بحث بعنوان(�شروط الإح�صان و�أثرها على حد الزنا فقه ًا وقانون ًا
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بحث بعنوان(�شروط الإح�صان و�أثرها على حد الزنا فقه ًا وقانون ًا
وما جاء به العمل يف املحاكم ال�سودانية)
ملخ�ص البحث
�إ َّن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره  ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا و�سيئات
�أعمالنا  ،من يهده اهلل فال م�ضل له  ،ومن ي�ضلل فال هادي له  ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل وحده ال �شريك له .و�أ�شهد �أ َّن حممداً عبده ور�سوله  ،و�أمينه على وحيه  ،وخريته
من خلقه  ،و�سفريه بينه وبني عباده  ،املبعوث بالدين القومي  ،واملنهج امل�ستقيم � ،أر�سله
اهلل رحمة للعاملني  ،و�إماماً للمتقني  ،وحج ًة على اخلالئق �أجمعني .
وبعد:
بعد اال�ستعانة باهلل �سبحانه وتعاىل ،ووقويف على كثري من الق�ضايا القانونية،
والتي تتعلق باجلنايات ،وخ�صو�صاً ،جرائم احلدود،فرئيت �أن �أكتب،متتبعاً ،ما جاء
يف هذه الق�ضية ومدى موافقتها لل�شريعة الإ�سالمية الغراء.فجاء هذا البحث الذي
اقت�ضت هيكلته ،ليجئ يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة .ا�شتملت املقدمة على
�أ�سباب اختيار املو�ضوع ،وم�شكلة البحث ،و�أهداف البحث ،و�أهمية البحث ،ومنهج
البحث ،وحدود البحث،وهيكل البحث.وي�شمل املبحث الأول :مفهوم الإح�صان ،لغة
وا�صطالحا فقهياً وقانونياً ،واملبحث الثاين� :شروط الإح�صان يف الفقه الإ�سالمي
والقانون  ،واملبحث الثالث :ثبوت الإح�صان ،واملبحث الرابع :املبادئ التي �أر�ستها
بع�ض املحاكم ال�سودانية،ب�ش�أن الإح�صان ومناق�شتها،وخامتة:ت�شتمل على �أهم النتائج
والتو�صيات.
و�أهم ما خارج به البحث هو-1:مما ال�شك فيه �أن الإح�صان له �أثر وا�ضح على
عقوبة جرمية الزنا �إذا ما ثبت ،حيث �أنه يغري العقوبة من اجللد �إىل الرجم.
�-2إذا ثبت حد الزنا وثبت الإح�صان ال يحق للمحكمة تغيري نوع العقوبة ال�شرعية
الثابتة �،إال �إذا �أتت ب�شبهة تدر�أ تلك العقوبة.
-3تخبط املحاكم يف ت�أويل الن�صو�ص ،اعتمادا على املذاهب الفقهية التي يقلدونها
،مما له الأثر يف ت�ضارب الأحكام.
-4خلو مذكرة �إرفاق القانون اجلنائي ل�سنة 1991م من تو�ضيح املذهب املتبع يف
تف�سري الن�صو�ص ال�شرعية .
()2
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مقدمة:
�إ َّن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره  ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا و�سيئات
�أعمالنا  ،من يهده اهلل فال م�ضل له  ،ومن ي�ضلل فال هادي له  ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل وحده ال �شريك له .و�أ�شهد �أ َّن حممداً عبده ور�سوله  ،و�أمينه على وحيه  ،وخريته
من خلقه  ،و�سفريه بينه وبني عباده  ،املبعوث بالدين القومي  ،واملنهج امل�ستقيم ،
�أر�سله اهلل رحمة للعاملني  ،و�إماماً للمتقني  ،وحج ًة على اخلالئق �أجمعني .
وبعد:
ف�إين �أقدم هذا البحث راجيا من اهلل �سبحانه وتعاىل �،أن ينفع به  ،وي�ستفيد
منه القائمون على �أمر ت�شريع القوانني يف ال�سودان،و�أن يدخر ثوابه يل و لوالدي،
ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون.
�أ�سباب اختيار املو�ضوع:تتمثل �أ�سباب اختيار هذا املو�ضوع يف الآتي:
-1رغم و�ضوح �أن الإح�صان له الأثر الوا�ضح على حد الزنا جند كثري من املحاكم
ال�سودانية درجت على �إ�سقاط حد املح�صن بنفي �شبهة الإح�صان.
-2الوقوف على ال�شبهة املعتربة �شرعاً ،لنفي الإح�صان عن املكلف.
م�شكلة البحث :ميكن �صياغة م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الآتي:
ما هو الإح�صان ؟
ومن هذا ال�س�ؤال يتفرع ال�س�ؤال الآتي:
ما هو املنهج العلمي الذي يتبعه القا�ضي يف تف�سري الن�صو�ص يف حالة عدم
و�ضوح الن�ص؟ .
�أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل:
-1معرفة الإح�صان الذي يتم به رجم الزاين.
-2ر�سم املنهج العلمي  ،يف تف�سري الن�صو�ص ،وامل�صطلحات القانونية .
-3تو�ضيح كيفية العمل يف حالة عدم وجود الن�ص.
-4تزويد القا�ضي بر�ؤية فقهية قانونية ،لتعينه على حتقيق العدالة ،والو�صول
�إىل ق�صد امل�شرع.
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()3

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

�أهمية البحث:
تنبع �أهمية البحث من �أهمية معرفة الإح�صان و�أثره على حد الزنا.
منهج البحث:
يتبع الباحث يف هذا البحث املنهج الت�أريخي والو�صفي والتحليلي ،متناو ًال
�آراء الفقهاء وما جاء به العمل يف املحاكم ال�سودانية.1
حدود البحث:
احلدود املكانية :جمهورية ال�سودان .
احلدود الزمانية :الفقه الإ�سالمي قدمياً وحديثاً ،والقانون اجلنائي ال�سوداين
ل�سنة 1991م ،و�أحكام املحاكم ال�سودانية .
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
يف الإماء (:ف�إن �أتني بفاح�شة فعليهن ن�صف ما على املح�صنات من العذاب ) 2ف�إن ابن
م�سعود قر�أ ف�إذا �أح�صن وقال �إح�صان الأمة �إ�سالمها وكان ابن عبا�س يقر�ؤها ف�إذا
�أح�صن على ما مل ي�سم فاعله ويف�سره ف�إذا �أح�صن بزوج وكان ال يرى على الأمة حدا.3
فاف واحلر ّية
م َ�صنة بالإ�سالم وال َع ِ
و�أَ�صل ال ْإح�صانِ املن ُع واملر�أَة تكون حُ ْ
وم ِ�ص َنة وكذلك الرجل.4
م َ�صنة حُ ْ
والتزويج يقال �أَ ْح َ�ص َنت املر�أَة فهي حُ ْ
املطلب الثاين:تعريف الإح�صان يف اال�صطالح الفقهي:
�أو ًال-تعريف الإح�صان عند احلنفية :5فهو عبارة عن اجتماع �صفات اعتربها
ال�شرع لوجوب الرجم  ،وهي العقل والبلوغ واحلرية والإ�سالم والنكاح ال�صحيح
وكون الزوجني جميعا على هذه ال�صفات  ،وهو �أن يكونا جميعا عاقلني بالغني حرين
م�سلمني  ،والدخول ،وهو الإيالج يف القبل يف نكاح �صحيح وهما ب�صفة الإح�صان.
ثاني ًا :تعريف الإح�صان عند املالكية :6هو �أن يتزوج الرجل العاقل البالغ احلر امر�أة
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مباحا مع ا ْنت َِ�شا ٍر .
�صحيحا ال ِزمًا ويط�أها َو ْط ًئا
نكاحا
�صحيحا � ،أَيْ ً
ً
ً
ولو �أمة �أو كتابية ً
ثالثاً :تعريف الإح�صان عند ال�شافعية :7جاء مبعنى الإ�سالم َوالبلوغ َوالعقل
َواحلرية َوالعفة َوالتزويج َو َو ْط ِء املكلف احلر يف نكاح �صحيح.
رابعاً :تعريف الإح�صان عند احلنابلة :8من وطئ زوجته ال �سريته بنكاح �صحيح
ال باطل وال فا�سد ولو كتابية يف قبلها ولو يف حي�ض �أو �صوم �أو �إحرام ونحوه وهما
�أي  :الزوجان مكلفان حران ولو م�ست�أمنني �أو ذميني فال �إح�صان مع �صغر �أحدهما
�أو جنونه �أو رقه فعلم منه �أنه ال �إح�صان مبجرد العقد وال باخللوة  ،وال الوطء يف
الدبر �أو ما دون الفرج  ،وال بوطء زنا �أو �شبهة  ،وال ي�شرتط يف الإح�صان الإ�سالم.
فالتعريف اللغوي ال يختلف عن التعريف اال�صطالحي الفقهي ،وتعريف
الأئمة الأربعة ،متقارب مع وجود بع�ض الفروق والتي نتناولها عند حتليل ال�شروط
،و�أف�ضل ما جاء يف تعريف الأئمة تركيزهم على ال�شروط التي تك َّون الإح�صان ،ويف
اختالفهم �سعة للدولة التي بع�ض �سكانها يدين بدين غري الإ�سالم.
املطلب الثالث:تعريف الإح�صان يف اال�صطالح القانوين :
لقد ظل ال�سودان ي�سود فيه قانون جنائي و�ضعي منذ وقوعه حتت �سيطرة
اال�ستعمار الربيطاين ،حيث �أ�صدر احلاكم العام االجنليزي �أول قانون للعقوبات
عام 1899م نق ً
ال عن القانون الهندي ال�صادر يف 1860م ،ف�ألغي هذا القانون و�صدر
بد ًال عنه قانون العقوبات ل�سنة 1925م ,وظل هذا القانون �سارياً حتى �صدور قانون
العقوبات ل�سنة 1974م والذي كان ترجمة حرفية لقانون 1925م وا�ستمر العمل به
حتى بزوغ فجر الت�شريعات الإ�سالمية  ،و�صدر قانون العقوبات ل�سنة 1983م م�شتم ً
ال
على احلدود والق�صا�ص ،ثم �ألغي و�صدر بد ًال عنه القانون اجلنائي ل�سنة 1991م. 9
مبا �أن القوانني ال�سابقة كلها و�ضعية مل تن�ص على جرائم احلدود فت�أتي
مقارنتنا فقط على قانون العقوبات ل�سنة 1983م  ،والقانون اجلنائي ل�سنة 1991م.
�أو ًال:تعريف الإح�صان يف قانون العقوبات ال�سوداين ل�سنة 1983م.
قانون العقوبات ال�سوداين ل�سنة 1983م ،مل يعرف م�صطلح الإح�صان رغم
تناوله جلرمية الزنا يف املادة()318الفقرة()1منها:من يرتكب جرمية الزنا يعاقب
بالإعدام �إذا كان حم�صناً وباجللد مائة جلدة �إذا كان بكراً.واملادة()430بفقرتيها
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()1و()2ون�صها:كل من تكون زوجة رجل وتواقع �شخ�صاً �آخر ترتكب جرمية الزنا.
وتعاقب باجللد والغرامة وال�سجن �أو �أي عقوبة �أخرى مقررة يف دينها ال�سماوي�.إذا
كانت املر�أة م�سلمة توقع عليها عقوبة الزنا وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
هذا الن�ص القانوين ترك للقا�ضي �أن ي�أخذ ب�أي املذاهب �شاء.
كما جاء يف �سابقة حكومة ال�سودان �/ضد/مرمي حممد عبد اهلل(م ع/م ك1405/21/هـ)
(،مكرر م ع/حدي1405/3/هـ) .لقد ا�شرتط القانون يف حالة �إ�صدار عقوبة الرجم على
املدان �أن يكون حم�صناً ( املادة ،)318كما ا�شرتطت املادة  )2(430لتوقيع العقوبة على
املر�أة امل�سلمة �أن تكون متزوجة  .ولكن مل يعرف القانون الإح�صان. 10
ثاني ًا:تعريف الإح�صان يف القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
عرفته املادة()146الفقرة ( )3بقولها :يق�صد بالإح�صان قيام الزوجية
ال�صحيحة وقت ارتكاب الزنا على �أن يكون قد مت فيها الدخول.
�سكت التعريف عن بع�ض ال�شروط التي جاءت يف التعريف اال�صطالحي
الفقهي كما نرى عند حديثنا عن �شروط الإح�صان.
املطلب الرابع :تعريف الإح�صان عند بع�ض املحاكم ال�سودانية
العليا(حمكمة نق�ض).
املحاكم ال�سودانية مل تتفق على تعريف للإح�صان ،ويرجع ال�سبب �إىل �أمرين
،الأول �أن القوانني ال�سودانية ال�سابقة مل تورد معنى لكلمة الإح�صان لأنها مل يكن
م�صدر ت�شريعها ال�شريعة الإ�سالمية (كما و�ضحنا �سابقاً) ،ماعدا قانون العقوبات
1983م وهذا القانون مل يعرف الإح�صان  ،كما ذكرنا ،والقانون اجلنائي 1991م ،عرفه
تعريفا مبهما كما جاء تعريفه يف املادة ()146الفقرة(.)3
فجاء يف �سابقة حكومة ال�سودان �ضد م�.س.ي (م ع/غ �أ �/إعدام2007/153/م )
،املرجعية الفقهية يف م�س�ألة الإح�صان يف القانون اجلنائي ل�سنة 1991م هي املذهب
اجلعفري (ال�شيعة الإمامية)في�صار �إليه عند ت�أويل الن�ص الت�شريعي �أو تف�سري مبهمة
�أو تف�صيل املجمل يف عن�صر الإح�صان املن�صو�ص عليه يف املادة )3(146من القانون.
رغم �أن ال�سابقة اعتمدت على مذهب ال�شيعة الإمامية لكنها مل تذكر تعريف
الإح�صان و�إمنا اكتفت ب�أن غياب الزوج يهدم الإح�صان ،فزوجة الغائب تعترب غري
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حم�صنة ،ومقدار الغياب الذي ينعدم معه عن�صر الإح�صان هو حد ال�سفر الذي
يرخ�ص فيه الق�صر والفطر.11
مل ين�ص القانون اجلنائي ل�سنة 1991م ،على �أن مذهب ال�شيعة الإمامية هو
املذهب املعتمد يف تف�سري م�صطلح الإح�صان ،لكنه �أورد له تعريف يف املادة )3(146من
القانون ،مبا �أن الإح�صان له عالقة بالزواج ،فقانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني
ل�سنة 1991م �أوىل بتف�سري الإح�صان ،واعتمد هذا القانون يف مادته اخلام�سة املذهب
احلنفي يف حالة عدم وجود الن�ص.فمذهب ال�شيعة الإمامية  ،مل يكن من املذاهب
املعتمدة يف ال�سودان ال فقهاً ،وال قانوناً.
جاء يف �سابقة حكومة ال�سودان�/ضد�/أمرية عبد اهلل �أحمد �آدم ،م ع/م
ك، 1984/108/مكرر/حدي ، 1984/34/اعتمدت مذهب الإمام �أبي حنيفة ومل تعتمد
مذهب ال�شيعة االمامية ،عند حديثها عن ال�شبهة بقولها:ف�إن ر�أي الإمام �أبي حنيفة
�أنها �إذا �أقرت بالزنا ب�شخ�ص ف�أنكر وكذبها يف ذلك ف�إن احلد ي�سقط عنها لل�شبهة.12
�إذاً مل يعرف قانون العقوبات ال�سوداين ل�سنة 1983م الإح�صان فعرفته املحكمة
وفقاً ملذهب الإمام �أبي حنيفة  ،العتمادها لهذا املذهب.
و�سابقة حكومة ال�سودان �/ضد  /حممد حممود طاهر ،م ع  /م ك 1984 / 80 /
،مكرر/حدي� ، 1984/21/أر�ست مبد�أ �إذا �أقر �أحد املتهمني بالزنا وكذبه الآخر �سقط
احلد وفقاً للمذهب احلنفي.13
املبحث الثاين � :شروط الإح�صان:
الإح�صان الذي به يتم رجم الزاين ،البد �أن تتوفر فيه� ،شروط حمددة،عند
�أهل الفقه ،و�أهل القانون.فنذكر �أو ًال ال�شروط عند الفقهاء،ثانياً عند القانون ،وعمل
املحاكم ال�سودانية.
املطلب الأول�:شروط الإح�صان يف الفقه الإ�سالمي:
�أو ًال�:شروط الإح�صان عند احلنفية :14و�شروط الإح�صان عندهم هي:
 -1العقل :فلأن للزنا عاقبة ذميمة  ،والعقل مينع عن ارتكاب ما له عاقبة ذميمة .
-2البلوغ  :لأن ال�صبي ؛ لنق�صان عقله ولقلة ت�أمله ال�شتغاله باللهو واللعب ال
يقف على عواقب الأمور فال يعرف احلميدة منها والذميمة .
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-3احلرية :لأن احلر ي�ستنكف عن الزنا وكذا احلرة ؛ ولهذا ( ملا قر�أ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �آية املبايعة على الن�ساء وبلغ �إىل قول اهلل تعاىل ( وال يزنني )
قالت هند امر�أة �أبي �سفيان � :أوتزين احلرة يا ر�سول اهلل ؟ )
-4الإ�سالم :كاملة موجبة لل�شكر فيمنع من الزنا الذي هو و�ضع الكفر يف
مو�ضع لأنه نعمة ال�شكر.
-5عقد الزواج ال�صحيح :لأن النكاح الباطل وا ْل َفا�سِ ُد ال ُيفِيدُا َوال يقع ِبهِما
اال�س ِت ْغ َنا ُء .
ْ
-6الدخول باملعقود عليها َ :و�أما الدخول بالنكاح ال�صحيح ؛ فلأنه ا ْقت َِ�ضا ُء
اال�س ِت ْغ َنا ُء عن احلرا ِم.
ال�شهوة بطريقٍ َحاللٍ فيقع به ْ
-7وجود هذه ال�صفات يف الزوج والزوجة َ ،و�أما اعتبار ْاج ِت َما ِع هذه ال�صفات يف
الزوجني َجمِ ي ًعا ؛ فلأن اجتماعهما فيهما ي�شع ُر بكمالِ حالهما  ،وذا ي�شع ُر بكمال
اقت�ضاء ال�شهوة من اجلانبني ؛ لأن اقت�ضاء ال�شهوة بال�صبية َواملجنونة قا�صر َ ،وكذا
بالرقيق ؛ لكون الرق من نتائج الكفر فيفرعنه الطبع  ،وكذا بالكافرة ؛ لأن طبع
امل�سلم ينفر عن اال�ستمتاع بالكافرة .
ال�سلاَ ُم لحُِ َذ ْي َف َة َر ِ�ض َي اللهَُّ َع ْن ُه حِ َ
ني �أَ َرا َد �أَ ْن
ولهذا ( َقا َل ال َّن ِب ُّي َعلَ ْي ِه َّ
ال�صلاَ ُة َو َّ
َي َت َز َّو َج َيهُو ِد َّي ًة  :د َْعهَا َف�إِ َّنهَا لاَ حُ ْ
ت ِ�ص ُن َك ).15
م َ�ص ًنا ،
فوجود هذه ال�صفات َجمِ ي ًعا فيهما �شرط ؛ لكون كل واحد منهما حُ ْ
يح بعد �سائر ال�شرائط مت�أخ ًرا عنها ،ف�إن تقدمها مل يعترب
َوالدخول يف النكاح َّ
ال�صحِ ِ
ما مل يوجد دخول � َآخ ُر بعدها  ،فال �إح�صان لل�صبي َواملجنون َوالعبد َوالكاف ِر َ ،وال
بالنكاح الفا�سد َوال بنف�س النكاح ما مل يوجد الدخول .وما مل يكن الزوجان َجمِ ي ًعا
وقت الدُّ ُخولِ على ِ�ص َف ِة الإح�صان ،حتى �أَ َّن الزوج العاقل البالغ احلر امل�سلم �إ َذا دخل
بزوجته  ،وهي �صبية �أَ ْو جمنونة �أَ ْو �أمة �أَ ْو كتابية ،ثم �أدركت ال�صبية َو�أفاقت املجنونة
ري حم�ص ًنا ما مل يوجد دخول � َآخ ُر بعد زوال
َو�أعتقت الأمة َو�أ�سلمت الكافرة ؛ ال َي ِ�ص ُ
هذه العوار�ض  ،حتى لو زنى قب َل دخول �آخر  -ال ُي ْر َج ُم  ،ف�إذا ُوجِ َدتْ هذه ال�صفات
ن�س ُان دَاخِ لاً يف احل�صن َعنْ الزنا عند توفر
�صار ال�شخ�ص حُ ْ
م َ�ص ًنا َ ،و�إمنا ي�صري الإْ َ
16
املوانع  ،وكل واحد من هذه اجلملة مانع عن الزنا  ،فعند اجتماعها تتوف ُر املوانع .
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ال�شرائط �إال يف الإ�سالم  ،ف�إنه روي عن �أبي يو�سف �أنه لي�س
ال خالف يف هذه
ِ
م َ�ص ًنا بنكاح الكتابية ،والدخول بها يف
ري امل�سلم حُ ْ
من �شرائط الإح�صان حتى ال ي�ص َ
ظاه ِر الرواية. 17
وكذلك الذمي العاقل البالغ احلر الثيب �إذا زنى ال يرجم يف ظاهر الرواية بل
يجلد  ،وعلى ما روي عن �أبي يو�سف ي�صري امل�سلم حم�صنا بنكاح الكتابية  ،ويرجم
ال�سلاَ ُم َر َج َم َيهُو ِد َّيينْ ِ  ) ، 18ولو كان
الذمي به  ،و�أحتج مبا روي( �أَ َّن ُه َعلَ ْي ِه َّ
ال�صلاَ ُة َو َّ
الإ�سالم �شرطا ملا رجم ؛ ولأن ا�شرتاط الإ�سالم للزجر عن الزنا  ،والدين املطلق
ي�صلح للزجر عن الزنا؛ لأن الزنا حرام يف الأديان كلها. 19
قال الكا�ساين :ولنا يف زنا الذمي قوله تعاىل( ال َّزا ِن َي ُة َوال َّزانيِ َف ْاج ِلدُوا ُك َّل
وَاحِ دٍ مِ ْن ُه َما مِ ا َئ َة َج ْل َد ٍة � )20أوجب �سبحانه وتعاىل اجللد على كل زان وزانية � ،أو على
مطلق الزاين والزانية من غري ف�صل بني امل�ؤمن والكافر  ،ومتى وجب اجللد انتفى
وجوب الرجم �ضرورة ؛ ولأن زنا الكافر ال ي�ساوي زنا امل�سلم يف كونه جناية  ،فال ي�ساويه
يف ا�ستدعاء العقوبة كزنا البكر مع زنا الثيب .وبيان ذلك � :أن زنا امل�سلم اخت�ص مبزيد
قبح انتفى  ،ذلك يف زنا الكافر وهو كون زناه و�ضع الكفران يف مو�ضع ال�شكر ؛ لأن دين
ال�صلاَ ُة
الإ�سالم نعمة ودين الكفر لي�س بنعمة  ،ويف زنا امل�سلم بالكتابية ( َق ْو ُل ُه َعلَ ْي ِه َّ
ُ َ 21
ني �أَ َرا َد �أَ ْن َي َت َز َّو َج َيهُو ِد َّي ًة  :د َْعهَا َف�إِ َّنهَا لاَ حُ ْ
ال�سلاَ ُم لحُِ َذ ْي َف َة َر ِ�ض َي اللهَُّ َع ْن ُه حِ َ
ت ِ�صنك
َو َّ
بمُِح َ�ص ٍن  (22والذمي م�شرك
( وقوله علية ال�صالة وال�سالم ) م َْن �أَ ْ�ش َر َك ِباَللهَّ ِ َفلَ ْي َ�س ْ
على احلقيقة فلم يكن حم�صنا وما ذكرنا �أن يف اقت�ضاء ال�شهوة بالكافرة ق�صورا  ،فال
يتكامل معنى النعمة فال يتكامل الزاجر  ،وقوله الزجر يح�صل ب�أ�صل الدين قلنا  :نعم
 ،لكنه ال يتكامل �إال بدين الإ�سالم ؛ لأنه نعمة فيكون الزنا  -من امل�سلم  -و�ضع الكفران
يف مو�ضع ال�شكر  ،ودين الكفر لي�س بنعمة ؛ فال يكون يف كونه زاجرا مثله .
و�أما حديث رجم اليهوديني فيحتمل �أنه كان قبل نزول �آية اجللد ؛ فانت�سخ
بها .ويحتمل �أنه كان بعد نزولها  ،ون�سخ خرب الواحد �أهون من ن�سخ الكتاب العزيز ،
و�إح�صان كل واحد من الزانيني لي�س ب�شرط لوجوب الرجم على �أحدهما  ،حتى لو
كان �أحدهما حم�صنا والآخر غري حم�صن  ،فاملح�صن منهما يرجم  ،وغري املح�صن
يجلد  ،ثم �إذا ظهر �إح�صان الزاين بالبينة �أو بالإقرار يرجم بالن�ص واملعقول � ،أما
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الن�ص فاحلديث امل�شهور  ،وهو قوله عليه ال�صالة وال�سالم ( لاَ َيحِ ُّل َد ُم ْامرِئٍ ُم ْ�سل ٍِم
�إلاَّ ِب ِ�إ ْحدَى َم َعانٍ ثَلاَ ثٍ ُ :ك ْف ٌر َب ْع َد �إميَانٍ َ ،و ِز ًنا َب ْع َد � ْإح َ�صانٍ َ ،و َق ْت ُل َن ْف ٍ�س ِب َغيرْ ِ َح ٍّق )
م َ�ص ًنا . )23
.وروي ( �أَ َّن ُه َعلَ ْي ِه َّ
ال�سلاَ ُم َر َج َم مَاعِ ًزا َو َكا َن حُ ْ
ال�صلاَ ُة َو َّ
و�أما املعقول فهو �أن املح�صن �إذا توفرت عليه املوانع من الزنا  ،ف�إذا �أقدم
عليه مع توفر املوانع � -صار زناه غاية يف القبح  ،فيجازى مبا هو غاية يف العقوبات
الدنيوية وهو الرجم ؛ لأن اجلزاء على قدر اجلناية � ،أال ترى �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
توعد ن�ساء النبي عليه ال�صالة وال�سالم مب�ضاعفة العذاب �إذا �أتني بفاح�شة ؛ لعظم
جنايتهن ؛ حل�صولها مع توفر املوانع فيهن ؛ لعظم نعم اهلل � -سبحانه وتعاىل -
عليهن ؛ لنيلهن �صحبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وم�ضاجعته  ،فكانت جنايتهن
على تقدير الإتيان غاية يف القبح  ،ف�أوعدن بالغاية من اجلزاء .كذا ههنا .24
ثاني ًا�:شروط الإح�صان عند املالكية ، :25و�شروط ال ْإح َ�صانِ عندهمَ ،هِ َي:
 -1البلوغ َ -2،والعقل َويف املدونة :حت�صني املجنونة واطئها وال ُي ْح ِ�ص ُنهَا
َ -3،.واحلرية -4،والإ�سالم :ال يحد الكاف ُر يف الزنا ويرد �إىل �أهل دينه ويعاقب �إ َذا
�أعلنه -5، ، .والإ�صابة يف عقد ِن َكا ٍح الزم َ ،وعرب بالإ�صابة ؛ لأنه ال ي�شرتط كمال
ِيب الحْ َ َ�ش َف ِة � ،أَ ْو قدرها من مقطوعها -6ووطء �صحيح بانت�شار ،
الوط ِء بل يكفي َمغ ُ
و�أما الوط ُء الفا�سد ْ
كوط ِء احلائ�ض َواملحرمة َواملعتكفة وال�صائمة فنقل اللخمي عن
ابن دينار واملغرية �أنه يح�صن ويف كون الوطء يف نكاح ذي خيار �أَ ْم َ�ضى بعد الوطء
�إح�صا ًنا نق ً
ال عن اللخمي عن ابن القا�سم َو�أ�شهب (.وقيل)�إذا زنى بعد �أَ ْن َوطِ َئ
زوجته يف حي�ضها ،ونحوه ف�إنه يحد حد البك ِر ؛ لعدم حلية الوطء الواقع بعد العقد
ال�صحيح الالزم -7وعدم مناكر ٍة  -8،و�أما علم اخللوة  ،فذكر ما يغني عنه  ،وهو
الإ�صابة لأنها �أخ�ص .
والإطالق يف املر�أة �أنه قد يح�صن �أَ َح ُد الزوجني دون �صاحبه  ،فالزوجة الأ َم ُة
�أَ ْو احلر ُة املطيقة حت�صن زوجها احلر البالغ وال يح�صنها  ،كما �أَ َّن الكتابية حت�صن
زوجها امل�سلم وال يح�صنها ،واملجنونة حت�صن العاقل وال يح�صنها.26
قال يف النوادر قال حممد و�إن َت�أَيمَّ َتْ املر�أة بعد �إح�صانها �أَ ْو الرجل �أَ ْو كانا على
نكاحهما فقد وجب عليهما الإح�صان و�صرح بذلك �أَ ْي ً�ضا فيِ خمت�صر الوقار. 27
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ثالث ًا�:شروط الإح�صان عند ال�شافعية :28وي�شرتط يف املح�صن عندهم ثالث
�صفات:
 -1التكليف فال حد على �صبي وال جمنون لكن ي�ؤدبان مبا يزجرهما.
 -2احلرية فلي�س الرقيق واملكاتب و�أم الولد ومن بع�ضه رقيق حم�صنني ،لأ َّن
اجلناية تتغلظ باحلرية من جهة �أنها متنع الفواح�ش ؛ لأنها �صفة كمال و�شرفها
وال�شريف ي�صون نف�سه َع َّما ُي َد ِّن�سُ عر�ضه ومن جهة �أنها تو�سع طرق احلل �إ ْذ للحر
نكاح �أربع حرائر  ،وال يحتاج فِي ِه �إلىَ �إ ْذنٍ غالباً بخالف من فيه ر ٌِّق فِي ِه َما.
 -3الوطء يف نكاح �صحيح ويكفي تغييب احل�شفة وال ي�شرتط كونه ممن ينزل
ويح�صل بوطء يف احلي�ض والإحرام وعدة ال�شبهة وال يح�صل بالوطء مبلك اليمني.
يح ؛ لأن ِب ِه ق�ضى الواطئ ال�شهوة وا�ستوفى اللذة
و�إمنا اعترب الوطء يف نكاح َ�صحِ ٍ
فحقه �أَ ْن ميتنع عن احلرام؛ ولأنه يكمل طريق احلل بدفع البينونة بطلقة �أَ ْو ردة
واعترب وقوعه يف حال الكمال ؛ لأنه خمت�ص ب�أكمل اجلهات  ،وهو النكاح ال�صحيح
فاعترب ح�صوله من كامل َح َّتى ال يرجم من وطئ ،وهو ناق�ص ُث َّم زنى  ،وهو كامل
ويرجم من كان كام ً
ال يف احلالني  ،و�إن تخللهما نق�ص كجنون ورق فالعربة بالكمال
يف احلالني  ،وال يرد النائم �إ َذا ا�ستدخلت املر�أة ذكره من حيث �إنه �صار حم�صناً ،
ولي�س بمُِ َك َّل ٍف عند الفعل لأنا نقول �إنه مكلف ا�ست�صحا ًبا حلال ِه قبل النوم ومبا تقر َر
علم �أنه ال يعترب الوطء مع كامل  ،وال ع�صمته حتى لو وطئ  ،وهو حربي ُث َّم زنى
بعد �أَ ْن عقدت له ِذ َّم ٌة ُرجِ َم  ،وق�ضية كَلاَ مِ ِه ْم كما قال ابن الرفعة� :أنه ال ي�شرتط يف
ال ْإح َ�صانِ �أن يكون الواطئ خمتا ًرا. 29
وهل يح�صل بالوطء ب�شبهة �أو يف نكاح فا�سد؟ قوالن :امل�شهور وبه قطع اجلمهور:
ال ،وهل يح�صل بوطء زوجة قبل التكليف واحلرية؟ وجهان� :أ�صحهما عند اجلمهور
(وهو ظاهر الن�ص) :ال ،فال يجب الرجم على من وطئ يف نكاح �صحيح وهو �صبي
�أو جمنون �أو رقيق ثم زنى بعد كماله ،وحكي وجه ثالث� :أنه يح�صل بوطء ال�صبي
دون الرقيق ،ووجه رابع عك�سه ف�إن �شرطنا وقوعه يف حال الكمال فهل ي�شرتط كون
الزاين الآخر كام ً
ال؟ حينئذ فيه ثالثة �أقوال� :أظهرها :ال ،فلو كان �أحدهما كامال
دون الآخر �صار الكامل حم�صناً ،لأنه حر مكلف وطئ يف نكاح �صحيح  ،والثاين :نعم،
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فلو كان �أحدهما غري كامل مل ي�صر الكامل حم�صناً ،والثالث� :إن كان نق�ص الناق�ص
بالرق �صار الكامل حم�صناً ،و�إن كان ب�صغر �أو جنون فال ،وقال الإمام هذا اخلالف يف
�صغرية �أو �صغري ال ي�شتهيه اجلن�س الآخر ف�إن كان مراهقاً ح�صل قطعاً.30

