يف  اح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد   -
التخ�ش�س  ملتغري  تعزى  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  الرتبوية  ادوارهم  حول 

الدرا�شي.
1-4 اأهداف البحث :

-  التعرف على مفهوم الإدارة الرتبوية ،ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى 
طالب املرحلة الثانوية يف حملية اأبو حمد.

التعرف على دور الإدارة الرتبوية واملدر�شني يف تعزيز قيم املواطنة من   -

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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خالل التدري�س لدى طالب املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد.

معرفة وجهة نظر املدر�شني يف دور الإدارة الرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة   -
من خالل العملية التعليمية لدى طالب املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد.

خالل  من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  املدر�شية  الإدارة  اهتمام  معرفةمدى   -
 ) – امل�شابقات  الندوات   - –احل�ش�س  املحا�شرات   ( املدر�شي  الن�شاط 

لدى طالب املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد.
الربعة  الدرا�شة  متغريات  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  مدى  على  التعرف   -
التخ�ش�س  واخلربة  والوظيفة  واملوؤهل  النوع  ومتغري  اأعاله  املذكورة 

بالن�شبة ملديري املدرا�س الثانوية مبحلية اأبو حمد.
الأربعة  الدرا�شة  متغريات  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  مدى   على  تعرف   -
مدار�س  يف  للمعلمني  بالن�شبة  والتخ�ش�س  النوع  ومتغري  اأعاله  املذكور 

املرحلة الثانوية مبحلية اأبو حمد
1-5 اأهمية البحث:

تكمن اهمية البحث يف اجلوانب التالية:
الرتبوية  الإدارة  لأ�شول  معرفياً  اإطاراً  البحث  ي�شكل  النظرية  الناحية  من   -

مبفهومها احلديث الذي يعك�س قيم وفل�شفة جمتمعنا.
من الناحية العملية قد يتو�شل البحث اىل نتائج علمية مقنعة ي�شتفيد منها   -
لالإدارة  العملي  التطبيق  تطوير  يف  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  العاملون 

الرتبوية مبفهومها احلديث يف موؤ�ش�شاتنا التعليمية.
قبل  من  حظها  جتد  مل  البحوث  هذه  مثل  اأن  الباحث  علم  ح�شب  على   -
الدرا�شني يف جمال البحث العلمي وقد تكون هذه الدرا�شة نقطة انطالقة 

لدرا�شات مماثلة يف هذا املجال . 
اهتمام الدولة وامل�شئولني والقائمني على اأمر التعليم بتعزيز قيم املواطنة يف   -
علمية التعليم والتعلم يف مدار�س التعليم العام وخا�شة املرحلة الثانوية.
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-  قد يكون هذا البحث اإ�شافة للمكتبة الرتبوية ال�شودانية .
1-6 منهج البحث :

ح�شب طبيعة هذا البحث يتبع الباحث املنهج الو�شفي التحليلي .  
حدود البحث :  7-1

تتمثل يف الآتي :
احلدود الب�شرية : معلمو املدار�س الثانوية وامل�شوؤولني الرتبويني .  -

قيم  تعزيز  يف  الرتبوية  الإدارة  دور  ا�شتق�شاء   : املو�شوعية  احلدود   -
املواطنة.

احلدود املكانية: معتمدية اأبو حمد – ولية نهر النيل.  -
احلدود الزمانية : العام الدرا�شي 2016 – 2017م.  -

1-8 م�سطلحات البحث :
والو�شائل  والإجراءات  العمليات  جمموع  هي   : الرتبوية  الإدارة   
واملادية  الب�شرية  والإمكانات  بالطاقات  لالجتاه   ، معني  تنظيم  وفق  امل�شممة 
نحو اأهداف مو�شوعة ، وتعمل على حتقيقها يف اطار النظام الرتبوي ال�شامل 

وعالقاته باملجتمع .  )الزنيدي،  2005م ، �س 86(.
املواطنة يف اللغة : جاء يف ل�شان العرب " اأن املواطنة ماأخوذة من املواطن   
البلد  به وطن  اأقام   : به وهو موطن الإن�شان وحمله ، وطن ويطن وطناً  تقيم 
اتخذه وطناً توطن البلد اتخذه وجمع وطن اأوطان : منزل اإقامة الإن�شان ولد 
فيه اأم مل يولد وتوطنت نف�شه على الأمر : حملت عليه ، واملواطن اأم امل�شهد 
من م�شاهد احلرب )ابن منظور( قال تعاىل: {لََقْد َنَصَرُكُم اللُّ ِف َمَواِطَن َكِثَيٍة} 

]التوبة : 25[. 
فاملواطن ح�شب هذا التعريف الذي ي�شتقر يف بقعة الأر�س وينت�شب   

اإليها ، اأي مكان الإقامة اأو ال�شتقرار اأو الولدة اأو الرتبية .

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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اأما يف ال�سطلح  فاملواطنة )Citzenship( هي �شفة  املواطن والتي   
حتدد حقوقه  وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويوؤدي واجباته عن طريق 
الرتبية  الوطنية وتتميز املواطنة بنوع  خا�س من ولء املواطن وخدمته يف اوقات  
املوؤ�ش�شات  عمل  طريق  عن  الآخرين  املواطنني  مع  والتعاون  واحلرب  ال�شلم 
والفرد الر�شمي والتطوعي يف حتقيق الأهداف التي ي�شبو لها اجلميع وتوحد 
كما   )62-60  ،1982  ، )بدوي  املوازنات  وتو�شع  اخلطط  وتر�شم  اجلهود  اأجلها  من 
عرفت دائرة املعارف الربيطانية باأنها عالقة بني فرد ودولة كما يحددها قانون 
الدولة  تلك  يف  وحقوق  واجبات  من  العالقة   تلك  ت�شمنه  ومبا  الدولة  تلك 
واملواطنة تدل �شمناً على مرتبة من احلرية مع ما ي�شاحبها من م�شوؤوليات وهي 
على وجه العموم ت�شبغ على املواطنة حقوقاً �شيا�شية مثل حق النتخاب وتويل 
املنا�شب العامة " )الكواري ، 2001، 117( وعرفت مو�شوعة الكتاب الدويل املواطنة 
باأنها ع�شوية كاملة  يف دولة اأو يف بع�س وحدات احلكم ، واأن املواطنني لديهم 
بع�س احلقوق مثل حق الت�شويت وحق تويل املنا�شب العامة وكذلك عليهم 

بع�س الواجبات مثل واجب دفع ال�شرائب والدفاع عن بلدهم.  
الإدارة املدر�شية : هي اجلهود املن�شقة التي يقوم بها فريق العاملني يف   
املدر�شة )اإداريني وفنيني( بغية حتقيق الأهداف الرتبوية داخل املدر�شة . )اإبراهيم، 

.)78 �س   ،  2001

املرحلة الثانوية : يق�شد بها املرحلة التي تلي مرحلة التعليم ال�شا�شي   
ال�شهادة  لمتحان  اجتيازه  بعد  اجلامعية  املرحلة  اىل  الطالب  ينتقل  ومنه 

الثانوية. 
تر�شيخ  اأو  اأو تطوير  تفعيل  الباحث يف هذا البحث  به  التعزيز:يق�شد   
قيم املواطنة من خالل دور الإدارة الرتبوية واملعلمني مبدرا�س املرحلة الثانوية 

مبحلية اأبو حمد .
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الف�شل الثاين
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

اأوًل : الإطار النظري :
يتناول الباحث يف هذا الف�شل جمموعة املتغريات التي �شملها عنوان   
بيان و�شرح مفهومها ودللتها ، بجانب  البحث كقيم املواطنة، واأهميتها مع 
واملفاهيم  الأن�شطة  خالل  من  القيم  تلك  تعزيز  يف  ودورها  الرتبوية  الإدارة 
يف اإطار ر�شالتها املجتمعية وذلك يف عدة مباحث: تناول املبحث الأول قيم 

املواطنة، اأما املبحث الثاين فكان عن مفهوم املواطنة .

املبحث الول
قيـــم املواطنــــة

2-1-1 مفهوم القيم يف اللغة:
مبعنى  قوم  الفعل  من  وم�شتقه   ، قيمة  جمع  اللغوي  ا�شلها  يف  القيم   
لَِيْعُبُدوا اللََّ  ُأِمُروا إالَّ  تعاىل :{َوَما  قال  )اجلوهري،894:2008(  ال�شتقامة والعتدال 
َمِة} ]البينة:5[. 

ِّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن الَْقي َلَة َويُْؤُتوا الزَّ يَن ُحَنَفاء َويُقِيُموا الصَّ

ِّ
مُِْلِصنَي َلُه الد

وجاءت  يف القامو�س املحيط  مبعنى الثمن والعتدال  ))والقيمة(( بالك�شر 
واحدة القيم وما لي�س له قيمة اإذا مل يدل على �شيء )وقومت ال�شلعة( ثمنتها 
واأ�شتقمته : مبعنى ثمنته و)ا�شتقام( اعتدل وقومته عدلته فهو قومي وم�شتقيم 
تراوحت بني  التي  القيم  �شبق من دللت ملفهوم  2008م :1105( ومما   ، اأبادي  )الفريوز 

ال�شتقامةوالعتدال فاإن ذلك يوحي مبدى اهميتها للفرد واملجتمع .
موا�شع عديدة وكلها  الكرمي يف  القراآن  القيم يف  لفظة  وقد وردت   
ُم} 

ِّ
يُن الَْقي

ِّ
مل تخرج عن املعنى اللغوي الذي ا�شرنا اليه ، ففي الآية {َذلَِك الد

]التوبة:36[.

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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، ويف �شورة  )ال�سوكاين،2003م :1512(  قال ال�شوكاين : هو الدين امل�شتقيم   
لََّة 

ِّ
ي إَِل ِصَراٍط مُّْسَتقِيٍم ِديناً قَِيماً م

ِّ
الكهف يف قوله تعاىل: {ُقْل إِنَِّن َهَدانِي َرب

إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما َكاَن ِمَن الُْْشِرِكني} ]الأنعام:161[ َّ، قال الطربي يف تف�شريه 
)لقيماً( اأي معتدًل م�شتقيماً ل عوج فيه )الطربي،2009:46 (.

من خالل الرجوع لتف�شري معنى القيم يف القراآن الكرمي نلم�س التفاق   
مع املعنى اللغوي الذي مل يخرج عن ال�شتقامة والعتدال .

2-2 مفهوم القيم يف ال�سطلح :
القيم من عمق  به  تت�شم  ملا  القيم وذلك  تناولت  التي  التعريفات        تعددت 
ثقايف ومعريف خا�شع ملعتقدات وثقافة الفرد واملجتمع ، وتناولها الكثري من 
بالبحث والتحليل، واختلف العلماء يف حتليلهم وتعريفهم للقيم ،  العلماء  
ويرجع هذا الختالف اىل اختالف التخ�ش�س وتعدد املجالت واملرجعيات 
ومن  تنباك،2001م:67(،  واحل�شارات)ابن  والطبقات  الزمان  واختالف  الثقافية، 

التعريفات التي اختارها الباحث ملفهوم القيم يف ال�شطالح ما يلي:
املواقف  يف  الفرد  �شلوك  على  للحكم  معايري  عن  عبارة  القيم  اأوًل:   
مبادئ  اطار  يف  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  احلياة  مبجالت  احلياتية 

ال�شالم )اخلطيب، 2003م:70(.
ثانيًا : القيم هي الحكام واملبادئ التي يتعلمها الفرد من خالل عملية   
التن�شئة الجتماعية ال�شليمة ،وتتبع الدين والعرف وفل�شفة املجتمع توؤدي به 
اىل ال�شلوك ال�شوي يف املواقف املختلفة كما ي�شتطيع التمييز من خاللها بني 

ما هو مقبول او غري مقبول اجتماعياً )علي،2006: 21(.
ثالثًا : القيم تعني جمموعة املعايري، او الت�شورات املعرفية، والوجدانية   
لديه  وت�شكل  بها،  ويجزم  وتاأمل  وتفكر  بحرية  الن�شان  يختارها  وال�شلوكية 
الرد  او  بالقبول  القبح،  او  باحل�شن  بها على ال�شياء  املعايري يحكم  منظومة من 

وي�شدر عنها �شلوك منتظم يتميز بالثبات ، والتكرار والعتزاز)اجللد ،2010:19(.
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رابعًا : القيم هي جمموعة من املعايري والحكام واملبادئ الكامنة لدى   
الفرد ، والتي تعمل على توجيه �شلوكه و�شبطه ، وتنظيم عالقاته باملجتمع ،يف 

جميع نواحي احلياة )الزيود،2011م :24(.
اجرائي  تعريف  اىل  الباحث  تو�شل  ال�شابقة  التعريفات  خالل  من   
ي�شتوعب جملة التعريفات اعاله وهو ان القيم تعني : ) جمموعة من املعايري 
الفرد من خالل  التي يكت�شبها  والحكام واملبادئ والت�شورات والتنظيمات 
الفرد  �شلوك  توجيه  على  تعمل  والتي   ، الفاعلة  وموؤ�ش�شاتها  املحيطة  البيئة 
و�شبطه وتتحكم يف عالقاته مبجتمعه ويف جميع نواحي حياتهفي اطار مبادئ 
وتوجيهات الدين ال�شالمي احلنيف( .اأمثلة للقيم كالعدل ، احلرية ، امل�شاواة، 

الأمانة ، ...
2-3 القيم من املنظور الفل�سفي :

تناولت املدار�س الفل�شفية مو�شوع القيم بال�شرح والتعليق واختلفت   
النحو  القيم على  فيما يخت�س مبفهوم  نظر كل مدر�شة عن الخرى  وجهات 

التايل :
الفل�سفة املثالية:

           تت�شف القيم عند املثاليني بالثبات ول تتغري بتغري الزمان ، وم�شدرها 
الفل�شفة  )الزيود،2011:30029(وتنظر  الجيال  جلميع  �شاحلة  وهي  العظمى  القوى 
املثالية للقيم على انها جمرد مفاهيم عن اخلري ، والكمال ، والعلو ،وهي اأي 
القيم غايات يف حد ذاتها ولي�شت و�شائل لتحقيق الذات ومن ابرز رواد هذه 

الفل�شفة)افالطون(.
الفل�سفة الواقعية :

من  تنبع  وانها   ، الن�شان وخرباته  انتاج  من  القيم  ان  الواقعيون  يرى   
الواقع املح�شو�س وي�شتدل عليها  عن طريق التجربة واحل�س ، وان الن�شان هو 
الذي يحددها ويطفئ عليها معانيها ح�شب ظروفه واحتياجاته  وبذلك فالقيم 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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يف نظرهم ل ت�شتمد من احلد�س واللهام بل من احلياة الواقعية التي يعي�شها 
املجتمع والواقع الجتماعي فهم يرون انه ميكن اكت�شافها من خالل املالحظة 
الدقيقة للطبيعة وحياة النا�س يف املجتمع ، لن املجتمع حتكمه قوانني الطبيعة 

)الزيود،31:2011 ( ومن ابرز رواد الفل�شفة الواقعية )ار�شطو(.

الفل�سفة الرباجماتية :
الفل�شفة الرباجماتية ل توؤمن بالقيم ال من خالل الآثار املرتتبة عليها يف   
الواقع، ومن خالل املزاولة والتطبيق ، وال فال وجود لها فهي فل�شفة مادية 
بحتة، فالقيمة والفكرة لي�شت �شحيحة حتى تثبت بالتجربة املادية واملنفعة هي 
تخ�شع  لأنها ل  الروحية عندهم  للقيم  اعتبار  ، ول  قيمة  الوحيد لأي  املعيار 

للتجربة )ال�سهري ،27:2010 ( ومن ابرز رواد هذه املدر�شة جون ديوي .
وترى الفل�شفة الرباجماتية انه لي�س هناك قيم مطلقة ، وان القيم التي   
توؤمن بها تتغري بتغري الزمان واملكان ، وان الن�شان هو الذي يوجد قيمة اخلا�شة، 
وهو الذي يوجد اجلمال من خالل التجربة ، فالرباجماتي ل يت�شاءل عن ا�شل 
القيم ووجودها ، وامنا يت�شاءل عن نفعها للفرد واجلماعات ، والقيمة الهم 

لديه هي قيمة الدميقراطية وتطبيقاتها ال�شيا�شية والجتماعية  )الزيود،31:2011 (.
الفل�سفة الوجودية:

تعد الفل�شفة الوجودية ثورة على القيم فهي ترف�س اأي قيم مفرو�شة   
على الن�شان مهما كانت خرية و�شحيحة وتطالب الن�شان بتطوير قيمه بنف�شه 
ويرى الوجوديون ان الفرد قادر على ابتكار قيمه اخلا�شة من خالل اختياراته 
وافعاله فهو موجد للقيم والقيم يف فل�شفتهم ن�شبية وعاطفية و�شخ�شية. )الزيود 

.)32:2011،

هـ-القيم يف املنظور الإ�سلمي:
متوازنا  متكامال  منهجا  الإ�شالم  بها  جاء  التي  القيم  منظومة  ت�شكل   
يف  رفيعة  مكانة  وال�شالم  العدل  ثقافة  تتبواأ  القيم  هذه  وحي  ومن  للحياة 
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املنظور الإ�شالمي للعالقات الإن�شانية فهي عن�شر من عنا�شر تعاليمه ومعايري 
قيمه. )الزيود،33:2011(.

يف  �شائدة  كانت  التي  والقيم  املبادئ  من  كثريا  الإ�شالم  اأجاز  ولقد   
فقد  ومعتقداتهم  النا�س  تفكري  يف  التغيري  اأحدث  مما  بع�شها  وحرم  املجتمع 
جاء الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم منفذا ملا اأو�شى به اهلل عز وجل يف كتابه 
الكرمي باأ�ش�س ثابتة للرتبية ويف مقدمتها الن�شان املت�شف بالقيم النبيلة. )مليباري 

.)38:2013،

وقد كرم اهلل امل�شلمني باأن جعلهم خري الأمم واختار لهم الإ�شالم دينا   
وهو دين ا�شتقت قيمه من القران الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة فكلما حافظ 

امل�شلمون على قيمهم الدينية زاد ذلك يف رقيهم. )خياط،12:2004(.
ان نظام القيم هو جزء من النظام الذي و�شعه اخلالق �شبحانه وتعاىل   
�شاملة  كلية  نظرة  هي  والن�شان  للكون  الإ�شالم  نظرة  لن  وذلك  لالإن�شان 
جلميع نواحي احلياة وقد ركز هذا ال�شمول على توفري حياة �شعيدة يف جمتمع 
القيم يف  املادية والجتماعية والروحية ونظام  ف�شاوى بني احلاجات  متكامل 
الإ�شالم لي�س جامدا بل يحتمل التغيري يف نطاق اخلطوط العامة للنظام ال�شامل 
نظام  ظل  يف  لتحقيقها  ي�شعون  للم�شلمني  عامة  اأهدافا  الإ�شالم  و�شع  فقد 
قيمي ودليل عمل اذا �شلكوه و�شلوا اىل الكمال الذي يرجونه وعندما حافظ 
امل�شلمون الأوائل على قيم الإ�شالم متكنوا من اإقامة ح�شارة اإ�شالمية تقدمت 

على احل�شارات العاملية.)اخلطيب والزياد،115:2001(.
العليا والغايات  املثل  املنظور الإ�شالمي: هي جمموعة من  والقيم يف   
الفراد  ل�شلوك  واملعايري  وال�شوابط  والو�شائل  والت�شريعات  واملعتقدات 

واجلماعات م�شدرها اهلل عز وجل. )الزيود،33:2011(.
احلق  بينها  التي  والقوانني  الأنظمة  جمموعة  هي  الإ�شالمية:  والقيم   
التي مل يرد  اما الأمور  الكرمي  العزيز و�شنة ر�شوله  �شبحانه وتعاىل يف كتابه 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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فيها ن�س �شرعي فان قيمتها تكمن فيما حتققه من خري للنا�س واملجتمع بجانب 

الن�شجام مع الدين الإ�شالمي وتعامليه. )احلياري،43:2002(.
ومما �شبق يرى الباحث ان القيم الإ�شالمية هي اتباع لأمر اهلل الذي قيمه   
ال�شلوك  وت�شبط  واملجتمع  الفرد  اهداف  توجه  التي  وهي  للمجتمع  حمببة 

وجتعل كل م�شلم يبحث عن ر�شوان اهلل تعاىل.
اإذن كيف تعامل املنهج مع هذه القيم؟

من املعلوم ان الطريق الذي يو�شل لهداف املنهج هو املحتوى والذي   
تختار مفرداته على �شوء الأهداف املعدة �شلفاً مبجالتها وم�شتوياتها املعروفة ، 
فاملعروف اأن حمتوى املنهج يتكون من ثمانية عنا�شر هي : احلقائق – املفاهيم 
. هذه  والجتاهات  – املثل  – القيم  – القوانني  – النظريات  – التعميمات 
العنا�شر توجد اخلم�شة الوىل منها بطريقة مبا�شرة يف املحتوى ، بينما توجد 
العنا�شر  عرب  اإليها  الو�شول  ميكن  بحيث  مبا�شرة  غري  ب�شورة  اخلرية  الثالثة 
اخلم�شة الأوىل عدا ما يتعلق بالقراآن الكرمي وال�شنة النبوية وبع�س ال�شعر ن 
حيث تلم�س القيم ب�شورة مبا�شرة ، من هنا كان ال�شوؤال املهم عن دور الإدارة 
من خالل حمتوى  القيم  لهذه  للو�شول  وتوجيهه  العمل  قيادة  الرتبوية يف  
املنهج املدر�شي . هذا الدور يتطلب العمل يف حماور خمتلفة تتعلق بت�شميم 

املنهج ومتابعة تنفيذه ومراقبة هذا التنفيذ وتقوميه.
اأهمية القيم:

