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بحث بعنوان)�صروط الإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهًا وقانونًا

وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية(

ملخ�ص البحث

 اإنَّ احلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره ، ونعوذ باهلل من �صرور اأنف�صنا و�صيئات 

اأعمالنا ، من يهده اهلل فال م�صل له ، ومن ي�صلل فال هادي له ، واأ�صهد اأن ال اإله اإال 

اهلل وحده ال �صريك له. واأ�صهد اأنَّ حممداً عبده ور�صوله ، واأمينه على وحيه ، وخريته 

من خلقه ، و�صفريه بينه وبني عباده ، املبعوث بالدين القومي ، واملنهج امل�صتقيم ، اأر�صله 

اهلل رحمة للعاملني ، واإماماً للمتقني ، وحجًة على اخلالئق اأجمعني .

وبعد:

   بعد اال�صتعانة باهلل �صبحانه وتعاىل، ووقويف على كثري من الق�صايا القانونية، 

والتي تتعلق باجلنايات، وخ�صو�صاً، جرائم احلدود،فرئيت اأن اأكتب،متتبعاً، ما جاء 

يف هذه الق�صية ومدى موافقتها لل�صريعة االإ�صالمية الغراء.فجاء هذا البحث الذي 

على  املقدمة  ا�صتملت  وخامتة.  مباحث  وثالثة  مقدمة  يف  ليجئ  هيكلته،  اقت�صت 

ومنهج  البحث،  واأهمية  البحث،  واأهداف  البحث،  وم�صكلة  املو�صوع،  اختيار  اأ�صباب 

البحث، وحدود البحث،وهيكل البحث.وي�صمل املبحث االأول: مفهوم االإح�صان، لغة 

،واملبحث الثاين: �صروط االإح�صان يف الفقه االإ�صالمي  وا�صطالحا فقهياً وقانونياً 

اأر�صتها  التي  املبادئ  الرابع:  ،واملبحث  االإح�صان  ثبوت  الثالث:  واملبحث   ، والقانون 

بع�ض املحاكم ال�صودانية،ب�صاأن االإح�صان ومناق�صتها،وخامتة:ت�صتمل على اأهم النتائج 

والتو�صيات.

    واأهم ما خارج به البحث هو:1-مما ال�صك فيه اأن االإح�صان له اأثر وا�صح على 

عقوبة جرمية الزنا اإذا ما ثبت، حيث اأنه يغري العقوبة من اجللد اإىل الرجم.

2-اإذا ثبت حد الزنا وثبت االإح�صان ال يحق للمحكمة تغيري نوع العقوبة ال�صرعية 

الثابتة ،اإال اإذا اأتت ب�صبهة تدراأ تلك العقوبة.

3-تخبط املحاكم يف تاأويل الن�صو�ض ،اعتمادا على املذاهب الفقهية التي يقلدونها 

،مما له االأثر يف ت�صارب االأحكام.

4-خلو مذكرة اإرفاق القانون اجلنائي ل�صنة 1991م من تو�صيح املذهب املتبع يف 

تف�صري الن�صو�ض ال�صرعية .

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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مقدمة:

اإنَّ احلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره ، ونعوذ باهلل من �صرور اأنف�صنا و�صيئات 

اأعمالنا ، من يهده اهلل فال م�صل له ، ومن ي�صلل فال هادي له ، واأ�صهد اأن ال اإله اإال 

اهلل وحده ال �صريك له. واأ�صهد اأنَّ حممداً عبده ور�صوله ، واأمينه على وحيه ، وخريته 

 ، امل�صتقيم  واملنهج   ، القومي  بالدين  املبعوث   ، بينه وبني عباده  ، و�صفريه  من خلقه 

اأر�صله اهلل رحمة للعاملني ، واإماماً للمتقني ، وحجًة على اخلالئق اأجمعني .

وبعد:

   فاإين اأقدم هذا البحث راجيا من اهلل �صبحانه وتعاىل ،اأن ينفع به ، وي�صتفيد 

منه القائمون على اأمر ت�صريع القوانني يف ال�صودان،واأن يدخر ثوابه يل و لوالدي، 

ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون.

اأ�صباب اختيار املو�صوع:تتمثل اأ�صباب اختيار هذا املو�صوع يف االآتي:

1-رغم و�صوح اأن االإح�صان له االأثر الوا�صح على حد الزنا جند كثري من املحاكم 

ال�صودانية درجت على اإ�صقاط حد املح�صن بنفي �صبهة االإح�صان.

2-الوقوف على ال�صبهة املعتربة �صرعاً، لنفي االإح�صان عن املكلف.

م�صكلة البحث: ميكن �صياغة م�صكلة البحث يف ال�صوؤال االآتي:

   ما هو االإح�صان ؟

   ومن هذا ال�صوؤال يتفرع ال�صوؤال االآتي:

   ما هو املنهج العلمي الذي يتبعه القا�صي يف تف�صري الن�صو�ض يف حالة عدم 

و�صوح الن�ض؟ .

اأهداف البحث:

    يهدف هذا البحث  اإىل:

1-معرفة االإح�صان الذي يتم به رجم الزاين.

2-ر�صم املنهج العلمي ، يف تف�صري الن�صو�ض ،وامل�صطلحات القانونية .

3-تو�صيح كيفية العمل يف حالة عدم وجود الن�ض.

4-تزويد القا�صي بروؤية فقهية قانونية، لتعينه على حتقيق العدالة، والو�صول 

اإىل ق�صد امل�صرع.

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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اأهمية البحث:

   تنبع اأهمية البحث من اأهمية معرفة االإح�صان واأثره على حد الزنا.

منهج البحث:

التاأريخي والو�صفي والتحليلي، متناواًل       يتبع الباحث يف هذا البحث املنهج 

.
1
اآراء الفقهاء وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية

 حدود البحث:

احلدود املكانية :جمهورية ال�صودان .

احلدود الزمانية :الفقه االإ�صالمي قدمياً وحديثاً ،والقانون اجلنائي ال�صوداين 

ل�صنة 1991م، واأحكام املحاكم ال�صودانية .

هيكل البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

املبحث الأول:مفهوم الإح�صان :

املطلب الأول: تعريف الإح�صان يف اللغة:

   واملح�صنة: ذات الزوج وقد تكون احلرة البكر يدلك على ذلك قول اهلل تعاىل 
   

 فاإن ابن 
2
يف االإماء:) فاإن اأتني بفاح�صة فعليهن ن�صف ما على املح�صنات من العذاب (

فاإذا  يقروؤها  عبا�ض  ابن  وكان  اإ�صالمها  االأمة  اإح�صان  وقال  اأح�صن  فاإذا  قراأ  م�صعود 

.
3
اأح�صن على ما مل ي�صم فاعله ويف�صره فاإذا اأح�صن بزوج وكان ال يرى على االأمة حدا

واحلرّية  والَعفاِف  باالإ�صالم  �َصنة  ْ حمحُ تكون  ة 
َ
واملراأ املنعحُ  االإْح�صاِن  �صل 

َ
واأ      

.
4
َنة وكذلك الرجل �صِ ْ �َصنة وحمحُ ْ ة فهي حمحُ

َ
ْح�َصَنت املراأ

َ
والتزويج يقال اأ

املطلب الثاين:تعريف الإح�صان يف ال�صطالح الفقهي: 

اعتربها  �صفات  اجتماع  عن  عبارة  فهو   :
5
احلنفية عند  االإح�صان  اأواًل-تعريف 

ال�صحيح  والنكاح  واالإ�صالم  واحلرية  والبلوغ  العقل  وهي   ، الرجم  لوجوب  ال�صرع 

وكون الزوجني جميعا على هذه ال�صفات ، وهو اأن يكونا جميعا عاقلني بالغني حرين 

م�صلمني ، والدخول، وهو االإيالج يف القبل يف نكاح �صحيح وهما ب�صفة االإح�صان.

: هو اأن يتزوج الرجل العاقل البالغ احلر امراأة 
6
ثانيًا: تعريف الإح�صان عند املالكية

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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ْي مباًحا مع اْنِت�َصاٍر .
َ
ولو اأمة اأو كتابية  نكاًحا �صحيًحا الِزًما  ويطاأها َوْطًئا �صحيًحا ، اأ

َوالعقل  َوالبلوغ  االإ�صالم  مبعنى  جاء   :
7
ال�صافعية عند  االإح�صان  تعريف  ثالثاً: 

َواحلرية َوالعفة َوالتزويج َوَوْطِء املكلف احلر يف نكاح �صحيح.

: من وطئ زوجته  ال �صريته  بنكاح �صحيح  
8
رابعاً: تعريف االإح�صان عند احلنابلة

ال باطل وال فا�صد  ولو كتابية يف قبلها ولو يف حي�ض اأو �صوم اأو اإحرام ونحوه  وهما  

اأي : الزوجان  مكلفان حران ولو م�صتاأمنني اأو ذميني  فال اإح�صان مع �صغر اأحدهما 

اأو جنونه اأو رقه فعلم منه اأنه ال اإح�صان مبجرد العقد وال باخللوة ، وال الوطء يف 

الدبر اأو ما دون الفرج ، وال بوطء زنا اأو �صبهة ، وال ي�صرتط يف االإح�صان االإ�صالم.

الفقهي، وتعريف  التعريف اال�صطالحي  اللغوي ال يختلف عن       فالتعريف 

االأئمة االأربعة ،متقارب مع وجود بع�ض الفروق والتي نتناولها عند حتليل ال�صروط 

ن االإح�صان ،ويف  ،واأف�صل ما جاء يف تعريف االأئمة تركيزهم على ال�صروط التي تكوَّ

اختالفهم �صعة للدولة التي بع�ض �صكانها يدين بدين غري االإ�صالم.

املطلب الثالث:تعريف الإح�صان يف ال�صطالح القانوين :

�صيطرة  حتت  وقوعه  منذ  و�صعي  جنائي  قانون  فيه  ي�صود  ال�صودان  ظل  لقد 

للعقوبات  قانون  اأول  االجنليزي  العام  احلاكم  اأ�صدر  حيث  الربيطاين،  اال�صتعمار 

1860م ،فاألغي هذا القانون و�صدر  1899م نقاًل عن القانون الهندي ال�صادر يف  عام 

بداًل عنه قانون العقوبات ل�صنة 1925م ،وظل هذا القانون �صارياً حتى �صدور قانون 

1925م وا�صتمر العمل به  1974م والذي كان ترجمة حرفية لقانون  العقوبات ل�صنة 

حتى بزوغ فجر الت�صريعات االإ�صالمية ، و�صدر قانون العقوبات ل�صنة 1983م م�صتماًل 

. 
9
على احلدود والق�صا�ض، ثم األغي و�صدر بداًل عنه القانون اجلنائي ل�صنة 1991م

فتاأتي  احلدود  جرائم  على  تن�ض  مل  و�صعية  كلها  ال�صابقة  القوانني  اأن  مبا 

مقارنتنا فقط على قانون العقوبات ل�صنة 1983م ، والقانون اجلنائي ل�صنة 1991م.

اأوًل:تعريف الإح�صان يف قانون العقوبات ال�صوداين ل�صنة 1983م.

رغم  االإح�صان  م�صطلح  يعرف  ،مل  1983م  ل�صنة  ال�صوداين  العقوبات  قانون     

تناوله جلرمية الزنا يف املادة)318(الفقرة)1(منها:من يرتكب جرمية الزنا يعاقب 

بكراً.واملادة)430(بفقرتيها  كان  اإذا  جلدة  مائة  وباجللد  حم�صناً  كان  اإذا  باالإعدام 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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)1(و)2(ون�صها:كل من تكون زوجة رجل وتواقع �صخ�صاً اآخر ترتكب جرمية الزنا.

وتعاقب باجللد والغرامة وال�صجن اأو اأي عقوبة اأخرى مقررة يف دينها ال�صماوي.اإذا 

كانت املراأة م�صلمة توقع عليها عقوبة الزنا وفق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

   هذا الن�ض القانوين ترك للقا�صي اأن ياأخذ باأي املذاهب �صاء.

كما جاء يف �صابقة حكومة ال�صودان /�صد/مرمي حممد عبد اهلل)م ع/م ك/1405/21هـ( 

،)مكرر م ع/حدي/1405/3هـ(. لقد  ا�صرتط القانون يف حالة اإ�صدار عقوبة الرجم على 

العقوبة على  لتوقيع   )2(430 املادة  ا�صرتطت   املادة318(، كما   ( اأن يكون حم�صناً  املدان 

. 
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املراأة امل�صلمة اأن تكون متزوجة . ولكن مل يعرف القانون االإح�صان

ثانيًا:تعريف الإح�صان يف القانون اجلنائي ال�صوداين ل�صنة 1991م.

الزوجية  قيام  باالإح�صان  بقولها: يق�صد   )3( املادة)146(الفقرة  عرفته      

ال�صحيحة وقت ارتكاب الزنا  على اأن يكون قد مت فيها الدخول.

اال�صطالحي  التعريف  يف  جاءت  التي  ال�صروط  بع�ض  عن  التعريف  �صكت      

الفقهي كما نرى عند حديثنا عن �صروط االإح�صان.

املطلب الرابع: تعريف الإح�صان عند بع�ص املحاكم ال�صودانية 

العليا)حمكمة نق�ص(.

اأمرين  اإىل  املحاكم ال�صودانية مل تتفق على تعريف لالإح�صان ،ويرجع ال�صبب 

،االأول اأن القوانني ال�صودانية ال�صابقة مل تورد معنى لكلمة االإح�صان الأنها مل يكن 

العقوبات  �صابقاً(، ماعدا قانون  االإ�صالمية )كما و�صحنا  ال�صريعة  ت�صريعها  م�صدر 

1983م وهذا القانون مل يعرف االإح�صان ، كما ذكرنا، والقانون اجلنائي 1991م ،عرفه 

تعريفا مبهما كما جاء تعريفه يف املادة )146(الفقرة)3(.

 ) /اإعدام/2007/153م  اأ  ع/غ  )م  م.�ض.ي  �صد  ال�صودان  حكومة  �صابقة  يف  فجاء 

1991م هي املذهب  ،املرجعية الفقهية يف م�صاألة االإح�صان يف القانون اجلنائي ل�صنة 

اجلعفري )ال�صيعة االإمامية(في�صار اإليه عند تاأويل الن�ض الت�صريعي اأو تف�صري مبهمة 

اأو تف�صيل املجمل يف عن�صر االإح�صان املن�صو�ض عليه يف املادة 146)3(من القانون.

ال�صيعة االإمامية لكنها مل تذكر تعريف  ال�صابقة اعتمدت على مذهب  اأن  رغم 

االإح�صان واإمنا اكتفت باأن غياب الزوج يهدم االإح�صان ،فزوجة الغائب تعترب غري 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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الذي  ال�صفر  حد  هو  االإح�صان  عن�صر  معه  ينعدم  الذي  الغياب  ،ومقدار  حم�صنة 

 .
11

يرخ�ض فيه الق�صر والفطر

     مل ين�ض القانون اجلنائي ل�صنة 1991م ،على اأن مذهب ال�صيعة االإمامية هو 

املذهب املعتمد يف تف�صري م�صطلح االإح�صان ،لكنه اأورد له تعريف يف املادة 146)3(من 

القانون، مبا اأن االإح�صان له عالقة بالزواج، فقانون االأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني 

ل�صنة 1991م اأوىل بتف�صري االإح�صان ،واعتمد هذا القانون يف مادته اخلام�صة املذهب 

احلنفي يف حالة عدم وجود الن�ض.فمذهب ال�صيعة االإمامية ، مل يكن من املذاهب 

املعتمدة يف ال�صودان ال فقهاً ،وال قانوناً. 

ع/م  م  اآدم،  اأحمد  اهلل  عبد  ال�صودان/�صد/اأمرية  حكومة  �صابقة  يف  جاء        

ك/1984/108 ،مكرر/حدي/1984/34 ، اعتمدت مذهب االإمام اأبي حنيفة ومل تعتمد 

مذهب ال�صيعة االمامية ،عند حديثها عن ال�صبهة بقولها:فاإن راأي االإمام اأبي حنيفة 

.
12

اأنها اإذا اأقرت بالزنا ب�صخ�ض فاأنكر وكذبها يف ذلك فاإن احلد ي�صقط عنها لل�صبهة

     اإذاً مل يعرف قانون العقوبات ال�صوداين ل�صنة 1983م االإح�صان فعرفته املحكمة 

وفقاً ملذهب االإمام اأبي حنيفة ، العتمادها لهذا املذهب.

   و�صابقة حكومة ال�صودان /�صد / حممد حممود طاهر، م ع / م ك / 80 / 1984 

،مكرر/حدي/1984/21 ، اأر�صت مبداأ اإذا اأقر اأحد املتهمني بالزنا وكذبه االآخر �صقط 

.
13

احلد وفقاً للمذهب احلنفي

املبحث الثاين : �صروط الإح�صان:

   االإح�صان الذي به يتم رجم الزاين، البد اأن تتوفر فيه، �صروط حمددة،عند 

اأهل الفقه، واأهل القانون.فنذكر اأواًل ال�صروط عند الفقهاء،ثانياً عند القانون، وعمل 

املحاكم ال�صودانية.

املطلب الأول:�صروط الإح�صان يف الفقه الإ�صالمي:

: و�صروط االإح�صان عندهم هي:
14

اأوًل:�صروط الإح�صان عند احلنفية

1- العقل :فالأن للزنا عاقبة ذميمة ، والعقل مينع عن ارتكاب ما له عاقبة ذميمة .

 2-البلوغ : الأن ال�صبي ؛ لنق�صان عقله ولقلة تاأمله ال�صتغاله باللهو واللعب ال 

يقف على عواقب االأمور فال يعرف احلميدة منها والذميمة .

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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 3-احلرية: الأن احلر ي�صتنكف عن الزنا وكذا احلرة ؛ ولهذا ) ملا قراأ ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم اآية املبايعة على الن�صاء وبلغ اإىل قول اهلل تعاىل ) وال يزنني ( 

قالت هند امراأة اأبي �صفيان : اأوتزين احلرة يا ر�صول اهلل ؟ (

يف  الكفر  و�صع  هو  الذي  الزنا  من  فيمنع  لل�صكر  موجبة  كاملة  4-االإ�صالم:   

مو�صع الأنه نعمة ال�صكر.

ِبِهما  يقع  َوال  ا  ِفيدحُ يحُ ال  واْلَفا�ِصدحُ  الباطل  النكاح  الأن  ال�صحيح:  الزواج  5-عقد   

اال�ْصِتْغَناءحُ .

اءحُ  اْقِت�صَ فالأنه  ؛  ال�صحيح  بالنكاح  الدخول  َواأما   : عليها  باملعقود  6-الدخول 

ال�صهوة بطريٍق َحالٍل فيقع به اال�ْصِتْغَناءحُ عن احلراِم.

7-وجود هذه ال�صفات يف الزوج والزوجة ، َواأما اعتبار اْجِتَماِع هذه ال�صفات يف 

بكمال  ي�صعرحُ  وذا   ، بكماِل حالهما  ي�صعرحُ  اجتماعهما فيهما  ؛ فالأن  َجِميًعا  الزوجني 

اقت�صاء ال�صهوة من اجلانبني ؛ الأن اقت�صاء ال�صهوة بال�صبية َواملجنونة قا�صر ، َوكذا 

، وكذا بالكافرة ؛ الأن طبع  بالرقيق ؛ لكون الرق من نتائج الكفر فيفرعنه الطبع 

امل�صلم ينفر عن اال�صتمتاع بالكافرة .

ْن 
َ
اأ َراَد 

َ
اأ َعْنهحُ ِحنَي   

حُ َّ
َي اهلل َذْيَفَة َر�صِ اَلمحُ حِلحُ َوال�صَّ اَلةحُ  َعلَْيِه ال�صَّ النَِّبيُّ  َقاَل  ولهذا ) 

.
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نحَُك ( �صِ ْ ًة : َدْعَها َفاإِنََّها اَل حتحُ وِديَّ َج َيهحُ َيَتَزوَّ

 ، �َصًنا  ْ    فوجود هذه ال�صفات َجِميًعا فيهما �صرط ؛ لكون كل واحد منهما حمحُ

ِحيِح بعد �صائر ال�صرائط متاأخًرا عنها، فاإن تقدمها مل يعترب  َوالدخول يف النكاح ال�صَّ

ما مل يوجد دخول اآَخرحُ بعدها ، فال اإح�صان لل�صبي َواملجنون َوالعبد َوالكافِر ، َوال 

بالنكاح الفا�صد َوال بنف�ض النكاح ما مل يوجد الدخول .وما مل يكن الزوجان َجِميًعا 

نَّ الزوج العاقل البالغ احلر امل�صلم اإَذا دخل 
َ
َفِة االإح�صان، حتى اأ وِل على �صِ خحُ وقت الدُّ

ْو كتابية، ثم اأدركت ال�صبية َواأفاقت املجنونة 
َ
ْو اأمة اأ

َ
ْو جمنونة اأ

َ
بزوجته ، وهي �صبية اأ

ريحُ حم�صًنا ما مل يوجد دخول اآَخرحُ بعد زوال  َواأعتقت االأمة َواأ�صلمت الكافرة ؛ ال َي�صِ

ِجَدْت هذه ال�صفات  ْرَجمحُ ، فاإذا وحُ هذه العوار�ض ، حتى لو زنى قبَل دخول اآخر - ال يحُ

�َصًنا ، َواإمنا ي�صري االإْن�َصانحُ َداِخاًل يف احل�صن َعْن الزنا عند توفر  ْ �صار ال�صخ�ض حمحُ

. 
16

املوانع ، وكل واحد من هذه اجلملة مانع عن الزنا ، فعند اجتماعها تتوفرحُ املوانع

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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   ال خالف يف هذه ال�صرائِط اإال يف االإ�صالم ، فاإنه روي عن اأبي يو�صف اأنه لي�ض 

�َصًنا بنكاح الكتابية، والدخول بها يف  ْ من �صرائط االإح�صان حتى ال ي�صرَي امل�صلم حمحُ

. 
17

ظاهِر الرواية

   وكذلك الذمي العاقل البالغ احلر الثيب اإذا زنى ال يرجم يف ظاهر الرواية بل 

يجلد ، وعلى ما روي عن اأبي يو�صف ي�صري امل�صلم حم�صنا بنكاح الكتابية ، ويرجم 

 ، ( ولو كان 
18

نْيِ وِديَّ اَلمحُ َرَجَم َيهحُ اَلةحُ َوال�صَّ نَّهحُ َعلَْيِه ال�صَّ
َ
الذمي به ، واأحتج مبا روي) اأ

املطلق  والدين   ، الزنا  للزجر عن  االإ�صالم  ا�صرتاط  والأن  ؛  ملا رجم  �صرطا  االإ�صالم 

. 
19

ي�صلح للزجر عن الزنا؛ الأن الزنا حرام يف االأديان كلها

لَّ  كحُ وا  َفاْجِلدحُ ايِن  َوالزَّ اِنَيةحُ  الزَّ الذمي قوله تعاىل)  زنا  الكا�صاين :ولنا  يف      قال 

( اأوجب �صبحانه وتعاىل اجللد على كل زان وزانية ، اأو على 
20

َما ِماَئَة َجْلَدٍة  َواِحٍد ِمْنهحُ

انتفى  ، ومتى وجب اجللد  املوؤمن والكافر  مطلق الزاين والزانية من غري ف�صل بني 

وجوب الرجم �صرورة ؛ والأن زنا الكافر ال ي�صاوي زنا امل�صلم يف كونه جناية ، فال ي�صاويه 

يف ا�صتدعاء العقوبة كزنا البكر مع زنا الثيب .وبيان ذلك : اأن زنا امل�صلم اخت�ض مبزيد 

قبح انتفى ، ذلك يف زنا الكافر وهو كون زناه و�صع الكفران يف مو�صع ال�صكر ؛ الأن دين 

اَلةحُ  هحُ َعلَْيِه ال�صَّ االإ�صالم نعمة ودين الكفر لي�ض بنعمة ، ويف زنا امل�صلم بالكتابية ) َقْولحُ

 
21

نحَُك �صِ ْ ًة : َدْعَها َفاإِنََّها اَل حتحُ وِديَّ َج َيهحُ ْن َيَتَزوَّ
َ
َراَد اأ

َ
 َعْنهحُ ِحنَي اأ

حُ َّ
َي اهلل َذْيَفَة َر�صِ اَلمحُ حِلحُ َوال�صَّ

) والذمي م�صرك 
22

ْح�َصٍن  ِ َفلَْي�َض مِبحُ
َّ

�ْصَرَك ِباهلَل
َ
اأ ) وقوله علية ال�صالة وال�صالم ( َمْن 

على احلقيقة فلم يكن حم�صنا وما ذكرنا اأن يف اقت�صاء ال�صهوة بالكافرة ق�صورا ، فال 

يتكامل معنى النعمة فال يتكامل الزاجر ، وقوله الزجر يح�صل باأ�صل الدين قلنا : نعم 

، لكنه ال يتكامل اإال بدين االإ�صالم ؛ الأنه نعمة فيكون الزنا - من امل�صلم - و�صع الكفران 

يف مو�صع ال�صكر ، ودين الكفر لي�ض بنعمة ؛ فال يكون يف كونه زاجرا مثله .

   واأما حديث رجم اليهوديني فيحتمل اأنه كان قبل نزول اآية اجللد ؛ فانت�صخ 

بها .ويحتمل اأنه كان بعد نزولها ، ون�صخ خرب الواحد اأهون من ن�صخ الكتاب العزيز ، 

واإح�صان كل واحد من الزانيني لي�ض ب�صرط لوجوب الرجم على اأحدهما ، حتى لو 

كان اأحدهما حم�صنا واالآخر غري حم�صن ، فاملح�صن منهما يرجم ، وغري املح�صن 

يجلد ، ثم اإذا ظهر اإح�صان الزاين بالبينة اأو باالإقرار يرجم بالن�ض واملعقول ، اأما 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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�ْصِلٍم  الن�ض فاحلديث امل�صهور ، وهو قوله عليه ال�صالة وال�صالم ) اَل َيِحلُّ َدمحُ اْمِرٍئ محُ

ْفٌر َبْعَد اإمَياٍن ، َوِزًنا َبْعَد اإْح�َصاٍن ، َوَقْتلحُ َنْف�ٍض ِبَغرْيِ َحقٍّ (  اإالَّ ِباإِْحَدى َمَعاٍن َثاَلٍث : كحُ

. )
23

�َصًنا  ْ اَلمحُ َرَجَم َماِعًزا َوَكاَن حمحُ اَلةحُ َوال�صَّ نَّهحُ َعلَْيِه ال�صَّ
َ
.وروي ) اأ

اأقدم  فاإذا   ، الزنا  املوانع من  عليه  توفرت  اإذا  املح�صن  اأن  فهو  املعقول  واأما      

عليه مع توفر املوانع - �صار زناه غاية يف القبح ، فيجازى مبا هو غاية يف العقوبات 

الدنيوية وهو الرجم ؛ الأن اجلزاء على قدر اجلناية ، اأال ترى اأن اهلل �صبحانه وتعاىل 

توعد ن�صاء النبي عليه ال�صالة وال�صالم مب�صاعفة العذاب اإذا اأتني بفاح�صة ؛ لعظم 

 - �صبحانه وتعاىل   - نعم اهلل  ؛ لعظم  املوانع فيهن  توفر  جنايتهن ؛ حل�صولها مع 

عليهن ؛ لنيلهن �صحبة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وم�صاجعته ، فكانت جنايتهن 

.
24

على تقدير االإتيان غاية يف القبح ، فاأوعدن بالغاية من اجلزاء .كذا ههنا 

: ، و�صروط االإْح�َصاِن عندهم، َِهَي:
25

ثانيًا:�صروط الإح�صان عند املالكية

َها  نحُ يحُْح�صِ وال  واطئها  املجنونة  حت�صني  املدونة:  َويف  َوالعقل   -2، البلوغ   -1

اإَذا  ويعاقب  دينه  اأهل  اإىل  ويرد  الزنا  الكافرحُ يف  واالإ�صالم: ال يحد  .،3-َواحلرية،4- 

ي�صرتط كمال  الأنه ال  ؛  باالإ�صابة  َوعرب   ، ِنَكاٍح الزم  واالإ�صابة يف عقد   -5،  ، اأعلنه. 

ْو قدرها من مقطوعها6- ووطء �صحيح بانت�صار ، 
َ
�َصَفِة ، اأ الوطِء بل يكفي َمِغيبحُ احْلَ

واأما الوطءحُ الفا�صد كوْطِء احلائ�ض َواملحرمة َواملعتكفة وال�صائمة فنقل اللخمي عن 

ى بعد الوطء  ْم�صَ
َ
اأ ابن دينار واملغرية اأنه يح�صن ويف كون الوطء يف نكاح ذي خيار 

َوِطَئ  ْن 
َ
اأ بعد  زنى  .)وقيل(اإذا  َواأ�صهب  القا�صم  ابن  عن  اللخمي  عن  نقاًل  اإح�صاًنا 

زوجته يف حي�صها، ونحوه فاإنه يحد حد البكِر ؛ لعدم حلية الوطء الواقع بعد العقد 

، وهو  ، فذكر ما يغني عنه  واأما علم اخللوة   -8، 7-وعدم مناكرٍة  ال�صحيح الالزم  

االإ�صابة الأنها اأخ�ض .

َحدحُ الزوجني دون �صاحبه ، فالزوجة االأَمةحُ 
َ
      واالإطالق يف املراأة اأنه قد يح�صن اأ

نَّ الكتابية حت�صن 
َ
ْو احلرةحُ املطيقة حت�صن زوجها احلر البالغ وال يح�صنها ، كما اأ

َ
اأ

.
26

زوجها امل�صلم وال يح�صنها، واملجنونة حت�صن العاقل وال يح�صنها

ْو كانا على 
َ
ْو الرجل اأ

َ
ْت املراأة بعد اإح�صانها اأ َ ميَّ

َ
    قال يف النوادر قال حممد واإن َتاأ

. 
27

ا يِف خمت�صر الوقار ْي�صً
َ
نكاحهما فقد وجب عليهما االإح�صان و�صرح بذلك اأ

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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ثالث  عندهم  املح�صن  يف  وي�صرتط   :
28

ال�صافعية عند  الإح�صان  ثالثًا:�صروط 

�صفات:

1- التكليف فال حد على �صبي وال جمنون لكن يوؤدبان مبا يزجرهما.

الولد ومن بع�صه رقيق حم�صنني، الأنَّ  واأم  الرقيق واملكاتب  2- احلرية فلي�ض 

اأنها متنع الفواح�ض ؛ الأنها �صفة كمال و�صرفها  اجلناية تتغلظ باحلرية من جهة 

َدنِّ�ضحُ عر�صه ومن جهة اأنها تو�صع طرق احلل اإْذ للحر  ا يحُ وال�صريف ي�صون نف�صه َعمَّ

نكاح اأربع حرائر ، وال يحتاج ِفيِه اإىَل اإْذٍن غالباً بخالف من فيه ِرقٌّ ِفيِهَما.

3- الوطء يف نكاح �صحيح ويكفي تغييب احل�صفة وال ي�صرتط كونه ممن ينزل 

ويح�صل بوطء يف احلي�ض واالإحرام وعدة ال�صبهة وال يح�صل بالوطء مبلك اليمني. 

ِبِه ق�صى الواطئ ال�صهوة وا�صتوفى اللذة  ِحيٍح ؛ الأن  واإمنا اعترب الوطء يف نكاح �صَ

ْو ردة 
َ
اأ ْن ميتنع عن احلرام؛ والأنه يكمل طريق احلل بدفع البينونة بطلقة 

َ
اأ فحقه 

واعترب وقوعه يف حال الكمال ؛ الأنه خمت�ض باأكمل اجلهات ، وهو النكاح ال�صحيح 

مَّ زنى ، وهو كامل  فاعترب ح�صوله من كامل َحتَّى ال يرجم من وطئ، وهو ناق�ض ثحُ

ويرجم من كان كاماًل يف احلالني ، واإن تخللهما نق�ض كجنون ورق فالعربة بالكمال 

 ، �صار حم�صناً  اإنه  ذكره من حيث  املراأة  ا�صتدخلت  اإَذا  النائم  يرد  وال   ، احلالني  يف 

َكلٍَّف عند الفعل الأنا نقول اإنه مكلف ا�صت�صحاًبا حلالِه قبل النوم ومبا تقرَر  ولي�ض مِبحُ

مَّ زنى  علم اأنه ال يعترب الوطء مع كامل ، وال ع�صمته حتى لو وطئ ، وهو حربي ثحُ

ِجَم ، وق�صية َكاَلِمِهْم كما قال ابن الرفعة: اأنه ال ي�صرتط يف  ٌة رحُ ْن عقدت له ِذمَّ
َ
بعد اأ

. 
29

االإْح�َصاِن اأن يكون الواطئ خمتاًرا

 وهل يح�صل بالوطء ب�صبهة اأو يف نكاح فا�صد؟ قوالن: امل�صهور وبه قطع اجلمهور: 

ال، وهل يح�صل بوطء زوجة قبل التكليف واحلرية؟ وجهان: اأ�صحهما عند اجلمهور 

)وهو ظاهر الن�ض(: ال، فال يجب الرجم على من وطئ يف نكاح �صحيح وهو �صبي 

اأو جمنون اأو رقيق ثم زنى بعد كماله، وحكي وجه ثالث: اأنه يح�صل بوطء ال�صبي 

دون الرقيق، ووجه رابع عك�صه فاإن �صرطنا وقوعه يف حال الكمال فهل ي�صرتط كون 

الزاين االآخر كاماًل؟ حينئذ فيه ثالثة اأقوال: اأظهرها: ال، فلو كان اأحدهما كامال 

دون االآخر �صار الكامل حم�صناً، الأنه حر مكلف وطئ يف نكاح �صحيح ، والثاين: نعم، 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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فلو كان اأحدهما غري كامل مل ي�صر الكامل حم�صناً، والثالث: اإن كان نق�ض الناق�ض 

بالرق �صار الكامل حم�صناً، واإن كان ب�صغر اأو جنون فال، وقال االإمام هذا اخلالف يف 

.
�صغرية اأو �صغري ال ي�صتهيه اجلن�ض االآخر فاإن كان مراهقاً ح�صل قطعا30ً

 وعند ال�صافعية لي�ض من �صرط االإح�صان االإ�صالم فاإذا زنى ذمي مكلف حر وطئ 

اأو بعد  الردة  اإح�صانه فلو زنى يف  يف نكاح �صحيح رجم ولو ارتد حم�صن مل يبطل 

.
31

االإ�صالم رجم

: وي�صرتط احلنابلة لالإح�صان االآتي:
32

رابعًا:�صروط الإح�صان عند احلنابلة

ْو ذميني 2 – احلرية ، واملح�صن ، من 
َ
1-التكليف ، مكلفان حران ولو م�صتاأمنني اأ

وطئ زوجته ، ال �صريته 3- الوطء يف نكاح �صحيح يف القبل . ال باطل وال فا�صد ، ال 

ْو ما دون الفرج ، وال بوطء 
َ
اإح�صان مبجرد العقد َوال باخللوة ، وال الوطء يف الدبر اأ

ْو �صبهة.
َ
زناً اأ

االإ�صالم  االإْح�َصاِن  يف  ي�صرتط  وال  لالإح�صان.  �صرطاً  لي�ض  عندهم  واالإ�صالم 

نَّ 
َ
اأ القا�صي  وذكر   . فرجما  الزانيني  اليهوديني  برجم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الأمره 

.
33

اأحمد ن�ض اأنه ال يح�صل االإح�صان بوطئه يِف حي�ض و�صوم واإحرام ونحوه

جند من ال�صروط املتفق عليها عند االأئمة االأربعة هي)العقل،والبلوغ،واحلرية ، 

والوطء يف نكاح �صحيح(، وبقية ال�صروط خمتلف عليها.ف�صرط االإ�صالم عند احلنفية 

يو�صف  اأبو  ذلك  اإىل  معهم  ،وذهب  واحلنابلة  ال�صافعية  عند  �صرطاً  ،ولي�ض  واملالكية 

من احلنفية.ويتحقق الدخول عند املالكية وال�صافعية بدخول احل�صفة يف قبل املراأة.

والوطء يف احلي�ض اأو النفا�ض اأو ال�صوم اأو االإحرام ال يتم به االإح�صان عند احلنابلة 

عدا  ما  الزوجني  يف  ال�صروط  هذه  وي�صرتط  املذهب.  يف  خالف  فيه  املالكية  وعند 

املالكية ي�صرتطونها يف الزوج دون الزوجة .وزاد املالكية �صرًطا اآخر وهو عدم املناكرة 

،فلو ادعى الزوج اأنه مل يطاأ زوجته وقالت وطئني ،اأو ادعى اأنه وطئها وقالت مل يطاأين 

، فال يح�صل االإح�صان، مبجرد املناكرة ،وال يطلب دليل على الوطء اأو عدمه. 

   ومن هذا مل ي�صرتطوا قيام الزوجية بعد الدخول ،فلو طلقها اأو غاب عنها ال 

ينفي االإح�صان ما دام حتقق الدخول .

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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املطلب الثاين: �صروط الإح�صان يف القوانني ال�صودانية: 

اأواًل: يف قانون العقوبات ال�صوداين 1983م:مل يذكر لالإح�صان �صروطاً .

ثانياً: يف القانون اجلنائي ال�صوداين 1991م:ي�صرتط لالإح�صان االآتي:

اأ-قيام الزوجية ال�صحيحة وقت ارتكاب الزنا .

ب- على اأن يكون قد مت فيها الدخول.

قيام  فذكر   ، ب�صيطة  �صروطاً  و�صع  1991م  ل�صنة  اجلنائي  ال�صوداين  فالقانون 

قانون  يف  وجاء  ال�صحيحة،  الزوجية  قيام  معنى  يعرف  ،ومل  ال�صحيحة  الزوجية 

االأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني ل�صنة 1991م املادة)135(الزواج ال�صحيح القائم، فقيامه 

اإما حقيقة اأو حكماً ،فعليه فلو زنا وزوجته يف طالق رجعي ومل تنق�ض عددتها فهو 

حم�صن ،واأما اإذا انق�صت عدتها فهو غري حم�صن،وهي كذلك.والزواج ال�صحيح وفقاً 

لهذا القانون كما عرفته املادة)54(هو ما توافرت اأركانه ، وجميع �صرائط �صحته،وفقاً 

الأحكام هذا القانون.واأركانه وفقاً لهذا القانون ذكرته املادة)12(الزوجان ،واالإيجاب 

اأو عاقاًل  والقبول.ومل ي�صرتط يف هذه االأركان اأن يكون الزوجان اأو اأحدهما، بالغاً 

�صاهدين ب-عدم  املادة)25(اأ-اإ�صهاد  العقد يف  �صروط �صحة  اأ وم�صلماً.وذكر  اأو حراً 

اإ�صقاط املهر ج-الويل.

     وفقا لقانون االأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني ل�صنة 1991م ، اأن غياب الزوج ال 

ينفي قيام الزوجية ،اإال اإذا طلقت من املحكمة ب�صبب الغياب، فهنا تنقطع الزوجية 

بعد م�صي العدة ،وت�صري غري حم�صنة.

اأخرى من�صو�ض عليها كقاعدة عامة لكل اجلرائم مبا فيها       توجد �صروط 

اإال  1991م )ال م�صوؤولية  املادة)8( من القانون اجلنائي ل�صنة  ، ن�صت عليها  احلدود 

على ال�صخ�ض املكلف املختار(، والتكليف ي�صمل العقل والبلوغ ، وجاء تعريف البلوغ 

يف املادة)3( من نف�ض القانون )1-من بلغ �صن اخلام�صة ع�صر وظهرت عليه عالمات 

البلوغ الطبيعية ،2-من بلغ �صن الثامنة ع�صر حتى ولو مل تظهر عليه عالمات البلوغ 

الطبيعية(.

   فيكون وفقاً للقانون اجلنائي ال�صوداين ل�صنة 1991م �صروط االإح�صان هي:1-

عقد الزواج ال�صحيح. 2-الدخول. 3- قيام الزوجية. 4-العقل. 5-البلوغ.

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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ال�صوداين،  امل�صرع  فيه  يتوفق  �صرط مل  هذا  الزوجية،  قيام  القانون  فا�صرتاط 

اأجمعت  اأ�صحاب املذاهب االأربعة الذين  اإليه االأئمة االأعالم،  وفيه خمالفة ملا ذهب 

عليهم االأمة، وهم ال�صادة)االأحناف واملالكية وال�صافعية واالأحناف(كما و�صحنا ذلك.

ل�صنة  ال�صوداين  نف�صه)القانون اجلنائي  القانون  اإرفاق  ملذكرة  تناق�ض  فيه  وكذلك 

جاء  والذي  فقهية،  مذاهب  اإىل  تتحول  ال�صودانية،  املحاكم  جعلت  والتي  1991م(، 

فيها،)مع املحافظة على ال�صمات االأ�صا�صية التي كانت حمل اتفاق ، ومنها:

بحيث  للت�صريع،  رئي�ض  كم�صدر  االإ�صالمية  ال�صريعة  امل�صروع  االأ�صول:اعتمد 

تنبني اأحكامه على اأ�صولها، ومبادئها العامة، وتت�صمن اأحكام احلدود، والق�صا�ض، 

والديات، واأخذ امل�صروع يف اأحكام اجلنايات، واجلزاءات، باجتهاد يراعي اأ�صول ال�صرع 

. 
34 

ويعترب باملذاهب الفقهية(

املبحث الثالث: ثبوت الإح�صان:

يف هذا املبحث نتطرق ملا يثبت به االإح�صان على النحو االآتي:املطلب الأول: 

ثبوت الإح�صان يف الفقه الإ�صالمي:

ويثبت االإح�صان يف الفقه االإ�صالمي باالآتي:

: ويثبت االإح�صان باالإقرار باالإجماع ، باأن يقر على نف�صه اأنه حم�صن 
35

اأوًل:الإقرار

،اأي متزوج من امراأة دخل بها.

 :ويثبت  ب�صهادة رجلني ، اأو رجل وامراأتني، هذا عند احلنفية 
36

ثانيًا:�صهادة ال�صهود

واحلنابلة.

 : ويثبت االإح�صان، اإن كان بينهما ولد معروف اأو بظهور 
37

ثالثًا:باحلمل اأو الولد

احلمل ،هذا عند احلنفية واملالكية ،وعند احلنابلة اإذا اأنكر الولد ال يثبت االإح�صان.

املطلب الثاين: ثبوت الإح�صان يف القانون:

 االإح�صان كواقعة من الوقائع،تثبت وفقاً لقانون االإثبات ،كما ن�ض قانون االإثبات 

ل�صنة 19983م يف املادة)8( على طرق االإثبات اجلائزة قانونا،وهي:) االإقرار، و�صهادة 

.اأما 
38

ال�صهود، وامل�صتندات، والقرائن، وحجية االأحكام، واليمني، واملعاينة، واخلربة(

1994م �صمل كل هذه الطرق لكنه مل ين�ض �صراحة  قانون االإثبات ال�صوداين ل�صنة 

.
39

عليها على وجه احل�صر

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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املادة)9( وعرفته  متزوج،  باأنه  نف�صه  على  اأقر  اإذا  االأدلة  �صيد  هو  فاالإقرار 

اإخبار �صخ�ض بواقعة تثبت م�صئولية مدعى بها عليه(.تعادل  الفقرة)1( باأنه:) هو 

ب�صهادة  ،اأو  تعديل  بدون  ال�صابق  الن�ض  نف�ض  1994م  قانون  املادة)15(الفقرة)1(من 

ال�صهود على زواجه،وال�صهادة عرفها القانون يف املادة)27(بقوله: )ال�صهادة يف البينة 

ال�صفوية ل�صخ�ض عن اداركه املبا�صر لواقعة تثبت م�صئولية مدعى بها على اآخر، يف 

1994م والتي تن�ض  املادة)23(من قانون  جمل�ض الق�صاء ومواجهة اخل�صوم(،تعادل 

لغريه   تثبت  لواقعة  املبا�صر  اداركه  عن  ل�صخ�ض  ال�صفوية  البينة  هي  على)ال�صهادة 

م�صئولية مدعى بها على اآخر، اأمام املحكمة( ،اأو بالقرائن باإدعاء اأن له ولداً،مع اإنكاره 

للزواج، وعرف القانون القرينة يف املادة)52(الفقرة)1(بقوله:) القرينة هي ا�صتنباط 

اأمر غري ثابت من اأمر ثابت بناء على الغالب من االأحوال(تعادل املادة)48(من قانون 

1994م والتي تن�ض على)القرينة هي االأمارة الدالة على اإثبات اأي واقعة اأو نفيها بناء 

على الغالب من االأحوال(.

 ترك امل�صرع للقا�صي احلرية الكاملة يف ا�صتنباط القرائن الق�صائية باعتبارها 

.ون�صت املادة)49(من قانون 1994م 
40

موكولة لتقديره ياأخذ بها اأو يرتكها كما ي�صاء

يف  نفيها  يجوز  اأنه  على  الواقعة  اإثبات  يف  داللتها  بقدر  القرينة  حجية  على)تكون 

جميع االأحوال(.

اأو  امليالد،  و�صهادة  الزواج،  كق�صيمة  الولد  اأو  الزواج  تثبت  التي  بامل�صتندات  اأو 

املادة)37( يف  امل�صتندات  القانون  الولد،وعرف  اأو  للزوجة  ال�صفر  جواز  يف  االإ�صافة 

اأو  ال�صورة  اأو  الكتابة  بطريقة  امل�صجلة  البينات  هي  امل�صتندات  بقوله:)  الفقرة)1( 

 تعادل املادة)36(الفقرة)1(من قانون 1994م بدون تعديل مع تقدمي كلمة 
41

ال�صوت(

ال�صوت على كلم ال�صورة. 

 جند ال خالف بني قواعد االإثبات يف الفقه االإ�صالمي وما جاء يف قانون االإثبات 

ال�صوداين ل�صنة 1994م. 

املبحث الرابع: املبادئ التي اأر�صتها بع�ص املحاكم ال�صودانية،ب�صاأن 

الإح�صان ومناق�صتها:

املتعلقة  ال�صودانية،  املحاكم  بع�ض  اأر�صتها  التي  املبادئ  املبحث  هذا  يف  نناق�ض 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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باالإح�صان، و�صروطه.

 �صد  م.�ض.ي، م ع/غ اإ/اإعدام/2007/153م   
42

كما جاء يف حكومة ال�صودان

1991م هي  ل�صنة  القانون اجلنائي  االإح�صان يف  الفقهية يف م�صاألة  1-املرجعية 

اأو  الت�صريعي  الن�ض  تاأويل  عند  اإليه  االإمامية(في�صار  )ال�صيعة  اجلعفري  املذهب 

تف�صري مبهمه اأو تف�صيل املجمل يف عن�صر االإح�صان املن�صو�ض عليه يف املادة 146)3(

من القانون.

عن�صر  ل�صحة  �صرطاً  باعتبارها  الواردة  ال�صحيحة  الزوجية  قيام  عبارة  2-اإن 

االإح�صان الواردة باملادة 146)3( ال تنطبق على زوجة الغائب املجهول املكان.

االإح�صان ويكون �صبهة كافية لدرء  الذي ينعدم به عن�صر  الغياب  3-اإن مقدار 

حد زنا املح�صن هو حد ال�صفر الذي يرخ�ض فيه الق�صر والفطر ،على القول املعتمد 

عند اجلعفرية.

4-يدخل يف معنى الغياب الزوج املحبو�ض واإن كان يف بلد واحد مع الزوجة مادام 

ال يخرج اإليها وال تدخل عليه.

اهلل  وتبنى حقوق  التغليظ  على  ال�صرعية  احلدود  م�صائل  التدليل يف  5-ينبني 

اخلال�صة على امل�صاحمة.

مناق�صة املبادئ التي اأر�صتها هذه ال�صابقة:

اأر�صته املحكمة )املرجعية الفقهية يف م�صاألة االإح�صان يف   1-املبداأ االأول الذي 

القانون اجلنائي ل�صنة 1991م هي املذهب اجلعفري )ال�صيعة االإمامية(في�صار اإليه 

عند تاأويل الن�ض الت�صريعي اأو تف�صري مبهمه اأو تف�صيل املجمل يف عن�صر االإح�صان 

املن�صو�ض عليه يف املادة 146)3(من القانون.(،لي�ض مببداأ ، واإمنا هذا ت�صريع ، الأن 

املبداأ يتعلق بتف�صري الن�ض ،ب�صواهد اإ�صافية كالقيا�ض يف تف�صري الن�صو�ض ،وما ذهبت 

اإليه املحكمة اإمنا هو اإن�صاء ن�ض ،باعتماد املذهب اجلعفري)ال�صيعة االإمامية(،وهذا 

ما مل يرد به ن�ض يف اأي من القوانني املعمول بها يف ال�صودان.

ال�صحيحة  الزوجية  قيام  عبارة  املحكمة)اإن  اإليه  ذهبت  الذي  الثاين  2-املبداأ 

تنطبق  ال   )3(146 باملادة  الواردة  االإح�صان  عن�صر  ل�صحة  �صرطاً  باعتبارها  الواردة 

يو�صح  مل  ،اإذا  الفهم  هذا  جاء  اأين  من  املكان.(ال�صوؤال  املجهول  الغائب  زوجة  على 

قانون  هو  املنا�صب  فالقانون  الزوجية؟  قيام  معنى  1991م،  ل�صنة  اجلنائي  القانون 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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االأحوال ال�صخ�صية للم�صلمني ل�صنة 1991م املادة)135(قيام الزوجية حقيقة اأو حكماً 

،وحكماً يق�صد به املراأة يف عدة الطالق الرجعي ،ومل يكن الغياب نافياً لقيام الزوجية 

،فكيف تر�صي املحكمة مبداأ يتعار�ض مع قانون �صاري التطبيق ،فهل قيام الزوجية يف 

القانون اجلنائي تختلف عن قيام الزوجية يف قانون االأحوال ال�صخ�صية ؟ يف اعتقادي 

اأن هذا تف�صري يتعار�ض مع الن�صو�ض القانونية.

3-يف هذا املبداأ اأر�صت املحكمة فهم خطري وهو)اإن مقدار الغياب الذي ينعدم به 

عن�صر االإح�صان ويكون �صبهة كافية لدرء حد زنا املح�صن هو حد ال�صفر الذي يرخ�ض 

فيه الق�صر والفطر ،على القول املعتمد عند اجلعفرية.( ، فلو غاب عن زوجته يف هذه 

امل�صافة بغ�ض النظر عن املدة، يفقدان عن�صر االإح�صان ،ولو غاب عنها عدد �صنني وهم 

يف م�صافة دون الق�صر يعتربان حم�صنني ،فهل ي�صتقيم هذا التف�صري؟

،اأن تاأتي ب�صابط  ينبغي على املحكمة يف تف�صريها واإر�صائها للمبادئ القانونية 

وا�صح ،وتف�صري ي�صتقيم مع العقل.

بال�صبهات( وذلك  الفقهية )درء احلدود  القاعدة  4-املبداأ اخلام�ض م�ض جوهر 

وتبنى  التغليظ  على  ال�صرعية  احلدود  م�صائل  يف  التدليل  )ينبني  ذكرت  عندما 

حقوق اهلل اخلال�صة على امل�صاحمة( ،احلدود لي�ض فيها م�صاحمة ،فاإذا و�صل احلد 

اإىل املحكمة وثبت بدليل قاطع ،ال ي�صقط اإال ب�صبهة حقيقية ،اأما امل�صاحمة وال�صرت 

وَد  دحُ احْلحُ ا  ذلك حديث)َتَعاَفوحُ وجاء يف   ، املحكمة  اإىل  الو�صول  قبل  النا�ض  بني  يكون 

 (. اإن املق�صود من درء احلد بال�صبهات هو 
43

ْم َفَما َبلََغِنى ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب ِفيَما َبْيَنكحُ

دفع  املق�صود منه هو  ولي�ض  املعقول  ال�صك  واإيجاد  اإقامة احلد  والرتيث يف  التثبت 

.
44

احلد وعدم تطبيقه اأو ت�صييق دائرة تطبيقه

)2( التي  ،املادة 
45

1983م ل�صنة  الق�صائية  االأحكام  اأ�صول  لقانون  قراءتنا  وعند 

اأو قطعى  الن�ض مف�صراً  يكن  ، ما مل  الت�صريعية  الن�صو�ض   تف�صري   تن�ض على:يف 

الداللة  :

االإ�صالمية  ال�صريعة  خمالفة  يق�صد  ال   امل�صرع  اأن   ، القا�صي  )اأ (  ي�صت�صحب 

تعطياًل لواجب قطعي اأو اإباحة ملحرم بني واأنه يراعي توجيهات ال�صريعة يف الندب 

والكراهية ،

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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ال�صريعة  اأحكام  يوافق  التقديرية مبا  والعبارات  املجمالت  القا�صي  )ب ( يف�صر 

ومبادئها وروحها العامة ،

القواعد  �صوء  على  الفقهية  واالألفاظ   امل�صطلحات  القا�صي   يف�صر   )ج(  

االأ�صولية واللغوية  يف الفقه االإ�صالمي . ،

 واملادة )3(  منه والتي تن�ض على: على الرغـم مما قد يـرد يف اأي قانـون اآخر 

وفيما عـدا الدعاوى اجلنائية اإذا مل يوجد ن�ض ت�صريعي يحكم الواقعة : 

)اأ ( يطبق  القا�صي ما يجد من حكم �صرعي  ثابت بن�صو�ض  الكتاب وال�صنة ،

)ب ( فاإن  مل يجد القا�صي  ن�صا يجتهد راأيه ويهتدي  فى �صبيل  ذلك باملبادئ التالية 

بحيث  ياأخذها على وجه التكامل  ويراعي ترتيبها يف اأولوية النظر والرتجيح :

)اأوال( مراعاة  االإجماع وما تقت�صيه كليات ال�صريعة  ومبادئها العامة وما تهدي 

اإليه توجيهاتها من تف�صيل  يف امل�صاألة ،

ال�صيعة  اإىل مذهب  وذهبت  االإجماع  ال�صابقة خالفت  املحكمة يف هذه  اأن   جند 

االإمامية. 

   جاء يف مذكرة اإرفاق القانون اجلنائي ل�صنة 1991م:)مع املحافظة على ال�صمات 

االأ�صا�صية التي كانت حمل اتفاق ، ومنها:

بحيث  للت�صريع،  رئي�ض  كم�صدر  االإ�صالمية  ال�صريعة  امل�صروع  االأ�صول:اعتمد 

تنبني اأحكامه على اأ�صولها، ومبادئها العامة، وتت�صمن اأحكام احلدود، والق�صا�ض، 

والديات، واأخذ امل�صروع يف اأحكام اجلنايات، واجلزاءات، باجتهاد يراعي اأ�صول ال�صرع 

كما  البالد،  ظروف  ويالءم  الع�صر،  م�صتجدات  ويقدر  الفقهية،  باملذاهب  ويعترب 

ا�صتعمل امل�صطلح الفقهي لو�صل القانون بالرتاث الفقهي، والعربي، بقدر ما ينا�صب، 

.
46 

امل�صطلح احلديث، واجلاري يف ال�صودان(

ال�صوؤال: ما هي املذاهب الفقهية املعتربة يف ال�صودان؟ بالتاأكيد هي مذاهب اأهل 

ال�صنة واجلماعة.فهل مذهب ال�صيعة االإمامية، من مذاهب اأهل ال�صنة واجلماعة؟ 

معتقداته  من  ينبع  اأن  فالبد   ، املجتمع  حياة  ينظم  القانون  ال.  االإجابة  بالتاأكيد 

ال�صحيحة، والت�صيع مذموم عند اأهل ال�صودان، فكيف ينظم حياتهم القانونية.

وكذلك خالفت هذه ال�صابقة ، ما جاء يف �صابقة حكومة ال�صودان /�صد/مرمي حممد 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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فيها  حكمت  والتي  ع/حدي/1405/3هـ(  م  ،)مكرر  ك/1405/21هـ(  ع/م  ،)م  اهلل  عبد 

املحكمة بالرجم رغم غياب زوجها عنها ومل جتعل الغياب �صبهة يدراأ بها احلد جاء يف 

ال�صكوى التي تقدم بها اأحمد حممد عبد اهلل بعري�صة جنائية اإىل حمكمة القا�صي املقيم 

كتم ذكر فيها اأنه كان قد غادر موطنه يف اإقليم دارفور منذ �صهر اإبريل 1983وقد عاد اإليه 

اإىل  اأكرث من اثني ع�صر �صهراً يف اخلرطوم وعند عودته  اأن ق�صى  1984م بعد  يف يونيو 

بعد املناق�صة جاء قرار املحكمة العليا )نرى اأن هناك 
47

قريته وجد زوجته حبلى من غريه

اتفاقاً بني الفقهاء على اأن املح�صن هو املتزوج امل�صلم يف زواج �صحيح ح�صل فيه وطء مع 

وجود �صرطي التكليف ) العقل والبلوغ ( واأرى اأن هذا التعريف الذي اخرتناه من اأقوال 

اأ�صوب وا�صمل لتعريف االإح�صان ومنا�صب للع�صر الذي نعي�ض فيه.ومن نافلة  الفقهاء 

القول ن�صيف اأنه ال ي�صرتط اأن تكون الزوجة يف ع�صمة زوجه وقت الزنا وبانت منه الأي 

م�صوغ �صرعي وهو راأي جمهور الفقهاء وبا�صتقرائنا للوقائع يف هذا البالغ مع التعريف 

الذي اأوردناه جند اأن املتهمة كانت زوجة لل�صاكي الذي وطئها يف زواج �صحيح مع بلوغها 

وكمال عقلها �صعة ارتكابها احلادث وعليه تقر اإ�صافة اإىل عدم وجود ربط �صرعي بينها 

املتهمة  اأن هناك جرمية مبدئية �صد  اإىل  االإ�صالمي  الدين  واعتناقها  بها  الزاين  وبني 

ثم جاء قرار املحكمة بتاأييد حكم 
48 

حتت املادة 318)1( من قانون العقوبات ل�صنة 1983 .(

.
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االإعدام رجماً حتى املوت

هناك �صوابق اأخرى اعتمدت يف تف�صريها للقانون على مذهب ال�صيعة االإمامية، 

اأحمد ،)م ع/م ك/1405/118هـ(  اآمنة بابكر  منها �صابقة  حكومة ال�صودان / �صد / 

بال�صبهات  احلدود  درء  االإمامية( يف  )ال�صيعة  ال�صادق  االأمام جعفر  اأخذت مبذهب 

،عند ما تكلمت عن زنا املطلقة، وجاء يف حكم املحكمة العليا)وذهب االإمام ال�صادق 

وهو من ال�صيعة االأمامية اأنه ال بد من اأن تكون الزوجة يف ع�صمة زوجها وقت الزنا 

وراأي اأنه من املنا�صب واالأف�صل اأن ناأخذ براأي االإمام ال�صادق وعليه ومبا اأن  املتهمة يف 

هذا البالغ قد طلقها زوجها قبل ارتكاب اجلرمية وكما هو وا�صح من اأ�صهاد الطالق 

اأنه مل يوجد نكاح قائم  3( وهذا يعني  ال�صادر من اجلهات الر�صمية )م�صتند اتهام 

�صاعة ارتكاب احلادث وبالتايل ال تعترب حم�صنة ويكون قد انتفي �صرط من �صروط 

جرمية الزنا املعاقب عليها بالرجم حداً كما اأنها ال تعترب بكراً ل�صبق الدخول عليها 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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.
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يف نكاح �صحيح .وعليه فتوقع عليها عقوبة تعزيرية (

   بع�ض املحاكم ال�صودانية مل تعتمد املذهب ال�صيعي يف تف�صريها للقانون، ففي 

�صابقة حكومة ال�صودان/�صد/اأمرية عبد اهلل اأحمد اآدم م ع/م ك/1984/108 ،مكرر/

ال�صيعة  مذهب  تعتمد  ومل  حنيفة  اأبي  االإمام  مذهب  اعتمدت   ، حدي/1984/34 

االإمامية ،عند حديثها عن ال�صبهة بقولها:فاإن راأي االإمام اأبي حنيفة اأنها اإذا اأقرت 

و�صابقة   .
51

لل�صبهة عنها  ي�صقط  احلد  فاإن  ذلك  يف  وكذبها  فاأنكر  ب�صخ�ض  بالزنا 

،مكرر/  1984  /  80  / ك  م   / ع  م  طاهر،  حممود  حممد   / /�صد  ال�صودان  حكومة 

احلد  �صقط  االآخر  وكذبه  بالزنا  املتهمني  اأحد  اأقر  اإذا  مبداأ  حدي/1984/21،اأر�صت 

وفقاً للمذهب احلنفي . وعلى كل فاإنه موؤاخذ باإقراره – وكان يجب حده – ولكن 

الإنكاره االإقرار من خالل عري�صة اال�صتئناف ولتكذيب الطرف االآخر له فاإنه ي�صقط 

.
52

عنه احلد – ويجب تعزيره

اأنه يوؤخذ باإقراره ،حتى ولو كذبه الطرف االآخر ،ما مل  يف هذه ال�صابقة جند 

يرجع عن اإقراره .

ع/م  اهلل)م  عبد  حممد  /�صد/مرمي  ال�صودان  حكومة  �صابقة  ناق�صت 

ك/1405/21هـ( ،)مكرر م ع/حدي/1405/3هـ( ال�صبهات التي يدراأ بها حد الزنا ومل 

يكن غياب الزوج اأحد هذه ال�صبهات ،وذلك بعد اأن ناق�صت ال�صبهات الدارئة حلد الزنا 

عند الفقهاء)الرجوع عن االإقرار، واختالف  ال�صهود، ورجوع ال�صهود عن �صهادتهم، 

الباطل،  الزواج  والوطء يف  الفا�صد،  الزواج  والوطء يف  زوالها،  البكارة وعدم  وبقاء 

.
53 

والزواج الالحق، اال�صتكراه على اجلرمية.(

    �صبب ت�صارب االأحكام الق�صائية يف مو�صوع االإح�صان هو عدم تف�صيل القانون 

التقيد  الفقهية،دون  املذاهب  بني  التنقل  يف  للقا�صي  وال�صماح  االإح�صان،  ل�صروط 

يعتنقه،  الذي  املذهب  ح�صب  الق�صية  يف  يف�صل  القا�صي  جعل  حمدد،مما  مبذهب 

ال�صلطة  بني  يجمع  ال  حتى  للقا�صي،  ترتك  اأن  ينبغي  ال  ت�صريعية،  �صلطة  وهذه 

الت�صريعية والتنفيذية.

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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خامتة:

   يف خامتة هذا البحث والذي تناول ب�صورة اأ�صا�صية معرفة االإح�صان و�صروطه 

احلد،خرجنا  لهذا  ال�صودانية  املحاكم  تطبيق  كيفية  ،ومعرفة  الزنا  حد  على  واأثره 

باالآتي:

اأوًل :النتائج:

1-مما ال�صك فيه اأن االإح�صان له اأثر وا�صح على عقوبة جرمية الزنا اإذا ما ثبت 

حيث اأنه يغري العقوبة من اجللد اإىل الرجم.

�صروطه،وتكييفه  معرفة  االإح�صان،هي  مفهوم  يف  االأ�صا�صية،  2-املع�صلة 

ال�صرعي.

3-اإذا ثبت حد الزنا وثبت االإح�صان ال يحق للمحكمة تغيري نوع العقوبة ال�صرعية 

الثابتة ،اإال اإذا اأتت ب�صبهة تدراأ تلك العقوبة.

4-تخبط املحاكم يف تاأويل الن�صو�ض ،اعتمادا على املذاهب الفقهية التي يقلدونها 

،مما له االأثر يف ت�صارب االأحكام.

5-خلو ن�صو�ض القانون اجلنائي ل�صنة 1991م من تو�صيح املذهب املتبع يف تف�صري 

الن�صو�ض ال�صرعية .

ثانيًا:التو�صيات:

   اإن كان لنا اأن نو�صي، فالبد اأن نو�صي باالآتي:

1-تو�صيح املذهب الفقهي املتبع يف ديباجة القانون اأو مذكرته التف�صريية، اأو يف 

اأي قانون اآخر يعتمد عليه القا�صي يف تف�صري القانون اجلنائي.

2-اأن تتبع املحاكم ال�صودانية ،يف جرمية زنا املح�صن ،ما تتبعه يف جرمية القتل 

العمد ،اإذا ثبتت اجلرمية ال تغري العقوبة اإال بعد منا ق�صتها مل�صقطات العقوبة.

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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امل�صادر واملراجع

القراآن الكرمي

1- اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�ض الطالب ، �صيخ االإ�صالم / زكريا االأن�صاري ، دار 

: د . حممد  : االأوىل ،حتقيق  ،الطبعة   2000 – ه   1422  - العلمية - بريوت  الكتب 

حممد تامر.

الكا�صاين  اأحمد  بن  بكر بن م�صعود  ،اأبو  ال�صرائع  ترتيب  ال�صنائع يف  بدائع   -2

عالء الدين )املتوفى : 587هـ(.

3- البدر املنري يف تخريج االأحاديث واالأثار الواقعة يف ال�صرح الكبري ، ابن امللقن 

�صراج الدين اأبو حف�ض عمر بن علي بن اأحمد ال�صافعي امل�صري املحقق : م�صطفى 

 - والتوزيع  للن�صر  الهجرة  دار   ، كمال  بن  ويا�صر  �صليمان  بن  عبداهلل  و  الغيط  اأبو 

الريا�ض-ال�صعوديةالطبعة : االوىل ، 1425هـ-2004م.

4- تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض،املوؤلف : حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق 

بيدي،. احل�صيني، اأبو الفي�ض، امللّقب مبرت�صى، الزَّ

5- التاج واالإكليل ملخت�صر خليل ،اأبو عبد اهلل حممد بن يو�صف العبدري ال�صهري 

باملواق )املتوفى : 897هـ(.

6-  التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،اإبراهيم االأبياري ،دار الكتاب 

العربي – بريوت ،الطبعة االأوىل ، 1405.

7-تلخي�ض احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري ، اأبو الف�صل اأحمد بن علي 

بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�صقالين ،دار الكتب العلمية ، الطبعة االأوىل 1419هـ 

.1989م.

8- حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ، حممد بن اأحمد الد�صوقي ، )املتوفى 

: 1230هـ(

ابن عابد حممد   ، االأب�صار  تنوير  �صرح  املختار  الدر  املختار على  رد  9- حا�صية 

عالء الدين اأفندى دار الفكر للطباعة والن�صر، بريوت، 1421هـ - 2000م.

10-. االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�صلي احلنفي ، 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان - 1426 هـ - 2005م، الطبعة : الثالثة ،حتقيق : 

عبد اللطيف حممد عبد الرحمن.

�صرف  بن  الدين يحيى  زكريا حميي  ،اأبو  املفتني  الطالبني وعمدة  رو�صة   -11

النووي )املتوفى : 676هـ( ، املكتب االإ�صالمي ، 1405 ، بريوت.

12 .- �صنن اأبي داود ، اأبو داود �صليمان بن االأ�صعث ال�صج�صتاين ،دار الكتاب العربي 

ـ بريوت .

13-�صنن البيهقي الكربى ، اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صى اأبو بكر البيهقي  

، مكتبة دار الباز - مكة املكرمة ، 1414 – 1994 ،حتقيق : حممد عبد القادر عطا

 )385  -  306( الدارقطني  عمر  بن  علي  احل�صن  ،الأبي  الدارقطني  �صنن    -14

،تدقيق مكتب التحقيق مبركز الرتاث للربجميات ،اأرقام هذه الن�صرة تتفق مع طبعة 

موؤ�ص�صة الر�صالة.

15 -ال�صنن الكربى ، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �صعيب بن علي الن�صائي ،روجعت 

اأرقام هذه الن�صخة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، حتقيق: ح�صن عبد املحُنعم ح�صن �صلبي.

16-ال�صنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ، اأبو بكر اأحمد بن احل�صني بن علي 

البيهقي  ،موؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديني ال�صهري بابن 

الرتكماين ، جمل�ض دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد ، الطبعة 

: االأوىل ـ 1344 هـ 

17-�صرح قانون االإثبات ال�صوداين ل�صنة 1994م ، الدكتور/ اإبراهيم ح�صب الر�صول 

البدوي تاي اهلل ،جامعة اأم درمان االإ�صالمية ،كلية ال�صريعة والقانون، ق�صم القانون 

،�صركة مطابع ال�صودان للعملة املحدودة طبعة 2011م.

عمر  ،دكتور/ي�ض  اخلا�ض  الق�صم  1991م  ال�صوداين  اجلنائي  القانون  18-�صرح 

يو�صف ،كلية القانون ،جامعة النيلني الطبعة 2008-2009م، 1429-1430هـ.

19- ال�صرح الكبري ، �صم�ض الدين اأبي الفرج عبد الرحمن بن ال�صيخ االمام العامل 

العامل الزاهد اأبي عمر حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�صي،.

20- �صرح خمت�صر خليل للخر�صي .

 : )املتوفى  البهوتي  اإدري�ض  بن  يون�ض  بن  من�صور   ، االإرادات  منتهى  �صرح   -21

1051هـ(.

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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اأبو حامت  22-�صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، حممد بن حبان بن اأحمد 

التميمي الب�صتي ، موؤ�ص�صة الر�صالة – بريوت ،الطبعة الثانية ، 1414 – 1993 ،حتقيق 

: �صعيب االأرنوؤوط

23- غريب احلديث ،عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدينوري اأبو حممد ،مطبعة 

العاين ،بغداد ،الطبعة االأوىل ، 1397 ،حتقيق : د. عبد اهلل اجلبوري.

24- الفروع  ، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبد اهلل، �صم�ض الدين 

املقد�صي الرامينى ثم ال�صاحلي ، 

،اأحمد بن غنيم بن  القريواين  اأبي زيد  ابن  الدواين على ر�صالة  الفواكه   -25 

�صامل النفراوي )املتوفى : 1126هـ( ،املحقق : ر�صا فرحات ، مكتبة الثقافة الدينية.

26- في�ض الباري �صرح البخاري ،الك�صمريي 1352-1292.

27-قانون اأ�صول االأحكام الق�صائية ل�صنة 1983م.

28-القانون اجلنائي ال�صوداين ل�صنة 1991م.

29-قانون العقوبات ال�صوداين ل�صنة 1983م.

30-ل�صان العرب –حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�صري، النا�صر : دار 

�صادر ، بريوت،الطبعة االأوىل.

مكتب  الن�صائي،  الرحمن  عبد  اأبو  �صعيب  بن  اأحمد   ، ال�صنن  من  31-املجتبى 

املطبوعات االإ�صالمية – حلب ،الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 حتقيق : عبدالفتاح 

اأبو غدة.

32-جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 1984م.

33-جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 1985م.

34-جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 2007م.

35مذكرة ارفاق القانون اجلنائي ال�صوداين ل�صنة 1991م.