وعند ال�شافعية لي�س من �شرط الإح�صان الإ�سالم ف�إذا زنى ذمي مكلف حر وطئ
يف نكاح �صحيح رجم ولو ارتد حم�صن مل يبطل �إح�صانه فلو زنى يف الردة �أو بعد
الإ�سالم رجم.31
رابع ًا�:شروط الإح�صان عند احلنابلة :32وي�شرتط احلنابلة للإح�صان الآتي:
-1التكليف  ،مكلفان حران ولو م�ست�أمنني �أَ ْو ذميني  – 2احلرية  ،واملح�صن  ،من
وطئ زوجته  ،ال �سريته  -3الوطء يف نكاح �صحيح يف القبل  .ال باطل وال فا�سد  ،ال
�إح�صان مبجرد العقد َوال باخللوة  ،وال الوطء يف الدبر �أَ ْو ما دون الفرج  ،وال بوطء
زناً �أَ ْو �شبهة.
والإ�سالم عندهم لي�س �شرطاً للإح�صان .وال ي�شرتط يف ال ْإح َ�صانِ الإ�سالم
لأمره �صلى اهلل عليه و�سلم برجم اليهوديني الزانيني فرجما  .وذكر القا�ضي �أَ َّن
�أحمد ن�ص �أنه ال يح�صل الإح�صان بوطئه فيِ حي�ض و�صوم و�إحرام ونحوه.33
جند من ال�شروط املتفق عليها عند الأئمة الأربعة هي(العقل،والبلوغ،واحلرية ،
والوطء يف نكاح �صحيح) ،وبقية ال�شروط خمتلف عليها.ف�شرط الإ�سالم عند احلنفية
واملالكية ،ولي�س �شرطاً عند ال�شافعية واحلنابلة ،وذهب معهم �إىل ذلك �أبو يو�سف
من احلنفية.ويتحقق الدخول عند املالكية وال�شافعية بدخول احل�شفة يف قبل املر�أة.
والوطء يف احلي�ض �أو النفا�س �أو ال�صوم �أو الإحرام ال يتم به الإح�صان عند احلنابلة
وعند املالكية فيه خالف يف املذهب .وي�شرتط هذه ال�شروط يف الزوجني ما عدا
املالكية ي�شرتطونها يف الزوج دون الزوجة .وزاد املالكية ً
�شرطا �آخر وهو عدم املناكرة
،فلو ادعى الزوج �أنه مل يط�أ زوجته وقالت وطئني �،أو ادعى �أنه وطئها وقالت مل يط�أين
 ،فال يح�صل الإح�صان ،مبجرد املناكرة ،وال يطلب دليل على الوطء �أو عدمه.
ومن هذا مل ي�شرتطوا قيام الزوجية بعد الدخول ،فلو طلقها �أو غاب عنها ال
ينفي الإح�صان ما دام حتقق الدخول .
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املطلب الثاين� :شروط الإح�صان يف القوانني ال�سودانية:
�أو ًال :يف قانون العقوبات ال�سوداين 1983م:مل يذكر للإح�صان �شروطاً .
ثانياً :يف القانون اجلنائي ال�سوداين 1991م:ي�شرتط للإح�صان الآتي:
�أ-قيام الزوجية ال�صحيحة وقت ارتكاب الزنا .
ب -على �أن يكون قد مت فيها الدخول.
فالقانون ال�سوداين اجلنائي ل�سنة 1991م و�ضع �شروطاً ب�سيطة  ،فذكر قيام
الزوجية ال�صحيحة ،ومل يعرف معنى قيام الزوجية ال�صحيحة ،وجاء يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ل�سنة 1991م املادة()135الزواج ال�صحيح القائم ،فقيامه
�إما حقيقة �أو حكماً ،فعليه فلو زنا وزوجته يف طالق رجعي ومل تنق�ض عددتها فهو
حم�صن ،و�أما �إذا انق�ضت عدتها فهو غري حم�صن،وهي كذلك.والزواج ال�صحيح وفقاً
لهذا القانون كما عرفته املادة()54هو ما توافرت �أركانه  ،وجميع �شرائط �صحته،وفقاً
لأحكام هذا القانون.و�أركانه وفقاً لهذا القانون ذكرته املادة()12الزوجان ،والإيجاب
والقبول.ومل ي�شرتط يف هذه الأركان �أن يكون الزوجان �أو �أحدهما ،بالغاً �أو عاق ً
ال
�أو حراً �أ وم�سلماً.وذكر �شروط �صحة العقد يف املادة(�)25أ�-إ�شهاد �شاهدين ب-عدم
�إ�سقاط املهر ج-الويل.
وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ل�سنة 1991م � ،أن غياب الزوج ال
ينفي قيام الزوجية �،إال �إذا طلقت من املحكمة ب�سبب الغياب ،فهنا تنقطع الزوجية
بعد م�ضي العدة ،وت�صري غري حم�صنة.
توجد �شروط �أخرى من�صو�ص عليها كقاعدة عامة لكل اجلرائم مبا فيها
احلدود  ،ن�صت عليها املادة( )8من القانون اجلنائي ل�سنة 1991م (ال م�س�ؤولية �إال
على ال�شخ�ص املكلف املختار) ،والتكليف ي�شمل العقل والبلوغ  ،وجاء تعريف البلوغ
يف املادة( )3من نف�س القانون (-1من بلغ �سن اخلام�سة ع�شر وظهرت عليه عالمات
البلوغ الطبيعية -2،من بلغ �سن الثامنة ع�شر حتى ولو مل تظهر عليه عالمات البلوغ
الطبيعية).
فيكون وفقاً للقانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م �شروط الإح�صان هي-1:
عقد الزواج ال�صحيح-2 .الدخول -3 .قيام الزوجية-4 .العقل-5 .البلوغ.
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فا�شرتاط القانون قيام الزوجية ،هذا �شرط مل يتوفق فيه امل�شرع ال�سوداين،
وفيه خمالفة ملا ذهب �إليه الأئمة الأعالم� ،أ�صحاب املذاهب الأربعة الذين �أجمعت
عليهم الأمة ،وهم ال�سادة(الأحناف واملالكية وال�شافعية والأحناف)كما و�ضحنا ذلك.
وكذلك فيه تناق�ض ملذكرة �إرفاق القانون نف�سه(القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة
1991م) ،والتي جعلت املحاكم ال�سودانية ،تتحول �إىل مذاهب فقهية ،والذي جاء
فيها(،مع املحافظة على ال�سمات الأ�سا�سية التي كانت حمل اتفاق  ،ومنها:
الأ�صول:اعتمد امل�شروع ال�شريعة الإ�سالمية كم�صدر رئي�س للت�شريع ،بحيث
تنبني �أحكامه على �أ�صولها ،ومبادئها العامة ،وتت�ضمن �أحكام احلدود ،والق�صا�ص،
والديات ،و�أخذ امل�شروع يف �أحكام اجلنايات ،واجلزاءات ،باجتهاد يراعي �أ�صول ال�شرع
ويعترب باملذاهب الفقهية) . 34
املبحث الثالث :ثبوت الإح�صان:
يف هذا املبحث نتطرق ملا يثبت به الإح�صان على النحو الآتي:املطلب الأول:
ثبوت الإح�صان يف الفقه الإ�سالمي:
ويثبت الإح�صان يف الفقه الإ�سالمي بالآتي:
�أو ًال:الإقرار :35ويثبت الإح�صان بالإقرار بالإجماع  ،ب�أن يقر على نف�سه �أنه حم�صن
�،أي متزوج من امر�أة دخل بها.
ثاني ًا�:شهادة ال�شهود: 36ويثبت ب�شهادة رجلني � ،أو رجل وامر�أتني ،هذا عند احلنفية
واحلنابلة.
ثالث ًا:باحلمل �أو الولد : 37ويثبت الإح�صان� ،إن كان بينهما ولد معروف �أو بظهور
احلمل ،هذا عند احلنفية واملالكية ،وعند احلنابلة �إذا �أنكر الولد ال يثبت الإح�صان.
املطلب الثاين :ثبوت الإح�صان يف القانون:
الإح�صان كواقعة من الوقائع،تثبت وفقاً لقانون الإثبات ،كما ن�ص قانون الإثبات
ل�سنة 19983م يف املادة( )8على طرق الإثبات اجلائزة قانونا،وهي (:الإقرار ،و�شهادة
ال�شهود ،وامل�ستندات ،والقرائن ،وحجية الأحكام ،واليمني ،واملعاينة ،واخلربة)�.38أما
قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م �شمل كل هذه الطرق لكنه مل ين�ص �صراحة
عليها على وجه احل�صر.39
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فالإقرار هو �سيد الأدلة �إذا �أقر على نف�سه ب�أنه متزوج ،وعرفته املادة()9
الفقرة( )1ب�أنه (:هو �إخبار �شخ�ص بواقعة تثبت م�سئولية مدعى بها عليه).تعادل
املادة()15الفقرة()1من قانون 1994م نف�س الن�ص ال�سابق بدون تعديل �،أو ب�شهادة
ال�شهود على زواجه،وال�شهادة عرفها القانون يف املادة()27بقوله( :ال�شهادة يف البينة
ال�شفوية ل�شخ�ص عن اداركه املبا�شر لواقعة تثبت م�سئولية مدعى بها على �آخر ،يف
جمل�س الق�ضاء ومواجهة اخل�صوم)،تعادل املادة()23من قانون 1994م والتي تن�ص
على(ال�شهادة هي البينة ال�شفوية ل�شخ�ص عن اداركه املبا�شر لواقعة تثبت لغريه
م�سئولية مدعى بها على �آخر� ،أمام املحكمة) �،أو بالقرائن ب�إدعاء �أن له ولداً،مع �إنكاره
للزواج ،وعرف القانون القرينة يف املادة()52الفقرة()1بقوله (:القرينة هي ا�ستنباط
�أمر غري ثابت من �أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال)تعادل املادة()48من قانون
1994م والتي تن�ص على(القرينة هي الأمارة الدالة على �إثبات �أي واقعة �أو نفيها بناء
على الغالب من الأحوال).
ترك امل�شرع للقا�ضي احلرية الكاملة يف ا�ستنباط القرائن الق�ضائية باعتبارها
موكولة لتقديره ي�أخذ بها �أو يرتكها كما ي�شاء.40ون�صت املادة()49من قانون 1994م
على(تكون حجية القرينة بقدر داللتها يف �إثبات الواقعة على �أنه يجوز نفيها يف
جميع الأحوال).
�أو بامل�ستندات التي تثبت الزواج �أو الولد كق�سيمة الزواج ،و�شهادة امليالد� ،أو
الإ�ضافة يف جواز ال�سفر للزوجة �أو الولد،وعرف القانون امل�ستندات يف املادة()37
الفقرة( )1بقوله (:امل�ستندات هي البينات امل�سجلة بطريقة الكتابة �أو ال�صورة �أو
ال�صوت) 41تعادل املادة()36الفقرة()1من قانون 1994م بدون تعديل مع تقدمي كلمة
ال�صوت على كلم ال�صورة.
جند ال خالف بني قواعد الإثبات يف الفقه الإ�سالمي وما جاء يف قانون الإثبات
ال�سوداين ل�سنة 1994م.
املبحث الرابع :املبادئ التي �أر�ستها بع�ض املحاكم ال�سودانية،ب�ش�أن
الإح�صان ومناق�شتها:
نناق�ش يف هذا املبحث املبادئ التي �أر�ستها بع�ض املحاكم ال�سودانية ،املتعلقة
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بالإح�صان ،و�شروطه.
كما جاء يف حكومة ال�سودان �ضد م�.س.ي ،م ع/غ �إ�/إعدام2007/153/م
-1املرجعية الفقهية يف م�س�ألة الإح�صان يف القانون اجلنائي ل�سنة 1991م هي
املذهب اجلعفري (ال�شيعة الإمامية)في�صار �إليه عند ت�أويل الن�ص الت�شريعي �أو
تف�سري مبهمه �أو تف�صيل املجمل يف عن�صر الإح�صان املن�صو�ص عليه يف املادة )3(146
من القانون.
�-2إن عبارة قيام الزوجية ال�صحيحة الواردة باعتبارها �شرطاً ل�صحة عن�صر
الإح�صان الواردة باملادة  )3(146ال تنطبق على زوجة الغائب املجهول املكان.
�-3إن مقدار الغياب الذي ينعدم به عن�صر الإح�صان ويكون �شبهة كافية لدرء
حد زنا املح�صن هو حد ال�سفر الذي يرخ�ص فيه الق�صر والفطر ،على القول املعتمد
عند اجلعفرية.
-4يدخل يف معنى الغياب الزوج املحبو�س و�إن كان يف بلد واحد مع الزوجة مادام
ال يخرج �إليها وال تدخل عليه.
-5ينبني التدليل يف م�سائل احلدود ال�شرعية على التغليظ وتبنى حقوق اهلل
اخلال�صة على امل�ساحمة.
مناق�شة املبادئ التي �أر�ستها هذه ال�سابقة:
-1املبد�أ الأول الذي �أر�سته املحكمة (املرجعية الفقهية يف م�س�ألة الإح�صان يف
القانون اجلنائي ل�سنة 1991م هي املذهب اجلعفري (ال�شيعة الإمامية)في�صار �إليه
عند ت�أويل الن�ص الت�شريعي �أو تف�سري مبهمه �أو تف�صيل املجمل يف عن�صر الإح�صان
املن�صو�ص عليه يف املادة )3(146من القانون،).لي�س مببد�أ  ،و�إمنا هذا ت�شريع  ،لأن
املبد�أ يتعلق بتف�سري الن�ص ،ب�شواهد �إ�ضافية كالقيا�س يف تف�سري الن�صو�ص ،وما ذهبت
�إليه املحكمة �إمنا هو �إن�شاء ن�ص ،باعتماد املذهب اجلعفري(ال�شيعة الإمامية)،وهذا
ما مل يرد به ن�ص يف �أي من القوانني املعمول بها يف ال�سودان.
-2املبد�أ الثاين الذي ذهبت �إليه املحكمة(�إن عبارة قيام الزوجية ال�صحيحة
الواردة باعتبارها �شرطاً ل�صحة عن�صر الإح�صان الواردة باملادة  )3(146ال تنطبق
على زوجة الغائب املجهول املكان).ال�س�ؤال من �أين جاء هذا الفهم �،إذا مل يو�ضح
القانون اجلنائي ل�سنة 1991م ،معنى قيام الزوجية؟ فالقانون املنا�سب هو قانون
42
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الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني ل�سنة 1991م املادة()135قيام الزوجية حقيقة �أو حكماً
،وحكماً يق�صد به املر�أة يف عدة الطالق الرجعي ،ومل يكن الغياب نافياً لقيام الزوجية
،فكيف تر�سي املحكمة مبد�أ يتعار�ض مع قانون �ساري التطبيق ،فهل قيام الزوجية يف
القانون اجلنائي تختلف عن قيام الزوجية يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ؟ يف اعتقادي
�أن هذا تف�سري يتعار�ض مع الن�صو�ص القانونية.
-3يف هذا املبد�أ �أر�ست املحكمة فهم خطري وهو(�إن مقدار الغياب الذي ينعدم به
عن�صر الإح�صان ويكون �شبهة كافية لدرء حد زنا املح�صن هو حد ال�سفر الذي يرخ�ص
فيه الق�صر والفطر ،على القول املعتمد عند اجلعفرية ، ).فلو غاب عن زوجته يف هذه
امل�سافة بغ�ض النظر عن املدة ،يفقدان عن�صر الإح�صان ،ولو غاب عنها عدد �سنني وهم
يف م�سافة دون الق�صر يعتربان حم�صنني ،فهل ي�ستقيم هذا التف�سري؟
ينبغي على املحكمة يف تف�سريها و�إر�سائها للمبادئ القانونية �،أن ت�أتي ب�ضابط
وا�ضح ،وتف�سري ي�ستقيم مع العقل.
-4املبد�أ اخلام�س م�س جوهر القاعدة الفقهية (درء احلدود بال�شبهات) وذلك
عندما ذكرت (ينبني التدليل يف م�سائل احلدود ال�شرعية على التغليظ وتبنى
حقوق اهلل اخلال�صة على امل�ساحمة) ،احلدود لي�س فيها م�ساحمة ،ف�إذا و�صل احلد
�إىل املحكمة وثبت بدليل قاطع ،ال ي�سقط �إال ب�شبهة حقيقية �،أما امل�ساحمة وال�سرت
يكون بني النا�س قبل الو�صول �إىل املحكمة  ,وجاء يف ذلك حديث( َت َعا َف ُوا الحُْ دُو َد
فِي َما َب ْي َن ُك ْم َف َما َبلَ َغنِى مِ نْ َح ٍّد َف َق ْد َو َج َب� .) 43إن املق�صود من درء احلد بال�شبهات هو
التثبت والرتيث يف �إقامة احلد و�إيجاد ال�شك املعقول ولي�س املق�صود منه هو دفع
احلد وعدم تطبيقه �أو ت�ضييق دائرة تطبيقه.44
وعند قراءتنا لقانون �أ�صول الأحكام الق�ضائية ل�سنة 1983م،45املادة ( )2التي
تن�ص على:يف تف�سري الن�صو�ص  الت�شريعية  ،ما مل يكن الن�ص مف�سراً �أو قطعى
الداللة :
(�أ)  ي�ست�صحب القا�ضي � ،أن امل�شرع ال يق�صد خمالفة ال�شريعة الإ�سالمية
تعطي ً
ال لواجب قطعي �أو �إباحة ملحرم بني و�أنه يراعي توجيهات ال�شريعة يف الندب
والكراهية ،
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(ب) يف�سر القا�ضي املجمالت والعبارات التقديرية مبا يوافق �أحكام ال�شريعة
ومبادئها وروحها العامة ،
(ج) يف�سر القا�ضي امل�صطلحات والألفاظ الفقهية على �ضوء القواعد
الأ�صولية واللغوية يف الفقه الإ�سالمي ، .
واملادة ( )3منه والتي تن�ص على :على الرغـم مما قد يـرد يف �أي قانـون �آخر
وفيما عـدا الدعاوى اجلنائية �إذا مل يوجد ن�ص ت�شريعي يحكم الواقعة :
(�أ) يطبق القا�ضي ما يجد من حكم �شرعي ثابت بن�صو�ص  الكتاب وال�سنة ،
(ب) ف�إن مل يجد القا�ضي ن�صا يجتهد ر�أيه ويهتدي فى �سبيل ذلك باملبادئ التالية
بحيث ي�أخذها على وجه التكامل ويراعي ترتيبها يف �أولوية النظر والرتجيح :
(�أوال) مراعاة الإجماع وما تقت�ضيه كليات ال�شريعة ومبادئها العامة وما تهدي
�إليه توجيهاتها من تف�صيل يف امل�س�ألة ،
جند �أن املحكمة يف هذه ال�سابقة خالفت الإجماع وذهبت �إىل مذهب ال�شيعة
الإمامية.
جاء يف مذكرة �إرفاق القانون اجلنائي ل�سنة 1991م(:مع املحافظة على ال�سمات
الأ�سا�سية التي كانت حمل اتفاق  ،ومنها:
الأ�صول:اعتمد امل�شروع ال�شريعة الإ�سالمية كم�صدر رئي�س للت�شريع ،بحيث
تنبني �أحكامه على �أ�صولها ،ومبادئها العامة ،وتت�ضمن �أحكام احلدود ،والق�صا�ص،
والديات ،و�أخذ امل�شروع يف �أحكام اجلنايات ،واجلزاءات ،باجتهاد يراعي �أ�صول ال�شرع
ويعترب باملذاهب الفقهية ،ويقدر م�ستجدات الع�صر ،ويالءم ظروف البالد ،كما
ا�ستعمل امل�صطلح الفقهي لو�صل القانون بالرتاث الفقهي ،والعربي ،بقدر ما ينا�سب،
امل�صطلح احلديث ،واجلاري يف ال�سودان) .46
ال�س�ؤال :ما هي املذاهب الفقهية املعتربة يف ال�سودان؟ بالت�أكيد هي مذاهب �أهل
ال�سنة واجلماعة.فهل مذهب ال�شيعة الإمامية ،من مذاهب �أهل ال�سنة واجلماعة؟
بالت�أكيد الإجابة ال .القانون ينظم حياة املجتمع  ،فالبد �أن ينبع من معتقداته
ال�صحيحة ،والت�شيع مذموم عند �أهل ال�سودان ،فكيف ينظم حياتهم القانونية.
وكذلك خالفت هذه ال�سابقة  ،ما جاء يف �سابقة حكومة ال�سودان �/ضد/مرمي حممد
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عبد اهلل (،م ع/م ك1405/21/هـ) (،مكرر م ع/حدي1405/3/هـ) والتي حكمت فيها
املحكمة بالرجم رغم غياب زوجها عنها ومل جتعل الغياب �شبهة يدر�أ بها احلد جاء يف
ال�شكوى التي تقدم بها �أحمد حممد عبد اهلل بعري�ضة جنائية �إىل حمكمة القا�ضي املقيم
كتم ذكر فيها �أنه كان قد غادر موطنه يف �إقليم دارفور منذ �شهر �إبريل 1983وقد عاد �إليه
يف يونيو 1984م بعد �أن ق�ضى �أكرث من اثني ع�شر �شهراً يف اخلرطوم وعند عودته �إىل
قريته وجد زوجته حبلى من غريه47بعد املناق�شة جاء قرار املحكمة العليا (نرى �أن هناك
اتفاقاً بني الفقهاء على �أن املح�صن هو املتزوج امل�سلم يف زواج �صحيح ح�صل فيه وطء مع
وجود �شرطي التكليف ( العقل والبلوغ ) و�أرى �أن هذا التعريف الذي اخرتناه من �أقوال
الفقهاء �أ�صوب وا�شمل لتعريف الإح�صان ومنا�سب للع�صر الذي نعي�ش فيه.ومن نافلة
القول ن�ضيف �أنه ال ي�شرتط �أن تكون الزوجة يف ع�صمة زوجه وقت الزنا وبانت منه لأي
م�سوغ �شرعي وهو ر�أي جمهور الفقهاء وبا�ستقرائنا للوقائع يف هذا البالغ مع التعريف
الذي �أوردناه جند �أن املتهمة كانت زوجة لل�شاكي الذي وطئها يف زواج �صحيح مع بلوغها
وكمال عقلها �سعة ارتكابها احلادث وعليه تقر �إ�ضافة �إىل عدم وجود ربط �شرعي بينها
وبني الزاين بها واعتناقها الدين الإ�سالمي �إىل �أن هناك جرمية مبدئية �ضد املتهمة
حتت املادة  )1(318من قانون العقوبات ل�سنة 48 ). 1983ثم جاء قرار املحكمة بت�أييد حكم
الإعدام رجماً حتى املوت.49

هناك �سوابق �أخرى اعتمدت يف تف�سريها للقانون على مذهب ال�شيعة الإمامية،
منها �سابقة حكومة ال�سودان � /ضد � /آمنة بابكر �أحمد (،م ع/م ك1405/118/هـ)
�أخذت مبذهب الأمام جعفر ال�صادق (ال�شيعة الإمامية) يف درء احلدود بال�شبهات
،عند ما تكلمت عن زنا املطلقة ،وجاء يف حكم املحكمة العليا(وذهب الإمام ال�صادق
وهو من ال�شيعة الأمامية �أنه ال بد من �أن تكون الزوجة يف ع�صمة زوجها وقت الزنا
ور�أي �أنه من املنا�سب والأف�ضل �أن ن�أخذ بر�أي الإمام ال�صادق وعليه ومبا �أن املتهمة يف
هذا البالغ قد طلقها زوجها قبل ارتكاب اجلرمية وكما هو وا�ضح من �أ�شهاد الطالق
ال�صادر من اجلهات الر�سمية (م�ستند اتهام  )3وهذا يعني �أنه مل يوجد نكاح قائم
�ساعة ارتكاب احلادث وبالتايل ال تعترب حم�صنة ويكون قد انتفي �شرط من �شروط
جرمية الزنا املعاقب عليها بالرجم حداً كما �أنها ال تعترب بكراً ل�سبق الدخول عليها
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يف نكاح �صحيح .وعليه فتوقع عليها عقوبة تعزيرية ) .50

بع�ض املحاكم ال�سودانية مل تعتمد املذهب ال�شيعي يف تف�سريها للقانون ،ففي
�سابقة حكومة ال�سودان�/ضد�/أمرية عبد اهلل �أحمد �آدم م ع/م ك، 1984/108/مكرر/
حدي ، 1984/34/اعتمدت مذهب الإمام �أبي حنيفة ومل تعتمد مذهب ال�شيعة
الإمامية ،عند حديثها عن ال�شبهة بقولها:ف�إن ر�أي الإمام �أبي حنيفة �أنها �إذا �أقرت
بالزنا ب�شخ�ص ف�أنكر وكذبها يف ذلك ف�إن احلد ي�سقط عنها لل�شبهة .51و�سابقة
حكومة ال�سودان �/ضد  /حممد حممود طاهر ،م ع  /م ك ، 1984 / 80 /مكرر/
حدي�،1984/21/أر�ست مبد�أ �إذا �أقر �أحد املتهمني بالزنا وكذبه الآخر �سقط احلد
وفقاً للمذهب احلنفي  .وعلى كل ف�إنه م�ؤاخذ ب�إقراره – وكان يجب حده – ولكن
لإنكاره الإقرار من خالل عري�ضة اال�ستئناف ولتكذيب الطرف الآخر له ف�إنه ي�سقط
عنه احلد – ويجب تعزيره.52
يف هذه ال�سابقة جند �أنه ي�ؤخذ ب�إقراره ،حتى ولو كذبه الطرف الآخر ،ما مل
يرجع عن �إقراره .
ناق�شت �سابقة حكومة ال�سودان �/ضد/مرمي حممد عبد اهلل(م ع/م
ك1405/21/هـ) (،مكرر م ع/حدي1405/3/هـ) ال�شبهات التي يدر�أ بها حد الزنا ومل
يكن غياب الزوج �أحد هذه ال�شبهات ،وذلك بعد �أن ناق�شت ال�شبهات الدارئة حلد الزنا
عند الفقهاء(الرجوع عن الإقرار ،واختالف ال�شهود ،ورجوع ال�شهود عن �شهادتهم،
وبقاء البكارة وعدم زوالها ،والوطء يف الزواج الفا�سد ،والوطء يف الزواج الباطل،
والزواج الالحق ،اال�ستكراه على اجلرمية.53 ).
�سبب ت�ضارب الأحكام الق�ضائية يف مو�ضوع الإح�صان هو عدم تف�صيل القانون
ل�شروط الإح�صان ،وال�سماح للقا�ضي يف التنقل بني املذاهب الفقهية،دون التقيد
مبذهب حمدد،مما جعل القا�ضي يف�صل يف الق�ضية ح�سب املذهب الذي يعتنقه،
وهذه �سلطة ت�شريعية ،ال ينبغي �أن ترتك للقا�ضي ،حتى ال يجمع بني ال�سلطة
الت�شريعية والتنفيذية.
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خامتة:
يف خامتة هذا البحث والذي تناول ب�صورة �أ�سا�سية معرفة الإح�صان و�شروطه
و�أثره على حد الزنا ،ومعرفة كيفية تطبيق املحاكم ال�سودانية لهذا احلد،خرجنا
بالآتي:
�أو ًال :النتائج:
-1مما ال�شك فيه �أن الإح�صان له �أثر وا�ضح على عقوبة جرمية الزنا �إذا ما ثبت
حيث �أنه يغري العقوبة من اجللد �إىل الرجم.
-2املع�ضلة الأ�سا�سية ،يف مفهوم الإح�صان،هي معرفة �شروطه،وتكييفه
ال�شرعي.
�-3إذا ثبت حد الزنا وثبت الإح�صان ال يحق للمحكمة تغيري نوع العقوبة ال�شرعية
الثابتة �،إال �إذا �أتت ب�شبهة تدر�أ تلك العقوبة.
-4تخبط املحاكم يف ت�أويل الن�صو�ص ،اعتمادا على املذاهب الفقهية التي يقلدونها
،مما له الأثر يف ت�ضارب الأحكام.
-5خلو ن�صو�ص القانون اجلنائي ل�سنة 1991م من تو�ضيح املذهب املتبع يف تف�سري
الن�صو�ص ال�شرعية .
ثاني ًا:التو�صيات:
�إن كان لنا �أن نو�صي ،فالبد �أن نو�صي بالآتي:
-1تو�ضيح املذهب الفقهي املتبع يف ديباجة القانون �أو مذكرته التف�سريية� ،أو يف
�أي قانون �آخر يعتمد عليه القا�ضي يف تف�سري القانون اجلنائي.
�-2أن تتبع املحاكم ال�سودانية ،يف جرمية زنا املح�صن ،ما تتبعه يف جرمية القتل
العمد �،إذا ثبتت اجلرمية ال تغري العقوبة �إال بعد منا ق�شتها مل�سقطات العقوبة.
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القر�آن الكرمي
� -1أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب � ،شيخ الإ�سالم  /زكريا الأن�صاري  ،دار
الكتب العلمية  -بريوت  1422 -ه – ، 2000الطبعة  :الأوىل ،حتقيق  :د  .حممد
حممد تامر.
 -2بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع �،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين
عالء الدين (املتوفى 587 :هـ).
 -3البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�شرح الكبري  ،ابن امللقن
�سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي امل�صري املحقق  :م�صطفى
�أبو الغيط و عبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال  ،دار الهجرة للن�شر والتوزيع -
الريا�ض-ال�سعوديةالطبعة  :االوىل 1425 ،هـ2004-م.
 -4تاج العرو�س من جواهر القامو�س،امل�ؤلف  :حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الر ّزاق
احل�سيني� ،أبو الفي�ض ،املل ّقب مبرت�ضى ،ال َّزبيدي.،
 -5التاج والإكليل ملخت�صر خليل �،أبو عبد اهلل حممد بن يو�سف العبدري ال�شهري
باملواق (املتوفى 897 :هـ).
 -6التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين �،إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب
العربي – بريوت ،الطبعة الأوىل .1405 ،
-7تلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري � ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي
بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة الأوىل 1419هـ
1989.م.
 -8حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،حممد بن �أحمد الد�سوقي ( ،املتوفى
1230 :هـ)
 -9حا�شية رد املختار على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار  ،ابن عابد حممد
عالء الدين �أفندى دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريوت1421 ،هـ 2000 -م.
 .-10االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�صلي احلنفي ،
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دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان  1426 -هـ 2005 -م ،الطبعة  :الثالثة ،حتقيق :
عبد اللطيف حممد عبد الرحمن.
 -11رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني �،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف
النووي (املتوفى 676 :هـ)  ،املكتب الإ�سالمي  ، 1405 ،بريوت.
� -. 12سنن �أبي داود � ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،دار الكتاب العربي
ـ بريوت .
�-13سنن البيهقي الكربى � ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى �أبو بكر البيهقي
 ،مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة ، 1994 – 1414 ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا
� -14سنن الدارقطني ،لأبي احل�سن علي بن عمر الدارقطني ()385 - 306
،تدقيق مكتب التحقيق مبركز الرتاث للربجميات �،أرقام هذه الن�شرة تتفق مع طبعة
م�ؤ�س�سة الر�سالة.
- 15ال�سنن الكربى � ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي الن�سائي ،روجعت
�أرقام هذه الن�سخة على طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة ،حتقيق :ح�سن عبد املُنعم ح�سن �شلبي.
-16ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي � ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي
البيهقي ،م�ؤلف اجلوهر النقي :عالء الدين علي بن عثمان املارديني ال�شهري بابن
الرتكماين  ،جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد  ،الطبعة
 :الأوىل ـ  1344هـ
�-17شرح قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م  ،الدكتور� /إبراهيم ح�سب الر�سول
البدوي تاي اهلل ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية ،كلية ال�شريعة والقانون ،ق�سم القانون
�،شركة مطابع ال�سودان للعملة املحدودة طبعة 2011م.
�-18شرح القانون اجلنائي ال�سوداين 1991م الق�سم اخلا�ص ،دكتور/ي�س عمر
يو�سف ،كلية القانون ،جامعة النيلني الطبعة 2009-2008م1430-1429 ،هـ.
 -19ال�شرح الكبري � ،شم�س الدين �أبي الفرج عبد الرحمن بن ال�شيخ االمام العامل
العامل الزاهد �أبي عمر حممد بن �أحمد بن قدامة املقد�سي.،
� -20شرح خمت�صر خليل للخر�شي .
� -21شرح منتهى الإرادات  ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي (املتوفى :
1051هـ).
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�-22صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت
التميمي الب�ستي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،الطبعة الثانية ، 1993 – 1414 ،حتقيق
� :شعيب الأرن�ؤوط
 -23غريب احلديث ،عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري �أبو حممد ،مطبعة
العاين ،بغداد ،الطبعة الأوىل ، 1397 ،حتقيق  :د .عبد اهلل اجلبوري.
 -24الفروع  ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج� ،أبو عبد اهلل� ،شم�س الدين
املقد�سي الرامينى ثم ال�صاحلي ،
 -25الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين �،أحمد بن غنيم بن
�سامل النفراوي (املتوفى 1126 :هـ) ،املحقق  :ر�ضا فرحات  ،مكتبة الثقافة الدينية.
 -26في�ض الباري �شرح البخاري ،الك�شمريي .1352-1292
-27قانون �أ�صول الأحكام الق�ضائية ل�سنة 1983م.
-28القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
-29قانون العقوبات ال�سوداين ل�سنة 1983م.
-30ل�سان العرب –حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري ،النا�شر  :دار
�صادر  ،بريوت،الطبعة الأوىل.
-31املجتبى من ال�سنن � ،أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي ،مكتب
املطبوعات الإ�سالمية – حلب ،الطبعة الثانية  1986 – 1406 ،حتقيق  :عبدالفتاح
�أبو غدة.
-32جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
-33جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1985م.
-34جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2007م.
35مذكرة ارفاق القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
-36م�سند الإمام �أحمد بن حنبل �،أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين  ،م�ؤ�س�سة
قرطبة  ،القاهرة .
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�شروط الإح�صان و�أثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�سودانية

 -37امل�سند اجلامع �،أبي الف�ضل ال�سيد �أبو املعاطي النوري املتوفى 1401
هجرية.
 -38املغني � ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد  ،ال�شهري بابن
قدامة املقد�سي