للقيم اأهمية كبرية للفرد واملجتمع وتتجلى فيما يلي:  
اأ. اأهمية القيم للفرد:

الذي  احلد  اىل  واجلماعات  الفراد  حياة  يف  الرئي�س  دورها  للقيم   
ا�شبحت فيه القيم ق�شية تربوية)عقيل، 38:2006( ، والقيم متثل جوهر الن�شان احلقيقي 
فبدونها يفقد ان�شانيته وي�شبح كائنا اخر ت�شيطر عليه اهواوؤه. )ال�سهر،30:2010( ، 
بتعزيز  احل�شنة  ال�شلوكيات  يكت�شب  فالفرد  احلياة  يف  الفرد  م�شار  حتدد  كما 
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القيم احل�شنة لديه والتي تعمل على حتديد �شلوكه. )اجللد،24:2010( ، والقيم تقوم 
بوظيفة الدافعية فالقيم تعمل على بلورة ال�شلوك وت�شتخدم كو�شيلة لتحقيق 
الفرد  لدى  القيم  اأهمية  وتزداد   ، جابر،289:2011(  )بني  مرغوبة.  واأهداف  غايات 
لديهم  ت�شود  الذين  فالأ�شخا�س   ، الإدراك  توؤثر يف  اأنها  اإذا علمنا  واملجتمع 
القيم الدينية يدركون الكلمات وامل�شطلحات الدينية ويتعرفون عليها ب�شهولة 
اكرث من غريها من الكلمات. )زهران،166،158:2003( ، ف�شاًل على اأنها توجه الفراد 
وتر�شدهم لأدوارهم الجتماعية وحتدد حقوق ومتطلبات كل دور مما ي�شاعد 
على الت�شاق يف توزيع الأدوار. )زهران،166،158:2003( وتعود الفرد على تنظيم  
وحتكم  الثقايف  امل�شتوى  اىل  وتقوده  فيها  يعي�س  التي  وبالبيئة  باحلياة  عالقته 

اجتاهاته واهتماماته.
وفق  ت�شري  لأنها  املتزنة  القوية  املتما�شكة  الفرد  �شخ�شية  القيم  ت�شكل   

مبادئ وقيم ثابتة.
ب. اأهمية القيم للمجتمع:

القيم حتافظ على بقاء املجتمعات وا�شتمرارها فقوة املجتمعات و�شعفها   
اىل  ويركن  ال�شليمة  القيم  فيه  ت�شعف  الذي  فاملجتمع  املادية  بالقوة  ليقا�س 
القيم الفا�شدة نهايته للفناء. )اجللد،44:2010( ، القيم حتدد للمجتمع هويته ومتيزه 
فالقيم ت�شكل املحور الرئي�س لثقافة املجتمع وهوية املجتمع تت�شكل وفقا لقيم 
اأفراده واملجتمعات تتمايز عن بع�شها مبا تتبناه من اأ�شول ثقافية فتظهر القيم 
هوية  على  احلفاظ  فان  وبالتايل  بع�شها  عن  املجتمعات  متيز  فارقة  كعالمة 
املجتمع تنبع من املحافظة على قيم اأفرادهفاإذا اهتزت القيم كانت موؤ�شرا على 
�شعف الهوية التي متيز ذلك املجتمع. )ال�سهري،31:2010( ، والقيم حتفظ املجتمع 
من ال�شلوكيات الجتماعية والأخالقية الفا�شدة وذلك بو�شع احلدود وترتيب 
العقوبات ملن يتعداها فالقيم ت�شكل ح�شنا را�شخا من ال�شلوكيات التي حتفظ 
ت�شاعد على و�شف وحتديد جزاء من يخرج  الف�شاد و�شرورة  املجتمع من 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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عن قيم املجتمع الأ�شا�شية. )ال�سليماين،20:2006( ، لأنها تعمل على ايجاد نوع من 
للجماعة  عاماً  اإطاراً  القيم  وت�شكل   . الجتماعية  احلياة  يف  والثبات  التوازن 

ومنطاً من امناط الرقابة الداخلية على حركاتها.
م�سادر القيم:

م�شادر القيم عديدة تختلف من جمتمع لآخر ميكن تناولها يف التايل:   
)القحطاين،41:2010 م(.

الدين:
هو امل�شدر الأ�شا�شي للقيم فالقيم امل�شتمدة منه هي اخلري كله وم�شدر   
والنف�شية  املادية  املجالت  جميع  يف  بالإن�شان  تعنى  فهي  للب�شرية  �شعادة 

والوجدانية.
الفطرة والبيئة املحيطة:

توجد قيم كانت �شائدة يف الع�شور القدمية ولكن مازال كثري من النا�س   
يتم�شك بها بع�شها اإيجابي كالنخوة وال�شجاعة والكرم وهي تعود اىل اخلري 
يف ذات الن�شان وبع�شها �شلبي ت�شر بالأفراد واملجتمعات كالع�شبية القبلية 

والخذ بالثاأر.
الرتاث الإن�ساين العاملي:

القيم  تنتقل  حيث  بال�شهولة  يتميز  ا�شبح  العامل  اأجزاء  بني  الت�شال   
النافع كالتخطيط وامل�شاركة والنظام ومنها  فيه من جزء لآخر منها الإيجابي 

ال�شلبي ال�شار كالتفكك العائلي.
الرتبية املنهجية:

بالدرا�شة  العالقة  ذات  القيم  من  كثري  الرتبوي  امل�شتوى  ظهرت على   
املنهجية تتميز بانها نافعة ومفيدة اذا طبقت تطبيقا �شليما منها ال�شتدلل والدقة 

والبداع.
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)الغامدي  التايل:  تتمثل يف  ب�شكل عام  القيم  ان م�شادر  يرى  وهناك من   
.)27:2009:

جملة املعتقدات التي يعتقدها الفرد ويتبناها.   -
التكوين الثقايف والتاريخي للفرد واملجتمع.  -

الأعراف والعادات والتقاليد اخلا�شة باملجتمع.  -
الطاقة الكامنة يف النف�س.  -

ومما �شبق يت�شح للباحث ان م�شادر القيم ت�شكل املدخالت والدوافع   
على  املجتمع  يح�شل  خاللها  من  والتي  املجتمع  يف  للفرد  العملي  لل�شلوك 
خالل  من  ممار�شتها  وتتم  افراده  بها  يوؤمن  التي  القيم  من  متكاملة  منظومة 

الأن�شطة والعمال املختلفة.
و�سائط نقل القيم:

تتعدد وتتنوع و�شائط نقل القيم لدى الفرد ومن اهم و�شائط نقل القيم   
ما يلي: 

اأ- ال�رشة:
ين�شاأ فيها الطفل وتت�شكل فيها  التي  البيئة الرتبوية الأوىل  تعد ال�شرة   
�شخ�شيته فهي تتوله منذ حياته املبكرة وتعمل على ا�شباع حاجاته الأ�شا�شية ويتم 
التفاعل فيما بينهما مما يزيد من الرتباط والفرتة التي متتد قبل املدر�شة من اهم 
فرتات ت�شكيل مالمح �شخ�شية الطفل يتحدد فيها �شلوكه عرب اأ�شاليب التن�شئة 

الوالدية واملالحظة والتقليد مما ي�شهم يف اك�شابه للقيم. )خطاب،49،48:2004(.
معلوماته  الطفل  فيه  يتلقى  الذي  الجتماعي  الوعاء  تعد  والأ�شرة   
الجتماعية  الع�شوية  فيه  ويكت�شب  اليه  بالنتماء  وي�شعر  افراده  مع  ويتفاعل 

ويتعلم فيه كيف يتعامل مع الآخرين. )احلمد،27:2003(.
القيم  تنمية  فاعال يف  تربويا  دورا  لالأ�شرة  ان  الباحث  يجد  �شبق  ومما   

لدى النا�شئة فب�شالح الأ�شرة ي�شلح املجتمع لأنها اللبنة الأوىل فيه.
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ب-املدر�سة:

الطالب فرتة  بها  يق�شي  التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  املدر�شة احدى  تعد   
طويله من يومه وهي موؤ�ش�شة اجتماعية اأن�شاأها املجتمع لتنمي افراده من جميع 
اأع�شاء �شاحلني يف املجتمع ولها الدور  تنمية متكاملة حتى يكونوا  النواحي 
الكبري يف عملية التن�شئة الجتماعية وبث القيم الإيجابية يف نفو�س الطالب 

ووقايتهم من القيم ال�شلبية وتنمية �شخ�شياتهم بكل جوانبها. )ال�سبيعي،22:2013(.
واملدر�شة جزء من املجتمع فلها التاأثري الجتماعي اخلا�س يف املراحل الأوىل 
من تربية النا�شئة وتعترب امتدادا لالأ�شرة فهي مبثابة املوؤ�ش�شة الأوىل التي اأن�شئت 
لتوجيه منو الطفل ومنو مهاراته املعرفية ومنو الدوافع وامليول والجتاهات والقيم 

لديه. )الأ�سول،333:2000(.
واملعلم تقع عليه امل�شوؤولية الكبرية يف املدر�شة فهو القدوة لطالبه يف   
�شلوكه متم�شيا مع قيم جمتمعه وهو القيادي الناجح يف املدر�شة والذي ميتلك 
القدرة على اكت�شاف املواهب ويوجهها توجيها �شليما حتى يكون لها الأثر يف 

رفعة �شاأن البالد يف جميع جمالت احلياة. )اخلطيب،64:2003(.
يت�شح مما �شبق ان املدر�شة من و�شائل نقل القيم وتاأتي تالية لالأ�شرة من حيث   
الأهمية فيجب الهتمام بها وتطويرها وتقدمي كل ما يرفع من م�شتواها ويعزز من 

اأن�شطتها بتوفري البيئة املدر�شية املنا�شبة لتنمية القيم ال�شاحلة لدى الطالب.
ج-امل�سجد:

مل يكن امل�شجد مق�شورا يف يوم من الأيام على اأداء ال�شالة فح�شب   
والتدريب  لالإعداد  و�شاحة  للق�شاة  ودارا  والتعليم  للرتبية  مدر�شة  كان  بل 
الطماأنينة  حياة  يريد  من  لكل  اآمنا  وملجاأ  الوفود  ل�شتقبال  ومقرا  للحياة 

وال�شتقرار ودوره احلقيقي هو اعداد اجليل املوؤمن بربه. )الهندي،40:2001(.
ويقوم امل�شجد بدور كبري يف عملية نقل القيم ملا يتميز به من خ�شائ�س   
كان  وقد  لأفراده  يعلمها  التي  ال�شلوكية  املعايري  واإيجابية  ثبات  اأهمها  فريدة 
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امل�شلمني  وق�شايا  م�شكالت  ملعاجلة  والت�شاور  والتعليم  ال�شالة  فيه  تتم  قدميا 
فهو م�شدر يت�شبع امل�شلمون فيه بالف�شائل. )النحلوي،132:2004(.

وعليه ل بد من تفعيل دور امل�شجد كما كان يف املا�شي وذلك بتخ�شي�س   
يوم على الأقل لإعطاء الدرو�س التثقيفية لالأطفال وتنمية القيم لديهم.

د-جماعة الرفاق:
فهي  والفاعلة  الهامة  القيم  نقل  و�شائط  احدى  الرفاق  جماعة  تعد   
ت�شهم يف تن�شئة الفرد وتكوينه كونها تعطيه م�شاحة كبرية من احلرية يف بنائها 
وحمايتها وتنظيمها وت�شعره بالثقة يف نف�شه ومبكانته وتتكون جماعة الرفاق من 
افراد متقاربني يف العمر يلتقون بني احلني والآخر بحكم وجودهم يف احلي 
القران دورا كبريا  امل�شرتكة وتوؤدي جماعة  ان�شطتهم  املدر�شة ويزاولون  او 
يف ت�شكيل اجتاهات الفراد وقيمهم و�شلوكهم يف خمتلف مراحلهم العمرية. 

)الزيود،82:2011(.

ي�شعى  التي  القيم  تنمية  يف  هاما  تربويا  دورا  الرفاق  جماعة  وتوؤدي   
ولتقاربهم  �شلطة  من  خ�شية  او  خوف  دون  باحلوار  ت�شمح  لأنها  املجتمع  لها 
عامال  تكون  الرفاق  فجماعة  والجتماعية  القت�شادية  وامل�شتويات  ال�شن  يف 
اأ�شا�شيا يف تكوين قيم م�شرتكة توجه �شلوكهم فمن هنا ميكن الهتمام بجماعة 
القران مل�شاركتها يف تنمية القيم من خالل القدوة فالقدوة توؤدي دورا عظيما 
بني جماعة الرفاق لأن الفرد يحاول ان يكون منوذجا لقرينه وي�شري على دربه 

ويقتدي به. )الهندي،38:2001(.
�شحبة  من  وحذر  ال�شاحلة  ال�شحبة  اأهمية  على  الإ�شالم  اكد  ولقد   
ُسوِل  ْذُت َمَع الرَّ اِلُ َعَلى َيَديِْه َيُقوُل يَا لَْيَتِن اتََّ الأ�شرار قال تعاىل: {َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
َسبِيًل • يَا َويَْلَتى لَْيَتِن َلْ َأتَِّْذ ُفَلنًا َخلِيل} ]الفرقان:28-27[ وقال �شلى اهلل عليه 

و�شلم "املرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل" )الرتمذي،554:2011(.

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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القيم  اك�شاب  هامة وموؤثرة يف  الرفاق  ان جماعة  لنا  يتبني  �شبق  ومما   
ولبد من وجود �شوابط ا�شرية لالأبناء يف �شحبتهم ومراقبتهم ومتابعتهم يف 

عالقاتهم مع ا�شحابهم وذلك حلمايتهم من �شحبة الأ�شرار.
و�سائل العلم:

وتهذيب  تعليم  من  الرتبوي  بالدور  تقوم  العالم  و�شائل  اأ�شبحت   
و�شارت �شرورة من �شرورات احلياة يف جميع النواحي الفكرية وال�شيا�شية 
يف  املجتمع  افراد  جميع  على  التاأثري  ولها  والوقائية  واملادية  والجتماعية 

خمتلف جمالت احلياة. )الهندي،41:2001(.
الإيجابي  التعامل  نحو  �شليمة  اجتاهات  النا�شئة  لدى  تنمى  ان  ويجب   
مع و�شائل العالم والتمييز بني اجليد والرديء مما يزيد من فائدتها ويقلل من 
مفا�شدها وي�شاعد يف وجود اعالم اإ�شالمي يعمل على تنمية القيم ال�شليمة. )اأبو 

دف،84:2002(.

تكوين القيم:
اأ/عمليات تكوين القيم:

لتكوين القيم عمليات ميكن اجمالها يف التايل: )مليباري،47،46:2013(.  
اخلواطر: وهي اول ما يرد على قلب الن�شان ويعترب هو حمادثة النف�س.  -

امليول: وهو توجه الن�شان للخاطرة التي تكونت يف ذهنه واإدراك الغر�س   -
منها والغاية املرتتبة عليها.

النف�س  يف  املوجودة  امليول  باقي  على  ميل  تغلب  وهي  الرغبات:   -
الإن�شانية.

الإرادة: هي �شفة تكون يف النف�س خ�ش�شت احدى الرغبات التي مالت   -
اليها لتحقيقها.

العادات: وهي عبارة عن تلك الرادات او احداها والتي تتكرر وت�شدر   -
عن نف�س را�شخة.
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ب/م�ستويات تكوين القيم:
لعملية تكوين القيم ثالث م�شتويات هي: )العقل،202:2001(.  

امل�ستوى العقلي املعريف: 
ويتم يف هذا امل�شتوى اختيار القيمة بعد التعرف عليها وعلى مزاياها   
ومعرفة بدائلها ومعرفة الثار املرتتبة على البدائل ويتكون هذا امل�شتوى من 

ثالث درجات هي: 
اأ-ا�شتك�شاف البدائل.  

ب-النظر يف اآثار هذه البدائل.  
ج-الختيار احلر.  

امل�ستوى الوجداين النف�سي:
ويت�شمن هذا امل�شتوى تقدير القيمة والعتزاز بها حيث ان الفرد ي�شعر   
بال�شعادة عند ممار�شتها ويعلن التم�شك بها ويفتخر بانتمائه ومت�شكه بهذه القيمة 

ويتكون هذا امل�شتوى من درجتني هما: 
اأ-ال�شعور بال�شعادة لختيار القيمة.  

ب-اعالن التم�شك بالقيمة.  
امل�ستوى ال�سلوكي الدراكي:

اىل  ومبادئ  معايري  بو�شفها  القيمة  ترجمة  امل�شتوى  هذا  يف  ويتم   
املمار�شة وال�شلوك والفعال ويتكون هذا امل�شتوى من درجتني هما:

اأ-ترجمة القيمة اىل ممار�شة.  
ب-بناء منط او ن�شق قيمي.  

التعليم  طريق  عن  يتم  ل  واكت�شابها  القيم  تكوين  يت�شحاأن  �شبق  ومما   
ب�شورة  القيم والتفاعل معها  لتكوين  ال�شحيحة  الرتبية  بل لبد من  والتلقني 

جيدة وترجمتها اىل ممار�شات فعلية عملية.
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املبحث الثاين

مفهــوم املواطنـــة
اأ-املواطنة يف اللغة:

ا�شتقت كلمة "املواطنة" من كلمة "الوطن" فهي ا�شم مفعول منه فجاء   
فيه وهو موطن الن�شان  تقيم  الذي  املنزل  "الوطن" مبعنى  العرب  ل�شان  يف 
و"اوطن"اقام  املكان  يعني  "اوطان" و"مواطن" و"وطن":  وجمعه  وحمله 
و"اوطنه" اتخذه وطنا يقال: اوطن فالن ار�س كذا اأي اتخذه حمال وم�شكنا 

يقيم فيه. )ابن منظور،558،557:2009(.
وجاء يف معجم ال�شحاح "الوطن": حمل الن�شان و"اوطان الغنم"   
وطنا.  اتخذتها  اأي  وا�شتوطنتها"  توطينا  وطنتها  و  "اوطنت  و  مراب�شها 
الإقامة  منزل  مبعنى  "الوطن"  املحيط  القامو�س  يف  وجاء  )اجلوهري،1147:2008( 

ومبعنى مربط الغنم والبقر وجمعه "اوطان" و "وطن به يطن واوطن": اقام و 
)الفريوز ابادي،1406:2008(. وطنا.  اتخذه  وا�شتوطنه":  ووطنه  "اوطنه 

ومما �شبق فاإن معنى الوطن يف اللغة هو مكان الإقامة ومنه ا�شتقت كلمة   
املواطنة.

ب-املواطنة يف ال�سطلح:
تتعدد تعريفات املواطنة وقد اختار الباحث منها ما يلي:

تعرف املواطنة باأنها: "ا�شطالح ي�شري اىل النتماء اىل امة او وطن" )املو�سوعة   -
العربية العاملية،311:1999(.

كما تعرف باأنها: "عالقة بني فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا   -
تت�شمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة" وتوؤكد دائرة 
املعارف الربيطانية على ان املواطنة تدل على مرتبة من احلرية وما ي�شاحبها 

من م�شوؤوليات. )علي،14:2011(.
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طبيعي  فرد  بني  تقوم  اجتماعية  عالقة  او  "مكانة  باأنها  يرى  من  وهناك   -
الأول  الطرف  يقدم  العالقة  هذه  خالل  ومن  )دولة(  �شيا�شي  وجمتمع 
الولء ويتوىل الطرف الثاين احلماية وحتدد هذه العالقة بني الفرد والدولة 

عن طريق القانون ويحكمها مبداأ امل�شاواة". )غيث،56:2006(.
وهي عالقة اجتماعية قانونية بني الفرد والدولة وبني �شائر افراد املجتمع   -
وقد ارتبط هذا املفهوم بالدولة احلديثة القائمة على املوؤ�ش�شات والتوجهات 

العقالنية واملعرفة العلمية و�شيادة القانون. )فهيم،415:2011(.
بها  ويعرف  الوطنية  وواجباته  حقوقه  حتدد  التي  املواطن  �شفة  هي  وانها   -

حقوقه ويوؤدي واجباته وتتميز بنوع من الولء للوطن. )العامر،69:2005( .
الذي  املجتمع  وم�شوؤولياته جتاه  يعرف حقوقه  الذي  الفرد  "�شفة  وتعني   -
التي  امل�شكالت  القرارات وحل  اتخاذ  بفعالية يف  ي�شارك  فيه وان  يعي�س 
العنف  نبذ  على  الآخرين  مع  اجلماعي  والعمل  والتعاون  املجتمع  تواجه 
املعلومات  جمع  على  قادرا  يكون  وان  الراأي  عن  التعبري  يف  والتطرف 
املرتبطة ب�شوؤون املجتمع وا�شتخدامها ولديه القدرة على التفكري الناقد وان 

تكفل الدولة حتقيق العدالة وامل�شاواة بني جميع الفراد. )النجدي،11:2001(.
واملواطنة لي�شت حقوقا فقط وامنا هي م�شوؤولية اأي�شا فاملواطن م�شوؤول   
مثل الدولة فمن م�شوؤوليات املواطن ان يطبق القوانني التي تهدف اىل امل�شلحة 
العامة وان يكر�س نف�شه للدفاع عن مبادئ الدولة وم�شاندتها لن الن�شان هو 

الذي ي�شنع الوطن. )نا�رش ال�سويحات،326:2004(.
وتتكون املواطنة من التايل: )مكروم،326:2004(.

- فهم الفرد ملكانته يف املجتمع.  
- التوازن يف ال�شلوك الفردي بني احلقوق والواجبات.  

- ح�شور ال�شورة امل�شتقبلية للمجتمع يف عقل املواطن ووجدانه.  
- وجود روح اخلدمة التطوعية للعمل الوطني.  