36-م�صند االإمام اأحمد بن حنبل ،اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�صيباين ، موؤ�ص�صة 

قرطبة ، القاهرة .

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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 1401 املتوفى  النوري  املعاطي  اأبو  ال�صيد  الف�صل  ،اأبي  اجلامع  امل�صند   -37

هجرية.

38- املغني ، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد ، ال�صهري بابن 

قدامة املقد�صي 

39-مغنى املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج

40-مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل.

41- االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل 

 : )املتوفى  ال�صاحلي  الدم�صقي  املرداوي  �صليمان  بن  اأبو احل�صن علي  الدين  ،عالء 

885هـ( ،دار اإحياء الرتاث العربي بريوت ، لبنان ،الطبعة االأوىل 1419هـ. 

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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التوثيق  يف  اإليه  اأ�صرنا  للمطبوع  خمالفاً  كان  وما  االلكرتونية،  ال�صاملة  املكتبة  التوثيق  يف  ون�صتخدم  1 .

،وكذلك املكتبة االلكرتونية لل�صوابق الق�صائية.

.) �صورة الن�صاء االآية)25. 2

بريوت،الطبعة  3 . – �صادر  دار   119/13 امل�صري،  االأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  ل�صان   

االأوىل.

.،انظر ،  ل�صان العرب – حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�صري ، بريوت،الطبعة االأوىل،119/13. 4

تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�صيني، اأبو الفي�ض، امللّقب مبرت�صى، 

بيدي،8011/1. الزَّ

.  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع الكا�صاين 15/ 47،االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي 93/4. 5

 الفواكه الدواين على ر�صالة ابن اأبي زيد القريواين 165/7-166، التاج واالكليل ملخت�صر خليل 118/12. 6 

مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل 49/18 ،.

 اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�ض الطالب ، �صيخ االإ�صالم / زكريا االأن�صاري ،473/19-474. 7 ، دار الكتب العلمية 

- بريوت - 1422 ه – 2000 ،الطبعة : االأوىل ،حتقيق : د . حممد حممد تامر ، مغنى املحتاج اإىل معرفة 

األفاظ املنهاج 372-371/16.

.  �صرح منتهى االإرادات ، من�صور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتي ، 116-115/11 -117. 8

اأنظر:�صرح القانون اجلنائي ال�صوداين 1991م الق�صم اخلا�ض ،دكتور/ي�ض عمر يو�صف �ض2-3. 9 ،الطبعة 

الثالثة 2008-2009م ،1429-1430هـ.

م. جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 1985. 10

جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 2007م �ض207. 11

م. جملة االأحكام الق�صائية ال�صودانية ل�صنة 1984. 12

.  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع الكا�صاين 15/ 47،االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي 33/1. 13

ِبي طلحة مل يدرك كعًبا اأنظر:
َ
. 14 قال الدارقطني : اأبو بكر بن اأبي مرمي �صعيف وعلي بن اأ

 �صنن الدارقطني ، الأبي احل�صن علي بن عمر الدارقطني 180/4. 15 ، ال�صنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي 

عثمان  بن  علي  الدين  النقي: عالء  216/8،موؤلف اجلوهر  البيهقي   علي  بن  بن احل�صني  اأحمد  بكر  اأبو   ،

املارديني ال�صهري بابن الرتكماين ، جمل�ض دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد ،الطبعة 

: الطبعة : االأوىل ـ 1344 هـ ،قال الك�صمريي : اإ�صنادحُه ح�صن اأنظري: في�ض الباري �صرح البخاري ، الك�صمريي 

.261/6،

.  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع الكا�صاين 15/ 47،48. 16

بدائع ال�صنائع مرجع �صابق 15/ 47،48. 17  .

قال �صعيب االأرنوؤوط : اإ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم ،اأنظر: �صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،  18 .

حممد بن حبان بن اأحمد اأبو حامت التميمي الب�صتي ،277/10 ، موؤ�ص�صة الر�صالة - بريوت

بدائع ال�صنائع مرجع �صابق 15/ 47،48. 19  .

�صروط االإح�صان واأثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�صودانية جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم

الطبعة الثانية ، 1414 – 1993. 1 ،حتقيق : �صعيب االأرنوؤوط ،قال ابن حجر: اإ�صناده �صعيف اأنظر: تلخي�ض احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري ، اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن 

حممد بن اأحمد بن حجر الع�صقالين ،155/4 ، دار الكتب العلمية ، الطبعة االأوىل 1419هـ .1989م.

 -بدائع ال�صنائع مرجع �صابق 15/ 47،48. 2  .

.)  �صورة النور االآية )2. 3
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.) �صورة النور االآية )2. 20

ْدِرْك َكْعًبا اأنظر: �صنن الدارقطني  ِبي َطْلَحَة مَلْ يحُ
َ
ِبي َمْرمَيَ �َصِعيٌف َوَعِليُّ ْبنحُ اأ

َ
بحُو َبْكِر ْبنحُ اأ

َ
. 21 قال الدارقطني : اأ

، الأبي احل�صن علي بن عمر الدارقطني 180/4 ، ال�صنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ، اأبو بكر اأحمد بن 

احل�صني بن علي البيهقي  216/8،موؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديني ال�صهري بابن 

الرتكماين ، جمل�ض دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد ،الطبعة : الطبعة : االأوىل ـ 

1344 هـ ،قال الك�صمريي : اإ�صنادحُه ح�صن اأنظري: في�ض الباري �صرح البخاري ، الك�صمريي ،261/6.

 �صنن البيهقي الكربى ، اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صى اأبو بكر البيهقي ،215/8. 22 ، مكتبة دار الباز 

،اأنظر:  - مكة املكرمة ، 1414 – 1994 ،حتقيق : حممد عبد القادر عطا ،قال ابن حجر:مرفوعاً وموقوفاً 

تلخي�ض احلبري 157/4.

،  تعليق �صعيب االأرنوؤوط : �صحيح لغريه   امل�صند اجلامع ، اأبي الف�صل ال�صيد اأبو املعاطي النوري ،440/8. 23

وهذا اإ�صناد ح�صن ،اأنظر :م�صند االإمام اأحمد بن حنبل ،اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�صيباين ،96/5 ، موؤ�ص�صة 

قرطبة – القاهرة ، ال�صنن الكربى ، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �صعيب بن علي الن�صائي ،437/6 ،روجعت اأرقام 

هذه الن�صخة على طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة ،حتقيق : ح�صن عبد املحُنعم ح�صن �صلبي.

.  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع الكا�صاين 15/ 49،50،51. 24

 الفواكه الدواين على ر�صالة ابن اأبي زيد القريواين 165/7-166، التاج واالكليل ملخت�صر خليل 118/12. 25 

مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل 49/18 ، �صرح خمت�صر خليل للخر�صي 23/-198- 197.

. 118 مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل 49/18. 26

. 118 مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل 49/18. 27

 رو�صة الطالبني وعمدة املفتني،النووي ، 90/10 ، اأ�صنى املطالب 473/19-474. 28 ، مغنى املحتاج اإىل معرفة 

األفاظ املنهاج 372-371/16.

 رو�صة الطالبني وعمدة املفتني،النووي ، 90/10 ، اأ�صنى املطالب 473/19-474. 29 ، مغنى املحتاج اإىل معرفة 

األفاظ املنهاج 372-371/16.

 رو�صة الطالبني وعمدة املفتني،النووي ، 90/10 ، اأ�صنى املطالب 473/19-474. 30 ، مغنى املحتاج اإىل معرفة 

األفاظ املنهاج 372-371/16.

 رو�صة الطالبني وعمدة املفتني 452/3. 31 .

.  الفروع البن مفلح 139/11-140، االإن�صاف 340/15 -345، �صرح منتهى االإرادات 115/11 -117. 32
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اأهم ال�صواهد ال�صعرية التي احتج بها املتكلمون 

يف �صفتي ال�صتواء والكالم

جمعاً ودرا�صة

اإعداد

د. �صليمان بن حممد الدبيخي



)30(

املقدمة

خلقه  خري  على  وال�صالم  وال�صالة  وعظمته،  بجالله  يليق  حمداً  هلل  احلمد 

يوم  اإىل  نهجهم  على  و�صار  اأثرهم  اقتفى  ومن  و�صحبه،  اآله  وعلى  ر�صله،  واأف�صل 

الدين، وبعد:

فهذه اأوراق ي�صرية �صمنتها اأ�صهر ما احتجت به املعطلة واأهل الكالم من ال�صواهد 

ال�صعرية على نفي �صفتي اال�صتواء والكالم، مع مناق�صة هذا االحتجاج، دون اخلو�ض 

يف مناق�صة تاأويلهم لهاتني ال�صفتني من كل وجه، فذاك باب اآخر، اإال ما دعت احلاجة 

اإليه، واملنا�صبة لذكره، وقد ناق�ض اأهل العلم قدمياً وحديثاً تاأويل املتكلمني لهاتني 

واالآخر  بالتقرير،  بع�صها  يت�صم  وخمت�صرة،  مطولة  كتب  يف  وغريهما  ال�صفتني 

بالنقد والرد، ولي�ض هذا مرادي من هذه الوريقات.

ال�صواهد  ببع�ض  وا�صتداللهم  احتجاجهم  يف  املتكلمني  مناق�صة  هو  اأق�صده  ما 

ال�صعرية على نفييهم وتعطيلهم يف �صفتي اال�صتواء والكالم، وهو ما يحُعدحُ نواة لبحث 

يف  عاماً  يكون  اأن  وميكن  كلها،  االعتقاد  م�صائل  يف  ال�صعرية  ال�صواهد  ي�صمل  اأو�صع 

اأو املخالفني لهم، ولو �صجل يف  ال�صنة  اأهل  ال�صواهد ال�صعرية املحتج بها �صواًء عند 

اأطروحة علمية -)ماج�صتري اأو دكتوراه(- بعنوان )ال�صواهد ال�صعرية املحتج بها يف 

. 
)54(

امل�صائل العقدية، جمعاً ودرا�صة( لكان يف ذلك اإ�صافة جديدة

وجدير بالتنبيه هنا اأن حجج القوم ال تخت�ض بهذه ال�صواهد ال�صعرية، بل لهم 

�صبه نقلية وعقلية، وذكرها والرد عليها باب اآخر كما تقدم.

اال�صتواء  �صفة  نفي  يف  فرقها-  اختالف  -على  املعطلة  به  احتجت  بيت  واأ�صهر 

وتاأويلها، قول ال�صاعر:

من غري �صيف ودم مهراق قد ا�صتوى ب�صر على العراق  

واأ�صهر بيت احتجت به االأ�صاعرة على نفي حقيقة �صفة الكالم، وذلك باعتقادهم 

اأنه الكالم النف�صي، ولي�ض كالماً بحرف و�صوت، قول ال�صاعر:

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

لكاتبه وقارئه،  نفعه  املتوا�صع، موؤماًل  البحث  البيتني كتبت هذا  وحول هذين 

�صائاًل اهلل تعاىل القبول والت�صديد، والتوفيق لل�صواب، وح�صن الق�صد، و�صلى اهلل 
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و�صلم على نبينا حممد.

خطة البحث

وقد جعلته يف مقدمة ومبحثني، وذلك كالتايل:

املقدمة: وفيها بينت فكرة البحث واأهميته وخطته.

املبحث االأول: ال�صاهد ال�صعري املتعلق ب�صفة اال�صتواء، وفيه متهيد ومطلبان

التمهيد: يف معنى اال�صتواء يف اللغة وبيان معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف �صفة 

اال�صتواء.

املطلب الأول: ال�صاهد ال�صعري يف �صفة اال�صتواء واحتجاج املتكلمني به.

تف�صري  على  ال�صابق  ال�صعري  بال�صاهد  االحتجاج  بطالن  بيان  الثاين:  املطلب 

اال�صتواء مبعنى اال�صتيالء.

املبحث الثاين: ال�صاهد ال�صعري املتعلق ب�صفة الكالم، وفيه متهيد ومطلبان:

�صفة  يف  واالأ�صاعرة  واجلماعة،  ال�صنة  اأهل  من:  كل  معتقد  بيان  يف  التمهيد: 

الكالم.

املطلب الأول: ال�صاهد ال�صعري واحتجاج االأ�صاعرة به.

اأن  ال�صابق على  ال�صعري  بال�صاهد  االأ�صاعرة  احتجاج  بيان بطالن  الثاين:  املطلب 

املراد بكالم اهلل تعاىل: جمرد املعنى القائم بالنف�ض.

ثم اخلامتة ، ففهر�ض املراجع، ثم فهر�ض املحتويات.
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املبحث الأول

ال�صاهد ال�صعري املتعلق ب�صفة ال�صتواء، وفيه متهيد ومطلبان

التمهيد

يف معنى اال�صتواء يف اللغة وبيان معتقد اأهل ال�صنة واجلماعة يف �صفة اال�صتواء

حقيقة اال�صتواء يف اللغة: االعتدال.

: » ال�صني والواو والياء اأ�صٌل يدل على ا�صتقامة واعتدال بني 
)55(

قال ابن فار�ض

)56(
�صيئني «

 وهو يتنوع بتنوع قيوده، وما يقرتن به:

 عن لفظ اال�صتواء: » لي�ض له اإال معنى واحد واإن تنوع بتنوع 
)57(

قال ابن القيم

�صالته، كنظائره من االأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع �صالتها، كِمْلتحُ عنه، وِمْلتحُ 

اإليه، ورغبتحُ عنه، ورغبت فيه، وعدلتحُ عنه، وعدلت اإليه، وفررت منه، وفررت اإليه، 

فهـذا ال يقال له: م�صرتك وال جماز، بل حقيقة واحدة تنوعت داللتها بتنوع �صالتها، 

وهكذا لفظ اال�صتواء هو مبعنى االعتدال حيث ا�صتعمل جمردا اأو مقرونا، تقول : 

�صويته فا�صتوى، كما يقال: عدلته فاعتدل، فهو مطاوع الفعل املتعدى، وهذا املعنى 

يف  ارتفع  اأي:  ال�صطح،  اإىل  ا�صتوى  ومنه:  اللغة،  يف  ا�صتعماله  موارد  جميع  يف  عام 

اعتدال، ومنه: ا�صتوى على ظهر الدابة، اأي: اعتدل عليها ... فهو يت�صمن اعتدااًل 

وا�صتقراراً عند جترده، ويت�صمن املقرون مع ذلك معنى العلو واالرتفاع، وهذا حقيقة 

واحدة تتنوع بتنوع قيودها، كما تتنوع داللة الفعل بح�صب مفعوالته و�صالته، وما 

ي�صاحبه من اأداة نفي اأو ا�صتفهام اأو نهي اأو اإغراء، فيكون له عند كل اأمر من هذه 

.
)58(

االأمور داللة خا�صة، واحلقيقة واحدة «

وبيان ذلك يف لفظ اال�صتواء: اأن لفظ )ا�صتوى( فى كالم العرب الذين خاطبنا 

اهلل تعاىل بلغتهم، واأنزل بها كالمه، نوعان :مطلق و مقيد: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   فاملطلق ما مل يو�صل معناه بحرف، مثل قوله تعاىل)  

پ  پپ  پ  ڀ   ڀ ()القصص:14( و هذا معناه: كمل و مت، يقال: 
ا�صتوى النبات، و ا�صتوى الطعام، اإذا كمل ومت. 

و اأما املقيد فثالثة اأ�صرب: 
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اأحدها: املقرون بواو َمَع التي تعدي الفعل اإىل املفعول معه، نحو: ا�صتوى املاء و 

اخل�صبة، مبعنى: �صاواها، وا�صتوى الليل والنهار، اإذا �صاواه.

والثاين: مقيد بـ)اإىل( كقولك: ا�صتوى فالن اإىل ال�صطح و اإىل الغرفة، وكقوله 

تعاىل يف مو�صعني من كتابه:)  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی( )البقرة:29( ومثلها يف �صورة 
ال�صجدة )اآية: 11( و هذا مبعنى ق�صد وعال وارتفع. 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   تعاىل:)ڤ   كقوله  بـ)على(  مقيد  الثالث:  و 

ڇ  چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڦ          ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   وقوله:  ]الزخرف:13[ 
ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ]هود:14[ وقوله: )  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ        پ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  
ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ  
مبعنى  اأي�صا  وهذا   ]29 ]الفتح:    ) ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

العلو و االرتفاع و االعتدال باإجماع اأهل اللغة 

)59(
هذه هي معاين اال�صتواء املنقولة يف كالم العرب

وا�صتواء اهلل تعاىل على عر�صه من قبيل ال�صرب الثالث، وذلك يف جميع موارده 

يف كتاب اهلل تعاىل، وعلى هذا فهو ال يحتمل اإال معنى واحداً -كما �صياأتي- وهو العلو 

واالرتفاع، ولهذا كان ا�صتواء اهلل تعاىل على عر�صه من اأدلة اأهل ال�صنة واجلماعة على 

علوه تعاىل.

وقد اأجمع ال�صلف على هذا املعنى فاأثبتوا ا�صتواء اهلل على عر�صه، ا�صتواًء يليق 

واعتقدوه  حقيقته،  على  به  اآمنوا  بل  يحرفوه،  ومل  يبدلوه  فلم  وعظمته،  بجالله 

ما  وهو  املعلوم عندهم،  املعنى  وهو   ،
)60(

كتبهم وم�صنفاتهم ودونوه يف  لربهم،  �صفة 

.
)61(

عناه االإمام مالك يف عبارته امل�صهورة: » اال�صتواء معلوم ... «

: » باب: ذكر ا�صتواء خالقنا -العلي االأعلى الفعال ملا ي�صاء- 
)62(

قال ابن خزمية

اأخرب اهلل -جلَّ وعال- يف قوله:  على عر�صه فكان فوقه، وفوق كل �صيء عالياً، كما 

)ڈ     ژ  ژ  ڑ( )طه 5( فنحن نوؤمن بخرب اهلل -جلَّ وعال- اأن خالقنا 
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م�صتٍو على عر�صه، ال نبدل كالم اهلل، وال نقول قواًل غري الذي قيل لنا، كما قالت 

الذي قيل  ا�صتوى، فبدلوا قواًل غري  ا�صتوىل على عر�صه، ال  اأنه  املعطلة:  اجلهمية 

)63(
لهم «

: » ويعتقد اأ�صحاب احلديث وي�صهدون اأن اهلل �صبحانه فوق 
)64(

وقال ال�صابوين

�صبع �صمواته، على عر�صه م�صتٍو كما نطق به كتابه ... وعلماء االأمة واأعيان االأئمة 

من ال�صلف رحمهم اهلل مل يختلفوا يف اأن اهلل تعاىل على عر�صه، وعر�صه فوق �صمواته 

)65(
»

: » معنى اال�صتواء معلوم علماً ظاهراً بني ال�صحابة والتابعني 
)66(

وقال ابن تيمية

مالك:   قول  ومنه   ... قطعاً-  باطاًل  بعده  املحدث  التف�صري  -فيكون  وتابعيهم، 

.
)67(

»اال�صتواء معلوم« «

املطلب الأول

ال�صاهد ال�صعري يف �صفة ال�صتواء واحتجاج املتكلمني به

قال ال�صاعر:

 
)68(

من غري �صيف ودم مهراق قد ا�صتوى ب�صر على العراق  

واأورده ابن تيمية بلفظ:

)69(
من غري �صيف ودم مهراق ثم ا�صتوى ب�صر على العراق   

وذلك  والغلبة،  اال�صتيالء  »اال�صتواء ههنا مبعنى   :
)70(

القا�صي عبد اجلبار قال 

 
)71(

م�صهور يف اللغة« ثم ا�صت�صهد بالبيت ال�صابق

 )5  تعليقاً على قوله تعاىل:)ڈ     ژ  ژ  ڑ( )طه 
)72(

الغزايل وقال 

بعد اأن اأورد عدة احتماالت يف معنى االآية ثم نفاها، قال: »وي�صلح اال�صتيالء عليه، 

العظم، فهذا مما ال يحيله  دونه يف  الذي هو  به على غريه،  وينبه  به،  تدح  الأنه ميحُ

له  اللفظ  �صالح  اأما  قطعاً،  املراد  هو  يكون  باأن  فاأخلق  اللفظ،  له  وي�صلح  احلقل، 

فظاهر عند اخلبري بل�صان العرب ... فمن امل�صتح�صن يف اللغة اأن يحُقال: ا�صتوى االأمري 

 ثم اأورد البيت املتقدم: قد ا�صتوى ...
)73( 

على مملكته، حتى قال ال�صاعر..«

اأحكام  وجريان  القدر  ونفاذ  والقهر  اال�صتيالء  هو  املراد   ...«  :
)74(

الرازي وقال 

اأهم ال�صواهد ال�صعرية التي احتج بها املتكلمون يف �صفتي اال�صتواء والكالم جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم



)35(ال�صنة الرابعة العدد ال�صاد�ض - حمرم 1435هـ   - نوفمرب 2013م

 ثم اأورد البيت املتقدم: 
)75(

االإلهية، وهذا م�صتقيم على قانون اللغة، قال ال�صاعر ... «

قد ا�صتوى...

وقال ابن تيمية: » مل يثبت اأن لفظ ا�صتوى يف اللغة مبعنى ا�صتوىل ؛ اإذ الذين 

قالوا ذلك عمدتهم البيت امل�صهور :

)76(
ثم ا�صتوى ب�صر على العراق * * * من غري �صيف ودم مهراق«

»وا�صتدلوا  باال�صتيالء:  اال�صتواء  املعطلة  تف�صري  ذكر  اأن  بعد  القيم  ابن  وقال 

 ثم اأورد البيت املتقدم: قد ا�صتوى ...
)77(

بقول ال�صاعر...«

املطلب الثاين

ال�صتواء  تف�صري  على  ال�صابق  ال�صعري  بال�صاهد  الحتجاج  بطالن  بيان 

مبعنى ال�صتيالء

تاأويل  على  املتكلمني  من  الفا�صد  والتاأويل  التعطيل  اأهل  احتجاج  بيان  تقدم 

اال�صتواء مبعنى اال�صتيالء بقول ال�صاعر:

من غري �صيف ودم مهراق قد ا�صتوى ب�صر على العراق  

واحتجاجهم هذا باطل من وجوه:

اأن هذا بيت جمهول، من �صخ�ض جمهول، فكيف ي�صح االحتجاج به، وقد  الأول: 

اأنكره بع�ض اأئمة اللغة، وقالوا: اإنه بيت م�صنوع ال يعرف يف اللغة.

: » وزعم بع�صهم اأن اال�صتواء هاهنا مبعنى اال�صتيالء ، ونزع فيه 
)78(

قال اخلطابي

 قال ابن القيم 
)79(

ببيت جمهول، مل يقله �صاعر معروف ي�صح االحتجاج بقوله... «

معقباً عليه: »هذا لفظه وهو من اأئمة اللغة«. 

.
)80(

ونقل ابن تيمية عن ابن فار�ض اأن قال يف هذا البيت: ال يعرف قائله

وقال اأي�صاً: » ومل يثبت نقل �صحيح اأنه �صعر عربي، وكان غري واحد من اأئمة 

اللغة اأنكروه، وقالوا : اإنه بيت م�صنوع ال يعرف يف اللغة، وقد علم اأنه لو احتج بحديث 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم الحتاج اإىل �صحته، فكيف ببيت من ال�صعر ال يعرف 

 
)81(

اإ�صناده؟ وقد طعن فيه اأئمة اللغة «

وقال ابن القيم: » فهذا �صعر مولد حدث بعد كتاب اهلل، ومل يكن معروفا قبل 

اأنزل عليه القراآن، فحملوا لفظ القراآن على ال�صعر  نزول القراآن، وال يف ع�صر من 
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)82(
املولد احلادث بعد نزوله، ومل يكن من لغة َمن نزل القراآن عليه«

وقال اأي�صاً: اإنه » غري معروف يف �صيء من دواوين العرب واأ�صعارهم التي يرجع 

)83(
اإليها«

الوجه الثاين: » اأنه لو ثبت اأنه من اللغة العربية مل يجب اأن يكون من لغة العرب 

العرباء، ولو كان من لفظ بع�ض العرب العرباء مل يجب اأن يكون من لغة ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم وقوله، ولو كان من لغته لكان باملعنى املعروف يف الكتاب وال�صنة، 

)84(
وهو الذي يراد به وال يجوز اأن يراد معنى اآخر«

املجمع على  اللغة  اأئمة  اأنكره  قد  باال�صتيالء  اال�صتواء  تف�صري  اأن  الثالث:  الوجه 

 
)87( )86(

، وابن االأعرابي
)85(

اإمامتهم واالحتجاج بقولهم، كاخلليل بن اأحمد

قال ابن تيمية: » وذكر عن اخلليل كما ذكره اأبو املظفر يف كتابه » االإف�صاح » قال 

: »�صئل اخلليل: هل وجدت يف اللغة ا�صتوى مبعنى ا�صتوىل ؟ فقال : هذا ما ال تعرفه 

العرب ؛ وال هو جائز يف لغتها« وهو اإمام يف اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ 

)88(
حمله على ما ال يعرف حمل باطل «

وقال ابن القيم: » وكذلك تاأويلهم اال�صتواء باال�صتيالء، فاإن هذا ال تعرفه العرب 

ح اأئمة اللغة كابن االأعرابي وغريه  من لغاتها، ومل يقله اأحد من اأئمة اللغة، وقد �صرَّ

)89(
باأنه ال يحُعرف يف اللغة «

وقال اأي�صاً بعد ذكره معاين اال�صتواء: » هذه معاين اال�صتواء املعقولة يف كالمهم، 

ولي�ض فيها معنى ا�صتوىل البتة، وال نقله اأحد من اأئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، 

)91(
» 

)90(
واإمنا قاله متاأخروا النحاة، ممن �صلك طريق اجلهمية واملعتزلة

يف  ذلك  فلي�ض  اال�صتيالء  معنى  يحتمل  اال�صتواء  اأن  فر�ض  على  الرابع:  الوجه 

، فمثل هذا الرتكيب الوارد يف كتاب اهلل تعاىل 
)92(

كل مو�صع، ويف كل تركيب و�صياق

ال يحتمل هذا املعنى، وبالتايل فال ميكن اأن يكون هذا البيت حجة يف تف�صري اآيات 

اال�صتواء على العر�ض باال�صتيالء عليه، يو�صح ذلك االأوجه الثالثة التالية:

املنع من  يتحقق معناه عند  اإمنا  اال�صتيالء  اإن  اللغة:  اأهل  قال  الوجه اخلام�ص: 

ال�صيء، وح�صول املغالبة عليه، فاإذا غلب اأحدهما �صاحبه قيل: ا�صتوىل، واهلل تعاىل 

مل ينازعه اأحد على العر�ض، تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبريا.
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قال رجل البن االأعرابي -وهو من كبار اأئمة اللغة-: ما معنى قول اهلل عز وجل: 

)ڈ     ژ  ژ  ڑ( )طه 5( فقال ابن االأعرابي: هو على عر�صه كما اأخرب، 

اإمنا معناه ا�صتوىل، فقال ابن االأعرابي: ا�صكت ما يدريك ما  اأبا عبد اهلل  فقال: يا 

فاأيهما   ، فيه م�صادٌّ له  يكون  ال�صيء حتى  ا�صتوىل على  تقول لرجل  العرب ال  هذا؟ 

 .
)93(

غلب قيل ا�صتوىل عليه، واهلل ال م�صاد له، وهو على عر�صه كما اأخرب

وقال اخلطابي: » اإن اال�صتيالء اإمنا يتحقق معناه عند املنع من ال�صيء، فاإذا وقع 

 
)94(

الظفر به قيل: ا�صتوىل عليه، فاأي منع كان هناك حتى يو�صف باال�صتيالء بعده ؟ «

قال ابن القيم: »هذا لفظه وهو من اأئمة اللغة « 

تاأويل  يف  وقولهم  اال�صتواء،  يف  املجاز  ادعاوؤهم  واأما   «  :
)95(

الرب عبد  ابن  وقال 

ا�صتوى: ا�صتوىل، فال معنى له، الأنه غري ظاهر يف اللغة، ومعنى اال�صتيالء يف اللغة: 

)96(
املغالبة، واهلل ال يغالبه وال يعلوه اأحد، وهو الواحد ال�صمد «

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   اأن اهلل عز وجل قال:)   ال�صاد�ص:  الوجه 

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ( )األعراف:54( 
فاأخرب اهلل جل وعال اأن ا�صتواءه  على عر�صه كان بعد خلق ال�صموات واالأر�ض، ومعلوم اأن 

ا�صتيالئه �صبحانه وغلبته للعر�ض مل يتاأخر عن خلق ال�صموات واالأر�ض، فما زال م�صتولياً 

عليه قبل وبعد، والعر�ض خملوق قبل خلقهما باأكرث من خم�صني األف �صنة، كما اأخرب 

بذلك ال�صادق امل�صدوق، ففي �صحيح م�صلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ر�صي اهلل عنهما 

اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل اأن يخلق ال�صماوات 

واالأر�ض بخم�صني األف �صنة( قال: )وعر�صه على املاء( )97(

ويف البخاري عن عمران بن ح�صني ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: 

)98(
)كان اهلل ومل يكن �صيء قبله، وكان عر�صه على املاء، ثم خلق ال�صموات واالأر�ض( 

: » ففي هذا بيان بني اأن اهلل تعاىل خلق العر�ض قبل ال�صموات 
)99(

قال الدارمي

)100(
واالأر�ض وما فيهن «

معنى  يحتمل  ال  العر�ض  على  اال�صتواء  اآيات  عليه  جاءت  الذي  الرتكيب  فهذا 

، فبطل االحتجاج بالبيت عليها، يو�صح ذلك الوجه التايل.
)101(

اال�صتيالء بحال
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ى  الوجه ال�صابع: اأن اال�صتواء املطلق واإن كان يحتمل عدة معاٍن اإال اأن اال�صتواء املعدَّ

بـ)على( ال يحتمل اإال معنى واحداً، وهو العلو واالرتفاع واال�صتقرار، واال�صتواء على 

.
)102( 

العر�ض يف جميع موارده يف كتاب اهلل تعاىل جاء معداً بـ)على(

.
)103(

تقول: ا�صتوى على ظهر دابته، اأي: عال وا�صتقر

قال ابن عد الرب: » اال�صتواء معلوم يف اللغة ومفهوم، وهو العلو واالرتفاع على 

.
)104(

ال�صيء، واال�صتقرار والتمكن فيه «

واأما  اإال معنى واحداً،  له  لي�ض  باأداة )على(  املعدى  »اال�صتواء  القيم:  ابن  وقال 

اال�صتواء املطلق فله عدة معان، فاإن العرب تقول: ا�صتوى كذا، اإذا انتهى وكمل، ومنه 

 ) ڀ  ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:)  قوله 

)القصص: 14(  وتقول: ا�صتوى وكذا، اإذا �صاواه، نحو قولهم: ا�صتوى املاء واخل�صبة، 
وا�صتوى الليل والنهار، وتقول: ا�صتوى اإىل كذا، اإذا ق�صد اإليه علواً وارتفاعاً، نحو: 

ا�صتوى اإىل ال�صطح واجلبل، وا�صتوى على كذا، اأي: ارتفع عليه وعال عليه، وال تعرف 

العرب غري هذا، فاال�صتواء يف هذا الرتكيب ن�ض ال يحتمل غري معناه، كما هو ن�ض 

ا�صتوى  قولهم:  يف  ون�ض  معناه،  غري  يحتمل  (ال  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   قوله:)  يف 

)105(
الليل والنهار يف معناه ال يحتمل غريه «

اجلهمية  جهة  من  كان  باال�صتيالء  اال�صتواء  تف�صري  ابتداء  اأن  الثامن:  الوجه 

واملعتزلة، -فلم يكن معروفاً عند اأئمة اللغة -كما تقدم- ومل يقل به اأحد من �صلف 

هذه االأمة من ال�صحابة والتابعني- وقد تناقلوا هذا البيت وتداولوه، وعرف عنهم، 

لم اأن من مذهبهم نفي ال�صفات؟!، واأما  فكيف يوؤخذ بقولهم، ويوثق بنقلهم، وقد عحُ

البيت  االأ�صاعرة ونحوهم فقد قلَّد بع�صهم بع�صاً يف نقل هذه  من جاء بعدهم من 

وروايته.

واجلهمية  املعتزلة  من  قائلون  قال  وقد   «  :
)106(

االأ�صعري احل�صن  اأبو  قال 

واحلرورية: اإن قول اهلل عز وجل: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( )طه 5( اأنه: ا�صتوىل 

)107(
وملك وقهر «

وقال ابن تيمية: » اإن هذا التف�صري مل يف�صره اأحد من ال�صلف، من �صائر امل�صلمني، 

من ال�صحابة والتابعني، فاإنه مل يف�صره اأحد يف الكتب ال�صحيحة عنهم، بل اأول من 
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قال ذلك بع�ض اجلهمية واملعتزلة، كما ذكره اأبو احل�صن االأ�صعري يف كتاب »املقاالت« 

)108(
وكتاب »االإبانة« «

 
)109(

الوجه التا�صع: اأن هذا البيت قد ن�صب اإىل �صخ�ض متهم يف دينه، وهو االأخطل

، فكيف يحُحتج ببيت ن�صراين على كتاب اهلل تعاىل، ويف معنى يخالف 
)110(

الن�صراين

املعروف من اللغة، وما تتابع عليه االأئمة من �صلف هذه االأمة؟! وهو ما يدل على 

�صعف حجج املتكلمني حيث جلئوا اإىل مثل هذا البيت الذي ال يعرف قائله، وقد ن�صب 

اإىل رجل ن�صراين؟!

: » وال جتد اأ�صعف من حجج اجلهمية، حتى اأداهم االإفال�ض 
)111(

وقد قال ابن كثري

)112(
من احلجج اإىل بيت هذا الن�صراين املقبوح، ولي�ض فيه حجة، واهلل اأعلم «

ببيت  اال�صتيالء  باأنه  العر�ض  على  اال�صتواء  على  ت�صتدل  واجلهمية   « وقال: 

االأخطل فيما مدح به ب�صر بن مروان، وهو قوله: 

قد ا�صتوى ب�صر على العراق * من غري �صيف ودم مهراق 

االأخطل  كان  وقد  كثرية،  باطل من وجوه  ا�صتدالل  هذا  فاإن  دليل،  فيه  ولي�ض 

)113(
ن�صرانيا«

)114(
وقال: » وكان االأخطل من ن�صارى العرب املتن�صرة، قبحه اهلل واأبعد مثواه «

عليه،  واعتمادهم  البيت  بهذا  املتكلمني  ا�صتدالل  من  فاعجب  تعجب  واإن 

واحتجاجهم به، يف م�صاألة عقدية كربى تتعلق بالباري جلَّ وعال، -�صواًء قلنا اإن هذا 

البيت جمهول الن�صبة، اأو قلنا بن�صبته لهذا ال�صاعر الن�صراين- وهم يف الوقت نف�صه 

يرف�صون االحتجاج بخرب االآحاد يف االعتقاد واإن كان �صحيح ال�صند، واإن اتفق عليه 

ال�صيخان بحجة اأن داللته ظنية؟!  

الوجه العا�صر: اأن بع�ض اأهل العلم قد ن�ضَّ على اأن هذا البيت حمرف، و�صوابه: 

ب�صر قد ا�صتوىل على العراق.

ا�صتوىل على  اإن هذا لبيت حمرف، واإمنا هو هكذا: ب�صر قد   « القيم:  ابن  قال 

... هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف، فكيف وهو غري معروف يف �صيء  العراق  

)115(
من دواوين العرب واأ�صعارهم التي يرجع اإليها«

اأنه غري حمرف، مل يكن  اأنه لو �صح هذا البيت، و�صح   « الوجه احلادي ع�صر: 
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فيه حجة، بل هو حجة عليهم ، وهو على حقيقة اال�صتواء، ، فاإن ب�صرا هذا كان اأخا 

عبد امللك بن مروان ، وكان اأمريا على العراق ، فا�صتوى على �صريرها، كما هو عادة 

امللوك ونوابها اأن يجل�صوا فوق �صرير امللك م�صتوين عليه ، وهذا هو املطابق ملعنى هذه اللفظة 

يف اللغة، كقوله تعاىل: )  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  

ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ  
وئ    ەئ   ەئ   ائ   وقوله:ائ     )13 )الزخرف:    ) ڑ  ژ   ژ  
)هود:  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    

ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ        پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻٻ   ٱ     ( وقوله:   )44
ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ  
ژ  ڑ (  )الفتح: 29( ويف ال�صحيح: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان اإذا ا�صتوى 
على بعريه خارجا اإىل �صفر كرب ثالثاً)116( فهل جتد يف هذه املوا�صع مو�صعاً واحداً 

)117(
اأنه مبعنى اال�صتيالء والقهر «

الوجه الثاين ع�صر: » اأنه لو كان املراد بالبيت ا�صتيالء امللك والقهر، لكان امل�صتوي 

على العراق عبد امللك بن مروان، ال اأخوه ب�صر، فاإن ب�صراً مل يكن ينازع اأخاه امللك، 

ومل يكن ملكاً مثله، واإمنا كان نائباً له عليها، ووالياً من جهته، فامل�صتويل عليها هو 

ب�صر، بخالف اال�صتواء احلقيقي، وهو اال�صتقرار فيها واجللو�ض على  امللك ال  عبد 

)118(
�صريرها، فاإن نواب امللك تفعله باإذن امللوك «

املبحث الثاين:ال�صاهد ال�صعري املتعلق ب�صفة الكالم، وفيه متهيد ومطلبان

متهيد                  يف بيان معتقد كل من: اأهل ال�صنة واجلماعة، والأ�صاعرة 

يف �صفة الكالم

اأما اأهل ال�صنة فلم تختلف طريقتهم، ومل يتغري منهجهم يف التعامل مع ن�صو�ض 

ال�صفات -بل ويف ن�صو�ض الكتاب وال�صنة على وجه العموم- فهم ملتزمون داللتهما 

وما ظهر منهما دون حتريف اأو تعطيل اأو تكييف اأو متثيل.
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اإثبات �صفة الكالم هلل تعاىل على  ولذا التزموا ما دلَّ عليه الكتاب وال�صنة من 

بكالم حقيقي،  يتكلم  تعاىل  اهلل  اإن  فيقولون:  يليق بجالله وعظمته،  الذي  الوجه 

غري خملوق، متى �صاء، كيف �صاء، مبا �صاء، بحرف و�صوت، ال مياثل كالم املخلوقني، 

.
)119(

واأن القراآن كالم اهلل منزل غري خملوق، منه بداأ واإليه يعود

واأما االأ�صاعرة -ومثلهم املاتريدية- فحقيقة الكالم -على وجه العموم يف اخلالق 

فهي  واالأ�صوات  واحلروف  العبارات  واأما  النف�ض،  يف  القائم  املعنى  هو:  واملخلوق- 

عالمات واأمارات ودالالت على الكالم احلقيقي، ولي�صت جزءاً منه.

: » حقيقة الكالم على االإطالق يف حق اخلالق 
)120(

قال القا�صي اأبو بكر الباقالين

بال�صوت  تارة  عليه  داللة  لنا  جعل  لكن  بالنف�ض،  القائم  املعنى  هو  اإمنا  واملخلوق 

واحلروف نطقاً، وتارة بجمع احلروف بع�صها اإىل بع�ض كتابة دون ال�صوت ووجوده، 

وتارة اإ�صارة ورمزاً دون احلرف واالأ�صوات ووجودهما، فحقيق الكالم القائم بالنف�ض 

لي�ض  اهلل  وكالم  كهم،  خملوق  كالمهم  اخللق  لكن  وال�صوت،  احلرف  عند  موجود 

 
)121(

مبخلوق كهو، �صبحانه وتعاىل «

فحقيقة الكالم الذي يت�صف اهلل به عندهم اإذاً هو: الكالم النف�صي، اأي: املعنى 

اإال  وال�صوت  والعبارات  احلروف  فلي�صت  �صوت،  وال  حرف،  فال  النف�ض،  يف  القائم 

دالالت على الكالم احلقيقي، ولي�صت نف�صه وحقيقته.

وال  يختلف  ال  واحد  �صيء  بالنف�ض  القائم  القدمي  اهلل  كالم  اإن  اأي�صاً:  وقالوا 

)122(
يتغري، وال تعلق له مب�صيئته واإرادته

واإمنا  دون غريه،  بالنف�ض  القائم  املعنى  الكالم احلقيقي هو   « الباقالين:  قال 

الغري دليل عليه بحكم التوا�صع واال�صطالح، ويجوز اأن ي�صمى كالماً اإذ هو دليل على 

)123(
الكالم، ال اأنه نف�ض الكالم احلقيقي «

وقال اأي�صاً: » ويجب اأن يعلم اأن اهلل تعاىل ال يت�صف كالمه القدمي باحلروف 

)124(
واالأ�صوات، وال �صيء من �صفات اخللق «

رمنا  واإن  بالنف�ض،  القائم  القول  هو:  الكالم   «  :
)125(

اجلويني املعايل  اأبو  وقال 

تف�صياًل، فهو القول القائم بالنف�ض، الذي تدل عليه العبارات، وما ي�صطلح عليه من 

)126(
االإ�صارات «
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)127(
وقال الغزايل: » ونحن ال نثبت يف حق اهلل تعاىل اإال كالم النف�ض «

وقال ابن القيم: » مذهب االأ�صعري ومن وافقه اأنه معنى واحد قائم بذات الرب، 

له  اأبعا�ض، وال  له  ينق�صم وال  لي�ض بحرف وال �صوت، وال  اأزلية،  وهو �صفة قدمية 

اأجزاء، وهو عني االأمر وعني النهي وعني اخلرب وعني اال�صتخبار، الكل واحد، وهو 

عني التوراة واالإجنيل والقراآن والزبور، وكونه اأمرا ونهياً وخرباً وا�صتخباراً �صفات 

)128(
لذلك املعنى الواحد ال اأنواع له  «

وبعد هذا العر�ض املوجز ننتقل اإىل ا�صتداللهم على قولهم هذا بال�صاهد ال�صعري، 

فاإىل املطلب االأول.

املطلب الأول :   ال�صاهد ال�صعري واحتجاج االأ�صاعرة به

واأما  بالنف�ض،  القائم  املعنى  احلقيقي:  بالكالم  املراد  اإن  االأ�صاعرة:  قول  تقدم 

احلقيقي،  الكالم  على  وعالمات  دالالت  جمرد  فهي  واالأ�صوات  واحلروف  االألفاظ 

ولي�صت هي نف�صه، واحتجوا على هذا بقول ال�صاعر:

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

قال الباقالين: » حقيقة الكالم هو املعنى القائم بالنف�ض، وله احلكم يف ال�صدق 

اأمارات ودالالت على الكالم احلقيقي «  والكذب، دون احلروف واالأ�صوات، التي هي 

اإىل اأن قال: » والعربي الف�صيح يقول: كان يف نف�صي كالم، وكان يف نف�صي قول، وكان 

يف نف�صي حديث، اإىل غري ذلك. 

واأن�صد االأخطل: 

حتى يكون مع الكالم اأ�صيال  ال تعجبنك من اأثري خطبٌة   

)129(
جعل الل�صان على الفوؤاد دليال « اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

العرب  اأن  قطعاً  عرفنا  الل�صان،  اأهل  اإطالق  اإىل  رددنا  واإن   « املعايل:  اأبو  وقال 

تطلق كالم النف�ض والقول الدائر يف اخللد، وتقول: كان يف نف�صي كالم، وزورت يف 

نف�صي قواًل، وا�صتهار ذلك يغني عن اال�صت�صهاد عليه بنرث لناثر، اأو �صعر ل�صاعر، وقد 

قال االأخطل:

)130(
جعل الل�صان على الفوؤاد دليال «  اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

اأحدهما:  باعتبارين:  متكلما  ي�صمى  االإن�صان  نقول:  ولكنا   « الغزايل:  وقال 
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كمال،  وذلك  وحرف،  ب�صوت  لي�ض  الذي  النف�ض  بكالم  واالآخر:  واحلرف،  بال�صوت 

وهو يف حق اهلل تعاىل غري حمال، وال هو دال على احلدوث، ونحن ال نثبت يف حق اهلل 

تعاىل اإال كالم النف�ض، وكالم النف�ض ال �صبيل اإىل اإنكاره يف حق االإن�صان زائدا على 

القدرة وال�صوت، حتى يقول االإن�صان: زورت البارحة يف نف�صي كالماً، ويقال: يف نف�ض 

فالن كالم وهو يريد اأن ينطق به

 ويقول ال�صاعر:

حتى يكون مع الكالم اأ�صيال     
)131(

ال يعجبنك من اأثري خطه

اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا                جعل الل�صان على الفوؤاد دليال

التي ي�صرتك كافة اخللق يف  اأنه من اجلليات  ال�صعراء يدل على  به  وما ينطق 

)132(
دركها فكيف ينكر «

 بعد اأن قرر اأن الكالم هو املعنى القائم يف النف�ض، ولي�ض 
)133(

وقال ال�صهر�صتاين

بحروف وال اأ�صوات: » و�صدق من قال:

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

)134(
فالعبارة واالإ�صارة والكتابة داللة بقرائنها ... «

املطلب الثاين

بيان بطالن احتجاج االأ�صاعرة بال�صاهد ال�صعري ال�صابق على اأن املراد بكالم 

اهلل تعاىل: جمرد املعنى القائم بالنف�ض

اإىل  االإ�صارة  من  بدَّ  ال  ال�صعري  ال�صاهد  بذلك  احتجاجهم  يف  مناق�صتهم  قبل 

حقيقة الكالم يف اللغة العربية التي نزل بها القراآن.

اأحدهما يدل على نطق مفهم،  اأ�صالن:  » الكاف والالم وامليم  قال ابن فار�ض: 

واالآخر على جراح.

 .. كلمته  اأو  كلمك  اإذا  كليمي  وهو  تكليماً،  كلمه 
حُ
اأ كلمته  تقول:  الكالم،  فاالأول: 

)135(
»

... فالكالم يقع  ال�صمع  الكالم مدرك بحا�صة   «  :
)136(

االأ�صفهاين الراغب  وقال 

 
)137(

على االألفاظ املنظومة وعلى املعاين التي حتتها جمموعة «

ويف الل�صان: كامله: ناطقه ... وكاملته اإذا حادثته، وتكاملنا بعد التهاجر ... وتكامل 

املتقاطعان: كلم كل واحد منهما �صاحبه ... ورجل ِتْكالٌم وِتْكالمة وِتِكالَّمٌة وِكلِّماين: 

)138(
جيد الكالم، ف�صيح، ح�صن الكالم، منطيق
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فحقيقة الكالم اإذاً جمموع االألفاظ وما ت�صمنته من املعاين، فهو لفظ ومعنى، 

بقوله:  فاأ�صار   » مفهم  نطق  على  يدل   « فار�ض:  ابن  قال  ولهذا  وم�صموع،  منطوق 

ن�ضَّ  ما  ذا معنى، وهو  اأنه  اإىل  »مفهم«  بقوله:  واأ�صار  الل�صان،  لفظ  اأنه  اإىل  »نطق« 

عليه الراغب، واأ�صار اإىل اأنه مدرك بحا�صة ال�صمع، فهو اإذاً حروف واأ�صوات م�صموعة، 

اأنه جمرد املعنى القائم  ملا ادعته الكالبية، وتبنته االأ�صاعرة واملاتريدية من  خالفاً 

وا عنه بالكالم النف�صي. بالنف�ض فال حرف وال �صوت، ولهذا عربَّ

يكن خالف بني اخللق على  » مل   :
)139(

ال�صجزي اأبو من�صور  قال احلافظ  وقد 

 
)141(

 والقالن�صي
)140(

اختالف نحلهم من اأول الزمان اإىل الوقت الذي ظهر فيه ابن كالب

ذا  و�صوتاً،  اإال حرفاً  يكون  الكالم ال  اأن  ... يف  واأقرانهم  االأ�صعري  و   
)142(

وال�صاحلي

)143(
تاأليف وات�صاق واإن اختلفت به اللغات «

وقال ابن تيمية: » وعامة ما يوجد يف الكتاب وال�صنة وكالم ال�صلف واالأئمة، بل 

و�صائر االأمم عربهم وعجمهم من لفظ: الكالم والقول، وهذا كالم فالن، اأو كالم 

)144(
فالن، فاإنه عند اإطالقه يتناول اللفظ واملعنى جميعاً، ل�صموله لهما «

وقال اأي�صاً: » ومل يكن يف م�صمى »الكالم« نزاع بني ال�صحابة والتابعني لهم باإح�صان 

وتابعيهم، ال من اأهل ال�صنة وال من اأهل البدعة، بل اأول من عرف يف االإ�صالم اأنه جعل 

م�صمى الكالم املعنى فقط هو عبد اهلل بن �صعيد بن كالب، وهو متاأخر - يف زمن حمنة 

)146(
 - وقد اأنكر ذلك عليه علماء ال�صنة وعلماء البدعة «

)145(
اأحمد بن حنبل

:
)147(

ومما يدل على �صحة ما تقدم

ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     تعاىل:چ  -قوله 

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  )االأعراف: 148(

فالكالم املنفي هنا اللفظ واملعنى جميعاً، اإذ اخلطاب لهم ال يكون معنى جمرداً 

قائماً يف النف�ض، وال لفظاً جمرداً غري داٍل على معنى.

ڀ    ڀ   ڀ   پ          پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:)  -وقوله 

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ()الكهف: 5(
فاأطلق الكلمة على اللفظ اخلارج من االأفواه، وهو احلرف وال�صوت.
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-قوله �صلى اهلل عليه و�صلم كما يف حديث اأبي هريرة عند م�صلم: )اإن اهلل عز 

)148(
وجل جتاوز الأمتي عما حدثت به اأنف�صها ما مل تعمل اأو تكلم به( 

اأن ال  النف�ض وبني الكالم، فاأخرب  التفريق بني حديث  فهذا احلديث ظاهر يف 

يوؤاخذ بحديث النف�ض حتى  يتكلم به، واملراد: حتى ينطق به الل�صان باتفاق العلماء، 

ال�صارع  الأن  واملعنى-  اللفظ  ا�صتمل على  ما  اللغة -وهو  الكالم يف  اأن هذا هو  لم  فعحُ

)149(
خاطبنا بلغة العرب

-قوله �صلى اهلل عليه و�صلم كما يف ال�صحيحني من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل 

عنه : )كلمتان خفيفتان على الل�صان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان اإىل الرحمن �صبحان 

)150( 
اهلل العظيم �صبحان اهلل وبحمده(

» فهذا ظاهر يف اأن الكالم هو املعنى امللفوظ به باحلروف، اإذ ال تحُعقل اخلفة على 

)151(
الل�صان يف املعنى املجرد «

 -اأن اأحكام ال�صريعة املتعلقة بالكالم منوطة بالنطق، مما يدل على اأن حقيقة 

الكالم هي احلرف وال�صوت.

قال ال�صجزي: » وال خالف بني �صدور علماء امل�صلمني يف اأن من قال يف نف�صه: 

عبدي حر من غري اأن ينطق بذلك مل يعتق عبده.

كم بعتق العبد ومل  ولو قال: عبدي حر نطقاً ثم قال: مل اأنو مبا قلت عتقه، ححُ

يلتفت اإىل نيته.

ولو قال اإن�صان يف نف�صه: اأم فالن زانية اأو فالن زان، ومل ينطق بذلك، مل يلزمه 

، ومل يحُلتفت اإىل  دَّ حدحُ القذف، واإن نطق بذلك وقال: ما يف نف�صي �صيء مما قلته، ححُ

ما يف نف�صه...

حرف  هو  الذي  بالنطق  منوطة  بالكالم  املتعلقة  ال�صريعة  اأحكام  وجدنا  فلما 

و�صوت، دون ما يف النف�ض، علمنا اأن حقيقة الكالم هي احلرف وال�صوت.

ولو حلف امرٌء اأنه ال يتكلم �صاعة من النهار، فاأقام يف تلك ال�صاعة يحدث نف�صه 

باأ�صياء ، وال ينطق بها، كان باراً غري حانث، ولو كان الكالم هو ما يف النف�ض حنث يف 

)152(
اأول ما يحدث به نف�صه «

ريد به املعنى فقط، اأو اللفظ فقط، 
حُ
ما تقدم هو املراد بالكالم عند االإطالق، فاإذا اأ
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فال بدَّ من قرينٍة تبينه.

قال �صيخ االإ�صالم: » فالكالم اإذا اأطلق يتناول اللفظ واملعنى جميعا، واإذا �صمي 

)153(
املعنى وحده كالما اأو اللفظ وحده كالما فاإمنا ذاك مع قيد يدل على ذلك «

واأما احتجاج االأ�صاعرة على ما ذهبوا اإليه-وهو اأن املراد بالكالم: املعنى القائم 

بالنف�ض- بقول ال�صاعر:

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا   

فاجلواب عنه من وجوه:

الوجه الأول: اأن هذا البيت ال يحُعرف قائله على وجه احلقيقة، وقد اأبطل بع�صهم 

ن�صبته اإىل االأخطل، بل ذهب البع�ض اإىل اأنه بيت م�صنوع، وبيت هذا حاله ال يجوز 

االحتجاج به، ف�صاًل عن اأن يحُحتج به يف معار�صة الكتاب وال�صنة.

 نحوي العراق: » فت�صت �صعر االأخطل املدون كثرياً 
)154(

قال اأبو حممد اخل�صاب

)155(
فما وجدت هذا البيت «

وقال ابن تيمية: » واأما البيت الذي يحكى عن االأخطل اأنه قال :

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا     

فمن النا�ض من اأنكر اأن يكون هذا من �صعره، وقالوا : اإنهم فت�صوا دواوينه فلم 

)156(
يجدوه ، وهذا يروى عن حممد بن اخل�صاب «

وهو  موثوق،  وال  موؤمتن  غري  �صاعر  اإىل  من�صوب  البيت  هذا  اأن  الثاين:  الوجه 

االأخطل الن�صراين، فكيف يحُحتج على ردِّ داللة الكتاب وال�صنة ببيت ن�صراين مثلث، 

ويف الوقت نف�صه يتورعون عن قبول خرب الواحد ولو كان يف اأعلى درجات ال�صحة؟!

 بعد حوار له مع من يحتج بهذا البيت: » احلنابلة اإذا 
)157(

قال ال�صيخ اأبو البيان

قيل لهم: ما الدليل على اأن القراآن بحرف و�صوت؟ قالوا: قال اهلل كذا، وقال ر�صوله 

اأن القراآن  اإذا قيل لكم: ما الدليل على  كذا، -و�صرد ال�صيخ االآيات واالأخبار- واأنتم 

االأخطل؟  اإي�ض هذا  الفوؤاد«  الكالم لفي  »اإن  االأخطل:  النف�ض؟ قلتم: قال  معنى يف 

)158(
ن�صراين خبيث بنيتم مذهبكم على بيت �صعر من قوله، وتركتم الكتاب وال�صنة «

اأ�صل  اأنهم احتجوا يف  » ولهذا كان مما ي�صنع به على هوؤالء،  ابن تيمية:  وقال 

دينهم ومعرفة حقيقة الكالم - كالم اهلل وكالم جميع اخللق - بقول �صاعر ن�صراين 
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يقال له االأخطل :

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا    

وقد قال طائفة : اإن هذا لي�ض من �صعره، وبتقدير اأن يكون من �صعره فاحلقائق 

العقلية، اأو م�صمى لفظ الكالم الذي يتكلم به جميع بني اآدم ال يرجع فيه اإىل قول 

ا�صمه االأخطل، والن�صارى قد عرف  اأن يكون �صاعرا ن�صرانياً  األف �صاعر فا�صل، دع 

اأنهم يتكلمون يف كلمة اهلل مبا هو باطل، واخلطل يف اللغة: هو اخلطاأ يف الكالم، وقد 

اأن�صد فيهم املن�صد :

)159(
قبحا ملن نبذ القراآن وراءه    فاإذا ا�صتدل يقول قال االأخطل «

اأي�صاً: » ولو احتج حمتج يف م�صاألة بحديث اأخرجاه يف  ال�صحيحني عن  وقال 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لقالوا : هذا خرب واحد، ويكون مما اتفق العلماء على 

ت�صديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت مل يثبت نقله عن قائله باإ�صناد �صحيح ال واحد 

اأدنى �صيء من  اأهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به  اأكرث من واحد، وال تلقاه  وال 

م�صمى  يعرف  اأن  اإىل  احتاج  فمن  و«باجلملة«   ... الكالم  م�صمى  عن  ف�صال  اللغة؟ 

»الكالم« يف لغة العرب والفر�ض والروم والرتك و�صائر اأجنا�ض بني اآدم بقول �صاعر 

فاإنه من اأبعد النا�ض عن معرفة طرق العلم. 

مثلث،  كافر  ن�صراين  وهو  القدماء  ال�صعراء  من  ولي�ض  ؛  املولدين  من  هو  ثم 

وا�صمه االأخطل، واخلطل: ف�صاد يف الكالم، وهو ن�صراين، والن�صارى قد اأخطئوا يف 

.
)160(

م�صمى الكالم، فجعلوا امل�صيح القائم بنف�صه هو نف�ض كلمة اهلل «

اإىل  فيه  لي�ض هو مما يحتاج  والقول ونحوهما  الكالم  اأن م�صمى  الثالث:  الوجه 

قول �صاعر، فاإن هذا مما تكلم به االأولون واالآخرون من اأهل اللغة، وعرفوا معناه يف 

لغتهم، كما عرفوا م�صمى الراأ�ض واليد والرجل.

ولهذا قال ال�صجزي: » ومعرفة الكالم ما هو ؟ مما ي�صرتك فيه العرب و�صائر 

)161(
النا�ض، وال يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور ف�صاده «

 واأي�صا فالناطقون باللغة يحتج با�صتعمالهم لالألفاظ يف معانيها ال مبا يذكرونه 

من احلدود، فاإن اأهل اللغة الناطقني ال يقول اأحد منهم: اإن الراأ�ض كذا، واليد كذا، 

والكالم كذا، واللون كذا، بل ينطقون بهذه االألفاظ دالة على معانيها، فتعرف لغتهم 

اأحد  » الكالم » وال  اأن يذكر م�صمى  اأن االأخطل مل يرد بهذا  ا�صتعمالهم. فعلم  من 
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من ال�صعراء يق�صد ذلك البتة، واإمنا اأراد -اإن كان قال ذلك- ما ف�صره به املف�صرون 

لي�ض  بل�صانه ما  االإن�صان  فاإذا قال  املعنى،  الفوؤاد، وهو  الكالم من  اأ�صل  اأي:  لل�صعر، 

يف قلبه فال تثق به، وهذا كاالأقوال التي ذكرها اهلل عن املنافقني، ذكر اأنهم يقولون 

 .
)162(

باأل�صنتهم ما لي�ض يف قلوبهم

 وهو يرد على اجلهمية واالأ�صاعرة يف قولهم: اإن من اأعلن ما 
)163(

قال ابن حزم

يوجب الكفر فذلك دليل جحوده بقلبه، قال: » واحتج بع�صهم يف هذا املكان بقول 

االأخطل الن�صراين لعنه اهلل اإذ يقول: 

اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا     جعل الل�صان على الفوؤاد دليال  

 قال اأبو حممد: فجوابنا على هذا االحتجاج اأن نقول: ملعون ملعون قائل هذا 

البيت، وملعون ملعون من جعل قول هذا الن�صراين حجة يف دين اهلل عز و جل، ولي�ض 

هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي واإن كان كافرا، واإمنا هي ق�صية عقلية، 

فالعقل واحل�ض يكذبان هذا البيت، وق�صية �صرعية، فاهلل عز و جل اأ�صدق من الن�صراين 

اللعني، اإذ يقول عز و جل: )ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  

ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ()اآل عمران: 167(  

فقد اأخرب عز و جل باأن من النا�ض من يقول بل�صانه ما لي�ض يف فوؤاده، بخالف 

قول االأخطل لعنه اهلل: اإن الكالم لفي الفوؤاد، والل�صان دليل على الفوؤاد، فاأما نحن 

فن�صدق اهلل عز و جل، ونكذب االأخطل، ولعن اهلل من يجعل االأخطل حجة يف دينه، 

)164(
وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل «

يو�صح هذا الوجه التايل:

الوجه الرابع: اأن البيت الذي قبل هذا:

حتى يكون مع الكالم اأ�صيال ال يعجبنك من اأثري لفظه     

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا     

قال:  ولهذا  االأ�صل،  قلبه من  ما يف  يعلم  الظاهر حتى  بقوله  اأن يعجب  فنهاه 

»حتى يكون مع الكالم اأ�صيال« 

وقوله : »مع الكالم« دليل على اأن اللفظ الظاهر قد �صماه كالما، واإن مل يعلم 

قيام معناه بقلب �صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد ا�صتمل �صعره على هذا وهذا، بل 

ومعناه  اأ�صله  به  اأراد  الفوؤاد«  لفي  الكالم  »اإن   : وقوله  مطلق،  الكالم«  »مع   : قوله 

اأهم ال�صواهد ال�صعرية التي احتج بها املتكلمون يف �صفتي اال�صتواء والكالم



)49(ال�صنة الرابعة العدد ال�صاد�ض - حمرم 1435هـ   - نوفمرب 2013م

)165(
املق�صود به، والل�صان دليل على ذلك «

الوجه اخلام�ص: »لو كان حقيقة الكالم ما يتعلق بالفوؤاد دون النطق، لكان كل ذي 

فوؤاد ناطقاً متكلماً يف حال �صكوته، ووجود االآفة به، كاالأخر�ض والطفل والنائم.

واأن  متكلم،  غري  يولد  ما  اأول  الر�صيع  الطفل  اأن  يف  العقالء  بني  خالف  وال 

)166(
االأخر�ض وال�صاكت لي�صا مبتكلمني، وكذلك النائم يف الغالب«

: » معناه غري �صحيح، اإذ الزمه اأن االأخر�ض يحُ�صمى متكلماً، 
)167(

قال ابن اأبي العز

.
)168(

لقيام الكالم بقلبه، واإن مل ينطق به، ومل يحُ�صمع منه «

الوجه ال�صاد�ص: اأن هذا البيت خمتلف يف لفظه، وعليه فال تقوم به حجة.

قال ال�صجزي: » وتعلقوا ب�صبه منها قول االأخطل :

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن البيان من الفوؤاد واإمنا   

فغريوه وقالوا :

)169(
جعل الل�صان على الكالم دليال« اإن الكالم من الفوؤاد واإمنا  

الوجه ال�صابع: اأن معنى قول ال�صاعر: اإن الكالم لفي الفوؤاد، اأو قوله: اإن البيان 

يريد  ما  وقلبه  فوؤاده  يف  ر  يزوِّ قد  االإن�صان  اأن  االأخرى:  لرواية  يف  كما  الفوؤاد،  من 

التكلم به ثم يتكلم به، وهذا لي�ض دائماً فقد يتكلم االإن�صان مبا مل يردده يف نف�صه.

اإن البيان  ولهذا قال ال�صجزي: » فاأما تعلقهم ببيت االأخطل فاإن معنى قوله: 

من الفوؤاد....

اأن يتكلم به، فاملوجب للبيان هو  اأواًل ما يريد  اإمنا يروي يف نف�صه  اأن املرء  هو 

الذي انطوى عليه القلب، وحقيقة الكالم هو النطق به امل�صموع ال غري، والذي قاله 

اأحوالهم  من  والغالب  النا�ض،  من  الآحاد  خم�صو�صة  اأوقات  يف  يكون  اإمنا  االأخطل 

)170(
الكالم على الهاج�ض مبا مل يرددوه يف اأنف�صهم ومل يهموا به «

خــاطــرة: مما يثري العجب واال�صتغراب، وي�صتدعي النظر والتاأمل اأن املخالفني يف 

امل�صاألتني كلتيهما قد احتجوا ببيتني جمهويل الن�صب، وقد نحُ�صبا اإىل �صاعر متهم يف 

دينه، وهو االأخطل، �صاعر ن�صراين مثلث، ومع هذا فلي�ض البيتان يف ديوانه، فهل وقع 

نعا لهذا الغر�ض؟!. ذلك كله اتفاقاً، اأم اأنه مق�صود، وقد �صحُ
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اخلــامتــة

حممد،  نبينا  على  وال�صالم  وال�صالة  ال�صاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

وعلى اآله و�صحبه، وبعد:

فهذا عر�ض موجز الأهم ما ت�صمنه هذا البحث، وذلك كالتايل:

-اأن حقيقة اال�صتواء يف اللغة: االعتدال، ثم هو يتنوع بتنوع قيوده وما يقرتن 

ي بـ)على( كان معناه: العلو واالرتفاع واال�صتقرار، ومنه ا�صتواء اهلل تعاىل  دِّ به، فاإذا عحُ

على عر�صه، وعلى هذا اإجماع ال�صلف.

-اأن اأهل ال�صنة يثبتون �صفة اال�صتواء هلل تعاىل على الوجه الذي يليق بجالله 

وعظمته، كما تقدم.

-اأن املعطلة نفت �صفة اال�صتواء، وف�صرتها باال�صتيالء.

اأن اال�صتواء مبعنى اال�صتيالء هو  اأهم بيت �صعري احتجت به املعطلة على  -اأن 

البيت املن�صوب لل�صاعر االأخطل الن�صراين:

من غري �صيف ودم مهراق قد ا�صتوى ب�صر على العراق  

-اأن ا�صتداللهم بهذا البيت باطل من عدة وجوه، وذلك مب�صوط يف مو�صعه من 

هذا البحث.

يليق بجالله  الذي  الوجه  تعاىل على  الكالم هلل  يثبتون �صفة  ال�صنة  اأهل  -اأن 

وعظمته، فيقولون: اإن اهلل تعاىل يتكلم بكالم حقيقي، غري خملوق، متى �صاء، كيف 

�صاء، مبا �صاء، بحرف و�صوت، ال مياثل كالم املخلوقني، واأن القراآن كالم اهلل منزل 

غري خملوق، منه بداأ واإليه يعود.

-اأن حقيقة الكالم الذي تثبته االأ�صاعرة واملاتريدية هلل تعاىل هو: املعنى القائم 

واأمارات ودالالت على  واالأ�صوات فهي عالمات  العبارات واحلروف  واأما  النف�ض،  يف 

الكالم احلقيقي، واأن كالم اهلل تعاىل ال يتعلق مب�صيئته واإرادته.

-اأن اأهم بيت احتجوا به على هذا املعتقد ما نحُ�صب اإىل االأخطل:

جعل الل�صان على الفوؤاد دليال اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا     

اإذ  باطل،  النف�ض فقط قول  القائم يف  املعنى  اإنه:  الكالم  االأ�صاعرة يف  -اأن قول 

حقيقة الكالم: جمموع االألفاظ وما ت�صمنته من املعاين، فهو حرف و�صوت، وذلك 

ثابت لغة و�صرعاً

-واأما ا�صتداللهم بالبيت فهو باطل من عدة وجوه، وهو مب�صوط يف مو�صعه من 

هذا البحث.

واهلل تعاىل اأعلم، و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد.
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فهر�ص املراجع

- االإبانة عن اأ�صول الديانة . لالإمام اأبي احل�صن علي بن اإ�صماعيل االأ�صعري ، 

حتقيق ب�صري حممد عيون . مكتبة املوؤيد ، ط3 ، 1411هـ .

-االإبانة عن �صريعة الفرقة الناجية. البن بطة. الكتاب الثالث. حتقيق: يو�صف 

الوابل. دار الراية، الطبعة الثانية، 1418هـ.

اهلل  عبد  اد  عوَّ د/  . حتقيق  القيم  ابن  لالإمام   . االإ�صالمية  اجليو�ض  اجتماع   -

املعتق . مكتبة الر�صد ، الريا�ض ، ط 2 ، 1415هـ .

-االإر�صاد اإىل قواطع االأدلة يف اأ�صول االعتقاد. الإمام احلرمني اجلويني. حتقيق: 

ال�صيخ زكريا عمريات. دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، 1416هـ.

الدكتور  الرازي. عناية:  الدين  الكالم. لالإمام فخر  التقدي�ض يف علم  -اأ�صا�ض 

حممد العريبي. دار الفكر اللبناين، الطبعة االأوىل، 1993م.

- االأ�صماء وال�صفات . لالإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�صني البيهقي . حتقيق عبد اهلل 

بن حممد احلا�صدي . مكتبة ال�صوادي ، جدة ، ط1 ، 1413هـ .

الثالثة،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  البغدادي.  من�صور  الأبي  الدين.  -اأ�صول 

1401هـ.

- االعتقاد على مذهب ال�صلف اأهل ال�صنة واجلماعة . للحافظ اأحمد بن احل�صني 

البيهقي . دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط 2 ، 1406هـ .

الثانية  الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  الزركلي.  الدين  خلري  -االأعالم. 

ع�صرة، 1997م.

-االقت�صاد يف االعتقاد للغزايل. دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، 1409هـ.

-االإن�صاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز اجلهل به يف علم الكالم. للقا�صي اأبي 

بكر الباقالين. علق عليه: اأحمد فريد املزيدي. دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، 

1428هـ.

الطبعة  االإ�صالمي،  املكتب  االألباين.  اأحاديثه:  خرج  تيمية.  البن  -االإميان. 

الرابعة،1413هـ.

مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  اهلل  عبد  حتقيق:  كثري.  البن  والنهاية.  -البداية 
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البحوث بدار هجر. دار هجر، الطبعة االأوىل، 1418ـ.

علي  بن  حممد  للعالمة  ال�صابع.  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  -البدر 

ال�صوكاين. دار املعرفة، بريوت.

- تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض. ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�صيني، 

بيدي. حتقيق جمموعة من املحققني. النا�صر: دار  اأبو الفي�ض امللّقب مبرت�صى ، الزَّ

الهداية.

عبد  م�صطفى  حتقيق:  البغدادي.  اخلطيب  بكر  اأبي  للحافظ  بغداد.  -تاريخ 

القادر عطا. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل، 1417هـ.

بن  االأ�صعري.لعلي  احل�صن  اأبي  االإمام  اإىل  ن�صب  فيما  املفرتي  كذب  -تبيني 

احل�صن بن هبة اهلل بن ع�صاكر الدم�صقي.دار الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الثالثة 

، 1404هـ.

القدر  بني  اجلمع  وحقيقة  وال�صفات  لالأ�صماء  االإثبات  حتقيق  -التدمرية 

وال�صرع. البن تيمية. حتقيق: د. حممد بن عودة ال�صعوي. مكتبة العبيكان، الطبعة 

اخلام�صة، 1419هـ.

-تذكرة احلفاظ. لالإمام اأبي عبد اهلل الذهبي. دار الكتب العلمية، بريوت.

حتقيق:  الع�صقالين.  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  للحافظ  التهذيب.  تقريب   -

م�صطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية ، بريوت، الطبعة االأوىل، 1413هـ.

- التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�صانيد . الأبي عمر يو�صف بن عبد اهلل بن 

عبد الرب النمري . حتقيق �صعيد اأحمد اأعراب . النا�صر مكتبة ابن تيمية .

اأحمد االأزهري. عناية: حممد عو�ض  اللغة. الأبي من�صور حممد بن  -تهذيب 

مرعب وزمالئه. دار اإحياء الرتاث العربي، 1421هـ.

الطبعة  املغني،  دار  الزهريي.  �صمري  حتقيق:  خزمية.  ابن  لالإمام  -التوحيد 

االأوىل، 1423هـ.

- تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان . لل�صيخ عبد الرحمن ال�صعدي . 

مركز �صالح بن �صالح الثقايف بعنيزة ، ط2، 1412هـ .

طبعة  �صامل.  ر�صاد  حممد  حتقيق:  تيمية.  البن  والنقل.  العقل  تعار�ض  -درء 
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جامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية، الطبعة االأوىل، 1401هـ.

- الرد على اجلهمية. لالإمام اأبي �صعيد عثمان بن �صعيد الدارمي. حتقيق: بدر 

بن عبد اهلل البدر، دار ابن االأثري، الكويت، الطبعة الثانية، 1416هـ.

-ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت، لالإمام 

الطبعة  االإ�صالمية،  باكرمي، طبعة اجلامعة  ال�صجزي. حتقيق:د. حممد  ن�صر  اأبي 

االأوىل، 1413هـ.

- ال�صنة . لالإمام اأبي عبد الرحمن عبد اهلل بن االإمام اأحمد بن حنبل . حتقيق 

د/ حممد بن �صعيد القحطاين . رمادي للن�صر ، الدمام ، ط3، 1416هـ .

حتقيق:  الذهبي.  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  لالإمام  النبالء.  اأعالم  -�صري 

بريوت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  االأرنوؤوط.  �صعيب  اإ�صراف:  املخت�صني.  من  جمموعة 

الطبعة ال�صابعة، 1410هـ.

-�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب. للعالمة عبد احلي بن العماد احلنبلي. دار 

اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

بن  اهلل  هبة  القا�صم  اأبي  لالإمام   . واجلماعة  ال�صنة  اأهل  اعتقاد  اأ�صول  �صرح   -

احل�صن بن من�صور الاللكائي . حتقيق د/ اأحمد بن �صعد بن حمدان الغامدي . دار 

طيبة ، الريا�ض ، ط4، 1416هـ .

-�صرح االأ�صول اخلم�صة . للقا�صي عبد اجلبار بن اأحمد . حتقيق عبد الكرمي 

عثمان . مكتبة وهبة .

-�صرح �صحيح م�صلم. ملحيي الدين اأبي زكريا يحيى بن �صرف النووي. راجعه: 

خليل املي�ض. النا�صر دار القلم.

-�صرح العقيدة الطحاوية. لالإمام علي بن علي بن حممد بن اأبي العز الدم�صقي. 

الطبعة  بريوت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  االأرنوؤوط.  و�صعيب  الرتكي  اهلل  د.عبد  حتقيق: 

الثانية، 1413هـ.

ا�ض . اعتنى به علوي بن عبد  - �صرح العقيدة الوا�صطية . لل�صيخ حممد خليل هرَّ

القادر ال�صقاف ، دار الهجرة ، الريا�ض ، ط3، 1415هـ .

- ال�صريعة . لالإمام اأبي بكر حممد بن احل�صني االآجري . حتقيق د/ عبد اهلل بن 
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عمر الدميجي . دار الوطن ، الريا�ض ، ط1، 1418هـ .

-ال�صعر وال�صعراء البن قتيبة، دار الثقافة.

- ال�صحاح. للجوهري. عناية: مكتب التحقيق بدار اإحياء الرتاث العربي. دار 

اإحياء الرتاث العربي، الطبعة االأوىل، 1419هـ.

ابن  دار  البغا.  البخاري. �صبطه ورقمه واعتنى به: د. م�صطفى ديب  -�صحيح 

كثري، دم�صق، بريوت، اليمامة، دم�صق، بريوت، الطبعة الثالثة، 1407هـ.

بن  علي  د.  حتقيق:  القيم.  البن  واملعطلة.  اجلهمية  على  املر�صلة  -ال�صواعق 

حممد الدخيل اهلل. دار العا�صمة، الطبعة الثانية، 1412هـ.

العلمية،  الكتب  دار  الذهبي.  اهلل  عبد  اأبي  لالإمام  غرب.  من  خرب  يف  -العرب 

بريوت.

عبد  بن  حممد  للعالمة  تيمية.  ابن  االإ�صالم  �صيخ  مناقب  من  الدرية  -العقود 

الهادي. مطبعة املدين مب�صر.

- عقيدة ال�صلف واأ�صحاب احلديث . لالإمام اأبي عثمان اإ�صماعيل ال�صابوين . د/ 

نا�صر بن عبد الرحمن اجلديع . دار العا�صمة ، الريا�ض ، ط1، 1415هـ .

-العلو للعلي العظيم. لالإمام الذهبي. حتقيق: د.عبد اهلل بن �صالح الرباك. دار 

الوطن، الطبعة االأوىل، 1420هـ.

-الف�صل يف امللل واالأهواء والنحل. البن حزم. و�صع حوا�صيه: اأحمد �صم�ض الدين. 

دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، 1416هـ.

-الفهر�صت البن الندمي. دار املعرفة، 1398هـ.

-القامو�ض املحيط للفريوز اأبادي. دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، 1415هـ.

-كتاب العر�ض وما روي فيه. البن اأبي �صيبة. حتقيق: حممد احلمود. مكتبة ال�صنة، 

الطبعة الثانية، 1410هـ.

منظور.  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�صل  اأبي  لالإمام  العرب.  -ل�صان 

مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة الثانية، 1412هـ.

- ملعة االعتقاد الهادي اإىل �صبيل الر�صاد البن قدامة . ب�صرح ال�صيخ حممد العثيمني 

. حتقيق اأ�صرف بن عبد املق�صود . مكتبة االإمام البخاري ، ط2، 1412هـ .

-جمموع فتاوى �صيخ االإ�صالم اأحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
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حممد بن قا�صم النجدي.

-خمت�صر ال�صواعق املر�صلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم. اخت�صره: حممد 

املو�صلي. حتقيق: احل�صن العلوي.اأ�صواء ال�صلف، الطبعة االأوىل، 1425هـ.

- خمت�صر العلو للعلي الغفار . للذهبي . حتقيق واخت�صار حممد نا�صر الدين 

االألباين . طبعة املكتب االإ�صالمي ، بريوت، ط2، 1413هـ .

-معجم املوؤلفني. لعمر ر�صا كحالة. موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، الطبعة االأوىل ، 

1414هـ.

- مفردات األفاظ القراآن . للراغب االأ�صفهاين. حتقيق: �صفوان عدنان داوودي. 

دار القلم، الطبعة الثانية، 1418هـ.

-منهاج ال�صنة النبوية. ل�صيخ االإ�صالم ابن تيمية. حتقيق: د. حممد ر�صاد �صامل. 

طبعة جامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية، الطبعة االأوىل، 1406هـ.

-منهج ال�صهر�صتاين يف كتابه امللل والنحل، عر�ض وتقومي، ملحمد ال�صحيباين. 

دار الوطن، الطبعة االأوىل، 1417هـ.

- نق�ض االإمام اأبي �صعيد عثمان بن �صعيد على املري�صي اجلهمي العنيد . حتقيق 

د/ ر�صيد بن ح�صن االأملعي . مكتبة الر�صد ، ط1، 1418هـ .

جيوم.  األفريد  و�صححه:  حرره  لل�صهر�صتاين.  الكالم.  علم  يف  االأقدام  -نهاية 

مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة االأوىل، 1430هـ.

حتقيق:  خلكان.  بن  اأحمد  العبا�ض  الأبي  الزمان.  اأبناء  واأنباء  االأعيان  -وفيَّات 

الدكتور يو�صف علي الطويل و مرمي قا�صم طويل. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

االأوىل، 1419هـ.
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. 1 وهو ما اقرتحته على اأحد الباحثني، وقد فعل.

. 2  هو العالمة اللغوي املحدث اأبو احل�صن، اأحمد بن فار�ض بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويني، املعروف 

بالرازي املالكي، كان راأ�صاً يف اللغة واالأدب، ب�صرياً بفقه مالك، مناظراً متكلما على طريقة اأهل احلق، له م�صنفات 

فريدة، من اأهمها: )املجمل( يف اللغة، ومقايي�ض اللغة، وهو املطبوع بعنوان: معجم مقايي�ض اللغة، تويف رحمه 

اهلل بالري �صنة خم�ض وت�صعني وثالثمائة )395(. )ينظر: وفيات االأعيان )132/1( وال�صري )103/17( ومقدمة 

معجم مقايي�ض اللغة لعبد ال�صالم هارون(.

( مادة: )�صوى(.   معجم مقايي�ض اللغة )112/3. 3

. 4 هو اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �صعد الزرعي ثم الدم�صقي الفقيه املجتهد املف�صر النحوي 

االأ�صويل ال�صهري بابن القيم الزم �صيخ االإ�صالم ابن تيمية واأخذ عنه وا�صتفاد منه كثرياً وقد امتحن واأوذي مرات 

751هـ ( وله م�صنفات عديدة منها : زاد املعاد ، ومفتاح دار ال�صعادة ، وال�صواعق املر�صلة  تويف رحمه اهلل �صنة ) 

وغريها .    )ينظر: �صذرات الذهب ) 168/6 ( واالأعالم ) 56/6 ( ومعجم املوؤلفني ) 164/3  (

.)  - خمت�صر ال�صواعق )941/3. 5

 ) 6 .414/14( العرب  ول�صان   )1902/5( للجوهري  وال�صحاح  )�صوي(  مادة   )85/13( اللغة  تهذيب  ينظر:    

 ēēĔ-ēēē/Ď) (Ďđ-35/1( وخمت�صر ال�صواعق )كالهما مادة )�صوا( والتمهيد البن عبد لرب )131/7-132

، 926 ، 933 ، 941-943( وتي�صري الكرمي الرحمن لل�صعدي )69/1(.

( وكتاب العر�ض وما روي يف البن اأبي �صيبة، والتوحيد البن خزمية    ينظر: الرد على اجلهمية للدارمي )40. 7

واجلماعة لاللكائي )429/3(  ال�صنة  اأهل  اعتقاد  اأ�صول  و�صرح  االأ�صعري )97(  الأبي احل�صن  واالإبانة   .)230/1(

واجتماع   )888/3( ال�صواعق  )145/5( وخمت�صر  الفتاوى  )131/7( وجمموع  والتمهيد   )175( ال�صلف  وعقيدة 

اجليو�ض االإ�صالمية، كالهما البن القيم، والعلو للذهبي، وغريها.

 )  اأخرجه الدارمي يف الرد على اجلهمية )66( والاللكائي يف �صرح اأ�صول اعتقاد اأهل ال�صنة واجلماعة )441/3. 8

وال�صفات  االأ�صماء  يف  له-  -واللفظ  والبيهقي   )185-180( ال�صلف  عقيدة  يف   - طرق  ثالثة  من   - وال�صابوين 

)305/2( ح )867( ويف االعتقاد )56(. وقال الذهبي يف العلو )954/2(: »هذا ثابت عن مالك - وهو ثابت اأي�صاً 

عن ربيعة الراأي، �صيخ مالك ) اأخرجه الاللكائي يف �صرح اأ�صول اعتقاد اأهل ال�صنة واجلماعة )442/3( والبيهقي 

يف االأ�صماء وال�صفات )306/2( ح )868( و�صاقه الذهبي يف العلو  )911/2( باإ�صناده اإىل ربيعة، و�صححه االألباين 

يف خمت�صر العلو )132( ). وقال ابن تيمية  يف جمموع الفتاوى )40/5(: »وروى اخلالل باإ�صناد كلهم اأئمة ثقات 

عن �صفيان بن عيينة، قال: �صئل ربيعة بن اأبي عبد الرحمن...« فذكره.وقال اأي�صاً يف جمموع الفتاوى )365/5(: 

»ومثل هذا اجلواب ثابت عن ربيعة �صيخ مالك«.- وروي نحوه عن اأم �صلمة ر�صي اهلل عنها، ) اأخرجه الاللكائي يف 

�صرح اأ�صول اعتقاد اأهل ال�صنة واجلماعة )440/3( وال�صابوين يف عقيدة ال�صلف )178-179( ( لكنه غري ثابت عنها 

من طريق �صحيح.قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )365/5(: »وقد روي هذا اجلواب عن اأم �صلمة ر�صي اهلل 

عنها، موقوفاً ومرفوعا، ولكن لي�ض اإ�صناده مما يعتمد عليه«. وقال الذهبي يف العلو )630/1-631(: »هذا القول 

حمفوظ عن جماعة، كربيعة الراأي، ومالك االإمام، واأبي جعفر الرتمذي، فاأما عن اأم �صلمة فال ي�صح«.
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. 9 هو احلافظ الكبري اإمام االأئمة �صيخ االإ�صالم اأبو بكر حممد بن اإ�صحاق بن خزمية بن املغرية بن �صالح بن 

بكر ال�صلمي الني�صابوري ، كان اإماماً ثبتاً معدوم النظري ، رحل اإىل ال�صام واحلجاز والعراق وم�صر، وتفقه على 

املزين وغريه، تويف رحمه اهلل �صنة )311 هـ( وله م�صنفات منها: كتاب التوحيد. )ينظر: تذكرة احلفاظ ) 720/2 

( وال�صري ) 365/14 ( والعرب ) 462/1 ( و�صذرات الذهب ) 262/2 ((.

.)  التوحيد )230/1. 10

. 11  هو اإ�صماعيل بن عبد الرحمن الني�صابوري ال�صافعي الواعظ املف�صر امل�صنف اأحد االأعالم و�صيخ خرا�صان يف 

زمانه جل�ض للوعظ وهو ابن ع�صر �صنني ، وكان اإماماً حافظاً عمدة مقدماً يف الوعظ واالأدب وكان �صيف ال�صنة 

واأفعى اأهل البدعة تويف رحمه اهلل �صنة ) 449هـ ( .   )ينظر : ال�صري ) 40/18 ( العرب ) 294/2 ( �صذرات الذهب 

.) ) 282/4 (

.)  عقيدة ال�صلف )175. 12

. 13  هو �صيخ االإ�صالم تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم بن عبد اهلل بن تيمية احلراين الفقيه 

املجتهد املف�صر كان يتوقد ذكاًء وكان راأ�صاً يف الزهد والعلم والكرم وال�صجاعة له ت�صانيف كثرية �صارت بها الركبان 

وكان �صيفاً على املبتدعة ، عرف اأقوال املتكلمني وبرع يف ذلك ثم رد عليهم ، امتحن واأوذي مرات ، تويف رحمه اهلل 

حمبو�صاً بقلعة دم�صق �صنة ) 728هـ ( له موؤلفات كثرية منها : درء التعار�ض ، وكتاب منهاج ال�صنة، وكتاب اقت�صاء 

ال�صراط امل�صتقيم .    )ينظر: العقود الدرية من مناقب �صيخ االإ�صالم ابن تيمية ملحمد بن عبد الهادي، وتذكرة 

احلفاظ ) 1496/4( والعرب ) 84/4 ( و�صذرات الذهب ) 83/6 ( ...

.)  جمموع الفتاوى )148/5. 14

( كالهما مادة )�صوا( والزبيدي    اأورده اجلوهري يف ال�صحاح )1902/5( وعنه ابن منظور يف الل�صان )414/14. 15

يف تاج العرو�ض )331/38( مادة )�صوو( ون�صبه لالأخطل، ومل اأجده يف ديوانه، كما اأورده واحتج به عدد من اأهل 

الكالم. ]ينظر: �صرح االأ�صول اخلم�صة للقا�صي عبد اجلبار )151( واالقت�صاد يف االعتقاد للغزايل )38( -وفيه 

بدل )ب�صر( )ب�صري( فلعله ت�صحيف اأو خطاأ مطبعي- واأ�صا�ض التقدي�ض للرازي )116( .

. )  جمموع الفتاوى )146/5. 16

. 17 هو القا�صي عبداجلبار بن اأحمد بن عبد اجلبار بن اأحمد بن خليل الهمذاين ، العالمة املتكلم �صيخ املعتزلة 

، ومن كبار فقهاء ال�صافعية ، ويل ق�صاء الق�صاة بالري تويف �صنة ) 415 هـ ( له عدة م�صنفات على مذهب املعتزلة 

منها: االأ�صول اخلم�صة .  )ينظر : تاريخ بغداد ) 114/11 ( وال�صري ) 244/17 ( والعرب ) 229/2 (.

..)  �صرح االأ�صول اخلم�صة للقا�صي عبد اجلبار )151. 18

. 19 هو حجة االإ�صالم حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد الطو�صي ال�صافعي املعروف بالغزايل اأحد االأعالم 

وتلميذ اإمام احلرمني كان ذكياً مفرط الذكاء وكان بحراً يف العلم ، ا�صتغل يف علم الكالم مدة طويلة ثم تركه يف 

اآخر حياته ولزم االنقطاع واأقبل على العبادة والتالوة والنظر يف االأحاديث خ�صو�صاً البخاري تويف رحمه اهلل �صنة 

)505هـ( وله عدة م�صنفات منها : اإحياء علوم الدين ، وامل�صت�صفى يف اأ�صول الفقه .   )ينظر : وفيات االأعيان ) 

58/4 (  والعرب ) 373/2 (  و�صذرات الذهب ) 10/4 (.  ينظر: ل�صان العرب )414/14( مادة )�صوا( .

.  االقت�صاد يف االعتقاد )38( وينظر: االأ�صماء وال�صفات للبيهقي )309/2. 20

. 21 هو العالمة فخر الدين اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن ح�صني، القر�صي الطرب�صتاين االأ�صل الرازي املولد، 

ال�صافعي املف�صر املتكلم، فاق اأهل زمانه يف علم الكالم، له ت�صانيف كثرية يف فنون عديدة، منها تف�صريه امل�صهور، 
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االأعيان )82/4( والعرب ).142/3(  ]ينظر: وفيات  �صنة )606هـ(  الدين، تويف  اأ�صول  التقدي�ض، ومعامل  واأ�صا�ض 

و�صذرات الذهب )21/5((..

. )  اأ�صا�ض التقدي�ض )116. 22

.)  جمموع الفتاوى )/146. 23

. )  خمت�صر ال�صواعق )890/3. 24

. 25 هو االإمام العالمة احلافظ اللغوي اأبو �صليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم بن خطاب الب�صتي اخلطابي 

واأدباً وزهداً وورعاً وتدري�صاً وتاأليفاً،  �صبه يف ع�صره باأبي عبيد القا�صم بن �صالم علماً  �صاحب الت�صانيف، كان يحُ

تويف رحمه اهلل �صنة )388 هـ( له ت�صانيف عديدة منها: معامل ال�صنن، وغريب احلديث، واأعالم احلديث يف �صرح 

�صحيح البخاري. )ينظر : وفيات االأعيان ) 184/2 ( وتذكرة احلفاظ ) 1018/3 (و ال�صري ) 23/17 ((.

( وقد اأحاله اإىل كتاب اخلطابي املو�صوم بـ)�صعار الدين(   نقاًل عن ابن القيم يف خمت�صر ال�صواعق )891/3. 26

وهو مفقود.

. )  جمموع الفتاوى )404/16. 27

. )   جمموع الفتاوى )146/5. 28

. )  ال�صواعق املر�صلة )675/2. 29

. )  خمت�صر ال�صواعق )912/3( وينظر: )890/3 ، 898. 30

. )  جمموع الفتاوى )147/5. 31

. 32  الفراهيدي االأزدي الب�صري ، اأحد االأعالم ، كان اإماماً يف العريية ، وهو الذي اأن�صاأ علم العرو�ض ، وكان 

، كبري ال�صاأن ، تويف رحمه اهلل �صنة ) 175 هـ (  مفرط الذكاء ، راأ�صاً يف ل�صان العرب ، ديناً ورعاً قانعاً متوا�صعاً 

وقيل غري ذلك ، له عدة ت�صانيف منها : كتاب العني يف اللغة ، وكتاب العرو�ض ، وكتاب ال�صواهد . )ينظر : وفيات 

االأعيان ) 206/2 ( وال�صري ) 429/7 ( والعرب ) 207/1 ((.

. 33  هو اأبو عبد اهلل، حممد بن زياد بن االأعرابي الها�صمي موالهم، الن�صابة اإمام اللغة، فكان اأحد العاملني بها، 

اإليه علم اللغة واحلفظ لها، له  اإليهم يف معرفتها، �صالح زاهد، ورع �صدوق، �صاحب �صنة واتباع، انتهى  وامل�صار 

م�صنفات اأدبية كثرية، وتاريخ القبائل،، تويف �صنة )231هـ(.

( مادة )�صوا(. ينظر: ل�صان العرب )414/14. 34

. )  جمموع الفتاوى )146/5. 35

.) خمت�صر ال�صواعق )97/1( وينظر )890/3. 36

الكالم -)ينظر:  باأهل  املتاأثرين  اللغة  اأهل  بع�ض كتب  اال�صتيالء يف  اال�صتواء على  الت�صريح بحمل  . 37  جاء 

ال�صحاح للجوهري )1902/5( مادة )�صوا( واملفردات للراغب االأ�صفهاين )439( والقامو�ض املحيط )383/4( مادة 

)ال�صواء((- ولذا فال يحُعتدحُ بخالفهم، وال يحُحتج بقولهم، ال �صيما واأنهم خالفوا يف ذلك اأئمة اللغة املعتربين، ممن 

يعتمد قولهم، ويحتج بنقلهم.

. )  خمت�صر ال�صواعق )889/3. 38

.) ينظر :خمت�صر ال�صواعق )97/1( و )915/3. 39

( مادة: )�صوا(.   ينظر: تاريخ بغداد )356/2( ول�صان العرب )414/14. 40

( وقد اأحاله اإىل كتاب اخلطابي املو�صوم بـ)�صعار الدين(  نقاًل عن ابن القيم يف خمت�صر ال�صواعق )891/3. 41
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وهو مفقود. )وينظر: نق�ض الدارمي على املري�صي )455/1( و جمموع الفتاوى )147/5( وخمت�صر ال�صواعق 

))920/3(

.)   التمهيد )131/7. 42

.)  �صحيح م�صلم )442/16( ح )2653. 43

.)   �صحيح البخاري )2699/6( ح )6982. 44

.)  �صحيح البخاري )2699/6( ح )6982. 45

.)  �صحيح البخاري )2699/6( ح )6982. 46

. 47 هو اأبو �صعيد عثمان بن �صعيد بن خالد ال�صج�صتاين احلافظ االإمام احلجة �صاحب الت�صانيف ، اأكرث من 

الرتحال والتطواف يف طلب احلديث ، اأخذ علم احلديث وعلله على علي بن املديني ويحيى بن معني واأحمد بن 

حنبل وفاق اأهل زمانه وكان لهاجاً بال�صنة ب�صرياً باملناظرة جذعاً يف اأعني املبتدعة ، تويف رحمه اهلل �صنة ) 280هـ ( 

له م�صنفات منها : النق�ض على املري�صي ، وكتاب الرد على اجلهمية .]ينظر : تذكرة احلفاظ ) 621/2 ( وال�صري 

) 319/13 ( و�صذرات الذهب ) 176/2 ((.

.)   الرد على اجلهمية )35( وينظر )39. 48

.)   ينظر: جمموع الفتاوى )145/5( وخمت�صر ال�صواعق )97/1. 49

 Ûȼȕȿ ÛǼȝȀȱǟȿ  ورد اال�صتواء على العر�ض يف �صبع موا�صع من كتاب اهلل تعاىل، يف �صورة: االأعراف، ويون�ض، . 50

والفرقان، وال�صجدة، واحلديد وهي على هذا الرتتيب كالتايل: قوله ƂǠȞǩ: چ ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ   ] چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ   ]يونس: ٣[ وقوله: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  
ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ ]الرعد: ٢[ وقوله: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: ٥[ 
]الفرقان:  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وقوهل: 

چ  چ   چ   چ    ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    چ  وقوهل:   ]٥٩
چ  ]السجدة: ٤[ وقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ چ     

]الحديد: ٤[.
مادة  كالهما   ) 51 .414/14( لعرب  ول�صان   )1902/5( وال�صحاح  )�صوي(  مادة   )85/13( اللغة  تهذيب  ينظر:   

)�صوا(..

.)  التمهيد )131/7. 52

.)   خمت�صر ال�صواعق )35/1( وينظر: )918/3 ، 933 ، 938. 53

. 54  هو العالَّمة اإمام املتكلمني اأبو احل�صن علي بن اإ�صماعيل بن اأبي ب�صر اإ�صحاق بن �صامل االأ�صعري اليماين 

الب�صري ينتهي ن�صبه اإىل اأبي مو�صى االأ�صعري ، كان عجباً يف الذكاء وقوة الفهم وكان على مذهب املعتزلة فلما 

َبرع يف معرفة االعتزال كرهه وترباأ منه و�صعد للنا�ض ، فتاب اإىل اهلل تعاىل منه ، ثم اأخذ َيرد على املعتزلة ويهتك 

عوارهم ، تويف رحمه اهلل ببغداد �صنة ) 324هـ ( وله عدة ت�صانيف منها : مقاالت االإ�صالميني ، واالإبانة وغريهما 

.)ينظر : تاريخ بغداد ) 346/11 ( ووفيات االأعيان ) 249/3 ( وال�صري ) 85/15 ( والعرب ) 23/2 ((.

 )  االإبانة )98( وينظر: املقاالت )237/1( ور�صالة اإىل اأهل الثغر )233-234( والرد على اجلهمية للدارمي )41. 55
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والتوحيد البن خزمية )230/1( والف�صل البن حزم )381/1( والتمهيد البن عبد الرب )129/7-131( وجمموع 

الفتاوى )144/5( وخمت�صر ال�صواعق )888/3 ، 911، 930-928(.

. ) جمموع الفتاوى )144/5. 56

اإذا  بي  كفاك  قال:  النا�ض؟  اأ�صعر  للفرزدق: من  قيل  زمانه،  �صاعر  الن�صراين،  التغلبي  بن غوث  غياث  هو  57 .

افتخر، وبجرير اإذا هجا، وبابن الن�صرانية اإذا امتدح، وكان عبد امللك بن مروان يجزل عطا االأخطل، ويف�صله يف 

ال�صعر على غريه. )ينظر: ال�صعر وال�صعراء )393/1( وال�صري )589/4((

(، وما ياأتي من كالم ابن كثري. .  ينظر: تاج العرو�ض )331/38. 58

. 59 هو ا�صماعيل بن عمر بن كثري بن �صوء بن كثري الب�صري ثم الدم�صقي احلافظ الكبري والفقيه ال�صافعي 

كان كثري اال�صتح�صار قليل الن�صيان جيد الفهم كثري الت�صنيف �صحب ابن تيمية فا�صتفاد منه واأكرث عنه تويف 

رحمه اهلل �صنة ) 774هـ ( له موؤلفات كثرية منها : تف�صري القراآن العظيم ، والبداية والنهاية .   )ينظر: �صذرات 

الذهب ) 231/6 ( والبدر الطالع ) 153/1 ( واالأعالم ) 153/1 (( .

( ( واأ�صار اإىل وجوده يف بع�ض الن�صخ،   البداية والنهاية ) 44/13 ( وقد جعله املحقق يف الهام�ض )هام�ض )6. 60

ومل يدرجه يف االأ�صل لكونه لي�ض يف الن�صخة التي اعتمدها اأ�صال. .

. )   البداية والنهاية )241/12. 61

. )   البداية والنهاية )44/13. 62

. )  خمت�صر ال�صواعق )912/3. 63

.)   اأخرجه م�صلم )118/9( ح )1342. 64

.)   خمت�صر ال�صواعق )914/3( وينظر )916/3( وجمموع الفتوى )147/5. 65

. ) خمت�صر ال�صواعق )916/3. 66

( والعقيدة   ينظر: ال�صنة لعبد اهلل بن االإمام اأحمد )132/1-163( والتوحيد البن خزمية )315/1 ، 354 ، 365. 67

،185( وال�صريعة لالآجري )489/1( واالإبانة البن بطة -الكتاب   174  ، العز )172  اأبي  الطحاوية و�صرحها البن 

الثالث- )216/1( و�صرح االأ�صول لاللكائي )260/2-344( وعقيدة ال�صلف واأ�صحاب احلديث لل�صابوين )165( 

وملعة االعتقاد البن قدامة ب�صرح العثيمني )70( وجمموع الفتاوى )6/ 232(و)265/9( و )96/12 ، 248 ، 304-

الربية  رب  كالم  يف  ال�صلفية  والعيدة   )183( الهرا�ض  ب�صرح  الوا�صطية  والعقيدة   )423/5( ال�صنة  ومنهاج   )305

للجديع.

. 68 هو القا�صي اأبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القا�صم املعروف بالباقالين الب�صري ال�صافعي 

االأ�صويل املتكلم امل�صهور ، كان على مذهب اأبي احل�صن االأ�صعري وموؤيداً اعتقاده ونا�صراً طريقته �صكن بغداد ، 

و�صنف الت�صانيف الكثرية يف علم الكالم وغريه ، تويف رحمه اهلل ببغداد �صنة )403 هـ ( .)ينظر: تاريخ بغداد ) 

455/2 ( ووفيات االأعيان ) 98/4 ( والعرب ) 207/2 ( و�صذرات الذهب ) 168/3 ( (.

.)  االإن�صاف )108. 69

.)  ينظر: االإن�صاف )108. 70

.)   االإن�صاف )108( وينظر: )109 ، 110. 71

.)   االإن�صاف )102. 72

. 73  هو االإمام الكبري �صيخ ال�صافعية ، اإمام احلرمني اأبو املعايل عبد امللك بن اأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 
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اإىل  اآخر حياته وتاب ورجع  ا�صتغل بعلم الكالم ثم تركه يف   ، العلم  اأوعية  العامل ومن  اأذكياء  اجلويني كان من 

مذهب ال�صلف يف ال�صفات ، تويف رحمه اهلل �صنة ) 478 هـ ( له عدة موؤلفات منها : االإر�صاد اإىل قواطع االأدلة يف 

اأ�صول االعتقاد ، وال�صامل يف اأ�صول الدين . )ينظر : وفيات االأعيان ) 141/3 ( وال�صري ) 468/18 ( والعرب ) 

339/2 ( و�صذرات الذهب ) 358/3 ((.

.)  االإر�صاد )46( وينظر: )47 ،48. 74

.)  االقت�صاد يف االعتقاد )75. 75

.)  خمت�صر ال�صواعق )1310/4. 76

. )   االإن�صاف )110. 77

.)   االإر�صاد )48. 78

. 79 هكذا جاءت )خطته( ويف بقية امل�صادر )خطبته( وهي اأ�صوب، ولعل ما ورد هنا ت�صحيف، واهلل اأعلم.

.)   االقت�صاد يف االعتقاد )75. 80

اتهم  االأ�صاعرة،  مذهب  على  متكلم  فقيه  ال�صهر�صتاين،  اأحمد  بن  الكرمي  عبد  بن  حممد  الفتح  اأبو  هو   81 .

باالإحلاد ومذهب الباطنية، وامليل اإىل الفال�صفة، والغلو يف الت�صيع، وكالمه يف ذلك م�صطرب ولهذا اختلف يف 

اأمره، فبع�صهم اأحلق به هذه التهم، وبع�صهم حاول تربئته منها، وبع�صهم قال اإنه رجع عنها، قال ابن تيمية يف 

اإما بباطنه، واإما مداهنة لهم، فاإن  ال�صيعة،  اإىل  امليل  » وباجلملة فال�صهر�صتاين يظهر  ال�صنة )306/6(:  منهاج 

هذا الكتاب –كتاب امللل والنحل- �صنف لرئي�ض من روؤ�صائهم ... « من كتبه: نهاية االإقدام يف علم الكالم، وامللل 

 )149/4( الذهب  و�صذرات   )1313/4( احلفاظ  وتذكرة   )286/20( ال�صري  )ينظر:  )548هـ(.  �صنة  تويف  والنحل، 

ومنهج ال�صهر�صتاين يف كتابه امللل والنحل لل�صيخ حممد ال�صحيباين(.

.)  نهاية االقدام يف علم الكالم )311. 82

( مادة )كلم(. معجم مقايي�ض اللغة )131/5. 83

. 84 هو العالمة املحقق اأبو القا�صم احل�صني بن حممد بن املف�صل االأ�صبهاين، امللقب بالراغب، كان من اأذكياء 

املتكلمني، له عدة م�صنفات منها: مفردات األفاظ القراآن، وحما�صرات االأدباء، وجامع التفا�صري، اختحُلف يف وفاته 

ال�صري  اأعلم. )ينظر:  �صنة )502هـ( واهلل  املائة اخلام�صة وحتديداً  اأوائل  الرابعة، وقيل يف  املائة  اأواخر  فقيل يف 

)120/18( واالأعالم )255/2((.

.)   املفردات )722. 85

( مادة )كلم(.   ينظر: ل�صان العرب )524/12. 86

الوائلي  اأحمد،  بن  حامت  بن  �صعيد  بن  عبيداهلل  ن�صر،  اأبو  ال�صنة،  �صيخ  املجود  احلافظ  العامل  االإمام  هو   87 .

اأن القراآن غري خملوق، وهو جملد كبري دال  البكري ال�صج�صتاين، �صيخ احلرم، وم�صنف » االبانة الكربى » يف 

على �صعة علم الرجل بفن االأثر، طلب احلديث يف حدود االأربع مئة، و�صمع باحلجاز وال�صام والعراق، تويف �صنة 

)444هـ(، قاله الذهبي. )ينظر: ال�صري )654/17( و�صذرات الذهب )271/3((

هو اأبو حممد، عبد اهلل بن �صعيد بن كالب القطان الب�صري، راأ�ض املتكلمني بالب�صرة يف زمانه، و�صاحب  88 .

الت�صانيف يف الرد على املعتزلة، ورمبا وافقهم.اأخذ عنه الكالم داود الظاهري، وقيل: اإن احلارث املحا�صبي اأخذ 

علم النظر واجلدل عنه اأي�صا، وكان يلقب كالباً الأنه كان يجر اخل�صم اإىل نف�صه ببيانه وبالغته، واإليه تن�صب 

طائفة الكالبية تويف �صنة )240هـ(.)ينظر: الفهر�صت البن الندمي )255( وال�صري )174/11( واالأعالم للزكلي 
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))90/4(

اأبي احل�صن االأ�صعري  الرازي، من معا�صري  اأحمد ابن عبد الرحمن بن خالد القالن�صي  العبا�ض  اأبو  . 89 هو 

كذب  تبيني  )ينظر:  االإثبات،  يف  العتقاده  موافق  واعتقاده  االأثبات،  الكبار  العلماء  جملة  من  وهو  اهلل،  رحمه 

املفرتي )398( والتدمرية )192((.

. 90 مل اأعرفه.

.)  ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنك احلرف وال�صوت )80( وينظر: درء التعار�ض )83/2. 91

.)  جمموع الفتاوى )456/12( وينظر: االإميان )126 ، 128. 92

املحدثني  اإمام   ، البغدادي  ثم  املروزي  ال�صيباين  هالل  بن  حنبل  بن  اأحمد  اهلل  عبد  اأبو  االإمام  هو   93 .

ون�صاأ  فولدته  به  وهيحامل  بغداد  اأمه  قدمت   ، املحنة  يف  وال�صابر   ، ال�صنة  عن  واملنا�صل   ، الدين  ونا�صر 

وال�صام  واليمن  واملدينة  ومكة  والب�صرة  الكوفة  اإىل  رحل  ثم  �صيوخها  من  و�صمع  العلم  وطلب   ، بها 

ال�صنة  يف  اإماماً   ، ودقائقه  الفقه  يف  اإماماً   ، و�صروبه  احلديث  يف  اإماماً  كان   ، علمائها  عن  فكتب  واجلزيرة 

�صنة  اهلل  رحمه  تويف   ، الذهبي  قاله   ، وحقائقه  الزهد  يف  اإماماً   ، وغوام�صه  الورع  يف  اإماماً   ، وطرائقها 

 

) 241 هـ ( له موؤلفات منها : ال�صنة ، والرد على اجلهمية . )ينظر: تاريخ بغداد ) 178/5 ( ووفيات االأعيان ) 87/1 

( وتذكرة احلفاظ ) 431/2 ( والعرب ) 342/1 ( وتقريب التهذيب ) 44/1 ((.

.)   االإميان )128. 94

. 95  ينظر يف هذه االأدلة واأدلة غريها: ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت، 

الطحاوية  العقيدة  و�صرح  تيمية،  البن  كالهما   )128-126( واالإميان   )457/12( و   )533/6( الفتاوى  وجمموع 

)200-201( والعقيدة ال�صلفية يف كالم رب الربية لل�صيخ عبد اهلل اجلديع )45-41(.

.)   �صحيح م�صلم )506/2( ح )172. 96

.)  ينظر: االإميان البن تيمية )127/7. 97

.)  متفق عليه: البخاري )2352/5( ح )6043( وم�صلم )21/17( ح )2694. 98

( بت�صرف ي�صري.  العقيدة ال�صلفية )44. 99

.) ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )147. 100

( ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف    جمموع الفتاوي )533/6( وينظر: )535/6-536( واالإميان )126 ، 131. 101

الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )145 ، 148(.

. 102 هو اإمام النحو عبد اهلل بن اأحمد بن اأحمد بن عبد اهلل البغدادي ابن اخل�صاب، قال عنه ال�صمعاين: هو �صاب 

كامل فا�صل، له معرفة تامة باالأدب واللغة والنحو واحلديث، وقال عنه الذهبي: ي�صرب به املثل يف العربية، حتى 

قيل: اإنه بلغ رتبة اأبي عل الفار�صي، تويف �صنة )567هـ( )ينظر: وفيات االأعيان )84/3( وال�صري )523/20((.

.)  العلو للذهبي )1373/2( وينظر: جمموع الفتاوى )297/6. 103

.)  االإميان )132( وينظر: �صرح العقيدة الطحاوية )199. 104

�صيخ  الزاهد،  االأثري  اللغوي  ال�صافعي  الدم�صقي  ثم  القر�صي احلوراين،  نباأ بن حممد بن حمفوظ  . 105  هو 

البيانية، كان ح�صن الطريقة، �صيناً ديناً تقياً، حمباً لل�صنة والعلم واالأدب، كثري العبادة والعمل، �صلفي املعتقد، 

املتكلمني، واأذكار م�صجوعة، واأ�صاب ومريدون، تويف رحمه اهلل �صنة )551هـ( قاله الذهبي.  تاآليف، ورد على  له 

.))160/4( الذهب  و�صذرات   )326/20( ال�صري  ]ينظر: 
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. )   العلو للذهبي )1372/2. 106

.)   جمموع الفتاوى )297-296/6. 107

.)  االإميان )132 - 134( وينظر: �صرح العقيدة الطحاوية )199. 108

.)  ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )148. 109

.)  ينظر: االإميان البن تيمية )132 -133. 110

االإمام  القرطبي الظاهري  اأحمد بن �صعيد بن حزم بن غالب بن �صالح بن خلف  اأبو حممد علي بن  . 111 هو 

العالمة احلافظ الفقيه املجتهد ، كان �صافعياً ثم انتقل اإىل القول بالظاهر ونفي القيا�ض ، وكان �صاحب ديانة 

وتورع وتزهد وحتر لل�صدق تويف رحمه اهلل �صنة ) 456هـ ( له م�صنفات عديدة منها : املحلى ، واالإحكام الأ�صول 

 ( ( وتذكرة احلفاظ   284/3  ( االأعيان  . )ينظر: وفيات  ، وغريها  والنحل  واالأهواء  امللل  والف�صل يف   ، االأحكام 

1146/3 ( و�صري اأعالم النبالء ) 184/18 ( والعرب )306/2( و�صذرات الذهب ) 299/3 ((.

.)   الف�صل )140-139/2. 112

.)   ينظر: االإميان البن تيمية )133. 113

.)   ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )146. 114

الق�صاء  وتوىل  واأفتى،  در�ض  املاهر،  الفقيه  الدم�صقي،  احلنفي  العز  اأبي  بن  حممد  بن  علي  بن  علي  هو   115 .

بدم�صق ثم بالديار امل�صرية ثم بدم�صق، وامتحن ب�صبب اعرتا�صه على ق�صيدة البن اأيبك الدم�صقي، تويف رحمه 

الذهب )326/6(  العقيدة الطحاوية، وكتاب االتباع. )ينظر: �صذرات  �صنة )792هـ( له موؤلفات منها: �صرح  اهلل 

واالأعالم )313/4( ومعجم املوؤلفني )480/2((.

.)  �صرح العقيدة الطحاوية )200. 116

-  ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )82( وينظر: ودرء التعار�ض )85/2. 117

86( واالإميان كالهما البن تيمية )132(.

. ) ر�صالة ال�صجزي اإىل اأهل زبيد يف الرد على من اأنكر احلرف وال�صوت )146-145. 118
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ملخ�ص البحث:

ال�صرعية يجد بع�صها وا�صحاً يف  الدالة على االأحكام  امل�صتقريء للن�صو�ض  اإن 

تعيني املراد منه فال يحتاج اإىل بيان، ويجد بع�صها حمتاجاً اإىل بيان، ومتام النفع ال 

يكون اإال بفهم وجوه داللة االأدلة ال�صمعية على االأحكام ال�صرعية، �صواء كانت الداللة 

بال�صيغة واملنظوم، اأو بالفحوى واملفهوم، اأو باملعقول امل�صتنبط.

واملجمل – الذي هو مو�صوع هذا بحث- يدخل يف داللة املنظوم، وهو من مباحث 

مقت�صيات االألفاظ، وهي من اأهم مباحث علم االأ�صول التي تعتمد على اللغة، والتي 

اأدى االختالف يف دالالتها اإىل اختالف الفقهاء يف كثري من الفروع الفقهية.

وقد اختلف العلماء يف حكم املجمل: فمنهم من يرى اأن حكم املجمل التوقف اإىل 

اأن يف�صر. ومنهم من يرى اأن العمل باملجمل قبل بيانه واجب االلتزام. واختلف هوؤالء 

البيان.  بعد  بالتزامه  البيان  قبل  يتعبدون  اإنهم  بع�صهم  فقال  التزامه:  كيفية  فى 

بالتزامه  البيان  وبعد  بالتزامه جممال  البيان  قبل  يتعبدون  اإنهم  اآخر  بع�ض  وقال 

مف�صراً. ومنهم من يرى عدم التوقف.

فيه:  الرتجيح  ميكن  ال  ق�صم  ق�صمني:  املجمل  وجعل  ف�صل  من  العلماء  ومن 

بعد  اإال  الكالم  من  املراد  يعرف  فال  املجمل،  اللفظ  طبيعة  يف  االإجمال  يكون  فقد 

تف�صري وبيان من املجِمل. والثاين ميكن ترجيح بع�ض وجوهه بالتاأمل يف معناه، فقد 

يكون اللفظ جمماًل ب�صبب اال�صـرتاك، اأو يكون اللفظ حمتماًل للحقيقة واملجاز، اأو 

حمتماًل للمعنى اللغوي وال�صرعي، اإىل غري ذلك من االألفاظ املحتملة. فال يتوقف 

املجتهد، وعليه اإزالة الغمو�ض واخلفاء بالبحث والتاأمل، واإعمال الفكر حتى يتو�صل 

اإىل حقيقة مراد ال�صارع من اللفظ، والتوقف اإمنا يكون يف عهد الر�صالة، اأما بعدها 

يهديه  حيث  الطريق،  اإمتام  وعليه  البيان  باب  له  فتح  اأنه  وح�صبه  له،  جمال  فال 

اجتهاده اإىل القرائن التي حتدد املعنى املراد. وهذا ما مييل اإليه الباحث. 

- وقد ذكر العلماء اأن حكمة وقوع املجمل هي: ت�صويق النف�ض اإىل البيان، وت�صوفها 

َ اأت�صح ور�صخ يف الذهن اأكرث مما لو ورد اللفظ  اإىل االطالع على املق�صود، فاإذا بحُنيِّ

مبيناً الأول مرة.
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 مقدمة:

احلمد هلل الواحد االأحد، الفرد ال�صمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً 

اأعيننا حممٍد ر�صول اهلل،  اأحد، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة 

�صهادة ي�صيء اهلل بها قلبي، ويطلق بها ل�صاين يف حياتي وعند مماتي.  

وبعد: 

يف  اأثره  وبينت  االأ�صول،  علماء  كالم  فيه  تناولت  املجمل  يف  موجز  بحث  فهذا 

اختالف الفقهاء. ومعلوم اأن القراآن الكرمي -هو امل�صدر االأول لالأحكام ال�صرعية- قد 

تناول يف اآياته الكثري من االأحكام، والتي ق�صمها العلماء اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صة: 

املكلف  على  تتعلق مبا يجب  التي  االعتقادية  االأحكام  تتناول  اآيات  الأول:  الق�صم 

والق�صاء  فيه  واجلزاء  االآخر  واليوم  ور�صله  وكتبه  ومالئكته  تعاىل  اهلل  يف  اعتقاده 

والقدر. 

اأن  املكلف  على  يجب  مبا  فتتعلق  االأخالقي،  اجلانب  تتناول  اآيات  الثاين:  الق�صم 

بالوعد  والوفاء  كال�صدق  به  يحُحتذى  اأعلى  مثاًل  ليكون  الف�صائل،  من  به  يتحلى 

والعهد، وما يجب اأن يتخلى عنه من الرذائل مثل الكذب واخليانة. 

الق�صم الثالث: اآيات تتناول االأحكام العملية، وهي التي تتعلق باأعمال العباد، وهي 

تنتظم يف ق�صمني كبريين، االأول: ما و�صعه اهلل ليتقرب به اإليه، وت�صمى بالعبادات؛ 

الأن االإتيان بها يكون قربة حم�صة، كال�صالة وال�صوم والزكاة وغري ذلك من العبادات، 

الب�صر  حياة  وت�صيري  وجماعات،  اأفراداً  املجتمع  عالقة  لتنظيم  و�صعه  ما  والثاين: 

والتجارة  باملعامالت،كالعقود  االأحكام  هذه  وت�صمى  والطماأنينة،  العدل  من  جو  يف 

بيان  االأحكام. وكان  ال�صلم واحلرب، وغري ذلك من  الدولية يف  والعالقات  واحلكم 

القراآن لهذه االأحكام على اأنواع ثالثة: 

النوع االأول: بيان تف�صيلي، و�صورته اأن تاأتي االأحكام يف االآيات مف�صلة تف�صياًل 

املواريث  اأن�صبة  حددت  حيث  املواريث،  اآيات  ذلك  اأمثلة  ومن  عليه،  مزيد  ال  وافياً 

بالتف�صيل.

النوع الثاين: بيان كلي، و�صورته اأن يذكر القراآن الكرمي القواعد العامة واخلطوط 

العري�صة واملباديء الكلية لتكون اأ�صا�صاً للت�صريع واال�صتنباط، ومن اأمثلة ذلك بيان 

املجمل واأثره يف اختالف الفقهاء
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القراآن لل�صورى ب�صورة مبداأ عام، ٹ ٹ   چ    ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چچ)1(.
النوع الثالث: بيان اإجمايل، وهو البيان الذي ياأتي جمماًل ويحتاج اإىل تف�صيل فيما 

بعد، فتبني تفا�صيله ال�صنة النبوية بقوله �صلى اهلل عليه و�صلم وفعله، فقد اأوكل اهلل 

الكرمي، وذلك يف  القراآن  بيان ما يف  و�صلم مهمة  ر�صوله �صلى اهلل عليه  اإىل  تعاىل 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت  خت   قوله  ٹ   چ 

مثاًل  ذلك  من  جممله،  تف�صيل  بالقراآن  ال�صنة  عالقة  وجوه  فمن  متچ)2(، 
ما ورد يف القراآن الكرمي عن ال�صالة، وهي ركن االإ�صالم االأول بعد ال�صهادة، و بها 

الكرمي؟  القراآن  يف  ال�صالة  عن  جاء  فماذا  وغريهم،  املوؤمنني  بني  الفرق  يتحدد 

ۀ   ۀ   ڻ     چ  ٹ  قوله  ذلك  مثال  وخمت�صراً،  موجزاً  عنها  احلديث  جاء  لقد 

ہ  ہ  ہ         ہچ)3(، وقوله  ٹ   چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ڻچ)4(، وٹ ٹ چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ)5(، فاإن هذه االآيات تو�صح اأن 
اهلل تعاىل قد اأوجب ال�صالة على املوؤمنني من غري اأن يبني لهم اأوقاتها، والفرائ�ض 

الواجبة عليهم، وغري ذلك مما يتعلق بال�صالة، فجاءت ال�صنة ال�صريفة، وف�صلت ذلك 

املجمل، وعلمت النا�ض ال�صالة وكل ما يتعلق بتف�صيالتها، ومثل ما قلناه عن ال�صالة 

نقوله عن �صائر العبادات، من زكاة و�صيام وحج، فقد جاء ذكر كل ذلك جممال يف 

القراآن الكرمي، وتولت ال�صنة املطهرة تف�صيله وبيان املراد منه، ومل يقت�صر االأمر 

على العبادات فقط، بل هناك اأمور كثرية تتعلق مبعامالت النا�ض وتف�صيالت حياتهم، 

جاء ذكرها جمماًل يف القراآن الكرمي، وتولت ال�صنة تف�صيالتها. 

جزئياً،  ال  كلياً  الغالب  يف  الكرمي  القراآن  يف  لالأحكام  البيان  جميء  يف  واحلكمة 

واإجمالياً ال تف�صيلياً، ليظل مت�صماً ب�صمة املرونة وال�صمول والعموم، ليت�صع لتغطية 

احلاجات يف كل ع�صر وزمان، وليفتح املجال اأمام عقول علماء االأمة للنظر والتدبر 

واالإمعان، فهو كتاب الب�صرية ود�صتورها االأبدي الذي ي�صلح به الزمان واملكان اإىل اأن 

يرث اهلل االأر�ض ومن عليها. 

وقد ق�صمت هذا البحث اإىل مدخل و�صتة مباحث وخامتة:

مدخل: ذكرت فيه تق�صيم االأ�صوليني للكالم من حيث ظهور املعنى و خفائه.
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املبحث االأول: معنى املجمل.

املبحث الثاين: وقوع املجمل. 

املبحث الثالث: حكم املجمل.

املبحث الرابع: اأنواع املجمل.

املبحث اخلام�ض: اأ�صباب االإجمال.

املبحث ال�صاد�ض: بيان اأثر اخلالف يف بع�ض امل�صائل.

اخلامتة: خل�صت فيها اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها.

اأ�صاأل اهلل تعاىل اأن ينفع به، واأن يجعله خال�صاً �صواباً، و�صلى اهلل على نبينا حممد 

وعلى اآله و�صلم.

مدخل: 

اأق�صام   املجمل- من تو�صيح  االأ�صول يف  اآراء علماء  بيان  – ونحن ب�صدد  بد  كان ال 

االألفاظ بح�صب ظهور املعنى و خفائه؛ الإعطاء القاريء ت�صوراً عن حقيقة املو�صوع.

يق�صم االأ�صوليون الكالم من حيث ظهور املعنى و خفائه اإىل ق�صمني: اأولهما: ظاهر 

املعنى . والثاين: خايف املعنى.

 .)7(
)6(، وطريقة املتكلمني )اجلمهور(

ويف هذا القدر تتفق طريقة الفقهاء )احلنفية(

وفيما عدا ذلك فقد اختلف الفريقان يف التق�صيم الذي ارت�صاه كل منهما. 

هو  التق�صيم  هذا  واأ�صا�ض  متفاوتة،  اأق�صام  اأربعة  اإىل  املعنى  ظاهر  ق�صموا  فالفقهاء 

احتمال اللفظ للتاأويل وعدمه:

فاإن كان يحتمل التاأويل، وقد ظهر معناه، واملراد منه لي�ض هو املق�صود اأ�صالة  1 -
يف  ت�صري  الفقهاء  عند  متقاربة  تعريفات  وله  الظاهر.  فهو  الكالم،  �صياق  من 

جمملها اإىل ظهور املعنى املراد منه بنف�صه، فعرفه ابن عبد ال�صكور باأنه )هو ما 

 .
)8(

ظهر معناه ومل ي�صبق له بالذات(

واإن كان يحتمل التاأويل، واملراد منه هو املق�صود اأ�صالة من ال�صياق، فهو الن�ض.  2 -
من  و�صوحاً  اأكرث  الن�ض  اأن  اإىل  جميعها  ت�صري  كثرية  بتعريفات  عرفوه  وقد 

الظاهر واأقل احتمااًل للتاأويل والتخ�صي�ض منه،  لهذا عرفوه باأنه: )ما ظهر 
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.
)9(

معناه الو�صعي مبجرده وظهر ما �صيق له مع احتمال التاأويل والتخ�صي�ض(

واإن كان ال يحتمل التاأويل، ويقبل حكمه الن�صخ، فهو املف�ّصر. وهو: ) ما ظهر  3 -
التاأويل  املتكلم بحيث ال يبقى معه احتمال  املراد به من اللفظ ببيان من قبل 

والتخ�صي�ض(، وهو بهذا يزيد عن الظاهر والن�ض يف درجة الو�صوح، من جهة 

 .
)10(

اأنه يدل على معناه داللة ال تقبل التاأويل وال�صرف اإىل غريها

واإن كان ال يحتمل التاأويل، وال يقبل حكمه الن�صخ، فهو املحكم. وهو )ما زاد قوة  4 -
قبول  يف  اإال  كاملف�صر  بهذا  وهو  والتبديل(،  الن�صخ  احتمال  عن  به  املراد  واأحكم 

     .
)11(

الن�صخ الذي انتهى زمنه بوفاة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم

 اأما املتكلمون فقد اكتفوا بتق�صيم وا�صح املعنى اإىل نوعني: 

. واملعروف عن االإمام ال�صافعي  1 -)12(
الن�ض، وهو )ما دل على معنى ال يحتمل غريه(

اأنه مل ي�صع حدوداً بني الظاهر والن�ض، واعتربهما ا�صمني مل�صمى واحد، ولكن 

اإىل الن�ض والظاهر، بل  ال�صافعي مل يلتزموا نظرته  علماء هذه الطريقة بعد 

درج اأكرثهم على و�صع حد يف�صل بينهما وهو قبول االحتمال اأو عدمه. فعرفوا 

الن�ض باأنه: )ما دل على معنى ال يحتمل غريه( ؛ وذلك الأن الن�ض ال يحتمل اإال 

 .
)13(

معنى واحدا، فال يتطرق اإليه احتمال اأ�صال، ال عن قرب وال عن بعد

والظاهر، هو: )ما احتمل اأمرين اأحدهما اأظهر من االآخر(، وهو بهذا االعتبار  2 -
.

)14(
ي�صمل الن�ض والظاهر عند الفقهاء

مقارنة بني ظاهر املعنى عند املتكلمني والفقهاء:  

ن�ض  اإىل  ق�صموه  اأنهم  جند  املتكلمني  عند  املعنى  ظاهر  اللفظ  تق�صيم  مبالحظة 

وظاهر، اأما عند الفقهاء فهو ينق�صم اإىل ظاهر ون�ض مف�صر وحمكم.

اإن املتكلمني مل يروا �صبباً للتفريق بني املحكم واملف�صر والن�ض؛ الأن الفرق بينهما يف 

ا�صطالح الفقهاء هو اإمكان وقوع الن�صخ  اأو عدم وقوعه، وال اعتبار بهذا الفرق بعد 

ر عند الفقهاء هما الن�ض عند املتكلمني. انق�صاء زمن وقوعه. فاملحكم واملَف�صَّ

اإن الن�ض عند الفقهاء: هو ما زاد ظهوراً على الظاهر ب�صوق الكالم له، ولكنه يحتمل 

معناه  ترجيح  ولكن  اللفظ  ناحية  من  كالظاهر  اأنه  مبعنى  والتاأويل  التخ�صي�ض 

بقرينة خارج عن اللفظ، وهو بهذا االعتبار ق�صم من الظاهر عند املتكلمني.

اأما الن�ض عند املتكلمني فهو ال يتطرق اإليه احتمال تخ�صي�ض اأو تاأويل، وهو بهذا    
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املعنى ي�صمل املف�صر واملحكم عند الفقهاء؛ الأنه بانتهاء عهد الر�صالة ان�صد باب الن�صخ 

بالن�صبة للجميع.

وق�صم الفقهاء الكالم من حيث خفاء املعنى اإىل اأربعة اأق�صام هي:  

 .
)15(

اخلفي: وهو )ما خفي املراد منه بعار�ض من غري ال�صيغة وال ينال اإال بالطلب(

فاللفظ ظاهر املراد من حيث الو�صع اللغوي، وو�صحت داللته على بع�ض اأفراده دون 

البع�ض، الخت�صا�صهم با�صم اآخر اأو و�صف مييزه. 

امل�صكل، وهو )ما خفيت داللته على معناه، مع اإمكان اإزالة هذا اخلفاء بالبحث 

  .
)16(

واالجتهاد(

املراد منه  املعاين وا�صتبه  البزدوي بقوله: )هو ما ازدحمت فيه  املجمل: عرفه 

 .
)17(

ا�صتباهاً ال يدرك بنف�ض العبارة بل بالرجوع اإىل اال�صتف�صار ثم الطلب ثم التاأمل(

وعرفه التفتازاين بقوله: )املجمل هو ما خفي املراد منه بنف�ض اللفظ خفاًء ال يدرك 

 .
)18(

اإال ببيان من املجمل(

واإمنا كان املجمل اأ�صد خفاء من امل�صكل؛ الأن امل�صكل يرتفع خفاوؤه مبجرد االجتهاد 

والبحث، اأما املجمل فال يزول ما فيه من خفاء اإال ببيان من املجِمل.

معناه  اإدراك  اإىل  �صبيل  وال  ذاته،  يف  معناه  خفي  الذي  اللفظ  وهو  املت�صابه: 

مثل  ال�صور  اأوائل  يف  املقطعة  احلروف  ذلك  من  باالجتهاد.  وال  واالأدلة  بالقرائن 

)اأمل- حم- كهع�ض(، ومنه كذلك اآيات ال�صفات كقوله  ٹ   چ   پ  پ  پ  ڀچ)19(، 

وكقوله  ٹ  چ ڈ     ژ  ژ  ڑچ)20(.

اآيات االأحكام؛ الأن  املت�صابه بهذا املعنى ال جمال له يف  اأن  اإىل  وينبغي االلتفات 

والطاعة،وال  االمتثال  التكليف  من  الغاية  اإذ  به،  املكلف  و�صوح  ي�صتلزم  التكليف 

دالالت  مباحث  �صمن  ذكره  يف  فاإن  ولذا  يفهمه،  مل  تكليف  امتثال  املكلف  ي�صتطيع 

االألفاظ يف اأ�صول الفقه نوع تزيد.

وقد اأح�صن املتكلمون حيث ا�صتبعدوا ق�صم املت�صابه من اأنواع اخلفي الداللة؛الأنه 

ال تعلق له بعمل الفقيه وا�صتنباط االأحكام ال�صرعية من اأدلتها،وفهم اآيات االأحكام 

واأحاديثها ،واملت�صابه باملعنى الذي اأراده االأ�صوليون لي�ض من بحث االأ�صول واإمنا هو 

من اأبحاث علم الكالم.

مقارنة بني تق�صيم خفي املعنى عند املتكلمني والفقهاء: 

ويليه  املت�صابه  اأخفاها  اأق�صام:  اأربعة  اإىل  االآخر  هو  املعنى  خفي  الفقهاء  ق�صم 
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املجمل ثم امل�صكل ثم اخلفي. اأما اجلمهور فقد اكتفوا بجعل خفي املعنى ق�صماً واحداً 

التي  الثالثة  االأنواع  لهذه  تت�صع  املجمل  كلمة  اأن  املتكلمون فريون  اأما  املجمل.  هو 

يف  االأق�صام  هذه  ا�صرتاك  على  بناء  واملجمل،  وامل�صكل  اخلفي  وهي  الفقهاء،  ذكرها 

االفتقار اإىل البيان عن طريق ن�ض اآخر اأو باالجتهاد.

درجة  فالظاهر  والن�ض،  الظاهر  وهما:  املجمل،  فوق  ملا  لقبني  املتكلمون  و�صع 

حتى  االحتمال  زاد  ولو  ن�صاً،  لكان  االحتمال  انتفى  لو  بحيث  والن�ض،  املجمل  بني 

ا�صتوت كفتا امليزان ل�صار جمماًل. اأما عند الفقهاء فو�صعوا اأربعة األقاب هي: الظاهر 

والن�ض واملف�صر واملحكم.املجمل عند املتكلمني اأعم من املجمل عند الفقهاء، في�صمل 

يف ا�صطالح الفقهاء اخلفي وامل�صكل واملجمل، فكل جممل عند الفقهاء جممل عند 

 .
)21(

املتكلمني وال عك�ض

املجمل عند املتكلمني ميكن اأن يقع بيانه من املجتهد عن طريق القرائن، باعتباره 

مرتدداً بني احتمالني على ال�صواء، كما �صياأتي بيانه. اأما عند الفقهاء فال ميكن بيانه 

اإال من املحُْجِمل، وال يقع بيانه بالقرائن. 

املبحث الأول

معنى املجمل

لغة: اإما ماأخوذ من اجَلْمل )بفتح اجليم واإ�صكان امليم(: وهو اخللط، ومنه قوله 

ال�صـحوم، فجملوها وباعـوها،  اليهود، حرم عليهم  �صلى اهلل عليه و�صلم: )لعن اهلل 

.
)22(

واأكلـوا ثمنهـا(

اأو ماأخوذ من املجمول، من قولهم: اأجملت احل�صاب، اإذا جمعت اآحاده واأدرجتها 

حتت �صيغة جامعة لها، من غري تف�صيل، اأو هو املبهم، يقال: اأجملت على زيد كالمي، 

.
)23(

اأي: اأبهمته

ا�صطالحًا:

عرف اجلمهور املجمل بعدة تعريفات باألفاظ متباينة ومفهوم متقارب، واأو�صح 

  .
)24(

ما قيل فيه باأنه: )ما مل  تت�صح داللته(

�صرح التعريف : 

ما: جن�ض يف التعريف، ي�صمل االأقوال واالأفعال، وي�صمل املهمل، كقولك )ديـز( 

مقلـوب)زيـد(، وامل�صتعمل:  كامل�صرتك والن�ض والظاهر، واملبهم واملبني.
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وقوله)تت�صح داللته(: خرج به املهمل، فاإنه ال يحتمل �صيئاً، فال يو�صف باالإجمال 

وال البيان، وخرج به املبني؛ الأن داللته وا�صحة، كالن�ض فاإنه ال احتمال فيه، فلي�ض 

له اإال معنى واحد، وكالظاهر الذي له داللة راجحة ووا�صحة على املعنى املراد، فاإنه 

مرتدد بني احتمالني، ال على ال�صواء، بل هو راجح يف اأحدهما.

فلم يبق اإال املجمل، وهو ما خفي املراد منه خفاء ال يدرك اإال ببيان يرجى من 

املحُْجِمل، اأو بالطلب والتاأمل، قال الباجي: )معنى املجمل اأن يكون اللفظ يتناول جملة 

املعنى، دون تف�صيله، وورد على �صفة تقع حتتها �صفات واأجنا�ض متغايرة، فال ميكن 

امتثال االأمر به اإال بعد بيانه؛ الأن املاأمور لو اأراد امتثال االأمر به مل ميكنه الق�صد 

اإىل جن�ض خم�صو�ض؛ الأن اللفظ املجمل ال يقت�صيه، وال ينبيء عنه مبجرده، فلما 

كان هذا حكمه افتقر اإىل معنى غريه يبينه ويو�صح عن جن�صه وقدره و�صفاته وغري 

.
)25(

ذلك من اأحكامه(

املبحث الثاين

وقــوع املجمـل

اعتادت العرب اأن جتمل يف كالمها ثَم تف�صره؛ من اأجل ت�صويق النف�ض اإىل البيان، 

َ اأت�صح ور�صخ يف الذهن اأكرث مما لو ورد  وت�صوفها اإىل االإطالع على املق�صود، فاإذا بحُنيِّ

اللفظ مبيناً الأول مرة.

معهودها،  و  العربية  االأ�صاليب  �صنن  على  جاءا  وال�صنة  الكتاب  اأن  ومعلوم   
وخاطبا العرب بل�صانها، وعلى ما تعرف من معانيها، ٹ ٹ   چک  ک    ک     گ  

ورود  يجوز  لذا  ژچ)27(.  ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ٹچڌ   ٹ  و  گچ)26(، 

املجمل يف كالم اهلل تعاىل وكالم ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم، وقد وقع فعاًل ،وهذا 

.)28(
ما اتفق عليه العلماء، ما عدا داود الظاهري الذي منع وقوعـه يف الكتاب وال�صـنة

 واحتج على ذلك بوجهني)29(:

الوجه االأول: اأن الكالم اإما اأن يذكر لالإفهام اأو ال يذكر لالإفهام، والثاين غري 

جائز على اهلل �صبحانه وتعاىل؛ الأنه عبث، والعبث يف حقه حمال.

الوجه الثاين: اأن املجمل اإما اأن يكون قد قرن به ما يبينه، اأو مل يقرن به: فاإن قرن 

به ما يبينه كان تطوياًل يف الكالم، والتطويل يف الكالم ال يقع يف كالم البلغاء، ف�صاًل 
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عن كالم اهلل �صبحانه وتعاىل، وكالم ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، واإن مل يقرن به ما 

.)30(
يوؤوله كان باطاًل؛ الأنه تكليف مبا ال يطاق، وهو غري جائز يف ال�صريعة

واحتج العلماء على وقوعه: باأنه يوجد الكثري من االأحكام ال�صرعية التي جاءت 

لقوله  اأحكامها وفقاً  و�صلم وف�صل  النبي �صلى اهلل عليه  وبينها  القراآن،  جمملة يف 

ذلك  من  ڦچ،  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    چ  تعاىل: 

ڱ   چ  تعاىل:  قوله  يف  الكرمي  القراآن  يف  جمماًل  بها  االأمر  ورد  فقد  ال�صالة، 

ال�صالة  عليه  بقوله  وكيفياتها  ركعاتها  عدد  وف�صلت  ال�صنة  وجاءت   ، ڱچ 
)31(، والزكاة اأي�صا، حيث ورد االأمر بها جمماًل 

وال�صالم: )�صلوا كما راأيتموين اأ�صلي(

يف قوله �صبحانه وتعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  

، وبينت ال�صنة مقاديرها، وكذلك احلج، الذي ورد االأمر 
ہ  ہہ  ہ  ھ  ھچ)32(

به جمماًل يف القراآن بقوله �صبحانه وتعاىل: چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

، وف�صلت ال�صنة النبوية بحجة النبي نف�صه عليه ال�صالة وال�صالم وبقوله: 
ڭچ)33(

، اإىل غري ذلك مما اأجمله القراآن، وقد جاءت اأحكام جمملة 
)34(

)لتاأخذوا منا�صككم(

يف ال�صنة النبوية، منها ما رواه م�صلم عن هريرة اأن ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم  

، فاإن ال�صمري يف )جداره( 
)35(

قال: )ال مينع اأحدكم جاره اأن يغرز خ�صبة  يف جداره(

يحتمل اأن يرجع اإىل الغارز، ويحتمل اأن يرجع اإىل اجلار االآخر. 

عليه  اهلل  �صلى  النبي  موت  بعد  االإجمال  بقاء  جواز  يف  العلماء  هوؤالء  اختلف  وقد 

النبي �صلى اهلل عليه  بعد وفاة  اأنه مل يبق جممل  اإىل  العلماء  و�صلم:فذهب بع�ض 

و�صلم.

وذهب الكثري منهم اإىل اأن املجمل اإذا تعلق به حكم تكليفي ال يجوز بقاوؤه بدون بيان 

بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم؛ الأن تاأخري بيانه تاأخري للبيان عن وقت احلاجة 

وهذا ال يجوز، اأما اإن مل يتعلق به حكم تكليفي فال يبعد ا�صتمرار االإجمال فيه؛ لعدم 

.
)36(

وجود �صرورة تدعو اإىل بيانه

الرتجيح: 

عليه  اهلل  اهلل  �صلى  ر�صول  تعاىل وكالم  اهلل  املجمل يف كالم  ورود  الراجح هو 

و�صلم والدليل عليه وقوعه يف ن�صو�ض الكتاب وال�صنة، وما ذكره داود الظاهري من 

عدم وقوعه خالف فيه �صائر العلماء، قال ابن النجار: )ال نعلم اأحداً قال به غريه، 
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 ويجاب على ما ذكره مبا ياأتي:
)37(

واحلجة عليه من الكتاب وال�صنة مبا ال يح�صى(

	- اأن الكالم اإذا ورد جمماًل، ثم بني وف�صل بعد ذلك فاإنه يكون اأوقع عند النف�ض من 
َ اأت�صح ور�صخ يف الذهن اأكرث مما لو ورد اللفظ مبيناً  ذكره مبيناً ابتداًء، فاإذا بحُنيِّ

الأول مرة، فقد تنفر النف�ض من التف�صيل ابتداء وال تنفر من االإجمال.

	- اأن �صامع املجمل ي�صتعد ويعقد العزم على العمل باملجمل متى ح�صل بيانه، 
فيوؤجر على ذلك.

	-    اأن اهلل تعاىل جعل من االأحكام ظاهراً جلياً، وجعل منها جمماًل خفياً، 
.

)38(
ليتفا�صل النا�ض يف العمل بها ويثابوا على االجتهاد ملعرفة املراد منها

املبحث الثالث

حكم املجمل

اختلف العلماء فيه:

فمنهم من يرى اأن حكم املجمل التوقف اإىل اأن يف�صر؛ الأن اللفظ املرتدد بني 

معنيني اإما اأن يراد كل واحد منهما معاً، وهذا باطل؛ ال�صتحالة العمل مبعنيني كل 

واحد منهما �صد االآخر، واإما اأن ال يراد كل واحد منهما، وهذا باطل اأي�صاً؛ الأنه يوؤدي 

اإىل خلو اللفظ عن املعنى، وهذا ال يتكلم به العقالء. واإما اأن يراد اأحد املعنيني دون 

االآخر، وهو ال�صحيح لكننا ال نعرف املعنى املراد اإال بدليل خارجي، وميتنع التكليف 

.
)39(

مبا ال دليل عليه

اأن  عليه  والدليل  االلتزام.  واجب  بيانه  قبل  باملجمل  العمل  اأن  يرى  ومنهم من 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  ملا بعث معاذ ابن جبل اإىل اليمن قال له: )فاإن اأجابوك 

 ،
)40(

فاأعلمهم اأن اهلل قد افرت�ض عليهم �صدقة توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم(

.
)41(

فقد اأوجب عليهم التزامها قبل بيانها

واختلف هوؤالء يف كيفية التزامه قبل البيان: فقال بع�صهم اإنهم يتعبدون قبل 

بالتزامه  البيان  قبل  يتعبدون  اإنهم  اآخر  بع�ض  وقال  البيان،  بعد  بالتزامه  البيان 

.
)42(

جمماًل وبعد البيان بالتزامه مف�صراً

ومنهم من يرى عدم التوقف، وي�صرتط اأال يرتك الطلب. 