-39مغنى املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج
-40مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل.
 -41الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل
،عالء الدين �أبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي الدم�شقي ال�صاحلي (املتوفى :
885هـ) ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت  ،لبنان ،الطبعة الأوىل 1419هـ.
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1 .1ون�ستخدم يف التوثيق املكتبة ال�شاملة االلكرتونية ،وما كان خمالفاً للمطبوع �أ�شرنا �إليه يف التوثيق
،وكذلك املكتبة االلكرتونية لل�سوابق الق�ضائية.
�2 .2سورة الن�ساء الآية(.)25
 3 .3ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري 119/13 ،دار �صادر – بريوت،الطبعة
الأوىل.
4 .4ل�سان العرب – حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري  ،بريوت،الطبعة الأوىل،.119/13،انظر ،
تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الر ّزاق احل�سيني� ،أبو الفي�ض ،املل ّقب مبرت�ضى،
ال َّزبيدي.8011/1،
 5 .5بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع الكا�ساين ،47 /15االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي .93/4
 6 .6الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين  ،166-165/7التاج واالكليل ملخت�صر خليل 118/12
مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل .، 49/18
� 7 .7أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب � ،شيخ الإ�سالم  /زكريا الأن�صاري  ، 474-473/19،دار الكتب العلمية
 بريوت  1422 -ه – ، 2000الطبعة  :الأوىل ،حتقيق  :د  .حممد حممد تامر  ،مغنى املحتاج �إىل معرفة�ألفاظ املنهاج .372-371/16
� 8 .8شرح منتهى الإرادات  ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي .117- 116-115/11 ،
�9 .9أنظر�:شرح القانون اجلنائي ال�سوداين 1991م الق�سم اخلا�ص ،دكتور/ي�س عمر يو�سف �ص، 3-2الطبعة
الثالثة 2009-2008م 1430-1429،هـ.
1010جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1985م.
1111جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2007م �ص207
1212جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
 1313بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع الكا�ساين ،47 /15االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي .33/1
 1414قال الدارقطني � :أبو بكر بن �أبي مرمي �ضعيف وعلي بن �أَبِي طلحة مل يدرك كع ًبا �أنظر:
� 1515سنن الدارقطني  ،لأبي احل�سن علي بن عمر الدارقطني  ، 180/4ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي
� ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني بن علي البيهقي ،216/8م�ؤلف اجلوهر النقي :عالء الدين علي بن عثمان
املارديني ال�شهري بابن الرتكماين  ،جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد ،الطبعة
 :الطبعة  :الأوىل ـ  1344هـ ،قال الك�شمريي � :إ�سنادُه ح�سن �أنظري :في�ض الباري �شرح البخاري  ،الك�شمريي
.261/6،
 1616بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع الكا�ساين .47،48 /15
1717بدائع ال�صنائع مرجع �سابق . 47،48 /15
1818قال �شعيب الأرن�ؤوط � :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم �،أنظر� :صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،
حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت التميمي الب�ستي  ، 277/10،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت
1919بدائع ال�صنائع مرجع �سابق . 47،48 /15
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�شروط الإح�صان و�أثرها على حد الزنا فقهاً وقانوناً وما جاء به العمل يف املحاكم ال�سودانية
�2020سورة النور الآية (.)2
 2121قال الدارقطني � :أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن �أَبِي َم ْريمَ َ َ�ضع ٌ
ِيف َو َعل ُِّي ْب ُن �أَبِي َط ْل َح َة لمَ ْ ُي ْدر ِْك َك ْع ًبا �أنظر� :سنن الدارقطني
 ،لأبي احل�سن علي بن عمر الدارقطني  ، 180/4ال�سنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي � ،أبو بكر �أحمد بن
احل�سني بن علي البيهقي ،216/8م�ؤلف اجلوهر النقي :عالء الدين علي بن عثمان املارديني ال�شهري بابن
الرتكماين  ،جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد ،الطبعة  :الطبعة  :الأوىل ـ
 1344هـ ،قال الك�شمريي � :إ�سنادُه ح�سن �أنظري :في�ض الباري �شرح البخاري  ،الك�شمريي .261/6،
� 2222سنن البيهقي الكربى � ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى �أبو بكر البيهقي  ، 215/8،مكتبة دار الباز
 مكة املكرمة ، 1994 – 1414 ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا ،قال ابن حجر:مرفوعاً وموقوفاً �،أنظر:تلخي�ص احلبري .157/4
 2323امل�سند اجلامع � ،أبي الف�ضل ال�سيد �أبو املعاطي النوري  ،440/8،تعليق �شعيب الأرن�ؤوط � :صحيح لغريه
وهذا �إ�سناد ح�سن �،أنظر :م�سند الإمام �أحمد بن حنبل �،أحمد بن حنبل �أبو عبداهلل ال�شيباين  ، 96/5،م�ؤ�س�سة
قرطبة – القاهرة  ،ال�سنن الكربى � ،أبو عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي الن�سائي ، 437/6،روجعت �أرقام
هذه الن�سخة على طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة ،حتقيق  :ح�سن عبد املُنعم ح�سن �شلبي.
 2424بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع الكا�ساين .49،50،51 /15
 2525الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين  ،166-165/7التاج واالكليل ملخت�صر خليل 118/12
مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل � ، 49/18شرح خمت�صر خليل للخر�شي .197 -198-/23
 1182626مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل .49/18
 1182727مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل .49/18
 2828رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي � ، 90/10 ،أ�سنى املطالب  ، 474-473/19مغنى املحتاج �إىل معرفة
�ألفاظ املنهاج .372-371/16
 2929رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي � ، 90/10 ،أ�سنى املطالب  ، 474-473/19مغنى املحتاج �إىل معرفة
�ألفاظ املنهاج .372-371/16
 3030رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي � ، 90/10 ،أ�سنى املطالب  ، 474-473/19مغنى املحتاج �إىل معرفة
�ألفاظ املنهاج .372-371/16
 3131رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني . 452/3
 3232الفروع البن مفلح  ،140-139/11الإن�صاف � ،345- 340/15شرح منتهى الإرادات .117- 115/11
3333الفروع البن مفلح  ،140-139/11الإن�صاف � ،345- 340/15شرح منتهى الإرادات .117- 115/11
 3434مذكرة ارفاق القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م. .
3535االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي  ، .33/1حا�شية رد املختار على الدر املختار �شرح تنوير
الأب�صار  ،ابن عابدين حممد عالء الدين �أفندى  ، 36/4دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريوت1421 ،هـ 2000 -م.
حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،حممد بن �أحمد الد�سوقي ( 392/18،املتوفى 1230 :هـ)  -املغني � ،أبو
حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد  ،ال�شهري بابن قدامة املقد�سي  ، 33/20 ،الفروع  ،حممد
بن مفلح بن حممد بن مفرج� ،أبو عبد اهلل� ،شم�س الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�صاحلي  ، 437/0 ،ال�شرح
الكبري � ،شم�س الدين �أبي الفرج عبد الرحمن بن ال�شيخ االمام العامل العامل الزاهد �أبي عمر حممد بن
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�أحمد بن قدامة املقد�سي. 163/10 ،
3636املراجع ال�سابقة.
 3737االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي  ، .33/1حا�شية رد املختار على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار ،
ابن عابد حممد عالء الدين �أفندى  ، 36/4دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريوت1421 ،هـ 2000 -م .حا�شية الد�سوقي
على ال�شرح الكبري  ،حممد بن �أحمد الد�سوقي ( 392/18،املتوفى 1230 :هـ)  -املغني � ،أبو حممد موفق الدين عبد
اهلل بن �أحمد بن حممد  ،ال�شهري بابن قدامة املقد�سي  ، 33/20 ،الفروع  ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج،
�أبو عبد اهلل� ،شم�س الدين املقد�سي الرامينى ثم ال�صاحلي  ، 437/0 ،ال�شرح الكبري � ،شم�س الدين �أبي الفرج عبد
الرحمن بن ال�شيخ االمام العامل العامل الزاهد �أبي عمر حممد بن �أحمد بن قدامة املقد�سي. 163/10 ،
 3838قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1983م
�3939شرح قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م ،دكتور� /إبراهيم ح�سب الر�سول البدوي تاي اهلل �ص�، 27شركة
مطابع ال�سودان للعملة املحدودة طبعة 2011م.
�4040شرح قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م ،دكتور� /إبراهيم ح�سب الر�سول البدوي تاي اهلل �ص.157
4141املواد ( 9و 27و 37و 52وفقراتها )م�أخوذة من قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1983م.قدمنا هذا القانون على
قانون الإثبات ل�سنة 1994م لل�سبق الت�أريخي.
�4242أنظر جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة 2007م �ص.201
�4343سنن �أبي داود � ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين  ،232/4،دار الكتاب العربي ـ بريوت  ،قال ال�شيخ
الألباين � :صحيح �،أنظر:املجتبى من ال�سنن � ،أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي  ، 70/8،مكتب املطبوعات
الإ�سالمية – حلب ،الطبعة الثانية ، 1986 – 1406 ،حتقيق  :عبدالفتاح �أبو غدة.
� 4444أنظر:حكومة ال�سودان �/ضد/مرمي حممد عبد اهلل (،م ع/م ك1405/21/هـ) (،مكرر م ع/حدي1405/3/هـ)
،جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة 1985م.
4545قانون �أ�صول الأحكام الق�ضائية ل�سنة 1983م.
4646مذكرة ارفاق القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.
 4747جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
 4848جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
4949جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
 5050جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
5151جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
 5252جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 1984م.
 5353جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة 1985م.
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�أهم ال�شواهد ال�شعرية التي احتج بها املتكلمون
يف �صفتي اال�ستواء والكالم
جمعاً ودرا�سة
�إعداد
د� .سليمان بن حممد الدبيخي
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املقدمة
احلمد هلل حمداً يليق بجالله وعظمته ،وال�صالة وال�سالم على خري خلقه
و�أف�ضل ر�سله ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن اقتفى �أثرهم و�سار على نهجهم �إىل يوم
الدين ،وبعد:
فهذه �أوراق ي�سرية �ضمنتها �أ�شهر ما احتجت به املعطلة و�أهل الكالم من ال�شواهد
ال�شعرية على نفي �صفتي اال�ستواء والكالم ،مع مناق�شة هذا االحتجاج ،دون اخلو�ض
يف مناق�شة ت�أويلهم لهاتني ال�صفتني من كل وجه ،فذاك باب �آخر� ،إال ما دعت احلاجة
�إليه ،واملنا�سبة لذكره ،وقد ناق�ش �أهل العلم قدمياً وحديثاً ت�أويل املتكلمني لهاتني
ال�صفتني وغريهما يف كتب مطولة وخمت�صرة ،يت�سم بع�ضها بالتقرير ،والآخر
بالنقد والرد ،ولي�س هذا مرادي من هذه الوريقات.
ما �أق�صده هو مناق�شة املتكلمني يف احتجاجهم وا�ستداللهم ببع�ض ال�شواهد
ال�شعرية على نفييهم وتعطيلهم يف �صفتي اال�ستواء والكالم ،وهو ما ُيع ُد نواة لبحث
�أو�سع ي�شمل ال�شواهد ال�شعرية يف م�سائل االعتقاد كلها ،وميكن �أن يكون عاماً يف
ال�شواهد ال�شعرية املحتج بها �سوا ًء عند �أهل ال�سنة �أو املخالفني لهم ،ولو �سجل يف
�أطروحة علمية (-ماج�ستري �أو دكتوراه) -بعنوان (ال�شواهد ال�شعرية املحتج بها يف
امل�سائل العقدية ،جمعاً ودرا�سة) لكان يف ذلك �إ�ضافة جديدة(. )54
وجدير بالتنبيه هنا �أن حجج القوم ال تخت�ص بهذه ال�شواهد ال�شعرية ،بل لهم
�شبه نقلية وعقلية ،وذكرها والرد عليها باب �آخر كما تقدم.
و�أ�شهر بيت احتجت به املعطلة -على اختالف فرقها -يف نفي �صفة اال�ستواء
وت�أويلها ،قول ال�شاعر:
من غري �سيف ودم مهراق
		
قد ا�ستوى ب�شر على العراق
و�أ�شهر بيت احتجت به الأ�شاعرة على نفي حقيقة �صفة الكالم ،وذلك باعتقادهم
�أنه الكالم النف�سي ،ولي�س كالماً بحرف و�صوت ،قول ال�شاعر:
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
وحول هذين البيتني كتبت هذا البحث املتوا�ضع ،م�ؤم ً
ال نفعه لكاتبه وقارئه،
�سائ ً
ال اهلل تعاىل القبول والت�سديد ،والتوفيق لل�صواب ،وح�سن الق�صد ،و�صلى اهلل
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و�سلم على نبينا حممد.
خطة البحث
وقد جعلته يف مقدمة ومبحثني ،وذلك كالتايل:
املقدمة :وفيها بينت فكرة البحث و�أهميته وخطته.
املبحث الأول :ال�شاهد ال�شعري املتعلق ب�صفة اال�ستواء ،وفيه متهيد ومطلبان
التمهيد :يف معنى اال�ستواء يف اللغة وبيان معتقد �أهل ال�سنة واجلماعة يف �صفة
اال�ستواء.
املطلب الأول :ال�شاهد ال�شعري يف �صفة اال�ستواء واحتجاج املتكلمني به.
املطلب الثاين :بيان بطالن االحتجاج بال�شاهد ال�شعري ال�سابق على تف�سري
اال�ستواء مبعنى اال�ستيالء.
املبحث الثاين :ال�شاهد ال�شعري املتعلق ب�صفة الكالم ،وفيه متهيد ومطلبان:
التمهيد :يف بيان معتقد كل من� :أهل ال�سنة واجلماعة ،والأ�شاعرة يف �صفة
الكالم.
املطلب الأول :ال�شاهد ال�شعري واحتجاج الأ�شاعرة به.
املطلب الثاين :بيان بطالن احتجاج الأ�شاعرة بال�شاهد ال�شعري ال�سابق على �أن
املراد بكالم اهلل تعاىل :جمرد املعنى القائم بالنف�س.
ثم اخلامتة  ،ففهر�س املراجع ،ثم فهر�س املحتويات.
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املبحث الأول
ال�شاهد ال�شعري املتعلق ب�صفة اال�ستواء ،وفيه متهيد ومطلبان
التمهيد
يف معنى اال�ستواء يف اللغة وبيان معتقد �أهل ال�سنة واجلماعة يف �صفة اال�ستواء
حقيقة اال�ستواء يف اللغة :االعتدال.
قال ابن فار�س( « :)55ال�سني والواو والياء � ٌ
أ�صل يدل على ا�ستقامة واعتدال بني
()56
�شيئني »
وهو يتنوع بتنوع قيوده ،وما يقرتن به:
قال ابن القيم( )57عن لفظ اال�ستواء « :لي�س له �إال معنى واحد و�إن تنوع بتنوع
�صالته ،كنظائره من الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع �صالتها ،كمِ ْلتُ عنه ،ومِ ْلتُ
�إليه ،ورغبتُ عنه ،ورغبت فيه ،وعدلتُ عنه ،وعدلت �إليه ،وفررت منه ،وفررت �إليه،
فهـذا ال يقال له :م�شرتك وال جماز ،بل حقيقة واحدة تنوعت داللتها بتنوع �صالتها،
وهكذا لفظ اال�ستواء هو مبعنى االعتدال حيث ا�ستعمل جمردا �أو مقرونا ،تقول :
�سويته فا�ستوى ،كما يقال :عدلته فاعتدل ،فهو مطاوع الفعل املتعدى ،وهذا املعنى
عام يف جميع موارد ا�ستعماله يف اللغة ،ومنه :ا�ستوى �إىل ال�سطح� ،أي :ارتفع يف
اعتدال ،ومنه :ا�ستوى على ظهر الدابة� ،أي :اعتدل عليها  ...فهو يت�ضمن اعتدا ًال
وا�ستقراراً عند جترده ،ويت�ضمن املقرون مع ذلك معنى العلو واالرتفاع ،وهذا حقيقة
واحدة تتنوع بتنوع قيودها ،كما تتنوع داللة الفعل بح�سب مفعوالته و�صالته ،وما
ي�صاحبه من �أداة نفي �أو ا�ستفهام �أو نهي �أو �إغراء ،فيكون له عند كل �أمر من هذه
الأمور داللة خا�صة ،واحلقيقة واحدة »(.)58
وبيان ذلك يف لفظ اال�ستواء� :أن لفظ (ا�ستوى) فى كالم العرب الذين خاطبنا
اهلل تعاىل بلغتهم ،و�أنزل بها كالمه ،نوعان :مطلق و مقيد:
فاملطلق ما مل يو�صل معناه بحرف ،مثل قوله تعاىل( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ )(القصص )14:و هذا معناه :كمل و مت ،يقال:
ا�ستوى النبات ،و ا�ستوى الطعام� ،إذا كمل ومت.

و �أما املقيد فثالثة �أ�ضرب:
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�أحدها :املقرون بواو َم َع التي تعدي الفعل �إىل املفعول معه ،نحو :ا�ستوى املاء و
اخل�شبة ،مبعنى� :ساواها ،وا�ستوى الليل والنهار� ،إذا �ساواه.
والثاين :مقيد بـ(�إىل) كقولك :ا�ستوى فالن �إىل ال�سطح و �إىل الغرفة ،وكقوله
تعاىل يف مو�ضعني من كتابه (:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) (البقرة )29:ومثلها يف �سورة
ال�سجدة (�آية )11 :و هذا مبعنى ق�صد وعال وارتفع.

و الثالث :مقيد بـ(على) كقوله تعاىل(:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ
[الزخرف ]13:وقوله :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ[هود ]14:وقوله ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ) [الفتح ]29 :وهذا �أي�ضا مبعنى
العلو و االرتفاع و االعتدال ب�إجماع �أهل اللغة
()59

هذه هي معاين اال�ستواء املنقولة يف كالم العرب
وا�ستواء اهلل تعاىل على عر�شه من قبيل ال�ضرب الثالث ،وذلك يف جميع موارده
يف كتاب اهلل تعاىل ،وعلى هذا فهو ال يحتمل �إال معنى واحداً -كما �سي�أتي -وهو العلو
واالرتفاع ،ولهذا كان ا�ستواء اهلل تعاىل على عر�شه من �أدلة �أهل ال�سنة واجلماعة على
علوه تعاىل.
وقد �أجمع ال�سلف على هذا املعنى ف�أثبتوا ا�ستواء اهلل على عر�شه ،ا�ستوا ًء يليق
بجالله وعظمته ،فلم يبدلوه ومل يحرفوه ،بل �آمنوا به على حقيقته ،واعتقدوه
�صفة لربهم ،ودونوه يف كتبهم وم�صنفاتهم( ،)60وهو املعنى املعلوم عندهم ،وهو ما
عناه الإمام مالك يف عبارته امل�شهورة « :اال�ستواء معلوم .)61(» ...
قال ابن خزمية( « :)62باب :ذكر ا�ستواء خالقنا -العلي الأعلى الفعال ملا ي�شاء-
على عر�شه فكان فوقه ،وفوق كل �شيء عالياً ،كما �أخرب اهلل -ج َّل وعال -يف قوله:
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) (طه  )5فنحن ن�ؤمن بخرب اهلل -ج َّل وعال� -أن خالقنا
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م�ست ٍو على عر�شه ،ال نبدل كالم اهلل ،وال نقول قو ًال غري الذي قيل لنا ،كما قالت
اجلهمية املعطلة� :أنه ا�ستوىل على عر�شه ،ال ا�ستوى ،فبدلوا قو ًال غري الذي قيل
()63
لهم »
()64
وقال ال�صابوين  « :ويعتقد �أ�صحاب احلديث وي�شهدون �أن اهلل �سبحانه فوق
�سبع �سمواته ،على عر�شه م�ست ٍو كما نطق به كتابه  ...وعلماء الأمة و�أعيان الأئمة
من ال�سلف رحمهم اهلل مل يختلفوا يف �أن اهلل تعاىل على عر�شه ،وعر�شه فوق �سمواته
()65
»
وقال ابن تيمية( « :)66معنى اال�ستواء معلوم علماً ظاهراً بني ال�صحابة والتابعني
وتابعيهم- ،فيكون التف�سري املحدث بعده باط ً
ال قطعاً ... -ومنه قول مالك:
«اال�ستواء معلوم» »(.)67
املطلب الأول
ال�شاهد ال�شعري يف �صفة اال�ستواء واحتجاج املتكلمني به
قال ال�شاعر:
()68
من غري �سيف ودم مهراق
		
قد ا�ستوى ب�شر على العراق
و�أورده ابن تيمية بلفظ:
()69
من غري �سيف ودم مهراق
		
ثم ا�ستوى ب�شر على العراق
قال القا�ضي عبد اجلبار(« :)70اال�ستواء ههنا مبعنى اال�ستيالء والغلبة ،وذلك
()71
م�شهور يف اللغة» ثم ا�ست�شهد بالبيت ال�سابق
وقال الغزايل( )72تعليقاً على قوله تعاىل(:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) (طه )5
بعد �أن �أورد عدة احتماالت يف معنى الآية ثم نفاها ،قال« :وي�صلح اال�ستيالء عليه،
لأنه يمُ تدح به ،وينبه به على غريه ،الذي هو دونه يف العظم ،فهذا مما ال يحيله
احلقل ،وي�صلح له اللفظ ،ف�أخلق ب�أن يكون هو املراد قطعاً� ،أما �صالح اللفظ له
فظاهر عند اخلبري بل�سان العرب  ...فمن امل�ستح�سن يف اللغة �أن ُيقال :ا�ستوى الأمري
على مملكته ،حتى قال ال�شاعر )73( »..ثم �أورد البيت املتقدم :قد ا�ستوى ...
وقال الرازي( ...« :)74املراد هو اال�ستيالء والقهر ونفاذ القدر وجريان �أحكام
()34
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()75

الإلهية ،وهذا م�ستقيم على قانون اللغة ،قال ال�شاعر  » ...ثم �أورد البيت املتقدم:
قد ا�ستوى...
وقال ابن تيمية « :مل يثبت �أن لفظ ا�ستوى يف اللغة مبعنى ا�ستوىل ؛ �إذ الذين
قالوا ذلك عمدتهم البيت امل�شهور :
()76
ثم ا�ستوى ب�شر على العراق * * * من غري �سيف ودم مهراق»
وقال ابن القيم بعد �أن ذكر تف�سري املعطلة اال�ستواء باال�ستيالء« :وا�ستدلوا
بقول ال�شاعر )77(»...ثم �أورد البيت املتقدم :قد ا�ستوى ...
املطلب الثاين
بيان بطالن االحتجاج بال�شاهد ال�شعري ال�سابق على تف�سري اال�ستواء
مبعنى اال�ستيالء
تقدم بيان احتجاج �أهل التعطيل والت�أويل الفا�سد من املتكلمني على ت�أويل
اال�ستواء مبعنى اال�ستيالء بقول ال�شاعر:
من غري �سيف ودم مهراق
		
قد ا�ستوى ب�شر على العراق
واحتجاجهم هذا باطل من وجوه:
الأول� :أن هذا بيت جمهول ،من �شخ�ص جمهول ،فكيف ي�صح االحتجاج به ،وقد
�أنكره بع�ض �أئمة اللغة ،وقالوا� :إنه بيت م�صنوع ال يعرف يف اللغة.
قال اخلطابي( « :)78وزعم بع�ضهم �أن اال�ستواء هاهنا مبعنى اال�ستيالء  ،ونزع فيه
ببيت جمهول ،مل يقله �شاعر معروف ي�صح االحتجاج بقوله )79(» ...قال ابن القيم
معقباً عليه« :هذا لفظه وهو من �أئمة اللغة».
ونقل ابن تيمية عن ابن فار�س �أن قال يف هذا البيت :ال يعرف قائله(.)80
وقال �أي�ضاً « :ومل يثبت نقل �صحيح �أنه �شعر عربي ،وكان غري واحد من �أئمة
اللغة �أنكروه ،وقالوا � :إنه بيت م�صنوع ال يعرف يف اللغة ،وقد علم �أنه لو احتج بحديث
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الحتاج �إىل �صحته ،فكيف ببيت من ال�شعر ال يعرف
()81
�إ�سناده؟ وقد طعن فيه �أئمة اللغة »
وقال ابن القيم « :فهذا �شعر مولد حدث بعد كتاب اهلل ،ومل يكن معروفا قبل
نزول القر�آن ،وال يف ع�صر من �أنزل عليه القر�آن ،فحملوا لفظ القر�آن على ال�شعر
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املولد احلادث بعد نزوله ،ومل يكن من لغة َمن نزل القر�آن عليه»
وقال �أي�ضاً� :إنه « غري معروف يف �شيء من دواوين العرب و�أ�شعارهم التي يرجع
()83
�إليها»
الوجه الثاين� « :أنه لو ثبت �أنه من اللغة العربية مل يجب �أن يكون من لغة العرب
العرباء ،ولو كان من لفظ بع�ض العرب العرباء مل يجب �أن يكون من لغة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وقوله ،ولو كان من لغته لكان باملعنى املعروف يف الكتاب وال�سنة،
()84
وهو الذي يراد به وال يجوز �أن يراد معنى �آخر»
الوجه الثالث� :أن تف�سري اال�ستواء باال�ستيالء قد �أنكره �أئمة اللغة املجمع على
()87( )86
�إمامتهم واالحتجاج بقولهم ،كاخلليل بن �أحمد( ،)85وابن الأعرابي
قال ابن تيمية « :وذكر عن اخلليل كما ذكره �أبو املظفر يف كتابه « الإف�صاح « قال
�« :سئل اخلليل :هل وجدت يف اللغة ا�ستوى مبعنى ا�ستوىل ؟ فقال  :هذا ما ال تعرفه
العرب ؛ وال هو جائز يف لغتها» وهو �إمام يف اللغة على ما عرف من حاله ،فحينئذ
()88
حمله على ما ال يعرف حمل باطل »
وقال ابن القيم « :وكذلك ت�أويلهم اال�ستواء باال�ستيالء ،ف�إن هذا ال تعرفه العرب
من لغاتها ،ومل يقله �أحد من �أئمة اللغة ،وقد �ص َّرح �أئمة اللغة كابن الأعرابي وغريه
()89
ب�أنه ال ُيعرف يف اللغة »
وقال �أي�ضاً بعد ذكره معاين اال�ستواء « :هذه معاين اال�ستواء املعقولة يف كالمهم،
ولي�س فيها معنى ا�ستوىل البتة ،وال نقله �أحد من �أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم،
()91( )90
و�إمنا قاله مت�أخروا النحاة ،ممن �سلك طريق اجلهمية واملعتزلة »
الوجه الرابع :على فر�ض �أن اال�ستواء يحتمل معنى اال�ستيالء فلي�س ذلك يف
كل مو�ضع ،ويف كل تركيب و�سياق( ،)92فمثل هذا الرتكيب الوارد يف كتاب اهلل تعاىل
ال يحتمل هذا املعنى ،وبالتايل فال ميكن �أن يكون هذا البيت حجة يف تف�سري �آيات
اال�ستواء على العر�ش باال�ستيالء عليه ،يو�ضح ذلك الأوجه الثالثة التالية:
الوجه اخلام�س :قال �أهل اللغة� :إن اال�ستيالء �إمنا يتحقق معناه عند املنع من
ال�شيء ،وح�صول املغالبة عليه ،ف�إذا غلب �أحدهما �صاحبه قيل :ا�ستوىل ،واهلل تعاىل
مل ينازعه �أحد على العر�ش ،تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبريا.
()36
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قال رجل البن الأعرابي -وهو من كبار �أئمة اللغة :-ما معنى قول اهلل عز وجل:
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) (طه  )5فقال ابن الأعرابي :هو على عر�شه كما �أخرب،
فقال :يا �أبا عبد اهلل �إمنا معناه ا�ستوىل ،فقال ابن الأعرابي :ا�سكت ما يدريك ما
هذا؟ العرب ال تقول لرجل ا�ستوىل على ال�شيء حتى يكون له فيه م�ضادٌّ ،ف�أيهما
غلب قيل ا�ستوىل عليه ،واهلل ال م�ضاد له ،وهو على عر�شه كما �أخرب(.)93
وقال اخلطابي� « :إن اال�ستيالء �إمنا يتحقق معناه عند املنع من ال�شيء ،ف�إذا وقع
()94
الظفر به قيل :ا�ستوىل عليه ،ف�أي منع كان هناك حتى يو�صف باال�ستيالء بعده ؟ »
قال ابن القيم« :هذا لفظه وهو من �أئمة اللغة »
وقال ابن عبد الرب( « :)95و�أما ادعا�ؤهم املجاز يف اال�ستواء ،وقولهم يف ت�أويل
ا�ستوى :ا�ستوىل ،فال معنى له ،لأنه غري ظاهر يف اللغة ،ومعنى اال�ستيالء يف اللغة:
()96
املغالبة ،واهلل ال يغالبه وال يعلوه �أحد ،وهو الواحد ال�صمد »
الوجه ال�ساد�س� :أن اهلل عز وجل قال (:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ) (األعراف)54:

ف�أخرب اهلل جل وعال �أن ا�ستواءه على عر�شه كان بعد خلق ال�سموات والأر�ض ،ومعلوم �أن
ا�ستيالئه �سبحانه وغلبته للعر�ش مل يت�أخر عن خلق ال�سموات والأر�ض ،فما زال م�ستولياً
عليه قبل وبعد ،والعر�ش خملوق قبل خلقهما ب�أكرث من خم�سني �ألف �سنة ،كما �أخرب
بذلك ال�صادق امل�صدوق ،ففي �صحيح م�سلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل �أن يخلق ال�سماوات
والأر�ض بخم�سني �ألف �سنة) قال( :وعر�شه على املاء) ()97
ويف البخاري عن عمران بن ح�صني ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
()98
(كان اهلل ومل يكن �شيء قبله ،وكان عر�شه على املاء ،ثم خلق ال�سموات والأر�ض)
قال الدارمي( « :)99ففي هذا بيان بني �أن اهلل تعاىل خلق العر�ش قبل ال�سموات
()100
والأر�ض وما فيهن »
فهذا الرتكيب الذي جاءت عليه �آيات اال�ستواء على العر�ش ال يحتمل معنى
اال�ستيالء بحال( ،)101فبطل االحتجاج بالبيت عليها ،يو�ضح ذلك الوجه التايل.
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الوجه ال�سابع� :أن اال�ستواء املطلق و�إن كان يحتمل عدة معانٍ �إال �أن اال�ستواء املعدَّى
بـ(على) ال يحتمل �إال معنى واحداً ،وهو العلو واالرتفاع واال�ستقرار ،واال�ستواء على
العر�ش يف جميع موارده يف كتاب اهلل تعاىل جاء معداً بـ(على) (.)102
تقول :ا�ستوى على ظهر دابته� ،أي :عال وا�ستقر(.)103
قال ابن عد الرب « :اال�ستواء معلوم يف اللغة ومفهوم ،وهو العلو واالرتفاع على
ال�شيء ،واال�ستقرار والتمكن فيه »(.)104
وقال ابن القيم« :اال�ستواء املعدى ب�أداة (على) لي�س له �إال معنى واحداً ،و�أما
اال�ستواء املطلق فله عدة معان ،ف�إن العرب تقول :ا�ستوى كذا� ،إذا انتهى وكمل ،ومنه
قوله تعاىل (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ )
(القصص )١٤ :وتقول :ا�ستوى وكذا� ،إذا �ساواه ،نحو قولهم :ا�ستوى املاء واخل�شبة،
وا�ستوى الليل والنهار ،وتقول :ا�ستوى �إىل كذا� ،إذا ق�صد �إليه علواً وارتفاعاً ،نحو:
ا�ستوى �إىل ال�سطح واجلبل ،وا�ستوى على كذا� ،أي :ارتفع عليه وعال عليه ،وال تعرف
العرب غري هذا ،فاال�ستواء يف هذا الرتكيب ن�ص ال يحتمل غري معناه ،كما هو ن�ص
يف قوله (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ )ال يحتمل غري معناه ،ون�ص يف قولهم :ا�ستوى
()105
الليل والنهار يف معناه ال يحتمل غريه »
الوجه الثامن� :أن ابتداء تف�سري اال�ستواء باال�ستيالء كان من جهة اجلهمية
واملعتزلة- ،فلم يكن معروفاً عند �أئمة اللغة -كما تقدم -ومل يقل به �أحد من �سلف
هذه الأمة من ال�صحابة والتابعني -وقد تناقلوا هذا البيت وتداولوه ،وعرف عنهم،
فكيف ي�ؤخذ بقولهم ،ويوثق بنقلهم ،وقد ُعلم �أن من مذهبهم نفي ال�صفات؟! ،و�أما
من جاء بعدهم من الأ�شاعرة ونحوهم فقد ق َّلد بع�ضهم بع�ضاً يف نقل هذه البيت
وروايته.
قال �أبو احل�سن الأ�شعري( « :)106وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهمية
واحلرورية� :إن قول اهلل عز وجل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) (طه � )5أنه :ا�ستوىل
()107
وملك وقهر »
وقال ابن تيمية� « :إن هذا التف�سري مل يف�سره �أحد من ال�سلف ،من �سائر امل�سلمني،
من ال�صحابة والتابعني ،ف�إنه مل يف�سره �أحد يف الكتب ال�صحيحة عنهم ،بل �أول من
()38
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قال ذلك بع�ض اجلهمية واملعتزلة ،كما ذكره �أبو احل�سن الأ�شعري يف كتاب «املقاالت»
()108
وكتاب «الإبانة» »
()109
الوجه التا�سع� :أن هذا البيت قد ن�سب �إىل �شخ�ص متهم يف دينه ،وهو الأخطل
الن�صراين( ،)110فكيف ُيحتج ببيت ن�صراين على كتاب اهلل تعاىل ،ويف معنى يخالف
املعروف من اللغة ،وما تتابع عليه الأئمة من �سلف هذه الأمة؟! وهو ما يدل على
�ضعف حجج املتكلمني حيث جلئوا �إىل مثل هذا البيت الذي ال يعرف قائله ،وقد ن�سب
�إىل رجل ن�صراين؟!
وقد قال ابن كثري( « :)111وال جتد �أ�ضعف من حجج اجلهمية ،حتى �أداهم الإفال�س
()112
من احلجج �إىل بيت هذا الن�صراين املقبوح ،ولي�س فيه حجة ،واهلل �أعلم »
وقال « :واجلهمية ت�ستدل على اال�ستواء على العر�ش ب�أنه اال�ستيالء ببيت
الأخطل فيما مدح به ب�شر بن مروان ،وهو قوله:
قد ا�ستوى ب�شر على العراق * من غري �سيف ودم مهراق
ولي�س فيه دليل ،ف�إن هذا ا�ستدالل باطل من وجوه كثرية ،وقد كان الأخطل
()113
ن�صرانيا»
()114
وقال « :وكان الأخطل من ن�صارى العرب املتن�صرة ،قبحه اهلل و�أبعد مثواه »
و�إن تعجب فاعجب من ا�ستدالل املتكلمني بهذا البيت واعتمادهم عليه،
واحتجاجهم به ،يف م�س�ألة عقدية كربى تتعلق بالباري ج َّل وعال�- ،سوا ًء قلنا �إن هذا
البيت جمهول الن�سبة� ،أو قلنا بن�سبته لهذا ال�شاعر الن�صراين -وهم يف الوقت نف�سه
يرف�ضون االحتجاج بخرب الآحاد يف االعتقاد و�إن كان �صحيح ال�سند ،و�إن اتفق عليه
ال�شيخان بحجة �أن داللته ظنية؟!
ن�ص على �أن هذا البيت حمرف ،و�صوابه:
الوجه العا�شر� :أن بع�ض �أهل العلم قد َّ
ب�شر قد ا�ستوىل على العراق.
قال ابن القيم� « :إن هذا لبيت حمرف ،و�إمنا هو هكذا :ب�شر قد ا�ستوىل على
العراق  ...هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف ،فكيف وهو غري معروف يف �شيء
()115
من دواوين العرب و�أ�شعارهم التي يرجع �إليها»
الوجه احلادي ع�شر� « :أنه لو �صح هذا البيت ،و�صح �أنه غري حمرف ،مل يكن
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فيه حجة ،بل هو حجة عليهم  ،وهو على حقيقة اال�ستواء ، ،ف�إن ب�شرا هذا كان �أخا
عبد امللك بن مروان  ،وكان �أمريا على العراق  ،فا�ستوى على �سريرها ،كما هو عادة

امللوك ونوابها �أن يجل�سوا فوق �سرير امللك م�ستوين عليه  ،وهذا هو املطابق ملعنى هذه اللفظة
يف اللغة ،كقوله تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ) (الزخرف )١٣ :وقوله:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ (هود:
 )٤٤وقوله ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ) (الفتح )29 :ويف ال�صحيح� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان �إذا ا�ستوى

على بعريه خارجا �إىل �سفر كرب ثالثاً( )116فهل جتد يف هذه املوا�ضع مو�ضعاً واحداً
()117
�أنه مبعنى اال�ستيالء والقهر »
الوجه الثاين ع�شر� « :أنه لو كان املراد بالبيت ا�ستيالء امللك والقهر ،لكان امل�ستوي
على العراق عبد امللك بن مروان ،ال �أخوه ب�شر ،ف�إن ب�شراً مل يكن ينازع �أخاه امللك،
ومل يكن ملكاً مثله ،و�إمنا كان نائباً له عليها ،ووالياً من جهته ،فامل�ستويل عليها هو
عبد امللك ال ب�شر ،بخالف اال�ستواء احلقيقي ،وهو اال�ستقرار فيها واجللو�س على
()118
�سريرها ،ف�إن نواب امللك تفعله ب�إذن امللوك »
املبحث الثاين:ال�شاهد ال�شعري املتعلق ب�صفة الكالم ،وفيه متهيد ومطلبان
يف بيان معتقد كل من� :أهل ال�سنة واجلماعة ،والأ�شاعرة
متهيد
يف �صفة الكالم
�أما �أهل ال�سنة فلم تختلف طريقتهم ،ومل يتغري منهجهم يف التعامل مع ن�صو�ص
ال�صفات -بل ويف ن�صو�ص الكتاب وال�سنة على وجه العموم -فهم ملتزمون داللتهما
وما ظهر منهما دون حتريف �أو تعطيل �أو تكييف �أو متثيل.
()40
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ولذا التزموا ما َّ
دل عليه الكتاب وال�سنة من �إثبات �صفة الكالم هلل تعاىل على
الوجه الذي يليق بجالله وعظمته ،فيقولون� :إن اهلل تعاىل يتكلم بكالم حقيقي،
غري خملوق ،متى �شاء ،كيف �شاء ،مبا �شاء ،بحرف و�صوت ،ال مياثل كالم املخلوقني،
و�أن القر�آن كالم اهلل منزل غري خملوق ،منه بد�أ و�إليه يعود(.)119
و�أما الأ�شاعرة -ومثلهم املاتريدية -فحقيقة الكالم -على وجه العموم يف اخلالق
واملخلوق -هو :املعنى القائم يف النف�س ،و�أما العبارات واحلروف والأ�صوات فهي
عالمات و�أمارات ودالالت على الكالم احلقيقي ،ولي�ست جزءاً منه.
قال القا�ضي �أبو بكر الباقالين( « :)120حقيقة الكالم على الإطالق يف حق اخلالق
واملخلوق �إمنا هو املعنى القائم بالنف�س ،لكن جعل لنا داللة عليه تارة بال�صوت
واحلروف نطقاً ،وتارة بجمع احلروف بع�ضها �إىل بع�ض كتابة دون ال�صوت ووجوده،
وتارة �إ�شارة ورمزاً دون احلرف والأ�صوات ووجودهما ،فحقيق الكالم القائم بالنف�س
موجود عند احلرف وال�صوت ،لكن اخللق كالمهم خملوق كهم ،وكالم اهلل لي�س
()121
مبخلوق كهو� ،سبحانه وتعاىل »
فحقيقة الكالم الذي يت�صف اهلل به عندهم �إذاً هو :الكالم النف�سي� ،أي :املعنى
القائم يف النف�س ،فال حرف ،وال �صوت ،فلي�ست احلروف والعبارات وال�صوت �إال
دالالت على الكالم احلقيقي ،ولي�ست نف�سه وحقيقته.
وقالوا �أي�ضاً� :إن كالم اهلل القدمي القائم بالنف�س �شيء واحد ال يختلف وال
()122
يتغري ،وال تعلق له مب�شيئته و�إرادته
قال الباقالين « :الكالم احلقيقي هو املعنى القائم بالنف�س دون غريه ،و�إمنا
الغري دليل عليه بحكم التوا�ضع واال�صطالح ،ويجوز �أن ي�سمى كالماً �إذ هو دليل على
()123
الكالم ،ال �أنه نف�س الكالم احلقيقي »
وقال �أي�ضاً « :ويجب �أن يعلم �أن اهلل تعاىل ال يت�صف كالمه القدمي باحلروف
()124
والأ�صوات ،وال �شيء من �صفات اخللق »
وقال �أبو املعايل اجلويني( « :)125الكالم هو :القول القائم بالنف�س ،و�إن رمنا
تف�صي ً
ال ،فهو القول القائم بالنف�س ،الذي تدل عليه العبارات ،وما ي�صطلح عليه من
()126
الإ�شارات »
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وقال الغزايل « :ونحن ال نثبت يف حق اهلل تعاىل �إال كالم النف�س »
وقال ابن القيم « :مذهب الأ�شعري ومن وافقه �أنه معنى واحد قائم بذات الرب،
وهو �صفة قدمية �أزلية ،لي�س بحرف وال �صوت ،وال ينق�سم وال له �أبعا�ض ،وال له
�أجزاء ،وهو عني الأمر وعني النهي وعني اخلرب وعني اال�ستخبار ،الكل واحد ،وهو
عني التوراة والإجنيل والقر�آن والزبور ،وكونه �أمرا ونهياً وخرباً وا�ستخباراً �صفات
()128
لذلك املعنى الواحد ال �أنواع له »
وبعد هذا العر�ض املوجز ننتقل �إىل ا�ستداللهم على قولهم هذا بال�شاهد ال�شعري،
ف�إىل املطلب الأول.
املطلب الأول  :ال�شاهد ال�شعري واحتجاج الأ�شاعرة به
تقدم قول الأ�شاعرة� :إن املراد بالكالم احلقيقي :املعنى القائم بالنف�س ،و�أما
الألفاظ واحلروف والأ�صوات فهي جمرد دالالت وعالمات على الكالم احلقيقي،
ولي�ست هي نف�سه ،واحتجوا على هذا بقول ال�شاعر:
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
قال الباقالين « :حقيقة الكالم هو املعنى القائم بالنف�س ،وله احلكم يف ال�صدق
والكذب ،دون احلروف والأ�صوات ،التي هي �أمارات ودالالت على الكالم احلقيقي »
�إىل �أن قال « :والعربي الف�صيح يقول :كان يف نف�سي كالم ،وكان يف نف�سي قول ،وكان
يف نف�سي حديث� ،إىل غري ذلك.
و�أن�شد الأخطل:
حتى يكون مع الكالم �أ�صيال
		