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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واملواطنة باخت�شار �شديد هي امل�شاركة املت�شاوية اأي اإمكانية تدخل املواطن مبا 
هو كيان تاريخي حقوقي وقيمي يف اقرتاح و�شياغة القرار ويف تدبري وت�شيري 
كل من ال�شاأنني املحلي والعام كما يف تقا�شم ممار�شة ال�شلطة وتداولها والرقابة 
عليها وذلك مب�شاواة يف احلقوق وامل�شوؤوليات مع املواطنني الآخرين رجال 

ون�شاء واطفال. )احلفظي،24:2006(.
وتعطي املواطنة احلقة الن�سء املعرفة واملهارة وفهم ادوارهم الجتماعية   
وال�شيا�شية يف املجتمع على امل�شتويات املحلية والوطنية والإن�شانية وتوؤهلهم 
للم�شوؤولية الوطنية وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم وجتعل منهم مواطنني اكرث 

م�شاركة يف بناء املجتمع. )نا�رش،48:2003(.
ومما �شبق فاإن الباحث يرى ان املواطنة �شلة تربط بني املواطن ووطنه   
وتعبري عن ارتباطه مبجتمعه  الذي يعي�س فيه وهي عبارة عن �شلوك وممار�شة 
وم�شاركة حقيقية للحقوق والواجبات تتميز باحلب والولء للوطن. وهذا ما 

ا�شطلح على ت�شميته اأحياناً ب ) احل�شا�شية الجتماعية(.
ب-املواطنة يف الإ�سلم:

يوؤكد بع�س امل�شت�شرقني مثل "برنالد لوي�س" ان مفهوم املواطنة غريب   
متاما عن الإ�شالم بحجة ان لفظ "مواطن" باملفهوم الغربي يعني امل�شارك يف 
ال�شوؤون املدنيةوهي غري موجودة يف اللغة العربية وقد مت رف�س ذلك حيث ان 
هناك لفظة حتمل م�شمون املواطنة من حيث هي حقوق وواجبات بني عنا�شر 
املجتمع وهي لفظة: "م�شلم" فامل�شلم موؤهل للتمتع بحقوق املواطنة وواجباتها 
فكلمة م�شلم يف الإ�شالم مطابقة لكلمة مواطن ففي املجتمع الإ�شالمي يتمتع 

امل�شلم بع�شوية فورية يف املجتمع. )الكواري،55:2004(.
وغياب م�شطلح املواطنة كما يردده امل�شت�شرقون عن الدبيات الإ�شالمية   
ل يعني غياب جوهره فمبداأ املواطنة له جذور نظرية يف الإ�شالم وقد اقره 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شحيفة املدينة وما تقرر فيها من احكام تقوي 
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مبداأ امل�شاواة ومبداأ احلرية يف الإ�شالم مما يجعل لهذا امل�شطلح جذور عميقة 
لي�شت هي م�شدر احلقوق  الفقه الإ�شالمي  فاملواطنة يف  الفقه الإ�شالمي  يف 
وامنا م�شدر احلقوق هي ال�شريعة الإ�شالمية التي جتعل املواطنة �شرط للتمتع 

بحقوق معينة. )جابر،28:2011(.
معايري  وفق  وممار�شة  فكرا  املواطنة  قيم  طرح  يف  �شباًقا  كان  والإ�شالم   
�شمنت احلقوق والواجبات و�شكلت الأ�ش�س التي بنيت عليها احل�شارة الإ�شالمية 
وقد ات�شحت قيم املواطنة يف ظل الإ�شالم عندما اكد على حرية الفرد وحقه يف 
ابداء الراأي وذلك من خالل مبداأ ال�شورى قال تعاىل: {َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم 

َومَّا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن} ]ال�شورى:38[ )اأبا ح�سني،38:2009(.
ونادت ال�شريعة الإ�شالمية بامل�شاواة بني النا�س على اختالف اعراقهم   
فهم �شوا�شية وا�شا�س التف�شيل بينهم هو التقوى والعمل ال�شالح واملواطنة يف 
الإ�شالم تركن اىل القيم الإ�شالمية التي حتدد احلقوق والواجبات املتبادلة بني 
خمتلف املوؤ�ش�شات والفراد يف الوطن فان كان املواطنون كلهم من امل�شلمني 
فهم مت�شاوين يف احلقوق والواجبات املتبادلة بينهم وبني وطنهم وان كان يف 
القيم  على  بناء  املواطنة  بحقوق  التمتع  فمن حقها  م�شلمة  اقلية غري  املجتمع 
الإ�شالمية التي حتمي احلريات الدينية وحتمي م�شاحلهم املادية وال�شيا�شية دون 

غنب او جور. )الزنيدي،6:2005(.
للوطن  الفردية  النزعة  على  تقوم  ل  الإ�شالم  يف  املواطنة  ان  كما   
والتع�شب له ظاملا او مظلوما وامنا هي مواطنة مب�شرة تتعدى حدود املحلية 
او  ا�شله  اختلف  مهما  لتكرميه  و�شعت  بالإن�شان  فاهتمت  العاملية  اىل  لت�شل 
عن�شره او جن�شه او لونه او لغته او دينه ومل جتعل احلقوق لفئة دون اأخرى بل 
�شادت احلقوق بني اجلميع احلاكم واملحكوم واتاحت للجميع العي�س معا على 
اختالف اجنا�شهم والوانهم واديانهم فالكل يتمتع مبا له من حقوق ويوؤدي ما 
عليه من واجبات يف ظل املجتمع الإ�شالمي ليعي�س اجلميع يف امن و�شالم. 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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)مو�سى،69:2016(.

دار  بني  القائمة  ال�شالت  طبيعة وجوهر  تعرب عن   ، ال�شالم  املواطنة يف  ان 
ال�شالم )وطن ال�شالم( وبني من يقيمون على هذا الوطن او هذا الدارمن 
م�شلمني وغريهم، اأي هي جمموعة احلقوق والواجبات التي يتمتع بها كل فرد 

من افراد العالقة)القحطاين :1998: 26(.
فاملواطنة خري و�شيلة لتحقيق �شالح املجتمع وحتقيق املقا�شد ال�شرعية   
وا�شلوبا  منهجا  ال�شريعة  يتخذ من  الذي  الإ�شالمي  املجتمع  قيام  املتمثلة يف 
مدركني  لي�شبحوا  العامة  احلياة  يف  الفاعلة  للم�شاركة  افراده  وتهيئة  للحياة 
واملبادئ  الإ�شالمية  بالقيم  ملتزمني  وواجباتهم  عارفني حلقوقهم  مل�شوؤولياتهم 
ال�شيا�شية التي متيز بها وطنهم الإ�شالمي عن غريه من الأوطان. )با حكيم،54:2009( 
واملواطنة من املنظور الإ�شالمي هي: "جمموعة العالقات والروابط وال�شالت 
ام  ذميني  ام  م�شلمني  كانوا  �شواء  يقطنه  من  وكل  الوطن  بني  تن�شاأ  التي 

م�شتاأن�شني". )الغامدي،47:2011(.
الدرا�سات ال�سابقة:

الحاطةبالأدب  بغر�س  الدرا�شات  بع�س  على  بالطالع  الباحث  قام   
البحثمن  هذا  موقع  ومعرفة  الدرا�شة  مبو�شوع  عالقة  له  الذي  الرتبوي 
الدرا�شات الرتبوية النظرية وال�شتفادة من الدرا�شات ال�شابقة يف اجراءات 

البحث احلايل ، و�شيعر�س الباحث هذه الدرا�شات كالآتي :
1. درا�سة فوزية حممد عثمان )2000م(:

القيم  على  املحافظة  يف  الرتبوية  ال�شيا�شات  دور   ( الدرا�شة  عنوان   
يف  الرتبوية  ال�شيا�شات  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت  الأخالقية(: 
هذه  اتبعت  القيم.  هذه  على  املوؤثرات  ومعرفة  الخالقية  القيم  اكت�شاب 
الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي بهدف الو�شول اإىل النتائج . وا�شتخدمت 
املرحلة  معلمي  من  الدرا�شة  هذه  عينة  تكونت   . للدرا�شة  كو�شيلة  ال�شتبانة 
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التالية :-ذكر معظم  النتائج  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   . الثانوية ولية اخلرطوم 
اأفراد عينة الدرا�شة اأن ال�شيا�شات الرتبوية توؤدي اإىل اكت�شاب القيم الأخالقية 

املرغوب فيها.تلعب ال�شيا�شات الرتبوية دوراً هاماً يف توجيه الدول.
2. درا�سة طارق اأبو القا�سم )2001م( :

القيم  على  املحافظة  يف  الثانوية  املدر�شة  :)دور  الدرا�شة  عنوان   
الرتاثية( وهدفت هذه الدرا�شة اإىل الوقوف على الدور الذي ميكن اأن يلعبه 
مدير املدر�شة يف املحافظة على قيم الرتاث لدى طالبه ، اتبعت هذه الدرا�شة 
املنهج الو�شفي التحليلي وا�شتخدمت ال�شتبانة واملقابلة كاأداتني للو�شول اإىل 
النتائج تكونت عينة الدرا�شة من موجهي املرحلة الثانوية بولية البحر الأحمر 
وكان عددهم )25( موجهاً تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج التالية :يلعب مدير 
املدر�شة دوراً فعاًل يف تو�شية معلميه للعناية بالطالب ولفر�س قيم اخلري يف 
نفو�شهم .ميثل مدير املدر�شة قدوة ح�شنة لطالبه وبع�س معلميه ولذلك يكون 

له بالغ الأثر يف التاأثري عليهم.
3. درا�سة وراق ممدوح كامل)2013م( : 

وكانت بعنوان : دور املدر�شة الثانوية يف تر�شيخ القيم اخللقية .وهدفت   
هذه الدرا�شة  اإىل اإدراك العالقة بني دور املدر�شة ما ميكن ان تر�شخه يف اأذهان 
الطالب من قيم فا�شلة ومعرفة الليات التي متكنها من لعب هذا الدور .اتبعت 
النتائج  اإىل  للو�شول  كاأداة  ال�شتبانة  التحليلي وا�شتخدمت  الو�شفي  املنهج 
وكانت عينتها طالباً من املرحلة الثانوية . تو�شلت الدرا�شة اإىل وجود عالقة 

ايجابية بني ما تقوم به املدر�شة وبني ر�شوخ القيم اخللقية لدى الطالب.
4. درا�سة حممد احل�سن اأبو �سنب )2003( : 

وكان عنوانها ) مدى مراعاة مناهج اللغة العربية بالتعليم الأ�شا�س للقيم   
اخللقية. هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مدى التزام هذه املناهج بالقيم 
املو�شوعية من قبل الوزارة .وا�شتخدمت اأ�شلوب حتليل املحتوى . تو�شلت 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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هذه الدرا�شة اإىل بع�س النتائج الهامة ، حيث جاء ترتيب القيم ، البعد عن 

الأذى ، الظلم ، الك�شل ، الغدر.
5. درا�سة اأزهري التجاين عو�س ال�سيد )2002م(:

ا�شتيعابها  ومدى  والكون  الإن�شان  حمور  مقررات   : عنوانها  وكان   
ا�شتيعاب  الوقوف على مدى  اإىل  الدرا�شة  اخللقية. وقد هدفت هذه  للقيم 
هذه املقررات للقيم اخللقية بح�شبان اأن هذه املقررات الدرا�شية هي الوعاء 
الأمثل لهذه القيم . وقد ا�شتخدمت الدرا�شة منهج حتليل املحتوى وتو�شلت 
اإىل اأن هذه القيم اخللقية موزعة على املنهج بحيث اأن قيم احلق هي الأعلى 

وجوداً يف هذه املقررات.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

تناولت الدرا�شات ال�شابقة مو�شوع القيم من جوانب متعددة ح�شب   
طبيعة كل درا�شة وعينتها من حيث الكم والنوع. تكاد تكون معظم الدرا�شات 
متفقة من حيث املو�شوع واإن كان ثمة اختالف ، فاأما اأن يكون من حيث عينة 
الدرا�شة ) درا�شة طارق ا�شتخدمت املوجهني( ودرا�شة ) ممدوح ا�شتخدمت 
الطالب( . اتفقت جميع الدرا�شات ال�شابقة على ا�شتخدام  ال�شتبانة كاأداة 

للدرا�شة.
ا�شتفادت درا�شتي من الدرا�شات ال�شابقة يف و�شع الإطار النظري ،   
كما احتات للباحث اإمكانية اختيار املنهج املنا�شب للدرا�شة والعينة ، وفتحت 

اأمامه اآفاقاً وا�شعة �شاعدته يف اإمتام الدرا�شة.
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الف�شل الثالث
اإجراءات الدرا�سة امليدانية

امليدانية  الدرا�شة  اإجراءات  بو�شف  الف�شل  هذا  يف  الباحث  يقوم   
واخلطوات التي متت بها. كما ي�شف املنهج الذي ا�شتخدمه وجمتمع الدرا�شة 
للو�شول  ا�شتخدم  الذي  الإح�شائي  والأ�شلوب   . والعينة وطريقة حتديدها 

اإىل النتائج .
منهج الدرا�سة :

هذا  ملثل  الأن�شب  فهو  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم   
النوع من الدرا�شة ويقوم على و�شف وت�شجيل الوقائع على الأر�س ، ول 
ويحللها  والأحداث  احلقائق  هذه  درا�شة  على  يعمل  بل  الو�شف  عند  يقف 

ويف�شرها على اأ�ش�س منهجية دقيقة بعد التو�شل اإىل حقائق ومعلومات.  
جمتمع الدرا�سة :

الدرا�شة،  لهذه  اأبو حمد جممعاً  الثانوية مبحلية  املدار�س  مديرو  ميثل   
من  املعلومات  هذه  على  احل�شول  ومت  ومديرة  مديراً   )65( عددهم  ويبلغ 

اإدارة الإح�شاء الرتبوي من رئا�شة املحلية.
عينة الدرا�سة:

ن�شبة للعدد املحدود للمديرين اعترب الباحث اأن هذا العدد )65( هو   
عينة الدرا�شة نف�شها ، اإذ بالإمكان الحاطة مبثل هذا العدد.

الو�سائل الح�سائية امل�ستخدمة :
للعلوم  الح�شائية  احلزمة  الدرا�شة  هذه  يف  الباحث  ا�شتخدم   

الجتماعية )SPSS( ملعاجلة املعادلت الآتية :
.)Analysis of Variance - ANOVA( حتليل التباين -

 Pearson correlation اأداة البحث  معامل ارتباط بري�شون حل�شاب ثبات   -
coefficient  ، ومعادلة معامل الرتباط هي : 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ن مج �س �س - )مج �س()مج �س(

ن مج �س2 )مج �س(2)ن مج �س2 - )مج �س(2            
حيث: ر = معامل الرتباط ، ن = عدد اأفراد العينة.  

جدول رقم )1(
يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب النوع.

الن�شبةالعددالنوع
%5584.6ذكر

%1015.4اأنثى

%65100املجموع

�شكل رقم )1(
يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب النوع

جدول رقم )2(
يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب نوع املوؤهل العلمي

الن�شبةالعددالتخ�ش�س
%2233.8علمي

%4366.2اأدبي

%65100املجموع
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�شكل رقم )2(
يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب نوع املوؤهل العملي

جدول رقم )3(
يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب التخ�س�س

الن�شبةالعدداحلالة الرتبوية
4772.3تربوي

%1827.7غري تربوي

%65100املجموع

�شكل رقم )3(
يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب التخ�س�س

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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جدول رقم )4(

يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلربة
الن�شبةالتكراراخلربة

%57.7اأقل من 5 �شنوات

4061.5من 5 – 10 �شنوات

%2030.8اأكرث من 10 �شنوات

�شكل رقم )4(
يو�سح اأفراد عينة الدرا�سة �سنوات اخلربة

قيم  تعزيز  يف  الإدارة  مفهوم  يف  املعلمني  دور 
التدري�س  خالل  من  ودورها  الرتبوية  املواطنة 
لتعزيز قيم املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية

من خالل هذا اجلدول نالحظ اأن اأكرث من ن�شف اأفراد العينة خربتهم   
يف التعليم بني 5 - 10 �شنوات ، واأن %30 من اأفراد العينة خربتهم اأكرث من 
10 �شنوات وهذا موؤ�شر يدل على الدور اليجابي الذي ميكن اأن تلعبه اخلربة 

الطويلة يف جتويد الأداء التعليمي.
اأدوات الدرا�سة :

ا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة املغلقة كاأداة جلمع البيانات التي يتطلبها   
البحث. ق�شمت ال�شتبانة اإىل ثالث حماور عدد الفقرات يف كل حمور 15 
فقرة ي�شبقها تعريف بال�شتبانة وما هو مطلوب من العينة . عر�شت ال�شتبانة 

على خمت�شني لإبداء اأي مالحظات حولها .
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جدول رقم  )5(
يو�سح حماور ال�ستبانة

عدد العباراتاملحــــــــــــــــــــــــــــــــورالرقم
قيم 1 تعزيز  يف  ودورها  الرتبوية  الإدارة  مفهوم 

املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية
15

خالل 2 من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  املعلمني  دور 
التدري�س ال�شفي

15

مدى اهتمام الإدارة املدر�شية لتعزيز قيم املواطنة 3
من خالل الن�شاط الال�شفي

15

�سدق الت�ساق الداخلي للفقرات :
مبجتمع  باملقيا�س  الكلية  الدرجة  مع  الفقرات  ات�شاق  �شدق  ملعرفة   
مع  فقرة  بني درجات كل  بري�شون  ارتباط  معامل  البحث احلايل، مت ح�شاب 
الدرجة الكلية للمقيا�س الفرعي الذي تقع حتته الفقرة املعنية، واجلدول التايل 

يو�شح نتائج هذا الإجراء:
دور الإدارة الرتبوية

دور املعلمني يف تعزيز قيم مفهوم الدارة املدر�سية
املواطنة

دور الن�ساط الل�سفي يف تعزيز 
قيم املواطنة

الرتباطالبندالرتباطالبندالرتباطالبند
1.7101.6911.685
2.7882.7672.682
3.7883.7193.746
4.8094.5754.669
5.7145.7995.641
6.7726.7806.692
7.6527.7457.783
8.7498.5138.752
9.7229.7499.785

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية
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10.74810.72410.766
11.67811.54511.725
12.71812.78112.736
13.76113.75613.649
14.71714.68914.658
15.75315.71215.785

جدول رقم)6( يو�شح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية   
اأن   )6( رقم  اجلدول  من  ،يالحظ   )65( احلايل  البحث  مبجتمع  باملقيا�س 
م�شتوى )0.05(،وان  عند  اإح�شائياً  دالة  الفقرات  ارتباطات جميع  معامالت 

جميع الفقرات تتمتع ب�شدق ات�شاق داخلي قوي
معاملت الثبات للمقيا�س:

ملعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقيا�س يف �شورته النهائية املكونة من )45(   
فقرة يف جمتمع البحث احلايل، قام الباحث بتطبيق معادلة التجزئة الن�شفية على 

بيانات العينة الأولية، فبّينت نتائج هذا الإجراء النتائج املعرو�شة باجلدول التايل:

عدد املقايي�س الفرعية
الفقرات

اخل�سائ�س ال�سايكومرتية
التجزئة الن�سفية)األفا كرونباخ(

.15891.902مفهوم الدارة
دور املعلمني يف تعزيز قيم 

املواطنة
15866.906.

يف  الال�شفي  الن�شاط  دور 
تعزيز قيم املواطنة

15853.885.

جدول رقم )7( يو�شح نتائج معامالت الثبات لالأبعاد الفرعية والدرجة   
الكلية مبقيا�س مبجتمع البحث احلايل و يالحظ  من اجلدول  رقم )7( اعاله  اأن 
معامالت الثبات لالأبعاد الفرعية  والدرجة الكلية للمقيا�س  يف �شورته النهائية 

تتمتع بثبات عايل ت�شهم  اإيجابيا يف حتقيق الأهداف التي و�شع من اأجله.
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جدول رقم )8(
يو�سح اختبارات )ت( ملجتمع واحد ملعرفة دور الإدارة الرتبوية

يف تعزيز قيم املواطنة
الو�سط م

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة قيمة )ت(

احلرية
القيمة 

الحتمالية
ال�ستنـتـــاج

دالة اح�شائيا ومرتفعة14.177891314.14.986134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة23.78521.128908.081134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة33.98521.0649410.749134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة44.00001.0720310.838134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة54.207490683.15.470134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة63.95561.0138310.951134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة73.955699900.11.114134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة83.90371.071169.803134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة94.12561.3152113.125134.000

دالة اح�شائيا ومرتفعة103.14581.252412.258134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة113.21541.365610.236134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة123.69851.9653110.254134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة133.00001.1442510.553134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة144.12001.2351411.221134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة154.20050.245229.251134.000

القيم  اإدراج  اأن   )1( رقم  العبارة  من  نالحظ   )8( رقم  اجلدول  من   
الرتبوية التي تعلي من قيم املواطنة من الأهمية مبكان  ، وذلك لأهمية خمرجات 
ترتكه  الذي  الكبري  لالأثر  بالإ�شافة   ، الطالب  يف  املتمثلة  الدرا�شية  املناهج 
حمتويات هذه املناهج على الطالب ، لذا جند اأن راأي اأفراد عينة الدرا�شة من 
مدراء ومديرات املرحلة الثانوية حملية اأبو حمد جتاه هذه الفقرة كان موؤيداً 
ونلحظ  التاأثري  يف  املناهج  حمتوى  بدور  ال�شديد  لوعيهم  وذلك  وب�شدة، 
ذلك من خالل التمعن يف متو�شطات ا�شتجابة اأفراد العينة ما بني )3.2154( 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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و)4.2074( بدرجة حرية)134( ودللة اح�شائية مرتفعة .