ويرى هوؤالء اأن الطلب له طريقان: 
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الطريق االأول: التاأمل يف ال�صيغة ليثبت به املراد.

  
.)43(

والطريق الثاين: طلب دليل اآخر يعرف به املراد

ومعروف اأن التوقف عن العمل الذي يكون قبل البيان اإمنا يكون يف عهد الر�صالة، 

اأما بعد انق�صاء تلك الفرتة املباركة، فاإن البيان قد ح�صل فال جمال للتوقف. 

الرتجيح: 

  :
)44(

الراجح – واهلل اأعلم- هو التف�صيل يف امل�صاألة، وهو اأن املجمل ق�صمان

- ق�صم ال ميكن الرتجيح فيه: فقد يكون االإجمال يف طبيعة اللفظ املجمل، فال 

يعرف املراد من الكالم اإال بعد تف�صري وبيان من املجِمل، كما يف )ال�صالة( ملا فر�صت، 

فبينها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. وهذا النوع كان موجوداً يف القراآن يف ع�صر نزول 

الوحي، ومل ينق�ض ع�صر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإال وقد بينه. 

اللفظ  يكون  فقد  معناه،  يف  بالتاأمل  وجوهه:  بع�ض  ترجيح  ميكن  وق�صم   -

اأو  واملجاز،  للحقيقة  حمتماًل  اللفظ  يكون  اأو  اللفظي،  اال�صـرتاك  ب�صبب  جمماًل 

حمتماًل للمعنى اللغوي وال�صرعي، اإىل غري ذلك من االألفاظ املحتملة. فال يتوقف 

املجتهد، وعليه اإزالة الغمو�ض واخلفاء بالبحث والتاأمل واإعمال الفكر حتى يتو�صل 

اإىل حقيقة مراد ال�صارع من اللفظ، والتوقف اإمنا يكون يف عهد الر�صالة، اأما بعدها 

فال جمال للتوقف. وح�صبه اأنه فتح له باب البيان وعليه اإمتام الطريق، حيث يهديه 

 .
)45(

اجتهاده اإىل القرائن التي حتدد املعنى املراد

قال املازري: )اإن كان االإجمال من جهة اال�صرتاك واقرتن به تنبيه، اأخذ به، واإن 

جترد عن تنبيه واقرتن به عرف عمل به، واإن جترد عن تنبيه وعرف وجب االجتهاد 

يف املراد منها، وكان من خفي االأحكام التي وكل العلماء فيها اال�صتنباط، ف�صار داخاًل 

.
)46(

يف املجمل خلفائه، وخارجاً منه الإمكان اال�صتنباط(

املبحث الرابع

اأنواع املجمل

يتنوع املجمل ب�صبب املعاين التي يرتدد بينها اإىل اأنواع، منها:

النوع الأول: جممل بني حقائقه:

يكون اإجماله ب�صب تعدد املعاين املت�صاوية وتزاحمها على اللفظ، وذلك كامل�صرتك، 
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عند جترده عن قرينة تعني اأحد معانيه، التي و�صع لكل منها على ال�صواء، مثل لفظ 

اإزاء حقيقتني، وهما الطهر واحلي�ض، كقوله   ٹ  چڃ   )القرء( املو�صوع 

، فتجرد لفظ )القرء( يف االآية عن قرينة تدل على 
ڃ     چ  چ  چچ)47(

.
)48(

اأحد معنييه، فح�صل االإجمال للفظ بالن�صبة اإىل حقائقه

النوع الثاين: جممل بني اأفراد حقيقة واحدة:

وذلك اإذا كان اللفظ مو�صوعاً ملعنى كلي، واأراد منه فرداً معيناً  كما يف قوله    ٹ   

)بقرة( مو�صوع  لفظ  فاإن   ،
چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ)49(

اأفراد كثرية، منها ال�صفراء، واحلمراء، ومنها الفار�ض، ومنها  حلقيقة واحدة، لها 

البكر، ومنها الو�صـط بينهما، ومنها الذلول، ومنها العاطلة عن العمل، فاإن اهلل تعاىل 

اأراد بقرة معينة، وقد اأعلم بني اإ�صرائيل اأن املراد واحدة معينة منها، ولكنه مل يبينها 

لهم، بدليل اأن بني اإ�صرائيل �صاألوا بقولهم: )ما هي( فاأجابهم مو�صى عليه ال�صالم: 

)اإنه يقول: اإنها بقرة ال فار�ض وال بكر عوان بني ذلك ...(، فال�صوؤال واجلواب يدل 

.
)50(

على اأن املراد بقرة معينة، ولو كانت بقرة مبهمة، ملا �صاألوه وملا اأجابهم

النوع الثالث:  جممل بني جمازاته: وذلك ب�صرطني:

ال�صرط االأول: اإذا انتفت احلقيقة، باأن يكون اللفظ مقرتناً بقرينة مانعة من 

اإرادة املعنى احلقيقي، واإال كان مبيناً يف املعنى احلقيقي، كقولك »راأيت اأ�صداً«، فاإنه 

بني يف احليوان املفرت�ض.

ال�صرط الثاين: اإذا تكافاأت املجازات، وال يوجد مرجح الأحدهما، كقولك: »راأيت 

بحراً يف املنزل«، فاإنه يحتمل: العامل واجلواد على ال�صـواء، فيكون جممـاًل بني تلك 

.
)51(

املجازات

النوع الرابع: جممل بني حقيقة وجماز راجح:

اأنها ال  اإال  املجاز،  باأن غلب عليها  ا�صتعمالها،  واملراد باحلقيقة هنا، ما ال يكرث 

زالت ت�صتعمل يف بع�ض االأوقات، وذلك كمن قال: �صربت من النهر، فال�صرب حقيقة 

يف الكرع بفيه، ولكن هذه احلقيقة قل ا�صتعمال اللفظ فيها، وكرث ا�صتعماله يف املعنى 

املجازي، وهو ال�صرب بالغرف بالكوز اأو الكاأ�ض. فهنا تردد اللفظ بني حقيقة تتعاهد 
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.)52(

يف بع�ض االأوقات، وجماز راجح متبادر، فكان جمماًل

املبحث اخلام�ص

اأ�صباب الإجمال

االإجمال له اأ�صباب كثرية، نذكر منها ما ياأتي:

باأو�صاع  متعددة،  حلقائق  اللفظ  و�صع  وهو:  اللفظي،  اال�صرتاك  الأول:   ال�صبب 

خمتلفة، مع عدم وجود قرينة تعني املراد، وهو نوعان:

النوع االأول: ا�صرتاك يف املفرد، وي�صمل اال�صم والفعل واحلرف.

النوع الثاين: ا�صرتاك يف املركب.

- اأما اال�صرتاك يف املفرد، فمن�صاأ االإجمال فيه �صالحية اللفظ املفرد الأكرث من معنى. 

ومثال اال�صرتاك يف اال�صم: )قرء( الواردة يف قوله �صبحانه وتعاىل: چڃ  

ڃ     چ  چ  چچ، فاإنها م�صرتكة بني احلي�ض والطهر، وثبت ورودها يف 
كالم العرب لهما على حد �صواء.

 فاإن 
،)53(

 ومثال اال�صرتاك يف الفعل: )ع�صع�ض(، يف قوله  ٹ چک  گ  گچ 

. 
)54(

ع�صع�ض مو�صوعة الأقبل واأدبر

 
ٹ   چچ  چ  چچ)55(، ومثال اال�صرتاك يف احلرف: )من( يف قوله   

فاإنها حمتملة ملعنى التبعي�ض، كقول القائل: اأكلت من الطعام، واأخذت من املال. 

فيجزيء يف التيمم بع�ض ال�صعيد، وهو وجه االأر�ض، من رمل اأو حجر اأو مدر اأو 

.)58(
 واأبوحنيفة وحممد

،)57(
 وهو قول املالكية

،)56(
تراب

اإىل  الكوفة  من  �صرت  كقولك:  الغاية،  ابتداء  ملعنى  -كذلك–  حمتملة  وهي 

 ويكون املعنى: وجوب نقل الرتاب اإىل الوجه 
.)59(

الب�صرة، اأي  مبتداأ ال�صري من الكوفة

واليدين يف التيمم.

ذهب  واإليه  احلجارة،  ال  الرتاب  على  التيمم  يكون  اأن  يقت�صي  وذلك 

 
.)60(

ال�صافعية

چ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   املركب: ففي مثل قوله تعاىل:  واأما اال�صرتاك يف   -

اأن يكون هو الزوج، الأن بيده عقدها  ، فالذي بيده عقده النكاح يحتمل 
ۆئچ)61(

واإبرامها، ونق�صها وانهدامها، ومعنى عفوه: اأن يتم لها كمال املهر، وهذا مذهب اأبي 
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حنيفة واأ�صحابه، وال�صافعي يف اجلديد. 

اأك�صبها  الذي  الويل هو  الويل؛ الأن  النكاح  بيده عقده  الذي  يكون  اأن  ويحتمل 

ال�صداق، فله الت�صرف فيه بخالف �صائر مالها، وهذا قول مالك، وقول ال�صافعي يف 

.
)62(

القدمي

اأمور ي�صلح لكل واحد  اأو  اأمران  اإذا تقدمه  ال�صبب الثاين: تعدد مرجع ال�صمري، 

منها، مثال ذلك: قوله �صلى اهلل عليه و�صلم:« ال مينع جار جاره اأن يغرز خ�صبة يف 

جداره«، فاإن ال�صمري يف )جداره( يحتمل اأن يرجع اإىل الغارز، اأي: ال مينع جاره اأن 

يفعل ذلك يف جدار نف�صه، وعلى هذا فال داللة على القول: اإنه اإذا طلب جاره منه 

اأن ي�صع خ�صبة على اجلدار املطلوب منه وجب عليه التمكني، ويحتمل اأن يرجع اإىل 

.
)63(

اجلار االآخر، فيكون فيه داللة على ذلك

ۇ  ۆ   ال�صفة: ومثاله قوله �صبحانه وتعاىل:چ  تعدد مرجع  ال�صبب الثالث: 

فلم  االآية  راأ�ض  على  وقف  ملن   ،
ۉچ)64( ۉ   ۅ   ۅ   ۋ        ۋ      ٴۇ     ۈۈ   ۆ  

ي�صلها مبا بعدها، فاحتمل رجوع و�صف )الكرمي( اإىل العر�ض فا�صتحق اجلر، وهي 

قراءة عا�صم وغريه، وو�صف العر�ض بالكرمي لنزول الرحمة واخلري منه، اأو باعتبار 

اأبي جعفر  من ا�صتوى عليه، واحتمل رجوعه اإىل )رب( فا�صتحق الرفع وهي قراءة 

واإ�صماعيل واأبان بن تغلب.

ال�صبب الرابع: احلذف: يعني فيما يحتمل املحذوف اأكرث من تقدير. ومثاله قوله 

چۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   �صبحانه وتعاىل: 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ     ائ  

 ،
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئچ)65(

يحتمل: يف اأن تنكحوهن، وعن اأن تنكحوهن، اأي: و ترغبون اأن تنكحوهن جلمالهن 

ومالهن، بتقدير املحذوف يف. اأو لعدم جمالهن وقلة مالهن، بتقدير املحذوف عن، 

واالآية حمتملة للوجهني.

 قال ابن كثري: )واملق�صود اأن الرجل اإذا كان يف حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة 

يرغب يف اأن يتزوجها فاأمره اهلل اأن ميهرها اأ�صوة اأمثالها من الن�صاء فاإن مل يفعل 

فليعدل اإىل غريها من الن�صاء، فقد و�صع اهلل عز وجل وهذا املعنى يف االآية االأوىل التي 
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يف اأول ال�صورة، وتارة ال يكون فيها رغبة،   لدمامتها عنده اأو يف نف�ض االأمر، فنهاه اهلل 

.
)66(

عز وجل اأن يع�صلها عن االأزواج خ�صية اأن ي�صركوه يف ماله الذي بينه وبينها(

الذي  املعنى  يف  اللفظ  يف  غرابة  عن  نا�صئاً  االإجمال  يكون  اأن  اخلام�ص:  ال�صبب 

، فاإن )الهلوع( 
ا�صتعمل فيه، كما يف قوله �صبحانه وتعاىل: چچ  چ   چ  ڇچ)67(

هو من ي�صـرع يف اجلزع عند اإ�صابة املكروه، ويف املنع عند اإ�صابة اخلري، وال �صبيل اإىل 

معرفة املراد منه اإىل من املجمل نف�صه؛ الأنه هو الذي اأيهم املراد منه، فاإليه يرجع 

بيانه، وقد بني هنا ال�صـارع �صبحانه وتعاىل ذلك بقوله: چ ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ     ڈچ)68(.     
ال�صبب ال�صاد�ص: انتقال اللفظ من معناه الظاهر يف اللغة اإىل معنى �صرعي: 

اإىل معنى �صرعي خا�ض غري  اللغوي  اللفظ من معناه  ويكون االإجمال ب�صبب نقل 

معلوم، ال ميكن اإدراكه اإال بوا�صطة ال�صارع الذي نقله عن معناه اللغوي. فكثري من 

االألفاظ اأعطاها ال�صارع بعد االإ�صالم معنى جديداً، كال�صالة والزكاة وغريهما من 

فاإذا ورد لفظ منها كان جمماًل حتى  ال�صرع مدلول معني.  لها قبل  التي  االألفاظ 

.
)69(

يبينه ال�صارع، فاإن مل يبينه فال �صبيل اإىل معرفة املراد منه

، فاإن 
مثاله: قوله �صبحانه وتعاىل: چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻچ)70(

ال�صالة يف املعنى اللغوي: هي الدعاء، وهو معنى معروف، لكن ال�صارع اأراد به معنى 

اآخر، وهو غري معلوم، وال ميكن اإدراكه اإال ببيان من ال�صارع. وقد بني النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم  بقوله وفعله املراد منه، وبالبيان علمنا اأن املراد منها: االأقوال واالأفعال 

املخ�صو�صة.

والزكاة يف اللغة معناها: الطهارة والنماء، لكن ال�صارع اأراد بها معنى اآ خر، وهو غري 

واآله  النبي �صلى اهلل عليه  ال�صارع، وقد بني  ببيان من  اإال  اإدراكه  معلوم، وال ميكن 

و�صلم بقوله وفعله املراد منه.

، فاإن الربا يف املعنى اللغوي معناه: 
وقوله �صبحانه وتعاىل:   چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ)71(

الزيادة مطلقاً، لكن ال�صارع اأراد به معنى اآخر، وهو غري معلوم، وال ميكن اإدراكه اإال 

ببيان من ال�صارع، وقد بني النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله وفعله املراد منه.

ال�صبب ال�صابع: اأن يكون اللفظ حمتماًل للحقيقة واملجاز:
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ومن اأمثلته االختالف النا�صيء من تردد اللفظ بني معناه احلقيقي واملجازي، عند 

خفاء القرينة، كقوله �صبحانه وتعاىل:   چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
، فاختلف 

چ)72( ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
الفقهاء يف معنى كلمة )ينفوا( الواردة �صمن عقوبات املحاربني يف االآية:

اإخراجهم من االأر�ض التي ارتكب فيها االإف�صاد،  اأن املراد بها:  اإىل  فذهب اجلمهور 

.
)73(

وهو املعنى احلقيقي لكلمة )نفى(

اإن  وقالوا:  )ال�صجن(،  وهو  املجازي،  معناها  على  الكلمة  حمل  اإىل  احلنفية  وذهب 

النفي مبعناه احلقيقي متعذر، وذالك ملا يلي:

- ال�صتحالة نفيه من جـميع االأر�ض، الأنه ال يكون اإال بالقتل، والنفي عقوبة غري القتل. 

- واإن اأريد به النفي من خ�صو�ض اأر�ض امل�صلمني، كان فيه زج بامل�صـلم يف دار الكفر، 

والزج بامل�صلم يف دار الكفر ال يجوز.  

- واإن اأريد به خ�صو�ض االأر�ض التي ارتكب فيها االإف�صاد، اإىل اأر�ض اأخرى من اأر�ض 

وكف  امل�صـلمني،  اإخافة  عن  الزجر  وهو  العقوبة،  من  الغر�ض  يتحقق  مل  امل�صلمني، 

االأذى عنهم؛ الأنه قد يرتكب فيها مثل ما ارتكب يف االأر�ض االأوىل.

فتعذر احلمل على املعنى احلقيقي لكلمة )النفي(، وحتمل على معناها املجازي، وهو 

  .
)74(

ال�صجن، وال يرتتب على ذلك حمظور �صرعي

املبحث ال�صاد�ص

اأثر اخلالف يف بع�ص امل�صائل

امل�صاألة االأوىل: يف اللفظ اإذا كان له م�صمى �صرعي، وم�صمى لغوي:

املخ�صـو�صة،  واالأفعال  االأقوال  و�صـرعاً:  الدعاء،  لغة:  ال�صالة، معناها  مثاله:   

الغني  على  يجب  الذي  القدر   : و�صرعاً   ، والنماء  الطهارة   : لغة  معناها  والـزكاة 

عن  االإم�صاك  و�صرعاً:  مطلقاً،  االإم�صاك  لغة:  معناه  وال�صيام  ماله،  من  اإخراجه 

�صهوتي البطن والفرج يوماً كاماًل، واحلج، معناه لغة : الق�صد اإىل معظم ، و�صرعاً : 

.
)75(

املنا�صك املعلومة، والنكاح: معناه لغة: الوطء، و�صرعاً: العقد
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وقد يقع مثل هذا اللفظ يف االإثبات: نحو قوله �صلى اهلل عليه و�صلم وقد دخل 

  .
)76(

على عائ�صة ر�صي اهلل عنها: )هل عندك �صيء؟ قالت: ال ، قال: فاإين �صائم(

وقد يقع يف النهي: كما روى عن اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه )اأن ر�صول اهلل 

    .
)77(

�صلى اهلل عليه و�صلم نهى عن �صيام يومني: يوم الفطر، ويوم النحر(

اختلف العلماء فيها اإىل مذاهب اأربعة.

وال�صبب يف اختالفهم هو عدم و�صوح املراد من االألفاظ عند االإطالق، فاإنه ورد 

وكان مراداً بها املعنى اللغوي تارة، وورد وكان مراداً بها ال�صرعي تارة اأخرى.

واللغوي، كما  ال�صرعي  بها معناها  ال�صرع مراداً  – وردت يف  – مثاًل  فال�صالة 

فاإن كان  اإىل طعام فليجب،  اأحدكم  )اإذا دعي  و�صلم:  وردت يف قوله �صلى اهلل عليه 

.
)78(

�صائماً فلي�صل، واإن كان مفطراً فليطعم(

�صاأل  اأن رجاًل  ال�صرعي، كما يف احلديث:  به معناه  – ورد مراداً  – اأي�صاً  والو�صوء 

ر�صول اهلل 

.
)79(

�صلى اهلل عليه و�صلم: )اأاأتو�صاأ من حلوم االإبل ؟يقول نعم . فتو�صاأ من حلوم االإبل(

وورد مراداً به معناه اللغوي، وهو غ�صل اليدين، ملا ورد يف حديث عكرا�ض:)اأنه 

اأكل مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ثريداً ثم بعده رطباً، ثم اأوتي مباء فغ�صل ر�صـول 

يا  وراأ�صه، وقال:  وذراعيه  ببلل يديه وجهه  يديه، وم�صح  و�صلم  اهلل �صلى اهلل عليه 

.
)80(

عكرا�ض هـذا الو�صـوء مما غريت النار(

فمثل هذه االألفاظ، اإذا �صدرت عن ال�صرع، هل تكون ظاهرة يف املعنى ال�صرعي، 

اأو جمملة بينهما؟

مذاهب العلماء يف امل�صاألة:

املذهب الأول: اإنها جمملة؛ وذلك الأن املراد بها معان ال يدل اللفظ عليها يف اللغة، 

و)الزكاة(،  )ال�صالة(،  فاإن لفظ  بيان؛  اإىل  فافتقرت  ال�صرع،  تعرف من جهة  واإمنا 

بيان  اإىل  �صرعي، فهي يف هذه احلالة حتتاج  اإىل معنى  اللغة  و)احلج( منقولة من 

اأريد منها يف اال�صطالح اجلديد؛ الأنه ال يعقل معناها من لفظها، فال�صالة يف  ما 

اللغة هي الدعاء، والزكاة هي الزيادة، واحلج هو الق�صد، واملراد بذلك هي االأفعال 

 .
)81(

املخ�صو�صة، وال ينبيء اللفظ عنها، فكان جمماًل
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االإمام  كالم  ظاهر  وهو   ،
)83(

ال�صرع جهة  من   
)82(

النقل بثبوت  قال  من  ذهب  واإليه 

القا�صي  عن  الغزايل  ونقله   ،
)85(

ال�صافعية اأكرث  عن  من�صور  اأبو  ونقله   ،
)84(

�أحمد

 وقال: )ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت االأ�صامي ال�صرعية، 
)86(

الباقالين

املجمل:  باب ذكر وجوه  ال�صريازي يف  . وقال 
)87(

ال�صرعية( واإال فهو منكر لالأ�صامي 

)ومنها االآيات التي ذكر فيها االأ�صماء ال�صرعية، وهو قوله عزوجل چڱ  ڱ  

وقوله   ،
ہچ)88( ہ    ہ   ہ   ۀ   چ   وقوله   ڻچ،  ڻ   ں   ں   ڱ   

 فمن اأ�صحابنا من قال هي 
تعاىل: چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ)89(،

عامة غري جمملة، فتحمل ال�صالة على كل دعاء، وال�صوم على كل اإم�صاك، واحلج 

على كل ق�صد اإال ما قام الدليل عليه، وهذه طريقة من قال لي�ض يف االأ�صماء �صيء 

منقول، ومنهم من قال هي جمملة؛ الأن املراد بها معان ال يدل اللفظ عليها يف اللغة 

ۇ      ڭ   ڭ   چ  تعاىل:    كقوله  البيان،  اإىل  فافتقر  ال�صرع  جهة  من  تعرف  واإمنا 

ۇچ)90(، وهذه طريقة من قال إن هذه األسماء منقولة، وهو األصح()91(.
املذهب الثاين: اإنها لي�صت جمملة، بل حتمل على احلقيقة ال�صرعية؛ فاإن احلقيقة 

ال�صرعية اأقوى من احلقيقة اللغوية مطلقاً، اأي �صواء اأورد اخلطاب على جهة النهي 

اأم على جهة االإثبات، فاللفظ يحمل على املعنى ال�صـرعي الذي يق�صـده ال�صـارع؛ الأن 

، وال�صحيح 
)92(

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بعث لبيان ال�صرعيات، هو املختار للبي�صاوي

 .
)93(

عند ابن احلاجب

، فاإنه يدل على 
)94(

مثاله: قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )االثنان فما فوق جماعة(

اأن حت�صيل ثواب اجلماعة يكون ب�صالة اثنني فما فوقهما ، وال يريد اأن يبنب حكماً 

لغوياً، وهو اأقل اجلمع اثنان؛ الأنه �صلى اهلل عليه و�صلم بعث لبيان االأحكام ال�صرعية 

ال االأحكام اللغوية. 

فاإن تعذر احلمل على ال�صرعي، حمل على العريف يف عهده؛ الأن التكلم باملعتاد 

.
)95(

عرفاً اأغلب من املراد عند اأهل اللغة، والأنها املتبادرة اإىل الفهم

مثاله: ما لو حلف اإن�صان ال يركب دابة، فاإن لفظ الدابة و�صع يف االأ�صل لكل ما 

يدب على االأر�ض، ولكنها خ�ص�صت بالعرف مبا له حافر، و يحنث احلالف اإذا ركب ملا 

ا�صتهر يف عرف اال�صتعمال، وال يلتفت اإىل احلقيقة اللغوية. 
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فاإن تعذر حمله على العريف حمل على اللغوي، كقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )اإذا 

دعي اأحدكم اإىل طعام فليجب، فاإن كان �صائماً فلي�صل، واإن كان مفطراً فليطعم(، 

.
)96(

فيحمل على املعنى اللغوي)فليدع(

املذهب الثالث: اإنه اإذا ورد اللفظ يف االإثبات حمل على املعنى ال�صرعي وما ورد يف 

.
)97(

النهي فهو جممل ، واإليه ذهب الغزايل

فمثال وروده يف االإثبات: ما روي عن عائ�صة  ر�صي اهلل عنها قالت دخل النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم ذات يوم  فقال: )هل عندك �صيء؟ قالت: ال، قال : فاإين �صائم(، 

فاإنه يحمل على احلقيقة ال�صرعية، وهي االإم�صاك اخلا�ض ،فيدل احلديث على �صحة 

ال�صوم بنية من النهار، وال يحمل على املعنى اللغوي؛ الأنه بعث لبيان ال�صرعيات.

ومثال وروده يف النهي: ما روى عن اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه )اأن ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نهى عن �صيام يومني: يوم الفطر، ويوم النحر(، فاإنه اإذا 

حمل على ال�صوم ال�صرعي دل ذلك على اأن املنهي عنه يكون �صحيحاً، وينعقد �صوم 

املعنى  اللفظ ال يحمل على  اأن  ملا كان قد نهي عنه دل ذلك على  النحر. ولكن  يوم 

لتنايف ال�صحة والنهي، وال ميكن حمله  املنهي عنه ال يكون �صحيحاً  ال�صرعي؛ الأن 

.
)98(

على املعنى اللغوي لعدم وجود ما يرجحه ، فيكون جمماًل

املذهب الرابع: ذهب االآمدي اإىل اأن اللفظ اإن وقع يف االإثبات حمل على املعنى 

.
)99(

ال�صرعي، كما قال الغزايل ؛الأنه مبعوث لبيان ال�صرعيات

اأما اإذا ورد يف النهي فاإنه يحمل على املعنى اللغوي؛ الأنه لو كان ظاهراً يف املعنى 

اإذا  اأن يكون املعنى ال�صرعي مت�صوراً، ال�صتحالة النهي عما ال يت�صور،  ال�صرعي لزم 

ت�صور كان �صحيحاً، لكن النهي عنه والقول ب�صحته متنافيان. فحمله على احلقيقة 

 .
)100(

ال�صرعية يوؤدي اإىل الزم باطل، لذا يحمل على املعنى اللغوي

اإذا تقرر ذلك فمما يتعلق به عند التطبيق:

- قراءة الفاحتة يف ال�صالة:  

اختلف الفقهاء يف حكم قراءة الفاحتة يف ال�صالة :

اإىل   :
)103(

واحلنابلة  ،
)102(

وال�صافعية  ،
)101(

املالكية منهم:  العلماء،  جمهور  فذهب 

اأن قراءة الفاحتة ركن من اأركان ال�صالة لالإمام واملنفرد، وال ت�صح ال�صالة بدونها .
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 وا�صتدل اجلمهور بقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )ال �صالة ملن مل يقراأ فيها 

.
)104(

بفاحتة الكتاب(

جهة اال�صتدالل من احلديث: اأن لفظ )ال�صالة( منقول اإىل املعنى ال�صرعي وهو 

العبادة املخ�صو�صة، فاحلديث بيان حلقيقة ال�صالة ال�صرعية ال�صحيحة، فوجب اأن 

تكون الفاحتة ركنا من اأركانها.

اآيات من �صوره،  اأو ثالث   ، القراآن  اأن قراءة �صورة من  اإىل   :
)105(

وذهب احلنفية

اأواآية طويلة، 

ركن على املنفرد واالأمام ، اأما قراءة الفاحتة بعينها فلي�صت ركناً.

.
وا�صتدلوا بقول �صبحانه وتعاىل:   چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ)106(

من  تي�صر  ما  بقراءة  اأمر  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأن  االآية:  من  اال�صتدالل  جهة 

.
)107(

القراآن، ومل ياأمر بقراءة خ�صو�ض الفاحتة

وقالوا: اإن لفظ )ال�صالة( يف احلديث م�صرتك بني الدعاء والعبادة املخ�صو�صة، 

.
)108(

وال توجد قرينة ترجح اأحد معانيه، فيكون جمماًل ، في�صقط اال�صتدالل به

فعمل احلنفية  بقوله �صبحانه وتعاىل: چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ، ومل يعملوا 

 .
)109(

باحلديث

اإن لفظ )ال�صالة( يف احلديث يحمل على  واأجاب اجلمهور على ذلك فقالوا: 

 ،
)110(

معناه ال�صرعي؛ فاإنه منقول اإىل العبادة املخ�صو�صة، والنقل اأوىل من اال�صرتاك

فال اإجمال فيه.

اأم ال؟  ، هل هو جممل 
چ)111( تعاىل:    چڀ  ٺ  قوله  الثانية:  امل�صاألة 

اختلف االأ�صوليون:

فذهب بع�ض احلنفية اإىل اأنه جممل؛ الأن لفظ االآية يحتمل وجوب م�صح جميع 

الراأ�ض، ووجوب م�صح بع�صه ، فداللة اللفظ على كل من هذين املعنيني مت�صاوية، 

.
)112(

بحيث ال يرتجح اأحدهما على االآخر

وذلك لرتدده بني م�صح جميع الراأ�ض، وم�صح بع�صه على ال�صواء؛ ب�صبب اال�صرتاك 

الذي يف معنى )الباء(، فاإنها حتتمل اأكرث من معنى:

فتحتمل اأن تكون زائدة، وعلى هذا ال يكون الواجب م�صح جميع الراأ�ض؛ الأنه ال 
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فرق بني اأن تقول: م�صحت راأ�صي، وبني اأن تقول : م�صحت براأ�صي؛ فاإن العرب تقول: 

حز راأ�صه وبراأ�صه، وم�صح راأ�صه وبراأ�صه، ويريدون معنى واحداً.

وحتتمل اأن تكون لالإل�صاق، فيجب بذلك ما ي�صمى م�صحاً؛ فاإن االإ�صاق للم�صح 

بالراأ�ض.

  ج- وحتتمل اأن تكون للتبعي�ض، فتكون مبنزلة )من( التبعي�صية، نحـو قوله 
م�صـح  فيكفي  منها،  اأي:   ،

چ)113( پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وتعاىل:چ  �صبحانه 

بع�صه اأي�صاً.

فاإذا احتمل امل�صح كل واحد من هذه املعاين على ال�صواء، وال يوجد دليل على اأن واحداً 

.
)114(

من هذه االحتماالت هو املراد، فهذه هي حقيقة االإجمال

وذهب اجلمهور: اإىل اأنه ال اإجمال يف االآية؛ الأنه من قبيل املبني.

وانق�صموا يف كيفبة بيانه اإىل فريقني:

اأحمد يف  املالكية واالإمام  الراأ�ض، وهم  اأنه ظاهر يف م�صح جميع  اإىل   ففريق ذهب: 

.
)115(

اأرجح الروايات عنه

:
)116(

واأيدوا ذلك مبا ياأتي

لكله ال  ا�صم  بالراأ�ض، وهو  امل�صـح  ل�َصقت 
ََ
اأ االإل�صاق، وقد  الباء حقيقة يف  اأن   -1

لبع�صه؛ الأن الراأ�ض يتناول جميع ما يطلق عليه هذا اللفظ، ف�صار املعنى: األ�صقوا 

.
)117(

امل�صح بكل الراأ�ض

2- اأن الباء دخلت هنا كما دخلت يف اآية التيمم ، التي هي قوله �صبحانه وتعاىل: 
.

چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇچ)118(
اأن اآية التيمم ال تدل على م�صح بع�ض الوجه، كذلك اآية الو�صوء ال تدل  فكما 

على م�صح بع�ض الراأ�ض، بل على جميعه.

3- اإن كل من و�صف و�صوء الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ذكر اأنه م�صح راأ�صه كله.

فاإن قيل: ثبت اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم م�صح نا�صيته وعمامته، وهذا ن�ض على 

م�صح بع�ض الراأ�ض.

يجاب عنه: باأن هذا ن�ض يف اجلميع؛ الأنه لو مل يلزم اجلميع مل يجمع ما بني العمامة 

والراأ�ض. فلما م�صح بيده على ما اأدرك من راأ�صه، واأمرَّ يده على احلائل بينه وبني باقيه، 
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   .
)119(

اأجراه جمرى احلائل، من جبرية اأو خف، ونقل الفر�ض اإليه، كما نقله يف هذين

وفريق ذهب: اإىل اأن امل�صح يف االآية اإمنا هو ملطلق امل�صح، ال�صادق  باأقل ما يطلق 

.
)120(

عليه اال�صـم، واإليه ذهب جماعة من العلماء منهم ال�صافعية

االية ي�صلح  للداللة  اإن الرتكيب يف  اأخرى، فقالوا:  امل�صاألة بطريقة  وعاجلوا 

:
)121(

على م�صح الكل وعلى م�صح البع�ض، فهناك احتماالت ثالثة

االأول: القول باال�صرتاك: باأن يكون مو�صوعاً لكل من هذين املعنيني.

الثاين: القول باملجاز: باأن يكون حقيقة يف اأحدهما جمازاً يف االآخر.

الكل  امل�صرتك بني  للقدر  يكون مو�صوعاً  باأن  امل�صرتك:  بالقدر  القول  الثالث: 

وبني البع�ض.

اأقل يف لغة  اإىل تعدد الوا�صع، والأنه  وملا كان اال�صرتاك خالف االأ�صل؛ الأنه حموج 

العرب.

وكذلك املجاز على خالف االأ�صل؛ الأنه يحتاج اإىل العالقة والقرينة.

فلم يبق اإال اأن يكون حقيقة يف القدر امل�صرتك بني كل وبني بع�ض، دفعاً لال�صرتاك 

واملجاز. 

كان  ولو  اللفظ،  يتناوله  ما  اأدنى  امل�صح  يف  فيكفي  باالإجمال،  للقول  وجه  فال 

  .
)122(

قلياًل

وعليه، فاإنه يحكم على الكالم باأنه جممل اإذا مل  ميكن ترجيح اأحد معانيه على 

االآخـر، فاإن اأمكن ترجيح اأحد معانيه على االأخـر، فال اإجمال فيه.

 
ٿچ)123( ٺ    ٺ   چٺ   تعاىل:    قوله  هل  الثالثة:  امل�صاألة 

اإجمال، فذهب اجلمهور  جممل؟ اختلف االأ�صوليون يف ا�صتمال االآية ال�صابقة على 

اإىل نفي االإجمال عنها. واختار بع�صهم اأن فيها اإجمااًل.

فاإن  )فاقطعوا(،  لفظ  االأول:  مو�صعني،  االآية  يف  ذكروا  باالإجمال  والقائلون 

القطع يحتمل معنيني: 

االإبانة، كما تقول قطعت اللحم بال�صكني.

ال�صق، كما تقول بريت القلم فقطعت يدي.

هذين  من  املراد  تعيني  على  قرينة  تقم  ومل  احلقيقة،  االإطالق  يف  واالأ�صل 

.
)124(

املعنيني،فكان لفظ القطع جممال

واملو�صع الثاين: لفظ )اليد( فاإنه يطلق باإطالقات ثالثة:
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ما كان من روؤو�ض االأ�صابع اإىل الر�صغ.

ما كان من روؤو�ض االأ�صابع اإىل املرفق.

ما كان روؤو�ض االأ�صابع اإىل املنكب.

واالأ�صل يف االإطالق احلقيقة، وال ندري اأي من هذه املعاين هو املراد اأخذا من 

.
)125(

ظاهر اللفظ، وهذا معنى االإجمال

واأجاب اجلمهور عن املو�صوع االأول: باأن لفظ القطع مو�صوع حقيقة لالإبانة، 

واالإبانة معنى ذو فردين:

اأحدهما: اإبانة بع�ض اأجزاء اللحم عن بع�ض.

والثاين: اإبانة بع�ض اأجزاء اجل�صم عن اجل�صم.

.)126(
وبهذا ظهر اأن ال�صق نوع من االإبانة، واأن معنى القطع ال اإجمال فيه

واأجابوا عن املو�صع الثاين: باأن اليد واإن ثبت اإطالقها على الكل وعلى البع�ض، 

فلي�ض ذلك على جهة الت�صاوي، بل اإطالقها على املعنى الثالث، وهو ما كان من روؤو�ض 

االأ�صابع اإىل املنكب، اإطالق حقيقي، وال تطلق على املعنيني االآخرين اإال جمازا.

والدليل على ذلك: اأنه ي�صح نفي م�صمى اليد عن الكف )والذي هو البع�ض(، 

باأن يقال: هذه لي�صت يدا، بل هي كف. وال ي�صح نفيه عن كل اليد )وهو االإطالق 

الثالث(. واإذا كانت �صحة النفي عالمة املجاز، وعدم �صحة النفي عالمة احلقيقة، 

ظهر اأن اليد حقيقة يف الكل، واأن املراد الكل عند االإطالق مع عدم القرينة. وبذلك 

.
)127(

ظهر اأن لفظ اليد مبني لي�ض جممال،واأن االآية ال اإجمال فيها
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اخلامتة

اأهم النتائج التي مت التو�صل اإليها:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، اأحمده �صبحانه وتعاىل يف جميع احلاالت، 

واأ�صلي واأ�صلم على �صيد اخللق، و اإمام احلق، رفيع الدرجات �صيدنا حممد وعلى اآله 

الطيبني الطاهرين، ور�صي اهلل عن �صحابته الغر امليامني، و اأ�صاأله �صبحانه اأن يتم 

لنا بالباقيات ال�صاحلات.

وبعد، فهذه خامتة موجزة و�صعت فيها اأهم ما تو�صلت اإليه من نتائج، وهي: 

العلماء، ما عدا داود  باتفاق  النبوية  الكرمي وال�صنة  الكتاب  اإن املجمل واقع يف 

الظاهري.

النبي  اإن ما يتعلق به حكم تكليفي عملي فاإنه ال يجوز بقاوؤه بدون بيان بعد وفاة 

�صلى اهلل عليه و�صلم؛ الأن تاأخري بيانه تاأخري للبيان عن وقت احلاجة وهذا ال يجوز. اأما 

اإن مل يتعلق به حكم تكليفي فيجوز بقاوؤه جمماًل؛ لعدم وجود �صرورة تدعو اإىل بيانه.

اإن املجمل ق�صمان:  ق�صم ال ميكن الرتجيح فيه: وهو اأن يكون االإجمال يف طبيعة 

اللفظ املجمل، فال يعرف املراد من الكالم اإال بعد تف�صري وبيان من املجِمل، كما يف 

النوع كان موجوداً  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. وهذا  ملا فر�صت، فبينها  )ال�صالة( 

اإال  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  يف القراآن يف ع�صر نزول الوحي، ومل ينق�ض ع�صر 

وقد بينت ال�صنة كل مايف القراآن من اإجمال؛ فاإن كثرياً من االأحكام ال�صرعية جاءت 

جمملة يف القراآن، فبينها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله اأو بفعله اأو بقوله وفعله، 

كما يف ال�صالة وال�صوم والزكاة واحلج، وغري ذلك، ومل يرتك النبي �صلى اهلل عليه 

ليلها  نقية  بي�صاء  �صريعة  على  االأمة  ترك  بل  اأبداً،  اإليه  عند احلاجة  البيان  و�صلم 

كنهارها، قال تعاىل:چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ، 

وقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )لقد تركتكم على مثل البي�صاء، ليلها كنهارها، ال 

.
)128(

يزيغ عنها بعدي اإال هالك(

اإ�صكاله  الإزالة  ونظر  اجتهاد  بعد  وجوهه،  بع�ض  ترجيح  ميكن  الثاين:  والق�صم 

ومعرفة املراد منه بالتاأمل يف معناه، فقد يكون اللفظ جمماًل ب�صبب اال�صـرتاك اللفظي، 

اأو يكون اللفظ حمتماًل للحقيقة واملجاز، اأو حمتماًل للمعنى اللغوي وال�صرعي، اإىل 
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بتفاوتهم يف  النا�ض يف معرفته  يتفاوت  النوع   املحتملة. هذا  االألفاظ  غري ذلك من 

التي  الن�صو�ض  اإىل  وعمدوا  ببيانها،  الفقهاء  اجتهد  ولهذا  األفاظها،  ودالالت  اللغة 

ادعي اأنها جمملة وقاموا برتجيح االحتماالت املوجودة بني معانيها املحتملة.

اإن احلكمة من وقوع املجمل ت�صويق النف�ض اإىل البيان، وت�صوفها اإىل االطالع على 

َ اأت�صح ور�صخ يف الذهن اأكرث مما لو ورد اللفظ مبيناً الأول مرة، واأن  املق�صود، فاإذا بحُنيِّ

�صامعه ي�صتعد ويعقد العزم على العمل باملجمل متى ح�صل بيانه، فيوؤجر على ذلك.

يعترب وجود املجمل يف الن�صو�ض ال�صرعية �صبباً يف اختالف اأنظار العلماء يف ما اأراده 

ال�صارع من ذلك اللفظ، الذي اأدى بدوره اإىل اختالفهم يف كثري من االأحكام الفقهية.

اإنه ال بد من اتقان اللغة العربية وتعلمها، فاإنها �صرط اأ�صا�صي ومفتاح �صروري 

لفتح اأبواب ال�صريعة، الأن القراآن الكرمي وال�صنة النبوية نزال بل�صان العرب، وطلب 

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   چڌ   ٹ  خا�صة،  الطريق  هذا  من  يكون  اإمنا  فهمهما 

.
ژچ، و ٹ ٹ چ ڻ  ۀ     ۀچ)129(

–عليهم  علماءنا  اأن  البحث  هذا  خالل  من  يل  و�صحت  التي  النتائج  اأهم  من 

رحمة اهلل– اأبلوا اأح�صن البالء يف تو�صيح هذه ال�صريعة، وبيان ن�صو�صها واأحكامها، 

واأن اختالفهم يف ا�صتنباط االأحكام الفقهية كان له اأ�صبابه، ومل يخرج اجتهادهم عن 

�صبيل الدالالت يف مق�صود ال�صريعة. فعلينا اأن جنلهم، ونقدر جهدهم، وندعوا اهلل 

�صبحانه وتعاىل لهم بالرحمة، ونحمل اآراءهم على اأح�صن املحامل. فرحم اهلل هذه 

ورزقنا ح�صن  البالء احل�صن،  الذود عنه  واأبلت يف  الطريق،  لنا  اأنارت  التي  الكوكبة 

االأدب معهم، ونفعنا بعلمهم.

اأن  وع�صى  وا�صحاً،  فلعله جاء م�صتوفياً  البحث،  ما ق�صدت من هذا  اآخر  وهذا 

يكون قد حقق الغر�ض املق�صود منه. والكمال هلل وحده، اإنه ح�صبي ونعم الوكيل، وال 

حـول و ال قوة اإال باهلل العلي العظيم.

اأهل بيته  و�صل اللهم على الهادي اإىل �صراطك امل�صتقيم �صـيدنا حممد، وعلى 

الطـيبني الطاهـرين، وار�ض اللهم عن �صحابته الغر امليامني، ومن تبعهم باإح�صان 

اإىل يوم الّدين.                      واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني
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ملخ�ص البحث:  

     لي�ض من املمكن اأن ي�صل الباحثون يف حميط القراآن اإىل قرار، ملا ينفرد به من 

�صمو االأ�صاليب ومعجز الرتاكيب، فكلما زدته اإمعاناً زادك متعًة، وكلما اأعطيته من 

جهدك، اأعطاك من عذب ثماره ما ي�صقل ذوقك وينمي ملكات اجلمال فيك .  

     ومن ثم كرثت البحوث يف اأ�صاليب القراآن، وتعددت مناهجها وطرقها، وال 

يزال هذا املورد معيناً ال ين�صب على مرِّ الع�صور واالأزمان، يرده رواد الفكر والبيان 

فيتزودون منه باأعظم زاد، وميدون عقولهم بخري مدد .

     ولقد كان من نعم اهلل عليَّ اأن هداين اإىل هذا احلقل الذي هو اأخ�صب حقول 

املعرفة، فبحثت يف وظيفة الت�صيبه والقراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين .

يف  واأثره  وحدوده،  مفهومه  مو�صحاً  الفن،  لهذا  عر�صت  البحث  هذا  ويف       

اأعمالهم،  وبطالن  و�صعفها،  معتقداتهم  و�صالل  و�صاأنهم،  الكافرين  حال  ت�صوير 

و�صوء م�صريهم، ومن خالل ذلك تو�صلت اإىل النتائج التالية:

* اأن الت�صبيه و�صيلة من و�صائل التهذيب والرتبية، والتب�صري واالإنذار، والرتغيب 

والتعظيم  وال�صالل،  والهداية  وال�صعف،  والقوة  والتقبيح،  والتزيني  والرتهيب، 

والتحقري، اإىل غري ذلك . 

* الغر�ض االأ�صا�صي من الت�صبيه يف القراآن الكرمي هو تو�صيح الغام�ض، وتقريب 

البعيد، وجتلية املعنى، وبيان االأثر النف�صي الذي ترتكه االآيات، فالقراآن يخاطب كل 

القوى املدركة يف االإن�صان .

من  الغر�ض  كان  لذا  للت�صبيه،  حموراً  واحل�ض  النف�ض  الكرمي  القراآن  جعل   *

اإثارة الوجدان، فال�صورة القراآنية تعتمد يف تكوينها  الت�صبيه يف القراآن الكرمي هو 

غالباً على االأ�صا�ض النف�صي .

* الت�صبيه ير�صم �صورة فنية كاملة املالمح، وا�صحة العبارة ، اآ�صرة البيان .

* الت�صبيه لي�ض �صورة �صكلية جامدة، اإمنا هو نب�ض وحركة وت�صوير وانفعال ، 

وهو �صورة حية خالدة ال تتاأثر بتقادم دهر وال ي�صمو فوقها بيان، فهو يحُك�صب الكالم 

بيانا عجيباً، حتى يريك املتخيل يف �صورة املحقق، واملتوهم يف �صورة املتيقن، والغائب 

كاأنه �صاهد، وفيه تبكيت للخ�صم االألد .              
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* الت�صبيه اإمنا يحُ�صار اإليه ملا فيه من رفع احلجب عن الغر�ض املطلوب .

* بع�ض �صور الت�صبيه يف القراآن جاءت مقرونة باحل�ض على التفكري، اأو تقدير 

العلماء واملفكرين، اأو م�صحوبة بال�صخرية من اجلهال واالأغبياء .

ما  كثرياً  فهي  الطبيعة،  من  خ�صائ�صها  ت�صتمد  ما  دائماً  القراآن  ت�صبيهات   *

تظهر االأمور املعنوية بال�صورة احل�صية،  مما يوؤثر يف النف�ض الب�صرية مل�صاهدتها لها 

واإدراكها لعنا�صرها .

مقدمة: 

     احلمد هلل الذي اأنار قلوب عباده املتقني بنور كتابه املبني، وجعل القراآن �صفاء 

ملا يف ال�صدور وهدى ورحمة للموؤمنني، وال�صالة وال�صالم على خامت االأنبياء واأ�صرف 

املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله الطيبني الطاهرين واأ�صحابه االأبرار ومن تبعهم 

باإح�صان اإىل يوم الدين، وبعد...

الت�صبيه لغة: التمثيل، وهو م�صدر م�صتق من مادة »�صبه«، يقول ابن منظور: ) 

اأ�صباه، واأ�صبه ال�صيء ال�صيء: ماثله، واأ�صبه  وال�صبه وال�ِصبه وال�صبيه: املثل، واجلمع 

فالناً و�صابهه، وا�صتبه علّي، وت�صابه ال�صيئان، وا�صتبها: اأ�صبه كل واحد منهما �صاحبه، 

.
 )1(

و�صبه به مثله، والت�صبيه التمثيل(

اأما الت�صبيه يف ا�صطالح البالغيني، فله اأكرث من تعريف، وهذه التعاريف واإن 

اختلفت لفظاً فهي متفقة يف املعنى . 

    فابن ر�صيق القريواين مثاًل يعرف الت�صبيه بقوله: )الت�صبيه �صفة ال�صيء مبا 

اأو جهات كثرية ال من جميع جهاته؛ الأنه لو نا�صبه  قاربه و�صاكله من جهة واحدة 

منا�صبة كلية لكان اإياه، اأال ترى اأن قولهم: خدَّ كالوردة اإمنا اأرادوا حمرة اأوراق الورد 

.
)2(

وطراوتها ال ما �صوى ذلك من �صفرة و�صطه وخ�صرة كمائمه(

ينوب  الو�صفني  باأحد  الو�صف  )الت�صبيه  فيقول:  الع�صكري  هالل  اأبو  ويعرفه 

مناب االآخر باأداة الت�صبيه، وذلك كقولك: زيد �صديد كاالأ�صد، فهذا القول هو ال�صواب 

. 
)3(

يف العرف، وداخل يف حممود املبالغة واإن مل يكن زيد يف �صدته كاالأ�صد حقيقة(

     ويعرفه اخلطيب القزويني بقوله: )الت�صبيه هو الداللة على م�صاركة اأمر 

.
 )4( 

الأمر يف املعنى(
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ويقول اأبو العبا�ض املربد: )واعلم اأن للت�صبيه حداً ، فاالأ�صباه تت�صابه من وجوه 

.
 )5(

وتتباين من وجوه، واإمنا ينظر اإىل الت�صبيه من حيث وقع(

ويقول قدامة بن جعفر: )الت�صبيه اإمنا يقع بني �صيئني بينهما ا�صرتاك يف معان 

تعمهما ويو�صفان بها، وافرتاق يف اأ�صياء ينفرد كل واحد منهما عن �صاحبه ب�صفتها، 

واإذا كان االأمر كذلك فاأح�صن الت�صبيه هو ما وقع بني ال�صيئني ا�صرتاكهما يف ال�صفات 

. 
)6(

اأكرث من انفرادهما فيها(

ا ذكر .  وللت�صبيه تعريفات اأخرى كثرية ال تخرج يف جوهرها وم�صمونها عمَّ

     ومن جمموع هذه التعريفات ن�صتطيع اأن نقول اأن الت�صبه هو: بيان اأن �صيئاً اأو 

اأ�صياء �صاركت غريها يف �صفة اأو اأكرث، باأداة هي الكاف اأو نحوها، ملفوظة اأو مقدرة 

تقرب بني امل�صبه وامل�صبه به يف وجه ال�صبه .

والت�صبيه اأ�صبق مباحث علم البالغة منذ العناية ب�صوؤونها، فقد دارت فيه مباحث 

كثرية، ولكن الدرا�صات التي قام بها االإمام عبد القاهر يف الت�صبيه تعد خال�صة جلهود 

�صابقيه، مع اعتبار اإ�صافاته وابتكاراته ذات القيمة الكبرية .

الغر�ض  اإمنا  تطوره،  ومراحل  الت�صبيه  درا�صة  لي�ض  البحث  هذا  من  والهدف 

درا�صة اأ�صلوب الت�صبيه يف القراآن الكرمي وحتليل �صوره وبيان اأثره يف ت�صوير املعاين 

وتر�صيخ مفاهيم العقيدة االإ�صالمية،   فقد اعتمد القراآن الكرمي يف كثري من اآياته 

على التمثيل والت�صوير . 

     والتمثيل والت�صوير اإمنا هما الطريق اإىل املعاين املحتجبة يف االأ�صياء حتى 

للداللة  االأمثلة  القراآن  �صرب  ما  فكثرياً  لالأفهام،  وي�صورها  عنها  ويك�صف  يربزها 

على اأنه الواحد االأحد، واأنه القادر، و �صرب االأمثلة الإثبات البعث، وللك�صف عن كثري 

من احلقائق التي يجب اأالَّ ي�صك يف �صدقها عاقل . 

 )7(
وَن( رحُ ْم َيَتَذكَّ َعلَّهحُ لِّ َمَثٍل لَّ ْراآِن ِمن كحُ      قال تعاىل: )َوَلَقْد �َصَرْبَنا ِللنَّا�ِض يِف َهَذا اْلقحُ

 .
 )8(

ِربحَُها ِللنَّا�ِض َوَما َيْعِقلحَُها اإِالَّ اْلَعامِلحُوَن( ْمَثالحُ َن�صْ
َ
، وقال تعاىل: )َوِتْلَك ااْلأ

والتمثيل، منهم  الت�صبيه  البالغيني بني م�صطلحي  يفرق  كثري من       ومل 

 . 
)9(

الزخم�صري الذي اأ�صار اإىل التمثيل يف كثري من املواقع وهو يريد به الت�صبيه

عبد  االإمام  فمنهم  والتمثيل،  الت�صبيه  بني  فرقوا  الذين  البيان  علماء  اأما       
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القاهر اجلرجاين الذي جعل الت�صبيه عاماً والتمثيل خا�صاً وميز بينهما، فكل متثيل 

، وقد تابعه يف ذلك كثري من البالغيني، 
)10(

عنده ت�صبيه، ولي�ض كل ت�صبيه عنده متثيل

منهم الرازي واخلطيب وال�صكاكي. 

اأهداف البحث: 

و�صعفها،  معتقداتهم  �صالل  وتو�صيح  و�صاأنهم،  الكافرين  حال  ت�صوير    /1

وبطالن اأعمالهم، و�صوء م�صريهم .

ولطائف،  اأ�صرار  عنها من  ينك�صف  وما  وقيمتها  البالغية  الوجوه  تو�صيح    /2

وذلك يف اأعلى قمة بيانية وهي القراآن الكرمي .

3/  درا�صة القيم البالغية الآي الذكر احلكيم وحتليلها وا�صتجالء معانيها، وذلك 

الك�صف واالإي�صاح، والتهذيب  باعتباره و�صيلة من و�صائل  الت�صبيه،  من خالل �صور 

والقوة  والتقبيح،  والتزيني  والرتهيب،  والرتغيب  واالإنذار،  والتب�صري  والرتبية، 

وال�صعف، والهداية وال�صالل، والتعظيم والتحقري، اإىل غري ذلك ...

4/ التو�صع يف الدرا�صات القراآنية، وجعل القراآن الكرمي جمااًل للتطبيق العلمي 

لكثري من الظواهر اللحُغوية والبالغية .

اأرحب   جمااًل  تفتح  القراآنية،  البالغية  الدرا�صات  حلقل  جديدة  اإ�صافة   /5

لدرا�صات اأخرى، وتنمي احل�صيلة العلمية من خالل التطبيق واالطالع على م�صادر 

املعرفة املتنوعة .   

اأ�صباب اختيار املو�صوع:

     تتمثل يف اأهمية علم البالغة لكل من ت�صدى لدرا�صة اأ�صاليب القراآن الكرمي، 

ومعجز تراكيبه، وفهم معانيه، وك�صف وجوه اإعجازه املتمثلة يف ح�صن التاأليف و�صحر 

البيان، وجزالة الكلمات وعذوبتها .

اأهمية البحث:

1/ جاءت اأهمية هذا البحث نابعة من ات�صاله بخدمة القراآن، فهو ميثل فر�صة 

للباحث للتفكر والتعبد والتالوة . 

2/ ا�صتجابة لالآراء املنادية بالتو�صع يف الدرا�صات القراآنية . 

3/ جعل القراآن الكرمي جمااًل للتطبيق العلمي للظواهر اللحُغوية والبالغية، ملا 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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يتميز به من خ�صائ�ض و�صمات تك�صف مناحي اجلمال يف االأ�صلوب القراآين . 

م�صكل البحث:

1/ الك�صف عن قيمة الت�صبيه والتمثيل يف القراآن الكرمي .

2/ تو�صيح اأثر الت�صبيه ودوره يف تر�صيخ مفاهيم العقيدة االإ�صالمية .

3/ حتليل االآيات الواردة يف �صاأن الكافرين، وتو�صيح �صالل معتقداتهم و�صعفها، 

وبطالن اأعمالهم، و�صوء م�صريهم .

فر�صيات البحث:

1/ ما قيمة الت�صبيه ؟ .

2/ ما دور الت�صبيه القراآين واأثره يف ت�صوير حال الكافرين؟ .

3/ كيف �صورت الت�صبيهات القراآنية حال الكافرين و�صاأنهم، وكيف بينت �صالل 

معتقداتهم و�صعفها، وبطالن اأعمالهم، و�صوء م�صريهم؟. 

4/ كيف �صور الت�صبيه القراآين خبايا النف�ض االإن�صانة واحليوانية؟ . 

5/ ما الفرق بني ت�صبيهات القراآن وغريها من الت�صبيهات االأخرى؟ .

منهج البحث:

املنهج اال�صتقرائي التحليلي .

خطة البحث:     

وخامتة  مباحث  وثالثة  مقدمة  يف  يجيء  اأن  البحث  هذا  طبيعة  اقت�صت       

ونتائج وتو�صيات، ميكن تف�صيل ذلك يف ما يلي:

�صالل  ك�صف  يف  ودورها   القراآين  الت�صبيه  ل�صور  خ�ص�صته  الأول:  املبحث 

الكافرين و�صعف معتقداتهم .

     اأما املبحث الثاين: فقد جعلته ل�صور الت�صبيه القراآين ودورها يف بــطــالن 

�صوء  تك�صف  الت�صبيه  من  �صوراً  الثالث  املبحث  يف  عر�صت  ثم  الكافرين،  اأعمال 

م�صريهم وعاقبتهم . 

املبحث الأول 

�صور الت�صبيه القراآين ودورها  يف ك�صف �صالل الكافرين و�صعف معتقداتهم

     الغر�ض االأ�صا�صي من الت�صبيه يف القراآن الكرمي هو تو�صيح الغام�ض، وتقريب 
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البعيد، وجتلية املعنى، وبيان االأثر النف�صي الذي ترتكه االآيات . 

     وقد جعل القراآن الكرمي النف�ض واحل�ض حموراً للت�صبيه، بل جعل الن�صيب 

الكرمي هو  القراآن  الت�صبيه يف  الغر�ض من  لذا كان  للنف�ض،  االأوفى  االأكرب واحلظ 

اإثارة الوجدان والتاأثري يف النف�ض، فهو يعمد اإىل ر�صم �صورة فنية للم�صبه به تو�صح 

الغر�ض الذي �صيق من اأجله الت�صبيه، ولكي ن�صتجلي ذلك علينا اأن نقف عند بع�ض 

االآيات يف كتاب اهلل تعاىل . 

َعاء  ا اَل َي�ْصَمعحُ اإِالَّ دحُ واْ َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعقحُ مِبَ      منها قوله تعاىل: }َوَمَثلحُ الَِّذيَن َكَفرحُ

 .
 )11(

ْم اَل َيْعِقلحُوَن{ ْمٌي َفهحُ مٌّ بحُْكٌم عحُ َوِنَداء �صحُ

     اإذا تدبرنا هذه االآية، راأينا فيها روعة اجلالل واالإبداع، فقد مثل اهلل تعاىل 

للكفرة الفجار عدم انتفاعهم بالقراآن وحججه الوا�صحة مبثل بهائم الذي ينعق . 

واملعنى: ومثل داعيهم اإىل االإميان يف اأنهم ال ي�صمعون من الدعاء اإال جر�ض النغمة 

ودوي ال�صوت ، من غري اإلقاء اأذهان وال ا�صتب�صار كمثل الناعق بالبهائم التي ال تعي 

. 
)12(

وال تفهم

العزة  ال�صارحة، ال ي�صمعون وال يفهمون كالم رب  الكفار كالبهائم       فهوؤالء 

من  ي�صمعون  ال  كال�صم  هم  اأي  االآذان،  عنه  وي�صمون  القراآن  ي�صمعون  واجلالل، 

طريق  يب�صرون  ال  وكالعمي  بخري،  ينطقون  ال  وكاخلر�ض  االإميان،  اإىل  يدعوهم 

. 
)13(

الر�صاد والهدى، فهم يف �صاللتهم يتخبطون ال يفقهون وال يعقلون

      واإذا تاأملنا قوله تعاىل: ) ينعق مبا ال ي�صمع ( فاإن النعق هو رفع ال�صوت 

باالأغنام فيزجرها حمذراً  ال�صوت وي�صيح  ال�صياح، فالراعي يرفع  اأعلى درجة  اإىل 

لها من اخلطر ولكنها ال ت�صتجيب له، الأنها ال تفهم مراده وال كالمه، وهكذا مثل 

الكفار مع من يريد اأن ينقذهم من عذاب النار، ال ي�صمعون وال يفقهون، فهم �صر من 

البهائم واالأنعام، اأو مثل داعي الذين كفروا اإىل االإميان كمثل الذي ينعق، اأو كمثل 

بهائم الذي ينعق، وذلك باأنهم ال ي�صمعون من الدعاء اإال جر�ض النغمة ودوي ال�صوت 

من غري اإلقاء اأذهان وال ا�صتب�صار، فقد مثلهم املوىل عز وجل بالناعق بالبهائم التي 

اآخر، وال تعي كما يعي  اإال دعاءه ونداءه وت�صويته وزجره، وال تفقه �صيئاً  ال ت�صمع 

العقالء ويفهمون، ويف هذا بيان الإعرا�صهم عن دعوة احلق، فاالإنذار وعدمه عندهم 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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�صواء، الأنهم يف ال�صالل �صادرون . وقد اآثر القراآن كلمة )ينعق(  ملا فيها من منا�صبة 

. 
)14( 

للمعنى، والنعيق: الت�صويت، يقال: نعق الراعي بال�صاأن

     فالقوم هنا م�صبهون باالأنعام، فهي ت�صمع ال�صوت دوياً وال متيز ما فيه من 

معان وقيم مدعو اإليها، وهذا التعبري القراآين من قبيل الت�صبيه املركب، حيث �صبه 

هيئة اإعرا�صهم عن دعوة احلق بهيئة قطيع من االأغنام ينعق بها راعيها فال تعي وال 

ت�صمع، ووجه ال�صبه بني كل من الطرفني هو ال�صالل و�صلب االإدراك . 

اأكرث منها  بل هم  باالأنعام،  الكافرين يف �صاللهٍم  ي�صبه  ما  والقراآن كثرياً       

�صالاًل . 

وَن  لحُوٌب الَّ َيْفَقهحُ ْم قحُ نِّ َواالإِن�ِض َلهحُ َن اجْلِ َهنََّم َكِثرياً مِّ      قال تعاىل:)َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ

�َصلُّ 
َ
ْم اأ ْنَعاِم َبْل هحُ

َ
ْوَلـِئَك َكاالأ

حُ
وَن ِبَها اأ ْم اآَذاٌن الَّ َي�ْصَمعحُ وَن ِبَها َوَلهحُ رحُ ْب�صِ ٌ الَّ يحُ ْعنيحُ

َ
ْم اأ ِبَها َوَلهحُ

    
.)15(

محُ اْلَغاِفلحُوَن( ْوَلـِئَك هحُ
حُ
اأ

     وهذا ت�صوير ثان لبيان �صاللهم، والهدف واحد يف الت�صبيهني، اإال اأن الت�صبيه 

ال�صابق ملحوظ فيه حالهم مع الداعي لهم اإىل احلق، اأما الت�صبيه الثاين فهو يو�صح 

حالهم مع كل ما يجب فهمه، ومع كل ما جتب روؤيته، ومع كل ما يجب �صماعه، ويف هذه 

نِّ َواالإِن�ِض( وهذا اخلرب واحلكم  َن اجْلِ َهنََّم َكِثرياً مِّ ال�صورة خرب وحكم)َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ

ْم اآَذاٌن  وَن ِبَها َوَلهحُ رحُ ْب�صِ ٌ الَّ يحُ ْعنيحُ
َ
ْم اأ وَن ِبَها َوَلهحُ لحُوٌب الَّ َيْفَقهحُ ْم قحُ ذكرت بعده م�صوغاته )َلهحُ

وَن ِبَها( وهذه ال�صفات الثالث املذكورة مقت�صية لذلك امل�صري، وهو دخولهم  الَّ َي�ْصَمعحُ

�َصلُّ 
َ
اأ ْم  هحُ َبْل  ْنَعاِم 

َ
َكاالأ ْوَلـِئَك 

حُ
)اأ اآخر ودالة عليه  الوقت ممهدة حلكم  جهنم، ويف نف�ض 

اأربابها  اإىل  تنقاد  االأنعام؛ الأنها  اأ�صد �صالاًل من  الكفار  اْلَغاِفلحُوَن( فهوؤالء  محُ  هحُ ْوَلـِئَك 
حُ
اأ

التي تعلفها وتتعهدها بالرعاية، وتهتدي ملراعيها وم�صاربها، وهوؤالء ال ينقادون لربهم 

وال يعرفون اإح�صانه اإليهم من اإ�صاءة ال�صيطان لهم، وال يطلبون الثواب الذي هو اأعظم 

املنافع، وال يتقون العقاب الذي هو اأ�صد امل�صار واملهالك، وال يهتدون للحق الذي هو 

. 
)16(

امل�صدر الهنيء والعذب الروي، لذلك كانوا هم الكاملني يف الغفلة

وَن  ْم َي�ْصَمعحُ هحُ ْكرَثَ
َ
نَّ اأ

َ
�َصبحُ اأ ْم حَتْ

َ
      وجاء ت�صبيههم باالأنعام كذلك يف قوله تعاىل: )اأ

 . 
)17(

�َصلُّ �َصِبياًل(
َ
ْم اأ ْنَعاِم َبْل هحُ

َ
الَّ َكااْلأ ْم اإِ ْو َيْعِقلحُوَن اإِْن هحُ

َ
اأ

     وحتى تكتمل ال�صورة من كل الوجوه، �صبه احلق تعاىل اأكلهم باأكل االأنعام 
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ْم( ْنَعامحُ َوالنَّارحُ َمْثًوى لَّهحُ
َ

لحُ ااْلأ لحُوَن َكَما َتاأْكحُ وَن َوَياأْكحُ وا َيَتَمتَّعحُ فقال �صبحانه:)َوالَِّذيَن َكَفرحُ

، اأي ياأكلون غافلني غري مفكرين يف العاقبة كما تاأكل االأنعام يف امل�صارح واملعالف 
)18(

 .
 )19(

غافلة عما هي ب�صدده من النحر والذبح

     االآن قد اكتملت ال�صورة التي ر�صمها القراآن لت�صبيه الكافرين باالأنعام حتى 

ال يكادوا ميتازون عنها اإال يف الهيكل العام . 

     وهناك خا�صة فريدة يف ت�صبيه القراآن ال بد من االإ�صارة اإليها، فعندما �صبه 

القوم باالأنعام ترقى يف الت�صبيه ومل ير�ض م�صاواتهم باالأنعام فقال: )بل هم اأ�صل( . 

ن َبْعِد َذِلَك  م مِّ لحُوبحُكحُ مَّ َق�َصْت قحُ      وقد جاء مثل هذه اخلا�صة اأي�صاً يف قوله تعاىل:)ثحُ

قحُ  قَّ ْنَهارحُ َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا َي�صَّ
َ
رحُ ِمْنهحُ االأ َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ �َصدُّ َق�ْصَوًة َواإِنَّ ِمَن احْلِ

َ
ْو اأ

َ
َجاَرِة اأ َفِهَي َكاحْلِ

   .
)20(

ا َتْعَملحُوَن(  ِبَغاِفٍل َعمَّ
حُ ّ
ِ َوَما اهلل

ّ
جحُ ِمْنهحُ امْلَاء َواإِنَّ ِمْنَها مَلَا َيْهِبطحُ ِمْن َخ�ْصَيِة اهلل َفَيْخرحُ

     فقد ترقى الت�صبيه هنا كما ترقى يف املو�صعني ال�صابقني، وهذا الرتقي حقيقة 

واقعة، فاحلجارة اأنواع: نوع يتفجر منه االأنهار، ونوع ي�صقق فيخرج منه املاء، ونوع 

يح�ض ويتاأثر ويهبط من خ�صية اهلل، وقلوب هوؤالء ذاهبة يف التجمد والتحجر مذهباً 

فقدت فيه وظائفها ففاقت ال�صخور يف ق�صوتها وهي كتلة من حلم ودم . 

باأفعل  االإتيان  عن  القراآن  عدل  عظيمة  درجة  الق�صوة  يف  قلوبهم  ولبلوغ       

التف�صيل من الفعل نف�صه، فلم يقل: )اأق�صى( بل قال: )اأ�صد ق�صوة( الأن هذا التعبري 

 .
 )21(

اأو�صح يف داللته على املراد هنا

    وهذه طائفة اأخرى من الت�صبيهات حتمل يف طياتها �صوراً متعددة ذات روعة 

ودقة وان�صجام . 

ورحُ  لحَُماتحُ َوالنُّ ْم َهْل َت�ْصَتِوي الظُّ
َ
ريحُ اأ ْعَمى َواْلَب�صِ

َ
ْل َهْل َي�ْصَتِوي االأ      قال تعاىل:)قحُ

َو  لِّ �َصْيٍء َوهحُ  َخاِلقحُ كحُ
حُ ّ
ِل اهلل ْلقحُ َعلَْيِهْم قحُ واْ َكَخْلِقِه َفَت�َصاَبَه اخْلَ َرَكاء َخلَقحُ ِ �صحُ

ّ
ْم َجَعلحُواْ هلِل

َ
اأ

َزَبداً  ْيلحُ  ال�صَّ َفاْحَتَمَل  ِبَقَدِرَها  ْوِدَيٌة 
َ
اأ َف�َصاَلْت  َماء  َماء  ال�صَّ ِمَن  نَزَل 

َ
اأ  * ارحُ  اْلَقهَّ اْلَواِحدحُ 

 
حُ ّ
اهلل ِربحُ  َي�صْ َكَذِلَك  ْثلحُهحُ  مِّ َزَبٌد  َمَتاٍع  ْو 

َ
اأ ِحْلَيٍة  اْبِتَغاء  النَّاِر  يِف  َعلَْيِه  وَن  يحُوِقدحُ ا  َومِمَّ اِبياً  رَّ

ْر�ِض َكَذِلَك 
َ
ثحُ يِف االأ ا َما َينَفعحُ النَّا�َض َفَيْمكحُ مَّ

َ
َفاء َواأ َبدحُ َفَيْذَهبحُ جحُ ا الزَّ مَّ

َ
قَّ َواْلَباِطَل َفاأ احْلَ

 .
 )22(

ْمَثاَل(
َ
 االأ

حُ ّ
ِربحُ اهلل َي�صْ

     يقول اإمام البيان ال�صيخ عبد القاهر اجلرجاين: النور يف القراآن م�صتعار للبيان 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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ا�صتعريت  اإذا  الظلمة  وكذلك حكم  ولالإميان،  اأي�صاً  نف�صه  للعلم  وي�صتعار  واحلجة، 

لل�صبهة واجلهل والكفر، واإذا ا�صتعريت لل�صاللة والكفر فالأن �صاحبها كمن ي�صعى يف 

 . 
)23(

ِفع اإىل هلك وتردى  يف اأهوية الظلمة فيذهب يف غري الطريق، ورمبا دحُ

     ففي االآية االأوىل: ا�صتعار القراآن لفظ )االأعمى ( للكافر، ثم ا�صتعار لفظ 

اأعمى  ، فهو  والعمى،  الكفر  الوثيقة بني  ال�صلة  تتحد  اأي�صاً، وهنا  للكافر  الظلمات 

يف ظالم، والعمى وحده حجب للروؤيا، فكيف اإذا كان هذا االأعمى يف ظالم؟ اإنه اأ�صد 

لحَُماٌت  عر�صة للهالك، حيث ال يتقي بنف�صه ال�صر وال يتقيه �صواه، الأنهم ال يرونه }ظحُ

. هكذا يقول القراآن . 
 )24(

َها َفْوَق َبْع�ٍض{ َبْع�صحُ

     واالأعمى الذي يتخبط يف الظالم يحكم على االأ�صياء اأحكاماً خاطئة، وكذلك 

ال  �صركاء  وتعاىل  �صبحانه  هلل  يجعلوا  اأن  �صاللهم  لهم  �صَول  فقد  الكافرين،  حال 

يخلقون �صيئاً وهم يحُخلقون . 