ال تعجبنك من �أثري خطب ٌة
()129
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال »
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
وقال �أبو املعايل « :و�إن رددنا �إىل �إطالق �أهل الل�سان ،عرفنا قطعاً �أن العرب
تطلق كالم النف�س والقول الدائر يف اخللد ،وتقول :كان يف نف�سي كالم ،وزورت يف
نف�سي قو ًال ،وا�شتهار ذلك يغني عن اال�ست�شهاد عليه بنرث لناثر� ،أو �شعر ل�شاعر ،وقد
قال الأخطل:
()130
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال »
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
وقال الغزايل « :ولكنا نقول :الإن�سان ي�سمى متكلما باعتبارين� :أحدهما:
()42
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بال�صوت واحلرف ،والآخر :بكالم النف�س الذي لي�س ب�صوت وحرف ،وذلك كمال،
وهو يف حق اهلل تعاىل غري حمال ،وال هو دال على احلدوث ،ونحن ال نثبت يف حق اهلل
تعاىل �إال كالم النف�س ،وكالم النف�س ال �سبيل �إىل �إنكاره يف حق الإن�سان زائدا على
القدرة وال�صوت ،حتى يقول الإن�سان :زورت البارحة يف نف�سي كالماً ،ويقال :يف نف�س
فالن كالم وهو يريد �أن ينطق به
ويقول ال�شاعر:
()131
ال يعجبنك من �أثري خطه
حتى يكون مع الكالم �أ�صيال
		
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
وما ينطق به ال�شعراء يدل على �أنه من اجلليات التي ي�شرتك كافة اخللق يف
()132
دركها فكيف ينكر »
()133
وقال ال�شهر�ستاين بعد �أن قرر �أن الكالم هو املعنى القائم يف النف�س ،ولي�س
بحروف وال �أ�صوات « :و�صدق من قال:
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
()134
فالعبارة والإ�شارة والكتابة داللة بقرائنها » ...
املطلب الثاين
بيان بطالن احتجاج الأ�شاعرة بال�شاهد ال�شعري ال�سابق على �أن املراد بكالم
اهلل تعاىل :جمرد املعنى القائم بالنف�س
قبل مناق�شتهم يف احتجاجهم بذلك ال�شاهد ال�شعري ال ب َّد من الإ�شارة �إىل
حقيقة الكالم يف اللغة العربية التي نزل بها القر�آن.
قال ابن فار�س « :الكاف والالم وامليم �أ�صالن� :أحدهما يدل على نطق مفهم،
والآخر على جراح.
فالأول :الكالم ،تقول :كلمته �أُكلمه تكليماً ،وهو كليمي �إذا كلمك �أو كلمته ..
()135
»
()136
وقال الراغب الأ�صفهاين  « :الكالم مدرك بحا�سة ال�سمع  ...فالكالم يقع
()137
على الألفاظ املنظومة وعلى املعاين التي حتتها جمموعة »
ويف الل�سان :كامله :ناطقه  ...وكاملته �إذا حادثته ،وتكاملنا بعد التهاجر  ...وتكامل
املتقاطعان :كلم كل واحد منهما �صاحبه  ...ورجل ِت ْكال ٌم و ِت ْكالمة و ِت ِك َّ
الم ٌة و ِك ِّلماين:
()138
جيد الكالم ،ف�صيح ،ح�سن الكالم ،منطيق
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فحقيقة الكالم �إذاً جمموع الألفاظ وما ت�ضمنته من املعاين ،فهو لفظ ومعنى،
منطوق وم�سموع ،ولهذا قال ابن فار�س « :يدل على نطق مفهم » ف�أ�شار بقوله:
ن�ص
«نطق» �إىل �أنه لفظ الل�سان ،و�أ�شار بقوله« :مفهم» �إىل �أنه ذا معنى ،وهو ما َّ
عليه الراغب ،و�أ�شار �إىل �أنه مدرك بحا�سة ال�سمع ،فهو �إذاً حروف و�أ�صوات م�سموعة،
خالفاً ملا ادعته الكالبية ،وتبنته الأ�شاعرة واملاتريدية من �أنه جمرد املعنى القائم
بالنف�س فال حرف وال �صوت ،ولهذا عبرَّ وا عنه بالكالم النف�سي.
وقد قال احلافظ �أبو من�صور ال�سجزي( « :)139مل يكن خالف بني اخللق على
()141
اختالف نحلهم من �أول الزمان �إىل الوقت الذي ظهر فيه ابن كالب( )140والقالن�سي
وال�صاحلي( )142و الأ�شعري و�أقرانهم  ...يف �أن الكالم ال يكون �إال حرفاً و�صوتاً ،ذا
()143
ت�أليف وات�ساق و�إن اختلفت به اللغات »
وقال ابن تيمية « :وعامة ما يوجد يف الكتاب وال�سنة وكالم ال�سلف والأئمة ،بل
و�سائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ :الكالم والقول ،وهذا كالم فالن� ،أو كالم
()144
فالن ،ف�إنه عند �إطالقه يتناول اللفظ واملعنى جميعاً ،ل�شموله لهما »
وقال �أي�ضاً « :ومل يكن يف م�سمى «الكالم» نزاع بني ال�صحابة والتابعني لهم ب�إح�سان
وتابعيهم ،ال من �أهل ال�سنة وال من �أهل البدعة ،بل �أول من عرف يف الإ�سالم �أنه جعل
م�سمى الكالم املعنى فقط هو عبد اهلل بن �سعيد بن كالب ،وهو مت�أخر  -يف زمن حمنة
()146
�أحمد بن حنبل( - )145وقد �أنكر ذلك عليه علماء ال�سنة وعلماء البدعة »
ومما يدل على �صحة ما تقدم(:)147

قوله تعاىل:ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ (الأعراف)١٤٨ :

فالكالم املنفي هنا اللفظ واملعنى جميعاً� ،إذ اخلطاب لهم ال يكون معنى جمرداً
قائماً يف النف�س ،وال لفظاً جمرداً غري دالٍ على معنى.

وقوله تعاىل (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ )(الكهف)٥ :

ف�أطلق الكلمة على اللفظ اخلارج من الأفواه ،وهو احلرف وال�صوت.
()44
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قوله �صلى اهلل عليه و�سلم كما يف حديث �أبي هريرة عند م�سلم�( :إن اهلل عز()148
وجل جتاوز لأمتي عما حدثت به �أنف�سها ما مل تعمل �أو تكلم به)
فهذا احلديث ظاهر يف التفريق بني حديث النف�س وبني الكالم ،ف�أخرب �أن ال
ي�ؤاخذ بحديث النف�س حتى يتكلم به ،واملراد :حتى ينطق به الل�سان باتفاق العلماء،
ف ُعلم �أن هذا هو الكالم يف اللغة -وهو ما ا�شتمل على اللفظ واملعنى -لأن ال�شارع
()149
خاطبنا بلغة العرب
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم كما يف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهللعنه ( :كلمتان خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان �إىل الرحمن �سبحان
()150
اهلل العظيم �سبحان اهلل وبحمده)
« فهذا ظاهر يف �أن الكالم هو املعنى امللفوظ به باحلروف� ،إذ ال ُتعقل اخلفة على
()151
الل�سان يف املعنى املجرد »
�أن �أحكام ال�شريعة املتعلقة بالكالم منوطة بالنطق ،مما يدل على �أن حقيقةالكالم هي احلرف وال�صوت.
قال ال�سجزي « :وال خالف بني �صدور علماء امل�سلمني يف �أن من قال يف نف�سه:
عبدي حر من غري �أن ينطق بذلك مل يعتق عبده.
ولو قال :عبدي حر نطقاً ثم قال :مل �أنو مبا قلت عتقهُ ،حكم بعتق العبد ومل
يلتفت �إىل نيته.
ولو قال �إن�سان يف نف�سه� :أم فالن زانية �أو فالن زان ،ومل ينطق بذلك ،مل يلزمه
ح ُد القذف ،و�إن نطق بذلك وقال :ما يف نف�سي �شيء مما قلتهُ ،حدَّ ،ومل ُيلتفت �إىل
ما يف نف�سه...
فلما وجدنا �أحكام ال�شريعة املتعلقة بالكالم منوطة بالنطق الذي هو حرف
و�صوت ،دون ما يف النف�س ،علمنا �أن حقيقة الكالم هي احلرف وال�صوت.
ولو حلف امر ٌء �أنه ال يتكلم �ساعة من النهار ،ف�أقام يف تلك ال�ساعة يحدث نف�سه
ب�أ�شياء  ،وال ينطق بها ،كان باراً غري حانث ،ولو كان الكالم هو ما يف النف�س حنث يف
()152
�أول ما يحدث به نف�سه »
ما تقدم هو املراد بالكالم عند الإطالق ،ف�إذا �أُريد به املعنى فقط� ،أو اللفظ فقط،
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فال ب َّد من قرين ٍة تبينه.
قال �شيخ الإ�سالم « :فالكالم �إذا �أطلق يتناول اللفظ واملعنى جميعا ،و�إذا �سمي
()153
املعنى وحده كالما �أو اللفظ وحده كالما ف�إمنا ذاك مع قيد يدل على ذلك »
و�أما احتجاج الأ�شاعرة على ما ذهبوا �إليه-وهو �أن املراد بالكالم :املعنى القائم
بالنف�س -بقول ال�شاعر:
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
فاجلواب عنه من وجوه:
الوجه الأول� :أن هذا البيت ال ُيعرف قائله على وجه احلقيقة ،وقد �أبطل بع�ضهم
ن�سبته �إىل الأخطل ،بل ذهب البع�ض �إىل �أنه بيت م�صنوع ،وبيت هذا حاله ال يجوز
االحتجاج به ،ف�ض ً
ال عن �أن ُيحتج به يف معار�ضة الكتاب وال�سنة.
قال �أبو حممد اخل�شاب( )154نحوي العراق « :فت�شت �شعر الأخطل املدون كثرياً
()155
فما وجدت هذا البيت »
وقال ابن تيمية « :و�أما البيت الذي يحكى عن الأخطل �أنه قال :
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
			
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
فمن النا�س من �أنكر �أن يكون هذا من �شعره ،وقالوا � :إنهم فت�شوا دواوينه فلم
()156
يجدوه  ،وهذا يروى عن حممد بن اخل�شاب »
الوجه الثاين� :أن هذا البيت من�سوب �إىل �شاعر غري م�ؤمتن وال موثوق ،وهو
الأخطل الن�صراين ،فكيف ُيحتج على ر ِّد داللة الكتاب وال�سنة ببيت ن�صراين مثلث،
ويف الوقت نف�سه يتورعون عن قبول خرب الواحد ولو كان يف �أعلى درجات ال�صحة؟!
قال ال�شيخ �أبو البيان( )157بعد حوار له مع من يحتج بهذا البيت « :احلنابلة �إذا
قيل لهم :ما الدليل على �أن القر�آن بحرف و�صوت؟ قالوا :قال اهلل كذا ،وقال ر�سوله
كذا- ،و�سرد ال�شيخ الآيات والأخبار -و�أنتم �إذا قيل لكم :ما الدليل على �أن القر�آن
معنى يف النف�س؟ قلتم :قال الأخطل�« :إن الكالم لفي الف�ؤاد» �إي�ش هذا الأخطل؟
()158
ن�صراين خبيث بنيتم مذهبكم على بيت �شعر من قوله ،وتركتم الكتاب وال�سنة »
وقال ابن تيمية « :ولهذا كان مما ي�شنع به على ه�ؤالء� ،أنهم احتجوا يف �أ�صل
دينهم ومعرفة حقيقة الكالم  -كالم اهلل وكالم جميع اخللق  -بقول �شاعر ن�صراين
()46
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يقال له الأخطل :
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
			
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
وقد قال طائفة � :إن هذا لي�س من �شعره ،وبتقدير �أن يكون من �شعره فاحلقائق
العقلية� ،أو م�سمى لفظ الكالم الذي يتكلم به جميع بني �آدم ال يرجع فيه �إىل قول
�ألف �شاعر فا�ضل ،دع �أن يكون �شاعرا ن�صرانياً ا�سمه الأخطل ،والن�صارى قد عرف
�أنهم يتكلمون يف كلمة اهلل مبا هو باطل ،واخلطل يف اللغة :هو اخلط�أ يف الكالم ،وقد
�أن�شد فيهم املن�شد :
()159
ف�إذا ا�ستدل يقول قال الأخطل »
		
قبحا ملن نبذ القر�آن وراءه
وقال �أي�ضاً « :ولو احتج حمتج يف م�س�ألة بحديث �أخرجاه يف ال�صحيحني عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لقالوا  :هذا خرب واحد ،ويكون مما اتفق العلماء على
ت�صديقه وتلقيه بالقبول ،وهذا البيت مل يثبت نقله عن قائله ب�إ�سناد �صحيح ال واحد
وال �أكرث من واحد ،وال تلقاه �أهل العربية بالقبول ،فكيف يثبت به �أدنى �شيء من
اللغة؟ ف�ضال عن م�سمى الكالم  ...و»باجلملة» فمن احتاج �إىل �أن يعرف م�سمى
«الكالم» يف لغة العرب والفر�س والروم والرتك و�سائر �أجنا�س بني �آدم بقول �شاعر
ف�إنه من �أبعد النا�س عن معرفة طرق العلم.
ثم هو من املولدين ؛ ولي�س من ال�شعراء القدماء وهو ن�صراين كافر مثلث،
وا�سمه الأخطل ،واخلطل :ف�ساد يف الكالم ،وهو ن�صراين ،والن�صارى قد �أخطئوا يف
م�سمى الكالم ،فجعلوا امل�سيح القائم بنف�سه هو نف�س كلمة اهلل »(.)160
الوجه الثالث� :أن م�سمى الكالم والقول ونحوهما لي�س هو مما يحتاج فيه �إىل
قول �شاعر ،ف�إن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من �أهل اللغة ،وعرفوا معناه يف
لغتهم ،كما عرفوا م�سمى الر�أ�س واليد والرجل.
ولهذا قال ال�سجزي « :ومعرفة الكالم ما هو ؟ مما ي�شرتك فيه العرب و�سائر
()161
النا�س ،وال يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور ف�ساده »
و�أي�ضا فالناطقون باللغة يحتج با�ستعمالهم للألفاظ يف معانيها ال مبا يذكرونه
من احلدود ،ف�إن �أهل اللغة الناطقني ال يقول �أحد منهم� :إن الر�أ�س كذا ،واليد كذا،
والكالم كذا ،واللون كذا ،بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها ،فتعرف لغتهم
من ا�ستعمالهم .فعلم �أن الأخطل مل يرد بهذا �أن يذكر م�سمى « الكالم « وال �أحد
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من ال�شعراء يق�صد ذلك البتة ،و�إمنا �أراد �-إن كان قال ذلك -ما ف�سره به املف�سرون
لل�شعر� ،أي� :أ�صل الكالم من الف�ؤاد ،وهو املعنى ،ف�إذا قال الإن�سان بل�سانه ما لي�س
يف قلبه فال تثق به ،وهذا كالأقوال التي ذكرها اهلل عن املنافقني ،ذكر �أنهم يقولون
ب�أل�سنتهم ما لي�س يف قلوبهم(.)162
قال ابن حزم( )163وهو يرد على اجلهمية والأ�شاعرة يف قولهم� :إن من �أعلن ما
يوجب الكفر فذلك دليل جحوده بقلبه ،قال « :واحتج بع�ضهم يف هذا املكان بقول
الأخطل الن�صراين لعنه اهلل �إذ يقول:
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
			
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
قال �أبو حممد :فجوابنا على هذا االحتجاج �أن نقول :ملعون ملعون قائل هذا
البيت ،وملعون ملعون من جعل قول هذا الن�صراين حجة يف دين اهلل عز و جل ،ولي�س
هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي و�إن كان كافرا ،و�إمنا هي ق�ضية عقلية،
فالعقل واحل�س يكذبان هذا البيت ،وق�ضية �شرعية ،فاهلل عز و جل �أ�صدق من الن�صراين
اللعني� ،إذ يقول عز و جل( :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ )(�آل عمران)١٦٧ :

فقد �أخرب عز و جل ب�أن من النا�س من يقول بل�سانه ما لي�س يف ف�ؤاده ،بخالف
قول الأخطل لعنه اهلل� :إن الكالم لفي الف�ؤاد ،والل�سان دليل على الف�ؤاد ،ف�أما نحن
فن�صدق اهلل عز و جل ،ونكذب الأخطل ،ولعن اهلل من يجعل الأخطل حجة يف دينه،
()164
وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل »
يو�ضح هذا الوجه التايل:
الوجه الرابع� :أن البيت الذي قبل هذا:
حتى يكون مع الكالم �أ�صيال
			
ال يعجبنك من �أثري لفظه
جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
			
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
فنهاه �أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما يف قلبه من الأ�صل ،ولهذا قال:
«حتى يكون مع الكالم �أ�صيال»
وقوله « :مع الكالم» دليل على �أن اللفظ الظاهر قد �سماه كالما ،و�إن مل يعلم
قيام معناه بقلب �صاحبه ،وهذا حجة عليهم ،فقد ا�شتمل �شعره على هذا وهذا ،بل
قوله « :مع الكالم» مطلق ،وقوله �« :إن الكالم لفي الف�ؤاد» �أراد به �أ�صله ومعناه
()48
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()165

املق�صود به ،والل�سان دليل على ذلك »
الوجه اخلام�س« :لو كان حقيقة الكالم ما يتعلق بالف�ؤاد دون النطق ،لكان كل ذي
ف�ؤاد ناطقاً متكلماً يف حال �سكوته ،ووجود الآفة به ،كالأخر�س والطفل والنائم.
وال خالف بني العقالء يف �أن الطفل الر�ضيع �أول ما يولد غري متكلم ،و�أن
()166
الأخر�س وال�ساكت لي�سا مبتكلمني ،وكذلك النائم يف الغالب»
قال ابن �أبي العز( « :)167معناه غري �صحيح� ،إذ الزمه �أن الأخر�س ُي�سمى متكلماً،
لقيام الكالم بقلبه ،و�إن مل ينطق به ،ومل ُي�سمع منه »(.)168
الوجه ال�ساد�س� :أن هذا البيت خمتلف يف لفظه ،وعليه فال تقوم به حجة.
قال ال�سجزي « :وتعلقوا ب�شبه منها قول الأخطل :
�إن البيان من الف�ؤاد و�إمنا جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
فغريوه وقالوا :
()169
�إن الكالم من الف�ؤاد و�إمنا جعل الل�سان على الكالم دليال»
الوجه ال�سابع� :أن معنى قول ال�شاعر� :إن الكالم لفي الف�ؤاد� ،أو قوله� :إن البيان
من الف�ؤاد ،كما يف لرواية الأخرى� :أن الإن�سان قد يز ِّور يف ف�ؤاده وقلبه ما يريد
التكلم به ثم يتكلم به ،وهذا لي�س دائماً فقد يتكلم الإن�سان مبا مل يردده يف نف�سه.
ولهذا قال ال�سجزي « :ف�أما تعلقهم ببيت الأخطل ف�إن معنى قوله� :إن البيان
من الف�ؤاد....
هو �أن املرء �إمنا يروي يف نف�سه �أو ًال ما يريد �أن يتكلم به ،فاملوجب للبيان هو
الذي انطوى عليه القلب ،وحقيقة الكالم هو النطق به امل�سموع ال غري ،والذي قاله
الأخطل �إمنا يكون يف �أوقات خم�صو�صة لآحاد من النا�س ،والغالب من �أحوالهم
()170
الكالم على الهاج�س مبا مل يرددوه يف �أنف�سهم ومل يهموا به »
خــاطــرة :مما يثري العجب واال�ستغراب ،وي�ستدعي النظر والت�أمل �أن املخالفني يف
امل�س�ألتني كلتيهما قد احتجوا ببيتني جمهويل الن�سب ،وقد ُن�سبا �إىل �شاعر متهم يف
دينه ،وهو الأخطل� ،شاعر ن�صراين مثلث ،ومع هذا فلي�س البيتان يف ديوانه ،فهل وقع
ذلك كله اتفاقاً� ،أم �أنه مق�صود ،وقد ُ�صنعا لهذا الغر�ض؟!.
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اخلــامتــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد،
وعلى �آله و�صحبه ،وبعد:
فهذا عر�ض موجز لأهم ما ت�ضمنه هذا البحث ،وذلك كالتايل:
�أن حقيقة اال�ستواء يف اللغة :االعتدال ،ثم هو يتنوع بتنوع قيوده وما يقرتنبه ،ف�إذا ُعدِّي بـ(على) كان معناه :العلو واالرتفاع واال�ستقرار ،ومنه ا�ستواء اهلل تعاىل
على عر�شه ،وعلى هذا �إجماع ال�سلف.
�أن �أهل ال�سنة يثبتون �صفة اال�ستواء هلل تعاىل على الوجه الذي يليق بجاللهوعظمته ،كما تقدم.
�أن املعطلة نفت �صفة اال�ستواء ،وف�سرتها باال�ستيالء.�أن �أهم بيت �شعري احتجت به املعطلة على �أن اال�ستواء مبعنى اال�ستيالء هوالبيت املن�سوب لل�شاعر الأخطل الن�صراين:
من غري �سيف ودم مهراق
		
قد ا�ستوى ب�شر على العراق
�أن ا�ستداللهم بهذا البيت باطل من عدة وجوه ،وذلك مب�سوط يف مو�ضعه منهذا البحث.
�أن �أهل ال�سنة يثبتون �صفة الكالم هلل تعاىل على الوجه الذي يليق بجاللهوعظمته ،فيقولون� :إن اهلل تعاىل يتكلم بكالم حقيقي ،غري خملوق ،متى �شاء ،كيف
�شاء ،مبا �شاء ،بحرف و�صوت ،ال مياثل كالم املخلوقني ،و�أن القر�آن كالم اهلل منزل
غري خملوق ،منه بد�أ و�إليه يعود.
�أن حقيقة الكالم الذي تثبته الأ�شاعرة واملاتريدية هلل تعاىل هو :املعنى القائميف النف�س ،و�أما العبارات واحلروف والأ�صوات فهي عالمات و�أمارات ودالالت على
الكالم احلقيقي ،و�أن كالم اهلل تعاىل ال يتعلق مب�شيئته و�إرادته.
�أن �أهم بيت احتجوا به على هذا املعتقد ما ُن�سب �إىل الأخطل:جعل الل�سان على الف�ؤاد دليال
			
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا
�أن قول الأ�شاعرة يف الكالم �إنه :املعنى القائم يف النف�س فقط قول باطل� ،إذحقيقة الكالم :جمموع الألفاظ وما ت�ضمنته من املعاين ،فهو حرف و�صوت ،وذلك
ثابت لغة و�شرعاً
و�أما ا�ستداللهم بالبيت فهو باطل من عدة وجوه ،وهو مب�سوط يف مو�ضعه منهذا البحث.
واهلل تعاىل �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
()50
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الثانية1413 ،هـ.
 �شرح العقيدة الوا�سطية  .لل�شيخ حممد خليل ه َّرا�س  .اعتنى به علوي بن عبدالقادر ال�سقاف  ،دار الهجرة  ،الريا�ض  ،ط1415 ،3هـ .
 ال�شريعة  .للإمام �أبي بكر حممد بن احل�سني الآجري  .حتقيق د /عبد اهلل بنال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()53
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عمر الدميجي  .دار الوطن  ،الريا�ض  ،ط1418 ،1هـ .
ال�شعر وال�شعراء البن قتيبة ،دار الثقافة. ال�صحاح .للجوهري .عناية :مكتب التحقيق بدار �إحياء الرتاث العربي .دار�إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الأوىل1419 ،هـ.
�صحيح البخاري� .ضبطه ورقمه واعتنى به :د .م�صطفى ديب البغا .دار ابنكثري ،دم�شق ،بريوت ،اليمامة ،دم�شق ،بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
ال�صواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة .البن القيم .حتقيق :د .علي بنحممد الدخيل اهلل .دار العا�صمة ،الطبعة الثانية1412 ،هـ.
العرب يف خرب من غرب .للإمام �أبي عبد اهلل الذهبي .دار الكتب العلمية،بريوت.
العقود الدرية من مناقب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية .للعالمة حممد بن عبدالهادي .مطبعة املدين مب�صر.
 عقيدة ال�سلف و�أ�صحاب احلديث  .للإمام �أبي عثمان �إ�سماعيل ال�صابوين  .د/نا�صر بن عبد الرحمن اجلديع  .دار العا�صمة  ،الريا�ض  ،ط1415 ،1هـ .
العلو للعلي العظيم .للإمام الذهبي .حتقيق :د.عبد اهلل بن �صالح الرباك .دارالوطن ،الطبعة الأوىل1420 ،هـ.
الف�صل يف امللل والأهواء والنحل .البن حزم .و�ضع حوا�شيه� :أحمد �شم�س الدين.دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1416 ،هـ.
الفهر�ست البن الندمي .دار املعرفة1398 ،هـ.القامو�س املحيط للفريوز �أبادي .دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل1415 ،هـ.كتاب العر�ش وما روي فيه .البن �أبي �شيبة .حتقيق :حممد احلمود .مكتبة ال�سنة،الطبعة الثانية1410 ،هـ.
ل�سان العرب .للإمام �أبي الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور.مكتبة العلوم واحلكم ،الطبعة الثانية1412 ،هـ.
 ملعة االعتقاد الهادي �إىل �سبيل الر�شاد البن قدامة  .ب�شرح ال�شيخ حممد العثيمني .حتقيق �أ�شرف بن عبد املق�صود  .مكتبة الإمام البخاري  ،ط1412 ،2هـ .
جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية .جمع وترتيب :عبد الرحمن بن()54
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حممد بن قا�سم النجدي.
خمت�صر ال�صواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم .اخت�صره :حممداملو�صلي .حتقيق :احل�سن العلوي�.أ�ضواء ال�سلف ،الطبعة الأوىل1425 ،هـ.
 خمت�صر العلو للعلي الغفار  .للذهبي  .حتقيق واخت�صار حممد نا�صر الدينالألباين  .طبعة املكتب الإ�سالمي  ،بريوت ،ط1413 ،2هـ .
معجم امل�ؤلفني .لعمر ر�ضا كحالة .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،1414هـ.
 مفردات �ألفاظ القر�آن  .للراغب الأ�صفهاين .حتقيق� :صفوان عدنان داوودي.دار القلم ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.
منهاج ال�سنة النبوية .ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .حتقيق :د .حممد ر�شاد �سامل.طبعة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،الطبعة الأوىل1406 ،هـ.
منهج ال�شهر�ستاين يف كتابه امللل والنحل ،عر�ض وتقومي ،ملحمد ال�سحيباين.دار الوطن ،الطبعة الأوىل1417 ،هـ.
 نق�ض الإمام �أبي �سعيد عثمان بن �سعيد على املري�سي اجلهمي العنيد  .حتقيقد /ر�شيد بن ح�سن الأملعي  .مكتبة الر�شد  ،ط1418 ،1هـ .
نهاية الأقدام يف علم الكالم .لل�شهر�ستاين .حرره و�صححه� :ألفريد جيوم.مكتبة الثقافة الدينية ،الطبعة الأوىل1430 ،هـ.
وف َّيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان .لأبي العبا�س �أحمد بن خلكان .حتقيق:الدكتور يو�سف علي الطويل و مرمي قا�سم طويل .دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
الأوىل1419 ،هـ.
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 1 .1وهو ما اقرتحته على �أحد الباحثني ،وقد فعل.
 2 .2هو العالمة اللغوي املحدث �أبو احل�سن� ،أحمد بن فار�س بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويني ،املعروف
بالرازي املالكي ،كان ر�أ�ساً يف اللغة والأدب ،ب�صرياً بفقه مالك ،مناظراً متكلما على طريقة �أهل احلق ،له م�صنفات
فريدة ،من �أهمها( :املجمل) يف اللغة ،ومقايي�س اللغة ،وهو املطبوع بعنوان :معجم مقايي�س اللغة ،تويف رحمه
اهلل بالري �سنة خم�س وت�سعني وثالثمائة (( .)395ينظر :وفيات الأعيان ( )132/1وال�سري ( )103/17ومقدمة
معجم مقايي�س اللغة لعبد ال�سالم هارون).
 3 .3معجم مقايي�س اللغة ( )112/3مادة�( :سوى).
 4 .4هو �أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد الزرعي ثم الدم�شقي الفقيه املجتهد املف�سر النحوي
الأ�صويل ال�شهري بابن القيم الزم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية و�أخذ عنه وا�ستفاد منه كثرياً وقد امتحن و�أوذي مرات
تويف رحمه اهلل �سنة ( 751هـ ) وله م�صنفات عديدة منها  :زاد املعاد  ،ومفتاح دار ال�سعادة  ،وال�صواعق املر�سلة
وغريها ( .ينظر� :شذرات الذهب (  ) 168/6والأعالم (  ) 56/6ومعجم امل�ؤلفني ( ) 164/3
 - 5 .5خمت�صر ال�صواعق (.)941/3
 6 .6ينظر :تهذيب اللغة ( )85/13مادة (�سوي) وال�صحاح للجوهري ( )1902/5ول�سان العرب ()414/14
كالهما مادة (�سوا) والتمهيد البن عبد لرب ( )132-131/7وخمت�صر ال�صواعق (ÕÕÖ-ÕÕÕ/Ð) (ÐÓ-35/1
 )943-941 ، 933 ، 926 ،وتي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي (.)69/1
 7 .7ينظر :الرد على اجلهمية للدارمي ( )40وكتاب العر�ش وما روي يف البن �أبي �شيبة ،والتوحيد البن خزمية
( .)230/1والإبانة لأبي احل�سن الأ�شعري ( )97و�شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة واجلماعة لاللكائي ()429/3
وعقيدة ال�سلف ( )175والتمهيد ( )131/7وجمموع الفتاوى ( )145/5وخمت�صر ال�صواعق ( )888/3واجتماع
اجليو�ش الإ�سالمية ،كالهما البن القيم ،والعلو للذهبي ،وغريها.
� 8 .8أخرجه الدارمي يف الرد على اجلهمية ( )66والاللكائي يف �شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة واجلماعة ()441/3
وال�صابوين  -من ثالثة طرق  -يف عقيدة ال�سلف ( )185-180والبيهقي -واللفظ له -يف الأ�سماء وال�صفات
( )305/2ح ( )867ويف االعتقاد ( .)56وقال الذهبي يف العلو (« :)954/2هذا ثابت عن مالك  -وهو ثابت �أي�ضاً
عن ربيعة الر�أي� ،شيخ مالك ( �أخرجه الاللكائي يف �شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة واجلماعة ( )442/3والبيهقي
يف الأ�سماء وال�صفات ( )306/2ح ( )868و�ساقه الذهبي يف العلو ( )911/2ب�إ�سناده �إىل ربيعة ،و�صححه الألباين
يف خمت�صر العلو ( .( )132وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (« :)40/5وروى اخلالل ب�إ�سناد كلهم �أئمة ثقات
عن �سفيان بن عيينة ،قال� :سئل ربيعة بن �أبي عبد الرحمن »...فذكره.وقال �أي�ضاً يف جمموع الفتاوى (:)365/5
«ومثل هذا اجلواب ثابت عن ربيعة �شيخ مالك» -.وروي نحوه عن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها� ( ،أخرجه الاللكائي يف
�شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة واجلماعة ( )440/3وال�صابوين يف عقيدة ال�سلف ( ) )179-178لكنه غري ثابت عنها
من طريق �صحيح.قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (« :)365/5وقد روي هذا اجلواب عن �أم �سلمة ر�ضي اهلل
عنها ،موقوفاً ومرفوعا ،ولكن لي�س �إ�سناده مما يعتمد عليه» .وقال الذهبي يف العلو (« :)631-630/1هذا القول
حمفوظ عن جماعة ،كربيعة الر�أي ،ومالك الإمام ،و�أبي جعفر الرتمذي ،ف�أما عن �أم �سلمة فال ي�صح».
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 9 .9هو احلافظ الكبري �إمام الأئمة �شيخ الإ�سالم �أبو بكر حممد بن �إ�سحاق بن خزمية بن املغرية بن �صالح بن
بكر ال�سلمي الني�سابوري  ،كان �إماماً ثبتاً معدوم النظري  ،رحل �إىل ال�شام واحلجاز والعراق وم�صر ،وتفقه على
املزين وغريه ،تويف رحمه اهلل �سنة ( 311هـ) وله م�صنفات منها :كتاب التوحيد( .ينظر :تذكرة احلفاظ ( 720/2
) وال�سري (  ) 365/14والعرب (  ) 462/1و�شذرات الذهب ( .)) 262/2
 1010التوحيد (.)230/1
 1111هو �إ�سماعيل بن عبد الرحمن الني�سابوري ال�شافعي الواعظ املف�سر امل�صنف �أحد الأعالم و�شيخ خرا�سان يف
زمانه جل�س للوعظ وهو ابن ع�شر �سنني  ،وكان �إماماً حافظاً عمدة مقدماً يف الوعظ والأدب وكان �سيف ال�سنة
و�أفعى �أهل البدعة تويف رحمه اهلل �سنة ( 449هـ ) ( .ينظر  :ال�سري (  ) 40/18العرب ( � ) 294/2شذرات الذهب
( .) ) 282/4
 1212عقيدة ال�سلف (.)175
 1313هو �شيخ الإ�سالم تقي الدين �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن تيمية احلراين الفقيه
املجتهد املف�سر كان يتوقد ذكا ًء وكان ر�أ�ساً يف الزهد والعلم والكرم وال�شجاعة له ت�صانيف كثرية �سارت بها الركبان
وكان �سيفاً على املبتدعة  ،عرف �أقوال املتكلمني وبرع يف ذلك ثم رد عليهم  ،امتحن و�أوذي مرات  ،تويف رحمه اهلل
حمبو�ساً بقلعة دم�شق �سنة ( 728هـ ) له م�ؤلفات كثرية منها  :درء التعار�ض  ،وكتاب منهاج ال�سنة ،وكتاب اقت�ضاء
ال�صراط امل�ستقيم ( .ينظر :العقود الدرية من مناقب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ملحمد بن عبد الهادي ،وتذكرة
احلفاظ (  )1496/4والعرب (  ) 84/4و�شذرات الذهب ( ... ) 83/6
 1414جمموع الفتاوى (.)148/5
� 1515أورده اجلوهري يف ال�صحاح ( )1902/5وعنه ابن منظور يف الل�سان ( )414/14كالهما مادة (�سوا) والزبيدي
يف تاج العرو�س ( )331/38مادة (�سوو) ون�سبه للأخطل ،ومل �أجده يف ديوانه ،كما �أورده واحتج به عدد من �أهل
الكالم[ .ينظر� :شرح الأ�صول اخلم�سة للقا�ضي عبد اجلبار ( )151واالقت�صاد يف االعتقاد للغزايل (- )38وفيه
بدل (ب�شر) (ب�شري) فلعله ت�صحيف �أو خط�أ مطبعي -و�أ�سا�س التقدي�س للرازي (. )116
 1616جمموع الفتاوى (. )146/5
 1717هو القا�ضي عبداجلبار بن �أحمد بن عبد اجلبار بن �أحمد بن خليل الهمذاين  ،العالمة املتكلم �شيخ املعتزلة
 ،ومن كبار فقهاء ال�شافعية  ،ويل ق�ضاء الق�ضاة بالري تويف �سنة (  415هـ ) له عدة م�صنفات على مذهب املعتزلة
منها :الأ�صول اخلم�سة ( .ينظر  :تاريخ بغداد (  ) 114/11وال�سري (  ) 244/17والعرب ( .) 229/2
� 1818شرح الأ�صول اخلم�سة للقا�ضي عبد اجلبار (..)151
 1919هو حجة الإ�سالم حممد بن حممد بن حممد بن �أحمد الطو�سي ال�شافعي املعروف بالغزايل �أحد الأعالم
وتلميذ �إمام احلرمني كان ذكياً مفرط الذكاء وكان بحراً يف العلم  ،ا�شتغل يف علم الكالم مدة طويلة ثم تركه يف
�آخر حياته ولزم االنقطاع و�أقبل على العبادة والتالوة والنظر يف الأحاديث خ�صو�صاً البخاري تويف رحمه اهلل �سنة
(505هـ) وله عدة م�صنفات منها � :إحياء علوم الدين  ،وامل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه ( .ينظر  :وفيات الأعيان (
 ) 58/4والعرب (  ) 373/2و�شذرات الذهب (  .) 10/4ينظر :ل�سان العرب ( )414/14مادة (�سوا) .
 2020االقت�صاد يف االعتقاد ( )38وينظر :الأ�سماء وال�صفات للبيهقي (.309/2
 2121هو العالمة فخر الدين �أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن ح�سني ،القر�شي الطرب�ستاين الأ�صل الرازي املولد،
ال�شافعي املف�سر املتكلم ،فاق �أهل زمانه يف علم الكالم ،له ت�صانيف كثرية يف فنون عديدة ،منها تف�سريه امل�شهور،
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و�أ�سا�س التقدي�س ،ومعامل �أ�صول الدين ،تويف �سنة (606هـ) [ينظر :وفيات الأعيان ( )82/4والعرب ()142/3.
و�شذرات الذهب (..))21/5
� 2222أ�سا�س التقدي�س (. )116
 2323جمموع الفتاوى (.)146/
 2424خمت�صر ال�صواعق (. )890/3
 2525هو الإمام العالمة احلافظ اللغوي �أبو �سليمان حمد بن حممد بن �إبراهيم بن خطاب الب�ستي اخلطابي
�صاحب الت�صانيف ،كان يُ�شبه يف ع�صره ب�أبي عبيد القا�سم بن �سالم علماً و�أدباً وزهداً وورعاً وتدري�ساً وت�أليفاً،
تويف رحمه اهلل �سنة ( 388هـ) له ت�صانيف عديدة منها :معامل ال�سنن ،وغريب احلديث ،و�أعالم احلديث يف �شرح
�صحيح البخاري( .ينظر  :وفيات الأعيان (  ) 184/2وتذكرة احلفاظ ( ) 1018/3و ال�سري ( .)) 23/17
 2626نق ً
ال عن ابن القيم يف خمت�صر ال�صواعق ( )891/3وقد �أحاله �إىل كتاب اخلطابي املو�سوم بـ(�شعار الدين)
وهو مفقود.
 2727جمموع الفتاوى (. )404/16
 2828جمموع الفتاوى (. )146/5
 2929ال�صواعق املر�سلة (. )675/2
 3030خمت�صر ال�صواعق ( )912/3وينظر. )898 ، 890/3( :
 3131جمموع الفتاوى (. )147/5
 3232الفراهيدي الأزدي الب�صري � ،أحد الأعالم  ،كان �إماماً يف العريية  ،وهو الذي �أن�ش�أ علم العرو�ض  ،وكان
مفرط الذكاء  ،ر�أ�ساً يف ل�سان العرب  ،ديناً ورعاً قانعاً متوا�ضعاً  ،كبري ال�ش�أن  ،تويف رحمه اهلل �سنة (  175هـ )
وقيل غري ذلك  ،له عدة ت�صانيف منها  :كتاب العني يف اللغة  ،وكتاب العرو�ض  ،وكتاب ال�شواهد ( .ينظر  :وفيات
الأعيان (  ) 206/2وال�سري (  ) 429/7والعرب ( .)) 207/1
 3333هو �أبو عبد اهلل ،حممد بن زياد بن الأعرابي الها�شمي موالهم ،الن�سابة �إمام اللغة ،فكان �أحد العاملني بها،
وامل�شار �إليهم يف معرفتها� ،صالح زاهد ،ورع �صدوق� ،صاحب �سنة واتباع ،انتهى �إليه علم اللغة واحلفظ لها ،له
م�صنفات �أدبية كثرية ،وتاريخ القبائل ،،تويف �سنة (231هـ).
3434ينظر :ل�سان العرب ( )414/14مادة (�سوا).
 3535جمموع الفتاوى (. )146/5
3636خمت�صر ال�صواعق ( )97/1وينظر (.)890/3
 3737جاء الت�صريح بحمل اال�ستواء على اال�ستيالء يف بع�ض كتب �أهل اللغة املت�أثرين ب�أهل الكالم (-ينظر:
ال�صحاح للجوهري ( )1902/5مادة (�سوا) واملفردات للراغب الأ�صفهاين ( )439والقامو�س املحيط ( )383/4مادة
(ال�سواء)) -ولذا فال يُعت ُد بخالفهم ،وال يُحتج بقولهم ،ال �سيما و�أنهم خالفوا يف ذلك �أئمة اللغة املعتربين ،ممن
يعتمد قولهم ،ويحتج بنقلهم.
 3838خمت�صر ال�صواعق (. )889/3
3939ينظر :خمت�صر ال�صواعق ( )97/1و (.)915/3
 4040ينظر :تاريخ بغداد ( )356/2ول�سان العرب ( )414/14مادة�( :سوا).
4141نق ً
ال عن ابن القيم يف خمت�صر ال�صواعق ( )891/3وقد �أحاله �إىل كتاب اخلطابي املو�سوم بـ(�شعار الدين)
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�أهم ال�شواهد ال�شعرية التي احتج بها املتكلمون يف �صفتي اال�ستواء والكالم
وهو مفقود( .وينظر :نق�ض الدارمي على املري�سي ( )455/1و جمموع الفتاوى ( )147/5وخمت�صر ال�صواعق
())920/3
 4242التمهيد (.)131/7
� 4343صحيح م�سلم ( )442/16ح (.)2653
� 4444صحيح البخاري ( )2699/6ح (.)6982
� 4545صحيح البخاري ( )2699/6ح (.)6982
� 4646صحيح البخاري ( )2699/6ح (.)6982
 4747هو �أبو �سعيد عثمان بن �سعيد بن خالد ال�سج�ستاين احلافظ الإمام احلجة �صاحب الت�صانيف � ،أكرث من
الرتحال والتطواف يف طلب احلديث � ،أخذ علم احلديث وعلله على علي بن املديني ويحيى بن معني و�أحمد بن
حنبل وفاق �أهل زمانه وكان لهاجاً بال�سنة ب�صرياً باملناظرة جذعاً يف �أعني املبتدعة  ،تويف رحمه اهلل �سنة ( 280هـ )
له م�صنفات منها  :النق�ض على املري�سي  ،وكتاب الرد على اجلهمية [.ينظر  :تذكرة احلفاظ (  ) 621/2وال�سري
(  ) 319/13و�شذرات الذهب ( .)) 176/2
 4848الرد على اجلهمية ( )35وينظر (.)39
 4949ينظر :جمموع الفتاوى ( )145/5وخمت�صر ال�صواعق (.)97/1
 5050ورد اال�ستواء على العر�ش يف �سبع موا�ضع من كتاب اهلل تعاىل ،يف �سورة :الأعراف ،ويون�سǾǗȁƾǟǂǳơȁ ،
والفرقان ،وال�سجدة ،واحلديد وهي على هذا الرتتيب كالتايل :قوله :ńƢǠƫﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [ﭽﭴ 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 :
وقوهل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [الفرقان:
 ]٥٩وقوهل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭼ [السجدة ]٤ :وقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
[الحديد.]٤ :