بالرجوع لذات اجلدول فقرة رقم )2( التي توؤكد على تاأكيد وجوب   
طاعة احلاكم لأنها هي الركيزة التي تقوم وي�شتند عليها املجتمع امل�شلم وكثرياً 
ما اأو�شت الآيات الكرميات بطاعة احلاكم واعتبار ذلك من طاعة اهلل تعاىل ، 
لذلك جند اأن ا�شتهداف ال�شعوب امل�شلمة اأول ما يكون يف البداية بالطعن يف 
القائمني على  يفوت على  الأمر ل  ، وهذا  �شاأنهم  الأمر والتقليل من  اأولت 
اأمر الإدارة املدر�شية ول على املديرين الذين يكونون جمتمعاً لهذه الدرا�شة، 
ح�شابي  و�شط   )3.7852( وتفا�شيلها  مرتفعة  ا�شتجاباتهم  اأن  جند  لذلك 

و)1.1289( انحراف معياري.
اأما الفقرة الثالثة يف اجلدول رقم )8( تقول باأهمية احلر�س على اأمن   
البالد و�شرورة ذلك جتدها تذهب اإىل تاأكيد هذه القيمة ، واأن دور الدارات 
ين�شاأ الطالب على الهتمام بهذا الأمر  التعليمية هنا �شروري جداً ، بحيث 
وو�شعه يف قائمة املقد�شات ، ول ينف�شل عن هذا ما ورد يف الفقرة الرابعة 
يف ذات اجلدول لأن الهتمام واملحافظة على املمتلكات وتنمية احل�س الوطني 
تقود بال�شرورة اىل ح�شولنا على وطن معافى من الأمرا�س الجتماعية التي 
اأ�شاعت اوطاناً كثرية وذهبت بها اإىل مزبلة التاريخ ، ومما ل �شك فيه اأن اإدارة 
املدر�شة اإذا مل تكن تتحلى بهذه ال�شفة قطعاً ل ت�شتطيع اأن تقدمها اإىل طالبها. 
وتربيتنا الإ�شالمية م�شحونة مبثل هذه القيم فقطع �شجرة كفيل باأن يدخل فاعله 
اإىل النار ، والتبول يف موارد املياه والظل يطرد �شاحبه من رحمة اهلل ، واإيراد 
مثل هذه النماذج كفيلة باأن تردع طالبنا من اتيان مثل هذه الفعال . اأما اإقامة 
الوطنية  الطالب جذوة  نفو�س  بها يذكي يف  الوطنية والهتمام  الحتفالت 
ويوقد يف اأرواحهم احلما�س واهم من ذلك ا�شراك الطالب يف تخطيط وتنفيذ 
هذه املنا�شبات حتى ي�شعر الطالب باأنهم جزء متفاعل مع اإدارة مدر�شتهم ، 
وهذا يف حد ذاته در�س من درو�س الوطنية وقد اأثبتت بع�س الدرا�شات اأن 
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التعليمية بحيث ل  العملية  اإ�شراكه يف  اإذا مت  اأف�شل حالته  املتلقي يكون يف 
ي�شعر اأنه يف و�شع التلميذ املتلقي.

جدول رقم )9(
يو�سح نتائج اختبار )ت( ملعرفة دور الإدارة الرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة من 

خلل اهتمامها بالتدري�س
الو�سط م 

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة قيمة )ت(

احلرية
القيمة 

الحتمالية
ال�ستنـتـــاج

دالة اح�شائيا ومرتفعة14.125990132.14.514134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة24.06671.0940811.328134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة33.90371.057139.933134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة44.422278671.21.005134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة54.00001.0366411.208134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة64.185294778.14.529134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة73.78521.046578.717134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة84.207497043.14.456134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة93.85191.040379.514134.000

دالة اح�شائيا ومرتفعة103.79261.100188.371134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة114.12541.255018.569134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة123.22511.089528.254134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة133.14561.235429.158134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة144.23691.0023414.235134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة153.25971.200159.124134.000

يقيناً  ونزداد  نتاأكد   )1( رقم  الفقرة   )9( رقم  اجلدول  اإىل  بالنظر   
يف  الرمح  راأ�س  هو  العالية  التدري�شية  الكفايات  �شاحب  الناجح  املعلم  اأن 
العملية التعليمية خ�شو�شاً املعلم �شاحب الهم الوطني الذي يقوم با�شتنباط 
القيم الوطنية من خالل املحتوى التدري�شي وبتمثلها واقعاً  يف حياته مما يعد 
قدوة �شاحلة يجب اأن يحتذي بها الطالب . ومن خالل هذا املعلم ميكن اأن 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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التاريخية  خ�شو�شاً  ومميزاته  ال�شوداين  ال�شعب  ومثل  قيم  الطالب  ي�شت�شف 
منها واجلغرافية والتنوع الثقايف واللغوي بح�شبانه واحداً من اأهم معززات 
الوحدة الوطنية وقا�شماً م�شرتكاً بني مكونات ال�شعب ولو رجعنا بالنظر اإىل 
الفقرة رقم )4( ن�شل اإىل حقيقة موؤداها اأن حم�شلة هذه احل�شيلة التاريخية 
بني  مزيجاً  متثل  التي  ال�شودانية  بالهوية  العتزاز  اإىل  يقودنا  املعريف  والكم 
اللغة  يف  متمثلة  ثقافية  مميزات  من  طياتها  يف  حتمل  ما  بكل  الوافدة  العروبة 
العربية والدين الإ�شالمي احلنيف والعادات العربية ال�شمحة وما بني الأفريقانية 
التي متثل الأ�شالة والعراقة �شاربة اجلذور يف اأعماق التاريخ ، هذه النماذج 
قطعاً تكون عاماًل مهماً ي�شري اإىل اأن م�شرينا واحد وهدفنا م�شرتك ، لذا علينا 
بالتعاون للو�شول لهذا الهدف وهذا يتم من خالل املناهج الدرا�شية وهذا ما 

توؤكده الفقرة رقم )5( من اجلدول رقم )9(.
وذات املالحظةتنطبق على اجلوانب اجلغرافية وال�شياحية التي يذخر بها   
الوطن ، فعلى القائمني على امر العملية التعليمية توظيف هذا النوع اجلغرايف 
اأي�شاً  وهذا   . املواطنة  �شان  واإعالء  الوطن  قيم  لتعزيز  ال�شياحية  واجلواذب 

حمتاج ملعلم �شاحب كفايات من نوع خا�س.
املتطرفة  الأفكار  تتناول  والتي  اجلدول)9(  من   )9( رقم  الفقرة  اأما   
الن�شاط  خالل  من  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  املدر�شية  الإدارة  دور  و  والعنف 
الال�شفي متمثاًل يف الرحالت العلمية ودورها ، والتفاعل مع الأحداث الوطنية 
حملياً واقليمياً ، وتوثيق العالئق مع الرموز الوطنية وجعلهم قدوة للطالب 
، و التاأكيد على لغة احلوار وقبول الآخر من خالل الندوات واملحا�شرات ، 
بالإ�شافة  اإىل احرتام الوقت كقيمة تربوية ودورها يف تنمية قدرات الوطن ، 
و اإ�شراك الطالب يف املنا�شط اخلارجية مثل الت�شجري والنظافة ، واي�شاً تكوين 
اجتاهات ايجابية نحو العمل واحرتام اأ�شحاب املهن ، اإعالء قيم التدين والبعد 
والأمني  ال�شيا�شي  الوعي  درجة  رفع  و   ، واجلهوي  القبلي  التع�شب  عن 
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والأعيان  الأمور  اأولياء  اإ�شراك  اإىل  بالإ�شافة   ، الوطن  تهدد  التي  باملهددات 
والتب�شري يف منا�شط املدر�شة.

جدول رقم )10(
يو�سح نتائج اختبارات )ت( ملعرفة دور الإدارة يف تعزيز قيم املواطنة

من خلل الن�ساط الل�سفي
الو�سط م

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة قيمة )ت(

احلرية
القيمة 

الحتمالية
ال�ستنـتـــاج

دالة اح�شائيا ومرتفعة14.125990132.14.514134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة24.06671.0940811.328134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة33.90371.057139.933134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة44.422278671.21.005134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة54.00001.0366411.208134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة64.185294778.14.529134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة73.78521.046578.717134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة84.207497043.14.456134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة93.85191.040379.514134.000

دالة اح�شائيا ومرتفعة103.79261.100188.371134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة113.2589.9621421.002134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة124.36981.0054811.528134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة134.36521.0230514.365134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة143.25871.005479.125134.000
دالة اح�شائيا ومرتفعة154.25841.100258.235134.000

من خالل النظر يف اجلدول رقم )10( العبارة رقم )1( نالحظ اأهمية   
هذه املنا�شط وخ�شو�شاً الرحالت العلمية اإىل مناطق الوطن املختلفة وما لها 

من دور كبري لتكوين الرثاء الفكري لدى الطالب.
وياأتي اهتمام اإدارة املدار�س بهذه املنا�شط كدليل على الوعي الإداري   
الرحالت  لهذه  امتداداً  وياأتي   ، الإدارات  هذه  به  تتحلى  الذي  املتقدم 

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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والزيارات التاريخية التي يقوم بها الطالب اإىل الرموز الوطنية �شيا�شية كانت 
اأو علمية وما لها من دور بارز يف تالحم الأجيال ال�شابقة مع الأجيال احلالية مما 
ميكن من نقل اخلربات والتجارب ويقود طالب املدار�س اإىل اأتخاذهم قدوة 
يتخذوا  اأن  من  بدًل   وتثبيتها  املواطنة  قيم  على  احلفاظ  طريقهم يف  ي�شلكوا 
اآخرين قدوة لهم وهم ل ي�شتحقوا مثل هذا الهتمام خ�شو�شاً لعيبة الكرة 
القيمي ويوؤكد  والتف�شخ  الأخالقي  النحالل  اإىل  يقود  مما  الهابطني  واملغنيني 

هذه الأهمية.
ولأن ال�شودان ل يعي�س يف جزيرة معزولة بل يف عامل اأ�شبح كالقرية   
ال�شغرية تتالحق فيه احداث ماآخذه بتالبيب بع�شها. لذلك فاإن التفاعل مع 

الأحداث الوطنية حملياً واإقليمياً امراً يف غاية الأهمية.
وميكنهم  حولهم  مبا  �شلة  على  الطالب  يجعل  كونه  يف  اهميته  وتاأتي   
من ا�شتلهام التجارب املفيدة وتطويعها لتتنا�شب مع واقعنا املحلي لكي تدفع 
قدماً يف اجتاه جعل الوطن ال�شغري الذي نعي�س فيه اأكرب همومنا ون�شحي من 

اأجله بكل غاٍل ورخي�س.
واإذا اعدنا النظر اإىل اجلدول رقم )10( والعبارة رقم )9( نلحظ اهمية   
مم�شكات  اأهم  من  تعد  التي  املفاهيم  تر�شيخ  يف  والندوات  املحا�شرات  دور 
فهم  يف  العقل  وتوظيف  الفكر  اأعمال  خالل  من  وذلك   ، الوطنية  الوحدة 

وقبول الآخر بوعي ودراية.
قيم  هدم  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  اأول  من  لالآخر  الفهم  �شوء  ويعد   
املواطنة ومتكني الأنانية وحب الذات لدى املواطن لذلك جند اأن من ال�شرورة 
مبكان توظيف املناهج الدرا�شية لتقوم بهذه املهمة . وي�شحب هذا ويتفق معه 
وهو  واجلهوي  القبلي  التع�شب  عن  والبعد  املجتمع  يف  التدين  قيم  اإعالء 
الآفة التي ظلت تنحر يف عظام املواطنة ردحاً من الزمن ول ميكن مكافحتها 
اإل من خالل التب�شري بخطورتها ومن خالل زمها وف�شح م�شاوئها .وي�شعب 
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الوطن  مثل حب  ق�شايا  الطالب  اأن ميلئ على  املجتمع  بل وعلى  املعلم  على 
واملواطنة دون اأن يعلمهم بواجباتهم جتاه هذا الوطن واهمها احرتام الوقت 
باعتباره اأثمن وانف�س ما ميلكه الأن�شان ال�شاعي اإىل تطوير ذاته وبلده وتقدمت 
ال�شعوب التي �شبقتهما يف م�شمار احلياة اإل باحرتامها للزمن وتقدي�شه ونحن 
اوىل النا�س باملحافظة على مثل هذه احلتمية وديننا احلنيف يقف �شاهداً على 

ذلك . 
اإ�شراك  اأهمية  اإىل  تذهب  والتي  و)10(   )8( رقم  الفقرتني  وتاأتي   
الطالب يف املنا�شط املجتمعية مثل النظافة العامة والت�شجري وخالفه وا�شراك 
اأولياء اأمور الطالب واأعيان البلد يف تخطيط مثل هذه املنا�شط يوؤدي ذلك اإىل 
التالحم ما بني املوؤ�ش�شة التعليمية واملجتمع مما يوؤدي اإىل دفع العملية التعليمية 

وا�شت�شعار الطالب بدورهم يف جمتمعهم مما يعزز قيم املواطنة لديهم.

نتائـــج الدرا�ســـة:
توجد فروق ذات دللة اح�شائية يف الدور التدري�شي ملعلمي املرحلة   
للنوع  تبعاً  لدى طالبهم  املواطنة  قيم  تعزيز  اأبو حمد يف  الثانوية يف حملية 

ل�شالح الذكور.
توجد فروق ذات دللة اح�شائية يف ممار�شة الأن�شطة الال�شفية تعذى   

ملتغري النوع ل�شالح الذكور.
توجد فروق ذات دللة اح�شائية يف الدور التدري�شي ملعلمي املرحلة   
الثانوية ملحلية اأبو حمد يف تعزيز قيم املواطنة لدى طالبهم تعزى ملتغري اخلربة 

ل�شالح �شنوات اخلربة.

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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تو�سيـــات الدرا�ســـة:

تبعاً لنتائج الدرا�شة فاإن الباحث يو�شي بـ :
تو�سيات موجهة لوزارة الرتبية والتعليم :

خالل  من  وذلك  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  املدار�س  دور  تفعيل  �شرورة   -
الأن�شطة املختلفة.

طالبهم  لدى  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  اأدوارهم  ممار�شة  من  املعلمني  متكني   -
وذلك من خالل تاأهيلهم وا�شراكهم يف و�شع الربامج و الأن�شطة.

تطوير اأهداف التعليم والرتكيز على خمرجاته ممثلة يف الطالب وت�شمني   -
هذه املناهج ما ميكنها من تعزيز قيم املواطنة.

تدريب املعلمني يف جمال حتليل وتقومي الكتب الدرا�شية.  -
تطوير قدرات املعلمني فيما يتعلق بطرائق التدري�س والبعد عن التعليق.  -

واإعمال  الآراء  باإبداء  للطالب  لت�شمح  المتحانات  اأ�شئلة  تطوير  �شرورة   -
الفكر والتعاطي مع امل�شتويات العليا لهداف املنهج .

ربط املدر�شة مبجتمعها املحلي وتلم�س ق�شاياه وم�شاكله.  -
حماربة النعرات القبلية وتر�شيخ الهوية الوطنية من خالل املنهج وان�شطته   -

املختلفة.
تو�سيات موجهة للطلب :

بتاريخ  اخلا�شة  العلمية  املدارك  وتو�شيع  بالطالع  الهتمام  �شرورة   -
وجغرافية ال�شودان.

البتعاد قدر المكان من اجلماعات ذات الأفكار الهدامة .  -
تخيري اأف�شل الأ�شدقاء والأ�شحاب والرفقة ال�شاحلة.  -
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امل�ســـادر واملراجـــع
اأول: امل�ســـادر :

القراآن الكرمي.  .1
�شحيح البخاري  .2

ابن منظور، حممد بن مكرم ، ل�شان العرب، ط2،)2009م( دار الكتب   .3
العلمية، بريوت.

ال�شوكاين، حممد بن علي ، فتح القدير اجلامع بني فني الدراية والرواية   .4
يف علم التف�شري،)2003م( ، مكتبة الر�شد، الريا�س.

ط5،  القران  تاأويل  يف  البيان  جامع  جرير،   بن  حممد  الطربي،   .5
)2009م(،دار الكتب العلمية، بريوت.

ط3  املحيط،  القامو�س  معجم   ، يعقوب  بن  حممد  ابادي،  الفريوز   .6
)2008م(، دار املعرفة، بريوت.

ثانياً : املراجـــع :
مكتبة   ، 2001م   - ، ط1  احلديثة  املدر�شية  الإدارة  اأحمد  اإبراهيم  اأحمد   .1

النه�شة امل�شرية القاهرة.
1991م،  ط2،  املدر�شية،  الإدارة  تطوير  نحو  طاهر:  اأحمد  اأحمد   .2

الإ�شكندرية.
احمد، ناهد فتحي ، ا�شهام بع�س املتغريات يف تنمية قيم املواطنة لدى   .3
نف�شية،  درا�شات  جملة   ، املوهوبني،)2012(  وغري  املوهوبني  الأطفال 

اجلمعية امل�شرية للدرا�شات النف�شية، م�شر.
اخلطيب، عامر بن يو�شف، ، من�شقة الرتبية، نظريات وتطبيقات،)2003م(،   .4

مكتبة القد�س، غزة.
لطرق  وتطبيقي  نظري  ت�شور  وتعليمها  القيم  تعلم  زكي،  ماجد  اجلالد،   .5
للن�شر  امل�شرية  دار  عمان،   ، القيم،)2010م(  تدري�س  وا�شرتاتيجيات 

والتوزيع.

الإدارة الرتبوية ودورها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طلب املرحلة الثانوية

حمور اأ�شول الرتبية
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 ، العوملة،)2006م(  ع�شر  يف  القيم   ، حممد  بن  في�شل  ال�شليماين،   .6

الريا�س، مكتبة امللك فهد الوطنية.
الريا�س،   ، )2009م(   ، والقيم  العالم  جعفر،  بن  ماجد  الغامدي،   .7

موؤ�ش�شة خلوق للن�شر.
، ط2)2007م(،  الجتماعي  النف�س  علم  الرحمن،  عبد  خليل  املعايطة،   .8

عمان، دار الفكر.
اىل  ال�شرة  مع  الجتماعي  النف�س  علم  الدين،  عز  عادل  الأ�شول،   .9

م�شاهمات علماء الإ�شالم، )2000م( ، القاهرة، الجنلو امل�شرية.
الرتبية الإ�شالمية وا�شاليبها  اأ�شول  الرحمن بن حممد،  النحالوي، عبد   .10

يف البيت واملدر�شة واملجتمع،)2004م(، دم�شق، دار الفكر.
احلازمي، خالد حامد، اأ�شول الرتبية الإ�شالمية،)2009( ، املدينة املنورة،   .11

مكتبة دار الزمان للن�شر.
تعاليم  �شوء  يف  ومتطلباتها  الوطنية  الرحمن،  عبد  بن  �شليمان  احلقيل،   .12

الإ�شالم،ط4 )2004(، الريا�س: ن�شر املوؤلف.
القارئ، �شيماء؛ العامودي، نور؛ القر�شي، تركية، الوطنية والولء نب�س   .13

املواطن للوطن،)2003( ، الريا�س، مكتبة امللك فهد الوطنية.
املاجد، على بن �شعد، دور املعلم غي توظيف املقررات الدرا�شية لتنمية   .14

النتماء الوطني ،)2009(.
العربية،ط2  البلدان  يف  والدميقراطية  املواطنة   ، خليفة  على  الكواري،   .15

)2004م(، بريوت، مركز درا�شات الوحدة العربية.
خياط، حممد جميل، املبادئ والقيم يف الرتبية الإ�شالمية، )2004م( ،   .16

مكة املكرمة، مكتبة الفي�شلية.
خطاب، �شمري عبد القادر، التن�شئة ال�شيا�شية والقيم،)2004م( ، القاهرة،   .17

دار اإيرتاك للطباعة والن�شر.
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)2003م(،   الجتماعي،ط2  النف�س  علم   ، ال�شالم  عبد  حامد  زهران،   .18
القاهرة، عامل الكتب.

غيث، حممد عاطف،  قامو�س علم الجتماع،)2006م( ، الإ�شكندرية،   .19
دار املعرفة للطباعة والن�شر.

لل�شباب  الجتماعية  والقيم  التلفزيون  العزيز،  عبد  زكريا  حممد،   .20
واملراهقني ، )2002م( ، الإ�شكندرية، مركز الإ�شكندرية للكتاب.

مكروم، عبد الودود، حممود ، القيم وم�شوؤوليات املواطنة،)2004م( ،   .21
القاهرة، دار الفكر العربي.