رب النور مثاًل        وهذه �صورة اأخرى حتمل مالمح ال�صورة املتقدمة، فقد �صحُ

للهداية، كما �صربت الظلمات مثاًل للكفر وال�صالل، ونفت اأن يكون بني الفريقني 

رب املوت مثاًل للكفر وال�صالل، واحلياة مثاًل لالإميان والهدى، وذلك يف  �صبه . و�صحُ

َثلحُهحُ  �ِصي ِبِه يِف النَّا�ِض َكَمن مَّ ْحَيْيَناهحُ َوَجَعْلَنا َلهحُ نحُوراً مَيْ
َ
َو َمن َكاَن َمْيتاً َفاأ

َ
قوله تعاىل: }اأ

 . 
)25(

َن ِلْلَكاِفِريَن َما َكانحُواْ َيْعَملحُوَن{ يِّ ْنَها َكَذِلَك زحُ لحَُماِت َلْي�َض ِبَخاِرٍج مِّ يِف الظُّ

     اأما يف االآية الثانية: فقد مثل القراآن احلق واأهله باملاء الذي ينزل من ال�صماء 

فت�صيل به اأودية النا�ض فيحيون وينتفعون به، مثله بالفلز الذي ينتفعون به يف �صوغ 

احللي واالأواين املختلفة، واأن ذلك ماكث يف االأر�ض باق، فاملاء تبقى اآثاره، واجلواهر 

ال�صيل  الباطل يف �صرعة ا�صمحالله وو�صك زواله بزبد  . ومَثل  اأزمنة طويلة  تبقى 

 . فاحلق ثابت وهو كثري 
)26(

الذي يرمي به، وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه اإذا اأذيب

النفع، والباطل زائل لي�ض له قرار، �صل من مت�صك به، وكذلك ي�صرب اهلل االأمثال . 

و�صرب املثل اعتماده وذكره، وعرب عنه بـ )ال�صرب(؛ الأن املثل له من التاأثري القوي 

 .
 )27(

يف النفو�ض مثل ما لل�صرب فيها من االإح�صا�ض

     وكما �صورت الت�صبيهات القراآنية �صالل معتقدات الكافرين، �صورت كذلك 

�صعف معتقداتهم، فها هي ت�صور حالهم بحال الكلب، ذلك املخلوق احلقري . 

ْيَطانحُ  ْتَبَعهحُ ال�صَّ
َ
ِذَي اآَتْيَناهحُ اآَياِتَنا َفان�َصلََخ ِمْنَها َفاأ  الَّ

َ
يقول �صبحانه:)َواْتلحُ َعلَْيِهْم َنَباأ
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َبَع َهَواهحُ َفَمَثلحُهحُ  ْر�ِض َواتَّ
َ
ْخلََد اإِىَل االأ

َ
َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * وَلْو �ِصْئَنا َلَرَفْعَناهحُ ِبَها َوَلـِكنَّهحُ اأ

بحُواْ ِباآَياِتَنا  ِلَك َمَثلحُ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ْكهحُ َيْلَهث ذَّ ْو َترْتحُ
َ
ِمْل َعلَْيِه َيْلَهْث اأ َكَمَثِل اْلَكْلِب اإِن حَتْ

  .
)28(

وَن{ رحُ ْم َيَتَفكَّ �ِض اْلَق�َص�َض َلَعلَّهحُ َفاْق�صحُ

     يقول الزخم�صري: ) ف�صفته التي هي مثل يف اخل�صة وال�صعة، ك�صفة الكلب 

يف اأخ�ض اأحواله واأذلها، وهي حالة دوام اللَّهث وات�صاله به �صواء حمل عليه، اأي �صد 

 .
 )29( 

عليه وهيج فطرد، اأو ترك غري متعر�ض له بحمل عليه(

     هذا الو�صف يت�صمن و�صفهم باحلقارة وال�صعة، فالكلب كما هو معروف ال 

يطيعك يف ترك اللهث، �صواء حملت عليه اأو تركته، وكذلك الكافر ال يطيع باالإميان 

على رفق وال على عنف . فالت�صبيه اإذن قد �صور خبايا النف�ض االإن�صانية واحليوانية 

وكيف تلتقيان يف املع�صية اخل�صي�صة املدبرة عن عمد .

لحُوكاً  ْ  َمَثاًل َعْبداً ممَّ
حُ ّ
     وهذان مثالن اآخران يت�صمنهما قوله تعاىل: )�َصَرَب اهلل

وَن  نِفقحُ ِمْنهحُ �ِصّراً َوَجْهراً َهْل َي�ْصَتوحُ َو يحُ َزْقَناهحُ ِمنَّا ِرْزقاً َح�َصناً َفهحُ الَّ َيْقِدرحُ َعلَى �َصْيٍء َوَمن رَّ

ْبَكمحُ اَل َيْقِدرحُ َعلََى 
َ
َما اأ هحُ َحدحُ

َ
لنَْيِ اأ  َمَثاًل رَّجحُ

حُ ّ
وَن * َو�َصَرَب اهلل ْم اَل َيْعلَمحُ هحُ ْكرَثحُ

َ
ِ َبْل اأ

ّ
ْمدحُ هلِل احْلَ

رحُ ِباْلَعْدِل  محُ
َو َوَمن َياأْ ههُّ اَل َياأِْت ِبَخرْيٍ َهْل َي�ْصَتِوي هحُ َوجِّ ْيَنَما يحُ

َ
َو َكلٌّ َعلَى َمْوالهحُ اأ �َصْيٍء َوهحُ

 .
 )30(

�ْصَتِقيٍم( َراٍط مُّ َو َعلَى �صِ َوهحُ

هذان املثالن ينفيان عن االأ�صنام �صفة الك�صب، فهي ال تقدر على �صيء ... اأي �صيء .

اأثبت لها �صفة اأخرى  اأنه تعاىل ملا نفى عنها هذه ال�صفة املهمة        ويالحظ 

تتم بها ال�صورة فيتحقق ال�صعف يف اأعلى اأو�صاعه، ففي املثل االأول عندما نفى عن 

العبد قدرته على �صيء اأثبت له الرق، والرق نف�صه عجز، وقد مهد لهذه ال�صفة بذكر 

املتناهية  وقارن �صفته هذه  �صيء(  يقدر على  ال  عليها )عبداً مملوكاً  العبد مقدماً 

يف ال�صعف مبن َمًن اهلل عليه بجالئل النعم من حرية جتعله حر الت�صرف حمرر 

االإرادة، ورزق ح�صن ينفقه على املحتاجني وهو ال يخاف مالكاً يحجر عليه فهو ينفق 

منه �صراً وجهراً .      

     وبعد هذه املقارنة ينفي امل�صاواة بينهما من كل الوجوه، وهل ت�صتوي العبودية 

مع احلرية، والعجز مع  القدرة، والغنى مع الفقر؟. ويف املثال الثاين، حني نفى عن 

اأثبت له �صفة البكم، ثم قارن بينه وبني  اأحد الرجلني قدرته على الك�صب مطلقاً، 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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من هو طلق الل�صان، ياأمر باملعروف، وهو على �صراط م�صتقيم، ثم نفى اأن يكون بني 

الرجلني �صبه، وهذا مثل م�صروب هلل تعاىل كما يقول الزخم�صري، فما كان يف غاية 

 . 
)31(

العجز فهو االأ�صنام، وما كان يف غاية القوة فهو اهلل

وَن  َت�َصاِك�صحُ َرَكاء محُ اًل ِفيِه �صحُ  َمَثاًل رَّجحُ
حُ َّ
     وقريب من هذا املعنى قوله تعاىل:)�َصَرَب اهلل

 . 
)32(

وَن( ْم اَل َيْعلَمحُ هحُ ْكرَثحُ
َ
ِ َبْل اأ

َّ
ْمدحُ هلِل ٍل َهْل َي�ْصَتِوَياِن َمَثاًل احْلَ اًل �َصلَماً لَِّرجحُ َوَرجحُ

اأن يدعي كل واحد  اآلهة �صتى، فيلزمه       هذا املثل �صربه اهلل تعاىل ملن يعبد 

يدري  ال  �صائعاً،  متحرياً  هو  ويبقى  ويتغالبوا،  ذلك  يف  ويت�صاك�صوا  عبوديته  منهم 

اأيهم يعبد، وعلى ربوبية اأيهم يعتمد،  وممن يطلب رزقه؟ فهمه م�صاع، وقلبه اأوزاع، 

اإلهاً واحداً فهو قائم مبا كلفه به،  فهل ي�صتوي حال هذا احلائر مع حال من يعبد 

عارف مبا اأر�صاه وما اأ�صخطه، متف�صل عليه يف عاجله واآجله؟ فهنا ا�صطراب وقلق 

.
 )33(

وحرية وت�صتت، وذلك مثل الكافر

ْم  �ِصكحُ نفحُ
َ
َثاًل ِمْن اأ م مَّ      وهذا قيا�ض من الواقع، يت�صمنه قوله تعاىل:)�َصَرَب َلكحُ

ْم  وَنهحُ نتحُْم ِفيِه �َصَواء َتَخافحُ
َ
ْم َفاأ َرَكاء يِف َما َرَزْقَناكحُ ن �صحُ م مِّ انحُكحُ مْيَ

َ
ا َملََكْت اأ ن مَّ م مِّ َهل لَّكحُ

.
 )34(

لحُ ااْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعِقلحُوَن( ْم َكَذِلَك نحَُف�صِّ �َصكحُ نفحُ
َ
ْم اأ َكِخيَفِتكحُ

      مثل م�صروب ل�صعف االأ�صنام، �صاقه اهلل لهم من اأنف�صهم، فهم ال ينكرونه، 

اململوكني مع مالكيهم،  بحال  االأ�صنام مع خالقها وخالق مادتها  وهو مقارنة حال 

وملكته  رزقناكم  ما  يف  �صركاء  االأرقاء  من  متلكون  ممن  لكم  هل  لهم:  يقول  فاهلل 

اأميانكم، فاأنتم وهم مت�صاوون يف امللكية والت�صرف، واإذا ت�صرفتم يف �صيء منه دون 

اإذا  بع�صاً  بع�صكم  يخاف  كما  الت�صرف  هذا  على  لكم  م�صاءلتهم  من  خفتم  اإذنهم 

ت�صرف واحد منكم يف ما ميلكه غريه؟  فهم ال �صك منكرون اأن يكون هذا حالهم مع 

حال مملوكيهم، واإذا تقرر ذلك فكيف يثبتون هلل �صبحانه �صركاء فيما خلق؟ وهذا 

املثل يحتوي على ت�صبيه �صمني .

     وهذه �صورة اأخرى بلغت فيها االأ�صنام حالة من ال�صعف املزري، تتمثل يف 

 ِ
َّ

وَن ِمن دحُوِن اهلل اإِنَّ الَِّذيَن َتْدعحُ وا َلهحُ  ِرَب َمَثٌل َفا�ْصَتِمعحُ َها النَّا�ضحُ �صحُ يُّ
َ
اأ قوله تعاىل:)َيا 

َف  وهحُ ِمْنهحُ �َصعحُ َبابحُ �َصْيئاً الَّ َي�ْصَتنِقذحُ محُ الذُّ وا َلهحُ َواإِن َي�ْصلحُْبهحُ َوَلِو اْجَتَمعحُ َباباً  وا ذحُ َلن َيْخلحُقحُ

     . 
)35(

) اِلبحُ َوامْلَْطلحُوبحُ الطَّ

الذين يدعونهم من دون اهلل لن يخلقوا ذباباً، والذباب خملوق حقري  اأي       

و�صيع، لن يخلقوه جمتمعني، فاأوىل متفرقني . وليت االأمر يقف عند هذا احلد، اإذن 
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لهان االأمر، ولكن هذا املخلوق احلقري )الذباب( لو �صلبهم �صيئاً عجزوا عن ا�صتنقاذه 

منه، �صعف الطالب الذي هو االأ�صنام، و�صعف املطلوب الذي هو الذباب، فوا عجباً 

الذباب هو املنت�صر يف هذه املعركة . 

وهذه ال�صورة واإن مل تاأت على طريق الت�صبيه الظاهر، فهي مت�صمنة له يف املعنى .

     يقول �صاحب الك�صاف: )قد �صميت ال�صفة اأو الق�صة الرائعة املتلقاة باال�صتح�صان 

واال�صتغراب مثاًل، ت�صبيهاً لها ببع�ض االأمثال امل�صرية، لكونها م�صتح�صنة م�صتغربة 

                                     . 
)36(

عندهم(

وا       وهذا مثل اآخر يف اعتمادهم على اآلهتهم، يقول تعاىل:)َمَثلحُ الَِّذيَن اتََّخذحُ

يحُوِت َلَبْيتحُ اْلَعنَكبحُوِت َلْو  ْوَهَن اْلبحُ
َ
ْوِلَياء َكَمَثِل اْلَعنَكبحُوِت اتََّخَذْت َبْيتاً َواإِنَّ اأ

َ
ِ اأ

َّ
ِمن دحُوِن اهلل

. 
)37(

وَن( َكانحُوا َيْعلَمحُ

     ي�صور هذا الت�صبيه ما اعتمد عليه امل�صركون يف عبادتهم لغري اهلل، وهذا لن 

االآية  ت�صبه   . يجدي  ال  وهو  مثمراً  يظنونه  جهداً  ويبذلون  يعبدون  فهم  يفيدهم، 

ذلك بالعنكبوت، ذلك احليوان الذي يتعب نف�صه يف البناء، ويبذل جهده يف التنظيم، 

وهو ال يبني �صوى اأوهن البيوت واأ�صعفها، فهذه ال�صورة املح�صو�صة قد قرنت باالأمر 

املعنوي فزادته و�صوحاً وتاأثرياً . 

     والغر�ض من هذه االآية ت�صبيه ما اتخذوه متكاًل ومعتمداً يف دينهم وتولوه 

العنكبوت،  ن�صج  القوة وهو  الوهن و�صعف  النا�ض يف  من دون اهلل مبا هو مثل عند 

مثل رجل اآوى اإىل بيت العنكبوت ليحميه من خطر متوقع ، اإنهم يعلمون ما هو بيت 

. 
)38(

العنكبوت، خيوط واهنة لو مر عليها ن�صيم هاديء خلرقها ومزقها

اإمنا خاطبهم مبا ي�صمعون وي�صاهدون لعلهم يتذكرون،       والقراآن كما نرى 

يتخذون  الوثن  فعباد  نف�صية،  عالقة  الثانية  والهيئة  االأوىل  الهيئة  بني  والعالقة 

االأماكن  اإاّل  ياألف  ال  الأنه  العني  عليه  تقع  ما  اأقذر  والعنكبوت  العبادة،  اأنواع  اأحقر 

. 
)39(

املهجورة 

وهذه �صورة اأخرى ير�صمها الت�صبيه القراآين، تو�صح حال الكافرين وهم خمدوعون 

العطاء،  منه  راجياً  معبوده  اإىل  حاجته  يرفع  فالعابد  خرياً،  اأ�صنامهم  من  رجوا  اإذا 

والكافرون خمدوعون اإذا رجوا من اأ�صنامهم خرياً ، فاالأ�صنام ال ت�صمع  وال تب�صر وال 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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تفقه �صيئاً، وال متلك فتعطي، هذه حقيقة، فكيف اأخرجها الت�صبيه القراآين؟ . 

م ِب�َصْيٍء اإِالَّ  وِنِه اَل َي�ْصَتِجيبحُوَن َلهحُ وَن ِمن دحُ قِّ َوالَِّذيَن َيْدعحُ      قال تعاىل:)َلهحُ َدْعَوةحُ احْلَ

 ،
)40(

َعاء اْلَكاِفِريَن اإِالَّ يِف �َصاَلٍل( َو ِبَباِلِغِه َوَما دحُ ْيِه اإِىَل امْلَاء ِلَيْبلحَُغ َفاهحُ َوَما هحُ َكَبا�ِصِط َكفَّ

   �صبهوا يف قلة جدوى دعائهم الآلهتهم مبن اأراد اأن يغرف املاء بيديه لي�صربه 

. 
)41(

فب�صطهما نا�صراً اأ�صابعه، فلم تلق كفاه منه �صيئاً، ومل يبلغ طلبه من �صربه

     هذا الت�صبيه فيه روعة وت�صوير، تتمثل يف املاء يف دائرة كف ب�صطها �صاحبها 

وقد  الظماأ،  و�صدة  والندم  احل�صرة  اإالَّ  بقى  فماذا  �صيء،  منه  فمه  يبلغ  فلم  لي�صرب 

اجتمع يف هذه االآية امل�صبه وامل�صبه به يف احلاجة اإىل نيل املنفعة واحل�صرة ، فقد نفت 

االآية اأن ي�صتجاب  لهم ب�صيء فاأقنطوا، ثم ذكرت اأداة اال�صتثناء، ومن �صاأن امل�صتثنى اأن 

يكون مغايراً للم�صتثنى منه فقيل اإال، فتعلقت اآمالهم باالآلهة من جديد فانتظروا، 

فكان امل�صتثنى اأوقع يف الياأ�ض من امل�صتثنى منه . 

باالألوان، �صورة رجل  ير�صم  ما  فاقت  باألفاظ م�صعة       هذه �صورة مر�صومة 

منحٍن على �صطح ماء، م�صاب بعجز مينع يده اأن تغرف منه، وهو ظاميء يكاد يقتله 

العط�ض، ولكنه يف بالهة يب�صط يده اإىل املاء راجياً اأن ي�صعد اإىل كفيه فريتوي، فال 

املاء �صاعد، وال هو مرتو مع قرب املاء و�صدة احلاجة اإليه، فما اأ�صعف ما يطلبون منه 

العون، وما اأ�صد عذابهم واآالمهم و�صعف اأنف�صهم، ويف هذا الت�صبيه تاأكيد الذم مبا 

ي�صبه املدح، وهو لون بديعي . 

     وهاتان �صورتان اأخريان، يظهر فيهما �صعفهم وكيفية مواجهتهم لعظائم 

ْم  ْيَتهحُ
َ
َراأ ْوفحُ  اخْلَ َجاء  َفاإَِذا  ْم  َعلَْيكحُ ًة  �ِصحَّ

َ
)اأ تعاىل:  قوله  يف  تتمثل  اإحداهما:  االأمور، 

م  وكحُ ْوفحُ �َصلَقحُ َذا َذَهَب اخْلَ ْغ�َصى َعلَْيِه ِمَن امْلَْوِت َفاإِ ْم َكالَِّذي يحُ نحُهحُ ْعيحُ
َ
ورحُ اأ وَن اإَِلْيَك َتدحُ رحُ َينظحُ

ْم َوَكاَن َذِلَك َعلَى  ْعَماَلهحُ
َ
 اأ

حُ َّ
ْحَبَط اهلل

َ
ِمنحُوا َفاأ وؤْ ْوَلِئَك مَلْ يحُ

حُ
رْيِ اأ ًة َعلَى اخْلَ �ِصحَّ

َ
ْل�ِصَنٍة ِحَداٍد اأ

َ
ِباأ

وَرٌة َفاإَِذا  َلْت �صحُ ولحُ الَِّذيَن اآَمنحُوا َلْواَل نحُزِّ  ، واالأخرى: قوله تعاىل: }َوَيقحُ
)42(

ِ َي�ِصرياً(
َّ

اهلل

وَن اإَِلْيَك  رحُ َر�ٌض َينظحُ لحُوِبِهم مَّ ْيَت الَِّذيَن يِف قحُ
َ
ِكَر ِفيَها اْلِقَتالحُ َراأ َكَمٌة َوذحُ ْ وَرٌة حمُّ نِزَلْت �صحُ

حُ
اأ

 . 
)43(

ْم{ ْوىَل َلهحُ
َ
َنَظَر امْلَْغ�ِصيِّ َعلَْيِه ِمَن امْلَْوِت َفاأ

     فهم عند اخلوف رعاديد، ت�صطرب نفو�صهم ا�صطراباً يظهر اأثره على العيون 

فتدور يف مكانها. �صبه حالهم هذا بحال املحت�صر عندما ياأتيه اخلطر من كل مكان 

في�صت�صلم من �صعف للخطر القوي الباط�ض .



)111(ال�صنة الرابعة العدد ال�صاد�ض - حمرم 1435هـ   - نوفمرب 2013م

املبحث الثاين 

�صور الت�صبيه القراآين ودورها يف بــطــالن اأعمالـــ الكافرين

و�صعف  اآلهتهم  و�صعف  الكافرين  معتقد  �صالل  القراآين  الت�صبيه  و�صح  كما    

اأنف�صهم ، بني كذلك  بطالن اأعمالهم التي يقدمونها ويح�صبون اأنها نافعة ، وذلك 

يف �صور اأدبية رائعة م�صتوفية العنا�صر واالأركان ، وهي �صور كثرية يحُذكر منها على 

�صبيل املثال مايلي: 

م ِبامْلَنِّ  َدَقاِتكحُ ْبِطلحُواْ �صَ َها الَِّذيَن اآَمنحُواْ اَل تحُ يُّ
َ
     ال�صورة االأوىل: قوله تعاىل:)َيا اأ

َكَمَثِل  َفَمَثلحُهحُ  االآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ
ّ

ِباهلل وؤِْمنحُ  يحُ َواَل  النَّا�ِض  ِرَئاء  َماَلهحُ  نِفقحُ  يحُ َكالَِّذي  َواالأَذى 

 
حُ ّ
ا َك�َصبحُواْ َواهلل َّ وَن َعلَى �َصْيٍء ممِّ ْلداً الَّ َيْقِدرحُ َكهحُ �صَ اَبهحُ َواِبٌل َفرَتَ �صَ

َ
َراٌب َفاأ ْفَواٍن َعلَْيِه تحُ �صَ

 . 
)44(

اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن(

     هذه االآية متثل اأعمال الكافرين ال�صاحلة ) بح�صب الظاهر( ك�صلة القربى، 

رائعة  اأدبية  املثل �صورة  وهذا   . ذلك  امللهوف، وغري  واإغاثة  الفقراء،  على  والعطف 

موفية بالغر�ض، وهي ت�صبيه متثيلي، مثلت فيه اأعمال الكافرين برتاب منثور على 

�صفوان اأمل�ض هطلت عليه االأمطار فحملته وذهبت به كل مذهب فلم يبق منه فوق 

احلجر �صيء . 

     وال�صفوان هنا مراد به الكفر والرياء، فال�صفوان ال ينبت وال مي�صك ماء، ويف 

هذا اإ�صارة اإىل عقم الكفر والرياء، ويراد بالوابل االإ�صالم؛ الأنه حكم ببطالن الكفر 

وما ي�صدر عنه من عمل . 

     واإذا عقدنا مقارنة بني ال�صفوان الذي هو الكفر والنفاق، والوابل الذي هو 

االإ�صالم اأدركنا الفرق بني العقيم املمحل واملثمر الن�صري. 

ْم  هحُ ْعَمالحُ
َ
اأ ِبَربِِّهْم  واْ  َكَفرحُ الَِّذيَن  َثلحُ  الثانية: فهي قوله تعاىل:)مَّ ال�صورة  اأما       

َو  هحُ َذِلَك  �َصْيٍء  َعلَى  َك�َصبحُواْ  ا  مِمَّ وَن  َيْقِدرحُ الَّ  ٍف  َعا�صِ َيْوٍم  يِف  يححُ  الرِّ ِبِه  ْت  ا�ْصَتدَّ َكَرَماٍد 

 . 
)45(

) اَللحُ اْلَبِعيدحُ ال�صَّ

 ،      فت�صبيهات القراآن كثرياً ما تظهر فيها االأمور املعنوية بال�صورة احل�صية 

اآمال وال يقر له قرار، فقد ا�صتدت به الريح، وهذا  فهذا رماد حمرتق ال تتعلق به 

كاف لتبديده وتطيريه . 

     ولزيادة تقنيطهم اأ�صيف لكل ما �صبق اأمور يكاد عمل الكافرين معها يكون 

�َصْيٍء(   َعلَى  َك�َصبحُواْ  ا  مِمَّ وَن  َيْقِدرحُ )الَّ  ٍف(  َعا�صِ َيْوٍم  )يِف  هي:  االأمور  تلك  معدوماً، 

اإىل  واإ�صناد الع�صف  الريح كان يف يوم عا�صف،  ( وا�صتداد  اْلَبِعيدحُ اَللحُ  ال�صَّ َو  )َذِلَك هحُ

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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�صمري اليوم مبالغة يف ال�صدة، فاالأ�صل: مع�صوف فيه، ويف ذلك جماز عقلي عالقته 

الزمانية، وقد و�صف ال�صالل بالبعد ومل يقل املبني، الأن الريح طريت الرماد اإىل 

بعيد،  و�صالل  حرية  يف  لوقعوا  امل�صافات  تلك  يف  تعقبوها  لو  جداً  بعيدة  م�صافات 

وامل�صافات ينا�صبها البعد.   

ْنَيا  َياِة الدُّ وَن يِف ِهـِذِه احْلَ نِفقحُ      ومثل هذا املعنى وارد يف قوله تعاىل: )َمَثلحُ َما يحُ

 َوَلـِكْن 
حُ ّ
محُ اهلل ْهلََكْتهحُ َوَما َظلََمهحُ

َ
ْم َفاأ �َصهحُ نفحُ

َ
واْ اأ اَبْت َحْرَث َقْوٍم َظلَمحُ �صَ

َ
رٌّ اأ َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها �صِ

   .
 )46(

وَن( ْم َيْظِلمحُ �َصهحُ نفحُ
َ
اأ

     يقول الزخم�صري: )و�صبه بحرث قوم ظلموا اأنف�صهم فاأهلك عقوبة لهم على 

. 
 .)47(

معا�صيهم ؛ الأن االإهالك عن ال�صخط اأ�صد واأبلغ(

ْم َك�َصَراٍب ِبِقيَعٍة َيْح�َصبحُهحُ  هحُ ْعَمالحُ
َ
وا اأ      وال�صورة الثالثة: قوله تعاىل: )َوالَِّذيَن َكَفرحُ

 �َصِريعحُ 
حُ َّ
اهحُ ِح�َصاَبهحُ َواهلل  ِعنَدهحُ َفَوفَّ

َ َّ
ْماآنحُ َماء َحتَّى اإَِذا َجاءهحُ مَلْ َيِجْدهحُ �َصْيئاً َوَوَجَد اهلل الظَّ

 .
 )48(

�َصاِب( احْلِ

    �صبهت اأعمال الكافرين يف هاتني االآيتني ب�صورتني: ال�صورة االأوىل: �صبهت 

فيها بال�صراب الذي يراه الناظر فيح�صبه ماء، واإذا علق عليه االآمال واأراد اأن يروي 

ظماأه واأقبل م�صرعاً اإليه مل يجده �صيئاً . 

وليت االأمر يقف عند خيبة الرجاء فح�صب، بل اأ�صلمه ذلك اإىل مواطن الهالك 

وال�صياع ، وكذلك الكافر يقدم نحو عمله راجياً اأن ينفعه فال يجده �صيئاً ، ووجد اهلل 

عنده فوفاه ح�صابه واأدخله النار، ولقي الهالك يف مقام كان يتوقع فيه النجاة . 

     واإذا كان عملهم �صبباً يف اإهالكهم فما اأحرى اأن ي�صمى ظلمات، وهذا املعنى يف 

ن َفْوِقِه َمْوٌج  يٍّ َيْغ�َصاهحُ َمْوٌج مِّ ِّ لحَُماٍت يِف َبْحٍر جلُّ ْو َكظحُ
َ
االآية الثانية ، وهي قوله تعاىل: )اأ

ْ َيْجَعِل  ْخَرَج َيَدهحُ مَلْ َيَكْد َيَراَها َوَمن ملَّ
َ
َذا اأ َها َفْوَق َبْع�ٍض اإِ لحَُماٌت َبْع�صحُ ن َفْوِقِه �َصَحاٌب ظحُ مِّ

.
)49(

وٍر(  َلهحُ نحُوراً َفَما َلهحُ ِمن نُّ
حُ َّ
اهلل

�صورة خميفة، البحر وحده خطر على من يركبه ، فما بالك اإذا كان هذا البحر 

املوج فيه طبقات بع�صها فوق  بالظلمات من كل جانب، والبحر هائج ثائر،  ملفوفاً 

بع�ض، وفوق املوج �صحاب ميالأ االأفق وي�صد منافذ ال�صوء . 

 وهناك مالحظة ال بد من ذكرها ، وهي اأنه يف مطلع االآية االأوىل جند التعبري 

اأعمال الذين  اأن يقال: )ومثل  َك�َصَراٍب( وكان حق التعبري  ْم  هحُ ْعَمالحُ
َ
اأ وا  َكَفرحُ )َوالَِّذيَن 
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كفروا ك�صراب( فما ال�صر يف ذلك؟ .

     اأقول )واهلل اأعلم(: اإن النا�ض جميعاً يوم القيامة جمردون من جميع االعتبارات 

اأعمالهم منهم  اأم غري �صالح، ففي ت�صديرهم واإبدال  اإال اعتبار العمل �صاحلاً كان 

اإ�صعار بهذا املعنى ، فاالإن�صان يقا�ض بعمله فح�صب . 

     اأما ال�صورة الرابعة: فهي قوله تعاىل:)َوَقِدْمَنا اإِىَل َما َعِملحُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناهحُ 

 . 
)50(

نثحُوراً( َهَباء مَّ

كفرهم  يف  عملوها  التي  واأعمالهم  هوؤالء  حال  )مثلت  الزخم�صري:  يقول       

من �صلة رحم واإغاثة ملهوف وقرى �صيف ومّن على اأ�صري وغري ذلك من مكارمهم 

وحما�صنهم بحال قوم خالفوا �صلطانهم وا�صتع�صوا عليه ، فقدم اإىل اأ�صيائهم وق�صد 

 .
 )51(

اإىل ما حتت اأيديهم فاأف�صدها ومزقها كل ممزق ومل يرتك لها اأثراً وال عثرياً (

     ويالحظ اأنه مل يجعله هباًء فح�صب ، بل جعله منثوراً ، ليفيد ذهاب اأعمالهم 

من االأ�صا�ض . 

املبحث الثالث 

�صور الت�صبيه القراآين ودورها يف ك�صف  �صـــــــــــــــوء  م�صـيــــــــــــر الكافرين

  يوؤدي �صالل املعتقد اإىل بطالن ال�صلوك و �صوء امل�صري. وعلى هذا الن�صق كان 

ت�صبيه القراآن ومتثيله يف جانب الكافرين، ف�صوء امل�صري يظهر وا�صحاً يف �صور كثرية 

، يحُذكر منها ما يلي: 

ْثِلَها  مِبِ َئٍة  �َصيِّ َجَزاء  يَِّئاِت  ال�صَّ َك�َصبحُواْ  تعاىل:)َوالَِّذيَن  قوله  االأوىل:  ال�صورة 

اللَّْيِل  َن  مِّ ِقَطعاً  ْم  هحُ وهحُ جحُ وحُ ْغ�ِصَيْت 
حُ
اأ ا  َ منَّ

َ
َكاأ ٍم  َعا�صِ ِمْن   ِ

ّ
اهلل َن  مِّ م  َلهحُ ا  مَّ ٌة  ِذلَّ ْم  هحُ َوَتْرَهقحُ

 .
 )52(

وَن( ْم ِفيَها َخاِلدحُ َحابحُ النَّاِر هحُ �صْ
َ
ْوَلـِئَك اأ

حُ
ْظِلماً اأ محُ

     هنا وجوه اأرهقها الذل فاأظلمت كاأنها مغ�صاة بقطع من الليل ا�صتد ظالمه ، 

ولي�ض لهم من عذاب اهلل من عا�صم .

هحُ  َماء َفَتْخَطفحُ ا َخرَّ ِمَن ال�صَّ َ منَّ
َ
ِ َفَكاأ

َّ
�ْصِرْك ِباهلل ال�صورة الثانية: قوله تعاىل:)َوَمن يحُ

    . 
)53(

يححُ يِف َمَكاٍن �َصِحيٍق( ْو َتْهِوي ِبِه الرِّ
َ
رْيحُ اأ الطَّ

تردٍّ مهلك ، فامل�صرك باهلل فاقد لكل �صند يعتمد عليه يف حياته االأوىل والثانية، 

وهو �صائر بال حمالة اإىل اأ�صواأ األوان الهالك. فاالآية تر�صم �صورة هذه النهاية املوؤملة 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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، اإن�صان هوى من ال�صماء،  هوى �صاقطاً على االأر�ض، وهنا يفرتق الطريق �صعبتني، 

( لقد متزق  رْيحُ هحُ الطَّ كل واحدة منها توؤدي اإىل خطر ماحق . ال�صعبة االأوىل: )َفَتْخَطفحُ

فاإن  بعيدة جداً، لذلك  وال�صماء  االأر�ض  امل�صافة بني  الأن  االأر�ض،  اإىل  اأن ي�صل  قبل 

يححُ  ْو َتْهِوي ِبِه الرِّ
َ
الطري تتوزعه يف حوا�صلها في�صري غذاًء لها. اأما ال�صعبة الثانية: )اأ

يِف َمَكاٍن �َصِحيٍق( ت�صري به �صرياً �صريعاً، اإىل اأين؟ . 

اإىل مكان �صحيق �صحيق ... ، وهنا تكمن بواعث اخلوف والرهبة، فاملكان هنا غري 

معروف ، و�صر تنكريه للرهبة واخلوف.   

     وقد اآثر القراآن كلمة )خَر( دون )�صقط( لي�صرتك جر�ض اللفظ يف الداللة 

على املعنى مع املعنى نف�صه ، فال�صاقط من عٍل ي�صق الهواء بج�صمه فت�صمع له �صوتاً 

ي�صبه خرير املاء . 

 فقد اأهلك نف�صه اإهالكا لي�ض بعده 
ّ

     يقول �صاحب الك�صاف: )من اأ�صرك باهلل

فتفرق  الطري  فاختطفته  ال�صماء  من  خّر  من  حال  ب�صورة  حاله  �صور  باأن  نهاية، 

مزعا يف حوا�صلها، اأو ع�صفت به الريح حتى هوت به يف بع�ض املطاوح البعيدة ....، 

 بال�صاقط من 
ّ

فقد �صبه االإميان يف علوه بال�صماء، والذي ترك االإميان واأ�صرك باهلل

ال�صماء، واالأهواء التي تتوزع اأفكاره بالطري املختطفة، وال�صيطان الذي يطّوح به يف 

. 
)54(

وادي ال�صاللة بالريح التي تهوي مبا ع�صفت به يف بع�ض املهاوي املتلفة(

     وهذه �صورة اأخرى مقابلة لل�صابقة ، ت�صور حال الكافرين ، وهي قوله تعاىل: 

ْدَرهحُ �َصيِّقاً  لَّهحُ َيْجَعْل �صَ ن يحُ�صِ
َ
ِرْد اأ ْدَرهحُ ِلالإِ�ْصاَلِم َوَمن يحُ ن َيْهِدَيهحُ َي�ْصَرْح �صَ

َ
 اأ

حُ ّ
ِرِد اهلل }َفَمن يحُ

   . 
)55(

وؤِْمنحُوَن{ ْج�َض َعلَى الَِّذيَن اَل يحُ  الرِّ
حُ ّ
َماء َكَذِلَك َيْجَعلحُ اهلل دحُ يِف ال�صَّ عَّ ا َي�صَّ َ منَّ

َ
َحَرجاً َكاأ

     يف هذه ال�صورة االأوهام ال�صالة تت�صلمه ، وال�صيطان يغتاله بو�صاو�صه في�صيق 

�صارب  وهو  ال�صماء  يف  ي�صعد  كاأمنا  ع�صراً  اأمره  وي�صبح  اأنفا�صه،  وتختنق  �صدره، 

بقدميه على االأر�ض، الأن �صعوده يف ال�صماء مثل فيما ميتنع ويبعد من اال�صتطاعة، 

.
)56(

وت�صيق عليه املقدرة

 وقد يكون التجاذب اإىل اأعلى مرة ثم اإىل اأ�صفل مرة اأخرى دلياًل على قلق الكافر 
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  . 
)57(

وتنازع اأفكاره بني مهاوي ال�صالل والفتنة ون�صمات الهدى واالإميان

َكَه�ِصيِم  َفَكانحُوا  َواِحَدًة  ْيَحًة  �صَ َعلَْيِهْم  ْر�َصْلَنا 
َ
اأ تعاىل:)اإِنَّا  قوله  الرابعة:  ال�صورة 

 . 
)58(

امْلحُْحَتِظِر (

     �صورت االآية م�صري قوم ثمود خا�صة بعد هالكهم باأنهم كانوا كه�صيم املحتظر 

 ، اأجزاًء، وهذا كاف يف هالكهم  املادة و�صريورتها  تك�صر  ، ومادة )ه�صم( تدور حول 

ولكنه ي�صف اله�صيم باأنه )ه�صيم املحتظر( وهذا يفيد معنيني، االأول: اأن الكوارث 

حلت بهم جميعاً فت�صاقطوا بع�صهم فوق بع�ض، وهكذا يكون اله�صيم يف احلظرية. 

واملعنى الثاين: اأنهم اأ�صبحوا وقوداً للنار ت�صرع فيه اإذا ا�صتعلت؛ الأن ه�صيم املحتظر 

اأكرث جفافاً من اله�صيم االأخ�صر. 

     وهاتان �صورتان اأقرب لهذه ال�صورة ، فقد �صبه القراآن الكافرين حني اأخذهم 

تعاىل:  قوله  اأحدهما:  مو�صعني،  يف  وذلك  نخل،  اأعجاز  باأنهم  العاجل  بعقابه  اهلل 

 ، اأما الثاين: فقوله تعاىل: 
)59(

ْعَجازحُ َنْخٍل َخاِوَيٍة(
َ
ْم اأ نَّهحُ

َ
ْرَعى َكاأ ى اْلَقْوَم ِفيَها �صَ )َفرَتَ

 . 
)60(

نَقِعٍر( ْعَجازحُ َنْخٍل مُّ
َ
ْم اأ نَّهحُ

َ
)َتنِزعحُ النَّا�َض َكاأ

     فقد اجتمع يف هذه االآية امل�صبه وامل�صبه به يف قلع الريح واإهالكها، فاالآية 

�صورة مدمدمة خميفة، الريح �صر�صر م�صوتة باأ�صوات مزعجة، ويف يوم نح�ض ال 

بركة فيه وال خري، وهو م�صتمر على ال�صوؤم .

اأمواتا وهم  اأنهم كانوا يت�صاقطون على االأر�ض        يقول الزخم�صري: )يعنى 

عن  منقلع  منقعر:   ، فروع  بال  اأ�صولها  وهي  نخل  اأعجاز  كاأنهم  عظام  طوال  جثث 

مغار�صه، وقيل: �صبهوا باأعجاز النخل؛ الأّن الريح كانت تقطع روؤو�صهم فتبقى اأج�صادا 

   .
 )61(

بال روؤو�ض (

بيدوا 
حُ
اأ باأنهم  النخل دون غريها من االأطراف لالإ�صعار  باأعجاز       فت�صبيههم 

من اأ�صلهم فلم تبق لهم باقية ، فاالأعجاز خاوية يف اآية احلاقة ، والنخل منقعر يف 

اآية القمر، وقد حر�ض القراآن يف املو�صعني اأن ي�صف االأعجاز و�صفاً متمماً لل�صورة ، 

وذلك الأن اأعجاز النخل قد تكون قوية اإن مل تكن خاوية ، اأو مل يكن منقعراً. 

     ال�صورة اخلام�صة: تو�صح هذه ال�صورة ماآل الكافرين وما يت�صل بطعامهم 

حُْهِل  ِثيِم*َكامْل
َ
وِم*َطَعامحُ ااْلأ قُّ و�صرابهم فت�صع كل  كلمة يف مكانها، قال تعاىل:)اإِنَّ �َصَجَرَة الزَّ

 . 
)62(

ِميِم( وِن*َكَغْلِي احْلَ َيْغِلي يِف اْلبحُطحُ

     يف هذه االآيات ي�صبه احلق تعاىل طعام االأثيم بـ)املهل( ثم ي�صفه باأنه يغلي يف 

البطون، ثم �صبه غليه بـ )غلي احلميم(  واحلميم: املاء احلار ال�صديد احلرارة ، وقد 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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)اإِالَّ َحِميماً 
)63(

وا َماء َحِميماً( قحُ ورد احلميم يف �صاأن اأهل النار كثرياً ، قال تعاىل: )َو�صحُ

 )65(
ْن َحِميٍم( ْم �َصَراٌب مِّ )َلهحُ

)64(
اقاً( َوَغ�صَّ

 
)67(

َحِميٍم( ْن  مِّ َل�َصْوباً  َعلَْيَها  ْم  َلهحُ اإِنَّ  مَّ  )ثحُ
 )66(

) ِميمحُ احْلَ وؤحُو�ِصِهمحُ  رحُ َفْوِق  ِمن  )يحُ�َصبُّ 

 ويطلق احلميم على العرق املت�صبب، فبئ�ض قوم 
)68(

اٌق( وهحُ َحِميٌم َوَغ�صَّ وقحُ )َهَذا َفْلَيذحُ

هذا طعامهم .

     هذا م�صري اأهل النار، طلبوا النجاة منها فاأجيبوا مبا يزيدهم ح�صرة وندامة، 

وَه  جحُ حُْهِل َي�ْصِوي اْلوحُ اء َكامْل وا مِبَ َغاثحُ اأجيبوا مباء حار �صاخن ، قال تعاىل: )َواإِن َي�ْصَتِغيثحُوا يحُ

 ، ويف كلمة )يغاثوا( ا�صتعارة  تهكمية، كقوله تعاىل: 
)69(

ْرَتَفقاً( َرابحُ َو�َصاءْت محُ ِبْئ�َض ال�صَّ

. 
)70(

ِليٍم(
َ
م ِبَعَذاٍب اأ ْرهحُ )َفَب�صِّ

     واإذا كانت �صجرة  الزقوم طعام االأثيم، فكيف �صورها القراآن؟  قال تعاىل: 

. 
 )71(

َياِطنِي( وؤحُو�ضحُ ال�صَّ نَّهحُ رحُ
َ
َها َكاأ )َطْلعحُ

      يا للهول ويا ل�صوء املنقلب، حتى �صكل الطعام خميف، ومذاقه علقم ، واإذا كان 

. 
)72(

هذا طعامهم ، فقد �صربوا عليه �صرب الهيم
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خامتة:

نتائج وتو�صيات:     

     يف هذا البحث عر�صت �صوراً للت�صبيه القراآين، ك�صفْت عن قيمته ووظيفته ودوره 

يف ت�صوير حال الكافرين ، وتو�صيح �صالل معتقداتهم و�صعفها، وبطالن اأعمالهم، 

و�صوء م�صريهم، وقد تو�صلت من خالل هذه الدرا�صة اإىل النتائج التالية:

 ، الغام�ض  الكرمي هو تو�صيح  القراآن  الت�صبيه يف  االأ�صا�صي من  الغر�ض  اأن   /1

بر�صم   ، االآيات  الذي ترتكه  النف�صي  االأثر  وبيان   ، املعنى  ، وجتلية  البعيد  وتقريب 

�صور فنية تو�صح الغر�ض الذي من اأجله �صيق الت�صبيه ، وهي �صور كاملة املالمح، 

وا�صحة العبارة ، اآ�صرة البيان .

2/ جعل القراآن الكرمي النف�ض واحل�ض حموراً للت�صبيه، بل جعل الن�صيب االأكرب 

اإثارة  هو  الكرمي  القراآن  يف  الت�صبيه  من  الغر�ض  كان  لذا  للنف�ض،  االأوفى  واحلظ 

الوجدان والتاأثري يف النف�ض. 

3/ يف كل �صور الت�صبيه يخاطب القراآن كل القوى املدركة يف االإن�صان، العقل مبا 

له من �صلطان، والعواطف مبا لها من تـاأثريات، والنف�ض والوجدان، واحلوا�ض على 

اختالف ما بينها من طبائع .

4/ ت�صبيهات القراآن ومتثيله �صوراً حية خالدة ال تتاأثر بتقادم دهر وال ي�صمو 

فوقها بيان . وت�صبيهات القراآن دائماً ما ت�صتمد خ�صائ�صها من الطبيعة، مما يوؤثر 

انظر اإىل قوله تعاىل: )الَِّذيَن 
 
يف النف�ض الب�صرية مل�صاهدتها لها واإدراكها لعنا�صرها، 

 ،
)73(

ْماآنحُ َماء َحتَّى اإَِذا َجاءهحُ مَلْ َيِجْدهحُ �َصْيئاً( هحُ الظَّ ْم َك�َصَراٍب ِبِقيَعٍة َيْح�َصبحُ هحُ ْعَمالحُ
َ
وا اأ َكَفرحُ

فقد �صبه احلق تعاىل ما يعمله من ال يعتقد االإميان وال يتبع احلق )من االأعمال 

ال�صاحلة التي يح�صبها تنفعه عند اهلل وتنجيه من عذابه ثم تحُخيِّب يف العاقبة اأمله 

يوم  عط�ض  عليه  ا�صتد  وقد  الكافر  يراه  ب�صراب  ذلك  �صبه  قّدر(  ما  خالف  ويلقى 

القيامة، فيح�صبه ماء، فياأتيه فال يجد ما رجاه، ويجد زبانية اهلل عنده فياأخذونه 

فيعتلونه اإىل جهنم في�صقونه احلميم والغ�ّصاق . 

     فال�صراب اإذن فيه �صورة قوية تو�صح اأعمال الكفرة التي تظن اأنها نافعة وما 

ت�صتقر يف  العقلية حتى  ال�صورة  بها  ال�صورة �صورة ح�صية �صبهت  هي كذلك، وهذه 

النف�ض، وتت�صح معاملها يف الذهن، فت�صبح �صورة وا�صحة ال غمو�ض فيها . فالت�صبيه 

الت�صبيه القراآين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين
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اإمنا هو نب�ض وحركة وت�صوير وانفعال   ، اإذن لي�ض �صورة �صكلية جامدة  يف القراآن 

واإثارة �صعور. 

�صورة  يف  املتخيل  يريك  حتى  عجيباً،  بيانا  الكالم  القراآين  الت�صبيه  يحُك�صب   /5

املتيقن، والغائب كاأنه �صاهد، وفيه تبكيت للخ�صم االألد،  املحقق، واملتوهم يف �صورة 

وهذه حقيقة وا�صحة، فقد راأينا ذلك يف ا�صتعرا�صنا لكثري من �صور الت�صبيه يف القراآن 

الوثن،  اأولياء من دون اهلل، فيعبدون  االآيات يتخذون  الكرمي، فهناك قوم �صورتهم 

عالقة  الثانية  والهيئة  االأوىل  الهيئة  بني  والعالقة  بيتاً،  لنف�صها  تتخذ  وعنكبوت 

نف�صية، فعباد الوثن يتخذون اأحقر اأنواع العبادة، والعنكبوت اأقذر ما تقع عليه العني، 

الأنه ال ياألف اإاّل االأماكن املهجورة، فالت�صبيه هنا يقرر فكرة �صعف الكفر وقوة االإميان، 

ويبني حقارة الكافرين وحقارة معبودهم، وعظمة املوؤمنني وعظمة رب العاملني . 

6/ ال�صورة القراآنية تعتمد يف تكوينها وت�صويرها غالباً على االأ�صا�ض النف�صي، 

فالعظم واحلقارة يف امل�صبه ت�صتدعي ما يالئمها يف امل�صبه به، فاحلق الوا�صح مثاًل 

ي�صبه بالنور، والباطل يجب اأن ي�صبه بالظالم حتى يكون الواقع النف�صي واحداً بني 

الطرفني.               

اإليه ملا فيه من ك�صف املعنى ورفع احلجب عن الغر�ض  يحُ�صار  اإمنا  الت�صبيه   /7

املطلوب، واإدناء املتوهم من امل�صاهد، فاإن كان املتمثل له عظيماً كان املتمثل به مثله، 

واإن كان حقرياً كان املتمثل به كذلك.

8/ جاءت بع�ض �صور الت�صبيه يف القراآن مقرونة باحل�ض على التفكري، اأو تقدير 

العلماء واملفكرين، اأو م�صحوبة بال�صخرية من اجلهال واالأغبياء .

ويو�صي الباحث مبا يلي مبا يلي: 

1/ ال يت�صدى لتف�صري القراآن اإال من كان عاملاً بالبالغة بارعاً  منقباً فيها .

حموراً  باعتباره  الكرمي  القراآن  يف  للبحث  العليا  الدرا�صات  طالب  توجيه   /2

الأهداف الفكر والتاأليف .

3/ تزويد املكتبات اجلامعية بالكتب املخت�صة بالدرا�صات القراآنية .

4/ تدري�ض اللغة العربية يف موؤ�ص�صات التعليم املختلفة من خالل الن�ض القراآين . 
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ال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين

)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(

 

*1
د. اآدم اأبو القا�صم اأحمد ا�صحق 
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  ملخ�ص:

هدفت هذه الدرا�صة اإىل االإ�صهام يف بيان مفهوم اال�صتقالة من خالل تعريفها لغة 

وا�صطالحاً، فقهاً وقانوناً، وبيان مدى م�صروعيتها، واأنواعها، و�صروطها، واأركانها، 

وطبيعتها، واآثارها يف قوانني اخلدمة املدنية ال�صوداين، مقارناً مع قوانني اخلدمة 

املدنية العامة يف كل من م�صر وفرن�صا من ناحية نظرية با�صتعرا�ض مواقف امل�صرع يف 

هذه البالد، واالآراء الفقهية حولها، ومن ناحية تطبيقية با�صتعرا�ض بع�ض االأحكام 

الق�صائية التي تناولت املو�صوع، وكل هذا مقارناً مبا جاء يف الفقه االإ�صالمي.

وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل بع�ض النتائج، نذكر منها ما يلي: 

اال�صتقالة حق للعامل، يجوز له اأن ميار�صه متى �صاء. 1 -

م  2 -2007 ل�صنة  القومية  املدنية  اخلدمة  قانون  بني  التعار�ض  بع�ض  هناك 

والئحة اخلدمة املدنية ل�صنة 2007م.

ق�صور القانون ال�صوداين يف معاجلة بع�ض احلاالت املتعلقة باال�صتقالة. 3 -

والئحته  املدنية  اخلدمة  قانون  ن�صو�ض  بع�ض  �صياغة  دقة  عدم  4 -
التنفيذية.

ترقية  يف  بها  عمل  اإذا  ت�صهم  قد  مهمة  تو�صيات  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  واأخرياً 

االأداء باخلدمة العامة.

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني �صيدنا حممد بن 

عبد اهلل وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

وبعـد:

تكت�صي درا�صة اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين مع مقارنتها ببع�ض 

النظم االأخرى يف �صوء ال�صريعة االإ�صالمية اأهمية خا�صة؛ الأنها تعترب اأحد اأ�صباب 

انتهاء الرابطة القانونية بني العامل يف اخلدمة العامة واالإدارة التي يعمل فيها، وهي 

تعبري عن رغبة العامل يف ترك العمل باالإدارة التي يعمل فيها ب�صفة نهائية، وذلك 

اإىل بروز هذه الرغبة، وهي قد تبنى على اعتبارات  اأدت  اإىل وقائع واأ�صباب  ا�صتناداً 

اجتماعية، اأو اعتبارات تتعلق بطبيعة العمل اأو غريها، وبطبيعة احلال فاإن العامل 

قد دخل اإىل ال�صلك الوظيفي برغبته، فهل يتمتع بنف�ض احلق يف ترك العمل وفقاً 

لرغبته؟ وما هي ال�صوابط وال�صروط التي ت�صعها القوانني واللوائح لال�صتقالة؟ 

وما هي اآثارها؟ وقبل ذلك ما هي اال�صتقالة نف�صها؟ وما مدى م�صروعيتها؟

وفق  واملقارن  التحليلي  املنهجني  ن�صتخدم  �صوف  االأ�صئلة  هذه  عن  لالإجابة 

التق�صيم التايل :

املبحث االأول : تعريف اال�صتقالة ومدى م�صروعيتها.

املبحث الثاين : اأنواع اال�صتقالة.

املبحث الثالث : ركنا اال�صتقالة.

املبحث الرابع : عالقة العامل بالدولة واأثرها على الطبيعة القانونية لال�صتقالة .

املبحث اخلام�ض : اآثار اال�صتقالة.

ونختم بخامتة تت�صمن النتائج والتو�صيات.

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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املبحث الأول

تعريف ال�صتقالة ومدى م�صروعيتها

يت�صمن هذا املبحث مطلبني، يتناول املطلب االأول تعريف اال�صتقالة يف اللغة، 

ويتناول الثاين تعريفها يف اال�صطالح الفقهي والقانوين.

املطلب الأول

تعريف ال�صتقالة يف اللغة

اال�صتقالة من اأقال يقيل اإقالة، واأقال املال: اإذا جاءه �صباحاً اأم�صكه اإىل القائلة، 

، مبعنى اأنه ال مي�صك ما جاءه �صباحاً 
ويف احلديث: “كان ال يقيل مااًل وال يبيته”2

، واأقال 
3
اإىل وقت القائلة، اأي منت�صف النهار، وما جاءه م�صاًء ال مي�صكه اإىل ال�صباح

االإبل: �صقاها القيل، واأقاله البيع قياًل واأقاله اإقالة، وا�صتقالني: طلب مني اأن اأقيله، 

كل  ي�صتقيل  اأي  البيع  يتقايالن  وتركتهما  �صفقتيهما،  تفا�صخا  اأي  البيعان  وتقايل 

اأقال  “من  تتاركا، ويف احلديث:  اأي  تبايعا  بعد ما  تقايال  االآخر، وقد  واحد منهما 

.
نادماً اأقاله اهلل من نار جهنم”4

وا�صتقاله البيع: طلب منه اأن يقيله منه، وا�صتقاله عرثته �صاأله اأن يرفعه من 

 .
5
�صقوطه، واال�صتقالة: طلب االإقالة

يف  التزاماً  كان  �صواء  العمل،  اأو  االلتزام  االإعفاء من  لغة هي طلب  فاال�صتقالة 

التعريف ين�صجم مع مو�صوع البحث الذي يتعلق  اأو غريهما، فهذا  اأو يف عمل  بيع 

باال�صتقالة من الوظيفة العامة يف الدولة.

املطلب الثاين

تعريف ال�صتقالة ا�صطالحًا

ال يختلف املعنى اال�صطالحي لال�صتقالة عن معناه اللغوي، ومل يتعر�ض الفقهاء 

املحدثني  امل�صلمني  الكتاب  بع�ض  اأن  اإال  وا�صح،  ب�صكل  اال�صتقالة  لتعريف  امل�صلمني 

عرفوا اال�صتقالة بتعريفات متعددة، نذكر بع�صها فيما يلي:
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فيها  العاملني  اأحد  رغبة  اإىل  االإدارية  ال�صلطة  ا�صتجابة  هي  اال�صتقالة  1 .
اأو  �صريح،  بتعبري  �صواء  نهائية،  ب�صفة  اخلدمة  ترك  يف  بالعمل،  قانوناً  وامللزمني 

.
6
بتعبري �صمني

هي رغبة العامل يف اإنهاء عالقته باجلهة التي يعمل فيها باإرادته قبل بلوغ  2 .
.

7
�صن املعا�ض االإجباري

ب�صفة  اخلدمة  ترك  يف  رغبته  فيه  يبني  العامل  جهة  من  اإرادي  عمل  هي  3 .
.

8
نهائية، قبل بلوغ �صن املعا�ض االإجباري

هي طلب مقدم من العامل يف اخلدمة العامة اإىل ال�صلطة االإدارية، يعرّب فيه  4 .
.

9
عن رغبته يف ترك اخلدمة ب�صفة نهائية

اأو  امل�صروطة �صراحة  اإرادته غري  العام عن  تعبري املوظف  5 .“ اال�صتقالة هي: 

�صمناً، واملوافق عليها من قبل اجلهة املخت�صة بالتعيني يف ترك اخلدمة الوظيفية 

.
10

ب�صفة نهائية، قبل بلوغ ال�صن القانونية املحددة لالإحالة اإىل املعا�ض

هذا التعريف االأخري هو الذي منيل اإليه، مع اإ�صافة بع�ض املالحظات فيما يلي:

	. التعبري عن االإرادة يجب اأن يكون �صراحة ال �صمناً.

.  .	11
يجب اأن يكون التعبري عن االإرادة بدون �صروط، حتى ال تتحول اإىل اإ�صراب

	. لي�ض بال�صرورة اأن يرتك العامل العمل ب�صفة نهائية حتى تقبل ا�صتقالته، 
اأف�صل يف  اأخرى  اإىل وظيفة  لينتقل  العمل ب�صفة موؤقتة،  ترك  قانوناً  له  بل يجوز 

الدولة نف�صها.

د. اأن تقدم اال�صتقالة قبل بلوغ �صن املعا�ض االإجباري وهو )60( عاماً يف القانون 

ال�صوداين، وهو يختلف عن �صن املعا�ض االختياري الذي حدده القانون ب )20( �صنة 

خدمة . فالعامل الذي بلغ �صن املعا�ض االختياري ال مينع من تقدمي اال�صتقالة الأنه 

، الأنه  اأما الذي بلغ �صن املعا�ض االإجباري فال يجوز له ذلك   ، ما زال يبا�صر العمل 

فارق اخلدمة العامة .

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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املطلب الثالث

مدى م�صروعية ال�صتقالة

االأ�صل يف االإ�صالم اأن االإن�صان ال يكره على القيام بعمل ال يريده، ما دام ال يخالف 

ما جاء يف الكتاب وال�صنة، بل ال يكره حتى يف اعتناق االإ�صالم، وذلك ا�صتناداً على ما 

.
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يِن( جاء يف قوله تعاىل: )اَل اإِْكَراَه يِف الدِّ

�صرعاً،  االإ�صالمية جائزة  الدولة  العامل يف  ا�صتقالة  تعترب  اأن  ومن هذا ميكن 

ويوؤيد ذلك ما جاء يف التطبيق العملي يف فرتة اخللفاء الرا�صدين ر�صي اهلل عنهم 

وما بعدها، ومن ذلك ما جاء يف كتاب عيون االأخبار البن قتيبة اأنه عندما قدم معاذ 

بن جبل اإىل املدينة من اليمن بعد وفاة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على �صيدنا اأبا 

بكر، فقال له : " اأرفع ح�صابك، فقال: اأح�صابان، ح�صاب من اهلل وح�صاب منكم، ال واهلل 

.“ 
13

ال اأيل لكم عماًل اأبداً 

ومن ذلك ما جاء يف تاريخ االأمم وامللوك للطربي ، اأنه ملا غزا عقبة بن غزوان* 

االأهواز وبالد فار�ض ) اإيران االآن ( ، ا�صتاأذن اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل 

عنه يف احلج فاأذن له ، وبعد اأن فرغ من احلج طلب اإعفاءه من الوالية ، اإال اأن عمر 

ر�صي اهلل عنه رف�ض قبول ا�صتقالته ، واأ�صر عليه حتى عاد اإىل عمله ، اإال اأنه تويف 

.
14

قبل مبا�صرته العمل

اإليه اخلالفة بالوراثة  اآلت  اأن معاوية بن يزيد عندما  كذلك ذكر ابن تيمية : 

اأن يفو�صوه ليختار لهم من يراه  ، قدم ا�صتقالته وخرَي االأمة بني خيارين : االأول 

، اإال اأنهم رف�صوا  منا�صباً الإدارة �صوؤون الدولة ، والثاين اأن يختاروا الأنف�صهم اإماماً 

.
15

اال�صتقالة وبايعوه اإماماً لهم 

كذلك ذكر املاوردي يف االأحكام ال�صلطانية ما يلي: “وجاز له اخلروج من العمل 

اأن  اأي   
ناظر فيه”16 تركه، حتى ال يخلو من  اإىل موكله حال  ينهي  اأن  بعد  �صاء  اإذا 

العامل اإذا اأراد اال�صتقالة، فالبد من اأن يبلغ ال�صلطة املخت�صة الختيار البديل، حتى 

ال يحدث فراغاً يوؤدي اإىل االإ�صرار بامل�صلحة العامة.

كل هذه االأمثلة من التاريخ االإ�صالمي وغريها نرى اأنها تعرٌب بجالء عن معنى 
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اال�صتقالة مبفهومها احلديث وفق ما ذكرنا اأعاله . لذلك فاال�صتقالة م�صروعة يف 

اأال  ب�صرط  ولكن  اأراد،  متى  عمله  عن  ي�صتقيل  اأن  للعامل  يجوز  وبالتايل  االإ�صالم، 

يعطل م�صالح امل�صلمني وفقاً لل�صوابط التي ي�صعها احلاكم عن طريق االجتهاد.

املبحث الثاين

اأنـواع ال�صتـقالة

قد تكون اال�صتقالة �صريحة يقدمها العامل مكتوبًة، وقد ال تكون كذلك، كاأن 

ت�صجيعية يقدمها  اال�صتقالة  تكون  ذلك، وكذلك قد  اأو غري  اإذن  دون  العمل  يرتك 

العامل بت�صجيع من اإدارته التي يعمل فيها، وقد عرفت القوانني احلديثة هذه االأنواع 

من اال�صتقالة وف�صلتها تف�صياًل وافياً، اإال اأن الفقه االإ�صالمي واإن عر�ض لال�صتقالة 

مبعناها العام وعمل بها، اإال اأنه مل يف�صلها بال�صكل الذي نراه االآن.

ولذلك �صوف ندر�ض هذه االأنواع من خالل ثالث مطالب : يتناول املطلب االأول 

اال�صتقالة ال�صريحة ، ويتناول املطلب الثاين اال�صتقالة احلكمية ، واملطلب الثالث 

واالأخري يتناول اال�صتقالة التي�صريية وذلك على النحو التايل:

املطلب الأول

ال�صتقالة ال�صريحة

العامة احلكومية  العامل يف اخلدمة  بها  يتقدم  التي  ال�صريحة هي  اال�صتقالة 

بطلب مكتوب يعرّب فيه عن رغبته يف ترك العمل باالإدارة التي يعمل فيها.

وقد ن�صت على ذلك املدة)148( من الئحة اخلدمة املدنية القومية ال�صودانية 

ل�صنة 2007م، والتي ف�صلت ما جاء جمماًل يف املادة)14/48( من قانون اخلدمة املدنية 

القومية ال�صودانية ل�صنة 2007م.

الدرجات  يف  للعامل  “يجوز  يلي:  ما  على  منها  االأوىل)اأ(  الفقرة  ن�صت  فقد 

الوظيفية املختلفة التقدم با�صتقالة مكتوبة الإنهاء خدمته، وال تنتهي تلك اخلدمة 

اإال ب�صدور قرار مكتوب بقبول ا�صتقالته من ال�صلطة املخت�صة”.

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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كما ن�صت الفقرة )ب( من نف�ض املادة على االآتي: “على الرغم من اأحكام البند 

تقدميها،  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  م�صي  بعد  حكماً  قبلت  قد  اال�صتقالة  تعترب  )اأ( 

وتنتهي اخلدمة يف ذلك التاريخ”.

والفقرة )ج( ن�ض على: “يجب على العامل الذي يقدم ا�صتقالته يف حالة عدم 

نهاية  من  اأيام  ع�صرة  قبل  كتابة  املبا�صر  رئي�صه  يخطر  اأن  بقبولها  اإخطاراً  ت�صليمه 

الثالثني يوماً ليقوم الرئي�ض برتتيبات الت�صليم والت�صلم”.

اأما الفقرة ) د( فن�صت على اأن: “تكون �صلطة قبول اال�صتقالة لذات م�صتويات 

ال�صلطة املخت�صة يف حالة التعيني واإعادة التعيني باخلدمة”.

اأما الفقرة الثانية من املادة املذكورة فن�صت على االآتي: “ال تقبل ا�صتقالة املبعوث 

اأو الذي كان يف بعثة درا�صية اإال بعد ا�صتيفائه ل�صروط العقد املربم بينه وبني املجل�ض 

القومي للتدريب اأو الوحدة”.

ا�صتقالة  يجوز  “)1( ال  االآتي:  على  الالئحة  نف�ض  )149( من  املادة  ن�صت  كما 

اأو  حتقيق  اإجراءات  هناك  اأو  العمل  عن  موقوفاً  كان  اإذا  ا�صتقالته  قبول  اأو  العامل 

حماكمة جارية �صده. )2( ال يجوز للعامل الرجوع عن اال�صتقالة بعد تقدميها اإال 

اأن تتم هذه  الوحدة، بح�صب احلال، �صريطة  اأو رئي�ض  الوزير املخت�ض  بعد موافقة 

املوافقة قبل البت يف اأمر قبول اال�صتقالة”.

كذلك ن�صت املادة ) 97 ( من قانون العاملني املدنيني بالدولة امل�صري على االآتي 

تنتهي  وال   ، مكتوبة  اال�صتقالة  وتكون  وظيفته  من  ا�صتقالته  يقدم  اأن  “ للعامل   :

خدمة العامل اإال بالقرار ال�صادر بقبول اال�صتقالة ، ويجب البت يف طلب اال�صتقالة 

خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه ، واإال اعتربت اال�صتقالة مقبولة ما مل يكن 

الطلب معلقاً على �صرط اأو مقرتناً بقيد ، ويف هذه احلالة ال تنتهي خدمة العامل اإال 

اإذا ت�صمن قرار قبول اال�صتقالة اإجابته اإىل طلبه .

ويجوز خالل هذه املدة اإرجاء قبول اال�صتقالة الأ�صباب تتعلق مب�صلحة العمل مع 

اإخطار العامل على اأال تزيد مدة االإرجاء على ا�صبوعني باالإ�صافة اإىل مدة الثالثني 
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الواردة بالفقرة ال�صابقة . فاإذا احيل العامل اإىل املحاكمة التاأديبية فال تقبل  يوماً 

ا�صتقالته اإال بعد احلكم يف الدعوى بغري جزاء الف�صل اأو االإحالة اإىل املعا�ض .

ويجب على العامل اأن ي�صتمر يف عمله اإىل اأن يبلغ اإليه قرار قبول اال�صتقالة اأو 

اأن ينق�صي االأجل املن�صو�ض عليه يف الفقرة الثالثة “ .

وبناء على الن�صو�ض ال�صابقة ي�صرتط ل�صحة اال�صتقالة ال�صريحة توفر االآتي:

العمل  ترك  العامل يف  رغبة  تبني  الكتابة  الأن  اال�صتقالة مكتوبة؛  تكون  اأن   -1

 . النزاع  اال�صتقالة يف حالة  اإثبات  ت�صهل عملية  اأنها  لب�ض فيه، كما  وا�صح ال  ب�صكل 

وبالتايل يعترب طلب اال�صتقالة �صبباً للقرار االإداري ال�صادر بقبولها .

�صحبها من قبل  بعد  اال�صتقالة  بقبول  قراراً   املخت�صة  اأ�صدرت اجلهة  اإذا  اأما   

.
17

العامل  في�صبح هذا القرار باطاًل؛ الأنه مل ي�صتند اإىل ركن ال�صبب

2- اأن تكون اال�صتقالة غري م�صروطة بالقيام بعمل معني اأو االمتناع عن القيام 

وهو  االإ�صراب،  ي�صبه  ما  اإىل  تتحول  فاإنها  واإال  �صيء معني،  بت�صليم  اأو  بعمل معني 

و�صيلة �صغط توجه اإىل ال�صلطة االإدارية املخت�صة للح�صول على مكا�صب معينة ، فاإذا 

وافقت هذه االأخرية على  طلبات  مقدم اال�صتقالة فاإنه �صوف يعود ملزاولة العمل، اأما 

اإذا مل ت�صتجب ال�صلطة املخت�صة لطلبه فاإنه يتم�صك باال�صتقالة. 

 ، م   2007 ل�صنة  املدنية  اخلدمة  الئحة  يف  ال�صوداين  امل�صرع  اأغفله  االأمر  وهذا 

والالئحة التي �صبقتها ل�صنة 1995م، وذلك بعك�ض ما جاء يف القانون رقم)47( ل�صنة 

لل�صلطة  تقديرية  �صلطة  اأعطى  الذي  امل�صري  بالدولة  املدنيني  للعاملني  1987م 

 .
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االإدارية املعنية يف قبول اال�صتقالة امل�صروطة اأم ال

3- اأن ال يكون املوظف امل�صتقيل قد اأحيل اإىل جلنة حتقيق، اأو تعر�ض الإجراءات 

االأوىل  الفقرة  اأكدته  ما  وهذا   ،  ) العمل  عن  االإيقاف  مثل   ( بعد  تنته  مل  تاأديبية 

اإليها .  ففي هذه احلالة ال يجوز  من املادة)149( من الئحة اخلدمة املدنية امل�صار 

للعامل اأن يتقدم با�صتقالته، واإذا تقدم بها تعترب كاأن مل تكن، الأنها باطلة بن�ض املادة 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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املذكورة. 

والهدف من هذا القيد هو عدم متكني العامل من االإفالت من العقوبة التي قد 

تتخذ �صده . اإال اأن الناظر اإىل الواقع العملي يف بع�ض موؤ�ص�صات الدولة يف ال�صودان 

اإىل  يحال  من  ا�صتقالة  قبول  اأن  يالحظ    ) للباحث  العملية  التجربة  واقع  من   (

ملجل�ض  املحال  العامل  من  يحُطلب  االأحيان  بع�ض  ويف  بل  جائز،  التاأديبية  املحاكمة 

للمنطق  خمالف  وهذا  القانونية،  امل�صاءلة  ليتفادى  با�صتقالته  يتقدم  اأن  املحا�صبة 

ال�صليم و خمالف ملبداأ ال�صفافية والو�صوح املبني على مبداأ االأمر باملعروف والنهي 

للخدمة  املنظم  الت�صريع  يف  النق�ض  ملعاجلة  امل�صرع  تدخل  يقت�صي  مما  املنكر،  عن 

املدنية العامة .