 5151ينظر :تهذيب اللغة ( )85/13مادة (�سوي) وال�صحاح ( )1902/5ول�سان لعرب ( )414/14كالهما مادة
(�سوا)..
 5252التمهيد (.)131/7
 5353خمت�صر ال�صواعق ( )35/1وينظر.)938 ، 933 ، 918/3( :
 5454هو الع َّ
المة �إمام املتكلمني �أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �أبي ب�شر �إ�سحاق بن �سامل الأ�شعري اليماين
الب�صري ينتهي ن�سبه �إىل �أبي مو�سى الأ�شعري  ،كان عجباً يف الذكاء وقوة الفهم وكان على مذهب املعتزلة فلما
بَرع يف معرفة االعتزال كرهه وترب�أ منه و�صعد للنا�س  ،فتاب �إىل اهلل تعاىل منه  ،ثم �أخذ يَرد على املعتزلة ويهتك
عوارهم  ،تويف رحمه اهلل ببغداد �سنة ( 324هـ ) وله عدة ت�صانيف منها  :مقاالت الإ�سالميني  ،والإبانة وغريهما
(.ينظر  :تاريخ بغداد (  ) 346/11ووفيات الأعيان (  ) 249/3وال�سري (  ) 85/15والعرب ( .)) 23/2
 5555الإبانة ( )98وينظر :املقاالت ( )237/1ور�سالة �إىل �أهل الثغر ( )234-233والرد على اجلهمية للدارمي ()41
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والتوحيد البن خزمية ( )230/1والف�صل البن حزم ( )381/1والتمهيد البن عبد الرب ( )131-129/7وجمموع
الفتاوى ( )144/5وخمت�صر ال�صواعق (.)930-928 ،911 ، 888/3
5656جمموع الفتاوى (. )144/5
5757هو غياث بن غوث التغلبي الن�صراين� ،شاعر زمانه ،قيل للفرزدق :من �أ�شعر النا�س؟ قال :كفاك بي �إذا
افتخر ،وبجرير �إذا هجا ،وبابن الن�صرانية �إذا امتدح ،وكان عبد امللك بن مروان يجزل عطا الأخطل ،ويف�ضله يف
ال�شعر على غريه( .ينظر :ال�شعر وال�شعراء ( )393/1وال�سري ())589/4
 5858ينظر :تاج العرو�س ( ،)331/38وما ي�أتي من كالم ابن كثري. .
 5959هو ا�سماعيل بن عمر بن كثري بن �ضوء بن كثري الب�صري ثم الدم�شقي احلافظ الكبري والفقيه ال�شافعي
كان كثري اال�ستح�ضار قليل الن�سيان جيد الفهم كثري الت�صنيف �صحب ابن تيمية فا�ستفاد منه و�أكرث عنه تويف
رحمه اهلل �سنة ( 774هـ ) له م�ؤلفات كثرية منها  :تف�سري القر�آن العظيم  ،والبداية والنهاية ( .ينظر� :شذرات
الذهب (  ) 231/6والبدر الطالع (  ) 153/1والأعالم ( . )) 153/1
 6060البداية والنهاية (  ) 44/13وقد جعله املحقق يف الهام�ش (هام�ش ( ) )6و�أ�شار �إىل وجوده يف بع�ض الن�سخ،
ومل يدرجه يف الأ�صل لكونه لي�س يف الن�سخة التي اعتمدها �أ�صال. .
 6161البداية والنهاية (. )241/12
 6262البداية والنهاية (. )44/13
 6363خمت�صر ال�صواعق (. )912/3
� 6464أخرجه م�سلم ( )118/9ح (.)1342
 6565خمت�صر ال�صواعق ( )914/3وينظر ( )916/3وجمموع الفتوى (.)147/5
6666خمت�صر ال�صواعق (. )916/3
 6767ينظر :ال�سنة لعبد اهلل بن الإمام �أحمد ( )163-132/1والتوحيد البن خزمية ( )365 ، 354 ، 315/1والعقيدة
الطحاوية و�شرحها البن �أبي العز ( )185، 174 ، 172وال�شريعة للآجري ( )489/1والإبانة البن بطة -الكتاب
الثالث )216/1( -و�شرح الأ�صول لاللكائي ( )344-260/2وعقيدة ال�سلف و�أ�صحاب احلديث لل�صابوين ()165
وملعة االعتقاد البن قدامة ب�شرح العثيمني ( )70وجمموع الفتاوى ()232 /6و( )265/9و (-304 ، 248 ، 96/12
 )305ومنهاج ال�سنة ( )423/5والعقيدة الوا�سطية ب�شرح الهرا�س ( )183والعيدة ال�سلفية يف كالم رب الربية
للجديع.
 6868هو القا�ضي �أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القا�سم املعروف بالباقالين الب�صري ال�شافعي
الأ�صويل املتكلم امل�شهور  ،كان على مذهب �أبي احل�سن الأ�شعري وم�ؤيداً اعتقاده ونا�صراً طريقته �سكن بغداد ،
و�صنف الت�صانيف الكثرية يف علم الكالم وغريه  ،تويف رحمه اهلل ببغداد �سنة ( 403هـ ) (.ينظر :تاريخ بغداد (
 ) 455/2ووفيات الأعيان (  ) 98/4والعرب (  ) 207/2و�شذرات الذهب ( .) ) 168/3
 6969الإن�صاف (.)108
 7070ينظر :الإن�صاف (.)108
 7171الإن�صاف ( )108وينظر.)110 ، 109( :
 7272الإن�صاف (.)102
 7373هو الإمام الكبري �شيخ ال�شافعية � ،إمام احلرمني �أبو املعايل عبد امللك بن �أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
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�أهم ال�شواهد ال�شعرية التي احتج بها املتكلمون يف �صفتي اال�ستواء والكالم
اجلويني كان من �أذكياء العامل ومن �أوعية العلم  ،ا�شتغل بعلم الكالم ثم تركه يف �آخر حياته وتاب ورجع �إىل
مذهب ال�سلف يف ال�صفات  ،تويف رحمه اهلل �سنة (  478هـ ) له عدة م�ؤلفات منها  :الإر�شاد �إىل قواطع الأدلة يف
�أ�صول االعتقاد  ،وال�شامل يف �أ�صول الدين ( .ينظر  :وفيات الأعيان (  ) 141/3وال�سري (  ) 468/18والعرب (
 ) 339/2و�شذرات الذهب ( .)) 358/3
 7474الإر�شاد ( )46وينظر.)48، 47( :
 7575االقت�صاد يف االعتقاد (.)75
 7676خمت�صر ال�صواعق (.)1310/4
 7777الإن�صاف (. )110
 7878الإر�شاد (.)48
 7979هكذا جاءت (خطته) ويف بقية امل�صادر (خطبته) وهي �أ�صوب ،ولعل ما ورد هنا ت�صحيف ،واهلل �أعلم.
 8080االقت�صاد يف االعتقاد (.)75
 8181هو �أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن �أحمد ال�شهر�ستاين ،فقيه متكلم على مذهب الأ�شاعرة ،اتهم
بالإحلاد ومذهب الباطنية ،وامليل �إىل الفال�سفة ،والغلو يف الت�شيع ،وكالمه يف ذلك م�ضطرب ولهذا اختلف يف
�أمره ،فبع�ضهم �أحلق به هذه التهم ،وبع�ضهم حاول تربئته منها ،وبع�ضهم قال �إنه رجع عنها ،قال ابن تيمية يف
منهاج ال�سنة ( « :)306/6وباجلملة فال�شهر�ستاين يظهر امليل �إىل ال�شيعة� ،إما بباطنه ،و�إما مداهنة لهم ،ف�إن
هذا الكتاب –كتاب امللل والنحل� -صنف لرئي�س من ر�ؤ�سائهم  » ...من كتبه :نهاية الإقدام يف علم الكالم ،وامللل
والنحل ،تويف �سنة (548هـ)( .ينظر :ال�سري ( )286/20وتذكرة احلفاظ ( )1313/4و�شذرات الذهب ()149/4
ومنهج ال�شهر�ستاين يف كتابه امللل والنحل لل�شيخ حممد ال�سحيباين).
 8282نهاية االقدام يف علم الكالم (.)311
8383معجم مقايي�س اللغة ( )131/5مادة (كلم).
 8484هو العالمة املحقق �أبو القا�سم احل�سني بن حممد بن املف�ضل الأ�صبهاين ،امللقب بالراغب ،كان من �أذكياء
املتكلمني ،له عدة م�صنفات منها :مفردات �ألفاظ القر�آن ،وحما�ضرات الأدباء ،وجامع التفا�سري ،اخ ُتلف يف وفاته
فقيل يف �أواخر املائة الرابعة ،وقيل يف �أوائل املائة اخلام�سة وحتديداً �سنة (502هـ) واهلل �أعلم( .ينظر :ال�سري
( )120/18والأعالم (.))255/2
 8585املفردات (.)722
 8686ينظر :ل�سان العرب ( )524/12مادة (كلم).
 8787هو الإمام العامل احلافظ املجود �شيخ ال�سنة� ،أبو ن�صر ،عبيداهلل بن �سعيد بن حامت بن �أحمد ،الوائلي
البكري ال�سج�ستاين� ،شيخ احلرم ،وم�صنف « االبانة الكربى « يف �أن القر�آن غري خملوق ،وهو جملد كبري دال
على �سعة علم الرجل بفن الأثر ،طلب احلديث يف حدود الأربع مئة ،و�سمع باحلجاز وال�شام والعراق ،تويف �سنة
(444هـ) ،قاله الذهبي( .ينظر :ال�سري ( )654/17و�شذرات الذهب ())271/3
8888هو �أبو حممد ،عبد اهلل بن �سعيد بن كالب القطان الب�صري ،ر�أ�س املتكلمني بالب�صرة يف زمانه ،و�صاحب
الت�صانيف يف الرد على املعتزلة ،ورمبا وافقهم�.أخذ عنه الكالم داود الظاهري ،وقيل� :إن احلارث املحا�سبي �أخذ
علم النظر واجلدل عنه �أي�ضا ،وكان يلقب كالباً لأنه كان يجر اخل�صم �إىل نف�سه ببيانه وبالغته ،و�إليه تن�سب
طائفة الكالبية تويف �سنة (240هـ)(.ينظر :الفهر�ست البن الندمي ( )255وال�سري ( )174/11والأعالم للزكلي
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())90/4
 8989هو �أبو العبا�س �أحمد ابن عبد الرحمن بن خالد القالن�سي الرازي ،من معا�صري �أبي احل�سن الأ�شعري
رحمه اهلل ،وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات ،واعتقاده موافق العتقاده يف الإثبات( ،ينظر :تبيني كذب
املفرتي ( )398والتدمرية (.))192
 9090مل �أعرفه.
 9191ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنك احلرف وال�صوت ( )80وينظر :درء التعار�ض (.)83/2
 9292جمموع الفتاوى ( )456/12وينظر :الإميان (.)128 ، 126
 9393هو الإمام �أبو عبد اهلل �أحمد بن حنبل بن هالل ال�شيباين املروزي ثم البغدادي � ،إمام املحدثني
ونا�صر الدين  ،واملنا�ضل عن ال�سنة  ،وال�صابر يف املحنة  ،قدمت �أمه بغداد وهيحامل به فولدته ون�ش�أ
بها  ،وطلب العلم و�سمع من �شيوخها ثم رحل �إىل الكوفة والب�صرة ومكة واملدينة واليمن وال�شام
واجلزيرة فكتب عن علمائها  ،كان �إماماً يف احلديث و�ضروبه � ،إماماً يف الفقه ودقائقه � ،إماماً يف ال�سنة
وطرائقها � ،إماماً يف الورع وغوام�ضه � ،إماماً يف الزهد وحقائقه  ،قاله الذهبي  ،تويف رحمه اهلل �سنة
(  241هـ ) له م�ؤلفات منها  :ال�سنة  ،والرد على اجلهمية ( .ينظر :تاريخ بغداد (  ) 178/5ووفيات الأعيان ( 87/1
) وتذكرة احلفاظ (  ) 431/2والعرب (  ) 342/1وتقريب التهذيب ( .)) 44/1
 9494الإميان (.)128
 9595ينظر يف هذه الأدلة و�أدلة غريها :ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت،
وجمموع الفتاوى ( )533/6و ( )457/12والإميان ( )128-126كالهما البن تيمية ،و�شرح العقيدة الطحاوية
( )201-200والعقيدة ال�سلفية يف كالم رب الربية لل�شيخ عبد اهلل اجلديع (.)45-41
� 9696صحيح م�سلم ( )506/2ح (.)172
 9797ينظر :الإميان البن تيمية (.)127/7
 9898متفق عليه :البخاري ( )2352/5ح ( )6043وم�سلم ( )21/17ح (.)2694
 9999العقيدة ال�سلفية ( )44بت�صرف ي�سري.
10100ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت (.)147
 10101جمموع الفتاوي ( )533/6وينظر )536-535/6( :والإميان ( )131 ، 126ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف
الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت (.)148 ، 145
 10102هو �إمام النحو عبد اهلل بن �أحمد بن �أحمد بن عبد اهلل البغدادي ابن اخل�شاب ،قال عنه ال�سمعاين :هو �شاب
كامل فا�ضل ،له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو واحلديث ،وقال عنه الذهبي :ي�ضرب به املثل يف العربية ،حتى
قيل� :إنه بلغ رتبة �أبي عل الفار�سي ،تويف �سنة (567هـ) (ينظر :وفيات الأعيان ( )84/3وال�سري (.))523/20
 10103العلو للذهبي ( )1373/2وينظر :جمموع الفتاوى (.)297/6
 10104الإميان ( )132وينظر� :شرح العقيدة الطحاوية (.)199
 10105هو نب�أ بن حممد بن حمفوظ القر�شي احلوراين ،ثم الدم�شقي ال�شافعي اللغوي الأثري الزاهد� ،شيخ
البيانية ،كان ح�سن الطريقة� ،صيناً ديناً تقياً ،حمباً لل�سنة والعلم والأدب ،كثري العبادة والعمل� ،سلفي املعتقد،
له ت�آليف ،ورد على املتكلمني ،و�أذكار م�سجوعة ،و�أ�صاب ومريدون ،تويف رحمه اهلل �سنة (551هـ) قاله الذهبي.
[ينظر :ال�سري ( )326/20و�شذرات الذهب (.))160/4
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�أهم ال�شواهد ال�شعرية التي احتج بها املتكلمون يف �صفتي اال�ستواء والكالم
 10106العلو للذهبي (. )1372/2
 10107جمموع الفتاوى (.)297-296/6
 10108الإميان ( )134 - 132وينظر� :شرح العقيدة الطحاوية (.)199
 10109ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت (.)148
 11110ينظر :الإميان البن تيمية (.)133- 132
 11111هو �أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم بن غالب بن �صالح بن خلف القرطبي الظاهري الإمام
العالمة احلافظ الفقيه املجتهد  ،كان �شافعياً ثم انتقل �إىل القول بالظاهر ونفي القيا�س  ،وكان �صاحب ديانة
وتورع وتزهد وحتر لل�صدق تويف رحمه اهلل �سنة ( 456هـ ) له م�صنفات عديدة منها  :املحلى  ،والإحكام لأ�صول
الأحكام  ،والف�صل يف امللل والأهواء والنحل  ،وغريها ( .ينظر :وفيات الأعيان (  ) 284/3وتذكرة احلفاظ (
 ) 1146/3و�سري �أعالم النبالء (  ) 184/18والعرب ( )306/2و�شذرات الذهب ( .)) 299/3
 11112الف�صل (.)140-139/2
 11113ينظر :الإميان البن تيمية (.)133
 11114ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت (.)146
 11115هو علي بن علي بن حممد بن �أبي العز احلنفي الدم�شقي ،الفقيه املاهر ،در�س و�أفتى ،وتوىل الق�ضاء
بدم�شق ثم بالديار امل�صرية ثم بدم�شق ،وامتحن ب�سبب اعرتا�ضه على ق�صيدة البن �أيبك الدم�شقي ،تويف رحمه
اهلل �سنة (792هـ) له م�ؤلفات منها� :شرح العقيدة الطحاوية ،وكتاب االتباع( .ينظر� :شذرات الذهب ()326/6
والأعالم ( )313/4ومعجم امل�ؤلفني (.))480/2
� 11116شرح العقيدة الطحاوية (.)200
 11117ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت ( )82وينظر :ودرء التعار�ض (-85/2
 )86والإميان كالهما البن تيمية (.)132
11118ر�سالة ال�سجزي �إىل �أهل زبيد يف الرد على من �أنكر احلرف وال�صوت (. )146-145
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ملخ�ص البحث:
�إن امل�ستقريء للن�صو�ص الدالة على الأحكام ال�شرعية يجد بع�ضها وا�ضحاً يف
تعيني املراد منه فال يحتاج �إىل بيان ،ويجد بع�ضها حمتاجاً �إىل بيان ،ومتام النفع ال
يكون �إال بفهم وجوه داللة الأدلة ال�سمعية على الأحكام ال�شرعية� ،سواء كانت الداللة
بال�صيغة واملنظوم� ،أو بالفحوى واملفهوم� ،أو باملعقول امل�ستنبط.
واملجمل – الذي هو مو�ضوع هذا بحث -يدخل يف داللة املنظوم ،وهو من مباحث
مقت�ضيات الألفاظ ،وهي من �أهم مباحث علم الأ�صول التي تعتمد على اللغة ،والتي
�أدى االختالف يف دالالتها �إىل اختالف الفقهاء يف كثري من الفروع الفقهية.
وقد اختلف العلماء يف حكم املجمل :فمنهم من يرى �أن حكم املجمل التوقف �إىل
�أن يف�سر .ومنهم من يرى �أن العمل باملجمل قبل بيانه واجب االلتزام .واختلف ه�ؤالء
فى كيفية التزامه :فقال بع�ضهم �إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان.
وقال بع�ض �آخر �إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه جممال وبعد البيان بالتزامه
مف�سراً .ومنهم من يرى عدم التوقف.
ومن العلماء من ف�صل وجعل املجمل ق�سمني :ق�سم ال ميكن الرتجيح فيه:
فقد يكون الإجمال يف طبيعة اللفظ املجمل ،فال يعرف املراد من الكالم �إال بعد
تف�سري وبيان من املجمِ ل .والثاين ميكن ترجيح بع�ض وجوهه بالت�أمل يف معناه ،فقد
ال ب�سبب اال�شـرتاك� ،أو يكون اللفظ حمتم ً
يكون اللفظ جمم ً
ال للحقيقة واملجاز� ،أو
حمتم ً
ال للمعنى اللغوي وال�شرعي� ،إىل غري ذلك من الألفاظ املحتملة .فال يتوقف
املجتهد ،وعليه �إزالة الغمو�ض واخلفاء بالبحث والت�أمل ،و�إعمال الفكر حتى يتو�صل
�إىل حقيقة مراد ال�شارع من اللفظ ،والتوقف �إمنا يكون يف عهد الر�سالة� ،أما بعدها
فال جمال له ،وح�سبه �أنه فتح له باب البيان وعليه �إمتام الطريق ،حيث يهديه
اجتهاده �إىل القرائن التي حتدد املعنى املراد .وهذا ما مييل �إليه الباحث.
 وقد ذكر العلماء �أن حكمة وقوع املجمل هي :ت�شويق النف�س �إىل البيان ،وت�شوفها�إىل االطالع على املق�صود ،ف�إذا بُينِّ َ �أت�ضح ور�سخ يف الذهن �أكرث مما لو ورد اللفظ
مبيناً لأول مرة.
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مقدمة:
احلمد هلل الواحد الأحد ،الفرد ال�صمد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفواً
�أحد ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة �أعيننا حممدٍ ر�سول اهلل،
�شهادة ي�ضيء اهلل بها قلبي ،ويطلق بها ل�ساين يف حياتي وعند مماتي.
وبعد:
فهذا بحث موجز يف املجمل تناولت فيه كالم علماء الأ�صول ،وبينت �أثره يف
اختالف الفقهاء .ومعلوم �أن القر�آن الكرمي -هو امل�صدر الأول للأحكام ال�شرعية -قد
تناول يف �آياته الكثري من الأحكام ،والتي ق�سمها العلماء �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة:
الق�سم الأول� :آيات تتناول الأحكام االعتقادية التي تتعلق مبا يجب على املكلف
اعتقاده يف اهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر واجلزاء فيه والق�ضاء
والقدر.
الق�سم الثاين� :آيات تتناول اجلانب الأخالقي ،فتتعلق مبا يجب على املكلف �أن
يتحلى به من الف�ضائل ،ليكون مث ً
ال �أعلى ُيحتذى به كال�صدق والوفاء بالوعد
والعهد ،وما يجب �أن يتخلى عنه من الرذائل مثل الكذب واخليانة.
الق�سم الثالث� :آيات تتناول الأحكام العملية ،وهي التي تتعلق ب�أعمال العباد ،وهي
تنتظم يف ق�سمني كبريين ،الأول :ما و�ضعه اهلل ليتقرب به �إليه ،وت�سمى بالعبادات؛
لأن الإتيان بها يكون قربة حم�ضة ،كال�صالة وال�صوم والزكاة وغري ذلك من العبادات،
والثاين :ما و�ضعه لتنظيم عالقة املجتمع �أفراداً وجماعات ،وت�سيري حياة الب�شر
يف جو من العدل والطم�أنينة ،وت�سمى هذه الأحكام باملعامالت،كالعقود والتجارة
واحلكم والعالقات الدولية يف ال�سلم واحلرب ،وغري ذلك من الأحكام .وكان بيان
القر�آن لهذه الأحكام على �أنواع ثالثة:
النوع الأول :بيان تف�صيلي ،و�صورته �أن ت�أتي الأحكام يف الآيات مف�صلة تف�صي ً
ال
وافياً ال مزيد عليه ،ومن �أمثلة ذلك �آيات املواريث ،حيث حددت �أن�صبة املواريث
بالتف�صيل.
النوع الثاين :بيان كلي ،و�صورته �أن يذكر القر�آن الكرمي القواعد العامة واخلطوط
العري�ضة واملباديء الكلية لتكون �أ�سا�ساً للت�شريع واال�ستنباط ،ومن �أمثلة ذلك بيان
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القر�آن لل�شورى ب�صورة مبد�أ عام ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭼ(.)1

النوع الثالث :بيان �إجمايل ،وهو البيان الذي ي�أتي جمم ً
ال ويحتاج �إىل تف�صيل فيما
بعد ،فتبني تفا�صيله ال�سنة النبوية بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم وفعله ،فقد �أوكل اهلل
تعاىل �إىل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم مهمة بيان ما يف القر�آن الكرمي ،وذلك يف
قوله ﭨ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﭼ(  ،فمن وجوه عالقة ال�سنة بالقر�آن تف�صيل جممله ،من ذلك مث ً
ال
ما ورد يف القر�آن الكرمي عن ال�صالة ،وهي ركن الإ�سالم الأول بعد ال�شهادة ،و بها
يتحدد الفرق بني امل�ؤمنني وغريهم ،فماذا جاء عن ال�صالة يف القر�آن الكرمي؟
لقد جاء احلديث عنها موجزاً وخمت�صراً ،مثال ذلك قوله ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(  ،وقوله ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ(  ،وﭧﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(  ،ف�إن هذه الآيات تو�ضح �أن
اهلل تعاىل قد �أوجب ال�صالة على امل�ؤمنني من غري �أن يبني لهم �أوقاتها ،والفرائ�ض
الواجبة عليهم ،وغري ذلك مما يتعلق بال�صالة ،فجاءت ال�سنة ال�شريفة ،وف�صلت ذلك
املجمل ،وعلمت النا�س ال�صالة وكل ما يتعلق بتف�صيالتها ،ومثل ما قلناه عن ال�صالة
نقوله عن �سائر العبادات ،من زكاة و�صيام وحج ،فقد جاء ذكر كل ذلك جممال يف
القر�آن الكرمي ،وتولت ال�سنة املطهرة تف�صيله وبيان املراد منه ،ومل يقت�صر الأمر
على العبادات فقط ،بل هناك �أمور كثرية تتعلق مبعامالت النا�س وتف�صيالت حياتهم،
جاء ذكرها جمم ً
ال يف القر�آن الكرمي ،وتولت ال�سنة تف�صيالتها.
واحلكمة يف جميء البيان للأحكام يف القر�آن الكرمي يف الغالب كلياً ال جزئياً،
و�إجمالياً ال تف�صيلياً ،ليظل مت�سماً ب�سمة املرونة وال�شمول والعموم ،ليت�سع لتغطية
احلاجات يف كل ع�صر وزمان ،وليفتح املجال �أمام عقول علماء الأمة للنظر والتدبر
والإمعان ،فهو كتاب الب�شرية ود�ستورها الأبدي الذي ي�صلح به الزمان واملكان �إىل �أن
يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
وقد ق�سمت هذا البحث �إىل مدخل و�ستة مباحث وخامتة:
مدخل :ذكرت فيه تق�سيم الأ�صوليني للكالم من حيث ظهور املعنى و خفائه.
)2