ثالثاً : الر�سائــل اجلامعيــة:
املحافظة  يف  الرتبوية  ال�شيا�شات  دور   :)2000( عثمان  حممد  فوزية   .1
على القيم الأخالقية ، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة ، جامعة اأم درمان 

الإ�شالمية.
طارق اأبو القا�شم )2001( : دور املدر�شة الثانوية يف املحافظة على القيم   .2

الرتاثية ، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة ، جامعة بحري.
القيم  تر�شيخ  يف  الثانوية  املدر�شة  دور   :  )2013( كامل  ممدوح  وراق   .3

اخللقية ، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة ، جامعة النجاح بنابل�س.
العربية  اللغة  مناهج  مراعاة  مدى   :)2003( �شنب  اأبو  احل�شن  حممد   .4
للتعليم الأ�شا�شي للقيم اخللقية ، ر�شالة دكتوراه غري من�شورة ، جامعة 

اخلرطوم.
ال�شيد )2002(: ر�شالة دكتوراه غري من�شورة ،  اأزهري التجاين عو�س   .5

جامعة اخلرطوم.
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دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

م�ستلخ�س البحث 
لكنوزهم  امل�شلمني  و�شياع  اإهمال  فرتة  على  ال�شوء  البحث  هذا  يلقى   
العلمية واآثارهم احل�شارية وكيفية بعثها وتقدميها ل�شباب امل�شلمني من هذا اجليل، 
الأر�س  �شعوب  بني  اأقدامهم  ملو�شع  النا�شئة  تنبيه  اإىل  مباحثه  خالل  من  ويرمى 

التائهة .
 ، الإ�شالمية  الأمة  هوية  طم�س  اإىل  احلديثة  وطرائقه  التعليم  لعب  وقد   
تدافع عليه  الفخ ال�شتعماري الذي  الفكاك من هذا  الباحث  اأردنا يف نظر  واإذا 
يقوم  اأن  يجب  الدور  وهذا   ، العوملة  عوا�شف  عليه  هبت  والذي  امل�شت�شرقون 
به املثقفون والعلماء وخا�شة اأ�شاتذة اجلامعات حتى نعود اإىل اأ�شالتنا ونقائنا من 
خالل تراثنا اخلالد ، والبحث يرمى اإىل حتقيق ذلك ب�شكل علمي جذاب بخلوقه 
الوعورة وال�شعوبة التي كان عليها ، ميكن تق�شيم هذا البحث اإىل عدة مباحث 

تتجلى خاللها فكرة العنوان فيما يلي :
وفرو�شه  وم�شكلته  واأهدافه  البحث  اأهمية  تت�شمن  والتي  املقدمة   
والدرا�شات التي �شبقته ومنهجه العلمي ، كما ي�شمل متهيداً مت فيه تعريف م�شطلح 

الرتاث وم�شاهمة العلماء امل�شلمني فيه ومباحثه هي :
يتعر�س  الثاين  ، واملبحث  الرتاث  اإحياء  اأهمية حركة  الأول عن  املبحث   

لأهم م�شاكل البحث والتاأليف يف العلوم الإ�شالمية والرتاث الإ�شالمي.
اأما املبحث الثالث يتناول م�شئولية اجلامعات  واملراكز العلمية يف العامل   
الإ�شالمي يف حفظ الرتاث وبعث الرتاث ، واملبحث الرابع طرح جمموعة مناذج 
تربوية حتتاج اإىل الدرا�شة واملبحث اخلام�س يتحدث عن الأ�شالة واملعا�شرة يف 
ت�شمن  كما   ، ونتائج  تو�شيات  جمموعة  البحث  اآخر  يف  وجاءت   ، الرتاث  فهم 

البحث باأهم امل�شادر واملراجع.

حمور التاريـــــخ
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Abstract
 This research shed light on the period of neglect and loss 
of Muslims for their scientific treasures and their cultural effects, 
and how to revive and resurrectedthem to Muslim youth of this 
generation.This study aims at alerting the youth to the position 
of their feet among the people of the lost land. Education and its 
modern methods have played a role in obliterating the identity of the 
Islamic nation and if we want to escape from this colonial trap that 
the Orient lists have championed and which has been endowed by 
the storms of globalization this role must be done by intellectuals, 
scientists  and universities to return to our heritage and culture 
through the eternal heritage .This research aims at achieving this 
in an attractive scientific way without difficulty. The research is 
divided into the introduction, which includes the importance of 
research, its objectives, problem, hypotheses, previous studies 
and the scientific method ,also includes a prelude defining  the 
term heritage and the contribution of Muslim scholars, the first 
topic is about the importance of the movement of reviving the 
heritage. The second topic deals with the most important problems 
of research ,writing in Islamic sciences and heritage.The third 
topic deals with the responsibility of the universities in the Islamic 
world in the preserving  and dissemination of heritage. The fourth 
topic is   an educational examples that need to study, the fifth topic 
onOriginality and contemporary in understanding the heritage.
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مقدمــــة
احل�شاري  الأخذبالأثر  مع  وا�شطالحاً  لغة  الرتاث  معنى  الباحث  يتناول   

الغربي يف امل�شطلحات احل�شارية.
الرتاث لغة :

ما يخلفه الرجل لورثته واأ�شله ِوْرث اأو ِوراٌث فاأبدلت الواو تاء فالرتاث   
وقيل  �شيدة  ابن  بعده  ومن  الأعرابي  ابن  قال  هكذا  مرتادف  والورث  والإرث 

الِورث املرياث يف املال والإرث يف احل�شب)1(.
اإ�شارة اإىل املرياث الثقايف لأن احل�شب هو مرياث الآباء يف مفاخر  وهنا   
الآباء و�شرف الفعال التي يرثها الأبناء ويتغنون بها . وقد اعترب الزخم�شري هذا 

ال�شتعمال كلمة الأرث من قبيل املجاز)2(.
وقد وردت كلمة الرتاث يف القراآن الكرمي مرة واحدة مبعنى املرياث   
ل  اأكاًل �شديداً  تاأكلون املرياث  َأْكًل لًّا}]الفجر:19[، )واملعنى  اَث  التَُّ {َوَتْأُكُلوَن 

ت�شاألون اأهو حالل اأم هو حرام)3(.
ربي  )ولك  الدعاء  يف  جاء  كما  املرياث  مبعنى  ال�شنة  يف  وردت  كذلك   
تراثي()4( وحديث الثناء على املوؤمن العابد قليل احلظ يف الدنيا ففي اآخره )وكان 
عي�شه كفافاً فعجلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه( قال الإمام اأحمد تراثه مرياثه)5(.

القراآن  والأح�شاب ويف  املال  ي�شمل  الذي  املرياث  تعني  اإذن  اللغة  ويف   
النبوة  مرياث  يعني  َرِضيًّا}]مرمي:6[   

ِّ
َرب َواْجَعْلُه  َيْعُقوَب  آِل  ِمْن  َوَيِرُث  {يِرُثِن  الكرمي 

يتناف�شوا فيه)6(.{ُثمَّ  والعلم والف�شيلة من دون املال فاملال ل قدر له عند الأنبياء حتى 
َومِْنُهْم  ُمْقَتِصٌد  َومِْنُهْم  لَِنْفِسِه  َظاِلٌ  َفِمْنُهْم  ِعَباِدنَا   ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِكَتاَب  َأْوَرثَْنا 
هنا وراثة  فاملق�شود  ]فاطر:32[  اْلَكِبي}  الَْفْضُل  ُهَو  َذلَِك   ِ بِِإْذِن اللَّ بِالَْيَْاِت  َسابٌِق 

)ورث(. – مادة  ب  العر  ل�سان  منظور  ابن   -1
– �ش495. – الزخم�سري  البالغة  اأ�سا�ش   -2

.183/30 – الطربي  تف�سري   -3
– �ش87. الدعوات  كتاب  الرتمزي– ال�سنن   -4

.252/5  : اأحمد  الإمام  – وم�سند   4 الزهد  كتاب  ماجه  – وابن   35 الزهد  – كتاب  الرتمزي– ال�سنن   -5
– �ش519. القراآن  غربة  يف  املفردات   - الأ�سفهاين  الراغب   -6

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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العتقاد والإميان بالكتب املنزلة قبل القراآن)1(.

وورد اأن اأبا هريرة قال لل�شحابة:)اأنتم هنا ومرياث حممد �شلى اهلل عليه   
و�شلم يوزع يف امل�شجد( يق�شد القراآن الكرمي)2(.

فالرتاث الإ�شالمي هو ما ورثناه عن اآبائنا من عقيدة وثقافة وقيم واآداب   
وفنون و�شناعات و�شائر املنجزات املعنوية واملادية بل ي�شمل القراآن وال�شنة الذي 

ورثناه عن اأ�شالفنا.
ويف امل�شطلح الغربي الرتاث )Legacy( يطلق على املخلفات احل�شارية   

والثقافية والدينية ولكن طغت عليه العلمانية والتي اأحاطت مب�شطلح الرتاث.
لقد �شاهم العلماء امل�شلمني يف حفظ الرتاث الإ�شالمي عرب الع�شور ، فقد   
اأهتموا بكتابة ما جاء به الوحي اأو تدوين اأحاديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأو 
غزواته اأو ر�شائله اإىل امللوك والأمراء داعياً لهم الدخول يف الإ�شالم لأنه املنقذ 
لهم من حياة ال�شالل والف�شاد الذي كان يجتاح العامل اآنذاك ، و�شاهمت الكتابة 
العربية يف حفظ الرتاث الإ�شالمي خا�شة يف �شروح رجال الفقه الإ�شالمي ويف 
املعامالت الدنيوية ويف ر�شائل خماطبة العمال ورجال اخلراج واجلند وال�شرطة 
والق�شاة ويف تدوين التاريخ وخ�شو�شاً كتب املغازي وكتب الرتاجم حيث بداأت 
حرفة الوراقة الذين توفروا على ن�شخ الر�شائل و�شرح الكتب ف�شاهموا يف حفظ 
وظهور  الرتجمة  حركة  فبداأت  واخللقية)3(.  الروحية  باأبعاده  الإ�شالمي  الرتاث 

املكتبات �شواء اأيام اخلالفة الأموية اأو العبا�شية اأو يف الع�شور الالحقة)4(.
فظهرت كتب ومراجع مهمة مثل كتاب �شبح الأع�شى يف �شناعة الإن�شا   

)القلق�شندي 582هـ()5( وع�شرات الكتب الرتاثية غريه.
.136-22 – – التف�سري  الطربي   -1

.123/1  : الزوائد  – جممع  الهيثمي   -2
وانظر: �ش53.   1982- فرباير  الدوحة  جملة   -3

Alexandrepapoulo – Islam and muslim Art – trans By Robert Erich wolf – London، 
thames and Hudson 1980 p. 165.
 – – 1971م  الكتاب اجلديد  – دار  – بريوت  الأموي  الع�سر  اإىل نهاية  العربي منذ بدايته  تاريخ اخلط  – درا�سات يف  املنجد  الدين  �سالح   -4

�ش10.
. ج3  ت(  )د.  والإر�ساد  الثقافة  – وزارة  الإن�سا– القاهرة  �سناعة  يف  الأع�سى  – �سبح  القلق�سندي   -5
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وقد لحظ الباحث عدم اهتمام الباحثني يف التنقيب داخل هذه الكنوز   
املعرفية الراقية واحجامهم عن �شرب غورها ، ويرجع ذلك اإىل عدة عوامل منها 
ابتعاد  ومنها  وهوام�س،  ل�شروح  احتياجها  اأو  اأ�شلوبها  ووعورة  الكتابة  نوع 
الباحثني والدار�شني عن التعامل مع اللغة العربية الف�شحى التي كان يتعامل معها 
العرب الأوائل فيفهمون بها القراآن والأحاديث وما ترمي اإليه  من تف�شري اأو معرفة 
م�شامن ال�شعر الذي كتب يف الع�شر اجلاهلي اأو الع�شر النبوي وبعده ، حيث 

ظهر التعامل مع اللغة العربية التي اختلطت بالعامية اأو بلغة الأعاجم.
اإحياء  اأهمية حركة  اأولها  تناول  مباحث  اإىل عدة  البحث  هذا  ق�شم  وقد   
الرتاث الإ�شالمي الذي تقوم عليه نه�شتنا العلمية من حيث اأهمية حتديد الأهداف 
والو�شائل واأّل نغرت بالنه�شة الأوربية التي هدفت اإىل طم�س هوية الإن�شان امل�شلم 

بربيقها.
ويف مبحثه الثاين تناول الباحث م�شاكل البحث والتاأليف عند امل�شلمني   
للحفاظ على تراثهم الذي كاد يندثر وذلك من خالل طرح عدة اأ�شئلة حتتاج اإىل 

اإجابات.
يف  الإ�شالمية  اجلامعات  دور  الباحث  تناول  الثالث  املبحث  خالل  ومن   
حفظ الرتاث والتي اأُ�شري اإىل كرثتها ولكن ينق�شها التخطيط ال�شرتاتيجي ال�شليم 

لتحقيق هذا الهدف ، فرت�شم هذه الدرا�شة طريقاً وا�شحاَ لالقتداء به.
يف  تربت  تربوية  مناذج  على  ال�شوء  ت�شليط  الرابع  املبحث  يف  مت  وقد   
جمتمعات امل�شلمني النقية فاأخرجت علماء وم�شلحني منذ عهد اخللفاء الرا�شدين 

واإىل بداية الهجمة ال�شتعمارية ال�شر�شة يف القرن التا�شع ع�شر.
اأما املبحث اخلام�س فتناول مفهوم ودللة الأ�شالة واملعا�شرة يف فهم الرتاث   

الإ�شالمي خا�شة للوقوف اأمام الغرتاب والنقطاع الذي �شببته العلمانية واحلداثة.
اأهمية البحث :

وتنبع اأهمية البحث يف الآتي :

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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مبهمتهم  للقيام  الهام  بدورهم  ال�شالمية  بالثقافة  واملهتمني  العلماء  تب�شري   .1

النبيلة.
اخراج ما يف املكتبة الإ�شالمية من كنوز معرفية نادرة وتب�شيطها للقارئ امل�شلم.  .2

حتفيز الباحثني يف اجلامعات حلمل هذه الأمانة العلمية وت�شجيعهم.  .3
اإثراء املكتبة الإ�شالمية بنفائ�س الرتاث الإ�شالمي.  .4

ترغيب ال�شباب امل�شلم يف القتداء ب�شرية �شلفنا ال�شالح الذي علم اأوربا ما   .5
مل تعلم.

م�سكلة البحث :
وتكمن م�شكلة البحث يف الإجابة على هذه الأ�شئلة

ما هي تعريفات الرتاث املختلفة؟  .1
ما دور الرتاث يف نه�شة الأمة و�شعورها مبوقعها الريادي؟  .2

ما دور اجلامعات والعلماء امل�شلمني يف ذلك؟  .3
ملاذا ل ن�شتخدم التكنولوجيا احلديثة وطرق البحث احلديثة يف عك�س واقعنا   .4

الفكري؟
كيف نتح�شل على ما حتتويه مكتبات اأوربا من ذخائر علمية واأدبية وفنية حتى   .5

نبعث روح التجديد والرتقي؟
فرو�س البحث :

يفرت�س اأن تقدم الدرا�شات التي تقوم بها املراكز البحثية مناذج علمية نفتخر بها.  .1
يفرت�س حتقيق ا�شتقاللية طرق البحث عن تلك الطرق العلمانية املنحازة اإىل   .2

النه�شة الأوربية اأو التي عفى عليها الزمن.
منهج البحث :

تناوله  يف  والتاريخي  والتحليلي  الو�شفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد   
ملباحث املو�شوع.
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الدرا�سات ال�سابقة :
مل تتناول الدرا�شات ال�شابقة ح�شب علم الباحث هذا املو�شوع من هذا   
املنظور حيث اقت�شرت معظم الدرا�شات على ابراز احل�شارة الإ�شالمية ودورها 
يف احل�شارة الإن�شانية ولكن توقفت يف تلك املرحلة التي مل تبعث يف امل�شلمني 

روح التجديد والتطور واإعمار الكون مبا ينفع الذي اأراده اهلل للب�شرية.
وقد ا�شتمل البحث على نتائج وتو�شيات يرجو الباحث اأن جتد الهتمام والتحقيق، 

كما اختتم البحث بقائمة امل�شادر واملراجع.
متهيد :

تطور  من  اأن كل حلقة  الغرب  احلديث يف  التطور  تاريخ  به  متيز  ما  اأبرز   
احل�شارية ومتهد  التجربة  تدخل يف �شلب  ثابتة  واجنازات ح�شارية  بنتائج  تنتهي 
الطريق اإىل منجزات اأخرى ، تنطلق منها ثم تتخطاها وتتجاوزها وهكذا دواليك 
نريد  ما  العربي - وهكذا  الوطن  اأما يف   ، والرتقاء  التطور  �شلم  �شعوداً يف   ،
تاأمله بعمق - فاإن النه�شة احلديثة بداأت ب�شكل مفاجئ وا�شطراري فكانت كاجلمرة 
التي ت�شيب ج�شماً بارداً جمده اجلليد ، فانق�شم بني خاليا �شاخنة ملتهبة وخاليا 
حمتفظة بجمودها وخاليا من نوع ثالث م�شدودة متوترة بني الثلج والنار، ثم اأن 
تلك اجلمرة مل تتولد ب�شكل طبيعي داخل اجل�شم العربي نف�شه واإمنا اندفعت اإليه 

كا�شحة غازية متحدية من خارجه بل ومن عدوه التاريخي .. الغرب الأوربي.
كان الوطن العربي حماطاً باأ�شاور عزلته يف ظل ال�شيطرة الرتكية وقد ا�شتقر على 
وجه من تقاليده ل يحيد عنه.ومل يكن ذلك الوجه الرتاثي الذي ا�شتقر عليه هو 
الوجه امل�شرق لرتاثه احل�شاري الذي عرفه اأيام املاأمون واملعتزلة وعلى يد الكندي 
غري  التقليدي  الوجه  كان  واإمنا   . خلدون  وابن  ر�شد  وابن  �شينا  وابن  والفارابي 
الأ�شيل الذي كان يفر�شه عليه ويف�شره له اأمثال البطانة املحيطة بال�شلطان الرتكي 

اأو احلاكم املحلي .
التحديث  واحدة  دفعة  الغربية  العا�شفة  عليه  هبت  الركود  هذا  يف ظل   
... املادية ... الأممية!وكان من الطبيعي اأن ي�شاب اجل�شم العربي بالختالل واإن 

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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ي�شاب العقل العربي بالدوار...)1(

داخلي  باقتناع  بالتدريج   ، قرون  خم�شة  مدى  على  العرب  ا�شتوعبه  فما   
وب�شغط  واحدة  دفعة  يه�شموه  اأن  العرب  على  حتتم  الذاتي  تطوره  من  منبثق 
مندفع عليهم من اخلارج ومن ح�شارة اأخرى كانت –تاريخاً- معادية لهم مناق�شة 
لعقيدتهم وليت هذه الأفكار قد جاءت بوجهها العلمي احل�شاري اإذن لهان الأمر 
ولأ�شتوعب العرب ما يالئمهم منها كما ا�شتوعبوا من قبل باإرادتهم احلرة موؤثرات 
احل�شارات الإغريقية والرومانية والبيزنطية والفار�شية وكما ه�شموا بعمق �شقراط 

و اأر�شطو واأفالطون.
مراحلها  وتناق�س  وكثافتها  اندفاعها  على  احلديثة  الغربية  الأفكار  اأن  غري   
الغزو  مع  الع�شكري  الحتالل  ومع  ال�شيا�شي  ال�شتعمار  مع  جاءتهم  وبذورها 
الفكري والدعاية املغر�شة ، فاختلط احلابل بالنابل ومل ت�شتطع املجتمعات العربية 
اأن متيز ب�شهولة بني الفكرة احل�شارية الإن�شانية وبني الفكرة ال�شتعمارية املغر�شة 
وعدم التميز. وهذا يعترب يف نظرنا من اأهم املع�شالت واأع�شرها اأمام الفكر العربي 
املعا�شر واأكرث املهام الفكرية التي تتطلب بحثاً وحال وتبقى احلقيقة الأ�شا�شية التي 
ا�شتوعب يف خم�شة  الغرب  اأن  اليها من هذا احلديث حقيقة  النتباه  اأردنا لفت 

قرون ما حتتم على العرب ا�شتيعابه يف اأقل من قرن.
فعلينا األ نظلم اإن�شاننا ومفكرينا اإذا راأينا ما نعانيه من �شياع قكري وحرية   

بني النظم والفل�شفات.
هذه البلبلة طبيعية وناجتة عن حتمية تاريخية معينة ولكنها تتطلب ح�شماً   
كي ل ت�شتمر اإىل ما ل نهاية وت�شبح فو�شى دائمة واحل�شم املطلوب اأن يخرج لنا 
القرن  الغرب منذ  التي تهب علينا من  العا�شفة  لغربلة هذه  اأكرث  اأو  عربياً  مفكراً 
املا�شي ولتقرير اجلوهري الذي يلزمنا منها ونبذ الق�شوري وال�شار من تياراتها ثم 
ملالئمة ذلك اجلوهري باأمانة و �شدق وعمق مع الأ�شيل النافع اخلالد من ح�شارتنا 
لتتولد الفكرة العربية اجلديدة الفاعلة والقادرة على ح�شم البلبلة وال�شياع وفتح 

�شفحة جديدة من التاريخ.
. 1981م  دي�سمرب  1422هـ-  – �سفر   72 العدد  ال�ساد�سة  – ال�سنة  القطرية  الدوحة  جملة   ، الأن�ساري  جابر  حممد   -1
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املبحث الأول
اأهمية حركة اإحياء الرتاث

لقد نه�شت احل�شارة الغربية خالل القرون الأخرية متجاوزة كل منجزاتنا   
الرتاثية يف حقل الطب والفلك والريا�شيات وفنون ال�شناعات ، و�شنحتاج اإىل 

قرون عديدة اإذا ما اتكاأنا على املنجزات املا�شية ، واإن كنا نعتز بذلك.
وحوافزه  الرتاث  روح  على  تعتمد  التي  الذاتية  العلمية  النه�شة  ولكن   
�شاحلة  بيئة  تولد  وهي  وال�شناعية  العلمية  منجزاته  من  اأكرث  والفكرية  الروحية 

لتكنولوجيا الغرب.
واإذا اأردنا بعث تراثنا الإ�شالمي لأحداث نه�شة علمية م�شتمدة من قيمنا   
وبعيدة عن مناهج الغرب يجب حتديد الأهداف بدقة واختيار الو�شائل املالئمة 
العقدية  حياتنا  على  اإحيائه  واأثر  الرتاث  قيم  ملعرفة  وا�شعة  درا�شات  من  ولبد   ،

والثقافية وال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية)1(.
الرتاث  اإحياء  الأوربية وبني حركة  النه�شة  نفرق بني ع�شر  اأن  ولبد من   
الإ�شالمي لأن النه�شة الأوربية كانت على تراث الرومان واليونان متجاوزة ع�شر 
حركة  �شاحبت  لذلك  الوثني؛  الرتاث  اإحياء  هدفهم  فكان  والكني�شة،  امل�شلمني 
، ويظهر ذلك يف  الكني�شة والن�شرانية  الإحياء )Renesense( حملة عنيفة على 
الالتينية  الآداب  ي�شتوحي  الذي   ، ع�شر  ال�شابع  القرن  يف  الكال�شيكي  الأدب 
من  اأدبها  ا�شتمدت  للكال�شيكية  النقي�شة  الرومانتكية  املدر�شة  اأن  بل   ، واليونانية 
اأدب الع�شور الو�شطى ممثله يف ديدردو فولتري ورو�شو ودالمري وكوندور�شيه 
التي يغلب عليها التحلل من الدين والأخالق رغم اأن ر�شو قد عرب عن اإميانه باهلل 
اأو�شكار  وثورته على الكني�شة وفل�شفتها الرتبوية ، ويف القرن التا�شع ع�شر ظهر 

وايلد الذي اأعلن عن عدم اللتزام بقيم املجتمع)2(.