ال�صرطة  رجل  يجرب  كاأن  مادي:  اإكراه  اأو  تهديد  حتت  اال�صتقالة  تقدم  اأال   -4

العامل حتت تاأثري التعذيب على تقدمي ا�صتقالته ، فاالإكراه املادي يجعل اال�صتقالة 

باطلة، وال اأثر لها، وهو الذي يعترب عيب من عيوب االإرادة . اأما االإكراه االأدبي اأو 

العامل  بوظيفة  يتعلق  االأمر  الأن  اال�صتقالة؛  �صالمة  على  تاأثري  له  فلي�ض  املعنوي 

اأو  االآخرين  احرتام  يف  االإفراط  جمرد  االأهمية  يف  يوازيه  ال  الذي  رزقه  وم�صدر 

اخلجل منهم اأو اخل�صوع لتاأثري اإكراههم االأدبي ، ولذلك ال يعترب اإكراهاً اأن يخري 

ا�صتقالته خوفاً  تاأديبية فيقدم  اأو اخل�صوع الإجراءات  العامل بني تقدمي اال�صتقالة 

من املحا�صبة ، فاإذا فعل ذلك يعترب اإقراراً منه بالذنب؛ الأنه اإذا كان واثقاً من براءته 

 .
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من التهم املوجهة اإليه ملا اأقدم على ذلك

5- اأن يلتزم العامل امل�صتقيل باال�صتمرار يف اأداء العمل اإىل حني �صدور قرار بقبول 

ا�صتقالته من ال�صلطة املخت�صة، وهذا يتطلبه �صري املرفق العام بانتظام، وا�صطراد 

لتقدمي اخلدمة العامة دون انقطاع اإىل حني وجود بديل للعامل امل�صتقيل.

اإىل  اأ�صرنا من قبل  االإ�صالمي منذ زمن طويل، وقد  الفقه  املبداأ  اأقّر هذا  وقد 

قول املاوردي الذي جاء فيه: “وجاز له اخلروج من العمل اإذا �صاء بعد اأن ينهي اإىل 

 .
موليه حال تركه، حتى ال يخلو من ناظر فيه”20
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امل�صرع لين�ض عليه  املبداأ يف البداية، ثم جاء  اأقر الق�صاء الفرن�صي هذا  كذلك 

 ،  كذلك اأقّر هذا املبداأ قانون العاملني املدنيني بالدولة 
21

يف قانون 19 اأكتوبر1946م

امل�صري ل�صنة 1987م يف مادته رقم ) 97 ( .

اأما القانون ال�صوداين فن�ض على ذلك يف الئحة اخلدمة املدنية امل�صار اإليها يف 

مادتها رقم)148( الفقرة)1/اأ( وفق ما ذكرنا.

اأداء العمل وهو ال يرغب فيه،  وحتى ال يبقى العامل امل�صتقيل فرتة طويلة يف 

عالج امل�صرع هذا االأمر فن�ض على اأنه اإذا بقي العامل بعد تقدمي اال�صتقالة ثالثني 

يوماً فاإنه يجوز له مغادرة العمل باعتبار اأن ا�صتقالته قبلت حكماً من قبل ال�صلطة 

اخلدمة  الئحة  من  املادة)148(  من  الفقرة)1/ب(  عليه  ن�صت  ما  وهذا  املخت�صة، 

املدنية ل�صنة 2007م، وهذا بخالف ما ن�صت عليه الئحة اخلدمة العامة ل�صنة 1995م 

)امللغية(، والتي حددت مدة قبول اال�صتقالة بت�صعني يوماً.

�صرورة  على  نف�صها،  املادة  من  الفقرة)1/ج(  يف  ال�صوداين  امل�صرع  ن�ض  كذلك 

قبل  كتابة  طلبه(  على  الرد  عدم  حالة  )يف  املبا�صر  رئي�صه  امل�صتقيل  العامل  اإخطار 

ع�صرة اأيام من نهاية الثالثني يوماً املذكورة يف الفقرة اأعاله، وذلك ليتمكن الرئي�ض 

املبا�صر من اإجراء ترتيبات الت�صليم والت�صلم قبل نهاية مدة الثالثني يوماً.

ن�صتنتج من ذلك اأن امل�صرع ال�صوداين اأعطى مهلة ع�صرين يوماً لل�صلطة املخت�صة 

للرد على طلب اال�صتقالة اإما بالرف�ض اأو القبول، غري اأن عدم الرد  بعد مرور هذه 

املدة يجعل اال�صتقالة مقبولة حتماً بحكم الالئحة املذكورة .

اأال يرجع العامل امل�صتقيل عن طلب اال�صتقالة من وقت تقدميها اإىل حني   -6

�صدور قرار بقبولها، وهذا ما اأكدته الفقرة الثانية من املادة)149( من الئحة اخلدمة 

املدنية املذكورة .

ولكن   ، اال�صتقالة  عن  الرجوع  يف  للعامل  االأ�صيل  احلق  مع  يتناق�ض  ال  وهذا 

يجب اأن يكون الرجوع قبل النظر يف طلب اال�صتقالة من قبل اجلهة املخت�صة ، وبعد 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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موافقة الوزير املخت�ض بالن�صبة للدرجات العليا ) من الثالثة فما فوق ( وموافقة 

رئي�ض الوحدة املخت�ض بالن�صبة للدرجات الدنيا ) من الرابعة فما دون ( . 

اإذا مل يغادر العامل امل�صتقيل العمل بعد مرور الثالثني  وقد يثور ت�صاوؤل فيما 

يوماً، ومل ت�صدر ال�صلطة املخت�صة قراراً بقبول اال�صتقالة، بل كلفته مبهمة اأخرى.

ذهب الفقه القانوين امل�صري يف هذا ال�صاأن اإىل اجتاهني: 

وذلك   ،
22

يحُبعد اأن  ويجب  باطاًل،  عمله  يعترب  العامل  اأن  يرى  االأول:  االجتاه 

باعتبار اأن مدة الثالثني يوما كافية للعامل يف اأن يرجع عن طلب اال�صتقالة اإذا كان 

له رغبة يف اال�صتمرار، اأما اإذا اأهمل ذلك فعليه اأن يتحمل م�صوؤولية اإهماله، وبالتايل 

تكون العالقة الوظيفية انتهت بني العامل واجلهة التي كان يتبع لها، واإذا اأراد العامل 

.
23

العودة، ورغبت ال�صلطة املخت�صة يف اإعادته، فذلك يتم عرب اإعادة التعيني

اال�صتقالة جائز حتى بعد مرور مدة  العدول عن  اأن  الثاين فريى  اأما االجتاه 

الثالثني يوماً ما دام العامل قرر العدول عن ا�صتقالته ورحبت ال�صلطة املخت�صة بهذا 

.
24

العدول حتى ولو كان �صمنياً كتكليفه بعمل جديد بعد مرور املدة

وهذا االجتاه الثاين هو الذي تطمئن اإليه النف�ض لالأ�صباب التالية:

اإن امل�صلحة العامة قد تقت�صي التم�صك بالعامل امل�صتقيل حتى بعد مرور   )1(

املدة التي حددها القانون.

)2( العامل نف�صه قد يعدل عن طلب اال�صتقالة بعد فوات املدة الأ�صباب منها: 

عدم معرفته باالآثار املرتتبة على اال�صتقالة ، اأو ف�صله يف اإكمال اإجراءات ال�صفر اإىل 

اخلارج ، اأو غري ذلك من االأ�صباب.

)3( القانون و�صع هذه املدة مل�صلحة الطرفني: للعامل حتى ال يبقى معلقاً يف 

ال�صلطة املخت�صة الأجل غري حمدد، ولل�صلطة املخت�صة حتى تتمكن من  انتظار رد 

فوات  بعد  اال�صتقالة  عن  العدول  دام  وما  العمل،  الأداء  املنا�صب  البديل  عن  البحث 
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املواعيد يحقق م�صلحة الطرفني فال حرج يف ذلك.

7- �صدور قرار بقبول اال�صتقالة: فاال�صتقالة ال تنتهي مبجرد تقدمي الطلب، 

بل البد من قبول ال�صلطة املخت�صة لهذا الطلب �صراحة  باإ�صدار قرار مكتوب، وهذا 

ما ن�صت عليه الفقرة)1/اأ( من املادة)148( امل�صار اإليها، وقد تقبل ال�صلطة املخت�صة 

الطلب  تقدمي  تاريخ  من  يوماً  الثالثني  مدة  مبرور  �صمناً  اأو  حكماً  اال�صتقالة 

املن�صو�ض عليها يف الفقرة)1/ب( من نف�ض املادة املذكورة.

بالن�صبة  اأما   . للعمل  املبا�صر  العامل  ا�صتقالة  قبول  على  ينطبق  ذكرناه  ما   

لل�صلطة  ا�صتقالته يحُ�صبححُ ملزماً  اأخرى فاإن قبول  اإىل جهة  اإعارته  للعامل الذي مت 

املخت�صة، بخا�صة واأنه ال يبا�صر العمل يف اجلهة التي اأعارته ) بالرغم من اأنه يحتفظ 

بوظيفته فيها ( ، كما اأن الالئحة ن�صت على جواز تعيني �صخ�ض اآخر ليحل حمله 

للعمل،  االإعارة وعاد  انتهت مدة  اإذا  له  الوظيفة  اإخالء  اأنه يجب  ، على  مدة غيابه 

وهذا ما ن�صت عليه املادة)79( من الئحة اخلدمة املدنية املذكورة التي جاء فيها : 

“عند ندب اأو اإعارة العامل يف الداخل اأو اخلارج يظل �صاغاًل لوظيفته، ويجوز ملوؤها 
على اأن تحُخلى عند عودته اأو ي�صتوعب يف وظيفة اأخرى يف نف�ض درجة وظيفته”.

ا�صتيفاء  بعد  اإال  اأو كان مبعوثاً   ، درا�صية  بعثة  امل�صتقيل يف  العامل  اأال يكون   -8

�صروط العقد املربم بينه وبني املجل�ض القومي للتدريب، اأو اجلهة االإدارية التي يعمل 

فيها ، حيث اإن هناك التزامات تقع على عاتق العامل املبعوث من قبل الدولة للدرا�صة 

كالتزامه بالعمل يف اإدارته التي ابتعثته ملدة معينة بعد نهاية البعثة .

املطلب الثاين

ال�صتقالة احلكمية )ال�صمنية(

ا�صتقالة ال يعرب عنها  االعتبارية، وهي  اأو  االفرتا�صية  اال�صتقالة  اأي�صاً  ت�صمى 

�صراحة، بل تكت�صف من مواقف معينة للعامل، نذكرها فيما يلي:

1- االنقطاع عن العمل لفرتة معينة دون عذر مقبول اأو اإذن �صابق، وقد ن�صت على 

ذلك املادة)50( من قانون اخلدمة العامة ل�صنة 1995م )امللغي(، وف�صلتها املادة)178( 

من الئحة اخلدمة العامة ل�صنة 1995م )امللغية( بقولها: “)1( يعترب العامل الذي 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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يتغيب عن العمل اأو يتجاوز مدة الغياب امل�صدق بها لفرتة تزيد عن خم�صة واأربعني 

يوماً مت�صلة بدون عذر م�صروع م�صتقياًل حكماً”.

وقد بينت املحكمة العليا ال�صودانية معنى هذه املادة يف حكمها يف ق�صية مدير 

مرحلة االأ�صا�ض مبحلية حممد قول بالبحر االأحمر �صد ها�صم عبداللطيف عمر، 

فراأت املحكمة اأن جمرد تغيب العامل عن العمل ملدة)45( يوماً اأو اأكرث، ال يعترب �صبباً 

اأن غيابه بدون عذر م�صروع  االإدارية  كافياً العتباره م�صتقياًل، ما مل حتقق اجلهة 

ال  مت�صلة  يوماً   )45( من  الأكرث  العامل  تغيب  “جمرد   : يلي  ما  املحكمة  فقالت   ،

اأن  من  للتاأكد  اإدارياً  معه  التحقيق  يجب  بل  امل�صتقيل،  العتباره يف حكم  كافياً  يعد 

غيابه كان بدون عذر م�صروع، وهذا هو التطبيق ال�صحيح لن�ض املادة)50( من قانون 

اخلدمة العامة ل�صنة  1995م، والتي ال تقراأ مبعزل عن قانون حما�صبة العاملني يف 

اخلدمة العامة ل�صنة 1994م ) املواد 14 ، و 15 ، و16 ، و17 وهي خا�صة بالتحقيق (  

                     . 
مقرونه مع املادة )178( من الئحة اخلدمة العامة لعام 1995م”25

تزيد  ملدة  مقبول  عذر  دون  “الغياب   : االآتي  على  تن�ض  املذكورة   )  50( واملادة 

اأما   . “ حكماً  م�صتقياًل  احلالة  هذه  يف  ال�صخ�ض  ويعترب   ، مت�صلة  يوماً   )45( عن 

اأو  العمل  عن  يتغيب  الذي  العامل  يعترب   )1( “  : االآتي  على  فتن�ض   )178( املادة 

يتجاوز  مدة الغياب امل�صدق بها لفرتة تزيد عن خم�صة واأربعني يوماً مت�صلة بدون 

عذر م�صروع م�صتقياًل حكماً . )2( يجب على العامل يف احلالتني املذكورتني التقدم 

لوحدته بعذره امل�صروع موثقاً من ال�صلطة املخت�صة “ .

عدلت  رقم)150(  مادتها  يف  2007م  ل�صنة  اجلديدة  الالئحة  اأن  هنا  ويالحظ 

الذي يتغيب عن  العامل  “يعترب  الف�صل بقولها:  اإىل  الغياب من اال�صتقالة  نتيجة 

العمل ملدة خم�صة واأربعني يوماً مت�صلة بدون عذر مقبول مف�صواًل حكماً”.

وهذا الن�ض اأعاله جاء خمالفاً لن�ض املادة)10/48( من قانون اخلدمة املدنية 

القومية ل�صنة 2007م، التي تن�ض على االآتي: “الغياب دون عذر مقبول ملدة خم�صة 

واأربعني يوماً مت�صلة، حيث يعترب العامل يف هذه احلالة م�صتقياًل حكماً”، وهذا هو 

نف�ض الن�ض الذي ورد يف قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 1995 ) امللغي ( ، مع مالحظة 
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اأن القانون االأخري حدد املدة باأكرث من )45( يوماً.

لذلك ميكن القول باأن ن�ض املادة )150( من الئحة اخلدمة املدنية ل�صنة 2007 

م خمالف لن�ض املادة )10/48 ( من قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 2007 م والذي يعترب 

اأعلى درجة من الالئحة،  فالالئحة اأتت لتف�َصل ما جاء جمماًل يف القانون ، وبالتايل 

  ، باطاًل  الن�ض   اعترب هذا  واإال  للقانون،  باأحكام جديدة خمالفة  تاأتي  اأن  ال ميكن 

لذلك ننا�صد امل�صرع بتعديل ن�ض املادة )150( من الئحة اخلدمة املدنية ل�صنة 2007 م 

لتتوافق مع ن�ض املادة )10/48(  من قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 2007 م .

وهنا البد من االإ�صارة اإىل اأن امل�صرع امل�صري �صبق امل�صرع ال�صوداين يف اإقرار اال�صتقالة 

احلكمية يف قانون العاملني املدنيني ل�صنة 1987م، وذلك اإذا انقطع العامل عن العمل 

، وهذا يو�صح اأن 
26

مدة خم�صة ع�صر يوماً مت�صلة اأو ثالثني يوماً غري مت�صلة يف ال�صنة

امل�صرع ال�صوداين يعطي �صمانات اأف�صل للعامل امل�صتقيل من امل�صرع امل�صري . 

2- االلتحاق بخدمة جهة اأجنبية دون موافقة ال�صلطة املخت�صة، وهذا ما ن�صت 

عليه املادة )3/98( من قانون العاملني املدنيني امل�صري، اأما القانون ال�صوداين فقد 

اأغفل الن�ض على هذه احلالة، اإال اأن ذلك ال مينع من تطبيق ن�ض املادة)10/48( من 

قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 2007م الذي يعترب اأي غياب بدون عذر مقبول ملدة )45( 

يوماً يوؤدي اإىل اال�صتقالة حكماً.

3- عدم تنفيذ قرار النقل: ن�صت املادة )48 /12( من قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 

2007 م  على اأن عدم تنفيذ قرار النقل من قبل العامل دون عذر مقبول خالل ثالثة 

اأ�صهر يحُنهي خدمة العامل ، وهو مطابق لن�ض املادة )50/ن( من القانون ال�صابق ل�صنة 

اأنه ف�صل من  اأم   ، 1995 ) امللغي (، ومل يبني الن�ض هل هذا يعترب ا�صتقالة حكمية 

وال  م   2007 ل�صنة  احلايل  القانون  يف  ال  التو�صيح  عن  امل�صرع  �صكوت  ومع  اخلدمة، 

ال�صابق ل�صنة 1995 م وال الئحتيهما، نقول: اإن عدم تنفيذ قرار النقل يعترب ا�صتقالة 

حكمية، وذلك قيا�صاً على الغياب بدون عذر مقبول املن�صو�ض عليه يف املادة )10/48( 

من قانون اخلدمة املدنية ل�صنة 2007م، كما اأن ا�صتمرار العامل يف رف�ض تنفيذ قرار 

النقل ملدة ثالثة اأ�صهر يعامل معاملة الغائب، ولي�ض هناك و�صيلة اأخرى غري ذلك . 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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اأن ن�ض القانون احلايل وال�صابق يحدد مدة الغياب  وهنا البد من االإ�صارة اإىل 

بثالثة اأ�صهر، وهي غري م�صبوطة، يف حني اأن الالئحة ال�صابقة والالئحة احلالية 

حتدد املدة بت�صعني يوماً، وهي اأ�صبط من ن�ض القانون، فالبد من تعديل الن�ض يف 

القانون ليكون ت�صعني يوماً، ولي�ض ثالثة اأ�صهر.

املطلب الثالث

ال�صتقالة التي�صريية )الت�صجيعية(

ا�صتقالته عن العمل عن طريق االإغراء من اجلهة  اأن العامل يقدم  وهي تعني 

فائ�ض  من  التخل�ض  بهدف  معينة،  امتيازات  على  يتح�صل  كاأن  املخت�صة،  االإدارية 

العمالة اأو غري ذلك، بخا�صة الوظائف العليا، لفتح جمال الرتقي بالن�صبة للدرجات 

اأمام املتميزين من خريجي اجلامعات وغريهم، واأي�صاً  الدنيا، وفتح باب التوظيف 

للتخل�ض من كبار ال�صن.

وقد اأخذ امل�صرع امل�صري بهذا النوع من اال�صتقالة لتحقيق امل�صلحة العامة، وقد 

ن�صت على ذلك املادة )95 مكرر( من قانون العاملني املدنيني امل�صري على ما يلي 

اإىل املعا�ض بناء على طلبه  باإحالة العامل  اإ�صدار قرار  “ يجوز لل�صلطة املخت�صة   :

قبل بلوغ ال�صن القانونية على اأن ال يقل �صن الطالب عند تقدمي الطلب عن خم�صة 

وخم�صني �صنة واأن ال تكون املدة الباقية لبلوغه �صن االإحالة اإىل املعا�ض اأقل من �صنة 

. وت�صوى احلقوق التاأمينية ملن يحال اإىل املعا�ض طبقاً الأحكام الفقرة ال�صابقة على 

اإليها املدة الباقية لبلوغه  اأ�صا�ض مدة ا�صرتاكه يف نظام التاأمني االجتماعي م�صافاً 

ال�صن القانونية ... “ .

كذلك ن�صت املادة )95 مكرر1( على االآتي : “ يجوز لل�صلطات املخت�صة اإ�صدار 

قرار باإحالة العامل الذي تقل �صنه عن خم�ض وخم�صني �صنة اإىل املعا�ض بناء على طلبه 

اإذا قام مبفرده اأو باالإ�صرتاك مع اآخرين باأحد امل�صروعات االإنتاجية وفقاً لل�صوابط 

التي ي�صدر لها قرار من الوزير املخت�ض بالتنمية االإدارية . وي�صرف للعامل يف هذه 

احلالة مكافاأة توازي اأجر �صنة مع �صم �صنتني اإىل املدة املح�صوبة يف املعا�ض “ .

اأما القانون ال�صوداين فلم يعرف مثل هذه اال�صتقالة من الناحية الت�صريعية ، 
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ولكن جند يف الواقع العملي تطبيقاً لذلك، بخا�صة يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات احلكومية 

املراد خ�صخ�صتها للتخل�ض من العاملني فيها قبل بيعها مثل بنك اخلرطوم .

اأي�صاً طبق هذا النوع من اال�صتقالة يف البنوك واملوؤ�ص�صات اخلا�صة لنف�ض الغر�ض 

يف  ورد  ما  غري  امل�صاألة،  هذه  تنظم  وا�صحة  ن�صو�ض  على  نعرث  مل  اأننا  اإال  املذكور، 

قانون معا�صات اخلدمة العامة احلايل ل�صنة 1993م، الذي ن�ض حتت عنوان )املعا�صات 

املادة )10( يجوز  اأحكام  “)1( بالرغم من  املادة )11( على ما يلي:  اال�صتثنائية( يف 

للمجل�ض )جمل�ض اإدارة �صندوق املعا�صات( بتو�صية من املدير منح معا�صات ا�صتثنائية 

للموظفني وعائالتهم وفق �صوابط و�صروط يحددها املجل�ض. )2( على الرغم من 

التي  االأحوال  يف  ا�صتثنائية  معا�صات  منح  الوزراء  ملجل�ض  يجوز  القانون  هذا  اأحكام 

املالية  وزارة  تدفع  اأن  على  ي�صعها،  التي  وبال�صروط  يحددها  التي  وبالفئات  يراها 

فال�صلطة مبوجب هذا الن�ض تقديرية  لل�صندوق اأي معا�ض يتقرر بناء على ذلك” ، 

لي�ض لها حدود ، وبالتايل ميكن اأن تدخل فيها معاجلة اال�صتقالة الت�صجيعية .  

املبحث الثالث

ركنـا ال�صتقـالة

ال�صيء  واأركان  االأعظم،  هو  اأو  ال�صيء  من  االأقوى  اجلانب  هو  اللغة  يف  الركن 

 ، و 
28

 ، اأما ا�صطالحاً فيعني قوام ال�صيء والذي يتوقف وجوده عليه
27

تعني جوانبه

لال�صتقالة ركنان: هما االإرادة، وقبول اجلهة االإدارية املخت�صة، لذلك �صوف ندر�صهما 

يف املطلبني التاليني:

املطلب الأول

اإرادة العامـل

ت�صرف  هي  واال�صتقالة  القانونية،  الت�صرفات  جميع  يف  خا�صة  اأهمية  لالإرادة 

قانوين ي�صتند اأ�صا�صاً اإىل اإرادة العامل يف ترك العمل ب�صرط اأن تكون االإرادة خالية 

القراآن  اأكد  وقد  االإرادة،  انعدمت  اإذا  باطلة  اال�صتقالة  اأ�صبحت  واإال  عيب،  اأي  من 

ْلَنا َلهحُ ِفيَها َما َن�َصاء  ِريدحُ اْلَعاِجلََة َعجَّ ن َكاَن يحُ الكرمي اأهمية االإرادة يف قوله تعاىل: )مَّ

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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َراَد االآِخَرَة َو�َصَعى َلَها 
َ
وًرا، َوَمْن اأ ْدححُ وًما مَّ الَها َمْذمحُ مَّ َجَعْلَنا َلهحُ َجَهنََّم َي�صْ ِريدحُ ثحُ مِلَن نُّ

ِريدحُ  ن يحُ م مَّ ، وقوله تعاىل: )... ِمنكحُ
29

وًرا( �ْصكحُ م مَّ وَلِئَك َكاَن �َصْعيحُهحُ
حُ
ِمٌن َفاأ وؤْ َو محُ �َصْعَيَها َوهحُ

، وغريهما من االآيات.
30

ِريدحُ االآِخَرَة ...( ن يحُ م مَّ ْنَيا َوِمنكحُ الدُّ

كذلك ورد يف احلديث تاأكيد االإرادة، من ذلك ما جاء يف احلديث عن ر�صول اهلل 

، باعتبار اأن النية هي االإرادة.
�صلى اهلل عليه و�صلم: "اإمنا االأعمال بالنيات"31

وقد اأ�صار بع�ض الفقهاء امل�صلمني اإىل اأن االإرادة ركن من اأركان اال�صتقالة، مثل 

معاً  الأنهما  كالوكالة؛  واملوىل  املويَل  نظر  اأن  قيل  “ فقد   : بقوله  الفراء  يعلى  اأبي 

وللموىل  �صاء،  متى  املوىل  فله عزل  املويل،  عليها من جهة  املقام  يلزم  ا�صتنابة ومل 

.
االنعزال عنها اإذا �صاء”32

كذلك �صار املاوردي يف نف�ض االجتاه بقوله : “ واإذا اأراد العامل اأن ي�صتخلف على 

عمله فذلك �صربان : اأحدهما اأن ي�صتخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه ، فهذا 

غري جائز منه؛ الأنه يجري جمرى اال�صتبدال ، ولي�ض له اأن ي�صتبدل غريه بنف�صه 

.
34

، كذلك ذكر القرطبي اأن االإمام اإذا عزل نف�صه انعزل
واإن جاز له عزل نف�صه “33

كل  يف  اأ�صا�ض  ركن  هي  االإرادة  اأن  اإىل  اأي�صاً  احلديث  القانوين  الفقه  �صار  وقد 

الذي  االإرادة  �صلطان  بناء على مبداأ  ، وذلك  اال�صتقالة  القانونية ومنها  الت�صرفات 

اإال  اأفا�صت يف تف�صيله كتب العقود واالإرادة املنفردة . فاال�صتقالة ت�صرف ال ي�صدر 

االأ�صا�ض  ال�صروط  ومن   ، الت�صرف  على  قادراً  وبالتايل  االأهلية  كامل  �صخ�ض  من 

لالنتماء اإىل اخلدمة املدنية كمال االأهلية ، فال يت�صور �صرعاً وال عقاًل وال قانوناً 

اأن يكون العامل الذي يتقدم با�صتقالته غري كامل االأهلية ، واإال اإذا حدث ذلك تعترب 

اال�صتقالة باطلة  . 

املطلب الثاين

قبـول ال�صتقـالة

يعترب قبول اال�صتقالة من اجلهة املخت�صة ركن ثان لال�صتقالة، واجلهة املخت�صة 
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بهذا  اأخرى  جهة  تقوم  اأن  جواز  على  القانون  ين�ض  مل  ما  العامل،  عَينت  التي  هي 

االخت�صا�ض ، وهذا متفق عليه بني الفقه االإ�صالمي والقانون الو�صعي ، بدليل قول 

املاوردي : “ وجاز له اخلروج من العمل اإذا �صاء بعد اأن ينهي اإىل موكله حال تركه 

، حتى ال يخلو من ناظر فيه “ .  اأي�صاً ن�صت املادة ) 1/148/اأ ( من الئحة اخلدمة 

املختلفة  الوظيفية  الدرجات  يف  للعامل  “ يجوز   : االآتي  على  2007م  ل�صنة  املدنية 

قرار  ب�صدور  اإال  اخلدمة  تلك  تنتهي  وال  خدمته  الإنهاء  مكتوبة  با�صتقالة  التقدم 

مكتوب بقبول ا�صتقالته من ال�صلطة املخت�صة “ . 

يالحظ اأن الالئحة املذكورة اأعاله ن�صت على اأن قبول اال�صتقالة يجب اأن يكون 

مكتوباً ، وهذا يثري الت�صاوؤل عما اإذا ردت اجلهة املخت�صة بقبول اال�صتقالة �صفاهة، اأو 

تاأخرت يف الرد اأو �صكتت عن الرد؟

امل�صتقيل  العامل  اأن  اإال  اخلدمة،  الئحة  لن�ض  خمالفة  تعترب  االأوىل  احلالة 

ي�صتطيع اأن يتم�صك بالقرار ال�صفهي، وهنا ميكن اأن ي�صتعني بال�صهود الإثبات ذلك، 

وبالتايل ميكن اأن يغادر العمل من تاريخ الرد غري املكتوب .

اإال اأن العامل قد يجد �صعوبة يف احل�صول على حقوق ما بعد اخلدمة من دون 

اإبراز ما يثبت قبول اال�صتقالة، وبالتايل ميكن اأن يعالج هذه امل�صاألة عن طريق رفع 

دعوى اإىل الق�صاء .

اأما احلالة الثانية وهي اإذا تاأخرت اأو �صكتت اجلهة املخت�صة عن الرد على طلب 

اال�صتقالة، فاإن الالئحة تعترب اال�صتقالة مقبولة مبرور مدة  ثالثني يوماً من تاريخ 

تقدميها، وهذا ما ن�صت عليه الفقرة)1/ب( من املادة)148( املذكورة اأعاله.

فقبول اال�صتقالة �صروري لتوقف العامل عن اأداء عمله واإنهاء �صلته بالوظيفة، 

وهذا مبداأ ثابت يف القانون الو�صعي ويف الفقه االإ�صالمي، ومثال لذلك عندما عاد 

معاذ بن جبل من اليمن بعد وفاة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  على �صيدنا اأبي بكر، 

فقال له: "ارفع ح�صابك. فقال: اأح�صابان، ح�صاب من اهلل وح�صاب منكم، ال اأيل لكم 

 .
عماًل اأبداً"35

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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هذه الواقعة تبني اأن معاذ بن جبل قدم ا�صتقالته بعد حما�صبته عن فرتة عمله 

يف اليمن والياً، وقد قبل اأبوبكر ر�صي اهلل عنه ا�صتقالته عند ما مل يطلب منه العودة 

اإىل عمله مرة اأخرى . 

اأما اإذا مل تقبل اجلهة االإدارية املخت�صة طلب اال�صتقالة، فال يجوز للعامل اأن 

يغادر مقر عمله، واإال عر�ض نف�صه للم�صاءلة القانونية، و�صبب رف�ض اال�صتقالة قد 

الَِّذيَن  َها  يُّ
َ
اأ )َيا  االأمر، كما جاء يف قوله تعاىل:  اأوىل  العامة وطاعة  امل�صلحة  يكون 

، ومن اأمثلة رف�ض اال�صتقالة 
36

ْم( ْمِر ِمنكحُ
َ
ْويِل االأ

حُ
وَل َواأ �صحُ واْ الرَّ ِطيعحُ

َ
 َواأ

َ ّ
واْ اهلل ِطيعحُ

َ
اآَمنحُواْ اأ

يف التاريخ االإ�صالمي اأن عتبة بن غزوان وايل االأهواز وبالد فار�ض طلب من �صيدنا 

عمر بن اخلطابt قبول ا�صتقالته ولكن عمر رف�ض، وعزم عليه حتى عدل عن طلب 

.
37

اال�صتقالة وعاد للعمل، اإال اأنه تويف قبل اأن يبا�صر عمله

وهنا يدور ت�صاوؤل عن مدى �صلطة اجلهة املخت�صة يف قبول اال�صتقالة اأو رف�صها، 

هل هي �صلطة تقديرية اأم �صلطة مقيدة ؟  ذهب الفقه الفرن�صي اإىل اأن هذه ال�صلطة 

امل�صلحة  اعتبارات  اال�صتقالة على  تبنى رف�ض  اأن  ب�صرط  املخت�صة  للجهة  تقديرية 

.
38

العامة و�صرورة �صري املرافق العامة بانتظام وا�صطراد

�صلطة اجلهة  اأّن  اإىل  االأول ذهب  الراأي  راأيني:  اإىل  فانق�صم  امل�صري  الفقه  اأما 

املخت�صة بقبول اال�صتقالة اأو رف�صها هي �صلطة تقديرية ، اأي اأن هناك حرية وا�صعة 

لل�صلطة املخت�صة يف قبول اأو عدم قبول اال�صتقالة . والراأي الثاين ذهب اإىل اأن ال�صلطة 

املخت�صة مقيدة، الأنها ملزمة بقبول اال�صتقالة اأو اإرجائها دون رف�صها ، باعتبار اأن 

.
39

اال�صتقالة حق للعامل ال يجوز حرمانه منها متى توافرت �صروطها

املخت�صة  �صلطة اجلهة  راأي معني حول  على  نعرث  فلم  ال�صوداين  الفقه  اأما يف 

املادة)148( من الئحة  ا�صتناداً على ن�ض  اأننا  اإال  اأو رف�ض قبولها،  بقبول اال�صتقالة 

اخلدمة املدنية ل�صنة 2007م، نقول باأن ال�صلطة مقيدة بدليل اأن الفقرة)1/ج( من 

اأن يخطر رئي�صه  ا�صتقالته  اأنه يجب على العامل الذي قدم  اأعاله ن�صت على  املادة 

املبا�صر كتابة قبل ع�صرة اأيام من نهاية مدة قبول اال�صتقالة الواردة يف الفقرة)1/ب( 

يتقدم  الذي  العامل  اأي�صاً  والت�صلم،  الت�صليم  ترتيبات  باإجراء  ليقوم  اإليها،  امل�صار 

متعددة،  الأ�صباب  اأو  ل�صبب  وظيفته  يف  اال�صتمرار  يف  راغب  غري  يعترب  با�صتقالته 
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وبالتايل اإجباره على اال�صتمرار يف العمل قد ي�صبب له �صرراً بليغاً، وقد ي�صبب اأي�صاً 

�صرراً بامل�صلحة العامة .

 ومن ناحية اأخرى فاإن رف�ض ا�صتقالة العامل من قبل ال�صلطة املخت�صة يعترب نوعاً 

من التع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة وخمالف ملبداأ حرية العمل الذي يق�صي باأن العامل له 

احلق يف اختيار العمل الذي يريده واأي�صاً له نف�ض احلق يف ترك ما ال يريده .

غري اأن هذا يجب اأن ال مينع ال�صلطة املخت�صة من اإرجاء قبول اال�صتقالة موؤقتاً 

الأ�صباب منطقية تتعلق بامل�صلحة العامة اإىل حني اإيجاد بديل للعامل امل�صتقيل.

ويف الفقه االإ�صالمي بالرغم من عدم وجود تفا�صيل كافية يف هذا اجلانب، اإال 

اأننا ميكن اأن ن�صتنبط مما �صبق ذكره اأنه �صار يف اجتاه ال�صلطة التقديرية ا�صتناداً اإىل 

واقعة عتبة بن غزوان امل�صار اإليها.

املبحث الرابع

عالقة العامل بالدولة واأثرها على الطبيعة القانونية لال�صتقالة

بني  القانونية  الرابطة  اختالف  وفق  لال�صتقالة  القانونية  الطبيعة  تختلف 

العامل والوظيفة العامة، فقد تكون الرابطة تعاقدية، وقد تكون تنظيمية، لذلك 

نتناول يف املطلب االأول الطبيعة القانونية لال�صتقالة يف حالة الرابطة التعاقدية ، و 

نتناول يف املطلب الثاين الطبيعة القانونية لال�صتقالة يف حالة الرابطة التنظيمية ، 

ونتناول يف املطلب الثالث مدى اعتبار اال�صتقالة حق .

املطلب الأول

الطبيعة القانونية لال�صتقالة يف حالة العالقة التعاقدية

لقد اجته الراأي يف الفقه الفرن�صي ابتداء اإىل اأن العالقة بني العامل والدولة 

هي عالقة تعاقدية وفق قواعد القانون اخلا�ض، اأي اأنها عقد اإيجار، ولكن �صرعان ما 

عاد الفقه ب�صبب االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية اإىل اأن العالقة تعاقدية وفق 

القانون العام، بحيث اإن العقد وفق قواعد القانون العام، له مميزات يجعله يتنا�صب 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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املتعاقد معها  وما على  و�صروطها  اإرادتها  تفر�ض  الدولة  الأن  العامة؛  الوظيفة  مع 

النظرية تعر�صت  للتفاو�ض، لكن هذه  اإمكانية  اأو يرف�ض فلي�ض هناك  اأن يقبل  اإال 

النتقادات ، مما جعل الفقه الفرن�صي يلجاأ اإىل الراأي القائل باأن العالقة بني العامل 

 كما �صرنى.
40

والدولة هي عالقة تنظيمية اأو الئحية

كذلك تدرج الفقه القانوين امل�صري يف نظرته للعالقة التي تربط بني الدولة 

والعامل بني التعاقد على اأ�صا�ض القانون اخلا�ض اإىل التعاقد عل اأ�صا�ض القانون العام، 

، كما �صرنى.
41

ثم اأخرياً ا�صتقر على اأن العالقة هي عالقة تنظيمية اأو الئحية

اأما يف الفقه ال�صوداين فلم نعرث على راأي معني، غري اأن امل�صرع ال�صوداين منذ 

اأ�صا�صاً  تنظيمية  عالقة  هي  والدولة  العامل  بني  العالقة  اأن  على  ن�ض  اال�صتقالل 

وعالقة تعاقدية ا�صتثناًء.

ل�صغل  ال�صودانيني  اأو  االأجانب  مع  حمدودة  عالقة  هي  التعاقدية  فالعالقة 

الوظائف التي حتتم ال�صرورة �صغلها عن طريق التعاقد، مثل اخلرباء اأو الباحثني 

.
42

اأو ذوي التخ�ص�صات النادرة اأو بعد �صن التقاعد اأو غريها

هي  والدولة  العامل  بني  العالقة  اعتبار  اإىل  راأي  ذهب  االإ�صالمي  الفقه  ويف 

عالقة تعاقدية )عقد اإيجار( ا�صتناداً اإىل ما ورد عن اأبي مو�صى اخلوالين اأنه قال: 

ال�صالم  االأمري، فقال:  اأيها  ال�صالم عليك  االأجري، فقالوا: قل  اأيها  “ال�صالم عليك 
اأبا م�صلم فاإنه اأعلم  اأيها االأمري، فقال معاوية دعوا  اأيها االأجري، فقالوا: قل  عليك 

مبا يقول، فقال: اإمنا اأنت اأجري ا�صتاأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فاإن اأنت هناأت 

جرباها وداويت مر�صاها وحب�صت اأوالها على اأخراها وفاك �صيدك اأجرك، واإن اأنت 

 .
مل تهناأ جرباها ومل تداو مر�صاها ومل حتب�ض اأوالها على اأخراها عاقبك �صيدك”43

.
44

) ِمنيحُ
َ
وهذا جاء ا�صتناداً اإىل قوله تعاىل: )اإِنَّ َخرْيَ َمِن ا�ْصَتاأَْجْرَت اْلَقِويُّ ااْلأ

اأما الراأي الثاين فذهب اإىل اأن العالقة بني العامل والوظيفة العامة هي عالقة  

وكالة ونيابة، اأي اأن االإمام نائب عن االأمة، ومبا اأنه ال ي�صتطيع القيام بالعمل ب�صخ�صه 

.
45

فهو مفو�ض يف اأن يعني من ذوي الكفاءة واالأمانة من ي�صاعده على اأداء االأمانة
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اأما الراأي الثالث فذهب اإىل اأن العالقة بني العامل و الوظيفة هي عالقة  وكالة 

باأجر، وبالتايل جمع بني الراأيني ال�صابقني، فالوايل وكيل ينوب عن االأمة يف اإدارة 

�صوؤونها ويتقا�صى اأجراً مقابل هذا العمل، وللوايل احلق يف اختيار من يعينه يف اإدارة 

 .
46

�صوؤون االأمة كوكيل عن االأمة بالتفوي�ض

وقد بني املاوردي طبيعة العالقة بني العامل والدولة االإ�صالمية بقوله: “فاإذا 

اأو  اأن يكون م�صتدمياً  اإما  اأمرين:  اأحد  �صح التقليد وجاز النظر مل يخل حاله من 

منقطعاً، فاإن كان م�صتدمياً كالنظر يف اجلباية والق�صاء وحقوق املعادن في�صح نظره 

فهو على  كان منقطعاً  واإن  تنظيمية(.  )اأي عالقة  يعزل  بعد عام ما مل  فيها عاماً 

الغنيمة،  ق�صم  على  كالوايل  عام  كل  يف  العود  معهود  يكون  ال  اأن  اأحدهما  �صربني: 

وال�صرب  الغنائم.  من  غريها  ق�صمة  يف  النظر  له  ولي�ض  منها  فراغه  بعد  فينعزل 

يليه،  ا�صتخرج يف عام عاد فيما  اإذا  الذي  اأن يكون عائداً يف كل عام كاخلراج  الثاين 

فقد اختلف الفقهاء: هل يكون اإطالق تقليده مق�صوراً على نظر عامه، اأو حممواًل 

على كل عام ما مل يعزل، على وجهني: اأحدهما اأنه يكون مق�صوراً للنظر على العام 

الذي هو فيه، فاإذا ا�صتوفى خراجه اأو اأخذ اأع�صاره انعزل ومل يكن له اأن ينظر يف العام 

الثاين اإال بتقليد م�صتجد اقت�صاراً على اليقني، والوجه الثاين اأنه يحمل على جواز 

.
47

النظر يف كل عام ما مل يعزل اعتباراً بالعرف

  مما �صبق يت�صح لنا اأن اأثر العالقة التعاقدية على الطبيعة القانونية لال�صتقالة 

تتمثل يف االآتي:

1- كما بداأت العالقة بني الطرفني بتوافق اإرادتني واإيجاب وقبول، اأي�صاً تنتهي 

هذه العالقة بنف�ض الطريقة اأو بالطريقة التي مت الن�ض عليها يف العقد، وبالتايل 

يجوز للعامل اأن ينهي عالقته بالوظيفة عن طريق اال�صتقالة؛ الأن مثل هذه العقود 

عادة حتدد كيفية انتهاء العالقة، وغالباً تكون باإخطار اأحد الطرفني الطرف االآخر 

برغبته يف اإنهاء العالقة قبل وقت معني، وفق ما جاء يف العقد، وال يتطلب هذا قبول 

، واإذا ت�صرر اأي من الطرفني ب�صبب اإنهاء العالقة من 
48

ال�صلطة املخت�صة لال�صتقالة

طرف واحد، له احلق يف اللجوء اإىل الق�صاء.

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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2- ال ي�صتطيع العامل امل�صتقيل العدول عن ا�صتقالته بعد تقدميها؛ الأن اال�صتقالة 

يف هذه احلالة تنهي العقد مبجرد �صدورها، وبالتايل ال ي�صتطيع العامل اإعادة العقد 

.
49

املنتهي، لكن هذا ال مينع من اإبرام عقد جديد مبوافقة اجلهة االإدارية املخت�صة

املطلب الثاين

الطبيعة القانونية لال�صتقالة يف حالة العالقة التنظيمية

لقد تطور الفكر االإداري يف كثري من بالد العامل وترتب على ذلك تغيري بع�ض 

املفاهيم، منها اأن العالقة بني العامل وال�صلطة االإدارية بداأت تعاقدية وفق ما ذكرنا، 

والت�صريع  الفقه  نراه يف  ما  اأو الئحية، وهذا  تنظيمية  اأ�صحت  العالقة  اأن هذه  اإال 

.
50

الفرن�صي

كما اأن الفقه والت�صريع امل�صري �صارا على نف�ض االجتاه بعد اأن كانت العالقة بني 

.
51

الطرفني تعاقدية وفق ما ذكرنا

االإدارية  ال�صلطة  بني  يربط  ما  اأن  الالئحية  اأو  التنظيمية  بالعالقة  ويق�صد 

�صروط  اأن  اإال  تعاقدية،  العالقة  بداأت  ولو  حتى  الالئحة،  اأو  القانون  هو  والعامل 

االإدارية  لل�صلطة  اللوائح، وكذلك يجوز  اأو  القوانني  اإذا خالفت  بها  يوؤخذ  العقد ال 

تعديل العقد من طرف واحد مراعاة للم�صلحة العامة.

هذا  على  و�صارت  تنظيمية  بداأت  والدولة  العامل  بني  فالعالقة  ال�صودان  يف  اأما 

النحو حتى االآن، ويوؤكد ذلك املادة)26( من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�صنة 2007م 

والتي تن�ض على االآتي: “تكون العالقة بني العاملني والدولة على الوجه االآتي:

موؤ�ص�صية حتكمها القوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�صاأن. (1 )

. تعاقدية يحدد التزاماتها املتبادلة عقد اخلدمة” ( 2)

وهو نف�ض ن�ض املادة)23( من قانون اخلدمة العامة ل�صنة 1995م امللغي.

لذلك ميكن القول باأن العالقة بني العامل والدولة يف ال�صودان كاأ�صل هي عالقة 
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املادة)27(  ذكرتها  ا�صتثنائية  التعاقدية فمحدودة يف حاالت  العالقة  اأما   ، تنظيمية 

من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�صنة 2007م بقولها : 

ال�صرورة  حتتم  حمددة  مهام  الأداء  االأجانب  اأو  ال�صودانيني  مع  التعاقد   )1(“
اأداءها عن طريق التعاقد.

وذوي  واخلرباء  العلميني  والباحثني  اجلامعات  اأ�صاتذة  مع  التعاقد   )2(

التخ�ص�صات النادرة بعد �صن التقاعد”.

العالقة  عرب  يتم  العامة  اخلدمة  يف  التوظيف  فاإن  احلالتني  هاتني  غري  اأما 

الالئحية اأو التنظيمية كاأ�صل وفق ما ذكرنا.

اأما يف الدولة االإ�صالمية فقد ذكرنا اأن العالقة بني العامل والدولة هي عالقة 

تعاقدية يف بدايتها مثل تعيني �صيدنا معاذ بن جبل والياً على اليمن من قبل الر�صول

العالقة  باأن  القول  ميكن  لذلك   ،  e اهلل  ر�صول  تويف  اأن  اإىل  العمل  يف  وا�صتمر   e
باملفهوم  اأو الئحية  تنظيمية  اأ�صبحت  االإ�صالمية  والدولة  بني معاذ ر�صي اهلل عنه 

االإ�صالمية، ولي�ض وفق ما  ال�صريعة  اأحكام  القرارات وفق  . والعامل يتخذ  احلديث 

عليه من عينه، كما اأن هذه العالقة ميكن تعديلها من طرف واحد هو الدولة، مثال 

"يجوز يف االأرزاق التي تطلق للقا�صي  لذلك ما جاء يف الفروق للقرايف حيث قال: 

الدفع والقطع والتقليل والتكثري والتغيري، وقد تعر�ض م�صلحة اأعظم من م�صلحة 

. 
الق�صاء، فيتعني على االإمام ال�صرف فيها"52

وهذا يبني بو�صوح اأن الدولة االإ�صالمية لها احلق يف تعديل �صروط العقد من 

طرف واحد، واأن املوظف ي�صتمر يف اأداء عمله وفق حاجة امل�صلحة العامة ، وهذا النوع 

من العالقة ال تتوفر اإال يف العالقة التنظيمية اأو الالئحية وفق ما ذكرنا.

مما �صبق يت�صح لنا اأن اأثر العالقة التنظيمية على اال�صتقالة تتمثل يف االآتي:

1- ا�صتمرار العامل يف مزاولة عمله بعد تقدمي طلب اال�صتقالة حتى ال ي�صبب 

انتظام العمل، ويتيح الفر�صة لل�صلطة املخت�صة النظر يف طلب اال�صتقالة  خلاًل يف 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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والبت فيه، واإال فاإنه قد يتعر�ض للم�صاءلة القانونية اإذا مل ي�صتمر يف اأداء العمل . 

وقد اأكد املاوردي هذا االجتاه بقوله: “وجاز اخلروج من العمل )اأي اال�صتقالة( اإذا 

�صاء بعد اأن ينهي اإىل موليه )ال�صلطة املخت�صة( حال تركه، حتى ال يخلو عمله من 

، اأما القوانني واللوائح احلديثة فقد اأكدت هذا االأمر وفق ما ذكرنا مثل 
ناظر فيه”53

ن�ض املادة ) 1/148/اأ ( من الئحة اخلدمة املدنية ل�صنة 2007 امل�صار اإليها من قبل .

اأمر من ال�صلطة املخت�صة  2- العدول عن اال�صتقالة: وهذا جائز ما مل ي�صدر 

بقبول اال�صتقالة، فاإذا �صدر قرار قبول اال�صتقالة فال يجوز للعامل الرجوع ، اإال من 

اإذا �صحب العامل طلب اال�صتقالة قبل النظر  خالل اإجراءات تعيني جديدة، كذلك 

�صحب  بعد  باطاًل  القبول  اأ�صبح  واإال  قبولها،  املخت�صة  لل�صلطة  ال يجوز  اأي�صاً  فيه 

اال�صتقالة.

املطلب الثالث

مدى اعتبار ال�صتقالة حق

رابطة  وهي  واالإدارة  العامل  بني  جتمع  التي  القانونية  الرابطة  خالل  من 

تنظيمية، يت�صح لنا اأن العامل قد انتظم يف ال�صلك الوظيفي باإرادته احلرة دون اإكراه، 

يحددها  التي  ال�صروط  وفق  ولكن  العمل،  ترك  على حريته يف  ذلك  ينطبق  كذلك 

القانون، لذلك ميكن القول اإن اال�صتقالة حق للعامل بناء على االآتي:

هذا  ا�صتخدام  �صلطة  من  ميكنه  اال�صتقالة  يف  باحلق  للعامل  االعرتاف  اإن   -1

احلق، بناء على اأن العالقة الوظيفية متت بر�صا العامل، ولن ت�صتمر هذه العالقة 

اإال با�صتمرار الر�صا. اأما اإذا عرب العامل عن عدم ر�صاه بالوظيفة يف اأي وقت، فيجوز 

له اإنهاء هذه العالقة، ولكن باتباع ال�صوابط التي ن�ض عليها القانون اأو الالئحة.

2- اإن اال�صتقالة حق كفله القانون للعامل اإذا رغب يف التخلي عن وظيفته، وقد 

ن�صت املادة)1/148/اأ( من الئحة اخلدمة املدنية ل�صنة 2007م على ذلك، كذلك ن�ض 

قانون العاملني املدنيني امل�صري  على ذلك يف مادته رقم)97( وفق ما ذكرنا.
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3- من احلقوق الد�صتورية للعامل اأال يجرب على اأداء عمل ال يرغب فيه، وهذا 

ما ن�صت عليه املادة)2/30( من د�صتور ال�صودان االنتقايل ل�صنة 2005م، بقولها: “ال 

يجوز اإرغام اأحد على اأداء عمل ق�صراً، اإال كعقوبة ترتتب على االإدانة بو�صاطة حمكمة 

خمت�صة”.

وما ورد يف التاريخ االإ�صالمي اأي�صاً يوؤيد ما اأكدت عليه القوانني احلديثة باأن 

اإذا  العمل  من  اخلروج  له  “وجاز  املاوردي:  قول  على  بناء  له  حق  العامل  ا�صتقالة 

�صاء )اأي العامل( بعد اأن ينهي اإىل موليه حال تركه، حتى ال يخلو عمله من ناظر 

.
فيه”54

االإدارية  لل�صلطة  يجوز  وال  للعامل،  حق  اال�صتقالة  اأن  لنا  يت�صح  �صبق  مما   

املخت�صة اأن حترمه من ممار�صة هذا احلق وفقاً لل�صروط التي ي�صعها القانون، واإذا 

منع العامل من مبا�صرة هذا احلق فله اأن يلجاأ اإىل الق�صاء للحكم له به .

املبحث اخلام�ص

اآثــار ال�صتقــالة

ميكن  املخت�صة  االإدارية  وال�صلطة  العامل  من  كل  مواجهة  يف  اآثار  لال�صتقالة 

اإجمالها فيما يلي:

العامل  القانونية بني  الرابطة  اإنهاء  اال�صتقالة  لتقدمي  املبا�صرة  االآثار  1- من 

واالإدارة التي يعمل فيها، وهذا يتوقف على قبول اجلهة االإدارية املخت�صة لال�صتقالة، 

وبالتايل ي�صبح العامل اأجنبياً عن اإدارته ال�صابقة، وي�صتبعد ا�صم العامل امل�صتقيل من  

ك�صوفات العاملني واملرتبات، ويجب عليه ت�صليم عهدته اإن وجدت.

2- يف حالة عدم قبول اال�صتقالة من قبل اجلهة املخت�صة، فاإن للعامل احلق يف 

رفع اأمره اإىل الق�صاء للح�صول على حكم يف ذلك وفق ما ذكرنا.

اإذا غادر العامل عمله مبجرد تقدمي طلب اال�صتقالة وقبل قبوله من قبل   -3

مع  يتعار�ض  الت�صرف  الأن  تاأديبية،  عليه عقوبة  ذلك يرتتب  فاإن  املخت�صة،  اجلهة 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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تعطيل  اإىل  يوؤدي  قد  وبالتايل  وا�صطراد،  بانتظام  العامة  املرافق  ا�صتمرارية  مبداأ 

امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة ولو موؤقتاً، بخا�صة يف االإدارات اخلدمية. ولذلك 

جند اأن القوانني تلزم العامل امل�صتقيل باال�صتمرار يف وظيفته حتى تقبل ا�صتقالته، 

وحتى اإذا مل ترد اجلهة املخت�صة على طلب اال�صتقالة ن�ض القانون على مدة ثالثني 

يوماً للرد، وبعد مرور هذا االأجل تعترب اال�صتقالة قد قبلت ولو مل ترد اجلهة االإدارية 

املخت�صة، كما ن�ض القانون على �صرورة اإخطار ال�صلطة االإدارية املخت�صة قبل ع�صرة 

.
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اأيام من انق�صاء تلك املدة حتى تتمكن االأخرية من اختيار البديل

فاالأثر  اال�صتقالة،  قبول  بعد  وظيفته  يف  العمل  امل�صتقيل  العامل  با�صر  اإذا   -4

يتمثل يف ناحيتني: 

من الناحية االأوىل اإذا كان العامل ح�صن النية، اأي اأنه با�صر العمل حتى ال يتوقف 

بغيابه، ومل ينو بهذا العمل اإال ا�صتمرار املرفق، ففي هذه احلالة تنطبق عليه نظرية 

املوظف الفعلي الذي يق�صي باأن جميع االأعمال التي قام بها ما دام ح�صن النية تعترب 

.
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اأعمال م�صروعة وتعامل معاملة العامل احلقيقي

ومن الناحية الثانية اإذا قام العامل امل�صتقيل بالعمل بعد قبول ا�صتقالته ب�صوء 

يخ�صع  وبالتايل  منه،  يقبل  ال  العمل  فهذا  مثاًل،  الأقربائه  خدمة  يقدم  كاأن  نية، 

للم�صاءلة القانونية.

اأو  �صواء كان تفوي�ض توقيع  التفوي�ض  انتهاء  5- يرتتب على قبول اال�صتقالة 

اأن التفوي�ض له طابع �صخ�صي يرتبط باملفو�ض  تفوي�ض اخت�صا�ض، وذلك باعتبار 

اأن  اأراد التفوي�ض(  اإليه، فاإذا غادر العمل يف االإدارة املعنية فيجب على املفو�ض )اإذا 

ي�صدر قراراً اآخر لتفوي�ض خلفه اأو غريه، فاالخت�صا�صات املفو�صة ال يجوز تفوي�صها 

.
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مرة اأخرى من قبل املفو�ض اإليه

وذهب راأي اآخر اإىل اأن تفوي�ض االخت�صا�ض ال يتاأثر باال�صتقالة؛ الأنه ال يقوم 

على الطابع ال�صخ�صي، بل يرتبط بالوظيفة، وبالتايل ا�صتقالة املفو�ض اإليه ال يوؤثر 

.
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على تفوي�ض من يخلفه بنف�ض االخت�صا�ض
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عليه  يرتتب  املخت�صة  االإدارية  اجلهة  قبل  من  وقبولها  اال�صتقالة  تقدمي   -6

امل�صري  الق�صائية  ال�صلطة  قانون  ا�صتثناًء يف  ورد  وهذا  التاأديبية،  الدعوى  �صقوط 

ل�صنة 1972م يف املادة)104(، وكذلك ورد يف قانون تنظيم جمل�ض الدولة امل�صري ل�صنة 

1972م يف املادة)117(، فالقا�صي ت�صقط عنه الدعوى التاأديبية اإذا قدم ا�صتقالته وفق 

القانون االأخري.

كذلك ن�صت املادة)111( من قانون تنظيم اجلامعات ل�صنة 1972م على اأن ا�صتقالة 

ع�صو هيئة التدري�ض باجلامعة يوؤدي اإىل انق�صاء الدعوى التاأديبية يف مواجهته.

يف  التاأديبية  الدعوى  ب�صقوط  يفيد  ما  جند  فلم  ال�صوداين  القانون  يف  اأما 

مواجهة العامل امل�صتقيل كما هو عليه ال�صاأن يف القانون امل�صري، بل جند العك�ض، اأي 

اأن العامل املحال اإىل جلنة حما�صبة تاأديبية ال يجوز له تقدمي ا�صتقالته اأو قبولها ، 

وهذا ما جاء يف ن�ض املادة)1/149( من الئحة اخلدمة املدنية القومية ل�صنة 2007م 

التي تقول: “ال يجوز ا�صتقالة العامل اأو قبول ا�صتقالته اإذا كان موقوفاً عن العمل اأو 

هناك اإجراءات حتقيق اأو حماكمة جارية �صده”.

املنكر وفق ما جاء يف  الن�ض ين�صجم مع مبداأ االأمر باملعروف والنهي عن  هذا 

َوَيْنَهْوَن  وِف  ِبامْلَْعرحُ وَن  رحُ محُ
َياأْ َبْع�ٍض  ْوِلَياء 

َ
اأ ْم  هحُ َبْع�صحُ حُوؤِْمَناتحُ  َوامْل حُوؤِْمنحُوَن  )َوامْل تعاىل:  قوله 

وِف َوَتْنَهْوَن  وَن ِبامْلَْعرحُ رحُ محُ
ْخِرَجْت ِللنَّا�ِض َتاأْ

حُ
ٍة اأ مَّ

حُ
نتحُْم َخرْيَ اأ ، وقوله تعاىل:) كحُ

59
َعِن امْلحُنَكِر(

باملعروف  "مروا  و�صلم:  الر�صول �صلى اهلل عليه  ، وقول 
60

)ِ
ّ

ِباهلل وؤِْمنحُوَن  َوتحُ حُنَكِر  امْل َعِن 

.
وانهوا عن املنكر قبل اأن تدعو فال ي�صتجاب لكم"61

على  ينطبق  وهذا  اإزالته،  يجب  منكراً  فعله  يعترب  ال�صارع  اأمر  يخالف  فالذي 

املخالفة التي ارتكبها العامل، وبالتايل ال ي�صمح له بتقدمي ا�صتقالته، وال تقبل منه 

اإال بعد اأن يحا�صب على ما ارتكبه من خمالفة .

7- ومن االآثار املرتتبة على اال�صتقالة منع العامل امل�صتقيل من العمل �صد اإدارته 

يف  يرتافع  اأن  يجوز  ال  اإدارته  من  ا�صتقال  الذي  القانوين  امل�صت�صار  مثاًل  ال�صابقة، 

ق�صايا �صد اجلهة التي ا�صتقال منها، كذلك قد يحظر القانون على بع�ض امل�صتقيلني 

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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من العمل لدى الدولة االأجنبية ملدة معينة مثل ما جاء يف قانون تنظيم العمل لدى 

احلكومات واملوؤ�ص�صات االأجنبية ل�صنة 1969م امل�صري الذي منع الوزراء ونواب الوزراء 

ومن يف درجتهم، من العمل بعد اال�صتقالة لدى احلكومات واملوؤ�ص�صات االأجنبية اأو 

من يقومون باأعمال مل�صلحتهم ملدة خم�ض �صنوات بعد ترك العمل.

8- من اآثار اال�صتقالة على العامل امل�صتقيل اأنه ال يجوز له التعيني يف اخلدمة 

العامة اإال بعد مرور �صتة اأ�صهر على قبول ا�صتقالته، وهذا ما ن�صت عليه املادة)3/23( 

من الئحة اخلدمة املدنية احلايل بقولها: “ال يجوز اإعادة اأي عامل انتهت خدمته 

باال�صتقالة اإال بعد م�صي �صتة اأ�صهر من تاريخ انتهاء اخلدمة”.

لعل امل�صرع ال�صوداين اأراد بهذا الن�ض اأن مينع العمال من املفا�صلة بني اأجهزة 

يف  االأداء  على  �صلبية  اآثار  عليه  يرتتب  مما  اأخرى،  اإىل  اإدارة  من  واالنتقال  الدولة 

اخلدمة العامة.

9- اأي�صاً من االآثار املرتتبة على اال�صتقالة حرمان العامل امل�صتقيل من مكافاأة 

نهاية اخلدمة، وهذا ما ن�صت عليه املادة)1/25( من قانون معا�صات العاملني باخلدمة 

املعا�صية م�صتحقاً  املوظف يف اخلدمة  “يكون  993م بقولها:  ل�صنة  ال�صوداين  العامة 

باالإ�صافة الأي ا�صتحقاقات اأخرى ملكافاأة نهاية اخلدمة مقدارها مرتب �صهرين تدفع 

مرة واحدة عند نهاية اخلدمة، ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�صبب اال�صتقالة اأو الف�صل 

اأما غري ذلك  الرتكاب جرمية خملة بال�صرف اأو االأمانة اأو الف�صل ب�صبب الغياب”، 

فلم ين�ض قانون املعا�صات على اأثر اآخر لال�صتقالة على املعا�ض.

اأثر على املعا�ض وفق ن�ض املادة)23(  اأما يف القانون امل�صري فاإن اال�صتقالة لها 

من قانون التاأمني واملعا�صات ملوظفي الدولة وم�صتخدميها وعمالها املدنيني ل�صنة 

1963م ، فقد ن�صت هذه املادة على تخفي�ض املعا�ض يف حالة اال�صتقالة بن�صب متفاوتة 

ترتاوح بني 10% اإىل 20% ح�صب �صن العامل امل�صتقيل.

ومع ذلك فقد اأعفى بع�ض الفئات من هذا االأثر مثل الوزراء ونوابهم وغريهم 

.
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مبوجب قوانني متعددة
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االآن،  به  الذي يعمل  بال�صكل  املعا�ض  االأول فلم يعرف  االإ�صالمي  الع�صر  اأما يف 

اأن العطاء )املعا�ض( ي�صمل جميع امل�صلمني دون متييز  اأن الواقع يقول  بالرغم من 

كيفية  عن  املاوردي  اأورده  ما  ذلك  ومثال  احلديثة،  القوانني  عليه  تن�ض  ما  بعك�ض 

توزيع العطاء على كافة امل�صلمني حتى الر�صع منهم يف عهد �صيدنا عمر بن اخلطاب 

ر�صي اهلل عنه بداأ بقرابة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ، ومن �صبق يف االإ�صالم، ثم 

.
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املهاجرين، ثم االأن�صار ... الخ

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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خامتــــة:

تناولت هذه الدرا�صة تعريف اال�صتقالة لغة وا�صطالحاً، وبينت مدى م�صروعيتها، 

ثم عر�صت لركني اال�صتقالة املتمثلة يف اإرادة العامل، وقبول اال�صتقالة من قبل اجلهة 

املخت�صة، ثم تناولت اأنواع اال�صتقالة الثالث: ال�صريحة واحلكمية والتي�صريية، ثم 

عر�صت للطبيعة القانونية لال�صتقالة، وهل هي تعاقدية اأم تنظيمية؟ ومدى اعتبار 

اال�صتقالة  اآثار  اأخرياً  الدرا�صة  تناولت  ثم  امل�صتقيل،  للعامل  حق  اال�صتقالة  تقدمي 

�صواء بالن�صبة للعامل امل�صتقيل، اأو بالن�صبة للجهة االإدارية التي يعمل فيها.

امل�صري  القانون  من  وكل  ال�صوداين  القانون  بني  مقارنة  الدرا�صة  كانت  وقد 

والفرن�صي، نظرياً من خالل ما ن�صت عليه القوانني وتطبيقياً من خالل االأحكام 

الق�صائية يف هذا ال�صاأن.

وقد اهتمت الدرا�صة بتاأ�صيل ما ورد حديثاً بالرجوع اإىل الكتاب وال�صنة واالآراء 

الفقهية.

وخل�صت الدرا�صة اإىل بع�ض النتائج، جنملها فيما يلي:

اال�صتقالة جائزة �صرعاً. 1 -

واال�صتقالة  امل�صروطة،  اال�صتقالة  معاجلة  ال�صوداين  امل�صرع  اأغفل  2 -
التي�صريية )الت�صجيعية(.

م  3 -2007 ل�صنة  القومية  املدنية  )150( من الئحة اخلدمة  املادة  ن�ض  جاء 

خمالفاً لن�ض املادة)10/48( من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�صنة 2007م.

تردد امل�صرع ال�صوداين يف التمييز بني اال�صتقالة والف�صل من اخلدمة العامة. 4 -

اال�صتقالة حق للعامل يف اخلدمة العامة كفله القانون والد�صتور. 5 -

ل�صنة  القومية  املدنية  اخلدمة  قانون  من   ) املادة)12/48- 6 ن�ض  �صياغة 

2007م غري دقيقة.



)155(ال�صنة الرابعة العدد ال�صاد�ض - حمرم 1435هـ   - نوفمرب 2013م

وبناء على هذه النتائج، نو�صي بالآتي:

اإ�صافة مادة يف الئحة اخلدمة املدنية القومية احلالية تعالج اال�صتقالة  1 -
امل�صروطة، واال�صتقالة التي�صريية.

احلالية،  املدنية  اخلدمة  الئحة  من   ) املادة)150- 2 بني  التعار�ض  اإزالة 

واملادة)10/48( من قانون اخلدمة املدنية القومية احلايل.

املدنية  اخلدمة  والئحة  قانون  يف  والف�صل  اال�صتقالة  بني  اللب�ض  اإزالة  3 -
القومية.

( من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�صنة  اإعادة �صياغة ن�ض املادة)12/48- 4

2007م.

واحلمد هلل من قبل ومن بعد

اال�صتقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�صوداين)درا�صة تاأ�صيلية مقارنة(
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. 1  اأ�صتاذ م�صارك، كلية ال�صريعة، جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم.

    .)  اأبوبكر عبدالرازق بن همام ال�صنعاين، م�صنف عبدالرازق، ج4، ط2، املكتب االإ�صالمي، بريوت، �ض)150. 2

.)  ابن منظور، ل�صان العرب، ج11، دار اإحياء الرتاث العربي، ط3، بريوت 1993م، �ض)375. 3

 ابن حبان ، �صحيح ابن حبان على �صرط م�صلم ، حتقيق �صعيب االأرنوؤوط ، موؤ�ص�صة الر�صالة ، بريوت ، ط2. 4 ، 

1993م . وقد ورد هذا احلديث بال�صيغة التالية : » من اأقال نادماً بيعته اأقال اهلل عرثته يوم القيامة  » .

، مكتبة   ابن منظور، ل�صان العرب، ج11، املرجع ال�صابق، �ض)375(. عبداهلل الب�صتاين، معجم الب�صتان، ط1. 5

لبنان 1992م، �ض)926(.

.) د. حممود حلمي، �صرح نظام العاملني املدنيني، دار الفكر العربي، القاهرة، �ض)227. 6

.) د.اأنور ر�صالن، الو�صيط يف القانون االإداري، دار النه�صة العربية، القاهرة 1997م، �ض)370. 7

.) د. ال�صيد حممد اإبراهيم، �صرح قانون نظام العاملني املدنيني، دار املعارف، القاهرة 1966م، �ض)636. 8

 ،  د. حممد عبداحلميد اأبوزيد، دوام �صري املرافق العامة، ر�صالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 1975. 9

�ض)129( .

م،  د. عبداللطيف ال�صيد ر�صالن عودة، النظرية العامة لال�صتقالة، دار اجلامعة اجلديدة، االإ�صكندرية 2004. 10

�ض)43(.

. 11 االإ�صراب هو توقف العامل عن العمل احتجاجاً على اأمر معني، اأو املطالبة ب�صيء معني مثل: زيادة املرتب، اأو 

حت�صني بيئة العمل اأو غريها، واالإ�صراب عادة ال يقوم به العامل وحده، بل يقوم به عدد من العمال اأو كل العمال 

اإنهاء  اأن اال�صتقالة هي  اأو بدونه مع التم�صك باال�صتمرار يف العمل، والتمتع بامتيازاتها، يف حني  باتفاق م�صبق 

الرابطة بني العامل واجلهة التي يعمل فيها. د. عبداللطيف ال�صيد ر�صالن عودة، النظرية العامة لال�صتقالة، 

املرجع ال�صابق ، �ض) 48 _ 51 ( .

.)   �صورة البقرة: االآية )256. 12

( . و ابن قتيبة  هو اأحمد بن عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة   ابن قتيبة، عيون االأخبار، مرجع �صابق، ج1، �ض)60. 13

الدينوري ، اأبو جعفر ، قا�صي من اأهل بغداد ، توىل الق�صاء يف م�صر �صنة 321 هـ / 933 م ، وتويف 322 هـ /934 م 

الزركلي ، قامو�ض تراجم االأعالم ، ج 1 ، دار العلم للماليني ، بريوت ، �ض ) 209 ( .* عتبة بن غزوان بن جابر بن 

وهيب احلارثي املازين ، اأبو عبداهلل ، باين مدينة الب�صرة ، �صحابي قدمي االإ�صالم ، هاجر اإىل احلب�صة ، و�صهد 
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ترتيب الأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل 

)درا�صة حتليلية يف �صوء ال�صنة النبوية(

@
د . ي�صري �صعد عبد اهلل   
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م�صتخل�ص البحث:

يتلخ�ض هذا البحث يف ت�صليط ال�صوء على م�صاألة هي يف عداد امل�صائل االأ�صولية، 

من  تاأ�صيلها  وهو  اآخر  جانب  من  يطرقها  البحث  هذا  اأن  غري  الفقهية  والقواعد 

جانب ال�صنة النبوية وهذه امل�صاألة هي لدى اأهل العلم برتتيب االأولويات وتعر�صت 

االأمثلة  �صرب  والعمل مع  العلم  االأولويات يف جانبي  ترتيب  الأهمية  الدرا�صة  هذه 

واإي�صاح النماذج من ال�صنة النبوية على اأهمية املراعاة لهذه امل�صاألة لكل مكلف واأن 

خلو االأذهان عنها اإما اأن يف�صي اإىل االنحراف يف العلم اأو الف�صاد يف العمل.
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على خامت االأنبياء و�صفوة املر�صلني، 

�صيدنا حممد املبعوث رحمة للعاملني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

وبعد:

اأو  فاإن ال�صنة النبوية ذاخرة بكل ما يريد الباحث تاأ�صيله من م�صائل �صرعية، 

�صك  واملعرفة، وال  العلم  اأو غري ذلك من �صروب  اأحكام فقهية،  اأو  اأ�صولية،  قواعد 

االإن�صان  االأمور كافة فما مل يدرك  االأولويات الأمر مهم جداً يف  اأن مراعاة ترتيب 

قدراً لي�ض بالي�صري من العلم برتتيب االأولويات فاإنه لرمبا قدم فا�صاًل على اأف�صل، 

ومهماً على اأهم، وح�صناً على اأح�صن، وبذلك يكون من املغبونني، يظن اأنه ربح مع اأنه 

من اخلا�صرين.