)3

)5

)4
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املبحث الأول :معنى املجمل.
املبحث الثاين :وقوع املجمل.
املبحث الثالث :حكم املجمل.
املبحث الرابع� :أنواع املجمل.
املبحث اخلام�س� :أ�سباب الإجمال.
املبحث ال�ساد�س :بيان �أثر اخلالف يف بع�ض امل�سائل.
اخلامتة :خل�صت فيها �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها.
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ينفع به ،و�أن يجعله خال�صاً �صواباً ،و�صلى اهلل على نبينا حممد
وعلى �آله و�سلم.
مدخل:
كان ال بد – ونحن ب�صدد بيان �آراء علماء الأ�صول يف املجمل -من تو�ضيح �أق�سام
الألفاظ بح�سب ظهور املعنى و خفائه؛ لإعطاء القاريء ت�صوراً عن حقيقة املو�ضوع.
يق�سم الأ�صوليون الكالم من حيث ظهور املعنى و خفائه �إىل ق�سمني� :أولهما :ظاهر
املعنى  .والثاين :خايف املعنى.
ويف هذا القدر تتفق طريقة الفقهاء (احلنفية)( ،)6وطريقة املتكلمني (اجلمهور)(.)7
وفيما عدا ذلك فقد اختلف الفريقان يف التق�سيم الذي ارت�ضاه كل منهما.
فالفقهاء ق�سموا ظاهر املعنى �إىل �أربعة �أق�سام متفاوتة ،و�أ�سا�س هذا التق�سيم هو
احتمال اللفظ للت�أويل وعدمه:
1-1ف�إن كان يحتمل الت�أويل ،وقد ظهر معناه ،واملراد منه لي�س هو املق�صود �أ�صالة
من �سياق الكالم ،فهو الظاهر .وله تعريفات متقاربة عند الفقهاء ت�شري يف
جمملها �إىل ظهور املعنى املراد منه بنف�سه ،فعرفه ابن عبد ال�شكور ب�أنه (هو ما
ظهر معناه ومل ي�سبق له بالذات)(.)8
2-2و�إن كان يحتمل الت�أويل ،واملراد منه هو املق�صود �أ�صالة من ال�سياق ،فهو الن�ص.
وقد عرفوه بتعريفات كثرية ت�شري جميعها �إىل �أن الن�ص �أكرث و�ضوحاً من
الظاهر و�أقل احتما ًال للت�أويل والتخ�صي�ص منه ،لهذا عرفوه ب�أنه( :ما ظهر
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معناه الو�ضعي مبجرده وظهر ما �سيق له مع احتمال الت�أويل والتخ�صي�ص)(.)9
املف�سر .وهو ( :ما ظهر
3-3و�إن كان ال يحتمل الت�أويل ،ويقبل حكمه الن�سخ ،فهو ّ
املراد به من اللفظ ببيان من قبل املتكلم بحيث ال يبقى معه احتمال الت�أويل
والتخ�صي�ص) ،وهو بهذا يزيد عن الظاهر والن�ص يف درجة الو�ضوح ،من جهة
�أنه يدل على معناه داللة ال تقبل الت�أويل وال�صرف �إىل غريها(.)10
4-4و�إن كان ال يحتمل الت�أويل ،وال يقبل حكمه الن�سخ ،فهو املحكم .وهو (ما زاد قوة
و�أحكم املراد به عن احتمال الن�سخ والتبديل) ،وهو بهذا كاملف�سر �إال يف قبول
الن�سخ الذي انتهى زمنه بوفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم(.)11
�أما املتكلمون فقد اكتفوا بتق�سيم وا�ضح املعنى �إىل نوعني:
1-1الن�ص ،وهو (ما دل على معنى ال يحتمل غريه)( .)12واملعروف عن الإمام ال�شافعي
�أنه مل ي�ضع حدوداً بني الظاهر والن�ص ،واعتربهما ا�سمني مل�سمى واحد ،ولكن
علماء هذه الطريقة بعد ال�شافعي مل يلتزموا نظرته �إىل الن�ص والظاهر ،بل
درج �أكرثهم على و�ضع حد يف�صل بينهما وهو قبول االحتمال �أو عدمه .فعرفوا
الن�ص ب�أنه( :ما دل على معنى ال يحتمل غريه) ؛ وذلك لأن الن�ص ال يحتمل �إال
معنى واحدا ،فال يتطرق �إليه احتمال �أ�صال ،ال عن قرب وال عن بعد(.)13
2-2والظاهر ،هو( :ما احتمل �أمرين �أحدهما �أظهر من الآخر) ،وهو بهذا االعتبار
ي�شمل الن�ص والظاهر عند الفقهاء(.)14
مقارنة بني ظاهر املعنى عند املتكلمني والفقهاء:
مبالحظة تق�سيم اللفظ ظاهر املعنى عند املتكلمني جند �أنهم ق�سموه �إىل ن�ص
وظاهر� ،أما عند الفقهاء فهو ينق�سم �إىل ظاهر ون�ص مف�سر وحمكم.
�إن املتكلمني مل يروا �سبباً للتفريق بني املحكم واملف�سر والن�ص؛ لأن الفرق بينهما يف
ا�صطالح الفقهاء هو �إمكان وقوع الن�سخ �أو عدم وقوعه ،وال اعتبار بهذا الفرق بعد
انق�ضاء زمن وقوعه .فاملحكم وامل َف َّ�سر عند الفقهاء هما الن�ص عند املتكلمني.
�إن الن�ص عند الفقهاء :هو ما زاد ظهوراً على الظاهر ب�سوق الكالم له ،ولكنه يحتمل
التخ�صي�ص والت�أويل مبعنى �أنه كالظاهر من ناحية اللفظ ولكن ترجيح معناه
بقرينة خارج عن اللفظ ،وهو بهذا االعتبار ق�سم من الظاهر عند املتكلمني.
�أما الن�ص عند املتكلمني فهو ال يتطرق �إليه احتمال تخ�صي�ص �أو ت�أويل ،وهو بهذا
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املعنى ي�شمل املف�سر واملحكم عند الفقهاء؛ لأنه بانتهاء عهد الر�سالة ان�سد باب الن�سخ
بالن�سبة للجميع.
وق�سم الفقهاء الكالم من حيث خفاء املعنى �إىل �أربعة �أق�سام هي:
()15
اخلفي :وهو (ما خفي املراد منه بعار�ض من غري ال�صيغة وال ينال �إال بالطلب) .
فاللفظ ظاهر املراد من حيث الو�ضع اللغوي ،وو�ضحت داللته على بع�ض �أفراده دون
البع�ض ،الخت�صا�صهم با�سم �آخر �أو و�صف مييزه.
امل�شكل ،وهو (ما خفيت داللته على معناه ،مع �إمكان �إزالة هذا اخلفاء بالبحث
واالجتهاد)(.)16
املجمل :عرفه البزدوي بقوله( :هو ما ازدحمت فيه املعاين وا�شتبه املراد منه
ا�شتباهاً ال يدرك بنف�س العبارة بل بالرجوع �إىل اال�ستف�سار ثم الطلب ثم الت�أمل)(.)17
وعرفه التفتازاين بقوله( :املجمل هو ما خفي املراد منه بنف�س اللفظ خفا ًء ال يدرك
�إال ببيان من املجمل)(.)18
و�إمنا كان املجمل �أ�شد خفاء من امل�شكل؛ لأن امل�شكل يرتفع خفا�ؤه مبجرد االجتهاد
والبحث� ،أما املجمل فال يزول ما فيه من خفاء �إال ببيان من املجمِ ل.
املت�شابه :وهو اللفظ الذي خفي معناه يف ذاته ،وال �سبيل �إىل �إدراك معناه
بالقرائن والأدلة وال باالجتهاد .من ذلك احلروف املقطعة يف �أوائل ال�سور مثل
(�أمل -حم -كهع�ص) ،ومنه كذلك �آيات ال�صفات كقوله ﭨ ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ(،)19
وكقوله ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(.)20
وينبغي االلتفات �إىل �أن املت�شابه بهذا املعنى ال جمال له يف �آيات الأحكام؛ لأن
التكليف ي�ستلزم و�ضوح املكلف به� ،إذ الغاية من التكليف االمتثال والطاعة،وال
ي�ستطيع املكلف امتثال تكليف مل يفهمه ،ولذا ف�إن يف ذكره �ضمن مباحث دالالت
الألفاظ يف �أ�صول الفقه نوع تزيد.
وقد �أح�سن املتكلمون حيث ا�ستبعدوا ق�سم املت�شابه من �أنواع اخلفي الداللة؛لأنه
ال تعلق له بعمل الفقيه وا�ستنباط الأحكام ال�شرعية من �أدلتها،وفهم �آيات الأحكام
و�أحاديثها ،واملت�شابه باملعنى الذي �أراده الأ�صوليون لي�س من بحث الأ�صول و�إمنا هو
من �أبحاث علم الكالم.
مقارنة بني تق�سيم خفي املعنى عند املتكلمني والفقهاء:
ق�سم الفقهاء خفي املعنى هو الآخر �إىل �أربعة �أق�سام� :أخفاها املت�شابه ويليه
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املجمل ثم امل�شكل ثم اخلفي� .أما اجلمهور فقد اكتفوا بجعل خفي املعنى ق�سماً واحداً
هو املجمل� .أما املتكلمون فريون �أن كلمة املجمل تت�سع لهذه الأنواع الثالثة التي
ذكرها الفقهاء ،وهي اخلفي وامل�شكل واملجمل ،بناء على ا�شرتاك هذه الأق�سام يف
االفتقار �إىل البيان عن طريق ن�ص �آخر �أو باالجتهاد.
و�ضع املتكلمون لقبني ملا فوق املجمل ،وهما :الظاهر والن�ص ،فالظاهر درجة
بني املجمل والن�ص ،بحيث لو انتفى االحتمال لكان ن�صاً ،ولو زاد االحتمال حتى
ا�ستوت كفتا امليزان ل�صار جمم ً
ال� .أما عند الفقهاء فو�ضعوا �أربعة �ألقاب هي :الظاهر
والن�ص واملف�سر واملحكم.املجمل عند املتكلمني �أعم من املجمل عند الفقهاء ،في�شمل
يف ا�صطالح الفقهاء اخلفي وامل�شكل واملجمل ،فكل جممل عند الفقهاء جممل عند
املتكلمني وال عك�س(.)21
املجمل عند املتكلمني ميكن �أن يقع بيانه من املجتهد عن طريق القرائن ،باعتباره
مرتدداً بني احتمالني على ال�سواء ،كما �سي�أتي بيانه� .أما عند الفقهاء فال ميكن بيانه
�إال من امل ُ ْجمِ ل ،وال يقع بيانه بالقرائن.
املبحث الأول
معنى املجمل
لغة� :إما م�أخوذ من ا َ
جل ْمل (بفتح اجليم و�إ�سكان امليم) :وهو اخللط ،ومنه قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم( :لعن اهلل اليهود ،حرم عليهم ال�شـحوم ،فجملوها وباعـوها،
و�أكلـوا ثمنهـا)(.)22
�أو م�أخوذ من املجمول ،من قولهم� :أجملت احل�ساب� ،إذا جمعت �آحاده و�أدرجتها
حتت �صيغة جامعة لها ،من غري تف�صيل� ،أو هو املبهم ،يقال� :أجملت على زيد كالمي،
�أي� :أبهمته(.)23
ا�صطالح ًا:
عرف اجلمهور املجمل بعدة تعريفات ب�ألفاظ متباينة ومفهوم متقارب ،و�أو�ضح
ما قيل فيه ب�أنه( :ما مل تت�ضح داللته)(.)24
�شرح التعريف :
ما :جن�س يف التعريف ،ي�شمل الأقوال والأفعال ،وي�شمل املهمل ،كقولك (ديـز)
مقلـوب(زيـد) ،وامل�ستعمل :كامل�شرتك والن�ص والظاهر ،واملبهم واملبني.
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وقوله(تت�ضح داللته) :خرج به املهمل ،ف�إنه ال يحتمل �شيئاً ،فال يو�صف بالإجمال
وال البيان ،وخرج به املبني؛ لأن داللته وا�ضحة ،كالن�ص ف�إنه ال احتمال فيه ،فلي�س
له �إال معنى واحد ،وكالظاهر الذي له داللة راجحة ووا�ضحة على املعنى املراد ،ف�إنه
مرتدد بني احتمالني ،ال على ال�سواء ،بل هو راجح يف �أحدهما.
فلم يبق �إال املجمل ،وهو ما خفي املراد منه خفاء ال يدرك �إال ببيان يرجى من
امل ُ ْجمِ ل� ،أو بالطلب والت�أمل ،قال الباجي( :معنى املجمل �أن يكون اللفظ يتناول جملة
املعنى ،دون تف�صيله ،وورد على �صفة تقع حتتها �صفات و�أجنا�س متغايرة ،فال ميكن
امتثال الأمر به �إال بعد بيانه؛ لأن امل�أمور لو �أراد امتثال الأمر به مل ميكنه الق�صد
�إىل جن�س خم�صو�ص؛ لأن اللفظ املجمل ال يقت�ضيه ،وال ينبيء عنه مبجرده ،فلما
كان هذا حكمه افتقر �إىل معنى غريه يبينه ويو�ضح عن جن�سه وقدره و�صفاته وغري
ذلك من �أحكامه)(.)25
املبحث الثاين
وقــوع املجمـل
اعتادت العرب �أن جتمل يف كالمها ث َم تف�سره؛ من �أجل ت�شويق النف�س �إىل البيان،
وت�شوفها �إىل الإطالع على املق�صود ،ف�إذا بُينِّ َ �أت�ضح ور�سخ يف الذهن �أكرث مما لو ورد
اللفظ مبيناً لأول مرة.
ومعلوم �أن الكتاب وال�سنة جاءا على �سنن الأ�ساليب العربية و معهودها،
وخاطبا العرب بل�سانها ،وعلى ما تعرف من معانيها ،ﭧ ﭨ ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﭼ(  ،و ﭧ ﭨﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(  .لذا يجوز ورود
املجمل يف كالم اهلل تعاىل وكالم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد وقع فع ً
ال ،وهذا
ما اتفق عليه العلماء ،ما عدا داود الظاهري الذي منع وقوعـه يف الكتاب وال�سـنة(.)28
واحتج على ذلك بوجهني(:)29
الوجه الأول� :أن الكالم �إما �أن يذكر للإفهام �أو ال يذكر للإفهام ،والثاين غري
جائز على اهلل �سبحانه وتعاىل؛ لأنه عبث ،والعبث يف حقه حمال.
الوجه الثاين� :أن املجمل �إما �أن يكون قد قرن به ما يبينه� ،أو مل يقرن به :ف�إن قرن
ال يف الكالم ،والتطويل يف الكالم ال يقع يف كالم البلغاء ،ف�ض ً
به ما يبينه كان تطوي ً
ال
)26
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عن كالم اهلل �سبحانه وتعاىل ،وكالم ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إن مل يقرن به ما
(.)30
ي�ؤوله كان باط ً
ال؛ لأنه تكليف مبا ال يطاق ،وهو غري جائز يف ال�شريعة
واحتج العلماء على وقوعه :ب�أنه يوجد الكثري من الأحكام ال�شرعية التي جاءت
جمملة يف القر�آن ،وبينها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وف�صل �أحكامها وفقاً لقوله
تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ،من ذلك
ال�صالة ،فقد ورد الأمر بها جمم ً
ال يف القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل :ﭽ ﮛ
ﮜﭼ  ،وجاءت ال�سنة وف�صلت عدد ركعاتها وكيفياتها بقوله عليه ال�صالة
وال�سالم�( :صلوا كما ر�أيتموين �أ�صلي)( ،)31والزكاة �أي�ضا ،حيث ورد الأمر بها جمم ً
ال
يف قوله �سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ( ،)32وبينت ال�سنة مقاديرها ،وكذلك احلج ،الذي ورد الأمر
به جمم ً
ال يف القر�آن بقوله �سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()33
ﯕﭼ  ،وف�صلت ال�سنة النبوية بحجة النبي نف�سه عليه ال�صالة وال�سالم وبقوله:
(لت�أخذوا منا�سككم)(� ،)34إىل غري ذلك مما �أجمله القر�آن ،وقد جاءت �أحكام جمملة
يف ال�سنة النبوية ،منها ما رواه م�سلم عن هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال( :ال مينع �أحدكم جاره �أن يغرز خ�شبة يف جداره)( ،)35ف�إن ال�ضمري يف (جداره)
يحتمل �أن يرجع �إىل الغارز ،ويحتمل �أن يرجع �إىل اجلار الآخر.
وقد اختلف ه�ؤالء العلماء يف جواز بقاء الإجمال بعد موت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم:فذهب بع�ض العلماء �إىل �أنه مل يبق جممل بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
وذهب الكثري منهم �إىل �أن املجمل �إذا تعلق به حكم تكليفي ال يجوز بقا�ؤه بدون بيان
بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ لأن ت�أخري بيانه ت�أخري للبيان عن وقت احلاجة
وهذا ال يجوز� ،أما �إن مل يتعلق به حكم تكليفي فال يبعد ا�ستمرار الإجمال فيه؛ لعدم
وجود �ضرورة تدعو �إىل بيانه(.)36
الرتجيح:
الراجح هو ورود املجمل يف كالم اهلل تعاىل وكالم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم والدليل عليه وقوعه يف ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ،وما ذكره داود الظاهري من
عدم وقوعه خالف فيه �سائر العلماء ،قال ابن النجار( :ال نعلم �أحداً قال به غريه،
()74

جملة ت�أ�صيل العلوم

املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء

()37

واحلجة عليه من الكتاب وال�سنة مبا ال يح�صى) ويجاب على ما ذكره مبا ي�أتي:
أ�أن الكالم �إذا ورد جمم ًال ،ثم بني وف�صل بعد ذلك ف�إنه يكون �أوقع عند النف�س من
ذكره مبيناً ابتدا ًء ،ف�إذا بُينِّ َ �أت�ضح ور�سخ يف الذهن �أكرث مما لو ورد اللفظ مبيناً
لأول مرة ،فقد تنفر النف�س من التف�صيل ابتداء وال تنفر من الإجمال.
 ب�أن �سامع املجمل ي�ستعد ويعقد العزم على العمل باملجمل متى ح�صل بيانه،في�ؤجر على ذلك.
 ج �أن اهلل تعاىل جعل من الأحكام ظاهراً جلياً ،وجعل منها جمم ًال خفياً،
ليتفا�ضل النا�س يف العمل بها ويثابوا على االجتهاد ملعرفة املراد منها(.)38
املبحث الثالث
حكم املجمل
اختلف العلماء فيه:
فمنهم من يرى �أن حكم املجمل التوقف �إىل �أن يف�سر؛ لأن اللفظ املرتدد بني
معنيني �إما �أن يراد كل واحد منهما معاً ،وهذا باطل؛ ال�ستحالة العمل مبعنيني كل
واحد منهما �ضد الآخر ،و�إما �أن ال يراد كل واحد منهما ،وهذا باطل �أي�ضاً؛ لأنه ي�ؤدي
�إىل خلو اللفظ عن املعنى ،وهذا ال يتكلم به العقالء .و�إما �أن يراد �أحد املعنيني دون
الآخر ،وهو ال�صحيح لكننا ال نعرف املعنى املراد �إال بدليل خارجي ،وميتنع التكليف
مبا ال دليل عليه(.)39
ومنهم من يرى �أن العمل باملجمل قبل بيانه واجب االلتزام .والدليل عليه �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا بعث معاذ ابن جبل �إىل اليمن قال له( :ف�إن �أجابوك
ف�أعلمهم �أن اهلل قد افرت�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد على فقرائهم)(،)40
فقد �أوجب عليهم التزامها قبل بيانها(.)41
واختلف ه�ؤالء يف كيفية التزامه قبل البيان :فقال بع�ضهم �إنهم يتعبدون قبل
البيان بالتزامه بعد البيان ،وقال بع�ض �آخر �إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه
جمم ً
ال وبعد البيان بالتزامه مف�سراً(.)42
ومنهم من يرى عدم التوقف ،وي�شرتط �أال يرتك الطلب.
ويرى ه�ؤالء �أن الطلب له طريقان:
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الطريق الأول :الت�أمل يف ال�صيغة ليثبت به املراد.
(.)43
والطريق الثاين :طلب دليل �آخر يعرف به املراد
ومعروف �أن التوقف عن العمل الذي يكون قبل البيان �إمنا يكون يف عهد الر�سالة،
�أما بعد انق�ضاء تلك الفرتة املباركة ،ف�إن البيان قد ح�صل فال جمال للتوقف.
الرتجيح:
()44
الراجح – واهلل �أعلم -هو التف�صيل يف امل�س�ألة ،وهو �أن املجمل ق�سمان :
 ق�سم ال ميكن الرتجيح فيه :فقد يكون الإجمال يف طبيعة اللفظ املجمل ،فاليعرف املراد من الكالم �إال بعد تف�سري وبيان من املجمِ ل ،كما يف (ال�صالة) ملا فر�ضت،
فبينها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .وهذا النوع كان موجوداً يف القر�آن يف ع�صر نزول
الوحي ،ومل ينق�ض ع�صر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إال وقد بينه.
 وق�سم ميكن ترجيح بع�ض وجوهه :بالت�أمل يف معناه ،فقد يكون اللفظال ب�سبب اال�شـرتاك اللفظي� ،أو يكون اللفظ حمتم ً
جمم ً
ال للحقيقة واملجاز� ،أو
حمتم ً
ال للمعنى اللغوي وال�شرعي� ،إىل غري ذلك من الألفاظ املحتملة .فال يتوقف
املجتهد ،وعليه �إزالة الغمو�ض واخلفاء بالبحث والت�أمل و�إعمال الفكر حتى يتو�صل
�إىل حقيقة مراد ال�شارع من اللفظ ،والتوقف �إمنا يكون يف عهد الر�سالة� ،أما بعدها
فال جمال للتوقف .وح�سبه �أنه فتح له باب البيان وعليه �إمتام الطريق ،حيث يهديه
اجتهاده �إىل القرائن التي حتدد املعنى املراد(.)45
قال املازري�( :إن كان الإجمال من جهة اال�شرتاك واقرتن به تنبيه� ،أخذ به ،و�إن
جترد عن تنبيه واقرتن به عرف عمل به ،و�إن جترد عن تنبيه وعرف وجب االجتهاد
يف املراد منها ،وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها اال�ستنباط ،ف�صار داخ ً
ال
يف املجمل خلفائه ،وخارجاً منه لإمكان اال�ستنباط)(.)46
املبحث الرابع
�أنواع املجمل
يتنوع املجمل ب�سبب املعاين التي يرتدد بينها �إىل �أنواع ،منها:
النوع الأول :جممل بني حقائقه:
يكون �إجماله ب�سب تعدد املعاين املت�ساوية وتزاحمها على اللفظ ،وذلك كامل�شرتك،
()76
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عند جترده عن قرينة تعني �أحد معانيه ،التي و�ضع لكل منها على ال�سواء ،مثل لفظ
(القرء) املو�ضوع �إزاء حقيقتني ،وهما الطهر واحلي�ض ،كقوله ﭨ ﭽﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ( ،)47فتجرد لفظ (القرء) يف الآية عن قرينة تدل على
�أحد معنييه ،فح�صل الإجمال للفظ بالن�سبة �إىل حقائقه(.)48
النوع الثاين :جممل بني �أفراد حقيقة واحدة:
وذلك �إذا كان اللفظ مو�ضوعاً ملعنى كلي ،و�أراد منه فرداً معيناً كما يف قوله
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،)49ف�إن لفظ (بقرة) مو�ضوع
حلقيقة واحدة ،لها �أفراد كثرية ،منها ال�صفراء ،واحلمراء ،ومنها الفار�ض ،ومنها
البكر ،ومنها الو�سـط بينهما ،ومنها الذلول ،ومنها العاطلة عن العمل ،ف�إن اهلل تعاىل
�أراد بقرة معينة ،وقد �أعلم بني �إ�سرائيل �أن املراد واحدة معينة منها ،ولكنه مل يبينها
لهم ،بدليل �أن بني �إ�سرائيل �س�ألوا بقولهم( :ما هي) ف�أجابهم مو�سى عليه ال�سالم:
(�إنه يقول� :إنها بقرة ال فار�ض وال بكر عوان بني ذلك  ،)...فال�س�ؤال واجلواب يدل
على �أن املراد بقرة معينة ،ولو كانت بقرة مبهمة ،ملا �س�ألوه وملا �أجابهم(.)50
النوع الثالث :جممل بني جمازاته :وذلك ب�شرطني:
ال�شرط الأول� :إذا انتفت احلقيقة ،ب�أن يكون اللفظ مقرتناً بقرينة مانعة من
�إرادة املعنى احلقيقي ،و�إال كان مبيناً يف املعنى احلقيقي ،كقولك «ر�أيت �أ�سداً» ،ف�إنه
بني يف احليوان املفرت�س.
ال�شرط الثاين� :إذا تكاف�أت املجازات ،وال يوجد مرجح لأحدهما ،كقولك« :ر�أيت
بحراً يف املنزل» ،ف�إنه يحتمل :العامل واجلواد على ال�سـواء ،فيكون جممـ ً
ال بني تلك
املجازات(.)51
النوع الرابع :جممل بني حقيقة وجماز راجح:
واملراد باحلقيقة هنا ،ما ال يكرث ا�ستعمالها ،ب�أن غلب عليها املجاز� ،إال �أنها ال
زالت ت�ستعمل يف بع�ض الأوقات ،وذلك كمن قال� :شربت من النهر ،فال�شرب حقيقة
يف الكرع بفيه ،ولكن هذه احلقيقة قل ا�ستعمال اللفظ فيها ،وكرث ا�ستعماله يف املعنى
املجازي ،وهو ال�شرب بالغرف بالكوز �أو الك�أ�س .فهنا تردد اللفظ بني حقيقة تتعاهد
ﭨ
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يف بع�ض الأوقات ،وجماز راجح متبادر ،فكان جمم ً
ال
املبحث اخلام�س
�أ�سباب الإجمال
الإجمال له �أ�سباب كثرية ،نذكر منها ما ي�أتي:
ال�سبب الأول :اال�شرتاك اللفظي ،وهو :و�ضع اللفظ حلقائق متعددة ،ب�أو�ضاع
خمتلفة ،مع عدم وجود قرينة تعني املراد ،وهو نوعان:
النوع الأول :ا�شرتاك يف املفرد ،وي�شمل اال�سم والفعل واحلرف.
النوع الثاين :ا�شرتاك يف املركب.
 �أما اال�شرتاك يف املفرد ،فمن�ش�أ الإجمال فيه �صالحية اللفظ املفرد لأكرث من معنى.ومثال اال�شرتاك يف اال�سم( :قرء) الواردة يف قوله �سبحانه وتعاىل :ﭽﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،ف�إنها م�شرتكة بني احلي�ض والطهر ،وثبت ورودها يف
كالم العرب لهما على حد �سواء.
ومثال اال�شرتاك يف الفعل( :ع�سع�س) ،يف قوله ﭨ ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ ( ،)53ف�إن
ع�سع�س مو�ضوعة لأقبل و�أدبر(. )54
(،)55
ومثال اال�شرتاك يف احلرف( :من) يف قوله ﭨ ﭽﭺ ﭻ ﭼﭼ
ف�إنها حمتملة ملعنى التبعي�ض ،كقول القائل� :أكلت من الطعام ،و�أخذت من املال.
فيجزيء يف التيمم بع�ض ال�صعيد ،وهو وجه الأر�ض ،من رمل �أو حجر �أو مدر �أو
(.)58
تراب( ،)56وهو قول املالكية( ،)57و�أبوحنيفة وحممد
وهي حمتملة -كذلك– ملعنى ابتداء الغاية ،كقولك� :سرت من الكوفة �إىل
الب�صرة� ،أي مبتد�أ ال�سري من الكوفة( .)59ويكون املعنى :وجوب نقل الرتاب �إىل الوجه
واليدين يف التيمم.
وذلك يقت�ضي �أن يكون التيمم على الرتاب ال احلجارة ،و�إليه ذهب
(.)60
ال�شافعية
 و�أما اال�شرتاك يف املركب :ففي مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﭼ( ،)61فالذي بيده عقده النكاح يحتمل �أن يكون هو الزوج ،لأن بيده عقدها
و�إبرامها ،ونق�ضها وانهدامها ،ومعنى عفوه� :أن يتم لها كمال املهر ،وهذا مذهب �أبي
(.)52
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حنيفة و�أ�صحابه ،وال�شافعي يف اجلديد.
ويحتمل �أن يكون الذي بيده عقده النكاح الويل؛ لأن الويل هو الذي �أك�سبها
ال�صداق ،فله الت�صرف فيه بخالف �سائر مالها ،وهذا قول مالك ،وقول ال�شافعي يف
القدمي(.)62
ال�سبب الثاين :تعدد مرجع ال�ضمري� ،إذا تقدمه �أمران �أو �أمور ي�صلح لكل واحد
منها ،مثال ذلك :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم »:ال مينع جار جاره �أن يغرز خ�شبة يف
جداره» ،ف�إن ال�ضمري يف (جداره) يحتمل �أن يرجع �إىل الغارز� ،أي :ال مينع جاره �أن
يفعل ذلك يف جدار نف�سه ،وعلى هذا فال داللة على القول� :إنه �إذا طلب جاره منه
�أن ي�ضع خ�شبة على اجلدار املطلوب منه وجب عليه التمكني ،ويحتمل �أن يرجع �إىل
اجلار الآخر ،فيكون فيه داللة على ذلك(.)63
ال�سبب الثالث :تعدد مرجع ال�صفة :ومثاله قوله �سبحانه وتعاىل:ﭽ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ( ،)64ملن وقف على ر�أ�س الآية فلم
ي�صلها مبا بعدها ،فاحتمل رجوع و�صف (الكرمي) �إىل العر�ش فا�ستحق اجلر ،وهي
قراءة عا�صم وغريه ،وو�صف العر�ش بالكرمي لنزول الرحمة واخلري منه� ،أو باعتبار
من ا�ستوى عليه ،واحتمل رجوعه �إىل (رب) فا�ستحق الرفع وهي قراءة �أبي جعفر
و�إ�سماعيل و�أبان بن تغلب.
ال�سبب الرابع :احلذف :يعني فيما يحتمل املحذوف �أكرث من تقدير .ومثاله قوله
�سبحانه وتعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ(،)65
يحتمل :يف �أن تنكحوهن ،وعن �أن تنكحوهن� ،أي :و ترغبون �أن تنكحوهن جلمالهن
ومالهن ،بتقدير املحذوف يف� .أو لعدم جمالهن وقلة مالهن ،بتقدير املحذوف عن،
والآية حمتملة للوجهني.
قال ابن كثري( :واملق�صود �أن الرجل �إذا كان يف حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة
يرغب يف �أن يتزوجها ف�أمره اهلل �أن ميهرها �أ�سوة �أمثالها من الن�ساء ف�إن مل يفعل
فليعدل �إىل غريها من الن�ساء ،فقد و�سع اهلل عز وجل وهذا املعنى يف الآية الأوىل التي
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يف �أول ال�سورة ،وتارة ال يكون فيها رغبة ،لدمامتها عنده �أو يف نف�س الأمر ،فنهاه اهلل
عز وجل �أن يع�ضلها عن الأزواج خ�شية �أن ي�شركوه يف ماله الذي بينه وبينها)(.)66
ال�سبب اخلام�س� :أن يكون الإجمال نا�شئاً عن غرابة يف اللفظ يف املعنى الذي
ا�ستعمل فيه ،كما يف قوله �سبحانه وتعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ( ،)67ف�إن (الهلوع)
هو من ي�سـرع يف اجلزع عند �إ�صابة املكروه ،ويف املنع عند �إ�صابة اخلري ،وال �سبيل �إىل
معرفة املراد منه �إىل من املجمل نف�سه؛ لأنه هو الذي �أيهم املراد منه ،ف�إليه يرجع
بيانه ،وقد بني هنا ال�شـارع �سبحانه وتعاىل ذلك بقوله :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﭼ

(.)68

ال�سبب ال�ساد�س :انتقال اللفظ من معناه الظاهر يف اللغة �إىل معنى �شرعي:
ويكون الإجمال ب�سبب نقل اللفظ من معناه اللغوي �إىل معنى �شرعي خا�ص غري
معلوم ،ال ميكن �إدراكه �إال بوا�سطة ال�شارع الذي نقله عن معناه اللغوي .فكثري من
الألفاظ �أعطاها ال�شارع بعد الإ�سالم معنى جديداً ،كال�صالة والزكاة وغريهما من
الألفاظ التي لها قبل ال�شرع مدلول معني .ف�إذا ورد لفظ منها كان جمم ً
ال حتى
يبينه ال�شارع ،ف�إن مل يبينه فال �سبيل �إىل معرفة املراد منه(.)69
مثاله :قوله �سبحانه وتعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ( ،)70ف�إن
ال�صالة يف املعنى اللغوي :هي الدعاء ،وهو معنى معروف ،لكن ال�شارع �أراد به معنى
�آخر ،وهو غري معلوم ،وال ميكن �إدراكه �إال ببيان من ال�شارع .وقد بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بقوله وفعله املراد منه ،وبالبيان علمنا �أن املراد منها :الأقوال والأفعال
املخ�صو�صة.
والزكاة يف اللغة معناها :الطهارة والنماء ،لكن ال�شارع �أراد بها معنى �آ خر ،وهو غري
معلوم ،وال ميكن �إدراكه �إال ببيان من ال�شارع ،وقد بني النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم بقوله وفعله املراد منه.
وقوله �سبحانه وتعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ( ،)71ف�إن الربا يف املعنى اللغوي معناه:
الزيادة مطلقاً ،لكن ال�شارع �أراد به معنى �آخر ،وهو غري معلوم ،وال ميكن �إدراكه �إال
ببيان من ال�شارع ،وقد بني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله وفعله املراد منه.
ال�سبب ال�سابع� :أن يكون اللفظ حمتم ً
ال للحقيقة واملجاز:
()80
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ومن �أمثلته االختالف النا�شيء من تردد اللفظ بني معناه احلقيقي واملجازي ،عند
خفاء القرينة ،كقوله �سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ( ،)72فاختلف
الفقهاء يف معنى كلمة (ينفوا) الواردة �ضمن عقوبات املحاربني يف الآية:
فذهب اجلمهور �إىل �أن املراد بها� :إخراجهم من الأر�ض التي ارتكب فيها الإف�ساد،
وهو املعنى احلقيقي لكلمة (نفى)(.)73
وذهب احلنفية �إىل حمل الكلمة على معناها املجازي ،وهو (ال�سجن) ،وقالوا� :إن
النفي مبعناه احلقيقي متعذر ،وذالك ملا يلي:
 ال�ستحالة نفيه من جـميع الأر�ض ،لأنه ال يكون �إال بالقتل ،والنفي عقوبة غري القتل. و�إن �أريد به النفي من خ�صو�ص �أر�ض امل�سلمني ،كان فيه زج بامل�سـلم يف دار الكفر،والزج بامل�سلم يف دار الكفر ال يجوز.
 و�إن �أريد به خ�صو�ص الأر�ض التي ارتكب فيها الإف�ساد� ،إىل �أر�ض �أخرى من �أر�ضامل�سلمني ،مل يتحقق الغر�ض من العقوبة ،وهو الزجر عن �إخافة امل�سـلمني ،وكف
الأذى عنهم؛ لأنه قد يرتكب فيها مثل ما ارتكب يف الأر�ض الأوىل.
فتعذر احلمل على املعنى احلقيقي لكلمة (النفي) ،وحتمل على معناها املجازي ،وهو
ال�سجن ،وال يرتتب على ذلك حمظور �شرعي(.)74
املبحث ال�ساد�س
�أثر اخلالف يف بع�ض امل�سائل
امل�س�ألة الأوىل :يف اللفظ �إذا كان له م�سمى �شرعي ،وم�سمى لغوي:
مثاله :ال�صالة ،معناها لغة :الدعاء ،و�شـرعاً :الأقوال والأفعال املخ�صـو�صة،
والـزكاة معناها لغة  :الطهارة والنماء  ،و�شرعاً  :القدر الذي يجب على الغني
�إخراجه من ماله ،وال�صيام معناه لغة :الإم�ساك مطلقاً ،و�شرعاً :الإم�ساك عن
�شهوتي البطن والفرج يوماً كام ً
ال ،واحلج ،معناه لغة  :الق�صد �إىل معظم  ،و�شرعاً :
املنا�سك املعلومة ،والنكاح :معناه لغة :الوطء ،و�شرعاً :العقد(.)75
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وقد يقع مثل هذا اللفظ يف الإثبات :نحو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم وقد دخل
على عائ�شة ر�ضي اهلل عنها( :هل عندك �شيء؟ قالت :ال  ،قال :ف�إين �صائم)(.)76
وقد يقع يف النهي :كما روى عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه (�أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن �صيام يومني :يوم الفطر ،ويوم النحر)(.)77
اختلف العلماء فيها �إىل مذاهب �أربعة.
وال�سبب يف اختالفهم هو عدم و�ضوح املراد من الألفاظ عند الإطالق ،ف�إنه ورد
وكان مراداً بها املعنى اللغوي تارة ،وورد وكان مراداً بها ال�شرعي تارة �أخرى.
فال�صالة – مث ً
ال – وردت يف ال�شرع مراداً بها معناها ال�شرعي واللغوي ،كما
وردت يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إذا دعي �أحدكم �إىل طعام فليجب ،ف�إن كان
�صائماً فلي�صل ،و�إن كان مفطراً فليطعم)(.)78
والو�ضوء – �أي�ضاً – ورد مراداً به معناه ال�شرعي ،كما يف احلديث� :أن رج ً
ال �س�أل
ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم�( :أ�أتو�ض�أ من حلوم الإبل ؟يقول نعم  .فتو�ض�أ من حلوم الإبل)(.)79
وورد مراداً به معناه اللغوي ،وهو غ�سل اليدين ،ملا ورد يف حديث عكرا�ش�(:أنه
�أكل مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ثريداً ثم بعده رطباً ،ثم �أوتي مباء فغ�سل ر�سـول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يديه ،وم�سح ببلل يديه وجهه وذراعيه ور�أ�سه ،وقال :يا
عكرا�ش هـذا الو�ضـوء مما غريت النار)(.)80
فمثل هذه الألفاظ� ،إذا �صدرت عن ال�شرع ،هل تكون ظاهرة يف املعنى ال�شرعي،
�أو جمملة بينهما؟
مذاهب العلماء يف امل�س�ألة:
املذهب الأول� :إنها جمملة؛ وذلك لأن املراد بها معان ال يدل اللفظ عليها يف اللغة،
و�إمنا تعرف من جهة ال�شرع ،فافتقرت �إىل بيان؛ ف�إن لفظ (ال�صالة) ،و(الزكاة)،
و(احلج) منقولة من اللغة �إىل معنى �شرعي ،فهي يف هذه احلالة حتتاج �إىل بيان
ما �أريد منها يف اال�صطالح اجلديد؛ لأنه ال يعقل معناها من لفظها ،فال�صالة يف
اللغة هي الدعاء ،والزكاة هي الزيادة ،واحلج هو الق�صد ،واملراد بذلك هي الأفعال
املخ�صو�صة ،وال ينبيء اللفظ عنها ،فكان جمم ً
ال(.)81
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و�إليه ذهب من قال بثبوت النقل من جهة ال�شرع  ،وهو ظاهر كالم الإمام
�أحمد( ،)84ونقله �أبو من�صور عن �أكرث ال�شافعية( ،)85ونقله الغزايل عن القا�ضي
الباقالين( )86وقال( :ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأ�سامي ال�شرعية،
و�إال فهو منكر للأ�سامي ال�شرعية)( .)87وقال ال�شريازي يف باب ذكر وجوه املجمل:
(ومنها الآيات التي ذكر فيها الأ�سماء ال�شرعية ،وهو قوله عزوجل ﭽﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ،وقوله ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،)88وقوله
تعاىل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ( ،)89فمن �أ�صحابنا من قال هي
عامة غري جمملة ،فتحمل ال�صالة على كل دعاء ،وال�صوم على كل �إم�ساك ،واحلج
على كل ق�صد �إال ما قام الدليل عليه ،وهذه طريقة من قال لي�س يف الأ�سماء �شيء
منقول ،ومنهم من قال هي جمملة؛ لأن املراد بها معان ال يدل اللفظ عليها يف اللغة
و�إمنا تعرف من جهة ال�شرع فافتقر �إىل البيان ،كقوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﭼ( ،)90وهذه طريقة من قال إن هذه األسماء منقولة ،وهو األصح)(.)91