– �ش120. والنقد  الأدب  – يف  مندور  حممد   -1
– �ش126. ال�سابق  املرجع  مندور-  حممد   -2

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري
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عن  الأجيال  عزلت  التي  العبثية  املدر�شة  ظهرت  الع�شرين  القرن  ويف   

الن�شرانية مثل اندريه مارلو)1(*.
  اإن الرتاث هو الهوية الثقافية لالأمة والتي من دونها ت�شمحل وتتفكك ، 
وقد تختلط موؤثرات اأجنبية اأخرى كما يتعر�س امل�شلمون له اليوم ح�شارياً وثقافياً 
ولغوياً، فطبيعة الرتاث الإ�شالمي تتمثل يف وجوده يف املكتبات العربية اأو العاملية 
القرن  يف  التدوين  حركة  قامت  عندما  بعيدة  بدايات  اإىل  تاريخها  يرجع  والتي 
الأول)2(. ثم انتهت اإىل الت�شنيف يف القرن الثاين وازدهرت يف القرنني الثالث 
والرابع .�شاعد يف ذلك جوانب اجتماعية وتقاليد وقيم خلقية تتوارثها الأمة جياًل  
بعد جيل ، وكذلك فاإن املخطوطات واملخلفات املادية املحفوظة تو�شح امل�شتوى 
احل�شاري لالأمة ومدى تنوع ن�شاطها يف املا�شي . ويف املكتبة العربية اأهم جوانب 
الرتاث الإ�شالمي والإن�شاين . وقد كتب معظمها بلغة اأدبية راقية ترتفع بالذوق)3(.
ولذلك يجب اأن يكون املحقق ذا ثقافة ومعرفة كبرية حتى يفهمها ويحققها ، وهذه 
الإ�شكالية يف الفهم ميكن اأن توؤدي اإىل عزلة بينه وبني اجلمهور الوا�شع النت�شار، 

بل يلجاأ معظم الأ�شاتذة اإىل املخاطبة باللغة العامية.
املقا�شد  وتغيري  التحريف  لحتمال  معقدة؛  عملية  الرتاث  نقل  عملية  اإن   
ب�شبب الغزو احل�شاري الذي اجتاح العامل ال�شالمي. لذا يجب على العلماء، 
العقيدة  روح  اإغفال  دون  وتي�شريه  اجلانب  بهذا  الهتمام   ، الباحث  يرى  كما 

واحل�شارة الإ�شالمية حتى ل يكون التي�شري ت�شويهاً للرتاث.
ول بد من العرتاف باأن بع�س املوؤ�ش�شات واجلامعات يف هذا العهد تقوم   
وال�شرتاتيجية  ال�شليم  للمنهج  حمتاجاً  هذا  يكون  ولكن  احلميد  املجهود  بهذا 
املوؤ�ش�شات  هذه  بني  ومن   ، املرجو  بدورهم  الباحثون  يقوم  حتى  الوا�شحة 
الكرمي  القراآن  كجامعة  الإ�شالمي  املنهج  ذات  ال�شودان  جامعات  واجلامعات 
وتاأ�شيل العلوم وجامعة القراآن الكرمي يف اأم درمان واجلامعة الإ�شالمية وجامعة 

اأفريقيا العاملية وجامعات عديدة يف اململكة ال�شعودية والأزهر وغريها.
– �ش314. لوؤلوؤة  الواحد  عبد  – ترجمة  النقدي  امل�سطلح  مو�سوعة   -1
  ملزيد من معرفة احلركة الروماتيكية يف اأوربا يكن الرجوع لالآتي :

Shiply:ADictionry of word Literature pp351 -354 – Chddon:A Dictionary of library 
terms-pp518583-

– �ش184. 2007م  اخلرطوم  املعرفة– ط-1  اإ�سالمية  الإ�سالمية–معهد  النعيم– احل�سارة  المني  حممد  اهلل  عبد   -2
حيدر بامات– دور امل�سلمني يف بناء املدنية الغربية – املركز الإ�سالمي – جنيف )ب.ت( نقاًل عن �سوقي خليل – تاريخ احل�سارة – �ش457.  -3
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املبحث الثاين
م�ساكل البحث والتاأليف يف العلوم الإ�سلمية والرتاث الإ�سلمي

يحتاج البحث والتاأليف يف العلوم الرتاثية والإ�شالمية اإىل درا�شة نقدية   
العربية  الدول  بجامعة  املحفوظات  معهد  يبذله  ما  ا�شتثنينا  ما  واإذا  �شاملة  تقوميية 
وغريها من الأجهزة املتخ�ش�شة يف الهتمام بالرتاث ، فتقاليد العلماء يف البحث 
يف  الأثر  اأعظم  توؤدي  وال�شهرة  الأنانية  عن  والبعد  املعريف  التكاملي  العلمي 
الزدهار الثقايف يف تاريخنا. و الأ�شئلة املهمة التي نحتاج اإىل اإجابات حمددة 

حتاول هذه الدرا�شة التطرق اإليها هي)1(:
بامل�شكالت العلمية التي تواجه  ما مدى اهتمام هذه البحوث والدرا�شات   .1

املجتمعات الإ�شالمية؟
ما اجلوانب التي ركزت عليها وما اجلوانب التي اأغفلتها؟  .2

ما اجلوانب التي اأ�شبعتها وما اجلوانب التي ل تزال بحاجة اإىل بحث؟  .3
هي  هل  عاملياً،  املقابلة  اأو  املماثلة  الدرا�شات  اأمناط  بني  العلمية  مكانتها  ما   .4

مواكبة يف امل�شتوى للحركة الفكرية العاملية؟
ما مدى اهتمامها باملنهج العلمي يف الأ�شلوب والتوثيق؟  .5

اإىل  املطبوع  ن�شبة  وما  الن�شر  كمية  مقدار  ما  الرتاث  لن�شر  وبالن�شبة   .6
املخطوط؟

هل ين�شر بخطة مدرو�شة من حيث تر�شيح املوؤلفات الأكرث اأهمية للن�شر اأوًل   .7
ومن حيث اأهميته يف تكامل املكتبة الإ�شالمية؟

هل تهتم دور الن�شر للكتب الرتاثية بالهدف التجاري فقط؟  .8
ما اأثر ن�شر كتب الرتاث الإ�شالمي يف النا�س اإيجابياً اأو �شلبياً؟  .9

ما اخلطط لنقل الرتاث الفكري القيم لالأجيال اجلديدة خا�شة كتب الأدب   .10
واملنهج  الأ�شلوب  حيث  من  الأوىل  القرون  يف  األفت  التي  والتاريخ 

واللغة؟
�ش85.  - – 1406هـ  الأمة  – كتاب  واملعا�سرة  – الرتاث  العمري  �سياء  اأكرم   -1

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري
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ول يخفى اهتمام النا�س ، بالتعليم والعلماء على مر القرون ، الذين اهتموا بتحرمي 
التنا�شر يف الظلم واأقروا العدل والتكافل بني املوؤمنني وقاموا بن�شر  اأو  الع�شبية 

الف�شيلة بني النا�س فا�شتفاد املجتمع من جهد العلماء يف �شتى الجتاهات)1(.
وقال  ]الأنبياء:92[،  َفاْعُبُدوِن}  َربُُّكْم  َوَأنَا  َواِحَدةً  ُأمًَّة  ُأمَُّتُكْم  َهِذهِ  {إنَّ   
ر�شول اهلل )�س( )مثل امل�شلمني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�شد الواحد اإذا 
ا�شتكى منه ع�شو تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى( وقيمة الوقت مهمة يف 
احل�شارة الإ�شالمية فاحلديث ال�شريف يقول )ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
اأين اكت�شبه  اأفناه ، وعن علمه فيما فعل فيه ، وعن ماله من  ي�شاأل عن عمره فيما 

وفيما اأنفقه ، وعن ج�شمه فيما اأباله()2(.
وهو  تراثنا  يف  ايجابياً  بعداً  وي�شكل  الكون  لعمارة  يدعو  احلديث  فهذا   
جانب مل يجد الهتمام الذي يليق به ، لأن الأمة الإ�شالمية والعربية تواجه هجرات 
عقول مبدعة اإىل الغرب الأوربي لظروف العامل العربي املعقدة واملعا�شرة ، وكل 
هوؤلء املبدعني قد تعبت بلدانهم يف تعليمهم وتثقيفهم )نزيف العقول الذكية( 

والح�شائيات احلالية توؤيد ذلك)3(.
العربية  البلدان  بها  وخ�شرت  علمياً  العربي  العامل  اأفادت  الهجرة  وهذه   
روحي  فراغ  اإىل  يوؤدي  فهذا   ، لهم  جاذبة  كانت  الأوربية  البيئة  لأن  الإ�شالمية 
وفكري ي�شدنا اإيل بع�شنا )اإمنا ياأكل الذئب من الغنم القا�شية( فماذا فعلنا نحن 

من اأجل البناء والتقدم للمحافظة على تراثنا وهويتنا. 
والإجابة تكمن يف العودة اإىل جذور احل�شارة العربية الإ�شالمية؛ لنحدد   
ذاتنا وننع�س تراثنا الغني بالثقافة والفكر العلمي، وهذا ل ميكن اإل بوجود باحثني 
جمدين يف كنوزنا الرتاثية لبناء املجتمع الإ�شالمي والعربي احلديث،حتى ل ينطبق 
علينا احلديث )تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على ق�شعتها( اأخرجه اأحمد 

واأبو داوؤود.
– �ش101-100. 1994م  – ط4  للكتب  اللبنانية  امل�سرية  – الدار  الإ�سالم  معامل  – من  وجدي  فريد  حممد   -1

�سحيح. ح�سن  حديث  وقال  ج612/4،  جامعه  يف  الرتمذي  اأخرجه   -2
– �ش160. الإ�سالمي  للفكر  العاملي  – املعهد  الإ�سالمية  لالأمة  احل�ساري  – ال�سهود  النجار  احلميد  عبد   -3
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املبحث الثالث
م�سئولية اجلامعات و املراكز العلمية  يف العامل الإ�سلمي يف حفظ الرتاث

ميكن للجامعات الإ�شالمية و املراكز العلمية اأن توؤدي دوراً كبرياً يف حفظ   
الرتاث الذي يحافظ على حتديد مالمح املجتمعات الإ�شالمية املعا�شرة واحلفاظ 
يحافظون  وبالتايل  الآخرين،  جمتمعات  يف  يذوبوا  ل  حتى  هويتها  حتديد  على 
دينهم  يف  علماء  امل�شلمون  كان  حيث   ، املن�شودة  الإ�شالمي  العامل  وحدة  على 

وكانوا علماء الكون واأئمة العامل)1(.
اإىل  يوؤدي  مما  هوية  واأزمة  ثقافية  اأزمة  العربية  البالد  انتابت  وقد  خا�شة   
فو�شى فكرية، فكان املالذ- بح�شب راأي الباحث- الرجوع اإىل امل�شادر والرتاث 
املعا�شرة  الأجيال  واأن هذه  �شيما   ، النا�شئة  اإىل  واإخراجه  فيه  والتنقيب  الأ�شيل 
منف�شلة بالكلية عن واقعها وذلك لطغيان التاأثر باحل�شارة الغربية املنحطة بجميع 

املقايي�س)2(. 
واجلامعات الإ�شالمية و املراكز العلمية املتخ�ش�شة متوفرة ومنت�شرة بحمد   
اهلل يف العامل ولكن ما دورها يف احلفاظ على حفظ الرتاث الإ�شالمي يف �شتى 
اأحيل  بحيث  مبنظار غربي  اأحياناً  نف�شها قد طرحت  الرتاث  ق�شية  املجالت؟ لأن 
التي  الثقافية  املتعة  من  منط  اإىل  حولها  مما  املحلية  واملعتقدات  ال�شعبي  الفلكلور 
اأ�شافها الغربيون اأنف�شهم اإىل اأنواع الرتف الفكري الذي يعي�شونه بعد اأن حققوا 

اأحالمهم بالرثوة وال�شيطرة على عامل اليوم)3(.

على اجلامعات و املراكز العلمية اأن تهتم بالتخطيط ال�شليم لتحقيق الرتاكم   
املتقدم  على  املتاأخر  وي�شيف  ال�شابق  على  الالحق  يبني  املفيد،بحيث  املعريف 

فيح�شل بذلك التقدم العلمي املن�شود.
– �ش59. واملدنية  العلم  دين  – الإ�سالم  عبده  حممد  ال�سيخ   -1

– 1963م. – بريوت  للماليني  العلم  زكى– دار  اأني�ش   : – ترجمة  احل�سارة  – �سقوط  ويل�سون  كولون   -2
األيك�ش كارليل– الإن�سان ذلك املجهول – ترجمة:فريد اأ�سعد – مكتبة املعارف – بريوت – �ش28 – و�سيد قطب الإ�سالم وم�سكالت احل�سارة   -3

ط7 – دار ال�سروق بريوت 1982م – �ش108 وما بعدها .

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري
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منوها  اأجل  من  الإ�شالمية  العلوم  يف  للبحث  ا�شرتاتيجية  و�شع  يجب   
بالفكر املعا�شر ب�شمول وعمق واإبداع وابتكار، ويحتاج ذلك اإىل ر�شم  وحلاقها 
امل�شارات وحتديد الأهداف وجتنيد الو�شائل لنكت�شف مكامن القوة لالإفادة منها 

م�شتقباًل)1(.
والرتبية  التعليم  طريق  عن  هويته  على  حافظ  اإذا  الإ�شالمي  العامل  اإن   
الهداية  يحمل  لأنه  الكثري؛  اخلري  اليوم  للعامل  يقدم  اأن  ي�شتطيع  فاإنه  الإ�شالمية 
لزم  اأمر  وهو   ، واملجتمع  النف�س  داخل  والطماأنينة  الأمن  ت�شمن  التي  للب�شرية 
لالإح�شا�س بال�شعادة اأكرث من الرفاهية والتي�شري الذي حتققه التكنولوجيا املعا�شرة 
والتي اإن احتدت مع الإ�شالم فاإنها حتقق للمجتمع ال�شعيد ما ين�شده من فالح يف 
الدنيا والآخرة، ولكن لكي يتحقق ذلك لبد من اأن تبذل اجلامعات يف جمتمعنا 
جهداً كبرياً بالتوعية للرتاث الإ�شالمي والو�شول اإىل هيمنته على اأهداف التعليم 
له من  ومناهجه وطبعها بطابعهاملتميز لأن ال�شنن التي حتكم حركة الوجود حفظاً 

الفو�شى والف�شاد واملق�شد الأ�شمى هو عمارة الكون)2(.
العام  الوعي  ن�شر  يف  كبرياً  دوراً  احلديث  الع�شر  يف  توؤدي  فاجلامعات   
العربي  العامل  يف  اجلامعات  معظم  ن�شاأت  وقد   . امل�شتقبل  قيادات  وتكوين 
والإ�شالمي على مناهج غربية بحكم ت�شلط القوى ال�شتعمارية على العامل العربي 
متاأثرة  قيادات  �شئونها  وتولت  الغربي  احل�شاري  بالطابع  فطبعها  والإ�شالمي، 
بالغرب ومل يكن للمناهج ذات البعد الإ�شالمي اأثر مهم يف �شياغة مناهج التعليم 

فيها ول يف و�شع اأهدافها)3(.
ول يخفى اأن معظم �شبابنا يف اجلامعات يجهل الكثري من الرتاث الإ�شالمي   
ويعرف الكثري عن �شخ�شيات اأثرت يف التاريخ الأوربي مثل اأر�شطو وافالطون 
وبرتراند ر�شل و�شارتر ويفتتنون باأعمال كبلر ونيوتن ودالتون وان�شتاين وديكارت 
والفاحتني الأجانب اأمثال نابليون وهانيبال يف جمال ال�شيا�شة . وكذلك بجورج 

املقدمة. –�سفحات  1978م  – القاهرة  امل�سرية  الأجنلو  الزرنوجي– مكتبة  عند  – التعليم  عثمان  �سيد   -1
– 1996م. – القاهرة  الإ�سالمي  للفكر  العاملي  – املعهد  – ط1  و�سقوطها  احل�سارات  قيام  يف  القراآن  �سنن  هي�سور-  حممد   -2

.)117 –  114( – �ش  واملدنية  العلم  دين  – الإ�سالم  عبده  حممد   -3
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وا�شنطون يف الع�شر احلديث . وين�شون اأعمال ابن الهيثم والبريوين وابن �شينا 
واخلوارزمي والرازي والزهراوي والقافقي وابن يون�س ال�شويف والكندي وابن 
املناهج  تلك  �شعت  فقد  امل�شاعر)1(،  بهم  وتوقظ  بهم  نفتخر  ممن  زهر  وابن  ر�شد 
اإىل و�شع حد فا�شل و�شميك بني هوؤلء ال�شباب وبني تراثهم وما�شيهم ، ولكن 
اإن در�شنا ما�شينا رجعنا اإىل جذورنا التي قامت على العدل والأخاء وامل�شاواة 
َسابُِقوَن}  لََا  َوُهْم  الَْيَْاِت  ِف  ُيَساِرُعوَن  {ُأولِئَك  وال�شخ�شية  الفكرية  واحلرية 
]املوؤمنون:61[، والدليل على ذلك كيف ندر�س الفتوحات الإ�شالمية خالل �شدر 
ِ بَِأْفَواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّ إالَّ  الإ�شالم وعهد اخللفاء الرا�شدين {يُِريُدوَن َأْن ُيْطفُِئوا نُوَراللَّ

َأْن يُتِمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن} ]التوبة:32[.
وجدير باملالحظة اأن درا�شة احل�شارة والرتاث الإ�شالمي كان ي�شكل يف   
طريق  عن  وحقق  واملال  اجلهد  وبذل  واملدنية  التقدم  اأمام  عائقاً  الغرب  اأذهان 
ال�شت�شراق وامل�شت�شرقني اأهدافه يف النيل من الفكر والرتاث الإ�شالمي)2( الذي 
لو  العجيب  املتوازن  والروحي  املادي  لالإ�شباع  احلقيقية  واحل�شارة  الرتاث  هو 

فطنوا اإىل ذلك)3(.
الكني�شة  اإل بح�شر  يبلغ هدفه ال�شتعماري  انه لن  الغرب  فكان من راأي   
داخل اجلدران واإبعادها عن التعليم واملجتمع واحلكم ، ولذلك لن يتمكن ال�شرق 
من النهو�س اإل بح�شر الإ�شالم داخل جدران امل�شجد فينفتح بذلك الطريق اأمام 

التقدم والتح�شر امل�شنود بتوحيد اهلل تعاىل يف املظاهر املختلفة)4(.
والأ�شل يف الإ�شالم �شمول العبادات واملعامالت ال�شيا�شية وال�شرعية يف   

الداخل واخلارج والإ�شالم وهذا يدعم البحث العلمي ويرتقي به)5(.
بداأت من  ال�شتعمارية  القرون  املقاومة يف مطلع  اأن حركات  واملعروف   
واجهت  التي  املحن  �شد  معنوي  حمفز  اأكرب  الإ�شالمية  الروح  وكانت  امل�شاجد 

�ش93.  - –  ط1– قطر  للن�سر  اخلليج  موؤ�س�سة   - 1409هـ  احل�ساري– رجب  البناء  يف  درا�سة    - �سفر  حممد  حممود   -1
اأحمد غراب – روؤية اإ�سالمية لال�ست�سراق – لندن : املنتدى الإ�سالمي 1411هـ - �ش6 ، واأنور اجلندي – تاريخ الغزو الفكري والتغريب –   -2

�ش153.
– �ش112. ال�سابق  – املرجع  �سفر  حممد  حممود   -3

– �ش24-23. – 1987م  – بريوت  للماليني  العلم  – دار  فروخ  عمر   : الطرق– ترجمة  مفرتق  على  الإ�سالم   : اأ�سد  حممد   -4
– �ش299. تاريخ  للماليني– بريوت– بدون  العلم  للتاريخ– ط4– دار  الإ�سالمي  خليل– التف�سري  الدين  عماد   -5

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 392

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
العامل الإ�شالمي. وبذلك اأ�شار هيغل املفكر اإىل )اأن التعليم اأعظم عمل يقوم به 
املجتمع الذي يرغب يف التخل�س من الأديان( فرد حممد اأقبال رحمه اهلل )اإياك 