اأتعر�ض ل�صبب اختياري لهذا املو�صوع الذي  اأن  وجدير بالذكر يف هذه املقدمة 

يكمن يف اأهميته وحاجة النا�ض اإليه، ومما وقفت عليه من اأقوال العلماء يف هذا ال�صاأن 

موؤ�صر وا�صح الأهمية التعرف على ما هو اأوىل يف العلم والعمل على �صبيل املثال اأذكر 

عبارات بع�ض االأئمة يف ذلك. 

قال االإمام ابن اجلوزي:) ينبغي لالإن�صان اأن يعرف �صرف زمانه وقدر وقته، فال 

.
)1()

ي�صيع منه حلظة يف غري قربة، ويقدم فيه االأف�صل فاالأف�صل من القول والعمل

اأن  ال�صعادة  ومن  العلماء:  ب�صلطان  امللقب  عبدال�صالم  الدين  عز  االإمام  وقال 

يختار املرء لنف�صه املواظبة على اأف�صل االأعمال فاأف�صلها بحيث ال ي�صع بذلك ما هو 

.
)2(

اأوىل بالتقدمي منه

وقال ابن تيمية: وعلى هذا ا�صتقرت ال�صريعة برتجيح خري اخلريين ودفع �صر 

.
)3(

ال�صرين وترجيح الراجح من اخلري وال�صر املجتمعني

وقال اأي�صاً: والر�صل بحُعثوا بتح�صيل امل�صالح وتكميلها وتعطيل املفا�صد وتقليلها، 

.
)4(

وتقدمي خري اخلريين على اأدناهما ح�صب االإمكان، ودفع �صر ال�صرين بخريهما

وقال اأي�صاً: واملوؤمن ينبغي له اأن يعرف ال�صرور الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�صنة 

االأمور  اأحكام  بني  فيفرق  وال�صنة  الكتاب  يف  ومراتبها  الواقعة  اخلريات  يعرف  كما 

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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الواقعة الكائنة والتي يراد اإيقاعها يف الكتاب وال�صنة ليقدم ما هو اأكرث خرياً واأقل 

�صراً على ما هو دونه، ويدفع اأعظم ال�صرين باحتمال اأدناهما ويجتلب اأعظم اخلريين 

بفوات اأدناهما. فاإن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل يعرف اأحكام 

اهلل يف عباده، واإذا مل يعرف ذلك كقوله وعمله بجهل، ومن عبد اهلل بغري علم كان ما 

.
)5(

يف�صد اأكرث مما ي�صلح

وقال اأي�صاً: ... كما يقال: لي�ض العاقل الذي يعلم اخلري من ال�صر، واإمنا العاقل 

الذي يعلم خري اخلريين، و�صر ال�صرين وين�صد:

)6(
اإن اللبيب اإذا بدى من ج�صمه     **      مر�صان خمتلفان داوى االأخطرا

ال�صرين فيه  اتباع خري اخلريين مطلوب واجتناب �صر  وقال االإمام الزرك�صي: 

.
)7(

مرغوب

ومدى  العلم  هذا  اأهمية  العلم  الأهل  املعزوة  االأقوال  هذه  خالل  من  نالحظ 

احتياج املكلفني ملعرفته، وهذا ما دعاين اإىل اختيار هذا املو�صوع الأ�صتفيد من تاأ�صيل 

م�صائل كثرية من القواعد واالأخالق واالأحكام والتقعيد لها من خالل ال�صنة النبوية 

واإدراك  وترتيبها،  باالأولويات  للعلم  البالغة  االأهمية  اأبرز  لكي  وكذلك  املطهرة، 

التفاوت بني االأمور واملفا�صلة بني االأ�صياء، وذلك يحتاج له كل اإن�صان م�صلم ال �صيما 

من ت�صدى لواجب االإر�صاد والتعليم والفتوى.

هذا وقد ق�صمت البحث اإىل مقدمة وف�صلني وخامتة وفهر�صاً للم�صادر واملراجع 

�صائاًل اهلل تعاىل التوفيق وال�صداد، والهدى والر�صاد اإنه ح�صبي وعليه االعتماد.
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الف�صل الأول

 ترتيب الأولويات يف العلم وفيه ثالثة مباحث

املبحث الأول

 تقدمي العلم على العمل

يف بدء هذا الف�صل املتعلق برتتيب االأولويات فيما يتعلق بالعلم كان ال بد من 

االإ�صارة اإىل اأن العلم يف اأ�صله مقدم على العمل.

وقد ترجم االإمام البخاري يف �صحيحه يف كتاب العلم �صراحة باأن العلم مقدم 

 .
)8(

على العمل يف ترجمته لباب منه حيث قال: باب العلم قبل القول والعمل ...

قال االإمام ابن حجر الع�صقالين: قال ابن املنري: اأراد به اأن العلم �صرط يف �صحة 

القول والعمل فال يعتربان اإال به فهو متقدم عليهما الأنه م�صحح للنية امل�صححة 

للعمل فنبه امل�صنف على ذلك حتى ال ي�صبق اإىل الذهن من قولهم: اإن العلم ال ينفع 

.
)9(

اإال بالعمل. تهوين اأمر العلم والت�صاهل يف طلبه

وقال االإمام ابن بطال: قال املهلب: العمل ال يكون اإال مق�صوداً هلل معنًى متقدماً، 

تعاىل، فحينئٍذ  العمل هلل  واإخال�ض  الثواب  ما وعد اهلل عليه من  املعنى هو علم  وذلك 

يكون العمل مرجو النفع اإذا تقدمه العلم، ومتى خال العمل من النية، ورجاء الثواب عليه 

.
)10(

واإخال�ض العمل هلل تعاىل، فلي�ض بعمل، واإمنا هو كفعل املجنون الذي رحُفع عنه القلم

اأن العلم  اأي: هذا باب يف بيان  الباب مبا�صرة:  وقال االإمام العيني بعد ترجمة 

قبل القول والعمل، واأراد اأن ال�صيء يعلم اأواًل ثم يحُقال ويحُعمل به، فالعلم مقدم عليهما 

بالذات، وكذا مقدم عليهما بال�صرف؛ الأنه عمل القلب وهو اأ�صرف اأع�صاء البدن ... 

اأمل ت�صمع قوله تعاىل حني بداأ به  ئل �صفيان ابن عيينة عن ف�صل العلم فقال:  و�صحُ

فقال )فاعلم اأنه ال اإله اإال اهلل وا�صتغفر لذنبك( )�صورة حممد: 19( فاأمره بالعمل 

.
)11(

بعد العلم

نخل�ض من ذلك اإىل اأن العلم اإمام العمل، واأن تقدمي العلم عليه كتقدمي االإمام 

على املاأموم، ومن تقدم على اإمامه بطل مق�صوده ومبتغاه.

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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املبحث الثاين

 ترتيب الأولويات يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل:

اإن من �صمن ترتيب االأولويات يف جانب متعلق بالعلم وهو الدعوة اإىل اهلل تعاىل 

اأن يراعى فيها تقدمي  التي تعترب عملية تعليم للخلق وهداية واإر�صاد لهم فال بد 

ل لذلك بحديث معاذ ملا بعثه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  االأهم فاملهم، وميكن اأن نوؤ�صِّ

و�صلم اإىل اليمن فقال: )ادعهم اإىل �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأين ر�صول اهلل، فاإن هم 

اأطاعوا لذلك فاعلمهم اأن اهلل قد افرت�ض عليهم خم�ض �صلوات يف كل يوم وليلة، فاإن 

هم اأطاعوك لذلك فاأعلمهم اأن اهلل قد افرت�ض عليهم �صدقة يف اأموالهم توؤخذ من 

.
)12(

اأغنيائهم وترد على فقرائهم(

قال االإمام النووي: ... قد رتب �صلى اهلل عليه و�صلم هذه االأمور يف الدعاء اإىل 

االإ�صالم وبداأ باالأهم فاالأهم، اأال تراه بداأ �صلى اهلل عليه و�صلم بال�صالة قبل الزكاة؟ 

.
)13(

ومل يقل اأحد اأنه ي�صري مكلفاً بال�صالة دون الزكاة

على  الزكاة  ترتيب  يف  احلكمة  وقيل   ... الع�صقالين:  حجر  ابن  االإمام  وقال 

ال�صالة اأن الذي يقر بالتوحيد ويجحد ال�صالة يكفر بذلك في�صري ماله فيئاً فال 

خر عن ذكر ال�صالة الأنها اإمنا 
حُ
تنفعه الزكاة، واأما قول اخلطابي: اإن ذكر ال�صدقة اأ

جتب على قوم دون قوم واأنها ال تكرر تكرار ال�صالة فهو ح�صن، ومتامه اأن يقال: بداأ 

باالأهم فاالأهم وذلك من التلطف يف اخلطاب الأنه لو طالبهم باجلميع يف اأول مرة 

.
)14(

مل ياأمن النفرة

ويبني االإمام ابن عالن احلكمة من ذلك الرتتيب قائاًل: والغر�ض بذلك التدريج 

حتى ال ينفروا من كرثتها لو جمعت، وتقدمي ال�صالة ل�صرفها ولكونها بدنية اأ�صهل 

.
)15(

�ِصٌق من الزكاة لكونها مالية وبذل املال محُ

وقال االإمام ابن املوقت احلنفي: وترتيب الدعوة يف حديث معاذ ال يوجب توقف 

التكليف بوجوب اأداء ال�صرائع على االإجابة باالإميان اأال ترى اأنه ذكر افرتا�ض الزكاة 

بعد ال�صالة وال قائل باأن الزكاة اإمنا جتب بعد ال�صالة يف حق من اآمن، غاية ما فيه 

.
)16(

تقدمي االأهم فاالأهم مع مراعاة التخفيف يف التبليغ

ات�صح لنا من خالل هذا املبحث اأهمية مراعاة االأولويات يف جانب الدعوة اإىل 



)165(ال�صنة الرابعة العدد ال�صاد�ض - حمرم 1435هـ   - نوفمرب 2013م

دين اهلل تعاىل، واأن مالحظة التدرج يف ما يتعلق بعنا�صر وبنود املاأمورات اأمر يف غاية 

االأهمية لكي تنجح الدعوة يف هداية اخللق اإىل دين احلق، وهو اأمر مهم كذلك يف 

توجيه امل�صلمني ون�صحهم واإر�صادهم اإىل اأمور دينهم. 

املبحث الثالث: تقدمي تعلم العلوم العينية على الكفائية:

من االأمور التي ينبغي مراعاة ترتيبها يف جانب العلم تقدمي تعلم العلم العيني 

قبل الكفائي، وقد ق�صم العلماء من هذا القبيل العلم اإىل ثالثة اأق�صام:

االأول: فر�ض العني وهو تعلم املكلف ما ال يتاأدى الواجب الذي تعني فعله اإال به، 

ككيفية الو�صوء وال�صالة ونحوهما، ...، واأما اأ�صل واجب االإ�صالم وما يتعلق بالعقائد 

فيكفي فيه الت�صديق بكل ما جاء به ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم واعتقاده اعتقاداً 

جازماً �صليماً من كل �صك.

الثاين: فر�ض الكفاية وهو حت�صيل ما ال بد للنا�ض منه يف اإقامة دينهم من العلوم 

واللغة  والنحو  والفقه  واالأ�صول،  وعلومهما،  واالأحاديث  القراآن،  كحفظ  ال�صرعية 

والت�صريف، ومعرفة رواة احلديث واالإجماع، واأما ما لي�ض علماً �صرعياً ويحُحتاج اإليه 

يف قوام اأمر الدنيا كالطب واحل�صاب ففر�ض كفاية اأي�صاً.

الثالث: النفل وهو كالتبحر يف اأ�صول االأدلة واالإمعان فيما وراء القدر الذي يح�صل 

به فر�ض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغر�ض العمل، ال ما يقوم به العلماء 

.
)17(

من متييز الفر�ض من النفل، فاإن ذلك فر�ض كفاية يف حقهم

نخل�ض من كالم االإمام النووي اأن العلم منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي ومنه 

ما هو نافلة وتقدميه العيني يف الذكر م�صعر بتقدميه يف الرتبة كما هو وا�صح.

الكل  اإذ  با�صتق�صاء كل علم  العمر الأمرتك  ات�صع  لو  ابن اجلوزي:  االإمام  وقال 

.
)18(

ممدوح، فلما ق�صر العمر وجب تقدمي املهم واالأف�صل

نالحظ اأن االإمام ابن اجلوزي يرى اأن العلم حمموداٌ مطلقاً بالنظر اإىل ذاته، 

ولكن بالنظر اإىل غريه فقد يكون غريه اأوىل منه، وملا كان العمر ال يت�صع للجميع 

كان من الواجب مراعاة الرتتيب بني العلوم على ح�صب االأهمية واالأولوية.

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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الف�صل الثاين

ترتيب الأولويات يف العمل وفيه �صتة مباحث

املبحث االأول: تقدمي درء املفا�صد على جلب امل�صالح وفيه اأربعة مطالب:

ينبغي مراعاة الرتتيب فيما يتعلق باالأولويات يف جانب العمل ومن فروع ذلك 

تقدمي درء املف�صدة على جلب امل�صلحة وله مناذج كثرية يف ال�صنة النبوية ميكن اأن 

نق�صمها ح�صب تعددها اإىل مطالب، كل مطلب منها يتناول منوذجاً، وهذه النماذج 

التي �صنوردها لي�ض ح�صراً للوقائع بل جمرد اأمثلة لتع�صيد مو�صوع البحث.

املطلب االأول: ترك تغيري معامل الكعبة التي فعلتها قري�ض عند بناءها:

من النماذج الوا�صحة يف مراعاة ترتيب االأولويات فيما يتعلق بتقدمي امل�صلحة 

االأهم اإذا تعار�صت امل�صالح، وتقدمي درء املف�صدة على جلب امل�صلحة اإذا تعار�صتا اأن 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ترك اإعادة بناء الكعبة على اأ�صا�ض ما كانت عليه يف عهد 

�صيدنا اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم ويف احلديث املتفق عليه ما يبني ذلك بو�صوح 

مع ذكر احلكمة يف ذلك، فعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

قال لها: يا عائ�صة لوال اأن قومك حديث عهد بجاهلية الأمرت بالبيت فهدم فاأدخلت 

فيه ما اأخرج منه، واألزقته باالأر�ض، وجعلت له بابني باباً �صرقياً وباباً غربياً فبلغت 

.
)19(

به اأ�صا�ض اإبراهيم ... احلديث

النووي رحمه اهلل: ويف هذا احلديث دليل لقواعد من االأحكام: منها  االإمام  يقول 

اأو تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وتعذر اجلمع بني فعل امل�صلحة  اإذا تعار�صت امل�صالح 

وترك املف�صدة بحُديء باالأهم؛ الأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأخرب اأن نق�ض الكعبة 

و�صلم م�صلحة، ولكن  اإبراهيم �صلى اهلل عليه  كانت عليه من قواعد  ما  اإىل  وردها 

ملا كانوا  اأ�صلم قريباً، وذلك  اأعظم منه وهي خوفه فتنة بع�ض من  تعار�صه مف�صدة 

و�صلم،  عليه  اهلل  تغيريها عظيماً فرتكها �صلى  الكعبة فريون  يعتقدونه من ف�صل 

ومنها فكر ويل االأمر يف م�صالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد �صرر عليهم يف 

دين اأو دنيا اإال االأمور ال�صرعية كاأخذ الزكاة واإقامة احلدود ونحو ذلك، ومنها تاألف 

قلوب الرعية وح�صن حياطتهم واأن ال ينفروا، وال يتعر�ض ملا يخاف تنفريهم ب�صببه 

.
)20(

ما مل يكن فيه ترك اأمر �صرعي
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واملتاأمل يف نهي االإمام مالك لهارون الر�صيد ملا �صاأل مالكاً عن هدم الكعبة وردها 

اأال جتعل هذا  املوؤمنني  اأمري  يا  اإىل بناء ابن الزبري فقال له مالك: )نا�صدتك اهلل 

 
)21(

البيت لعبة للملوك ال ي�صاء اأحد اإال نق�صه وبناه فتذهب هيبته يف �صدور النا�ض(

املتاأمل لذلك يجد اأن فعل االإمام مالك ين�صجم مع ما ي�صتلهم من هذا احلديث الأن 

زوال هيبة البيت من القلوب مف�صدة واأّي مف�صدة فراعى االإمام مالك درءها مقدماً 

لها على جلب امل�صلحة التي هي اإعادة بنائه.

وقال االإمام ابن اجلوزي: قوله: )لوال حدثان قومك بالكفر( اأي حداثة عهدهم 

وهذا تنبيه على مراعاة اأحوال النا�ض ومداراتهم، واأال يبدهوا مبا يخاف قلة احتمالهم 

.
)22(

له، اأو مبا يخالف عاداتهم اإال اأن يكون ذلك من الالزمات

وقال االإمام ابن بطال: ... ويف هذا من الفقه اأنه يجب اجتناب ما ي�صرع النا�ض 

.
اإىل اإنكاره واإن كان �صواباً)23(

اأ�صد،  مف�صدة  وقوع  خوف  �صواب  هو  ما  ترك  وفيه  الزرقاين:  االإمام  وقال 

وا�صتئالف النا�ض اإىل االإميان، واجتناب ويل االأمر ما يت�صارع النا�ض اإىل اإنكاره، وفيه 

تقدمي االأهم فاالأهم من دفع املف�صدة وجلب امل�صلحة، واأنهما اإذا تعار�صا بديء بدفع 

.
)24(

املف�صدة، وحديث الرجل مع اأهله يف االأمور العامة، وفيه �صد الذرائع

وقال االإمام ابن تيمية: وامل�صلم قد يرتك امل�صتحب اإذا كان يف فعله ف�صاد راجح 

على م�صلحته كما ترك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بناء البيت على قواعد اإبراهيم 

...، هذا االأمر الذي كان عنده اأف�صل االأمرين للمعار�ض الراجح، وهو حدثان عهد 

 .
)25(

قري�ض باالإ�صالم ملا يف ذلك من التنفري لهم فكانت املف�صدة راجحة على امل�صلحة

وقال احلافظ ابن حجر: وي�صتفاد من هذا احلديث ترك امل�صلحة الأمن الوقوع 

يف املف�صدة، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�صية الوقوع يف اأنكر منه، واأن االإمام ي�صو�ض رعيته 

.
مبا فيه اإ�صالحهم ولو كان مف�صواًل ما مل يكن حمرماً)26(

املطلب الثاين: ترك قتل املنافقني:

مما يعد اأ�صاًل يف مراعاة االأولويات فيما يتعلق بدرء املفا�صد ترك قتل املنافقني 

مع ا�صتحقاقهم له يف حقيقة االأمر، ومن �صواهد ذلك احلديث املتفق عليه املروي عن 

بي 
حُ
جابر ر�صي اهلل عنه مطواًل ولنقت�صر على مو�صع ال�صاهد: ... وقال عبداهلل بن اأ

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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بن �صلول: اأقد تداعوا علينا لئن رجعنا اإىل املدينة ليخرجن االأعز منها االأذل فقال 

عمر: اأال نقتل يا ر�صول اهلل هذا اخلبيث؟ لعبد اهلل فقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

.
)27(

)ال يتحدث النا�ض اأنه كان يقتل اأ�صحابه(

قال االإمام ابن بطال: وقيل ملالك: مِلَ يقتلحُ الزنديق ور�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم مل يقتل املنافقني وقد عرفهم؟ فقال: الأن توبته ال تعرف واأي�صاً فاإن ر�صول 

ولو  بعلمه،  قتلهم  لكان  االإميان  يظهرون  وهم  قتلهم  لو  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

قتلهم بعلمه لكان ذريعة اإىل اأن يقول النا�ض قتلهم لل�صغائن والعداوة، والمتنع من 

اأراد االإ�صالم من الدخول فيه اإذا راأى النبى �صلى اهلل عليه و�صلم يقتل من دخل يف 

.
)28(

االإ�صالم؛ الأن النا�ض كانوا حديث عهد بالكفر

وقال االإمام ابن اجلوزي: وقوله: )ال يتحدث النا�ض اأنه يقتل اأ�صحابه( �صيا�صة 

بي كان من 
حُ
عظيمة، وحزم وافر؛ الأن النا�ض يرون الظاهر، والظاهر اأن عبداهلل بن اأ

امل�صلمني، ومن اأ�صحاب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم فلو عوقب من يكنُّ خالف ما 

.
)29(

يظهر مل يعلم النا�ض ذلك الباطن، فينفرون عمن يفعل هذا باأ�صحابه

وقال االإمام بدر الدين العيني: قوله: )ال يتحدث النا�ض اأنه كان يقتل اأ�صحابه( 

ويتنفر النا�ض عن الدخول يف االإ�صالم ويقول بع�صهم لبع�ض: ما يوؤمنكم اإذا دخلتم 

يف دينه اأن يدعي عليكم كفر باطن في�صتبيح بذلك دماءكم واأموالكم؟ فال ت�صلموا 

.
)30(

اأنف�صكم اإليه للهالك، فيكون ذلك �صبياًل لنفور النا�ض عن الدين

وقال االإمام النووي ملخ�صاً ملا ي�صتفاد من هذا احلديث: فيه ما كان عليه �صلى 

اهلل عليه و�صلم من احللم، وفيه ترك بع�ض االأمور املختارة وال�صرب على بع�ض املفا�صد 

خوفاً من اأن ترتتب على ذلك مف�صدة اأعظم منه، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

يتاألف النا�ض وي�صرب على جفاء االأعراب واملنافقني وغريهم لتقوى �صوكة امل�صلمني، 

وتتم دعوة االإ�صالم، وكان يعطيهم االأموال اجلزيلة لذلك، ومل يقتل املنافقني لهذا 

املعنى والإظهارهم االإ�صالم والأنهم كانوا معدودين يف اأ�صحابه �صلى اهلل عليه و�صلم 

.
)31(

ويجاهدون معه اإما حمية واإما لطلب دنيا، اأو ع�صبية ملن معه من ع�صائرهم

ويتحفنا االإمام اأبو العبا�ض القرطبي بخال�صة احلكمة من عدم قتل املنافقني 

يف تعليقه على احلديث قائاًل: وقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )ال يتحدث النا�ض اأن 
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ِلم نفاقهم يف عهد ر�صول اهلل  حممداً يقتل اأ�صحابه( دليل على اأن املنافقني الذين عحُ

�صلى اهلل عليه و�صلم كانوا م�صتحقني للقتل، لكن امتنع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

من ذلك لئال يكون قتلهم منفراً لغريهم عن الدخول يف االإ�صالم؛ الأن العرب كانوا 

اأهل اأنفة وكرب بحيث لو قتل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم هوؤالء املنافقني لنفر من 

من  ولغ�صب  اأ�صحابه،  يقتل  هو  وقالوا:  الدين  يف  الدخول  من  فيمتنع  عنهم  د  َبعحُ

قرب من هوؤالء املنافقني، فتهيج احلروب، وتكرث الفنت، وميتنع الدخول يف الدين، 

وهو نقي�ض املق�صود، فعفا النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عنهم ورفق بهم، و�صرب على 

جفائهم واأذاهم، واأح�صن اإليهم حتى ان�صرح �صدر من اأراد اهلل هدايته، فر�صخ يف قلبه 

االإميان، وتبني له احلق اليقني، وهلك عن بينة من اأراد اهلل هالكه، ثم اأقام النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم م�صت�صحباً لذلك اإىل اأن توفاه اهلل تعاىل...، وفيه ما يدل على 

.
)32(

اأن اأهون ال�صرين يجوز العمل على مقت�صاه اإذا اندفع به ال�صر االأعظم

نخل�ض من ذلك اإىل اأن االإمام اأو اخلليفة اأو ال�صلطان اأو غريهم من والة االأمور 

ينبغي اأن يوازنوا بني االأمور ويرجحوا بني م�صاحلها ومفا�صدها فيقدموا درء املف�صدة 

ونظر  وورع  دين  ذا  االأمر  ويل  يكن  مل  ما  يتاأتى  ال  وذلك  اأدنى  م�صلحة  جلب  على 

و�صورى الأهل العلم وخوف من اهلل تعاىل ي�صده عن اتباع الهوى واال�صتبداد بالراأي.  

املطلب الثالث: ترك اخلروج على احلاكم: اإن مما ينبغي فيه مراعاة االأولويات 

وتقدمي املف�صدة االأخف درءاً للمف�صدة االأعظم م�صاألة اخلروج على احلاكم الإ�صقاطه 

االأدلة على ذلك  ال�صريح وقد تظاهرت  الكفر  اأو فا�صقاً ما مل يقع يف  اإذا كان ظاملاً 

ون�صه كما يف  املتفق عليه،  ال�صامت  بن  املثال بحديث عبادة  �صبيل  ولن�صت�صهد على 

مية قال: دخلنا على عبادة بن ال�صامت وهو مري�ض 
حُ
رواية م�صلم: عن جنادة بن اأبي اأ

فقلنا: حدثنا اأ�صلحك اهلل بحديث ينفع اهلل به �صمعته من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم فقال: دعانا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فبايعناه فكان فيما اأخذ علينا اأن 

 علينا، واأن 
)33(

بايعنا على ال�صمع والطاعة يف من�صطنا ومكرهنا، وع�صرنا وي�صرنا، واأَثَرة

.
)35(

 عندكم من اهلل فيه برهان
ال ننازع االأمر اأهله. قال: اإال اأن تروا كفراً بواحاً)34(

قال االإمام ابن بطال: يف هذه االأحاديث حجة يف ترك اخلروج على اأئمة اجلور 

ولزوم ال�صمع والطاعة لهم، والفقهاء جممعون على اأن االإمام املتغلب طاعته الزمة 

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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ذلك من حقن  ملا يف  واأن طاعته خري من اخلروج عليه  اأقام اجلمعات واجلهاد،  ما 

.
)36(

الدماء وت�صكني الدهماء

وال  واليتهم  يف  االأمور  والة  تنازعوا  ال  احلديث  ومعنى  النووي:  االإمام  وقال 

فاإذا  االإ�صالم  تعلمونه من قواعد  تروا منهم منكراً حمققاً  اأن  اإال  تعرت�صوا عليهم 

راأيتم ذلك فاأنكروه عليهم، وقولوا باحلق حيث ما كنتم واأما اخلروج عليهم وقتالهم 

وحترمي  انعزاله  عدم  و�صبب   ... ظاملني  ف�صقة  كانوا  واإن  امل�صلمني  باإجماع  فحرام 

اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من الفنت واإراقة الدماء وف�صاد ذات البني فتكون 

.
)37(

املف�صدة يف عزله اأكرث منها يف بقائه

ويوؤخذ من كالم االإمام النووي اأن ال�صبب يف عدم جواز اخلروج على االإمام خ�صية 

منت هذه االأمور فال 
حُ
الفتنة العظمى وال�صرر العام الذي يرتتب على ذلك واأما اإذا اأ

العلم حيث  اأهل  ابن حجر عن بع�ض  العالمة  �صري يف اخلروج عليه وهذا ما نقله 

اإن  اأنه  اجلور  اأمراء  يف  العلماء  عليه  الذي  قال  الداودي  عن  التني  ابن  ونقل  قال: 

ال  بع�صهم  وعن  ال�صرب،  فالواجب  واإال  وجب،  ظلم  وال  فتنة  بغري  خلعه  على  قدر 

يجوز عقد الوالية لفا�صق ابتداًء فاإن اأحدث جوراً بعد اأن كان عداًل فاختلفوا يف جواز 

.
)38(

اخلروج عليه وال�صحيح املنع اإال اأن يكفر فيجب اخلروج عليه

اإ�صقاط الظامل ثم ي�صري النا�ض بال �صلطان اأ�صاًل  ومن هذا القبيل يف ال�صرر 

اأو �صلطان �صعيف ال يحمي بي�صة االإ�صالم، وال يحقق االأمن للرعية ولذلك يقول 

االإمام ابن تيمية: ومعلوم عند كل اأحد اأن دخول ال�صركاء حتت قا�صم غريهم ودخول 

اأن يكون كل خ�صم  اأوىل من  اأو جاهاًل  اخل�صماء حتت حاكم غريهم ولو كان ظاملاً 

حاكماً لنف�صه فاإن الف�صاد يف هذا اأعظم من الف�صاد يف االأول، وال�صريعة جاءت بتح�صيل 

امل�صالح وتكميلها وتعطيل املفا�صد وتقليلها ورجحت خري اخلريين بتفويت اأدناهما 

وهذا من فوائد ن�صب والة االأمور، وقد قال بع�ض العقالء: �صتون �صنة من �صلطان 

ظامل خري من ليلة واحدة بال �صلطان وما اأح�صن قول عبداهلل بن املبارك:

)39(
لوال االأئمة مل ياأمن لنا �صبل           **            وكان اأ�صعفنا نهباً الأقوانا

املطلب الرابع: ترك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم الأ�صياء خ�صية اأن تفر�ض اأو ت�صق 

على االأمة وفيه ثالثة م�صائل:
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مما يندرج يف مبحث مراعاة االأولويات يف درء املفا�صد وتقدميه على جلب امل�صالح 

اأن يرتك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأموراً هي من قبيل الف�صائل وامل�صتحبات خ�صية اأن 

مته فال ي�صتطيعون الدوام عليها فتكون مف�صدة ثم درءها برتك هذا العمل 
حُ
تفر�ض على اأ

على الرغم من اأن فعله فيه م�صلحة، ومن هذا القبيل عدم اأمره عليه ال�صالة وال�صالم 

ب�صيء خ�صية اأن ي�صق على االأمة، وكذلك متنيه اأن لو مل يفعل ال�صيء خ�صية اأن يتعب 

ْر�َصْلَناَك 
َ
اأمته ملزيد من �صفقته ورحمته التي غمرت العاملني م�صداقاً لقوله تعاىل: )َوَما اأ

اإِالَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلنَِي( )االأنبياء: 107( وميكن اأن نق�صم هذا املطلب اإىل ثالثة م�صائل:

امل�صاألة الأوىل: ترك اخلروج ل�صالة الرتاويح:

من مناذج تركه �صلى اهلل عليه و�صلم للعمل الذي بداأه يف جماعة واقت�صاره عليه 

يف خا�صة نف�صه خ�صية فر�صيته على االأمة �صالة الرتاويح وحديثها متفق عليه من 

حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها وفيه: ... فلما كانت الليلة الرابعة عجز امل�صجد عن اأهله 

حتى خرج ل�صالة ال�صبح فلما ق�صى الفجر اأقبل على النا�ض فت�صهد ثم قال: )اأما بعد 

.
)40(

فاإنه مل َيْخَف علّي مكانكم ولكني خ�صيت اأن تفرت�ض عليكم فتعجزوا عنها(

قال االإمام النووي: ويف احلديث – اأي من فوائده – اإذا تعار�صت م�صلحة وخوف 

مف�صدة اأو م�صلحتان اعترب اأهمهما؛ الأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان راأى ال�صالة 

يف امل�صجد م�صلحة، فلما عار�صه خوفه االفرتا�ض عليهم تركه لعظم املف�صدة التي 

.
)41(

تحُخاف من عجزهم وتركهم للفر�ض

وقال االإمام الزرقاين: وفيه – اأي احلديث -  اأن الكبري اإذا فعل �صيئاً خالف ما 

اأمته  اأن يذكر لهم عذره وحكمه، و�صفقته �صلى اهلل عليه و�صلم على  اأتباعه  اعتاده 

.
)42(

وراأفته بهم، وترك بع�ض امل�صالح خلوف املف�صدة، وتقدمي اأهم امل�صلحتني

امل�صاألة الثانية: متنيه عليه ال�صالة وال�صالم اأن لو مل يدخل الكعبة:

من النماذج التي هي �صبيهة برتك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لفعل �صيء خ�صية 

اأن يفر�ض على االأمة متنيه عدم فعل �صيء بعد وقوعه منه لنف�ض ال�صبب وهو خوفه 

مته يف احلرج وامل�صقة يف �صبيل اقتدائهم به يف االتيان بهذا الفعل، ومن اأبرز 
حُ
وقوع اأ

ما يو�صح ذلك ق�صية دخوله عليه ال�صالة وال�صالم للكعبة ون�ض احلديث عن عائ�صة 

النف�ض  طيب  العني  قرير  وهو  عندي  من  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  خرج  قالت: 

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم

جملة تاأ�صيل العلوم )172(

فرجع اإيّل وهو حزين فقلت له، فقال: )اإين دخلت الكعبة ووددت اأين مل اأكن فعلت، 

متي من بعدي( ويف رواية اأبي داود )... ولو ا�صتقبلت من 
حُ
واإين اأخاف اأن اأكون اأتعبت اأ

.
)43(

متي(
حُ
اأمري ما ا�صتدبرت ما دخلتها اإين اأخاف اأن اأكون قد �صققت على اأ

متي( اأي َفَعل ما �صار �صبباً لوقوعهم يف امل�صقة 
حُ
 قال االإمام ال�صندي: قوله: ) اأتعبت اأ

.
)44(

والتعب لق�صدهم االتباع يل يف دخولهم الكعبة وذلك ال يتي�صر لغالبهم اإال بتعب

وقال االإمام ال�صوكاين: يف هذا احلديث دليل على اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

دخل الكعبة يف غري عام الفتح؛ الأن عائ�صة مل تكن معه فيه اإمنا كانت معه يف غريه ... 

وفيه اأي�صاً دليل على اأن دخول الكعبة لي�ض من منا�صك احلج وهو مذهب اجلمهور، 

وحكى القرطبي عن بع�ض العلماء اأن دخولها من املنا�صك، وقد ذهب جماعة من اأهل 

.
)45(

العلم اإىل اأن دخولها م�صتحب، وحمل ا�صتحبابه ما مل يوؤذ اأحداً بدخوله

�صالة  على  عالنية  املواظبة  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  تركه  الثالثة:  امل�صاألة 

ال�صحى:

اإن من �صمن النماذج التي ي�صتدل بها على مراعاة ترتيب االأولويات يف تقدمي 

درء املفا�صد على جلب امل�صالح، وتقدمي اأهم امل�صلحتني اإذا تعار�صت م�صلحتان عدم 

اإظهاره عليه ال�صالة وال�صالم املواظبة على �صالة ال�صحى خ�صية م�صقتها على اأمته 

فال يطيقون املواظبة عليها ون�ض احلديث يف ذلك عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأنها 

 ال�صحى قط. واأين 
)46(

ْبحة قالت: ما راأيت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صلي �صحُ

�صبحها، واإن كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ليدع العمل وهو يحب اأن يعمل به 
حُ
الأ

.
)47(

خ�صية اأن يعمل به النا�ض فيفر�ض عليهم

هذا وقد وردت يف �صالة ال�صحى اأحاديث تدل على ا�صتحبابها واأن النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم كان ي�صليها – ال ي�صع املجال لذكرها – غري اأنه من اجلدير اإزالة 

االإ�صكال املتعلق بها وقد خل�ض االإمام النووي ذلك قائاًل: هذه االأحاديث كلها متفقة 

ال اختالف بينها عند اأهل التحقيق وحا�صلها اأن ال�صحى �صنة موؤكدة واأن اأقلها ركعتان 

واأكملها ثمان ركعات وبينهما اأربع اأو �صت كالهما اأكمل من ركعتني ودون ثمان، واأما 

اجلمع بني حديثي عائ�صة يف نفي �صالته �صلى اهلل عليه و�صلم ال�صحى واإثباتها فهو 

اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان ي�صليها بع�ض االأوقات لف�صلها ويرتكها يف بع�صها 

�صفقته �صلى اهلل عليه و�صلم  بيان كمال  اأن تفر�ض كما ذكرته عائ�صة، وفيه  خ�صية 

.
)48(

م اأهمها دِّ وراأفته باأمته، وفيه اأنه اإذا تعار�صت م�صالح قحُ
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وقال االإمام ابن عبد الرب: ويف هذا احلديث من الفقه معرفة راأفة ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم باأمته ورحمته بهم �صلوات اهلل عليه و�صالمه كما قال عز وجل 

وٌف  ِمِننَي َرءحُ حُوؤْ ْم ِبامْل ْم َحِري�ٌض َعلَْيكحُ ْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّ �ِصكحُ نفحُ
َ
وٌل ِمْن اأ ْم َر�صحُ )َلَقْد َجاَءكحُ

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صبَّح  )ما  عائ�صة  قول  واأما   )128 )التوبة:  َرِحيٌم( 

�صبحة ال�صحى قط( فجوابه: اإن من علم ال�صنن علماً خا�صاً يوجد عند بع�ض اأهل 

العلم دون بع�ض، ولي�ض اأحد من ال�صحابة اإال وقد فاته من احلديث ما اأح�صاه غريه، 

.
)49(

واالإحاطة ممتنعة، وهذا ما ال يجهله اإال من ال عناية له بالعلم

وقال االإمام الباجي: اإمنا ترك �صلى اهلل عليه و�صلم املداومة عليها الأنه قد كان 

االأعمال  داوم على عمل من  اإن  واقتدائهم ب�صالته ما  له  اأ�صحابه  علم من متابعة 

داوموا عليه ومل يرتكوه، وكان يخ�صى اإذا داوموا على عبادة اأن تفر�ض عليهم وكان 

.
)50(

يحب التخفيف عنهم من الفرو�ض الأن برتكها يقع الع�صيان

ثم اإن من اجلدير ذكره يف ختام هذه امل�صاألة اأن ترك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

للعمل الذي يخ�صى فر�صيته على اأمته لي�ض املق�صود به تركه راأ�صاً واإمنا ترك اإظهاره 

الأمته واملجاهرة به وقد ذكر االإمام ابن بطال يف �صرحه على �صحيح البخاري ما يفيد 

ذلك حيث قال: فيكون معنى قول عائ�صة: )اإن كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأنها  ال  فعله معه،  اإىل  ودعاءهم  مته 
حُ
الأ اإظهار عمله  يدع  كان  اإن  يعني  العمل(  ليدع 

اأرادت اأنه كان يدع العمل اأ�صاًل، وقد فر�صه اهلل تعاىل عليه، اأو ندبه اإليه، الأنه كان 

.
)51(

اأتقى اأمته هلل واأ�صدهم اجتهاداً

ِلَم من خالل امل�صائل الثالثة التي اأوردناها يف هذا املطلب كنماذج لرتكه  وقد عحُ

�صفقة  مته 
حُ
اأ يفر�ض على  اأن  االأعمال خ�صية  اإظهار عمل من  وال�صالم  ال�صالة  عليه 

وراأفة بهم ومراعاة لرتتيب اأولوية درء املف�صدة على جلب امل�صلحة اإذ اأن حلوق امل�صقة 

املف�صي اإىل ترك العمل والعجز عنه مف�صدة كان تقدميها اأوىل من االإتيان بالعمل 

مدًة وهو م�صلحة، ثم تركه من بعد ذلك نتيجة امللل الذى اعرتى النف�ض ب�صبب ما 

حلق بها من م�صقة.
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املبحث الثاين 

تقدمي العمل الدائم على العمل املنقطع:

مطلوٌب  العمل  يف  بينها  والرتتيب  االأولويات  �صمن  من  تعد  التي  االأمور  من 

نظراً للتفا�صل الواقع فيما بينها تقدمي العمل الدائم على املنقطع، وقد ورد �صريح 

ئل: اأي العمل اأحب  احلديث بذلك، فعن عائ�صة اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صحُ

.
)52(

اإىل اهلل؟ قال: )اأدومه واإن قل(

قال االإمام النووي: ويف هذا احلديث كمال �صفقته �صلى اهلل عليه و�صلم وراأفته 

باأمته الأنه اأر�صدهم اإىل ما ي�صلحهم وهو ما ميكنهم الدوام عليه بال م�صقة وال �صرر، 

فتكون النف�ض اأن�صط والقلب من�صرحاً فتتم العبادة بخالف من تعاطى من االأعمال 

ما ي�صق فاإنه ب�صدد اأن يرتكه اأو بع�صه اأو يفعله بكلفة وبغري ان�صراح القلب فيفوته 

خري عظيم ...، وفيه احلث على املداومة على العمل، واأن قليله الدائم خري من كثري 

.
)53(

ينقطع

االإمام  ذكره  فقد  املنقطع  الكثري  من  خري  الدائم  القليل  كون  وجه  واأما  هذا 

النووي قائاًل: الأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة والنية واالإخال�ض 

واالإقبال على اخلالق �صبحانه وتعاىل، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثري 

.
)54(

املنقطع اأ�صعافاً كثرية

وقال االإمام ابن حجر: ... االأوىل يف العبادة الق�صد واملالزمة ال املبالغة املف�صية 

.
)55(

اإىل الرتك

وقال اأي�صاً: واملداومة على العبادة واإن قلت اأوىل من َجْهِد النف�ض يف كرثتها اإذا 

.
انقطعت، فالقليل الدائم اأف�صل من الكثري املنقطع غالباً)56(

اأحب  واإمنا  فقال:  الدائم  العمل  الأحبية  وجهني  اجلوزي  ابن  االإمام  ذكر  وقد 

من  تركه  اإذا  بالعمل  وجل  عز  اهلل  على  املقبل  اأن  اأحدهما:  املعنيني:  الدائم  العمل 

غري عذر كان كاملعر�ض بعد الو�صل، فهو معر�ض للذم، ولهذا ورد الوعيد يف حق من 

اآية ثم ن�صيها واإن كان قبل حفظها ال يتعني عليه احلفظ ولكنه اأعر�ض بعد  حفظ 

املوا�صلة فالقى به الوعيد، وكذلك يكره اأن يوؤثر االإن�صان مبكانه من ال�صف االأول 

الأنه كالراغب عن القرب اإىل اهلل عز وجل. الثاين: اأن مداوم اخلري مالزم للخدمة، 

فكاأنه يرتدد اإىل باب الطاعة كل وقت، فال يحُن�صى من الرب لرتدده، ولي�ض من الزم 
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.
)57(

الباب يف كل يوم وقتاً كمن الزم يوماً كاماًل ثم انقطع

واإذا اأمعنا النظر جند اأن العك�ض كذلك �صواب وهو اأن ارتكاب ذنب كبري مرة ثم 

التوبة منه اأخف �صرراً من املداومة على �صغرية من ال�صغائر نظراً ملا يرتتب عليها 

من ال�صرر املالزم وقد �صرح بذلك االإمام الغزايل رحمه اهلل حيث قال: ... فكبرية 

�صغرية  من  اأرجى  عنها  العفو  كان  ذلك  ت�صور  لو  مثلها  يتبعها  وال  تن�صرم  واحدة 

يواظب العبد عليها، ومثال ذلك قطرات من املاء تقع على حجر على تواٍل فتوؤثر فيه، 

بَّ فيه دفعة واحدة مل يوؤثر ولذلك قال �صلى اهلل عليه  وذلك القدر من املاء لو �صحُ

، واالأ�صياء ت�صتبان باأ�صدادها، واإن كان النافع 
)58(

و�صلم )خري االأعمال اأدومها واإن قل(

من العمل هو الدائم واإن قل، فالكثري املن�صرم قليل النفع يف تنوير القلب وتطهريه، 

.
)59(

فكذلك القليل من ال�صيئات اإذا دام عظم تاأثريه يف القلب يف اإظالم القلب

ِلم من ذلك اأن الدوام على الطاعة واإن قلت يف ذاتها خري من االإكثار منها مع  عحُ

اإتيان الذنب الكبري ثم تركه وعدم  اأن  انقطاعها وان�صرامها، والعك�ض �صحيح وهو 

العودة اإليه اأرجى واأقرب ل�صالح القلب من مقارفة الذنب ال�صغري مع املالزمة له 

والدوام عليه، ويالحظ من خالل ذلك اأن املعترب يف جانب الطاعة واملع�صية كليهما 

هو الكيف ولي�ض الكم. 

املبحث الثالث 

تقدمي العمل املتعدى نفعه على القا�صر نفعه:

من �صمن ما يراعى يف ترتيب االأولويات يف العمل تقدمي العمل الذي نفعه متعد 

اإىل الغري على العمل الذي يقت�صر نفعه على ال�صخ�ض وحده، وقد اأ�صار االإمام العز بن 

عبدال�صالم جلملة قيمة من ذلك حيث اأفرد ف�صاًل يف كتابه )الفوائد يف اخت�صار املقا�صد( 

وترجم له بعنوان )ف�صل فيما يقدم من االإح�صان القا�صر واملتعدي( وقال: يقدم حفظ 

االأرواح على حفظ االأع�صاء، وحفظ االأع�صاء على حفظ االأب�صاع، وحفظ االأب�صاع على 

حفظ االأموال، وحفظ املال اخلطري على حفظ املال احلقري، وحفظ الفرائ�ض مقدم 

.
)60(

على حفظ النوافل، وحفظ اأف�صل الفرائ�ض على حفظ مف�صولها

ثم ذكر ما يحُقدم على بع�صه من اأنواع الرب فقال: ويقدم بر االأبرار على بر الفجار، 

واالأمهات  االآباء  وبر  االأباعد  بر  على  اجلريان  وبر  االأجانب،  بر  على  االأقارب  وبر 

والبنني والبنات على غريهم من �صائر القرابات وبر ال�صعفاء على بر االأقوياء، وبر 
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.
)61(

العلماء على بر اجلهال

تالحظ من ترتيب االأولويات يف كالم العز بن عبدال�صالم كيف رتب بني الكليات 

اخلم�ض وبني اأنواع الرب على ح�صب اأهميتها وعظم اأمرها وما يرتتب على االإخالل 

بها من الوقوع يف �صرر كبري اأو �صغري.

القا�صر ما  اأف�صل من  املتعدي نفعه  اأن العمل  ال�صنة على  ومما ي�صتدل به من 

اأخرجه م�صلم من حديث اأبي هريرة؛ اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )اإذا 

مات االإن�صان انقطع عنه عمله اإال من ثالثٍة: اإال من �صدقة جارية، اأو علم  ينتفع به، 

.
)62(

اأو ولد �صالح يدعو له(

قال االإمام اأبو العبا�ض القرطبي: هذه الثالث خ�صال اإمنا جرى عملها بعد املوت 

على من ن�صبت اإليه؛ الأنه ت�صبب يف ذلك، وحر�ض عليه، ونواه. ثم اإن فوائدها متجددة 

بعده دائمة ف�صار كاأنه با�صرها بالفعل، ... واإمنا خ�ضَّ هذه الثالثة بالذكر يف هذا 

احلديث، الأنها اأ�صول اخلري، واأغلب ما يق�صد اأهل الف�صل بقاءه بعدهم، وال�صدقة 

بحُ�ض، وفيه ما يدل على  ب�ض، فكان حجة على من ينكر احلحُ اجلارية بعد املوت هي احلحُ

حمل  يف  االجتهاد  وعلى  والت�صنيف،  بالتعليم  الدينية  العلوم  تخليد  على  احل�ض 

.
)63(

االأوالد على طريق اخلري وال�صالح وو�صيتهم بالدعاء عند موته وبعد املوت

الثالثة  الأن هذه  القا�صر  اأف�صل من  نفعه  املتعدي  العمل  اأن  ذلك  نخل�ض من 

املذكورة اإمنا عظم اأجرها، لدوام نفعها وتعديه للغري فنالت بذلك مزية النفع املتعدي، 

ولذلك كان االأوىل تقدميها على غريها ملن حر�ض على دوام ثوابه بعد موته.

هذا ومما جتدر االإ�صارة اإليه اأن هذه الثالث لي�صت ح�صراً ملا ينتفع به االإن�صان 

من العمل بعد موته وقد وردت اأحاديث اأخرى فيها زيادة على هذه الثالث وقد جمعها 

:
)64(

االإمام ال�صيوطي يف اأبيات اأو�صلها اإىل اإحدى ع�صرة خ�صلة حيث قال

اإذا مات ابن اآدم لي�ض يجرى        **           عليــــــــه من فعــــــــــــال غري ع�صــــــــــــر

علـــوم بثها ودعـــــــاء جنــــــــــــــل         **            وغر�ض النخل وال�صدقات جتري

وراثة م�صحف ورباط ثغــــر         **            وحـفــــــــر البئــــــــر اأو اإجـــراء نهــــــــر

وبيت للغــريب بناه يــــــــاأوي           **            اإلــيــــــــه اأو بنــــــــاء حمــــــــل ذكـــــــــــــــر

وتعليم لقــــــــــــــــراآن كـــــــــرمي            **            فــخذهــــا مــن اأحاديــــث بح�صــــــــر
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املطلب الرابع: تقدمي الفرائ�ص على النوافل:

من االأمور التي تعترب من مراعاة ترتيب االأولويات مالحظة تقدمي الفرائ�ض 

النوافل وذلك الأن الفر�ض مقدم رتبة على النفل فينبغي تقدميه عماًل، واإذا  على 

تعار�ض فر�ض ونفل فيقدم الفر�ض اإعمااًل لهذه القاعدة.

ومما ي�صلح دلياًل لذلك من ال�صنة النبوية ما اأخرجه البخاري من حديث اأبي 

ولياً  عاد يل  قال: من  اهلل  )اإن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال:  هريرة 

 )... عليه  افرت�صت  اإيلَّ مما  اأحب  ب�صيء  اإيّل عبدي  تقرب  وما  باحلرب،  اآذنته  فقد 

.
)65(

احلديث

قال االإمام ابن دقيق العيد: فيه اإ�صارة اإىل اأنه ال تقدم نافلة على فري�صة واإمنا 

.
)66(

�صميت النافلة نافلة اإذا ق�صيت الفري�صة واإال فال يتناولها ا�صم النافلة

ِلم من ذلك اأن املكلف ال ي�صمى متنفاًل ما مل يكن قد اأدى الفر�ض الذي عليه  عحُ

فدل ذلك على اأن ا�صتيفاء الفر�ض �صرط يف حتقق النافلة.

ويقول االإمام ابن عالن: اأي ما تقرب العبد باأداء �صيء اأحب اإىل اهلل من اأداء ما 

افرت�ض عليه عيناً كان اأو كفاية، واإمنا كان الفر�ض اأحب اإليه تعاىل من النفل؛ الأنه 

اأكمل من حيث اإن االأمر به غري جازم يثاب على فعله وال يعاقب على تركه، والأنه كما 

.
)67(

قيل جزء من �صبعني جزٍء من الفر�ض

وقال االإمام اأبو احل�صن املباركفوري: ي�صتفاد منه اأن اأداء الفرائ�ض اأحب االأعمال 

اإىل اهلل، واإن تقرب العبد اإىل ربه باأداء الفرائ�ض اأمت واأكمل مما يح�صل باأداء النوافل 

النوافل  فاإن  الفرائ�ض  اأداء  يف  اأ�صد  االأمر  امتثال  اختياره يف  العبد عن  انعزال  الأن 

.
)68(

يهديها العبد اإىل الرب باالختيار والتربع

وقال اأي�صاً نقاًل عن االإمام الطويف: االأمر بالفرائ�ض جازم ويقع برتكها املعاقبة 

فكانت  الثواب  حت�صيل  يف  الفرائ�ض  مع  ا�صرتك  واإن  االأمرين،  يف  النفل  بخالف 

الفرائ�ض اأكمل فلهذا كانت اأحب اإىل اهلل تعاىل واأ�صد تقريباً، واأي�صاً الفر�ض كاالأ�صل 

املاأمور به امتثال  الوجه  بالفرائ�ض على  االإتيان  �ض والنفل كالفرع والبناء ويف 
حُ
واالأ

االأمر، واحرتام االأمر وتعظيمه باالنقياد اإليه، واإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية 

.
)69(

فكان التقرب بذلك اأعظم العمل
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وتتمة لهذا املبحث نذكر حكمة من �صمن حكم االإمام ابن عطاء اهلل ال�صكندري 

والتكا�صل عن  نوافل اخلريات،  اإىل  امل�صارعة  الهوى  اتباع  فيها: )من عالمة  يقول 

القيام بالواجبات(.

اأن من عالمة اتباع هوى  قال االإمام ال�صرنوبي يف �صرحه للحكم العطائية: يعني 

النف�ض امل�صارعة اإىل نوافل اخلريات والتكا�صل عن القيام بحقوق الواجبات كق�صاء فائتة 

وا�صتحالل من ظالمة اتباعاً ملا خف على النف�ض، وتركاً ملا ثقل عليها، فاإن حظها يف النوافل 

  .
)70(

اأن تذكر بها عند النا�ض بخالف الفرائ�ض فتحرم الو�صول بت�صييع االأ�صول

اأو  العلم  يف  �صواء  ترتيبها  مراعاة  يجب  التي  االأولويات  من  اأن  جلياً  لنا  ظهر 

االأمر  ف�صاد  اإىل  يوؤدي  ذلك  يف  التنكي�ض  واأن  امل�صتحب،  على  الواجب  تقدمي  العمل 

كلف  التي  ال�صريعة  منهج  عن  وبعدها  النف�ض  هوى  اإىل  مرده  وذلك  وا�صطرابه، 

بتطبيقها االإن�صان.

املبحث اخلام�ص

 تقدمي الأف�صل يف الأعمال على الفا�صل:

من املعلوم اأن االأعمال فيها اأف�صل وفا�صل فهي تتفاوت يف رتبتها من حيث عظم 

الثواب املرتتب عليها ولذلك ينبغي للمكلف اأن يتحرى االأف�صل لئال يكون مغبوناً 

الدين  عز  االإمام  يقول  ال�صاأن  هذا  ويف  منه  اأف�صل  وجود  مع  بفا�صل  وقته  ب�صغل 

عبدال�صالم امللقب ب�صلطان العلماء وقد ترجم لف�صل من ف�صول كتابه )الفوائد يف 

اخت�صار املقا�صد( بـ: ف�صل يف انق�صام امل�صالح اإىل الفا�صل واالأف�صل ثم قال بعد ذلك: 

ف�صائل االأعمال مبنية على ف�صائل م�صاحلها واالأمر باأعالها كاالأمر باأدناها يف حده 

وحقيقته، واإمنا تختلف رتب الف�صائل باختالف رتب م�صاحلها يف الف�صل وال�صرف، 

اأو  اأنف�صها  يف  على م�صاحلها  املرتبة  االأعمال  ف�صائل  على  االأجور  ف�صائل  وترتتب 

فيما رتب عليها، واإذا �صككت يف ف�صل عمل اأو يف مرتبة عمل فاعر�ض م�صلحته على 

.
)71(

حلق به
حُ
رتب م�صالح الف�صائل فاأيها �صاوته اأ

هذا واإمنا يعرف االأف�صل من االأعمال بح�صب وظيفة الوقت التي تقت�صيه وقد 

اإيرادها يف  بنا  امل�صائل يجدر  نافعة من  ابن قيم اجلوزية يف ذلك جملة  االإمام  ذكر 
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الرب يف كل وقت مبا  العمل على مر�صاة  العبادة  اأف�صل  اإن  قال:  املبحث حيث  هذا 

هو مقت�صى ذلك الوقت ووظيفته فاأف�صل العبادات يف وقت اجلهاد: اجلهاد واإن اآل 

اإىل ترك االأوراد من �صالة الليل و�صيام النهار بل ومن ترك اإمتام �صالة الفر�ض، 

واالأف�صل يف وقت ح�صور ال�صيف مثاًل القيام بحقه واال�صتغال به عن الورد امل�صتحب، 

بال�صالة  اال�صتغال  ال�صحر  اأوقات  واالأف�صل يف  واالأهل،  الزوجة  اأداء حق  وكذلك يف 

وتعليم  الطالب  ا�صرت�صاد  وقت  يف  واالأف�صل  واال�صتغفار،  والذكر  والدعاء  والقراآن 

اال�صتغال  االأذان  اأوقات  يف  واالأف�صل  به،  واال�صتغال  تعليمه  على  االإقبال  اجلاهل 

اإيقاعها على  والن�صح يف  ال�صلوات اخلم�ض اجلد  اأوقات  املوؤذن، واالأف�صل يف  باإجابة 

اأكمل الوجوه، واملبادرة اإليها يف اأول الوقت واخلروج اإىل اجلامع واإن بعد كان اأف�صل، 

اال�صتغال  املال  او  البدن  اأو  باجلاه  امل�صاعدة  اإىل  املحتاج  �صرورة  اأوقات  يف  واالأف�صل 

.
)72( 

مب�صاعدته واإغاثة لهفته ...

نخل�ض من ذلك اأن العمل االأف�صل يف وقت قد ي�صري مف�صواًل يف وقت اآخر وذلك 

الأمور تعرتيه، وال يعلم ذلك اإال بتوقيف من ال�صرع؛ الأن احلكم على عمل من خالل 

االأعمال باأنه اأف�صل من عمل اآخر ال يكون م�صتنداً اإىل جمرد راأي اأو حتكماً من غري 

دليل. ولذلك يقول االإمام ابن رجب احلنبلي: واإذا كان العمل يف اأيام الع�صر – �أي 

ع�صر ذي احلجة – اأف�صل واأحب اإىل اهلل من العمل يف غريه من اأيام ال�صنة كلها �صار 

.
)73(

العمل فيه واإن كان مف�صواًل من العمل يف غريه واإن كان فا�صاًل...

املبحث ال�صاد�ض: تقدمي الوالء لالأمة واجلماعة على القبيلة والفرد:

من �صمن ما يجب فيه ترتيب االأولويات مراعاة ترتيب امل�صالح العامة املتعلقة 

مة على امل�صالح اخلا�صة املتعلقة ب�صخ�ض معني اأو فرد حمدد اأو حتى قبيلة 
حُ
بعموم االأ

باأ�صرها الأن م�صلحة عموم االأمة مقدمة على كل ذلك ومن اأمثلة ما يحُ�صتدل به من 

ال�صنة النبوية على ذلك ما رواه م�صلم من حديث اأبي هريرة، عن النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم اأنه قال: )من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة فمات ، مات ميتة جاهلية 

، اأو يدعو اإىل ع�صبة، اأو ين�صر ع�صبة 
)75(

، يغ�صب لع�صبة
)74(

ـيٍَّة مِّ ومن قاتل حتت راية عحُ

.
)76(

ِتَل َفِقْتلٌَة جاِهِليٌة ...( َفقحُ

قال اأبو العبا�ض القرطبي: وهذا الذي ذكره يف احلديث هي اأحوال املقاتلني على 

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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.
)77(

امللك واالأغرا�ض الفا�صدة، واالأهواء الركيكة، وحمية اجلاهلية

يدعو  اأو  لع�صبة  )يغ�صب  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  النووي:  االإمام  وقال 

اإىل ع�صبة اأو ين�صر ع�صبة( هذه االألفاظ الثالثة بالعني وال�صاد املهملتني هذا هو 

االألفاظ  يف  املعجمتني  وال�صاد  بالغني  العذري  رواية  عن  القا�صي  وحكى  ال�صواب 

الثالثة ومعناه اأنه يقاتل ل�صهوة نف�صه وغ�صبه لها، ويوؤيد الرواية االأوىل احلديث 

املذكور بعدها: )يغ�صب للع�صبة ويقاتل للع�صبة( ومعناه اإمنا يقاتل ع�صبية لقومه 

.
)78(

وهواه

ات�صح من كالم االإمام النووي وذكره للروايتني اأن الروايتني كالهما يرجعان 

على  له  الباعث  واإمنا  لالأمة  العامة  امل�صلحة  مراعياً  يقاتل  مل  املقاتل  هذا  اأن  اإىل 

ذلك اإما هوى يف نف�صه لغ�صبه وانت�صاره لها، واإما حمية لقومه وقبيلته وهو يف كال 

احلالتني م�صيع مل�صلحة االأمة، ومق�صر يف م�صوؤوليته جتاه عامة االأمة.
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اخلامتة:

احلمد هلل وحده، وال�صالة وال�صالم على من ال نبي بعده، اأما بعد ففي ختام هذا 

البحث يجدر بنا التعر�ض الأمرين اثنني:

الأول: النتائج وميكن اإجمالها فيما يلي:

- اأهمية العلم باالأولويات يف جانب العلم والعمل حتى يت�صنى مراعاة الرتتيب بينها.
- تقدمي العلم على العمل من االأولويات التي يجب مراعاتها.

- ينبغي مراعاة الرتتيب بني االأولويات يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل.
- ينبغي مراعاة الرتتيب يف تعلم العلوم العينية قبل الكفائية.

- ينبغي االهتمام بالعلوم املتعلقة مب�صالح االأمة العامة.
هذا فيما يتعلق بالعلم اأما فيما يتعلق بالعمل فينبغي مراعاة الآتي:

- تقدمي درء املف�صدة على جلب امل�صلحة.
- تقدمي العمل الدائم على العمل املنقطع.

- تقدمي العمل املتعدي نفعه على القا�صر نفعه.
- تقدمي الفرائ�ض على النوافل.

- تقدمي االأف�صل يف االأعمال علي الفا�صل.
- تقدمي الوالء لالأمة واجلماعة على القبيلة والفرد. 

ثانيًا: التو�صيات:

من اأهم ما ميكن االإي�صاء به يف هذه اخلامتة بذل اجلهود العلمية اجلادة لتب�صري 

االأمة بعلم االأولويات واأهمية مراعاة ترتيبها، وجعل ذلك جزءاً من املقررات الدرا�صية 

يف �صتى امل�صتويات مبا يتنا�صب مع كل مرحلة من املراحل التعليمية، والتعر�ض لذكر 

هذه القواعد وامل�صائل يف اخلطب اجلمعية، واحللقات امل�صجدية، والدرو�ض العلمية 

االأمة ورقيها  التي يتوقف عليها �صالح هذه  العلوم  مل�صي�ض احلاجة ملثل هذه  نظراً 

وتقدمها. ن�صاأل اهلل تعاىل لالأمة املحمدية عزاً ون�صراً وتاأييداً اإنه ويل ذلك والقادر 

عليه واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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.   انظر �صيد اخلاطر لالإمام ابن اجلوزي 46/1. 1

.   انظر قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام لعز الدين بن عبدال�صالم 16/1. 2

.   انظر كتاب اال�صتقامة البن تيمية 439/1. 3

.   انظر اجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�صيح البن تيمية 215/2. 4

.   انظر جامع الر�صائل البن تيمية 305/2. 5

.   انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 54/20. 6

.   انظر املنثور يف القواعد الفقهية لالإمام الزرك�صي 395/3. 7

.   انظر �صحيح البخاري، كتاب العلم 28/1 باب رقم 10. 8

.   انظر فتح الباري �صرح �صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 160/1. 9

.   انظر �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري 151/1. 10

  انظر عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري لالإمام حممود بن اأحمد بدر الدين العيني 39/2. 11 باخت�صار.

  احلديث اأخرجه البخاري يف )24( كتاب الزكاة )1( باب وجوب الزكاة 307/1 حديث رقم 1395. 12 عن ابن عبا�ض 

 170/1 اإىل ال�صهادتني و�صرائع االإ�صالم  ر�صي اهلل عنهما. واأخرجه م�صلم يف )1( كتاب االإميان )7( باب الدعاء 

حديث رقم 29 عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما.

  انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 171/1. 13 باخت�صار وت�صرف قليل.

.   انظر فتح الباري �صرح �صحيح البخاري البن حجر الع�صقالين 359/3. 14

.  انظر دليل الفاحلني لطرق ريا�ض ال�صاحلني لالإمام حممد علي بن عالن 10/7. 15

  انظر التقرير والتحبري على حترير الكمال بن الهمام لالإمام ابن املوقت احلنفي 89/2. 16 بت�صرف.

  انظر املجموع �صرح املهذب لالإمام النووي 45/1 – 49. 17 باخت�صار وت�صرف.

.   انظر )احلث على حفظ العلم( لالإمام ابن اجلوزي �ض47. 18

1586. 19 عن  349/1 حديث رقم  اأخرجه البخاري يف )25( كتاب احلج )42( باب ف�صل مكة وبنيانها   احلديث 

عائ�صة ر�صي اهلل عنها. واأخرجه م�صلم يف )15( كتاب احلج )69( باب نق�ض الكعبة وبنائها 75/9 حديث رقم 1333 

عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها.

.   �صرح النووي على �صحيح م�صلم 76/9. 20

.   تراجع هذه الق�صة يف �صفاء الغرام باأخبار البلد احلرام لالإمام اأبي الطيب املكي 136/1. 21

.   انظر ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني لالإمام ابن اجلوزي 263/4. 22

.   �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري 264/4. 23

  انظر �صرح الزرقاين على موطاأ االإمام مالك 248/2. 24 بت�صرف.

  انظر الفتاوى الكربى البن تيمية 355/2. 25 باخت�صار.

.   انظر فتح الباري �صرح �صحيح البخاري البن حجر الع�صقالين 225/1. 26

 احلديث اأخرجه البخاري يف )61( كتاب املاقب )8( باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية 178/2 حديث رقم 3518. 27 

عن جابر ر�صي اهلل عنه واللفظ للبخاري.واأخرجه م�صلم يف )45( كتاب الرب وال�صلة واالداب )16( باب ن�صر االأخ 

ظاملاً اأو مظلوماً 117/16 حديث رقم 2584 عن جابر ر�صي اهلل عنه.

.   انظر �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري 575/8. 28

.   انظر ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني 33/3. 29

.   انظر عمدة القاري �صرح �صحيح البخاري لالإمام العيني 89/16. 30

.   انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 118/16. 31

  انظر املفهم ملا اأ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم 562/6. 32 باخت�صار.
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. 33  اأثرة: االأثرة: انفراد االأمري عن الرعايا مبا لهم فيه حق. انظر ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني البن 

اجلوزي 78/2.

. 34  بواحاً: اأي جهاراً، من باح بال�صئ يبوح به اإذا اأعلنه، ويروى بالراء. انظر النهاية يف غريب احلديث واالأثر 

البن االأثري 161/1.

( باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم )�صرتون بعدي اأموراً    احلديث اأخرجه البخاري يف )92( كتاب الفنت )2. 35

تنكرونها( 374/3 حديث رقم 7056 عن عبادة بن ال�صامت.     واأخرجه م�صلم يف )33( كتاب االإمارة )8( باب وجوب 

طاعة االأمراء يف غري مع�صية ...الخ 181/12 حديث رقم 1709 عن عبادة بن ال�صامت واللفظ مل�صلم.

.   انظر �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري 8/10. 36

.   انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 180/12. 37

.   انظر فتح الباري �صرح �صحيح البخاري البن حجر الع�صقالين 8/13. 38

 انظر جمموع الفتاوى البن تيمية 136/30. 39 بت�صرف.

  احلديث اأخرجه البخاري يف )31( كتاب �صالة الرتاويح )1( باب ف�صل من قام رم�صان 437/1. 40 حديث رقم 

2012 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها. واأخرجه م�صلم يف )6( كتاب �صالة امل�صافرين وق�صرها )25( باب الرتغيب يف 

قيام رم�صان وهو الرتاويح 35/6 حديث رقم 761 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها.

.  انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 36/6. 41

 انظر �صرح الزرقاين على املوطاأ 414/1. 42 بت�صرف ي�صري.

 احلديث اأخرجه اأبو داود يف )5( كتاب املنا�صك )93( باب يف دخول الكعبة 80/2 حديث رقم 2029. 43 عن عائ�صة 

ر�صي اهلل عنها. واأخرجه الرتمذي يف كتاب احلج )45( باب ما جاء يف دخول الكعبة 536/3 حديث رقم 873 عن 

عائ�صة ر�صي اهلل عنها واللفظ للرتمذي وقال: ح�صن �صحيح.  

  .  حا�صية ال�صندي على �صنن ابن ماجة 250/2. 44

 انظر نيل االأقطار �صرح منتقى االأخبار لالإمام حممد بن علي ال�صوكاين 102/5. 45 بت�صرف.

. ْبَحة: اأي نافلة. انظر غريب احلديث البن اجلوزي 453/1. 46  �صحُ

257/1. 47 حديث    احلديث اأخرجه البخاري يف )19( كتاب التهجد )32( باب من مل ي�صل ال�صحى وراآه وا�صعاً 

ا�صتحباب �صالة  امل�صافرين )13( باب  1177 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها.واأخرجه م�صلم يف )6( كتاب �صالة  رقم 

ال�صحى ... اإلخ 188/6 حديث رقم 718 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها واللفظ مل�صلم.

 انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 187/6، 188. 48 باخت�صار.

.  انظر التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�صانيد البن عبد الرب 135/8. 49

 انظر املنتقى �صرح املوطاأ لالإمام الباجي 272/1. 50 بت�صرف.

.  انظر �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري 117/3، 118. 51

 احلديث اأخرجه البخاري يف )2( كتاب االإميان )32( باب اأحب الدين اإىل اهلل عز وجل اأدومه 20/1. 52 حديث 

رقم 43 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها. واأخرجه م�صلم يف )6( كتاب �صالة امل�صافرين وق�صرها )30( باب ف�صيلة العمل 

الدائم ... 59/6 حديث رقم 782 عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها واللفظ مل�صلم.

  انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 59/6. 53 باخت�صار.

.   املرجع ال�صابق نف�صه 59/6. 54

.   انظر فتح الباري �صرح �صحيح البخاري 71/1. 55

.   املرجع ال�صابق نف�صه 215/4. 56

.  انظر ك�صف امل�صكل من حديث ال�صحيحني البن اجلوزي 278/4. 57

.  تقدم تخريجه �ض 19. 58

.   انظر اإحياء علوم الدين لالإمام اأبي حامد الغزايل 32/4. 59

.  انظر الفوائد يف اخت�صار املقا�صد لالإمام عز الدين بن عبدال�صالم 78/1. 60

.  املرجع ال�صابق نف�صه 78/1. 61

ترتيب االأولويات وامل�صالح العامة بني �صرورة العلم وحتمية العمل
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  احلديث اأخرجه م�صلم يف )25( كتاب الو�صية )3( باب ما يلحق االإن�صان من الثواب بعد وفاته 71/11. 62 حديث 

رقم 1631 عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.

.  انظر املفهم ملا اأ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم الأبي العبا�ض القرطبي 554/4، 555. 63

.  انظر الديباج على �صحيح م�صلم بن احلجاج لالإمام ال�صيوطي 228/4. 64

 احلديث اأخرجه البخاري يف )81( كتاب الرقاق )38( باب التوا�صع 247/3 حديث رقم 6502. 65 عن اأبي هريرة 

ر�صي اهلل عنه.

.  انظر �صرح االأربعني النووية البن دقيق العيد �ض128. 66

 انظر دليل الفاحلني لطرق ريا�ض ال�صاحلني لالإمام ابن عالن البكري 261/3. 67 بت�صرف.

. انظر مرعاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح الأبي احل�صن املباركفوري 388/7. 68

.  انظر مرعاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح 389/7. 69

 انظر احلكم العطائية حكمة رقم 192 مع �صرحها لل�صيخ عبداملجيد ال�صرنوبي �ض91. 70 بت�صرف ي�صري.