املذهب الثاين� :إنها لي�ست جمملة ،بل حتمل على احلقيقة ال�شرعية؛ ف�إن احلقيقة
ال�شرعية �أقوى من احلقيقة اللغوية مطلقاً� ،أي �سواء �أورد اخلطاب على جهة النهي
�أم على جهة الإثبات ،فاللفظ يحمل على املعنى ال�شـرعي الذي يق�صـده ال�شـارع؛ لأن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث لبيان ال�شرعيات ،هو املختار للبي�ضاوي( ،)92وال�صحيح
عند ابن احلاجب(.)93
مثاله :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :االثنان فما فوق جماعة)( ،)94ف�إنه يدل على
�أن حت�صيل ثواب اجلماعة يكون ب�صالة اثنني فما فوقهما  ،وال يريد �أن يبنب حكماً
لغوياً ،وهو �أقل اجلمع اثنان؛ لأنه �صلى اهلل عليه و�سلم بعث لبيان الأحكام ال�شرعية
ال الأحكام اللغوية.
ف�إن تعذر احلمل على ال�شرعي ،حمل على العريف يف عهده؛ لأن التكلم باملعتاد
عرفاً �أغلب من املراد عند �أهل اللغة ،ولأنها املتبادرة �إىل الفهم(.)95
مثاله :ما لو حلف �إن�سان ال يركب دابة ،ف�إن لفظ الدابة و�ضع يف الأ�صل لكل ما
يدب على الأر�ض ،ولكنها خ�ص�صت بالعرف مبا له حافر ،و يحنث احلالف �إذا ركب ملا
ا�شتهر يف عرف اال�ستعمال ،وال يلتفت �إىل احلقيقة اللغوية.
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ف�إن تعذر حمله على العريف حمل على اللغوي ،كقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إذا
دعي �أحدكم �إىل طعام فليجب ،ف�إن كان �صائماً فلي�صل ،و�إن كان مفطراً فليطعم)،
فيحمل على املعنى اللغوي(فليدع)(.)96
املذهب الثالث� :إنه �إذا ورد اللفظ يف الإثبات حمل على املعنى ال�شرعي وما ورد يف
النهي فهو جممل  ،و�إليه ذهب الغزايل(.)97
فمثال وروده يف الإثبات :ما روي عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت دخل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ذات يوم فقال( :هل عندك �شيء؟ قالت :ال ،قال  :ف�إين �صائم)،
ف�إنه يحمل على احلقيقة ال�شرعية ،وهي الإم�ساك اخلا�ص ،فيدل احلديث على �صحة
ال�صوم بنية من النهار ،وال يحمل على املعنى اللغوي؛ لأنه بعث لبيان ال�شرعيات.
ومثال وروده يف النهي :ما روى عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه (�أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن �صيام يومني :يوم الفطر ،ويوم النحر) ،ف�إنه �إذا
حمل على ال�صوم ال�شرعي دل ذلك على �أن املنهي عنه يكون �صحيحاً ،وينعقد �صوم
يوم النحر .ولكن ملا كان قد نهي عنه دل ذلك على �أن اللفظ ال يحمل على املعنى
ال�شرعي؛ لأن املنهي عنه ال يكون �صحيحاً لتنايف ال�صحة والنهي ،وال ميكن حمله
على املعنى اللغوي لعدم وجود ما يرجحه  ،فيكون جمم ً
ال(.)98
املذهب الرابع :ذهب الآمدي �إىل �أن اللفظ �إن وقع يف الإثبات حمل على املعنى
ال�شرعي ،كما قال الغزايل ؛لأنه مبعوث لبيان ال�شرعيات(.)99
�أما �إذا ورد يف النهي ف�إنه يحمل على املعنى اللغوي؛ لأنه لو كان ظاهراً يف املعنى
ال�شرعي لزم �أن يكون املعنى ال�شرعي مت�صوراً ،ال�ستحالة النهي عما ال يت�صور� ،إذا
ت�صور كان �صحيحاً ،لكن النهي عنه والقول ب�صحته متنافيان .فحمله على احلقيقة
ال�شرعية ي�ؤدي �إىل الزم باطل ،لذا يحمل على املعنى اللغوي(.)100
�إذا تقرر ذلك فمما يتعلق به عند التطبيق:
 قراءة الفاحتة يف ال�صالة:اختلف الفقهاء يف حكم قراءة الفاحتة يف ال�صالة :
فذهب جمهور العلماء ،منهم :املالكية( ،)101وال�شافعية( ،)102واحلنابلة(� :)103إىل
�أن قراءة الفاحتة ركن من �أركان ال�صالة للإمام واملنفرد ،وال ت�صح ال�صالة بدونها .
()84
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وا�ستدل اجلمهور بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال �صالة ملن مل يقر�أ فيها
بفاحتة الكتاب)(.)104
جهة اال�ستدالل من احلديث� :أن لفظ (ال�صالة) منقول �إىل املعنى ال�شرعي وهو
العبادة املخ�صو�صة ،فاحلديث بيان حلقيقة ال�صالة ال�شرعية ال�صحيحة ،فوجب �أن
تكون الفاحتة ركنا من �أركانها.
وذهب احلنفية(� :)105إىل �أن قراءة �سورة من القر�آن � ،أو ثالث �آيات من �سوره،
�أو�آية طويلة،
ركن على املنفرد والأمام � ،أما قراءة الفاحتة بعينها فلي�ست ركناً.
وا�ستدلوا بقول �سبحانه وتعاىل :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ(.)106
جهة اال�ستدالل من الآية� :أن اهلل �سبحانه وتعاىل �أمر بقراءة ما تي�سر من
القر�آن ،ومل ي�أمر بقراءة خ�صو�ص الفاحتة(.)107
وقالوا� :إن لفظ (ال�صالة) يف احلديث م�شرتك بني الدعاء والعبادة املخ�صو�صة،
وال توجد قرينة ترجح �أحد معانيه ،فيكون جمم ً
ال  ،في�سقط اال�ستدالل به(.)108
فعمل احلنفية بقوله �سبحانه وتعاىل :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ ،ومل يعملوا
باحلديث(.)109
و�أجاب اجلمهور على ذلك فقالوا� :إن لفظ (ال�صالة) يف احلديث يحمل على
معناه ال�شرعي؛ ف�إنه منقول �إىل العبادة املخ�صو�صة ،والنقل �أوىل من اال�شرتاك(،)110
فال �إجمال فيه.
امل�س�ألة الثانية :قوله تعاىل :ﭽﭝ ﭞ ﭼ( ،)111هل هو جممل �أم ال؟
اختلف الأ�صوليون:
فذهب بع�ض احلنفية �إىل �أنه جممل؛ لأن لفظ الآية يحتمل وجوب م�سح جميع
الر�أ�س ،ووجوب م�سح بع�ضه  ،فداللة اللفظ على كل من هذين املعنيني مت�ساوية،
بحيث ال يرتجح �أحدهما على الآخر(.)112
وذلك لرتدده بني م�سح جميع الر�أ�س ،وم�سح بع�ضه على ال�سواء؛ ب�سبب اال�شرتاك
الذي يف معنى (الباء) ،ف�إنها حتتمل �أكرث من معنى:
فتحتمل �أن تكون زائدة ،وعلى هذا ال يكون الواجب م�سح جميع الر�أ�س؛ لأنه ال
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فرق بني �أن تقول :م�سحت ر�أ�سي ،وبني �أن تقول  :م�سحت بر�أ�سي؛ ف�إن العرب تقول:
حز ر�أ�سه وبر�أ�سه ،وم�سح ر�أ�سه وبر�أ�سه ،ويريدون معنى واحداً.
وحتتمل �أن تكون للإل�صاق ،فيجب بذلك ما ي�سمى م�سحاً؛ ف�إن الإ�صاق للم�سح
بالر�أ�س.
ج -وحتتمل �أن تكون للتبعي�ض ،فتكون مبنزلة (من) التبعي�ضية ،نحـو قوله
�سبحانه وتعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(� ،)113أي :منها ،فيكفي م�سـح
بع�ضه �أي�ضاً.
ف�إذا احتمل امل�سح كل واحد من هذه املعاين على ال�سواء ،وال يوجد دليل على �أن واحداً
من هذه االحتماالت هو املراد ،فهذه هي حقيقة الإجمال(.)114
وذهب اجلمهور� :إىل �أنه ال �إجمال يف الآية؛ لأنه من قبيل املبني.
وانق�سموا يف كيفبة بيانه �إىل فريقني:
ففريق ذهب� :إىل �أنه ظاهر يف م�سح جميع الر�أ�س ،وهم املالكية والإمام �أحمد يف
�أرجح الروايات عنه(.)115
و�أيدوا ذلك مبا ي�أتي(:)116
ل�صقت امل�سـح بالر�أ�س ،وهو ا�سم لكله ال
� -1أن الباء حقيقة يف الإل�صاق ،وقد �أَ َ
لبع�ضه؛ لأن الر�أ�س يتناول جميع ما يطلق عليه هذا اللفظ ،ف�صار املعنى� :أل�صقوا
امل�سح بكل الر�أ�س(.)117
� -2أن الباء دخلت هنا كما دخلت يف �آية التيمم  ،التي هي قوله �سبحانه وتعاىل:
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ(.)118
فكما �أن �آية التيمم ال تدل على م�سح بع�ض الوجه ،كذلك �آية الو�ضوء ال تدل
على م�سح بع�ض الر�أ�س ،بل على جميعه.
� -3إن كل من و�صف و�ضوء الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ذكر �أنه م�سح ر�أ�سه كله.
ف�إن قيل :ثبت �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم م�سح نا�صيته وعمامته ،وهذا ن�ص على
م�سح بع�ض الر�أ�س.
يجاب عنه :ب�أن هذا ن�ص يف اجلميع؛ لأنه لو مل يلزم اجلميع مل يجمع ما بني العمامة
والر�أ�س .فلما م�سح بيده على ما �أدرك من ر�أ�سه ،و�أم َّر يده على احلائل بينه وبني باقيه،
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�أجراه جمرى احلائل ،من جبرية �أو خف ،ونقل الفر�ض �إليه ،كما نقله يف هذين .
وفريق ذهب� :إىل �أن امل�سح يف الآية �إمنا هو ملطلق امل�سح ،ال�صادق ب�أقل ما يطلق
عليه اال�سـم ،و�إليه ذهب جماعة من العلماء منهم ال�شافعية(.)120
وعاجلوا امل�س�ألة بطريقة �أخرى ،فقالوا� :إن الرتكيب يف االية ي�صلح للداللة
على م�سح الكل وعلى م�سح البع�ض ،فهناك احتماالت ثالثة(:)121
الأول :القول باال�شرتاك :ب�أن يكون مو�ضوعاً لكل من هذين املعنيني.
الثاين :القول باملجاز :ب�أن يكون حقيقة يف �أحدهما جمازاً يف الآخر.
الثالث :القول بالقدر امل�شرتك :ب�أن يكون مو�ضوعاً للقدر امل�شرتك بني الكل
وبني البع�ض.
وملا كان اال�شرتاك خالف الأ�صل؛ لأنه حموج �إىل تعدد الوا�ضع ،ولأنه �أقل يف لغة
العرب.
وكذلك املجاز على خالف الأ�صل؛ لأنه يحتاج �إىل العالقة والقرينة.
فلم يبق �إال �أن يكون حقيقة يف القدر امل�شرتك بني كل وبني بع�ض ،دفعاً لال�شرتاك
واملجاز.
فال وجه للقول بالإجمال ،فيكفي يف امل�سح �أدنى ما يتناوله اللفظ ،ولو كان
قلي ً
ال(.)122
وعليه ،ف�إنه يحكم على الكالم ب�أنه جممل �إذا مل ميكن ترجيح �أحد معانيه على
الآخـر ،ف�إن �أمكن ترجيح �أحد معانيه على الأخـر ،فال �إجمال فيه.
()123
امل�س�ألة الثالثة :هل قوله تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
جممل؟ اختلف الأ�صوليون يف ا�شتمال الآية ال�سابقة على �إجمال ،فذهب اجلمهور
�إىل نفي الإجمال عنها .واختار بع�ضهم �أن فيها �إجما ًال.
والقائلون بالإجمال ذكروا يف الآية مو�ضعني ،الأول :لفظ (فاقطعوا) ،ف�إن
القطع يحتمل معنيني:
الإبانة ،كما تقول قطعت اللحم بال�سكني.
ال�شق ،كما تقول بريت القلم فقطعت يدي.
والأ�صل يف الإطالق احلقيقة ،ومل تقم قرينة على تعيني املراد من هذين
املعنيني،فكان لفظ القطع جممال(.)124
واملو�ضع الثاين :لفظ (اليد) ف�إنه يطلق ب�إطالقات ثالثة:
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ما كان من ر�ؤو�س الأ�صابع �إىل الر�سغ.
ما كان من ر�ؤو�س الأ�صابع �إىل املرفق.
ما كان ر�ؤو�س الأ�صابع �إىل املنكب.
والأ�صل يف الإطالق احلقيقة ،وال ندري �أي من هذه املعاين هو املراد �أخذا من
ظاهر اللفظ ،وهذا معنى الإجمال(.)125
و�أجاب اجلمهور عن املو�ضوع الأول :ب�أن لفظ القطع مو�ضوع حقيقة للإبانة،
والإبانة معنى ذو فردين:
�أحدهما� :إبانة بع�ض �أجزاء اللحم عن بع�ض.
والثاين� :إبانة بع�ض �أجزاء اجل�سم عن اجل�سم.
(.)126
وبهذا ظهر �أن ال�شق نوع من الإبانة ،و�أن معنى القطع ال �إجمال فيه
و�أجابوا عن املو�ضع الثاين :ب�أن اليد و�إن ثبت �إطالقها على الكل وعلى البع�ض،
فلي�س ذلك على جهة الت�ساوي ،بل �إطالقها على املعنى الثالث ،وهو ما كان من ر�ؤو�س
الأ�صابع �إىل املنكب� ،إطالق حقيقي ،وال تطلق على املعنيني الآخرين �إال جمازا.
والدليل على ذلك� :أنه ي�صح نفي م�سمى اليد عن الكف (والذي هو البع�ض)،
ب�أن يقال :هذه لي�ست يدا ،بل هي كف .وال ي�صح نفيه عن كل اليد (وهو الإطالق
الثالث) .و�إذا كانت �صحة النفي عالمة املجاز ،وعدم �صحة النفي عالمة احلقيقة،
ظهر �أن اليد حقيقة يف الكل ،و�أن املراد الكل عند الإطالق مع عدم القرينة .وبذلك
ظهر �أن لفظ اليد مبني لي�س جممال،و�أن الآية ال �إجمال فيها(.)127
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اخلامتة
�أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات� ،أحمده �سبحانه وتعاىل يف جميع احلاالت،
و�أ�صلي و�أ�سلم على �سيد اخللق ،و �إمام احلق ،رفيع الدرجات �سيدنا حممد وعلى �آله
الطيبني الطاهرين ،ور�ضي اهلل عن �صحابته الغر امليامني ،و �أ�س�أله �سبحانه �أن يتم
لنا بالباقيات ال�صاحلات.
وبعد ،فهذه خامتة موجزة و�ضعت فيها �أهم ما تو�صلت �إليه من نتائج ،وهي:
�إن املجمل واقع يف الكتاب الكرمي وال�سنة النبوية باتفاق العلماء ،ما عدا داود
الظاهري.
�إن ما يتعلق به حكم تكليفي عملي ف�إنه ال يجوز بقا�ؤه بدون بيان بعد وفاة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم؛ لأن ت�أخري بيانه ت�أخري للبيان عن وقت احلاجة وهذا ال يجوز� .أما
�إن مل يتعلق به حكم تكليفي فيجوز بقا�ؤه جمم ً
ال؛ لعدم وجود �ضرورة تدعو �إىل بيانه.
�إن املجمل ق�سمان :ق�سم ال ميكن الرتجيح فيه :وهو �أن يكون الإجمال يف طبيعة
اللفظ املجمل ،فال يعرف املراد من الكالم �إال بعد تف�سري وبيان من املجمِ ل ،كما يف
(ال�صالة) ملا فر�ضت ،فبينها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .وهذا النوع كان موجوداً
يف القر�آن يف ع�صر نزول الوحي ،ومل ينق�ض ع�صر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إال
وقد بينت ال�سنة كل مايف القر�آن من �إجمال؛ ف�إن كثرياً من الأحكام ال�شرعية جاءت
جمملة يف القر�آن ،فبينها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله �أو بفعله �أو بقوله وفعله،
كما يف ال�صالة وال�صوم والزكاة واحلج ،وغري ذلك ،ومل يرتك النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم البيان عند احلاجة �إليه �أبداً ،بل ترك الأمة على �شريعة بي�ضاء نقية ليلها
كنهارها ،قال تعاىل:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ،
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :لقد تركتكم على مثل البي�ضاء ،ليلها كنهارها ،ال
يزيغ عنها بعدي �إال هالك)(.)128
والق�سم الثاين :ميكن ترجيح بع�ض وجوهه ،بعد اجتهاد ونظر لإزالة �إ�شكاله
ومعرفة املراد منه بالت�أمل يف معناه ،فقد يكون اللفظ جمم ً
ال ب�سبب اال�شـرتاك اللفظي،
ال للحقيقة واملجاز� ،أو حمتم ً
�أو يكون اللفظ حمتم ً
ال للمعنى اللغوي وال�شرعي� ،إىل
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غري ذلك من الألفاظ املحتملة .هذا النوع يتفاوت النا�س يف معرفته بتفاوتهم يف
اللغة ودالالت �ألفاظها ،ولهذا اجتهد الفقهاء ببيانها ،وعمدوا �إىل الن�صو�ص التي
ادعي �أنها جمملة وقاموا برتجيح االحتماالت املوجودة بني معانيها املحتملة.
�إن احلكمة من وقوع املجمل ت�شويق النف�س �إىل البيان ،وت�شوفها �إىل االطالع على
املق�صود ،ف�إذا بُينِّ َ �أت�ضح ور�سخ يف الذهن �أكرث مما لو ورد اللفظ مبيناً لأول مرة ،و�أن
�سامعه ي�ستعد ويعقد العزم على العمل باملجمل متى ح�صل بيانه ،في�ؤجر على ذلك.
يعترب وجود املجمل يف الن�صو�ص ال�شرعية �سبباً يف اختالف �أنظار العلماء يف ما �أراده
ال�شارع من ذلك اللفظ ،الذي �أدى بدوره �إىل اختالفهم يف كثري من الأحكام الفقهية.
�إنه ال بد من اتقان اللغة العربية وتعلمها ،ف�إنها �شرط �أ�سا�سي ومفتاح �ضروري
لفتح �أبواب ال�شريعة ،لأن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية نزال بل�سان العرب ،وطلب
فهمهما �إمنا يكون من هذا الطريق خا�صة ،ﭧ ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ ،وﭧ ﭨ ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ(.)129
من �أهم النتائج التي و�ضحت يل من خالل هذا البحث �أن علماءنا –عليهم
رحمة اهلل– �أبلوا �أح�سن البالء يف تو�ضيح هذه ال�شريعة ،وبيان ن�صو�صها و�أحكامها،
و�أن اختالفهم يف ا�ستنباط الأحكام الفقهية كان له �أ�سبابه ،ومل يخرج اجتهادهم عن
�سبيل الدالالت يف مق�صود ال�شريعة .فعلينا �أن جنلهم ،ونقدر جهدهم ،وندعوا اهلل
�سبحانه وتعاىل لهم بالرحمة ،ونحمل �آراءهم على �أح�سن املحامل .فرحم اهلل هذه
الكوكبة التي �أنارت لنا الطريق ،و�أبلت يف الذود عنه البالء احل�سن ،ورزقنا ح�سن
الأدب معهم ،ونفعنا بعلمهم.
وهذا �آخر ما ق�صدت من هذا البحث ،فلعله جاء م�ستوفياً وا�ضحاً ،وع�سى �أن
يكون قد حقق الغر�ض املق�صود منه .والكمال هلل وحده� ،إنه ح�سبي ونعم الوكيل ،وال
حـول و ال قوة �إال باهلل العلي العظيم.
و�صل اللهم على الهادي �إىل �صراطك امل�ستقيم �سـيدنا حممد ،وعلى �أهل بيته
الطـيبني الطاهـرين ،وار�ض اللهم عن �صحابته الغر امليامني ،ومن تبعهم ب�إح�سان
رب العاملني
�إىل يوم الدّين.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل ّ
()90

جملة ت�أ�صيل العلوم

املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء
 1 .1ال�شورى الآية .38
 2 .2النحل الآية.44
 3 .3الن�ساءالآية .103
 4 .4البقرة.43:
 5 .5امل�ؤمنون الآية .9
 6 .6طريقة الفقهاء :وهو منهج مت�أثر بالفروع الفقيهة ويتجه خلدمتها ،ويتميز هذا املنهج ب�أنه يقرر القواعد
الأ�صولية على �ضوء امل�أثور عن الأئمة من الفروع الفقهية ،بزعم �أنها هي القواعد التي الحظها �أولئك الأئمة
عندما فرعوا تلك الفروع .وا�شتهرت هذه الطريقة ب�أنها طريقة احلنفية لأنهم �أول من كتب على �أ�سا�سها  .ابن
خلدون ،املقدمة �ص. 455
 7 .7هي طريقة نظرية ال تهتم بالفروع ،و�إمنا كان يهتم �أ�صحابها بتحرير امل�سائل وتقرير القواعد على املبادئ
املنطقية ،و�إقامة الأدلة عليها ،جمردة عن الفروع الفقهية� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن علماء الكالم ،ولذلك �سميت
طريقتهم بطريقة املتكلمني .وعلى هذه الطريقة جمهور الأ�صوليني غري احلنفية .ابن خلدون ،املقدمة �ص. 455
8 .8ابن عبد ال�شكور ،م�سلم الثبوت مع �شرح فواحت الرحموت ج� 2ص. 19
 9 .9ابن الهمام ،التحرير يف �أ�صول الفقه مع �شرح تي�سري التحرير  ،ج� ، 1ص . 137
 1010ال�شا�شي� ،أ�صول ال�شا�شي �ص ،76وال�شنقيطي ،مرايف ال�سعود �ص . 104
 1111البزدوي� ،أ�صول البزدوي مع ك�شف الأ�سرار ،ج� 1ص.135
 1212ال�شنقيطي ،مرايف ال�سعود �ص . 104
 1313الغزايل ،امل�ست�صفى ج� 1ص.386
� 1414إمام احلرمني ،الورقات مع �شرح املحلي � ،ص. 47
 1515ال�سرخ�سي� ،أ�صول ال�سرخ�سي ج� 1ص ،167وابن ملك� ،شرح املنار �ص.359
 1616ال�سرخ�سي� ،أ�صول ال�سرخ�سي ج� 1ص.168
 1717البزدوي� ،أ�صول البزدوى مع �شرح ك�شف الأ�سرار ،ج�،1ص. 54
 1818التلويح على التنقيح للتفتازاين ،ج�،1ص.243
 1919الفتح الآية. 10
 2020طـه الآية. 5
 2121وهبة الزحيلي� ،أ�صول الفقه الإ�سالمي ج� 1ص ،345و حممد �أديب �صالح ،تف�سري الن�صو�ص يف الفقه
الإ�سالمي ج� 1ص .341
 2222النووي� ،صحيح م�سلم ب�شرح النووي ج� 11ص.6
 2323ابن منظور ،ل�سان العرب ج� 11ص  ،128واجلوهري ،ال�صحاح ج� 4ص ،1662الفيومي ،امل�صباح املنري �ص.11
 2424ابن احلاجب ،خمت�صر ابن احلاجب مع �شرحه للع�ضد ج� 2ص.158
 2525الباجي ،احلدود يف الأ�صول �ص.45
 2626ال�شورى الآية .٧
 2727الزخرف الآية .٣
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()91

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء
 2828الرازي ،املح�صول ج � 3ص  ،237واملحلي ،حا�شية املحلي على جمع اجلوامع ج�2ص ، 63والعبادي ،الآيات
البينات على �شرح جمع اجلوامع ج�2ص ،115والقرايف� ،شرح تنقيح الف�صول �ص ،280وابن النجار� ،شرح الكوكب
املنري ج�3ص.415
2929ابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج�3ص.415
 3030املرجع ال�سابق نف�سه وال�صفحة.
� 3131أخرجه البخاري ،كتاب الأذان ،باب كم بني الأذان والإقامة ج� 1ص  226حديث رقم.605
 3232التوبة الآية .103
� 3333آل عمران الآية .97
� 3434أخرجه م�سلم ،كتاب احلج ،باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ج� 2 :ص 943 :حديث رقم.1297
 3535املرجع ال�سابق ،كتاب امل�ساقاة ،باب غرز اخل�شب يف جدار اجلار ج� 3ص1230حديث رقم .1609
3636الزرك�شي ،البحر املحيط ج� 3ص.455
3737ابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج�3ص. 415
 3838املرجع ال�سابق.
3939الزرك�شي ،البحر املحيط ج� 3ص ،456وعالء الدين البخاري ،ك�شف الأ�سرار ج�1ص ،146واخلبازي ،املغني يف
�أ�صول الفقه �ص ،129و ابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج�3ص.414
 4040ال�شافعي ،م�سند ال�شافعي ج� 1ص .378
 4141ابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة يف الأ�صول ج� 1ص.264
 4242اجل�صا�ص ،الف�صول يف الأ�صول ج� 1ص .327
 4343عبد العزيزالبخاري ،ك�شف الأ�سرار ج� 2ص.33
� 4444صفي الدين ،نهاية الو�صول يف دراية الأ�صول ج�5ص 812وما بعدها ،وابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة ج1
�ص ،264والباجي� ،إحكام الف�صول ج�1ص ،198-196واجل�صا�ص ،الف�صول يف الأ�صول ج� 1ص  ،327عالء الدين
البخاري ،ك�شف الأ�سرار ج�1ص.147-146
 4545الزرك�شي ،البحر املحيط ج� 3ص.457-456
 4646حممد �أديب �صالح ،تف�سري الن�صو�ص ج� 1ص ،299 -298واخل�ضري� ،أ�صول الفقه �ص ،136وخالف� ،أ�صول
الفقه �ص.206
 4747البقرة الآية . 228
 4848الإ�سنوي ،نهاية ال�سول ج�1ص.555
 4949البقرة الآية . 67
 5050الآمدي ،الإحكام ج�3ص  ، 49-46ابن ال�سبكي ،الإبهاج ج�2ص ، 132والإ�سنوي ،نهاية ال�سـول ج�1ص ،556
وجالل الدين عبد الرحمن ،الإجمال والبيان �ص ،31-30وزهري� ،أ�صول الفقه ج�3ص.7-6
 5151ابن ال�سبكي ،الإبهاج ج�2ص ،132والإ�سنوي ،نهاية ال�سـول ج�1ص .556
5252زهري� ،أ�صول الفقه ر ج�3ص.7-6
 5353التكوير الآية.17
 5454اجلوهري ،خمتار ال�صحاح ج�1ص ،181وابن منظور ،ل�سان العرب ج� 6ص.139

()92

جملة ت�أ�صيل العلوم

املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء
5555ملائدة الآية.6
 5656القرطبي ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ج�5ص ، 236واجل�صا�ص �أحكام القر�آن ج�4ص. 29
 5757الزرقاين� ،شرح الزرقاين على موط�أ الإمام مالك ج�1ص ،167وابن عبد الرب ،التمهيد ج�19ص.289
5858املرغيناين ،الهداية �شرح بداية املبتدي ج�1ص ، 25والطحاوي ،حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح
ج�1ص.78
 5959اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن ج�4ص ، 29والقرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ج�5ص ، 236والطربي ،جامع البيان
ج�5ص. 109
 6060البجريمي ،حا�شية البجريمي ج�1ص ، 118والزجناين ،تخريج الفروع على الأ�صول �ص  ،72-71وابن حجر،
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ج�8ص ،252والنووي� ،صحيح م�سلم ب�شرح النووي ج�4ص.60
 6161البقرة :من الآية.237
 6262ابن قدامة ،املغنى ج� 7ص.195
 6363ابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج� 3ص.417
 6464امل�ؤمنون الآية116
 6565الن�ساء الآية.127
 6666ابن كثري ،تف�سري ابن كثري ج� 1ص.562
 6767املعارج الآية . 19
 6868املعارج الآيتان . 21-20
 6969جالل الدين ،الإجمال والبيان �ص . 27
 7070البقرة الآية . 43
7171البقرة الآية . 275
 7272املائدة.33
 7373ال�شيخ �شلتوت ،الإ�سالم عقيدة و�شريعة �ص.511
 7474ال�شيخ �شلتوت ،الإ�سالم عقيدة و�شريعة �ص.511
� 7575إمام احلرمني ،الربهان ج� 1ص ،421والآمدي ،الإحكام ج� 3ص  ،10والأ�صفهاين ،الكا�شف عن املح�صول ج4
�ص .237
� 7676أخرجه ابن حبان يف �صحيحه كتاب ال�صوم ،باب �صوم التطوع وليلة القدر ج� 8ص ،391والرتمذي ،باب
�صيام املتطوع بغري تبييت ج� 3ص  111رقم( ،) 733والبيهقي باب �صيام التطوع واخلروج منه قبل متامه ج4
�ص 274رقم(. )8123
� 7777أخرجه البخاري ،كتاب ال�صوم ،باب �صوم الفطر ج � 2ص  702رقم (.)1889
� 7878أخرجه م�سلم ،كتاب ا�ستحباب النكاح ،باب الأمر ب�إجابة الداعي ج� 2ص 154رقم (.)1431
� 7979أخرجه م�سلم ،كتاب الطهارة ج� 4ص. 84
� 8080أخرجه الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،كتاب الأطعمة ،باب ما جاء يف الت�سمية يف الطعام ج� 4ص 283رقم ،848
والهيثمي جممع الزوائد ،باب الدعوة يف الوليمة والإجابة ج� 4ص.52
8181ال�شريازي ،التب�صرة �ص ،198والغزايل ،امل�ست�صفى ج� 2ص ،34والآمدي ،الإحكام ج� 3ص ،10وله �أي�ضا،

ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()93

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء
اللمع �ص ،28وابن ال�سبكي ،الإبهاج ج� 2ص ،131و�أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير ج� 1ص ،166وال�سرخ�سي� ،أ�صول
ال�سـرخ�سي ج� 1ص.195
 8282ومعنى النقل لغة هو :حتويل ال�شيء من مو�ضع �إىل مو�ضع �آخر ،يقال :نقل احلجارة� ،أي حولها من مكان
�إىل �آخر .الفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط(�ص .)1375ونعني بالنقل :نقل اللفظ العربي من معنى �إىل معنى
�آخر ،كنقل لفظ الزكاة من معنى النماء �إىل معنى �آخر ،هو �أداء مقدار خم�صو�ص من مال خم�صو�ص ل�صرفه
يف م�صارف خم�صو�صة ،فيقال للمعنى الأ�صلي -النماء -لكلمة زكاة :املعنى اللغوي ،ويقال للمعنى الذي نقل
اللفظ �إليه :املعنى اال�صطالحي ،ويقال اللفظ املنقول :امل�صطلح .الأ�صفهاين ،الكا�شف عن املح�صول يف علم
الأ�صول( ،)226-225/2والقرايف� ،شرح تنقيح الف�صول(�ص .)439وا�صطالحا :عرفها الزرك�شي ب�أنها(( :اللفظ
املو�ضوع ملعنى ،ثم نقل يف ال�شرع ملعنى ثان ،ملنا�سبة بينهما)) .الزرك�شي ،ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع لتاج الدين
ال�سبكي.)446/1( ،
� 8383إمام احلرمني ،الربهان ج� 1ص ،174والإ�سنوي ،نهاية ال�سـول ج� 1ص ،558وابن التلم�ساين ،مفتاح الأ�صول
�ص ،56و�أبو يعلى احلنبلي ،االعدة ج� 1ص ،143و�أبو اخلطاب الكلوذاين ،التمهيد ج� 2ص ، 262وابن النجار� ،شرح
الكوكب املنري ج� 3ص.435
 8484ابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج� 3ص.435
 8585الزرك�شي ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ج� 3ص.474
 8686الغزايل ،امل�ست�صفى ج� 2ص ،34والأ�صفهاين ،بيان املخت�صر �شرح خمت�صر ابن احلاجب ج� 2ص.371
 8787الغزايل ،امل�ست�صفى ج� 2ص.34
 8888البقرة الآية.185
� 8989آل عمران الآية.97
 9090الأنعام الآية.141
9191ال�شريازي ،اللمع يف �أ�صول الفقه �ص.28
 9292البي�ضاوي ،منهاج الو�صول مع نهاية ال�سول ج� 1ص.555
 9393ابن احلاجب ،املنتهى �ص.102
 9494جاء يف البيان والتعريف�( :أخرجه ابن ماجه والدار قطني واحلاكم عن �أبي مو�سى الأ�شعري  ،و�أحمد
والطرباين عن �أمامة الباهلي ،وقال احل�سـيني هو �ضعيف)� .إبراهيم بن حممد احل�سيني ،البيان والتعريف ج1
�ص .25وقال ابن حجر الع�سقالين( :ترجم له البخاري بقوله باب اثنان فما فوقهما جماعة» ،وقال :والق�صة
املذكورة دون قوله»هذان جماعة» �أخرجها �أبو داود والرتمذي من وجه �صحيح .ابن حجر ،فتح الباري ج2
�ص.142
9595الزرك�شي ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ج� 3ص ،475-474وابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج� 3ص.435
 9696املرجع ال�سابق ج� 3ص.436
 9797الغزايل ،امل�ست�صفى ج� 2ص.35
 9898الغزايل ،امل�ست�صفى ج� 2ص.35
 9999الآمدي ،الإحكام للآمدي ج� 1ص.270
 10100وهذا الذي يقوله الغزايل والآمدي مبني على القول ب�أن النهي يقت�ضي �صحة املنهي عنه ،وهو قول مرجوح،