اأن تكون اآمناً من العلم الذي تدر�شه فاإنه ي�شتطيع اأن يقتل اأمة باأ�شرها(.
ول نن�شى الدور العظيم الذي كانت ول تزل بع�س املوؤ�ش�شات التعليمية   
وال�شام  بغداد  احلكمة يف  النظامية وبني  كاملدار�س  قرون  قبل ع�شرة  قامت  التي 
واأنطاكيا وطرابل�س وقرطبة والأزهر وامل�شتعزية ومدار�س احلديث والتي ا�شتهرت 
برفد املجتمع يف الفتوى والق�شاء والتوعية الدينية)1(. وكان باب الجتهاد موجوداً 
بل يف العلوم الطبيعية والريا�شية والطب ، وهي تعك�س م�شتوى احل�شارة الذي 
اأكرث  عاملية  علمية  مراكز  والقاهرة  وبغداد  قرطبة  كانت  عندما  الإ�شالم  اأمة  بلغته 

تطوراً من اأوروبا. 
ولكن دور املوؤ�ش�شات التعليمية احلالية قد اأهملت هذه اجلوانب وتاأخرت   
بهذه  للنهو�س  العلمية  اخلطط  وو�شع  بذلك  العرتاف  وجب  فلذلك  كثرياً 
املوؤ�ش�شات لتوؤدي دورها يف �شياغة الو�شائل التعليمية واملناهج التعليمية واملفاهيم 

والأهداف لتخريج القيادات التعليمية.
نحن ل ندعو لتكرار التجارب وا�شتخدام الأ�شاليب العتيقة والتي حتفظ   
ول تفكر وتقلد ول جتتهد الذي و�شع العامل الإ�شالمي يف م�شاف العامل املتخلف 

بل يجب الأخذ بالأ�شباب احلديثة ما يفيد الإن�شانية)2(.
فيجب التفكري يف تطوير العلوم التطبيقية والعلوم التي تبحث يف الت�شور   
العام للحياة والكون والإن�شان والعالقات الجتماعية واأن نوجد بدائل ا�شالمية 
لعلوم القت�شاد وال�شيا�شة والجتماع وعلم النف�س وغريها)3(. وتخلي�س طالبنا 
هيوم  دايفيد  بريل  وليف  كامي  ودور  كونت  اوج�شت  و  �شيمون  �شان  اأفكار  من 
بافلوف  و  ومندل  �شبن�شروفرويدومارك�شواجنلز  هربرت  و  وهوبز  �شميت  واآدم 

وديوي و برترندار�شل وغريهم لأنك ل جتنى من ال�شوك العنب.
– �ش457 – 1964م  دم�سق  الفكر  – دار  – بريوت  – ط1  الفكر  – دار  الإ�سالمية  العربية  – احل�سارة  خليل  اأبو  �سوقي   -1

مابعدها اأو  – �ش100  �سابق  – مرجع  احل�ساري  البناء  يف  – درا�سة  �سفر  حممد  حممود   -2
– �ش103. 2001م  دي�سمرب  1422هـ  – رم�سان  الع�سرون  بعد  ال�سابعة  ال�سنة  التا�سع  – العدد  الإ�سالم  منار  جملة   -3
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َمْيًل  َتِيُلوا  َأْن  َهَواِت  الشَّ يَتَّبُِعوَن  الَِّذيَن  َويُِريُد  َعَلْيُكْم  يَُتوَب  َأْن  يُِريُد  {َواللَُّ   
املعا�شر  عاملنا  يف  امل�شرحية  و  وال�شعر  الدب  وحتى  ]الن�شاء:27[،  َعِظيًما} 
اأدبي  خمزون  وجود  مع  لفهمها  م�شطلحاتهم  وتوؤخذ  الغرب  اأدباء  عن  ترتجم 
عربي اإ�شالمي راٍق يبحث عن الهتمام به واإخراجه للنا�شئة ملا فيه من فوائد حت�شن 
املدار�س  من  طالبنا  در�س  وهكذا  لالإ�شالم.  الذهبية  الع�شور  يف  النا�س  �شلوك 
الغربية من الالمعقول والوجودية والرمزية وال�شريالية والعدمية وغريها وبع�س 

املبهورين بذلك من العلماء نالوا املجد و ال�شهرة مادياً واأدبياً)1(.
لقد قامت اجلامعات الإ�شالمية يف العامل الإ�شالمي لتوؤكد على اأ�شالة هذه   
المة وتوثيق ارتباط مبا�شيهم الإ�شالمي املجيد وحتي �شخ�شيتها على هدى الكتاب 
الإ�شالمية  الدرا�شات  تن�شيط  من  قلتها  برغم  ومتكنت   ، املطهرة  وال�شنة  الكرمي 
وم�شادرها  الإ�شالمية  الثقافة  نحو  طالبها  توجيه  من  ومتكنت  الأمام  اإىل  ودفعها 
بينها  التي لي�س من  اإمكانياتها املحدودة واملتاحة و  اأكرب من  الأ�شلية ولكن املهام 
املادية ولكن لقلة عدد الأ�شاتذة الأكفاء الباحثني املوؤهلني يف نطاق العلوم ال�شرعية 
ممن يجمعون بني التخ�ش�س العميق الدقيق والثقافة الإ�شالمية الوا�شعة والواعية.

�ش105-104.  - 1406هـ  الآخر  ربيع   -10 الأمة  – كتاب  واملعا�سرة  – الرتاث  العمري  �سياء  اكرم   / الدكتور   -1

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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املبحث الرابع

مناذج تربوية حتتاج اإىل بعث تراثها الفكري
اأهدافها  عن  الرتبوية  اأهدافها  من  الإ�شالمية  اجلامعات  هدف  ف�شل  ميكن  ل   
بعثت لأمتم مكارم  ]اإمنا  الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم:  القدوة يف ذلك  العلمية لأن 
اإ�شهامهم  الذين كان  العلماء  اأبرز  امل�شلمني الوىل على  اأجيال  تربت  الخالق[، فقد 
يف توجيه املجتمع وحت�شينه من املوؤثرات اجلاهلية اأقوى من دور ال�شلطات الر�شمية يف 
مراحل التاريخ الإ�شالمي . واأن كان كل منهما يحتاج اإىل الآخر مثلما حدث يف ع�شر 
الرا�شدين فقد قام عبد اهلل بن م�شعود يف الكوفة باإن�شاء مدر�شة احلديث يف الكوفة 
وقام اأبو مو�شى الأ�شعري ببناء مدر�شة القراءات الب�شرية وداأب التابعون بعدهم على 
ن�شر العلم وتربية الأجيال الإ�شالمية فكان عامر ال�شعبي مبكة املكرمة و�شعيد بن امل�شيب 
يف املدينة املنورة واحل�شن الب�شري وحممد بن �شريين يف الب�شرة وما فعله ابن حزم 
الأندل�س وابن حامد الغزايل يف )كتاب امللل والهواء والنحل()وتهافت الفال�شفة( 

ومئات الأعالم من بعدهم قاموا بدور ن�شر العلم ومكنوا لذلك يف ديار الإ�شالم.
وقد منع اأحمد بن حنبل بوقفته امل�شهورة من باب النحراف يف العقيدة معر�شاً   
نف�شه للخطر وكان النا�س يتوبون بالآلف على يد ابن اجلوزي ببغداد ويعلن الع�شرات 
اإ�شالمهم اأثر خطبة يلقيها يف جامع املن�شور. ويقف ابن تيمية وقفة م�شهورة يف اجلهاد 
بالعلم والل�شان ومقارعة البدع والنحرافات يف كتابه ]درء تعار�س العقل والنقل[)1( 
وبالنف�س ل�شد غزو التتار ول يخفى دور املعز عبد ال�شالم يف تهيئة املجتمع الإ�شالمي 
اأمام الغزو املغويل الغربي الذي اجتاح العامل الإ�شالمي خالل القرن ال�شابع الهجري 
وهكذا تتاىل امل�شلحون املجدون الذين ت�شدوا للغزو ال�شليبي وال�شتعماري احلديث 
]اجلزائري – املهدي - ال�شنو�شي الأفغاين – حممد عبده اإلخ[ واليوم نحن اأحوج 
اإىل هوؤلء لبعث افكارهم امل�شتنرية لأننا نواجه اأخطاراً معا�شرة اأخطر مما مرت به المة 
ِ ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر  لُوا نِْعَمَت اللَّ الإ�شالمية حتى ل يقع علينا قوله: {َأَلْ َتَر إَِل الَِّذيَن َبدَّ

الَْبَوار} ]اإبراهيم:28[.
اأبو حامد الغزايل – تهافت الفال�سفة – حتقيق : �سليمان دينار-ط5 – دار املعارف مب�سر – �ش126 –وابن تيمية – جمموع فتاوى – املجلد   -1

– �ش528. – الرباط  املعارف  دار  – مكتبة   7
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املبحث اخلام�س
الأ�سالة و املعا�رشة يف فهم الرتاث

لقد انفتح العامل الآن على الثقافة العاملية ومالأ العلمانيون بها الفراغ الذي   
يزيد حالة الغرتاب والنقطاع بيننا وجذورنا الإ�شالمية.

امل�شتقبلة  والروؤية  العلمي  اخليال  من  والإفادة  الأخذ  وجب  ولذلك   
الكمبيوتر  الإن�شان ويحرمنا  الآلة على  ت�شيطر  تركها حتى ل  العامل ل  عند علماء 

والو�شائط احلديثة من �شعادة الدنيا و�شعادة الآخرة التي نن�شدها جميعاً)1(.
اإذن ميكن القتبا�س من جتارب الأمم الأخرى كما حدث يف جمالت الطب   
والهند�شة والفلك والريا�شيات واآلت احلرب يف الع�شور الإ�شالمية من الفر�س 
باأخالقنا  العتبار  يف  الأخذ  يجب  ولكن   ، وغريهم  والإغريق  والهنود  والروم 
فيها  اأدبية  الكون وتاأ�شي�شاً  على ذلك ظهرت مناذج  وقيمنا وتوجيه ذلك لإعمار 
حتليالت عميقة للنف�س الإن�شانية ب�شبب منو علم النف�س مبدار�شه املختلفة وخدمة 
علم الجتماع والق�شةوال�شعر بتعميق امل�شمون ول �شك اأن هذه العلوم لي�شت 
�شلبية دائماً �شاأنها �شاأن العلوم الريا�شية والطبيعية وميكن الإفادة منها يف ت�شمني 

امل�شامني الأدبية الإ�شالمية خا�شة يف جمالت ت�شور النف�س والكون)2(.
والعاملي  الإ�شالمي  التاريخ  �شياغة  اإعادة  حول  عديدة  درا�شات  ظهرت   
من منظور اإ�شالمي. والإفادة من مفاهيم النقد التي األفها املحدثون حتت عنوان 
)م�شطلح احلديث( وهذا مو�شوع تناوله اآخرون باملدح واآخرون بالذم ، واأغلب 
ا�شتقالل  فنظرية  الإ�شالم  تبدو جديدة موجودة يف  التي  الع�شرية  امل�شطلحات 
ال�شلطات التي تن�شب اإىل مون�شكبو فاإن الإ�شالم قد اأقرها قبله بع�شرة قرون فكان 
�شئون  يف  يتدخل  ل  نف�شه  اخلليفة  ولكن  ا�شتقالتهم  ويقبل  الق�شاة  يعني  اخلليفة 

الق�شاة واأحكامهم)3(.
زغلول راغب النجار – التقدم العلمي التقني يف العامل الإ�سالمي – جملة المة – العدد ال�ساد�ش – ال�سنة الأوىل اأبريل 1981م – قطر – �ش9-8.  -1

�سمري اأيوب – تاأثريات اليدلوجيا يف علم الجتماع – ط1 – بريوت – 1983م – �ش192 –نكل�سون– علم الفلك – ترجمة :علي م�سطفى   -2
– �ش45. العربي  الأمناء  – معهد  العلمية  الثقافة  – مكتبة 

– �ش486-484. – 1994م  القاهرة  النه�سة  – مكتبة  – ط7  ج1   : الإ�سالم  تاريخ  ح�سن-  اإبراهيم  ح�سن   -3

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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وهذا الأمر ي�شدق على الكثري من املبادئ الع�شرية فقد ا�شتفاد الأوربيون   
الفل�شفية  الروؤية  بني  فجمعوا  امل�شلمني  عند  التجريبي  العلمي  البحث  منهج  من 
واملنهج العلمي الإ�شالمي الذي اأ�شفناه الآن وهذا ما اأقره برتراند را�شل بقوله)اأن 
العرب كانوا �شادة التجريب ولكن مل يفطن اإىل اأنهم فعلوا ذلك يف اإطار الت�شور 
القراآين بدًل من النظري اليوناين( لأن الإ�شالم دعاهم اإىل النظر يف الطبيعة واإىل 

ك�شف اأ�شرارها با�شتخدام العقل واحلوا�س وت�شخريها.

خامتـــــــة
بعد البحث وال�شتق�شاء تو�شل الباحث اإىل النتائج والتو�شيات الآتية:  

اأوًل: النتائج:
يتميز الرتاث الإ�شالمي بالرثاء الفكري واملعريف.  -1

يحتاج الرتاث الإ�شالمي اإىل اإعادة �شياغة وعر�س.  -2
يتهم الرتاث الإ�شالمي بالوعورة يف لغته والتعقيد يف عر�شه و�شعوبة فهمه   -3
على ال�شباب والنا�شئة، لذلك وجب تب�شيطه ون�شره بو�شائل مي�شرة ومنهجية 

علمية منا�شبة.
واجبات اجلامعات واملراكز العلمية عظيم لإبراز دور الرتاث الإ�شالمي حتى   -4

ت�شتفيد منه الأجيال الالحقة ول يندثر ذلك الرتاث العظيم.
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ثانياً : التو�سيات:
على الأخوة اأ�شاتذة اجلامعات و املراكز البحثية  واجبات عظيمة جتاه حتقيق   .1

الأهداف الرتبوية والعلمية وذلك بالرغبة ال�شادقة يف خدمة الإ�شالم.
الإن�شان  بني  تفاعل  اإىل  للمعلومات  ح�شد  من  واملعلومات  الثقافة  حتويل   .2

والعقيدة والفكر والتي تظهر يف �شلوك الفرد ال�شالح.
ترتكز  الإ�شالمية  والثقافة  الإ�شالمية  الدرا�شات  لتدري�س  ا�شرتاتيجية  و�شع   .3
ال�شعف والإفادة من  نقدية ل�شتجالء مواطن  املا�شي درا�شة  على درا�شة 

الإيجابيات.
درا�شة خ�شائ�س الثقافة الإ�شالمية ومدى مالئمة طرق التدري�س املعا�شرة   .4

لها.
مراعاة مبداأ الرتاكم وحتديد مدى توافر الأ�شالة واملعا�شرة فيه .  .5

وتبني  الثقافية  امل�شرية  وتر�شد  التقومي  تعني على  واعية  نقدية  ايجاد حركة   .6
مدى تطابقها مع ال�شرتاتيجية .

الإفادة من تكنولوجيا التعليم على نطاق وا�شع يف التعليم الإ�شالمي ومراكز   .7
البحوث الإ�شالمية.

و�شع �شوابط حمددة لالنفتاح على الثقافات العاملية لال�شتفادة من جتربة   .8
املجتمع الإ�شالمي الول يف مواجهة احل�شارات العاملية.

اإعادة �شياغة مناهج العلوم الجتماعية من تاريخ وجغرافيا واجتماع واقت�شاد   .9
والدرا�شات  والنقدية  الأدبية  والدرا�شات  نف�س  وعلم  وتربية  و�شيا�شة 

الفل�شفية وغريها.
�شياغة النظم الرتبوية الإ�شالمية التي جتنبنا الأخذ من الغرب الذي يحتل   .10
وحتدي  اجلرمية  وت�شاعد  بالعدم  والح�شا�س  اخللقي  والتحلل  ال�شياع  فيه 

القانون والعنف و�شريعة الغاب يف التعامل مع الآخرين.
توفري الأ�شاتذة الكفاء للتدريب يف اجلامعات الإ�شالمية الذين يجمعون بني   .11

الأ�شالة يف الفكر والإفادة من تكنولوجيا التعليم لتو�شيله اإىل النا�شئة.

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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امل�ســـادر واملراجـــع

اأوًل : امل�سادر باللغة العربية:
القراآن الكرمي وال�شنة النبوية

ثانياً : املراجع:
ابن تيمية – جمموع فتاوى – مج7 – مكتبة املعارف – الرباط.  .1

اأبو حامد الغزايل – تهافت الفال�شفة – حتقيق : �شليمان دينار – ط5 – دار   .2
املعارف مب�شر.

الإ�شالمي  – املنتدى  – لندن  لال�شت�شراق  اإ�شالمية  – روؤية  اأحمد غراب   .3
1411هـ.

اأكرم �شياء العمري – الرتاث واملعا�شرة – كتاب الأمة 1406هـ.  .4
اأنور اجلندي – تاريخ الغزو الفكري والتغريب.  .5

ح�شن اإبراهيم ح�شن – تاريخ الإ�شالم – ج1 – ط7 – مكتبة النه�شة –   .6
القاهرة 1994م

حيدر بامات– دور امل�شلمني يف بناء املدنية الغربية املركز الإ�شالمي.  .7
زغلول راغب النجار – التقدم العلمي الثقايف يف العامل الإ�شالمي – جملة   .8
الأمة الإ�شالمية – العدد ال�شاد�س – ال�شنة الأوىل - ابريل 1981م - قطر.

بريوت   – ط1   – الجتماع  علم  يف  اليدلوجيا  تاأثري   – اأيوب  �شمري   .9
1983م.

– القاهرة  امل�شرية  الأجنلو  الزرنوجي– مكتبة  �شيد عثمان– التعليم عند   .10
1978م.

�شيد قطب – الإ�شالم وم�شكالت احل�شارة ط7 – دار ال�شروق – بريوت   .11
1982م.

�شوقي اأبو خليل – احل�شارة العربية الإ�شالمية – دار الفكر – ط1 – بريوت   .12
1964م. – دم�شق  الفكر  – دار 
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عبد احلميد النجار – ال�شهود احل�شاري لالأمة الإ�شالمية – املعهد العاملي   .13

للفكر الإ�شالمي.
عبد اهلل حممد المني / احل�شارة الإ�شالمية – معهد ا�شالم املعرفة ط1/   .14

اخلرطوم 2007م
عماد الدين خليل – التف�شري الإ�شالمي للتاريخ – ط4 – دار العلم للماليني   .15

ت(.  . ب   ( – بريوت 
العلم  – دار  زكي  اأني�س  – ترجمة  احل�شارة  – �شقوط  ويل�شون  كولون   .16

للماليني – بريوت 1963م.
لني ال�شون– علم الفلك – ترجمة : علي م�شطفى – مكتبة الثقافة العلمية   .17

العربي. الإمناء  – معهد 
– دار  – ترجمة: عمر فروخ  الطرق  – الإ�شالم على مفرتق  اأ�شد  حممد   .18

العلم للماليني – بريوت 1987م.
حممد عبده – الإ�شالم دين العلم واملدنية.  .19

حممد فريد وجدي – من معامل الإ�شالم – الدار امل�شرية اللبنانية للكتب   .20

ط1 1994م.
حممد مندور – يف الأدب والنقد.  .21

حممد هي�شور – �شنن القراآن يف قيام احل�شارات و�شقوطها – ط1 املعهد   .22

العاملي للفكر الإ�شالمي – القاهرة 1996م.
حممود حممد �شفر – درا�شة يف البناء احل�شاري – موؤ�ش�شة اخلليج للن�شر   .23

– ط1 – قطر 1409هـ.
جملة منار الإ�شالم – العدد التا�شع – ال�شنة ال�شابعة والع�شرون – رم�شان   .24

1422هـ - دي�شمرب 2001م.

دور الرتاث ال�صلمي يف البعث احل�صاري

حمور التاريـــــخ
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ثالثاً : املراجع الجنبية:

1. Sheply A Dictionary of word literature.
2. Alexandrepapaclopoudislam and muslim Art trans by Robert 

Erich wollondon,thames and Hudson,1980.
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2- Number of students in classes should be reduced to accommodate the use 

of Communicative Language Teaching approach.
3- Classrooms should be well organized and prepared with authentic 

materials and aids.
4- Visual aids should be clearly stated and illustrated to the class.
5- The management should keep the communicative approach and its 

activities in focus while designing syllabus.
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5. Conclusion and Recommendations 
 This section will conclude this study with the main findings results, 
conclusion and recommendations. In this study the questionnaire is used as 
a tool for collecting the required data. The sample is taken randomly from 
English language supervisors from different schools in Wad-Madani town 
in Sudan.Statistical Package for Social Science (SPSS) is used for analyzing 
the data. Finally, the questionnaire was constructed from three dimensions 
with twelve items concerning various aspects of the study. Thus, the data was 
discussed analyzed and the main findings were carried.
5 - 1. The main findings:
1- Sudanese EFL teachers at secondary schools are not able to use 

Communicative Language Teaching to develop the students’ 
communicative competence.

2-  There are problems hindering using ofCommunicative Language 
Teaching in Sudanese secondary schools’ classrooms: like 
- Large number of students in classrooms.
- Lack of the authentic materials and aids.

3- English language syllabus at secondary schools is not designed to develop 
the students’ communicative competence.

5 - 2. Conclusion:
 This study is an attempt to shed the light about the difficulties and 
problems of   teaching English language in secondary schools. The ultimate 
aim is to diagnose the difficulties and problems of using the Communicative 
Language Teaching approach by the EFL secondary school teachers in Wad-
Madani Town Locality in Wad-Madani Town and to suggest someremedial 
procedures. The study came out with above mentioned findings, and in light 
of those findings the researcher recommended the followings:
1- EFL teachers at secondary schools should well trained in teaching 

methods in general and mainly in Communicative Language teaching 
especially, because it is the most suitable method in developing the 
students’ communicative Competence.