.  الفوائد يف اخت�صار املقا�صد 75/1. 71

.  انظر مدارج ال�صالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�صتعني 109/1، 110. 72

.  انظر لطائف املعارف فيما ملوا�صم العام من الوظائف البن رجب احلنبلي �ض364. 73

ـيَّة: هو ِفعيلة من العماء: ال�صاللة، كالقتال يف الع�صبية واالأهواء، وحكى بع�صهم فيها �صم العني، انظر  ِعمِّ 74 .

النهاية يف غريب احلديث واالأثر البن االأثري 304/3.

. 75 ع�صبة: الع�صبية والتع�صب: املحاماة واملدافعة، والع�صبي من يعني قومه على الظلم. املرجع ال�صابق نف�صه 

.246 ،245/3

( باب وجوب مالزمة جماعة امل�صلمني عند ظهور الفنت ...  احلديث اأخرجه م�صلم يف )33( كتاب االإمارة )13. 76

اإلخ 186/12 حديث رقم 1848 عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.

.  انظر املفهم ملا اأ�صكل من تلخي�ض كتاب م�صلم لالإمام اأبي العبا�ض القرطبي 60/4. 77

.  انظر �صرح النووي على �صحيح م�صلم 188/12، 189. 78



)185(

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم  

وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد

  
@1

د. عبد الكرمي عبد اهلل ح�صن كبري   
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ملخ�ص البحث

هدفت هذه الدرا�صة اىل التعرف على احلقائب التعليمية، كواحدة من م�صتحدثات 

تكنولوجيا التعليم ومدى تاأثريها يف تفعيل مهام املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية 

واإبراز فل�صفة التعليم املفرد، بجانب الوقوف على طرق بنائها، وكيفية ا�صتخدامها ، 

ف�صاًل عن املعوقات التى حتول دون ا�صتخدامها يف التعليم والتعلم .

   ا�صتخدم الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي . 

   اأظهرت الدرا�صة عدة نتائج منها: ا�صتخدام الرزم التعليمية ينمي روح العمل 

 ، والتخطيطية  والتقوميية  االأدائية  كفاياتهم  ويزيد من    ، املدر�صني  اجلماعي بني 

بجانب االرتقاء باملناهج الدرا�صية وتطويرها، ومن ثم تو�صلت الدرا�صة  اىل التو�صيات 

احلقائب  اأو  الرزم  وت�صميم  اإنتاج  كيفية  على  املدر�صني  بتدريب  االهتمام   : التالية 

التعليمية ، واأن تتبنى كليات الرتبية يف برامج البكالوريو�ض كور�صات تقنيات التعليم 

العملية لتاأهيل املدر�صني فنياً،ىبجانب ت�صجيع اإجراء البحوث والدرا�صات التجريبية 

يف الرتبية وعلم النف�ض لقيا�ض مدى فاعلية الرزم اأو احلقائب التعليمية يف تطوير 

م�صتويات الطالب التح�صيلية وتفعيل اأدوارهم يف عملية التعليم والتعلم .
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دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد

املبحث الأول

الإطار العام

مقدمة

ينقل  الذى  الفردي  التعلم  اأهمية  على  املعا�صرة  الرتبوية  االجتاهات  توؤكد 

االأ�صواء  عليه  وي�صلط   ، التلميذ  اإىل  الدرا�صية  املادة  من  التعليمية  العملية  حمور 

التخطيط  بهدف  الذاتية  ومهاراته   ، ورغباته   ، وا�صتعداداته   ، ميوله  عن  ليك�صف 

لتنميتها وتوجيهها وفقاً لو�صفة تربوية خا�صة بكل تلميذ لتقابل ميوله،واإجتاهاته، 

وا�صتعداداته، ولتحفيز دوافعه، ورغباته ال�صخ�صية ليتمكن بذلك من الو�صول اإىل 

.
)1(2

اأق�صى طاقاته واإمكاناته

وي�صتلزم هذا االجتاه الذى يف�صح املجال اأمام اإبراز الفروق الفردية بني طالب 

به  اخلا�صة  ل�صرعته  وفقاً  لالنطالق  منهم  لكل  الفر�صة  واإتاحة  الواحد  الف�صل 

تلميذ من  الرتبوية على ما ميّكن كل  العملية  تركيز خمططي  ي�صتلزم  التعلم،  يف 

ي�صتطيع  ال  جامدة  معلومات  حفظ  على  الرتكيز  من  بداًل  واإتقانه  عمله  ممار�صة 

ا�صتخدامها كما يف التعليم التقليدي.

وقد تطلب هذا النوع من التعليم بناء نظام تربوي يقوم على اأ�صا�ض من املعرفة 

، واالنفعايل الوجداين ،  الذاتية لكل تلميذ يف جميع جماالت منوه العقلي املعريف 

واملهاري النف�ض حركي ليحدد له اأهدافاً مرحلية منا�صبة من احتياجاته اخلا�صة به 

وحتقيق مطالبه الذاتية مبناأى عن جمرد اال�صتماع وحفظ املعلومات لت�صميعها عند 

احلاجة .

هذا ويف اإطار النظرة املتطورة لتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعليم وتطبيقها يف 

جمال التعليم والتعلم االإن�صاين لتحليل النظام والعملية التعليمية ودرا�صة م�صكالتها 

فل�صفة  ا�صرتاتيجيات  كاإ�صرتاتيجية من  التعليمية  تقنية احلقائب  برزت  وتطويرها، 

التعليم املفرد يف اإطار منظومة تكنولوجيا التعليم كخطوة عملية لتفعيل مهام املدر�ض، 

وتفعيل مهمة الطالب يف العملية التعليمية، وتغري دوره يف املوقف التعليمي من جمرد 

يف   
)2(3

واإيجابي  فّعال  ن�صط  دور  اإىل  املدر�ض  من  اإليه  تلقى  التى  للمعلومات  ممت�ض 

كل  يف  التقومي  يعتمد  م�صتمر  ذاتي  لتعلم  اأ�صلوباً  كونها  عن  ف�صاًل  التعليمي  املوفق 
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مرحلة من مراحل ال�صري نحو حتقيق االأهداف املر�صومة. 

خلفية الدرا�صة وم�صكلتها :

ن�صبة للطلب املتزايد على التعليم املدر�صي النظامي، ب�صبب منو معدل الزيادة يف 

عدد ال�صكان، مل تتمكن املوؤ�ص�صات التعليمية من ا�صتيعاب كل الراغبني يف التعليم مما 

نتج عنه ازدحاماً بال�صفوف الدرا�صية املختلفة االأمر الذى اأدى اإىل تقدمي خدمات 

تعليمية تدري�صية تاأهيليه دون امل�صتوى املطلوب.

يقابل ذلك عدم اال�صتفادة من م�صتحدثات تكنولوجيا التعليم يف التدري�ض رغم 

اأجريت يف هذا املجال، يف  اأثبتتها كثري من الدرا�صات والبحوث التى  فاعليتها التى 

الوقت الذى ظل فيه تعليمنا جامداً حمافظاً على النمط التقليدي من حيث اأهدافه 

واأ�صاليبه و�صبل تقوميه وحمدودية م�صادره.

نبعت فكرة  ، من هنا  التلقي واحلفظ  الطالب يف  دور  انح�صر  �صبق  ملا  تاأ�صي�صا 

الدرا�صة ال�صتثمار حمدثات تكنولوجيا التعليم ، ومعرفة احلقائب التعليمية لب�صط 

فل�صفة التعليم الذاتي، وعلى خطى ذلك كان البد اأن تكون احلقائب التعليمية خطوة 

عملية لتفعيل مهمة الطالب حقيقة يف التعليم  ، وتفعيل مهام املدر�ض .

يف �صوء ما ذكر تتحدد م�صكلة الدرا�صة يف ما ميكن اأن ت�صهم به احلقائب اأو الرزم 

التعليمية يف تغيري مهمة الطالب من �صكون اإىل حركة  ، ومن �صلبية اإىل اإيجابية 

،  ومن خمول اإىل ن�صاط وحيوية يف املوقف التعليمي معتمداً يف  اأغلب االأحيان على 

ذاته وفقاً لقدراته واإمكاناته ورغباته وميوله وا�صتعداداته مع التقومي امل�صتمر لكل 

خطوة يقوم بها يف �صبيل حتقيق االأهداف املحددة �صلفاً .

	•اأ�صئلة الدرا�صة : 
حتاول هذه الدرا�صة االإجابة عن االأ�صئلة التالية :

ماهي احلقائب التعليمية ؟ وما هي م�صوغات ا�صتخدامها ؟ 1 .
هل حتقق احلقائب التعليمية فل�صفة التعليم الذاتي اأو التعليم الفردي؟ 2 .

الطالب  حت�صيل  على  اإيجابي  مردود  له  التعليمية  احلقائب  ا�صتخدام  هل  3 .
الدرا�صي ؟

ما اأثر ا�صتخدام احلقائب التعليمية على دور الطالب يف العملية التعليمية ؟ 4 .
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ما هي املعوقات التي حتول دون ا�صتخدام احلقائب التعليمية ؟ 5 .
ما اأثر ا�صتخدام احلقائب التعليمية على دور املعلم يف العملية التعليمية؟ 6 .

	•اأهداف الدرا�صة :
ت�صعى الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق االأهداف التالية :

تعريف مفهوم احلقائب التعليمية . 1 .
الدرا�صي  التح�صيل  واأثرها على  التعليمية   ا�صتخدام احلقائب  فوائد  بيان  2 .

للطالب .

التعرف على مهام الطالب يف التعليم التقليدي ودوره يف اإطار التعلم الذاتي . 3 .
مدى اإ�صهام احلقيبة التعليمية يف اإبراز فل�صفة التعلم الذاتي . 4 .

الوقوف على املعوقات التى حتول دون ا�صتخدام احلقائب التعليمية . 5 .
ا�صرتاتيجيات  يف  ومهامه  التقليدي  التعليم  يف  املعلم  مهام  على  الوقوف  6 .

التعليم املفرد . 

	•اأهمية الدرا�صة :
ا�صتخدام  اأهمية  على  تاأكيدها  حيث  من  احلالية  الدرا�صة  اأهمية  تربز  1 .
على  للح�صول  التعليمية  احلقائب  يف  املتمثلة  التعليم  تكنولوجيا  م�صتحدثات 

املعلومات  وللتفاعل معها.

تنبع اأهمية الدرا�صة كذلك من الدور الكبري الذى ميكن اأن ت�صهم به احلقائب  2 .
التعليمية يف حل كثري من م�صاكل التعليم خا�صة فيما يتعلق بالطلب املتزايد على 

التعليم يف ظل حمدودية االإمكانات وازدحام الف�صول .

كذلك ت�صتمد الدرا�صة اأهميتها من اإ�صهاماتها يف تغيري مهام الطالب يف ظل  3 .
التطور  املعلوماتي الهائل ومهام املعلم اأي�صاً .

	•حدود الدرا�صة :
اأفرزتها  كتقنية  التعليمية  احلقائب  مفهوم  با�صتق�صاء  الدرا�صة  هذه  تتحدد 

فل�صفة التعليم املفرد ، ودورها يف تفعيل دور الطالب واملعلم يف العملية التعليمية .

	•منهج الدرا�صة : 

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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اعتمد الباحث يف هذه الدرا�صة على املنهج الو�صفي التحليلي .

	•م�صطلحات الدرا�صة :
تكنولوجيا التعليم : 1 .

هي النظرية والتطبيق يف ت�صميم العمليات ، وامل�صادر ، وتطويرها ، واإدارتها   

.
)3(4

، وا�صتخدامها ، وتقوميها من اأجل التعليم 

احلقائب اأ والرزم التعليمية : 2 .
تعليمية  وحدة  لتقدمي  الالزمة  املكونات  من  ملجموعة  متكامل  بناٍء  عن  عبارة 

اأنها حتتوي على جمموعة من الو�صائل التعليمية وتعترب حماولة لتحقيق  ، حيث 

.
)4(5

اأهداف التعليم الذاتي ، وتتيح فر�ض التعليم الذاتي 

تفريد التعليم : 3 .
نظام تعليمي مت ت�صميمه بطريقة منهجية ت�صمح مبراعاة الفروق الفردية   

)5(6
بني املتعلمني داخل اإطار جماعية التعليم .

	•هيكل الدرا�صة :
 جاءت هذه الدرا�صة يف ثالثٍة مباحث وجملة من املطالب على النحو التايل :

	•املبحث الأول :
•املقدمة . 	

•خلفية الدرا�صة وم�صكلتها . 	
•اأ�صئلة الدرا�صة . 	

•اأهداف الدرا�صة . 	
•اأهمية الدرا�صة . 	
•حدود الدرا�صة . 	
•منهج الدرا�صة . 	

•م�صطلحات الدرا�صة . 	
املبحث الثاين : مفاهيم عامة عن احلقيبة التعليمية .

املطلب االأول :خلفية تاريخية .

املطلب الثاين : االأ�ص�ض الرتبوية التى تبنى عليها احلقيبة التعليمية .
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املطلب الثالث : مفهوم احلقيبة التعليمية .

املطلب الرابع : خ�صائ�ض و�صمات احلقيبة التعليمية .

املطلب اخلام�ض عنا�صر احلقيبة التعليمية .

املطلب ال�صاد�ض : اإبراز احلقيبة التعليمية لفل�صفة التعليم املفرد .

املبحث الثالث :  طرق ت�صميم وا�صتخدام احلقيبة التعليمية .

املطلب االأول : مراحل وخطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية .

املطلب الثاين : اأثر ا�صتخدام احلقائب التعليمية يف تفعيل دور املعلم .

املطلب الثالث : تقومي احلقيبة التعليمية .

املطلب الرابع : فوائد ا�صتخدام احلقيبة التعليمية .

املطلب اخلام�ض : طريقة ا�صتعمال احلقيبة التعليمية .

املطلب ال�صاد�ض: اأثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل دور الطالب.

املطلب ال�صابع : العوامل التى حتول دون ا�صتخدام احلقيبة التعليمية.

•خامتة. 	
•النتائج . 	

•التو�صيات. 	
•فهر�ض امل�صادر واملراجع.  	

•فهر�ض االأ�صكال. 	

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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املبحث الثاين

مفاهيم عامة عن احلقيبة التعليمية .

املطلب الأول :خلفية تاريخية :

لقد ظهرت البادرة االأوىل من احلقائب التعليمية يف مركز م�صادر املعلومات يف 

مدينة )بو�صطن( بالواليات املتحدة االأمريكية يف اأوائل ال�صتينيات حيث قامت الهيئة 

امل�صرفة على مركز م�صادر املعلومات باخرتاع ما اأطلقوا عليه يف ذلك الوقت �صناديق 

اال�صتك�صاف ، وهي �صناديق جمعوا فيها مواد تعليمية متنوعة تعر�ض مو�صوع معني 

يتميز  باأ�صلوب  ال�صندوق لتربزها  تتمركز حولها جميع حمتويات  اأو فكرة حمددة 

بالرتابط الكامل .

وقد القت هذه ال�صناديق اإقبااًل من املعلمني وبداأ التخطيط واالإعداد ملزيد من 

هذه ال�صناديق با�صتخدام النماذج واملج�صمات واالأ�صكال، كما احتوى كل �صندوق على 

كتب للتعليمات وخرائط حتليلية تبيني اأ�صهل واأف�صل االأ�صاليب التى ينبغي اتباعها 

لتحقيق االأهداف املن�صودة، وتطورت هذه االأهداف يف ما بعد اإىل ماي�صمى)بوحدات 

التقابل(التى تقابل امليول والرغبات واالجتاهات اخلا�صة باالأطفال اإذ يتغري حمتوى 

واملتحركة  الثابتة  واالأفالم  ال�صور  مثل:  متنوعة  تعليمية  مواد  لي�صمل  ال�صندوق 

واالأ�صرطة امل�صجلة واالألعاب الرتبوية والنماذج، ثم تطورت هذه الوحدات اإىل وحدات 

التقابل امل�صغرة، التى ركزت حول جزء واحد حمدد من اأجزاء وحدة التقابل الرئي�صة، 

جديد  منط  لت�صميم  والتعديل  والتجريب  البحوث  اإجراء  يف  اجلهود  ا�صتمرت  ثم 

التعلم  برامج  با�صم  تعرف  برامج  ظهرت  1965م  �صنة  ويف  اال�صتك�صاف،  �صناديق  يف 

االأن�صطة  من  متنوعة  واختبارات  بدائل  للمتعلم  تقدم  باأنها  متتاز  للحاجات  طبقاً 

والو�صائل على اأ�صا�ض اأن بع�ض تلك االأن�صطة قد تكون منا�صبة لبع�ض التالميذ اأكرث 

من غريهم . ورقم تعدد امل�صميات لهذه  الربامج اإال اأنها تندرج حتت مايعرف با�صم 

)6(7
الرزم اأو احلقائب التعليمية .

املطلب الثاين : االأ�ص�ض الرتبوية التى تبنى عليها احلقيبة التعليمية :

تقوم احلقيبة التعليمية على فل�صفة تربوية حمورها املتعّلم بخ�صائ�صه الفريدة 

وتقوم هذه الفل�صفة كما اأ�صار اإليها العديد من الرتبويني على عدة مباديء اأهمها : 
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توجد فروق فردية بني املتعلمني يف النمو العقلي واخلربات ال�صابقة اأو م�صتوى  1 -
التح�صيل الدرا�صي واأمناط التعلم املختلفة.

اإن جميع االأفراد لديهم القدرة على التعلم بدرجات متفاوتة، مبعنى اأن بع�صهم  2 -
اأ�صرع من بع�ض يف التعلم الذي ي�صتمر مدى احلياة .

وم�صتويات   ، العقلية  االأفراد  قدرات  مع  املختلفة  مبواقفه  التعليم  تنا�صب  اإذا  3 -
ذكائهم ،و�صخ�صياتهم ، واهتماماتهم ،  فان تعلمهم يكون اأ�صرع واأف�صل . 

التى  التعليم  تكنولوجيا  تطبيقيات  اأهم  من  تعترب  بهذا  التعليمية  فاحلقيبة 

)7(8
�صاعدت على حتقيق مبداأ التعليم الذاتي .

املطلب الثالث : مفهوم احلقيبة التعليمية :

اأن  يعنى  الرتبويني، وهذا ال  التعليمية عند  للحقيبة  تعريفات  وردت عدة       

هنالك اختالفاً يف احلقائب التعليمية، اإمنا يرجع هذا اخلالف اإىل الظروف املحيطة 

باملوقف التعليمي واالإمكانات املتاحة، والبيئة التعليمية التى ن�صاأ فيها التعريف مع 

التقاء جميع التعريفات حول اأ�صا�صيات معنية كما �صرنى من خالل عر�ض بع�ض هذه 

التعاريف .

الالزمة  املكونات  من  ملجموعة  متكامل  بناء  عن  عبارة  التعليمية  احلقيبة      

التعليمية  الو�صائل  من  جمموعة  على  حتتوى  اإنها  حيث  تعليمية،  وحدة  لتقدمي 

)8(9
حماولة حتقيق اأهداف التعلم الذاتي وتتيح فر�ض التعلم الفردي . 

االأن�صطة  التنظيم يقرتح جمموعة من  باأنها برنامج حمكم   : ويعرفها �صميث 

والبدائل التعليمية ت�صاعد املتعلم على حتقيق اأهداف حمددة.

تعليمية  وحدة  منها  تتاألف  التى  املكونات  من  جمموعة  اأنها  على  ويعرفها     

حمددة تت�صمن جملة ما تت�صمن الفئة امل�صتهدفة وحاجاتها ، واالأهداف التعليمية 

والو�صائط والدليل وخمتلف اأنواع االختبارات والتغذية الراجعة واملتابعة .

اختالف  على  التعليمية  احلقائب  اأن  الباحث  يرى  ال�صابقة  التعريفات  من 

تعريفاتها وتنوعها فاإنها ت�صرتك يف العنا�صر االأ�صا�صية التالية :

االأهداف التعليمية . 1 .
املواد واالأن�صطة التعليمية والو�صائل والبدائل. 2 .

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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تفريد التعليم . 3 .
االختبارات القبلية والبَعدية والتقومي . 4 .

وتاأ�صي�صاً ملا �صبق ميكن تعريف احلقيبة التعليمية  اإجرائيا باأنها :برنامج تعليمي 

�صمم بعناية  ح�صب قدرات الطالب املد خلية اأي خرباته ال�صابقة التى مبوجبها يتم 

، يعتمد التقومي يف كل خطوة من  التعلم وا�صتعداداته واإمكاناته  حتديد نقطة بدء 

خطوات ال�صري يف تعلم مو�صوعات احلقيبة ح�صب التغذية الراجعة ، بالرتكيز على 

الطالب ا�صتناداً على توجيه واإر�صاد املدر�ض  لتحقيق اأهداف معينة عرب و�صائل معينة 

اأ�صيل يعرتف بالطالب  . واحلقيبة التعليمية بهذا املعنى توؤكد على مفهوم تربوي 

النابهني وي�صجعهم وياأخذ باأيدي ال�صعاف وال يحبطهم وهو مبداأ الفروق الفردية .

املطلب الثالث: اأهمية احلقيبة التعليمية :

تنبع اأهمية احلقيبة التعليمية  يف العملية الرتبوية من اأنها :

تتيح فر�صة التفاعل الن�صط بني املعلم واملتعلم . 1 -
ت�صجع على تنمية �صفتي حتمل امل�صوؤولية و�صنع القرارات لدى املتعلم . 2 -

ميكن تطبيقها يف خمتلف ميادين املناهج الدرا�صية ، وتعمل على حتقيق االأهداف  3 -
وحاجات  ظروف  مع  نف�صه  الوقت  يف  ،وتتم�صى  جهة  من  امليادين  لهذه  الدرا�صية 

املدر�صة واملجتمع املحلي من جهة اأخرى .

ت�صاعد على حتقيق اأهداف تعلم حمددة م�صبقاً وخمطط لها بعناية . 4 -

ال تعتمد اىل مقارنة م�صتوى املتعلم التح�صيلي مب�صتوى متعلم اأخر. 5 -
املتعلم  يعرف  حتى  للمتعلمني  الفردي  الت�صخي�ض  اأ�صاليب  ا�صتعمال  ت�صتدعي  6 -
اأثناء  ويف  التعليمية  الن�صاطات  تقدمي  يتم  اأن  قبل  وقدراته  وحاجاته  اهتماماته 

ممار�صتهم لها ب�صكل فردي .

تعود الطالب حتمل امل�صوؤولية وت�صاعدهم يف توجيه تعلمهم . 7 -
ت�صاعد املعلم على اإعادة النظر بعناية ودقة يف خططه التعليمية وتعديلها ب�صكل  8 -
اإتقان  مدى  اإدراك  خالل  من  تعلمه  اأهداف  حتقيق  يف  النجاح  على  املتعلم  ي�صاعد 

)9(10
املتعلم الأهداف التعلم ومدى تاأخره اأو �صرعته يف اإتقانها.

نالحظ من خالل ما ذكر اأن احلقيبة التعليمية  تلعب دوراً كبرًي يف تفعيل مهام 
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احلقيبة  يف  الواردة  املوجهات  �صوء  على  بذاته  ي�صعى  ن�صًطا  فرداً  وجتعله  الطالب 

للو�صول اىل الهدف ح�صب �صرعته واإمكاناته، بجانب ذلك تدفع احلقيبة التعليمية 

باملدر�ض  الأن يكون دقيقاً يف �صياغته لالأهداف ال�صلوكية التي ي�صعى لتحقيقها من 

خالل ت�صميمه للحقيبة التعليمية .

املطلب الرابع :خ�صائ�ص و�صمات احلقيبة التعليمية : 

يت�صح  واأهميتها  وبيان مفهومها  التعليمية   للحقيبة  ا�صتعرا�صنا  من خالل   

)10(11
اأنها تت�صم بعدة مزايا وخ�صائ�ض منها :

مراعاة مبداأ الفروق الفردية بني املتعلمني . 1 -
االهتمام باملتعلم الأنها عبارة عن برنامج  للتعلم الذاتي ، تنقل حمور االهتمام  2 -

من املعلم اىل املتعلم وتغري دوره ودور املعلم .

االهتمام باالأهداف ثم االأن�صطة  . 3 -
اإر�صادات  على  التعليمية  احلقيبة  احتواء  خالل  من  وذلك   : الذاتي   التوجيه  4 -

وتعليمات للطالب ت�صاعده يف حتقيق اأهدافه التعليمية .

تتيح للطالب فر�صة التدريب الكايف ملمار�صة مهارة اأو مبداأ قاعدة وتطبيقها يف  5 -
مواقف تعليمية خمتلفة ، كما توؤكد مبداأ  عدم انتقال املتعلم من جزء من املادة اىل 

اجلزء الذي يليه اال بعد اإتقان اجلزء االأول .

التقومي : والذي يتخذ اأ�صكااًل متعددة منها : االختبار الذاتي، واالختبار القبلي،  6 -
واالختبار األبعدي حيث تغطي فقرات االختبار جميع االأهداف املحددة .

�صهولة اال�صتخدام والتداول يف اأي مكان يي�صر فر�صة للتعلم الذاتي . 7 -
والتعديل  للتقومي  تخ�صع  فئة  ت�صتهدف  مرنة  باعتبارها  للتطوير  قابليتها  8 -

با�صتمرار  بعد عملية الت�صميم فهي تختلف عن الكتاب املقرر  .

 ، املتعلمني  خ�صائ�ض  ح�صب  تعليمية  رزمة  كل  ت�صمم  حيث  امل�صتهدفة:  الفئة  9 -
البدائل  اأو  للمحتوى  بالن�صبة  م�صتوياتها  تعدد  خالل  ،من  وقدراتهم  وحاجاتهم 
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واالأن�صطة التعليمية واال�صرتاتيجيات التعليمية  .

يالحظ من خالل  اخل�صائ�ض وال�صمات التي متيز تقنية احلقيبة التعليمية  اأنها 

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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تربز دور املتعلم ب�صورة   اأ�صا�صية يف جميع مكونات احلقيبة ، باعتباره عن�صراً اأ�صا�صيا 

لنجاح اأ�صلوب تفريد التعليم . بجانب اإبرازها لدور املعلم يف كل مراحل تكوينها ويف 

كل عن�صر من عنا�صرها من حيث القيام بالتخطيط والت�صميم و االإعداد والتوجيه 

و االإ�صراف  والتقومي مبختلف اأمناطه لعملية التعلم اأو التدريب . 

املطلب اخلام�ص : عنا�صر احلقيبة التعليمية :

حتى تكتمل �صورة احلقيبة التعليمية يف ذهن املتعلم لينخرط يف رحلة التعليم 

 )12(13
الذاتي البد توافر عنا�صر اأ�صا�صية تكون احلقيبة التعليمية وهي .

باأ�صلوب يجذب  التعليمي م�صاغاً  املو�صوع  �صفحة الغالف : وحتمل عنوان  1 .
االنتباه ، وكذلك عنا�صر املو�صوع .

درا�صتها  واأهمية   ، احلقيبة  م�صمون  عن  موجزة  فكرة  ويعطي   : التمهيد   2 .
وخطوات ال�صري يف درا�صتها .

املو�صوع  لطبيعة  وفقاً  �صلوكي  وب�صكل  دقيقاً  حتديداً  وحتدد   : االأهداف  3 .
وطبيعة الدار�صني .

االختبار القبلي : وي�صمل جمموعة اأ�صئلة ومترينات ترتبط مبا�صرة باأهداف  4 .
احلقيبة حيث يتم من خالله حتديد نقطة البداية لدى املتعلم .

االأن�صطة : ومتثل قلب احلقيبة وحمتواها العلمي ،  ب�صكل منطقي ، ويراعى  5 .
تلك  بني  من  ينا�صبه  ما  باختيار  للمتعلم  ي�صمح  كي  والتعدد  والتنوع  التعدد  فيه 

االأن�صطة .

التقومي : وي�صمل التمرينات والت�صاوؤالت التى تتخلل احلقيبة ، لتتيح تقومياً  6 .
بنائياً وحتدد م�صار املتعلم ومدى تقدمه يف درا�صته .

باأهداف  ترتبط  ومترينات  ت�صاوؤالت  جمموعة  وي�صمل   : الفردي  االختبار  7 .
احلقيبة وحمتواها العلمي ، وقد تكون �صورة مكافئة لالختبار القبلي ، وقد تكون 

هي نف�ض اأ�صئلة االختبار القبلي .

مفتاح اإجابات االختبار : البد للحقيبة من تعزيٍز وتغذية راجعة تتيح للمتعلم  8 .
احلكم على م�صتوى تقدمة يف درا�صة احلقيبة ،وحتدد م�صاره خالل عملية التعلم ، 

لذا البد للمتعلم من تقومي ذاته ، ولن يتمكن من ذلك اإال اإذا اأعطى له مفتاح اإجابات 
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االختبارين القبلي والبعدى واالإ�صارة اإىل موقعها يف احلقيبة ، لكن ميكن للمتعلم 

حتديد مدى حاجته ملو�صوع معني ، ومدى اإمكانية انتقاله اإىل اآخر .

با�صتخدام  ت�صمح  اأنها  يالحظ  التعليمية  احلقيبة  مكونات  من  ذكر  ما  �صوء  يف 

 ، الكتب  مثل:  احلقيبة  فيها  �صممت  التى  التعليمية  البيئة  ح�صب  املتاحة  الو�صائل 

ال�صفافيات ، ال�صوتيات ، النماذج ، املج�صمات العينات ال�صمعب�صريات ... كما اأنها ت�صمح 

بتعدد االأن�صطة مثل اإجراء التجارب ، املالحظة ، امل�صاهدة ، اإجراء البحوث ، القراءة .

  ف�صاًل عن اأنها ت�صمح بتعدد االأ�صاليب : كاأن يتم التعلم يف جماعات �صغرية اأو 

كبرية اأو باالأ�صلوب الفردي .

اأجنع  من  التعليمية  احلقيبة  اأ�صلوب  اأن  ذكر  ما  خالل  من  الباحث  ويرى 

اال�صرتاتيجيات التعليمية التى تخلق بيئة تفاعلية خا�صة يف البلدان النامية ل�صعف 

االلكرتوين  كالتعليم  متقدمة  ا�صرتاتيجيات  يف  التو�صع  دون  حتول  التى  اإمكاناتها 

وغريه ، وهي بذلك ت�صكل نقلة نوعية يف التعليم لدى تلك البلدان النامية باعتبارها 

خطوة نحو التعليم الفردي الذاتي .

املطلب ال�صاد�ص : اإبراز احلقيبة التعليمية لفل�صفة التعليم املفرد :

     اإذا كان الهدف االأ�صا�صي للتعليم هو تكوين الفرد ، واإيقاظ قدراته ومهارته ، 

وتنمية ميوله فمن اخلطاأ اأال ي�صري التلميذ يف تعلمه وفقاً لطبيعته وميوله وخرباته 

طبيعته  ح�صب  تلميذ  كل  تعامل  التى  هى  ال�صحيحة  الرتبية  كانت  وملا   . ال�صابقة 

ما  جمهود  وباأقل  ممكن  وقت  اأقل  يف  ي�صتطيع  ما  اأق�صى  اإىل  ي�صل  حتى  اخلا�صة، 

يقت�صى اأن يكون كل تالميذ الف�صل متقاربني يف امل�صتوى العقلي وال�صن ، وهذا ما 

يتجاهله نظام التعليم اجلماعي ، الذى يقوم على مبداأ التلميذ املتو�صط ، مما يوؤدى 

اإىل اإحباط االأذكياء وعدم م�صاعدة ال�صعفاء . وذلك اأن التالميذ يختلفون اختالفاً 

 
)13(14

كبرياً يف �صماتهم ال�صخ�صية ، وحت�صيلهم  ، الدرا�صي ، وا�صتعدادهم ودافعيتهم

..... ويتطلب مراعاة هذا االختالف بني الطالب تبني �صيغ جديدة تقوم على اأ�ص�ض 

منهجية نظامية ، حتول الفكر الرتبوي من امل�صتوى النظري اإىل م�صتوى املمار�صة 

ذلك  وهو  التعليم  لتفريد  بالدعوة  احلديثة  االأدبيات  وتزخر   ، العملي  والتطبيق 

النمط من التعليم املخطط واملنظم واملوجه فردياً اأو ذاتياً ، والذى ميار�ض فيه املتعلم 

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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الفرد الن�صاطات التعليمية التعلمية فردياً ، وينتقل من ن�صاط اإىل اآخر متجها نحو 

االأهداف التعليمية املقررة بحرية وباملقدار وال�صرعة التى تنا�صبه ، م�صتعيناً يف ذلك 

الفردي  والتعليم   . االأمر  يلزم  واإر�صاداته حينما  املعلم  وتوجيهات  الذاتي  بالتقومي 

يحقق جملة اأهداف منها :

تطوير منهج تعليمي قائم على اأهداف التعلم القابلة للقيا�ض . 1 .
تقدمي منهج تعليمي مالئم ملتطلبات واهتمامات املتعلم . 2 .

االهتمام باال�صتعداد كمطلب اأويل للتعلم . 3 .
تنمية التوجه الذاتي للمتعلم والقدرة على التفكر وحتمل امل�صوؤولية واتخاذ  4 .

القرارات.

التعليم  با�صرتاتيجيات  عرفت  عديدة  ا�صرتاتيجيات  برزت  �صبق  ملا  وتاأ�صي�صاً 

املفرد كالتعلم املربمج ، والتعلم للتمكن عند )بلوم( ، والتعلم مب�صاعدة احلا�صوب ، و 

احلقيبة التعليمية وغريها من اال�صرتاتيجيات .

بالرتكيز على مفهوم احلقيبة التعليمية ومكوناتها وطريقة ال�صري يف تعليمها 

جند اأنها من اأكرث اال�صرتاتيجيات التى تربز بو�صوح فل�صفة التعليم املفرد ، والذى 

، و�صرورة  التعلمية  التعليمية  العملية  واملتعلم يف  املعلم  دور  لتفعيل  اأ�صبح �صرورة 

لرفع م�صتوى خمرجات التعليم ، و�صرورة لتلبية الطلب املتزايد على التعليم بجانب 

خلق بيئة تعليمية تفاعلية تراعى فيها ا�صتعدادات املتعلمني ، وميولهم واجتاهاتهم 

)13(15
لرفع كفاءتهم وقدراتهم وم�صتوى حت�صيلهم .

املبحث الثالث

طرق ت�صميم وا�صتخدام احلقائب التعليمية :

املطلب الأول : مراحل وخطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية :

يف هذا املطلب �صيتم تو�صيح خطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية ، واملعني بهذه 

اإنتاج  كيفية  يتدرب على  املبتديء حتى  املدر�ض خا�صًة  االأول هو  املقام  اخلطوات يف 

)14(16 
وت�صميم احلقيبة التعليمية يف اإطار تخ�ص�صه . وذلك عل النحو التايل :

املرحلة الأوىل : كتابة النظرة ال�صاملة :
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    وت�صمل هذه املرحلة كتابة دواعي ومربرات درا�صة مو�صوع احلقيبة . والهدف 

من ذلك اإعطاء املتعلم تو�صيحاً عاماً عن حمتوى احلقيبة واأهميتها ومدى ارتباطها 

بخرباته ال�صابقة ، وعالقة ذلك بدوافع املتعلم واهتماماته . وميكن اأن تكون النظرة 

ال�صاملة مادة مطبوعة اأو م�صورة على فلم متحرك اأو �صرائح اأو غريها .

املرحلة الثانية : حتديد االأهداف التعليمية و�صياغتها.

امل�صتويات  ومتثل  للقيا�ض  وقابلة  للمحتوى   �صاملة  االأهداف  تكون  اأن  ويجب 

املختلفة للمجال املعريف )املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي (.

املرحلة الثالثة : اإعداد اأدوات القيا�ص "الختبارات" .

واالختبار   ، التمهيدي  االختبار   : اختبارات  اأربعة  احلالة  هذه  يف  توجد  حيث 

قيا�ض مدى حتقيق  بغر�ض  . وذلك  البعدي  واالختبار   ، الذاتي  واالختبار   ، القبلي 

املتعلم الأهداف احلقيبة ، و حتديد نقطة البدء يف درا�صتها ، وحتديد ال�صلوك القبلي 

للمتعلم .

املرحلة الرابعة : حتديد الأن�صطة التعليمية والبدائل :

ومن  ممار�صته   خالل  من  االأهداف  حتقيق  على  املتعلم  تعني  االأن�صطة  اأن  اإذ 

البدائل املتاحة التي ميكن للمتعلم اأن يختار منها وهي :

تعدد الو�صائل التعليمية  : كال�صفافيات ، والنماذج ، واملج�صمات ، اأو ال�صوتيات،  1 -
اأو الب�صريات، اأو ال�صمعب�صريات .

تعدد الن�صاطات كالقيام باالأعمال داخل املخترب ، واإجراء التجارب ، واملالحظة  2 -
)15(17

وامل�صاهدة.

تعدد طرائق التدري�ض : كالتعلم الفردي اأو اجلماعي . 3 -
اىل  عمل  كل  حتليل  اىل  تهدف  التي  العملية  هو  و   : املحتوى  م�صتويات  تعدد  4 -
مكوناته االأ�صلية و الفرعية للو�صول اىل عنا�صره الدقيقة ثم اىل ما يحتويه كل 

اأجزاء  اىل  منها  كل  حتليل  ثم  عزلها  ميكن  ومهارات  واجتاهات  معرفة  من  مكون 

)16(18
فرعية.

تعدد االختبارات كل متعلم ح�صب ما ينا�صبه .  5 -
املرحلة اخلام�صة : حتديد الأن�صطة الثرائية والعالجية .

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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وهي اأن�صطة تعمق متقدمة تخ�ض الطالب �صريعي التعلم اإن اأرادوا ذلك ، بجانب 

االأن�صطة العالجية التى يقوم بها الطالب الذين مل يتقنوا احلقيبة واأهدافها ، فبداًل 

اأن�صطة  اأن ميار�صوا  فيف�صل   ، ال�صابقة  االأن�صطة  نف�ض  ف�صلهم  بعد  اأن ميار�صوا  من 

ف�صلوا يف  التى  االأهداف  نف�ض  لتحقيق   ، اأ�صهل  تكن  اإن مل  امل�صتوى  وبنف�ض  جديدة 

)17(19
حتقيقها.

املرحلة ال�صاد�صة : اأن�صطة تعمق يف حمتوى احلقيبة .

املرحة ال�صابعة : االختبار البعدي .

من خالل ما �صبق يرى الباحث اأن احلقيبة التعليمية كاإحدي امل�صتحدثات التى 

اأفرزتها تكنولوجيا التعليم ، ال ي�صتطيع املدر�ض ت�صميمها وبنائها اإال اإذا توفرت فيه 

 ، جمموعة من الكفايات عرفت بالكفايات الالزمة الإعداد املعلم باملنظور ال�صمويل 

)18(20
تتكون من خم�صة جماالت رئي�صة هي :

 ، بال�صمول  يت�صف  ا�صرتاتيجي  وتت�صمن عقل   : التخطيطية  الكفايات   : اأواًل 

اال�صتقراء ، التنبوؤ ، �صياغة اأهداف قريبة وبعيدة ، العدالة يف توزيع املهام ، احلكمة 

يف التعامل مع االآخرين .

ثانياً : الكفايات املهنية وت�صمل االآتي :

امل�صاهمة يف تعديل اأنظمة التعليم . 1 .
اال�صتفادة من التقنيات التعليمية . 2 .

اال�صتفادة من النماذج واالأ�صاليب احلديثة يف التدري�ض . 3 .
املزاوجة بني االأ�صاليب الفردية واجلماعية يف التعليم . 4 .

التمكن من تطوير مهارات االت�صال االآلية والب�صرية كتعلم احلا�صوب . 5 .
ثالثاً: الكفايات االأدائية : وت�صم : 

1. القدرة على العمل مع االآخرين )العمل بروح الفريق ( .

2. التزود امل�صتمر باملعارف واملعلومات واملهارات الكفيلة بت�صهيل عمله اليومي .

رابعاً الكفايات الذاتية : وتعنى باجلوانب االآتية :

ال�صرب واللباقة . 1 .
مرونة التفكري . 2 .
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الثقة بقدراته املهنية . 3 .
التوا�صع والرغبة يف التعلم مع االآخرين . 4 .

فهم النا�ض واالإميان بقدراتهم . 5 .
الروؤية الوا�صحة ال�صاملة لالأهداف الرتبوية . 6 .

اال�صتعداد لتبني االأهداف املر�صومة منه اأو من غريه . 7 .
خام�صاً الكفايات التقوميية : والتى تتمثل يف :

التمكن من اآليات التقومي الذاتي اأي تدريب املتعلم على كيفية تقومي نف�صه  1 .
بنف�صه من خالل املقارنة بني اإجاباته الأ�صئلة التقومي واالإجابات النموذجية املت�صمنة 

فى احلقيبة .

املعرفة التامة لتقومي اأ�صاليب التعليم والتعلم من خالل التغذية الراجعة  2 .
التى تتحقق من ا�صتخدام االأ�صاليب التعليمية املختلفة .

ح�صب  التعلم  م�صادر  يف  وال�صعف  القوى  جوانب  ت�صخي�ض  من  التمكن  3 .
حتقيقها الأغرا�ض واأهداف التعلم .

ا�صتيعاب تف�صيلي للمنهج من خالل دقة �صياغة االأهداف وتفكيك وحتليل  4 .
حمتوياته.

امل�صاهمة مع االإدارة يف عملية التقومي املوؤ�ص�صي . 5 .
الكال�صيكي  التقليدي  الدور  املدر�ض تغري من  اأن دور  �صبق نلحظ بو�صوح      مما 

املتمثل يف اأن املعلم ي�صكل حمور العملية التعليمية فهو االأ�صا�ض ، وال�صابط للنظام ، وهو 

املر�صل للمعلومات وامل�صدر الوحيد لها ، وهو املت�صرف االأول واالآمر والناهي ، يح�صو 
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ذهن طالبه باملعلومات عن طريق التلقني م�صتخدماً الرتهيب و�صيلة لل�صبط .

    عليه ويف ظل اعتماد تكنولوجيا التعليم يف جمال التدري�ض برزت مغالطات 

تكنولوجيا  م�صتحدثات  اعتماد  باأن  االعتقاد   : اأبرزها  من  ولعل  الكثري  فيها  وقع 

التعليم وو�صائلها يف التدري�ض كاالإذاعة ، والتلفزيون ،واحلا�صوب والرزم اأو احلقائب 

التعليمية والتعليم االلكرتوين ... هو اإلغاء لدور املدر�ض خا�صة واأن املتعلم ي�صتطيع 

اعتماد  اأن  واحلقيقة   . ال�صف  معلم  اإىل  احلاجة  دون  مبا�صرًة  درو�صه  يتلقى  اأن 

تكنولوجيا التعليم يف التدري�ض مل يلغ مهمة املعلم واإمنا غرّيها .

دور احلقائب التعليمية يف تفعيل مهام املعلم و املتعلم وحتقيق فل�صفة التعليم املفرد
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املطلب الثاين : اأثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل مهمة املعلم :

   نقول اأن مهمته تغريت من جمرد ناقل للمعلومات اإىل مهند�ض يعلم ، موفر 

للت�صهيالت الالزمة للتعلم ، م�صت�صار متخ�ص�ض يف الو�صائل وم�صمم للربامج وموجه 

لالأهداف  خمطط   ، تعليمي  فريق  يف  ،ع�صو  التعليمية  للعملية  ومدير   ، ومر�صد 

 )20(22
التعليمية ومطور.

   اأذن احلقائب التعليمية من خالل التخطيط لبنائها تربز بو�صوح تفعيل مهمة 

املعلم تخطيطاً وت�صميماً وتقومياً للعملية التعليمية . مما ي�صتلزم اإعداد املعلم لهذه 

التغريات على النحو التايل: 

اإن املعلم مل يعد امل�صدر الوحيد للمعلومات بل تناف�صه م�صادر اأخرى اأكرث  1 .
جاذبية كالتلفاز واحلا�صوب .

حاجاتهم  وحتديد   ، التعليم  نحو  املتعلمني  دوافع  اإثارة  على  مهمته  تركيز  2 .
من اخلربات، وت�صخي�ض جوانب ال�صعف فيهم ، ور�صم اخلطط لعالجها ، وتعزيز 

جوانب القوى فيهم .

اإن اكت�صاب املتعلم للتعلم الذاتي عرب احلقيبة التعليمية ، وحل امل�صكالت ،  3 .
 ، منها  اال�صتفادة  وح�صن  املعلومات  م�صادر  ومتابعة   ، واال�صتيعاب  االطالع  و�صرعة 

اأهمية  ذات  الع�صر  اأ�صبحت يف هذا  التعلم  وو�صائلها يف عملية  بالتقنية  واال�صتفادة 
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بالغة يف عمليتي التعليم والتعلم .

بنائها  املدر�ض من خالل تنفيذ مراحل  التعليمية تك�صب        عموماً احلقيبة 

جملة مهارات ميكن ا�صتنتاجها على النحو التايل :

مهارة توجيه واإر�صاد املتعلمني على اختالف ميولهم واجتاهاتهم وخ�صائ�صهم . 1 .
مهارة �صياغة االأهداف �صياغة �صلوكية اإجرائية حمددة قابلة للقيا�ض . 2 .

املتعلمني  طبيعية  ح�صب  واال�صرتاتيجيات  والطرق  الو�صائل  اختيار  مهارة  3 .
وخ�صائ�صهم وخرباتهم ال�صابقة ، وح�صب طبيعة الدر�ض وطبيعة االأهداف .

مهارة تفكيك املحتوى وحتليله . 4 .
مبختلف  االأهداف  ت�صتوعب  ب�صورة  التقوميية  االختبارات  بناء  مهارة  5 .

م�صتوياتها كما حددها بلوم .
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ذخرية  ولزيادة  التعليمي  املوقف  الإثراء  اإ�صافية  حمتويات  ابتكار  مهارة  6 .
املتعلمني النابهني .

مهارة متابعة كل تلميذ يف تعلمه على �صوء التغذية الراجعة . 7 .
   عليه جند اأن احلقيبة التعليمية تعترب خطوة بارزة يف تفعيل مهمة املعلم يف 

التعليم مما ينعك�ض اإيجاباً على اأدائه وتنمية قدراته  ومهاراته .

املطلب الثالث : تقومي احلقيبة التعليمية ،

    يعترب التقومي جزءاً ال يتجزاأ من عملية ت�صميم احلقيبة التعليمية ولي�ض 

تقنيات  اإىل مفهوم  ال�صبب يف ذلك  . ويعود  اإمتام ت�صميمها  بعد  اإليها  ي�صاف  �صيئاً 

التعليم اأي االأ�صلوب العلمي يف حل امل�صكالت الرتبوية . والتقومي �صروري يف اأثناء 

للتاأكد من مدى �صالحية كل عن�صر من  . وذلك   التعليمية  واإعداد احلقيبة  بناء 

عنا�صر احلقيبة يف حتقيق اأهدافها .   

 . التكويني  التقومي  و  اخلتامي  التقومي   : هما  التقومي  من  نوعان  وهناك 

ويرتكز اهتمام م�صمم احلقيبة التعليمية على التقومي التكويني؛ الأنه م�صوؤول عن 

اأن ت�صبح  اإىل   ، التعليمية واإدخال التح�صينات عليها ب�صورة م�صتمرة  املادة  مراجعة 

املادة التعليمية قادرة على حتقيق اأهدافها . وهناك اأ�صاليب خمتلفة للح�صول على 

حتكيم  خرباء  على  التعليمية  واملادة  احلقيبة  عر�ض   : منها  التقوميية  املعلومات 

فاعليتها  مالحظة  ذلك  من  واأف�صل  لال�صتخدام.  �صالحيتها  مدى  على  للحكم 

)22(24
واأثرها للم�صتهدفني عن طريق التجريب.

مما تقدم نالحظ اأهمية التقومي يف البناء ال�صليم وال�صحيح للحقيبة التعليمية 

عن  االإعالن  قبل   ، املختلفة  جوانبها  تتناول  بطريقة  اإجرائه  و�صرورة   ، وتنقيحها 

اإمكانية اعتمادها من قبل املهتمني والقائمني على الرتبية والتدريب .

املطلب الرابع :فوائد ا�صتعمال احلقيبة التعليمية :

اأن يحقق ا�صتخدام احلقائب التعليمية يف العملية التعليمية عدة فوائد  ميكن 

)23(25
منها:

حتقيق اأهداف حمددة وخمطط لها بعناية . 1 .
اإنهاء  للمتفوقني  ميكن  حيث   ، قدراته  ح�صب  تعلمه  يف  ي�صري  طالب  كل  2 .
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الدرا�صة يف وقت اأقل من مما يحتاج اإليه املتعلمني بطيء التعلم .

الطالب  ي�صعر  ال  لذلك   ، التح�صيلية  الطالب  م�صتويات  بني  تقارن  ال  3 .
دون  املو�صوع  يتعلم  كي  الالزم  الوقت  ياأخذ  طالب  كل  الأن  باالإحباط؛  ال�صعاف 

مقارنته باالآخرين.

الذي  امل�صار  اختيار  يف  املتعلم  يفيد  التعليمية  احلقيبة  يف  امل�صارات  تعدد    .4
ينا�صبه. .

تفيد االختبارات الذاتية يف احلقيبة التعليمية الطالب للوقوف على م�صتواه  5 .
قبل التقدم لالختبار البعدي ، وبذلك فاإن االختبارات الذاتية توجه تعلم الطالب 

وتقيه من الف�صل.

ت�صاعد يف الو�صول اإىل اإتقان التعلم باإعادة النظر يف اخلطط وتنويع اأ�صاليب  6 .
التدري�ض.

اأمام  الطالب  اأ�صرة  جتعل  التعليمية  احلقيبة  اأن  الباحث  يرى  ملا�صبق  اإ�صافة 

معرفتها  بجانب   ، حتقيقه  اإىل  املدر�صة  مع  بالتعاون  ت�صعى  حمدد  تعليمي  برنامج 

م�صتوى  ملتابعة  اإ�صافة   ، الربنامج  يف  وتقدمه  باأول  اأول  الطالب  حت�صيل  مل�صتوى 

اإجابات الطالب يف االختبارات التقوميية ومقارنتها مبا هو موجود على اآخر احلقيبة 

والتوا�صل  الربط  وبالتايل  املدر�صة  يف  البيت  ثقة  يدعم  مما  منوذجية  اإجابات  من 

بينهما حتى تتكامل االأدوار من اأجل حتقيق اأهداف التعليم والتعلم . تتحقق املتابعة 

ازدحام  ب�صبب  التقليدية  احل�ص�ض  خالل  ال�صف  داخل  تتعذر  رمبا  التى  الدقيقة 

ال�صفوف وقلة املدخالت االأ�صا�صية ال�صرورية للعملية التعليمية كما هو م�صاهد على 

اأر�ض الواقع .

املطلب اخلام�ص : طريقة ا�صتعمال احلقيبة التعليمية :

يتم جتميع مواد احلقيبة التعليمية باأكملها يف حافظة لي�صهل ا�صتخدامها من 

 )24(26
قبل املتعلم عند احلاجة وذلك باإتباع اخلطوات االآتية :

الرتبوية  باملعلومات  و�صلتها  اأهميتها  للتعرف على  قراءة مقدمة احلقيبة  1 .
االأخرى .

درا�صة االأهداف العامة للحقيبة للتعرف على اأهمية درا�صتها . 2 .
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يف  النموذجية  االإجابة  مع  االإجابة  ومقارنة  القبلي  االختبار  على  االإجابة  3 .
احلقيبة . فاإذا كانت االإجابات �صحيحة انتقل املتعلم للدر�ض الثاين وهكذا . واإال بداأ 

بدرا�صة احلقيبة من اأولها .

على  يتعرف  حتى  بدرا�صته  �صيبداأ  الذى  للق�صم  ال�صلوكية  االأهداف  قراءة  4 .
م�صتوى االأداء املطلوب بعد انتهاء درا�صة هذا الق�صم .

اختيار اأحد البدائل التى يعتقد اأنها تنا�صب اإمكانيات الدار�ض وا�صتعداداته  5 .
ليحقق االأهداف ال�صلوكية .

االإجابة على االختبار املوجود يف نهاية كل ق�صم من اأق�صام احلقيبة ومقارنة  6 .
من  اأقل  العالمة  كانت  واإذا   ، احلقيبة  يف  ال�صحيحة  االإجابة  مفتاح  مع  االإجابة 

يتم  حتى  املو�صحة  االأخرى  البدائل  اأحد  اختيار  فيتم  االختبار  اأ�صئلة  على   )%90(

حتقق االإتقان لالأهداف املحددة . وي�صري املتعلم يف درا�صة احلقيبة و فقاً للخريطة 

االن�صيابية التالية : 

�صكل )1( يو�صح خطوات التعليم با�صتخدام احلقيبة التعليمية: 27)25(

 

يالحظ من ال�صكل  مدى اعتماد املتعلم على ذاته يف درا�صة احلقيبة التعليمية 

ح�صب �صرعته ، وقدراته ، واإمكاناته ، يف �صوء اخلريطة االن�صيابية التى حددها له 

بعد  اإال  يتحقق  الالحقة ال  اإتقان اخلربات  اأي�صاً  ال�صكل  .كما يالحظ على  املدر�ض 

التقوميالأهدافاملقدمة ل

ل

نعم

نعم

مدر�ص

اإختيار

الإختيار

القبلى

الوحدة

التالية

هل يتم

اإختيار

الإختيار

القبلى

والبدائل الأن�صطة 

املحتوى تعدد   .1

الو�صائل تعدد   .2

الأ�صاليب تعدد   .3

الأن�ص؛ة تعدد   .4

امل�صادر تعدد   .5
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اإتقان اخلربات ال�صابقة ، كما ي�صري ال�صكل كذلك اإىل اعتماد التقومي يف كل خطوة 

تعدد  بدليل  مراحله  جميع  يف  التعلم  اإتقان  �صمان  عن  ف�صاًل  التعلم  خطوات  من 

االأن�صطة والبدائل واالأ�صاليب والو�صائل . اإذ اأن هذه املفاهيم ت�صكل ماي�صمى بتفريد 

التعليم الذى تعددت ا�صرتاتيجياته يف عهد اعتماد تكنولوجيا التعليم والتى ت�صرتك 

)26(28
جميعها يف اأ�ص�ض ومباديء عامه لتفريد التعليم منها:

حتديد االأهداف يزيد من فاعلية التعلم . 1 .
تقدمي التغذية الراجعة الفورية يزيد من فاعلية التعلم . 2 .

ا�صتخدام االختبارات مبختلف اأنواعها يزيد من فاعلية التعلم . 3 .
تكرار التغذية الراجعة يوؤثر يف تثبيت التعلم . 4 .

االهتمام بتحديد نقطة بدء التعلم . 5 .
املطلب ال�صاد�ض : اأثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل مهمة الطالب: 

يف النظام التعليمي التقليدي انح�صرت مهمة الطالب املتعلم يف اال�صتماع وحفظ 

املعلومات لت�صميعها كما حفظها . ومعنى ذلك اأن اجلانب املعريف هو الذي كان يهتم 

به املعلم .

اأما يف ظل تكنولوجيا التعليم وم�صتحدثاتها كاحلقيبة التعليمية فاالأمر خمتلف 

الف�صيولوجية،  جوانبه:  خمتلف  يف  نامياً  فرداً  باعتباره  املتعلم  اإىل  ينظر  حيث 

واملعرفية، واللغوية، واالنفعالية واالجتماعية . فهو الذى يتلقى الربنامج التعليمي 

التعليمية  العملية  حمور  وهو  التعليمية  احلقيبة  عرب  التعليم  تفريد  اأ�صلوب  يف 

، مرتاح  التعليمية  ، متقن للمادة  التعليمي  املوقف  . فهو م�صارك فعال يف  بالتاأكيد 

نف�صياً ، حيث ال ي�صعر اأن املعلم ي�صري �صرياً �صريعاً يف رحلته العلمية فيفقد ات�صاله 

بطيئاً  �صرياً  ي�صري  املعلم  اأن  ي�صعر  وال   ، م�صتواه  من  اأعلى  لكونها  املطروحة  باملادة 

.
)27(29

فيفقد ن�صاطه وحما�صه ورغبته يف متابعة ما يلقى عليه 

اإذاً فاإن تغري مهمة الطالب يف عملية التعلم بهذه ال�صورة الفاعلة الن�صطة حتماً 

القيام بن�صاطات تطبيقية على ما تعلمه من معارف  الفاعلية للمتعلم  �صتتيح هذه 

مبمار�صات  منوعة  حيوية  مواقف  ملقابلة  توؤهله  ومهارات  خربات  من  اكت�صبه  وما 

 
)28(30

واعية وفاعلة.
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يحقق  مبا  املتعلم  تفكري  مب�صتوى  ارتقت  التعليمية  احلقيبة  تكون  وبذلك 

االأهداف الرتبوية املن�صودة والتى منها:

1-تنمية مواهب املتعلمني وقدراتهم ورعاية ميولهم املفيد .

2-تعويدهم على العمل اجلماعي وحتمل امل�صوؤولية.

3-م�صاعدتهم على اكت�صاب الثقة بالنف�ض. 

4-اإتاحة فر�ض  االإبداع واالبتكار والتعبري عن النف�ض باالأ�صلوب املنا�صب.

)29(31.
5-تعميق ال�صلة بني املدر�صة والبيت. 

ومبا اأن احلقيبة التعليمية تهدف اإىل اإتقان التعلم با�صتخدام اختبارات  التقومي 

الذاتي امل�صتمر  فاإن ذلك يوؤثر اإيجابا على م�صتوى حت�صيل املتعلمني الدرا�صي ، وقد 

اأعلى  اإن معظم التالميذ قادرون على حتقيق   : علق  )بلوم ( يف هذا ال�صدد قائاًل 

)30(32
م�صتوى من التح�صيل اإذا حتقق االأتي : 

الفروق  مراعاة  يقابل  ما  وهو   . تلميذ  لكل  املنا�صبة  التدري�ض  طريقة  توافر 

الفردية بني املتعلمني يف احلقيبة التعليمية  .

ذلك  ويقابل  التعلم  ل�صعوبات  يتعر�صون  ما  عند  للتالميذ  امل�صاعدة  تقدمي  1 -
التوجيه والتقومي امل�صتمر يف احلقيبة التعليمية يف �صوء التغذية الراجعة .

اإعطاء الوقت الكايف للتعلم ويقابل ذلك مراعاة �صرعة تقدم كل تلميذ يف تعلمه  2 -
ح�صب اإمكاناته وقدراته اخلا�صة به يف درا�صة احلقيبة التعليمية . 

اأو  التعلم  اإتقان  اإىل  التعليمية يوؤدي  التعلم بوا�صطة احلقيبة  اأن  عليه نالحظ 

التعلم  معيار  اأن  اإذا  للمتعلمني  الدرا�صي  التح�صيل  زيادة  يعني  للتمكن مما  التعلم 

اأالإتقاين يرتاوح ما بني  )80%ـ90%( وهي ن�صبة ال ميكن احل�صول عليها يف التعليم 

التقليدي اإىل ل�صريحة املتفوقني عرب احلفظ واال�صتظهار يف معظم االأحيان .

بناًء على ما �صبق، ومن خالل الواقع التعليمي امل�صاهد الذى ات�صمت خمرجاته 

بال�صعف وعدم اجلودة يف ظل ازدحام الف�صول، وعدم تدريب املدر�صني على الكفايات 

التعليمية.  التعليمية، وعدم توفر املدخالت ال�صرورية للممار�صة  الالزمة للعملية 

التى  املفرد  التعليم  ا�صرتاتيجيات  من  واحدة  التعليمية  احلقيبة  اأن  الباحث  يرى 

ميكن اأن تدعم الواقع التعليمي يف بالدنا دعماً اإيجابياً يظهر بو�صوح يف حتقيق احلد 
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االأدنى لتدريب املتعلمني على حتمل امل�صوؤولية ، واال�صتقاللية يف التفكري، واالعتماد 

نوع من  االأحكام، وخلق  اإظهار  والقدرة على  املقارنة   واكت�صاب مهارات  الذات،  على 

اإىل  التدري�ض  جمرد  من  بالتعليم  االنتقال  وبالتايل  االأهداف.  حتقيق  يف  املناف�صة 

التعلم، بجانب دمج م�صتحدثات تكنولوجيا احلقيبة التعليمية يف التعلم املدر�صي .

تبدو  والتي  املفرد،  التعليم  ا�صرتاتيجيات  حتت  املن�صوية  االإ�صرتاتيجية  هذه 

حديثة للوهلة االأوىل جند اأن نظامنا التعليمي يف ال�صودان قد طبق فل�صفة التعليم 

التعليم  التي يقوم   ) ال�صودان عرب موؤ�ص�صة ) اخللوة  املفرد منذ دخول االإ�صالم يف  

من  .والتي  املعا�صرة  النظامية  الرتبية  موؤ�ص�صات  كل  بها  تعمل  ركائز  على  فيها 

)31(33
اأبرزها:

التفرد يف التعليم :حيث يقوم التعليم يف اخللوة على اأ�صا�ض اختالف االأفراد يف  1 -
قدراتهم التح�صيلية وقبولهم وا�صتعدادهم البدين .

االإتقان يف التعليم : فاحلوار ال يح�صل على اإجازة من ال�صيخ اال اإذا اأتقن حفظه  2 -
. والتعلم مل�صتوى االإتقان ال جنده اليوم يف املوؤ�ص�صات الرتبوية ، ولكنه ميثل هدفاً 

اأ�صا�صياً ملوؤ�ص�صات التدريب التي تعد املتخ�ص�صني يف بع�ض املهن التي تتطلب االإتقان 

وال تتحمل االأخطاء كالطيارين ورواد الف�صاء .

التعليم  اأو  امل�صتمرة  الرتبية  فل�صفة  التعليم مما يربز  العمر يف  تخطي حاجز  3 -
مدى احلياة فاخللوة جتمع بني ال�صيخ امل�صن واليافع ال�صغري .

اأحد  القيا�ض والتقومي: الذى يقوم يف اخللوة على التقومي ال�صامل وقد حكم  4 -
اأحدهم ي�صلح لالإفتاء، والثاين ي�صلح  باأن  م�صايخ القراآن على ثالثة من خريجيه 

ال�صيخ خرب جوانب ال�صخ�صية  اأن  للق�صاء، والثالث ي�صلح للتدري�ض مما يدل على 

لل�صلوك  املتكامل  والر�صد  امل�صتمر  والتقومي  املتابعة  خالل  من  فرد  لكل  املختلفة 

واأ�صلوب التفكري واملقدرة على التعامل مع مواقف احلياة املختلفة .

    عليه يرى الباحث اأن اأ�صلوب تفريد التعليم الذى انتهجته اخللوة منذ مئات 

ح�صب  امل�صمى  اختالف  مع  ن�صبياً  املعا�صر  التعليم  اأزمة  حلل  خطوة  لهو  ال�صنني 

التطورات التى طالت كل حياتنا مبختلف جوانبها مبا فيها جمال الرتبية والتعليم 

لتربز اإ�صرتاتيجية احلقائب التعليمية .
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بجانب ذلك جند اأن اأ�صلوب احلقيبة التعليمية كاأ�صلوب حديث اأفرزته تكنولوجيا 

التعليم كمنهجيه علمية تراعي الفروق الفردية وتعتمد التقومي امل�صتمر يف جميع 

يتبني  وخارقاً  يبدو حديثاً  الذى  االأ�صلوب  هذا   ، الرتبوية  امل�صكالت  مراحلها حلل 

لكل متفح�ض ، اأنه اأ�صلوب قدمي يرجع تاريخه اإىل اأكرث من اأربعة ع�صر قرناً خلت 

املنهج  بهذا  عمل  من  فاأول   ، احلديثة  امل�صادر  تذكر  كما  الع�صرين  القرن  يف  ولي�ض 

العلمي املعا�صر هو نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم فما حتدث اإال وكان يعني ما 

يقول حتى يف مزاحه ، وذلك و�صوح يف االأهداف اإذ اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم قال تعاىل 

اإِالَّ َوْحٌي يحُوَحى)4( (. )النَّجم(.  وكان �صلى اهلل  َو  اإِْن هحُ ) َوَما َيْنِطقحُ َعِن الَهَوى)3( 

عليه و�صلم ي�صمم مادته تف�صياًل على االأهداف . وكان �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صتخدم 

 . لالأمثلة  و�صرباً   ، دقيقاً  وو�صفاً  االأر�ض  على  خطاً   ، احلاجة  دعت  كلما  الو�صيلة 

وكان تقوميه هو ت�صحيحه ل�صحابته ب�صكل فوري وم�صتمر ، يف كل اأمر خرجوا به 

عن القرءان وال�صنة ، زيادًة اأو نق�صاً حتى ا�صتقامة االأمور وو�صحت ال�صورة ، وكان 

م�صعود  ابن  ويقول   . العبادة  منا�صك  كل  اليومي يف  العملي  التطبيق  هو  التح�صني 

ر�صى اهلل عنه يف هذا ال�صدد “ كان الرجل منا اإذا تعلم ع�صر اآيات مل يجاوز هن حتى 

)32(34
يعرف ما فيهن والعمل بهّن”.

   هكذا كان �صلى اهلل عليه و�صم ي�صتخدم االأ�صلوب العلمي تعليم �صحابته اأمور 

دينهم واملعروف حديث با�صم اأ�صلوب تكنولوجيا التعليم التى من م�صتحدثاتها الرزم 

)33(35
اأول احلقيبة التعليمية ولنا فيه اأ�صوٌة ح�صنه �صلى اهلل عليه و�صلم.

املطلب ال�صابع : العوامل التي حتول دون ا�صتعمال احلقيبة التعليمية :

اأن هناك جملة معوقات ت�صكل حاجزاً  املتقدم  العر�ض  الباحث من خالل  يرى 

يحول دون ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية احلقائب التعليمية يف جمال التعليم من اأبرزها :

عدم تدريب املدر�صني على كيفية ت�صميم احلقائب التعليمية مما نتج عنه عدم  1 -
واإن متت   ، للقيا�ض  قابلة  اإجرائية  ب�صورة  التعليمية  االأهداف  التمرن على �صياغة 

�صياغتها فال ت�صتوعب امل�صتويات املعرفية ال�صتة كما حددها »بلوم« .

عدم اهتمام اإدارات التعليم بتخ�صي�ض ميزانيات تدعم ت�صميم واإنتاج احلقائب  2 -
التعليمية. 
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، وعدم فمهم  التعليمي  التعلم واالت�صال  �صعف اطالع املدر�صني على نظريات  3 -
لطبيعة الطالب �صكل دوراً بارزاً يف انت�صار طرائق  التدري�ض التقليدية .

يف  بها  در�صوا  التي  التقليدية  الطرائق  من  التخل�ض  عل  املدر�صني  قدرة  عدم  4 -
ال�صابق الأنها جتعل املدر�ض م�صيطراً على الطالب يف املوقف التعليمي .

. يف  التعليمية  الو�صائل  باعتبارها جمرد  التعليم  لتكنولوجيا  الفهم اخلاطيء  5 -
حني اأنها تعني ا�صتخدام االأ�صلوب العلمي لدرا�صة وحتليل م�صكالت التعليم وتقوميها 

وتطويرها عرب م�صتحدثاتها التي من بينها الرزم اأو احلقائب التعليمية .

الدورات التدريبية التي تعقدها اإدارات التعليم بالوزارات على قلتها ال ترفع من  6 -
قدرات املدر�صني بامل�صتوى املطلوب كما اأ�صارت اىل ذلك كثري من الدرا�صات .

خامتة البحث :

اإن احلقائب التعليمية تعترب خطوة عملية الإبراز فل�صفة التعليم املفرد ، وتطبيق 

وعالج  لت�صخي�ض  منهجي  واأ�صلوب  علمية  كطريقة  التعليم  تكنولوجيا  الأ�صلوب 

م�صكالت التعليم والتعلم ، كما ميكن اأن ي�صهم ا�صتخدامها وفقاً للخطوات العلمية 

التي ورد ذكرها يف تفعيل مهمة املعلم واملتعلم مما يوؤدي اإىل تقوية خمرجات النظام 

التعليمية  بالعملية  ، واخلروج  الدرا�صية  ال�صفوف  ، وفك االختناق داخل  التعليمي 

اإىل اأفاق اأرحب واأو�صع بعيداً عن التقليدية ال�صائدة يف نظمنا التعليمية ، مما ي�صاعد 

على اإعداد جيل متعلم ، قادر على التعامل مع ظروف االنفجار املعريف بكل ما حتمل 

الكلمة من معنى نتيجة تعدد م�صادر املعرفة ، معتمداً على ذاته، مبدعاً يف تفكريه 

، ي�صتطيع معاجلة امل�صكالت التى تواجهه باأ�صلوب علمي  نتيجة التفكري االإبداعي 

االبتكاري .

نتائج البحث : 

يف �صوء ما ذكر ميكن �صياغة النتائج التالية :

1-ي�صكل ا�صتخدام احلقائب التعليمية خطوة تنموية لالرتقاء بالعملية التعليمية 

وللنهو�ض بها .

العمل  اأو  اجلماعي  العمل  روح  ينمي  التعليمية  احلقائب  اأو  الرزم  2-ا�صتخدام 

بروح فريق بالن�صبة للمدر�صني .
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يزيد  التعليمية  احلقيبة  ت�صميم  اأثناء  وحتليلها  الدرو�ض  حمتويات  3-تفكيك 

من كفاءة املدر�ض االأدائية والتخطيطية .

مادة  من  املدر�ض  متكني  يف  التعليمية  احلقائب  اأو  الرزم  ا�صتخدام  4-ي�صاهم 

تخ�ص�صه وو�صائل واأ�صاليب تدري�صها ، والطرق املنا�صبة لتقوميها وبالتايل تطويرها . 

التو�صيات :

تو�صلت الدرا�صة اىل جملة من التو�صيات من اأهمها :

تكنولوجيا  م�صتحدثات  على  واطالعهم   ، دورياً  املدر�صني  بتدريب  االهتمام  1 -
االت�صال  نظريات  على  واطالعهم   ، التدري�ض  جمال  يف  توظيفها  وكيفية  التعليم 

التعليمي ونظريات التعلم .

خالل  من  احلكومي  الدعم  توفري  بجانب  اخلا�ض  القطاع  اأموال  ا�صتثمار  2 -
ميزانيات وزارات الرتبية لتمويل ت�صميم واإنتاج احلقائب التعليمية . 

اأن تتبنى كليات الرتبية يف برامج البكالوريو�ض كور�صات تعنى باإعداد املدر�صني  3 -
فنياً وتقنياً بجانب الكور�صات االأكادميية املتخ�ص�صة . 

اإن�صاء اأق�صام لتقنيات التعليم بجميع كليات الرتبية على م�صتوى القطر ودعمها  4 -
باملخت�صني والفنيني .

احلقائب  فاعلية  مدى  لقيا�ض  التجريبية  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  ت�صجيع  5 -
التعليمية واأثرها على التح�صيل الدرا�صي يف العملية التعليمية التعلمية .
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