THE DIFFICULTIES INUSING THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH 
BYSUDANESEEFL TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS: DIAGNOSIS AND REMEDY

17حمور اللغــــات
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Table (4 - 3)

Statement 
Strongly 

agree
agree Neutral disagree disagree

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
The topics of English 
language syllabus 
based on the traditional 
methods of teaching.

10 67 3 20 0 0 1 7 1 7

The topics of the 
syllabus lack the 
communicative 
activities. e.g  Role 
play, pair and group 
activities etc…

5 33 6 40 1 7 2 13 2 13

The syllabus does 
not cover all the 
language skills, 
mainly listening and 
speaking that develop 
the communicative 
competence of the 
students.

12 80 3 20 0 0 0 0 0 0

TOTAL 27 60% 12 27% 1 2% 3 7% 3 7%
 According to the results in table (43-) and chart (487%) ,(3-) of the 
respondents to the questionnaire agree that English language syllabus at 
secondary schools is not designed to develop the students’ communicative 
competence, because The topics of English language syllabus at secondary 
schools based on the traditional methods of teaching. Also this syllabus 
lacks the communicative activities that develop the students’ communicative 
competence. In addition to that, the syllabus ignores totally two main skills of 
learning the language, listening and speaking. 

16
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Lack of 
authentic 
materials in 
the English 
classroom is a 
problem. 

9 60 4 27 1 7 0 0 0 0

Teacher is 
responsible 
for providing  
conducive 
environment 
in which 
learner can 
communicate 
and grow.

11 73 3 20 1 7 0 0 0 0

TOATL 42 56% 12 16% 4 5% 1 1% 0 0%

Chart (4 - 2)

 As stated in table (42-) and chart (472%),(2-) of the respondents 
to the questionnaire agree that,there are problems hindering applying 
the communicative language teaching in Sudanese secondary schools 
classrooms.Large classes, lack of the authentic materials and aids in English 
classroomare some types of these problems that contribute negatively in using 
the Communicative Language Teaching (CLT).
4 - 2 - 3 Hypothesis Three:
 English language syllabus at secondary schools is not designed to 
develop the students’ communicative competence.

THE DIFFICULTIES INUSING THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH 
BYSUDANESEEFL TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS: DIAGNOSIS AND REMEDY

15حمور اللغــــات
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Chart (4 - 1)

 
 According to the results in table (4 - 1) and chart (487%),(1-) of the 
respondents to the questionnaire agree thatSudanese EFL teachers at secondary 
schools are not able to use communicative language teaching approach to 
develop the students’ communicative competence, because they are not well 
trained in teaching methods, mainly they do not have sufficient knowledge of 
the Communicative Language Teaching approach (CLT). Also those teachers 
do not have the fluency when they speak the language inside the classrooms.
4 - 2 - 2 Hypothesis Two:There are problems hindering applying the 
communicative language teaching in Sudanese secondary schools 
classrooms.

Table (4 - 2)
Statement Strongly 

agree
agree Neutral disagree Strongly 

disagree
Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %

Communicative 
L a n g u a g e 
Teaching CLT 
cannot be 
applied in large 
classes.

12 80 2 13 0 0 1 7 0 0

I n s u f f i c i e n t 
support to 
teachers of 
English in terms 
of teaching 
aids contributes 
negatively in 
using CLT.

10 67 3 20 2 13 0 0 0 0

14
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Table (4 - 1)

Statement
Strongly 

agree
agree Neutral disagree Strongly 

disagree
Frequency  %  Frequency % Frequency % Frequency % Frequency %

Most of EFL 
teachers at 
secondary schools 
are not well trained 
in language 
teaching.

8 53 5 33 1 7 1 7 0 0

Most of EFL 
teachers at 
s e c o n d a r y 
schools do not 
have sufficient 
k n o w l e d g e 
of teaching 
methods.  

10 67 4 27 1 7 0 0 0 0

Most of EFL 
teachers have 
misconcep t ion 
a b o u t 
Communicative 
L a n g u a g e 
Teaching. CLT.

9 60 4 27 1 7 1 7 0 0

Most of EFL 
teachers do not 
have chances 
to be  trained in 
Communicative 
L a n g u a g e 
Teaching  CLT.

4 27 7 47 2 13 1 7 1 7

T e a c h e r s ` 
deficiency in 
spoken English is 
a problem.

11 73 3 20 1 7 0 0 0 0

TOTAL 42 56% 23 31% 6 8% 3 4% 1 1%

THE DIFFICULTIES INUSING THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH 
BYSUDANESEEFL TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS: DIAGNOSIS AND REMEDY

13حمور اللغــــات



ال�سنة الرابعة - العدد ال�ساد�ش - رم�سان/�سوال 1439هـ - يونيو 2018م 407

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم • عمادة البحث العلمي •
to be supportive of Professional Development (PD) initiatives to improve 
CLT implementation of their universities. Finally the has concluded that , it is 
essential for the universities to arrange in-service Professional Development 
(PD) opportunities to sustainably support the teachers to improve their CLT 
implementation and ensure continuous and effective student learning. 

3. Methodology
 This section describes the methods used in approaching the problem 
in question. It includes description of the sample of the study andthe tool used 
to collect data and the techniques used to analysis the data.
3 - 1. The Sample of the Study:
 The researcher selected randomly 15 English Language supervisors 
at different schools with different genders and experiences.They wereasked 
about EFL teaching and the methods used by those teachers when they 
teach. 
3 - 2. The method and the tool of the study:
 The researcher used a descriptive analytical methodology to conduct 
the study. Also a questionnaire that contains three axes with 12 items wasused 
for collecting the data.

4. Data Analysis and Discussion
This section will present, analyze and discuss the results of the collected data 
using the supervisors` questionnaire. To analyze the data, the researcher used 
the statistical method. The study has been conducted on a random sample 
for EFL supervisors at secondary schools in big Wad-Madani locality in 
Wad-Madani town.The results of the questionnaire will be interpreted and 
discussedindetails.
4 - 1. Results of the questionnaire:

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
N valid 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Median 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1.50 4.00 2.00 1.50
Mode 1 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1

Std. Deviation .819 .845 .997 .736 .988 1.055 .841 1.015 .971 1.196 1.102 1.377
4 - 2. Testing the results of the questionnaire against the hypotheses 
4 - 2 - 1. Hypothesis one:
        Sudanese EFL teachers at secondary schools are not able to use communicative 
language teaching approach to develop the students’ communicative competence.

12
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classroom are not sufficient for motivating students.
3- Abdullah Coskun (Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey) 2011 
(Investigation of the Application of Communicative Language Teaching in 
the English Language Classroom – A Case Study on Teachers’ Attitudes in 
Turkey) (published paper)Journal of Linguistics and Language Teaching 
Volume 2 Issue 1(2011).
 This qualitative study aimed to reveal whether teachers’ classroom 
practice overlap with their attitudes towards certain features of Communicative 
Language Teaching (CLT) such as pair and group-work activities, fluency 
and accuracy, error correction and the role of the teacher. For collecting the 
data, the researcher conducted an open-ended questionnaire with two teachers 
of English teaching a group of intermediate students to reveal their attitudes 
towards CLT, the researcher had observed each participating teacher’s lesson 
for an hour during which they cover a speaking warm-up, a listening extract 
and grammar presentation with its practice.The findings have indicated that 
there is a discrepancy between teachers’ classroom practices and the attitudes 
they expressed. The major challenges in the implementation of CLT from both 
teachers’ perspective are found to be large class size, traditional grammar-
based examinations and the little time available to prepare communicative 
materials.
4- A.G.Anto,F Coenders and J.Voogt (Arba Minch University, Arba Minch 
Ethiopia) 2012 (Assessing the Current Implementation of Communicative 
Language Teaching For English Language Teachers in Ethiopian 
Universities). Published paper. Journal,Staff and educational development 
international,Volume 16, issue 1
 The study has attempted to assess the Current Implementation of 
Communicative Language Teaching (CLT) in two Ethiopian Universities to 
identify professional development needs of English language teachers. Data 
were gathered through teachers’ questionnaire, interviews, focusing group 
discussions, and classroom observation, and analyzed using both quantitative 
and qualitative methods. The study has found that a good number of teachers 
of the universities lack the appropriate professional preparations in CLT, 
particularly in-service training. Although the teachers’ self- reports said that 
they have sufficient subject matter knowledge and pedagogical knowledge 
and skills of CLT, but data from department heads, student discussions, 
and classroom observations tend to contradict with with the report of most 
teachers. Furthermore, the study suggests the management of the universities 

THE DIFFICULTIES INUSING THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH 
BYSUDANESEEFL TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS: DIAGNOSIS AND REMEDY

11حمور اللغــــات
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learners’ errors and of her/his own role in facilitating language learning”.
CLT emphasis on the processes of communication between learners according 
to this view the role of a teacher inside classroom as a teacher fronted 
instruction changed to facilitator.
 (ibid, 1980) «the teacher has two main roles, the first role to facilitate 
the communication process between all participants in the classroom and 
between these participants and the various activities and texts. The second 
role is to act as an independent participant within the learning-teaching group.
If the two previous role of a teacher applied in the class room for learning 
teaching process, they could lead learners not merely to learn the language 
but also to enjoy learning it. 
2 - 5. Previous Studies
1- Musa, Fadil Mohammed, 2007, unpublished M.A study.
 The study tested two different methods in approaching ELT. The 
communicative – based method and the teacher fronted method through 
control and experimental groups. Two groups were used to collect the data, 
an experimental group taught by a language teaching communicative and 
activities such as presentation, role play and information gap discussion, 
were used during the lessons. Also a control group was thought using teacher 
fronted methodof teaching the study concludedto the following results:
- There was a positive attitude towards learning English by communicative 

based method.
- Big numbers of students in one class have negative effects on 

communication.
- The students who were taught by communicative based method were 

more successful than those were taught by teacher fronted method. 
2- Nasur,  Nahla Mohaned, 2008, unpublished MA study.
 The investigated the role of communicative approach and its 
techniques as they used inside the classroom.Also the study checked classroom 
interaction, teachers, competence and materials used in the classroom so as to 
see if they are appropriate to develop learners` communicative competence.
The researcher recommended that teachers should be trained in the area of 
methodology.Visual aids should beclearly stated and illustrated to the class 
and the study concludedto the following finding:
- The current methods and instruments which are used in 2nd secondary 

schools do not base on the communicative approach.
- Class activities, techniques and procedures that teachers carried out in the 
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3- Group work:is a collaborative activity whose purpose is to foster 
communication in the target language, in a larger group setting.

4- Information gap:is a collaborative activity, whose purpose is for students 
to effectively obtain information that was previously unknown to them, 
in the target language.

5- Opinion sharing:is a content-based activity, whose purpose is to engage 
students` conversational skills, while talking about something they care 
about.

6- Scavenger hunt:is a mingling activity that promotes open interaction 
between students.

Communicative activities give the students the opportunity to interact as 
equal partners. They don`t just sit and react to stimuli. Interacting is far more 
stimulating than merely reacting.They provide the students with a great 
number of opportunities to develop positive relationships with other students 
and with the teacher. Communicative activities give the sts a higher level of 
motivation to learn the language.
2 - 3. The role of learners
 The role of the learners in communicative language teaching in the 
classroom has changed from listener to debater or negotiator.
Jack C. Richards (2006:9) asserts that “Learners now have to participate in 
classroom activities that based on a cooperative rather than individualistic 
approach to learning. Students have to become comfortable with listening to 
their peers in group work or pair work tasks, rather than relying on the teacher 
for a model. They are expected to take on a greater degree of responsibility 
for their own learning”.
 Breen and Candlin, (1980, p.110) describe the learners` role negotiator 
merges from and interacts with the role of joint negotiator with in the group in 
the class room procedures and activities which the group undertakes.
This notion about learners’ role inside a classroom is to exchange information 
between each other in a way that maintain their relation thoughtfully,and this 
can lead learners to a good class room interaction between each other rather 
than the teachers.
2 - 4. The role of the teachers
 Jack C. Richards (2006:9) claims that “the teachers have to play the role 
of facilitator and monitor. Rather than being a model for correct speech and 
writing and one with the primary responsibility of making students produce 
plenty of error-free sentences, the teacher has to develop a different view of 
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9- Judicious use of native language is 
accepted where feasible.

10- Translation may be used where 
students need or benefit from it.

11- Reading and writing can start from 
the first day, if desired.

12- The target linguistic system will 
belearned best through the process of 
struggling to communicate.

13- Communicative competence is 
the desired goal (i.e. the ability to use 
the linguistic system effectively and 
appropriately).

14- Linguistic variation is a central 
concept in materials and methodology.

15- Sequencing is determined by any 
Consideration of content, function of 
meaning which maintains interest.

16- Teachers help learners in any way 
that motivates them to work with the 
language.

17- Language is created by the individual 
often through trial and error.

18- Fluency and acceptable language is 
the primary goal: accuracy is judged not 
in the abstract but in context.

19- Students are expected to interact 
with other people, either in the flesh, 
through pair and group work, or in their 
writings.

20 -The teacher cannot know exactly 
what language the students will use.

21- Intrinsic motivation will spring from 
an interest in what is being communicated 
by the language.

22- Contextualization is a basic 
premise.

2 - 2. Types of activities used in Communicative Language Teaching
 Mitchell, Rosamond, (1988) states that “CLT teachers choose 
classroom activities based on what they believe is going to be most effective 
for students developing communicative abilities in the target language (TL). 
Oral activities are popular among CLT teachers, as opposed to grammar drills 
or reading and writing activities, because they include active conversation 
and creative, unpredicted responses from students. Activities vary based on 
the level of language class they are being used in. They promote collaboration, 
fluency, and comfort in the TL”. The six activities listed and explained below 
are commonly used in CLT classrooms: 
1- Role-play: Is an oral activity usually done in pairs, whose main goal is 

to develop students` communicative abilities in a certain setting, e.g the 
instructor sets the scene: where is the conversation taking place? (e.g, in 
a café, in a park, etc.).

2- Interview:is an oral activity done in pairs, whose main goal is to develop 
students` interpersonal skills in the target language, e.g the instructor 
gives each student the same set of questions to ask a partner and the 
Students take turns asking and answering the questions in pairs.

8
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2. Literature Review:
2 - 0. Introduction:
 Still there are many difficulties face teachers in the field of language 
teaching, although much efforts have been made to improve English Language 
Teaching process,this section addresses literature review and previous studies 
related to the topic in question.
2 - 1. Communicative language teaching:
 According to Richards and Redgers (2001) “The communicative 
language teaching first emerged in 1970s due to the increase of immigration 
in Europe as well as the need for workers to communicate”.
The CLT aims to prepare learners for long term goals to develop communicative 
competence rather than short term goals, the immediate classroom tasks. 
The communicative competence means to be able to use the language 
communicatively with people in a variety of setting and situation (Hymes. 1972: 

Richards 1992).
 Communicative language teaching (CLT) is an approach to the teaching 
of second and foreign languages. One of the most characteristic features 
of communicative language teaching is that it pays systematic attention to 
functional as well as structural aspects of language, combining these into a 
more fully communicative view.
CLT is usually characterized as abroad approach to teaching, rather than 
as a teaching method with a clearly defined set of classroom practices.
One of most recognized of these list in Nuna’s (1991) five features of CLT. 
The communicative approach must be based on responding to the students 
communicative need and interests. The approach should alsobe based on the 
language which the students will be in touch with in realistic situation. It has 
been cited in Jack c. Richards& Andtheodore s. Rodgers (1986: 67,68) that 
“the communicative language teaching has the following characteristics: 
1- Meaning is paramount. 2- Dialogs, if used, center around 

communicative functions and are
not normally memorized.

3- Language learning is learning to 
communicate.

4- Effective communication is sought.

5- Drilling may occur, butperipherally. 6- Comprehensible pronunciation is 
sought.

7- Any device which helps the learners 
is accepted - varying according to their 
age, interest, etc.

8- Attempts to communicate may be 
encouraged from the verybeginning.
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1 - 4. Objectives:
The aims of this study are:
1. To find out that are EFL teachers able to implement the communicative 

language teaching in their classrooms.
2. To find out the problems facing EFL teachers at secondary schools when 

applying the communicative language teaching CLT in their classrooms
3. To find out that whether the syllabus suits the communicative language 

teaching method or not.
1 - 5. Research questions:
The study will provide answers for the following questions:
1. To what extent Sudanese EFL teachers at secondary schools are able 

to use the communicative language teaching approach in developing 
Students communicative competence?

2. What are the problems facing EFL teachers at secondary schools when 
applying the communicativelanguage teachingCLT in their classrooms?

3. To what extent the syllabus is designed to suit communicative language 
teaching method (CLT)?

1 - 6. Hypotheses:
1. Sudanese EFL teachers are not able to use communicative language 

teaching methodto developthe students’ communicative competence.
2.  There are problems hindering applying the communicative language 

teaching in Sudanese secondary schools classrooms.
3. English language syllabus at secondary schools is not designed to develop 

the students’ communicative competence.
1- 7. Methodology:
 This study will adopt a descriptive analytical method.A questionnaire 
will be given to 15 of EFL supervisors in Wad-Medani locality, Wad-Medani 
Town as a tool for collecting data.After collecting and organizing the 
relevant data, Statistical Package for Social Science (SPSS) will be used for 
analyzing data. Based on the results and findings, some recommendations 
and suggestions will be stated.
1 - 8. Limitation of the study:
 This study is limited to investigate the difficulties and problems face 
EFL Sudanese teachers in higher secondary schools in Wad-Madani Locality-
Wad-Madani Town-Sudan in implementing the Communicative Language 
Teaching (CLT)in the Academic year 2017- 2018. 
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1 - 1. Introduction
 Nunan,David (19911) states that “Communicative Language Teaching 
(CLT), which is an approach to the teaching of second and foreign languages, 
emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of learning a 
language. It is also referred to as “Communicative Approach”. Historically, 
CLT has been seen as a response to the Audio-Lingual Method (ALM), and 
as an extension or development of the Notional-Functional Syllabus”. 
 The CLT is a method which makes students use the target language 
a great deal through practicing and communicating meaningfully in different 
communicative activities such as group works, pair works, language 
games problem-solving by encouraging learners first to develop fluency. 
Communicative method is one of the most effective methods in achieving 
communicative competence.
 English Language is taught as a foreign language in Sudan in secondary 
schools, so a teaching method like Communicative method will help mostly 
the students to communicate in the target language effectively.
From my teaching experiences in teaching English language at Sudanese 
secondary schools and later at universities, I have discovered that, most of 
the teachers have difficulty in teaching methods particular in Communicative 
Language Teaching approach.It’s essential that English language teachers 
should focus on communicative competence rather than on more mastery of 
structures. 
1 - 2. Statement of the problem:
 It has been observed that most of the teachers at Sudanese secondary 
schools have inadequate ability in helping students to develop their 
communicative competence, because they do not have sufficient knowledge 
about teaching methods mainly the Communicative Language Teaching 
approach.  
1 - 3. Significance of the study
 This study will mainly investigate the difficulties and problems 
that face EFL Sudanese teachers at higher secondary schools in using 
communicative language teaching CLTin order to find solutions for these 
problems. The findings of this study might be of great help to do useful 
reforms in English language syllabus at secondary schools, also this study 
may help the decision makers to do acontinuous training sessions for the EFL 
teachers at the secondary schools. 
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م�ستخل�س الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�شة اإىل ت�شخي�س ال�شعوبات وامل�شاكل التي تواجه   
يف  الثانوية   املدار�س  يف  اجنبية   كلغة  الجنليزية  للغة  ال�شودانيني  املعلمني 
الدرا�شة يف  اأجريت  وقد  التدري�س.  التوا�شلية يف  الطريقة   نهج  ا�شتخدام 
ال�شودان يف  الو�شطية   يف  الولية  الثانوية  يف  حملية ود مدين،  املدار�س 
فرباير من عام 2018 . ا�شتخدم ال�شتبيان لعدد 15 من م�شريف اللغة الجنليزية 
مبحلية ودمدين جلمع املعلومات للدرا�شة مو�شع ال�شوؤال. كما ا�شتخدم اي�شاً 
برنامج احلزم الح�شائية للدرا�شات الجتماعية SPSS.اظهرت نتائج الدرا�شة 
يف  التوا�شلية  الطريقه  وا�شتخدام  فهم  يف  وم�شكالت  �شعوبات  هنالك  ان 
التدريب  لعدم  يرجع  ذلك  ان  النتائج  ت�شري  كما   . ال�شاتذة  لدي  التدري�س 
التوا�شلية  بالطريقة  الكايف لغلب  هوؤلء ال�شاتذة ، واي�شاً لعدم معرفتهم 
بالتدريب   الباحث  يو�شي  التي ذكرت  النتائج  . وعلي �شوء   التدري�س  يف 
اجليد لهوؤلء ال�شاتذه علي الطريقة التوا�شلية يف التدري�س. كما اي�شا يجب 

الو�شع يف العتبار الطريقة التوا�شلية عند  و�شع املناهج.
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Abstract
 This study aims at investigating the difficulties and problems that EFL 
Sudanese teachers face at higher secondary schools in using Communicative 
Language Teaching approach CLT. The study was conducted in the higher 
Secondary Schools in Wad Madani Locality, the central state in Sudan in 
February2018.Aquestionnaire was used for15 EFLsupervisors inWad 
Madani,for collecting data about the topic under question, Statistical Package 
for Social Science (SPSS) was used for analyzing data. The findings have 
shown that the teachers face difficulties and problems in understanding 
and using the CommunicativeLanguage Teaching approach. The results 
show that, this is due to the lack of inadequate training for most of the EFL 
teachers, also because of their insufficient knowledge about Communicative 
Language Teaching CLT. In the light of the research findings, the researcher 
recommended that the EFL teachers at secondary schools should be well trained 
in using the Communicative Language Teaching approach in classrooms. The 
management also should keep the communicative approach in focus while 
designing syllabus.
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