()94

جملة ت�أ�صيل العلوم

املجمل و�أثره يف اختالف الفقهاء
لأن مبني على �أن النهي يقت�ضي �صحة املنهي عنه .والغزايل والآمدي يذهبان �إىل �أن النهي ال يقت�ضي �صحته،
بل �ضعفا القول به ،فبناء هذا القول منهما على ما مل يقوال به ال يجوز .ال�سيد �صالح ،درا�سات يف �أ�صول الفقه
�ص .) 20
 10101الدردير ،ال�شرح الكبري ج� 1ص ،237وابن ر�شد ،بداية املجتهد ج� 1ص.91
 10102ال�شافعي ،الأم � 1ص ،103واالنووي ،املجموع �شـرح املهذب ج� 3ص ،356والنووي ،رو�ضة الطالبني ج� 1ص.242
 10103ابن قدامة ،املغني ج� 1ص ،283و ابن مفلح ،املبدع يف �شرح املقنع ج � 1ص.494
� 10104أخرجه البخاري� ،أبواب ال�صالة ،باب وجوب القراءة للإمام وامل�أموم ج� 1ص 302رقم  ،144وم�سلم ،كتاب
ال�صالة ،باب وجوب قراءة الفاحتة ج� 1ص 295رقم . 394 ، 34
10105ال�سرخ�سي ،املب�سوط ج� 1ص ،19واملرغيناين ،الهداية �شرح البداية ج� 1ص ،48واجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن ج1
�ص.20
 10106املزمل الآية .20
 10107اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن ج� 1ص  ،20وال�سرخ�سي ،املب�سوط ج� 1ص.19
 10108ابن ال�سبكي ،الإبهاج ج� 1ص.325
 10109ابن الهمام ،التحرير �ص ،217وابن �أمري احلاج ،التقرير والتحبري ج� 2ص ،80واملريغناين ،الهداية �شرح
البداية ج� 1ص.48
 11110ابن ال�سبكي ،الإبهاج ج� 1ص.325
11111املائدة الآية. 6
� 11112أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير ج�1ص ،167الأن�صاري ،فواحت الرحموت ج�2ص ،44والإ�سنوي ،نهاية ال�سول
ج�1ص.561
11113الإن�سان الآية .6
 11114الرازي ،املح�صول ج� 3ص.164
 11115الآمدي ،الإحكام ج�3ص ،14وابن النجار� ،شرح الكوكب املنري ج�3ص.423
 11116املراجع ال�سابقة ،وعبد القادر ال�سعدي ،الدالالت النحوية واللغوية ج.109-108
 11117ابن الكاملية ،تي�سري الو�صول ج� 4ص ،81وابن النجار� ،شرح الكوكب املني ج� 3ص.423
 11118املائدة الآية . 6
 11119جالل الدين ،الإجمال والبيان �ص.41
 12120الآمدي ،الإحكام ج�3ص ،14وابن ال�سيكي ،الإبهاج ج�2ص ،135والإ�سنوي ،نهاية ال�سول ج�1ص.562
 12121ابن الكاملية ،تي�سري الو�صول ج� 4ص.81
12122ابن ال�سبكي ،االبهاج ج� 2ص ،229والإ�سنوي ،نهاية ال�سول ج� 1ص.562
 12123املائدة من الآية.38
 12124الإ�سنوي ،نهاية ال�سول ج� 1ص ،562وابن الكاملية ،تي�سري الو�صول ج� 4ص.83-82
 12125الع�ضد� ،شرح الع�ضد ج� 2ص ،160وابن الكاملية ،تي�سري الو�صول ج� 4ص.83
� 12126أبو احل�سني الب�صري ،املعتمد ج� 1ص ،236والآمدي ،الإحكام ج� 2ص ،26-23الإ�سنوي ،نهاية ال�سول ج1
�ص ،562وابن النجار� ،شرح الكوكب املنري �ص.429

ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()95

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
 12127الأ�سنوي ،نهاية ال�س�ؤل ج� 1ص ،562وابن الكاملية ،تي�سري الو�صول ج� 4ص .83
� 12128أخرجه ابن ماجه� ،سنن ابن ماجه ،باب التغليظ يف تعمد الكذب على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ج1
�ص 16حديث رقم  ،43واحلاكم ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،كتاب العلم ج� 1ص 175حديث رقم .331
 12129ال�شعراء الآية .١٩٥

()96

جملة ت�أ�صيل العلوم

الت�شبيه القر�آين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين

د .عبد احلكيم �أحمد �سر اخلتم جيني

@

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

ملخ�ص البحث:
لي�س من املمكن �أن ي�صل الباحثون يف حميط القر�آن �إىل قرار ،ملا ينفرد به من
�سمو الأ�ساليب ومعجز الرتاكيب ،فكلما زدته �إمعاناً زادك متع ًة ،وكلما �أعطيته من
جهدك� ،أعطاك من عذب ثماره ما ي�صقل ذوقك وينمي ملكات اجلمال فيك .
ومن ثم كرثت البحوث يف �أ�ساليب القر�آن ،وتعددت مناهجها وطرقها ،وال
يزال هذا املورد معيناً ال ين�ضب على م ِّر الع�صور والأزمان ،يرده رواد الفكر والبيان
فيتزودون منه ب�أعظم زاد ،وميدون عقولهم بخري مدد .
علي �أن هداين �إىل هذا احلقل الذي هو �أخ�صب حقول
ولقد كان من نعم اهلل َّ
املعرفة ،فبحثت يف وظيفة الت�شيبه والقر�آين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين .
ويف هذا البحث عر�ضت لهذا الفن ،مو�ضحاً مفهومه وحدوده ،و�أثره يف
ت�صوير حال الكافرين و�ش�أنهم ،و�ضالل معتقداتهم و�ضعفها ،وبطالن �أعمالهم،
و�سوء م�صريهم ،ومن خالل ذلك تو�صلت �إىل النتائج التالية:
* �أن الت�شبيه و�سيلة من و�سائل التهذيب والرتبية ،والتب�شري والإنذار ،والرتغيب
والرتهيب ،والتزيني والتقبيح ،والقوة وال�ضعف ،والهداية وال�ضالل ،والتعظيم
والتحقري� ،إىل غري ذلك .
* الغر�ض الأ�سا�سي من الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو تو�ضيح الغام�ض ،وتقريب
البعيد ،وجتلية املعنى ،وبيان الأثر النف�سي الذي ترتكه الآيات ،فالقر�آن يخاطب كل
القوى املدركة يف الإن�سان .
* جعل القر�آن الكرمي النف�س واحل�س حموراً للت�شبيه ،لذا كان الغر�ض من
الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو �إثارة الوجدان ،فال�صورة القر�آنية تعتمد يف تكوينها
غالباً على الأ�سا�س النف�سي .
* الت�شبيه ير�سم �صورة فنية كاملة املالمح ،وا�ضحة العبارة � ،آ�سرة البيان .
* الت�شبيه لي�س �صورة �شكلية جامدة� ،إمنا هو نب�ض وحركة وت�صوير وانفعال ،
وهو �صورة حية خالدة ال تت�أثر بتقادم دهر وال ي�سمو فوقها بيان ،فهو ُيك�سب الكالم
بيانا عجيباً ،حتى يريك املتخيل يف �صورة املحقق ،واملتوهم يف �صورة املتيقن ،والغائب
ك�أنه �شاهد ،وفيه تبكيت للخ�صم الألد .
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* الت�شبيه �إمنا ُي�صار �إليه ملا فيه من رفع احلجب عن الغر�ض املطلوب .
* بع�ض �صور الت�شبيه يف القر�آن جاءت مقرونة باحل�ض على التفكري� ،أو تقدير
العلماء واملفكرين� ،أو م�صحوبة بال�سخرية من اجلهال والأغبياء .
* ت�شبيهات القر�آن دائماً ما ت�ستمد خ�صائ�صها من الطبيعة ،فهي كثرياً ما
تظهر الأمور املعنوية بال�صورة احل�سية ،مما ي�ؤثر يف النف�س الب�شرية مل�شاهدتها لها
و�إدراكها لعنا�صرها .
مقدمة:
احلمد هلل الذي �أنار قلوب عباده املتقني بنور كتابه املبني ،وجعل القر�آن �شفاء
ملا يف ال�صدور وهدى ورحمة للم�ؤمنني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء و�أ�شرف
املر�سلني� ،سيدنا حممد وعلى �آله الطيبني الطاهرين و�أ�صحابه الأبرار ومن تبعهم
ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،وبعد...
الت�شبيه لغة :التمثيل ،وهو م�صدر م�شتق من مادة «�شبه» ،يقول ابن منظور( :
وال�شبه وال�شِ به وال�شبيه :املثل ،واجلمع �أ�شباه ،و�أ�شبه ال�شيء ال�شيء :ماثله ،و�أ�شبه
علي ،وت�شابه ال�شيئان ،وا�شتبها� :أ�شبه كل واحد منهما �صاحبه،
فالناً و�شابهه ،وا�شتبه ّ
و�شبه به مثله ،والت�شبيه التمثيل)(. )1
�أما الت�شبيه يف ا�صطالح البالغيني ،فله �أكرث من تعريف ،وهذه التعاريف و�إن
اختلفت لفظاً فهي متفقة يف املعنى .
فابن ر�شيق القريواين مث ً
ال يعرف الت�شبيه بقوله( :الت�شبيه �صفة ال�شيء مبا
قاربه و�شاكله من جهة واحدة �أو جهات كثرية ال من جميع جهاته؛ لأنه لو نا�سبه
منا�سبة كلية لكان �إياه� ،أال ترى �أن قولهم :خ َّد كالوردة �إمنا �أرادوا حمرة �أوراق الورد
وطراوتها ال ما �سوى ذلك من �صفرة و�سطه وخ�ضرة كمائمه)(.)2
ويعرفه �أبو هالل الع�سكري فيقول( :الت�شبيه الو�صف ب�أحد الو�صفني ينوب
مناب الآخر ب�أداة الت�شبيه ،وذلك كقولك :زيد �شديد كالأ�سد ،فهذا القول هو ال�صواب
يف العرف ،وداخل يف حممود املبالغة و�إن مل يكن زيد يف �شدته كالأ�سد حقيقة)(. )3
ويعرفه اخلطيب القزويني بقوله( :الت�شبيه هو الداللة على م�شاركة �أمر
لأمر يف املعنى) (. )4
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()99

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

ويقول �أبو العبا�س املربد( :واعلم �أن للت�شبيه حداً  ،فالأ�شباه تت�شابه من وجوه
وتتباين من وجوه ،و�إمنا ينظر �إىل الت�شبيه من حيث وقع)(. )5
ويقول قدامة بن جعفر( :الت�شبيه �إمنا يقع بني �شيئني بينهما ا�شرتاك يف معان
تعمهما ويو�صفان بها ،وافرتاق يف �أ�شياء ينفرد كل واحد منهما عن �صاحبه ب�صفتها،
و�إذا كان الأمر كذلك ف�أح�سن الت�شبيه هو ما وقع بني ال�شيئني ا�شرتاكهما يف ال�صفات
�أكرث من انفرادهما فيها)(. )6
وللت�شبيه تعريفات �أخرى كثرية ال تخرج يف جوهرها وم�ضمونها ع َّما ذكر .
ومن جمموع هذه التعريفات ن�ستطيع �أن نقول �أن الت�شبه هو :بيان �أن �شيئاً �أو
�أ�شياء �شاركت غريها يف �صفة �أو �أكرث ،ب�أداة هي الكاف �أو نحوها ،ملفوظة �أو مقدرة
تقرب بني امل�شبه وامل�شبه به يف وجه ال�شبه .
والت�شبيه �أ�سبق مباحث علم البالغة منذ العناية ب�ش�ؤونها ،فقد دارت فيه مباحث
كثرية ،ولكن الدرا�سات التي قام بها الإمام عبد القاهر يف الت�شبيه تعد خال�صة جلهود
�سابقيه ،مع اعتبار �إ�ضافاته وابتكاراته ذات القيمة الكبرية .
والهدف من هذا البحث لي�س درا�سة الت�شبيه ومراحل تطوره� ،إمنا الغر�ض
درا�سة �أ�سلوب الت�شبيه يف القر�آن الكرمي وحتليل �صوره وبيان �أثره يف ت�صوير املعاين
وتر�سيخ مفاهيم العقيدة الإ�سالمية ،فقد اعتمد القر�آن الكرمي يف كثري من �آياته
على التمثيل والت�صوير .
والتمثيل والت�صوير �إمنا هما الطريق �إىل املعاين املحتجبة يف الأ�شياء حتى
يربزها ويك�شف عنها وي�صورها للأفهام ،فكثرياً ما �ضرب القر�آن الأمثلة للداللة
على �أنه الواحد الأحد ,و�أنه القادر ،و �ضرب الأمثلة لإثبات البعث ،وللك�شف عن كثري
من احلقائق التي يجب �أ َّال ي�شك يف �صدقها عاقل .
َ ()7
ا�س فيِ َه َذا ا ْل ُق ْر�آنِ مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َّل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُرون)
قال تعاىلَ ( :و َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا لِل َّن ِ
ا�س َومَا َي ْع ِق ُلهَا �إِلاَّ ا ْل َعالمُِو َن)(. )8
 ،وقال تعاىلَ ( :و ِت ْل َك ْ أ
الَ ْم َث ُال َن ْ�ض ِر ُبهَا لِل َّن ِ
ومل يفرق كثري من البالغيني بني م�صطلحي الت�شبيه والتمثيل ،منهم
الزخم�شري الذي �أ�شار �إىل التمثيل يف كثري من املواقع وهو يريد به الت�شبيه(. )9
�أما علماء البيان الذين فرقوا بني الت�شبيه والتمثيل ،فمنهم الإمام عبد
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القاهر اجلرجاين الذي جعل الت�شبيه عاماً والتمثيل خا�صاً وميز بينهما ،فكل متثيل
عنده ت�شبيه ،ولي�س كل ت�شبيه عنده متثيل( ،)10وقد تابعه يف ذلك كثري من البالغيني،
منهم الرازي واخلطيب وال�سكاكي.
�أهداف البحث:
 /1ت�صوير حال الكافرين و�ش�أنهم ،وتو�ضيح �ضالل معتقداتهم و�ضعفها،
وبطالن �أعمالهم ،و�سوء م�صريهم .
 /2تو�ضيح الوجوه البالغية وقيمتها وما ينك�شف عنها من �أ�سرار ولطائف،
وذلك يف �أعلى قمة بيانية وهي القر�آن الكرمي .
 /3درا�سة القيم البالغية لآي الذكر احلكيم وحتليلها وا�ستجالء معانيها ،وذلك
من خالل �صور الت�شبيه ،باعتباره و�سيلة من و�سائل الك�شف والإي�ضاح ،والتهذيب
والرتبية ،والتب�شري والإنذار ،والرتغيب والرتهيب ،والتزيني والتقبيح ،والقوة
وال�ضعف ،والهداية وال�ضالل ،والتعظيم والتحقري� ،إىل غري ذلك ...
 /4التو�سع يف الدرا�سات القر�آنية ،وجعل القر�آن الكرمي جما ًال للتطبيق العلمي
لكثري من الظواهر ال ُلغوية والبالغية .
� /5إ�ضافة جديدة حلقل الدرا�سات البالغية القر�آنية ،تفتح جما ًال �أرحب
لدرا�سات �أخرى ،وتنمي احل�صيلة العلمية من خالل التطبيق واالطالع على م�صادر
املعرفة املتنوعة .
�أ�سباب اختيار املو�ضوع:
تتمثل يف �أهمية علم البالغة لكل من ت�صدى لدرا�سة �أ�ساليب القر�آن الكرمي،
ومعجز تراكيبه ،وفهم معانيه ,وك�شف وجوه �إعجازه املتمثلة يف ح�سن الت�أليف و�سحر
البيان ,وجزالة الكلمات وعذوبتها .
�أهمية البحث:
 /1جاءت �أهمية هذا البحث نابعة من ات�صاله بخدمة القر�آن ،فهو ميثل فر�صة
للباحث للتفكر والتعبد والتالوة .
 /2ا�ستجابة للآراء املنادية بالتو�سع يف الدرا�سات القر�آنية .
 /3جعل القر�آن الكرمي جما ًال للتطبيق العلمي للظواهر ال ُلغوية والبالغية ،ملا
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يتميز به من خ�صائ�ص و�سمات تك�شف مناحي اجلمال يف الأ�سلوب القر�آين .
م�شكل البحث:
 /1الك�شف عن قيمة الت�شبيه والتمثيل يف القر�آن الكرمي .
 /2تو�ضيح �أثر الت�شبيه ودوره يف تر�سيخ مفاهيم العقيدة الإ�سالمية .
 /3حتليل الآيات الواردة يف �ش�أن الكافرين ،وتو�ضيح �ضالل معتقداتهم و�ضعفها،
وبطالن �أعمالهم ،و�سوء م�صريهم .
فر�ضيات البحث:
 /1ما قيمة الت�شبيه ؟ .
 /2ما دور الت�شبيه القر�آين و�أثره يف ت�صوير حال الكافرين؟ .
 /3كيف �صورت الت�شبيهات القر�آنية حال الكافرين و�ش�أنهم ،وكيف بينت �ضالل
معتقداتهم و�ضعفها ،وبطالن �أعمالهم ،و�سوء م�صريهم؟.
 /4كيف �صور الت�شبيه القر�آين خبايا النف�س الإن�سانة واحليوانية؟ .
 /5ما الفرق بني ت�شبيهات القر�آن وغريها من الت�شبيهات الأخرى؟ .
منهج البحث:
املنهج اال�ستقرائي التحليلي .
خطة البحث:
اقت�ضت طبيعة هذا البحث �أن يجيء يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة
ونتائج وتو�صيات ،ميكن تف�صيل ذلك يف ما يلي:
املبحث الأول :خ�ص�صته ل�صور الت�شبيه القر�آين ودورها يف ك�شف �ضالل
الكافرين و�ضعف معتقداتهم .
�أما املبحث الثاين :فقد جعلته ل�صور الت�شبيه القر�آين ودورها يف ب ـطــالن
�أعمال الكافرين ،ثم عر�ضت يف املبحث الثالث �صوراً من الت�شبيه تك�شف �سوء
م�صريهم وعاقبتهم .
املبحث الأول
�صور الت�شبيه القر�آين ودورها يف ك�شف �ضالل الكافرين و�ضعف معتقداتهم
الغر�ض الأ�سا�سي من الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو تو�ضيح الغام�ض ،وتقريب
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البعيد ،وجتلية املعنى ،وبيان الأثر النف�سي الذي ترتكه الآيات .
وقد جعل القر�آن الكرمي النف�س واحل�س حموراً للت�شبيه ،بل جعل الن�صيب
الأكرب واحلظ الأوفى للنف�س ،لذا كان الغر�ض من الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو
�إثارة الوجدان والت�أثري يف النف�س ،فهو يعمد �إىل ر�سم �صورة فنية للم�شبه به تو�ضح
الغر�ض الذي �سيق من �أجله الت�شبيه ،ولكي ن�ستجلي ذلك علينا �أن نقف عند بع�ض
الآيات يف كتاب اهلل تعاىل .
منها قوله تعاىلَ { :و َم َث ُل ا َّلذِ َ
ين َك َف ُرواْ َك َم َثلِ ا َّلذِ ي َي ْنع ُِق بمِ َ ا َال َي ْ�س َم ُع ِ�إ َّال ُد َعاء
َو ِندَاء ُ�ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال َي ْع ِق ُلو َن}(. )11
�إذا تدبرنا هذه الآية ،ر�أينا فيها روعة اجلالل والإبداع ،فقد مثل اهلل تعاىل
للكفرة الفجار عدم انتفاعهم بالقر�آن وحججه الوا�ضحة مبثل بهائم الذي ينعق .
واملعنى :ومثل داعيهم �إىل الإميان يف �أنهم ال ي�سمعون من الدعاء �إال جر�س النغمة
ودوي ال�صوت  ،من غري �إلقاء �أذهان وال ا�ستب�صار كمثل الناعق بالبهائم التي ال تعي
وال تفهم(. )12
فه�ؤالء الكفار كالبهائم ال�سارحة ،ال ي�سمعون وال يفهمون كالم رب العزة
واجلالل ،ي�سمعون القر�آن وي�صمون عنه الآذان� ،أي هم كال�صم ال ي�سمعون من
يدعوهم �إىل الإميان ،وكاخلر�س ال ينطقون بخري ،وكالعمي ال يب�صرون طريق
الر�شاد والهدى ،فهم يف �ضاللتهم يتخبطون ال يفقهون وال يعقلون(. )13
و�إذا ت�أملنا قوله تعاىل ( :ينعق مبا ال ي�سمع ) ف�إن النعق هو رفع ال�صوت
�إىل �أعلى درجة ال�صياح ،فالراعي يرفع ال�صوت وي�صيح بالأغنام فيزجرها حمذراً
لها من اخلطر ولكنها ال ت�ستجيب له ،لأنها ال تفهم مراده وال كالمه ،وهكذا مثل
الكفار مع من يريد �أن ينقذهم من عذاب النار ،ال ي�سمعون وال يفقهون ،فهم �شر من
البهائم والأنعام� ،أو مثل داعي الذين كفروا �إىل الإميان كمثل الذي ينعق� ،أو كمثل
بهائم الذي ينعق ،وذلك ب�أنهم ال ي�سمعون من الدعاء �إال جر�س النغمة ودوي ال�صوت
من غري �إلقاء �أذهان وال ا�ستب�صار ،فقد مثلهم املوىل عز وجل بالناعق بالبهائم التي
ال ت�سمع �إال دعاءه ونداءه وت�صويته وزجره ،وال تفقه �شيئاً �آخر ،وال تعي كما يعي
العقالء ويفهمون ،ويف هذا بيان لإعرا�ضهم عن دعوة احلق ،فالإنذار وعدمه عندهم
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�سواء ،لأنهم يف ال�ضالل �سادرون  .وقد �آثر القر�آن كلمة (ينعق) ملا فيها من منا�سبة
للمعنى ،والنعيق :الت�صويت ،يقال :نعق الراعي بال�ض�أن (. )14
فالقوم هنا م�شبهون بالأنعام ،فهي ت�سمع ال�صوت دوياً وال متيز ما فيه من
معان وقيم مدعو �إليها ،وهذا التعبري القر�آين من قبيل الت�شبيه املركب ،حيث �شبه
هيئة �إعرا�ضهم عن دعوة احلق بهيئة قطيع من الأغنام ينعق بها راعيها فال تعي وال
ت�سمع ،ووجه ال�شبه بني كل من الطرفني هو ال�ضالل و�سلب الإدراك .
�ضاللهم بالأنعام ،بل هم �أكرث منها
والقر�آن كثرياً ما ي�شبه الكافرين يف
ٍ
�ضال ًال .
وب َّال َي ْف َقهُو َن
قال تعاىلَ (:و َل َق ْد َذ َر�أْ َنا لجِ َ َه َّن َم َكثِرياً ِّم َن الجْ ِ ِّن َوالإِ ِ
ن�س َل ُه ْم ُق ُل ٌ
ِبهَا َو َل ُه ْم �أَ ْعينُ ٌ َّال ُي ْب ِ�ص ُرو َن ِبهَا َو َل ُه ْم �آ َذ ٌان َّال َي ْ�س َم ُعو َن ِبهَا �أُ ْو َلـئ َِك َكالأَ ْن َعا ِم َب ْل هُ ْم �أَ َ�ض ُّل
ْ َ ُ َ (.)15
�أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم الغا ِفلون)
وهذا ت�صوير ثان لبيان �ضاللهم ،والهدف واحد يف الت�شبيهني� ،إال �أن الت�شبيه
ال�سابق ملحوظ فيه حالهم مع الداعي لهم �إىل احلق� ،أما الت�شبيه الثاين فهو يو�ضح
حالهم مع كل ما يجب فهمه ،ومع كل ما جتب ر�ؤيته ،ومع كل ما يجب �سماعه ،ويف هذه
ن�س) وهذا اخلرب واحلكم
ال�صورة خرب وحكم( َو َل َق ْد َذ َر�أْ َنا لجِ َ َه َّن َم َكثِرياً م َِّن الجْ ِ ِّن َوالإِ ِ
وب َّال َي ْف َقهُو َن ِبهَا َو َل ُه ْم �أَ ْعينُ ٌ َّال ُي ْب ِ�ص ُرو َن ِبهَا َو َل ُه ْم �آ َذ ٌان
ذكرت بعده م�سوغاته ( َل ُه ْم ُق ُل ٌ
َّال َي ْ�س َم ُعو َن ِبهَا) وهذه ال�صفات الثالث املذكورة مقت�ضية لذلك امل�صري ،وهو دخولهم
جهنم ،ويف نف�س الوقت ممهدة حلكم �آخر ودالة عليه (�أُ ْو َلـئ َِك َكالأَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم �أَ َ�ض ُّل
�أُ ْو َلـئ َِك ُه ُم ا ْل َغا ِف ُلو َن) فه�ؤالء الكفار �أ�شد �ضال ًال من الأنعام؛ لأنها تنقاد �إىل �أربابها
التي تعلفها وتتعهدها بالرعاية ،وتهتدي ملراعيها وم�شاربها ،وه�ؤالء ال ينقادون لربهم
وال يعرفون �إح�سانه �إليهم من �إ�ساءة ال�شيطان لهم ،وال يطلبون الثواب الذي هو �أعظم
املنافع ،وال يتقون العقاب الذي هو �أ�شد امل�ضار واملهالك ،وال يهتدون للحق الذي هو
امل�صدر الهنيء والعذب الروي ،لذلك كانوا هم الكاملني يف الغفلة(. )16
وجاء ت�شبيههم بالأنعام كذلك يف قوله تعاىل�( :أَ ْم تحَ ْ َ�س ُب �أَ َّن �أَكْثرَ َ هُ ْم َي ْ�س َم ُعو َن
ال ْن َعا ِم َب ْل هُ ْم �أَ َ�ض ُّل َ�س ِبي ً
ال)(. )17
�أَ ْو َي ْع ِق ُلو َن �إِ ْن هُ ْم ِ�إلاَّ َك َْ أ
وحتى تكتمل ال�صورة من كل الوجوه� ،شبه احلق تعاىل �أكلهم ب�أكل الأنعام
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فقال �سبحانهَ (:وا َّلذِ َ
ال ْن َعا ُم َوال َّنا ُر َم ْث ًوى َّل ُه ْم)
ين َك َف ُروا َي َت َم َّت ُعو َن َو َي�أْ ُك ُلو َن َك َما َت�أْ ُك ُل َْ أ
(� ،)18أي ي�أكلون غافلني غري مفكرين يف العاقبة كما ت�أكل الأنعام يف امل�سارح واملعالف
غافلة عما هي ب�صدده من النحر والذبح(. )19
الآن قد اكتملت ال�صورة التي ر�سمها القر�آن لت�شبيه الكافرين بالأنعام حتى
ال يكادوا ميتازون عنها �إال يف الهيكل العام .
وهناك خا�صة فريدة يف ت�شبيه القر�آن ال بد من الإ�شارة �إليها ،فعندما �شبه
القوم بالأنعام ترقى يف الت�شبيه ومل ير�ض م�ساواتهم بالأنعام فقال( :بل هم �أ�ضل) .
وقد جاء مثل هذه اخلا�صة �أي�ضاً يف قوله تعاىلُ (:ث َّم َق َ�ستْ ُق ُلو ُب ُكم مِّن َب ْعدِ َذل َِك
َف ِه َي َكالحْ َِجا َر ِة �أَ ْو �أَ َ�شدُّ َق ْ�س َو ًة َو�إِ َّن مِ َن الحْ َِجا َر ِة لمَ َا َي َت َف َّج ُر مِ ْن ُه الأَ ْنهَا ُر َو�إِ َّن مِ ْنهَا لمَ َا َي َّ�ش َّق ُق
َف َي ْخ ُر ُج مِ ْن ُه المْ َاء َو�إِ َّن مِ ْنهَا لمَ َا َي ْه ِب ُط مِ ْن َخ ْ�ش َي ِة اللهّ ِ َومَا اللهُّ ِب َغافِلٍ َع َّما َت ْع َم ُلو َن)(.)20
فقد ترقى الت�شبيه هنا كما ترقى يف املو�ضعني ال�سابقني ،وهذا الرتقي حقيقة
واقعة ،فاحلجارة �أنواع :نوع يتفجر منه الأنهار ،ونوع ي�شقق فيخرج منه املاء ،ونوع
يح�س ويت�أثر ويهبط من خ�شية اهلل ،وقلوب ه�ؤالء ذاهبة يف التجمد والتحجر مذهباً
فقدت فيه وظائفها ففاقت ال�صخور يف ق�سوتها وهي كتلة من حلم ودم .
ولبلوغ قلوبهم يف الق�سوة درجة عظيمة عدل القر�آن عن الإتيان ب�أفعل
التف�ضيل من الفعل نف�سه ،فلم يقل�( :أق�سى) بل قال�( :أ�شد ق�سوة) لأن هذا التعبري
�أو�ضح يف داللته على املراد هنا(. )21
وهذه طائفة �أخرى من الت�شبيهات حتمل يف طياتها �صوراً متعددة ذات روعة
ودقة وان�سجام .
ري �أَ ْم ه َْل َت ْ�س َتوِي ُّ
الظ ُل َم ُ
ات َوال ُّنو ُر
قال تعاىلُ (:ق ْل ه َْل َي ْ�س َتوِي الأَ ْع َمى َوا ْل َب ِ�ص ُ
�أَ ْم َج َع ُلواْ للِهّ ِ �شُ َر َكاء َخلَ ُقواْ َك َخ ْل ِق ِه َف َت َ�شا َب َه الخْ َ ْل ُق َعلَ ْي ِه ْم ُقلِ اللهُّ َخال ُِق ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َوهُ َو
ال�س ْي ُل َز َبداً
ال�س َماء َماء َف َ�سا َلتْ �أَ ْو ِد َي ٌة ِب َق َد ِرهَا َف ْ
اح َت َم َل َّ
ا ْل َواحِ ُد ا ْل َقهَّا ُر * �أَن َز َل مِ َن َّ
َّرا ِبياً َوممِ َّ ا ُيو ِقدُو َن َعلَ ْي ِه فيِ ال َّنا ِر ا ْب ِت َغاء حِ ْل َي ٍة �أَ ْو َم َتا ٍع َز َب ٌد ِّم ْث ُل ُه َك َذل َِك َي ْ�ضر ُِب اللهُّ
ا�س َف َي ْم ُك ُث فيِ الأَ ْر ِ�ض َك َذل َِك
الحْ َ َّق َوا ْل َباطِ َل َف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َي ْذه َُب ُج َفاء َو�أَ َّما َما َين َف ُع ال َّن َ
َي ْ�ضر ُِب اللهُّ الأَ ْم َثا َل)(. )22
يقول �إمام البيان ال�شيخ عبد القاهر اجلرجاين :النور يف القر�آن م�ستعار للبيان
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()105

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

واحلجة ،وي�ستعار للعلم نف�سه �أي�ضاً وللإميان ،وكذلك حكم الظلمة �إذا ا�ستعريت
لل�شبهة واجلهل والكفر ،و�إذا ا�ستعريت لل�ضاللة والكفر فلأن �صاحبها كمن ي�سعى يف
الظلمة فيذهب يف غري الطريق ،ورمبا ُدفِع �إىل هلك وتردى يف �أهوية(. )23
ففي الآية الأوىل :ا�ستعار القر�آن لفظ (الأعمى ) للكافر ،ثم ا�ستعار لفظ
الظلمات للكافر �أي�ضاً ،وهنا تتحد ال�صلة الوثيقة بني الكفر والعمى ، ،فهو �أعمى
يف ظالم ،والعمى وحده حجب للر�ؤيا ،فكيف �إذا كان هذا الأعمى يف ظالم؟ �إنه �أ�شد
عر�ضة للهالك ،حيث ال يتقي بنف�سه ال�شر وال يتقيه �سواه ،لأنهم ال يرونه ُ
{ظ ُل َم ٌات
َب ْع�ضُ هَا َف ْو َق َب ْع ٍ�ض}( . )24هكذا يقول القر�آن .
والأعمى الذي يتخبط يف الظالم يحكم على الأ�شياء �أحكاماً خاطئة ،وكذلك
حال الكافرين ،فقد �س َول لهم �ضاللهم �أن يجعلوا هلل �سبحانه وتعاىل �شركاء ال
يخلقون �شيئاً وهم ُيخلقون .
وهذه �صورة �أخرى حتمل مالمح ال�صورة املتقدمة ،فقد �ضُ رب النور مث ً
ال
للهداية ،كما �ضربت الظلمات مث ً
ال للكفر وال�ضالل ،ونفت �أن يكون بني الفريقني
ال للكفر وال�ضالل ،واحلياة مث ً
�شبه  .و�ضُ رب املوت مث ً
ال للإميان والهدى ،وذلك يف
ا�س َك َمن َّم َث ُل ُه
قوله تعاىل�{ :أَ َو َمن َكا َن َم ْيتاً َف�أَ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُنوراً يمَ ْ �شِ ي ِب ِه فيِ ال َّن ِ
فيِ ُّ
الظ ُل َماتِ َل ْي َ�س ِب َخا ِر ٍج ِّم ْنهَا َك َذل َِك ُز ِّي َن ِل ْل َكا ِفر َ
ِين َما َكا ُنواْ َي ْع َم ُلو َن}(. )25
�أما يف الآية الثانية :فقد مثل القر�آن احلق و�أهله باملاء الذي ينزل من ال�سماء
فت�سيل به �أودية النا�س فيحيون وينتفعون به ،مثله بالفلز الذي ينتفعون به يف �صوغ
احللي والأواين املختلفة ،و�أن ذلك ماكث يف الأر�ض باق ،فاملاء تبقى �آثاره ،واجلواهر
تبقى �أزمنة طويلة  .وم َثل الباطل يف �سرعة ا�ضمحالله وو�شك زواله بزبد ال�سيل
الذي يرمي به ،وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه �إذا �أذيب( . )26فاحلق ثابت وهو كثري
النفع ،والباطل زائل لي�س له قرار� ،ضل من مت�سك به ،وكذلك ي�ضرب اهلل الأمثال .
و�ضرب املثل اعتماده وذكره ،وعرب عنه بـ (ال�ضرب)؛ لأن املثل له من الت�أثري القوي
يف النفو�س مثل ما لل�ضرب فيها من الإح�سا�س(. )27
وكما �صورت الت�شبيهات القر�آنية �ضالل معتقدات الكافرين� ،صورت كذلك
�ضعف معتقداتهم ،فها هي ت�صور حالهم بحال الكلب ،ذلك املخلوق احلقري .
ان�سلَ َخ مِ ْنهَا َف�أَ ْت َب َع ُه َّ
ال�ش ْي َط ُان
يقول �سبحانهَ (:وا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم َن َب َ�أ ا َّلذِ يَ �آ َت ْي َنا ُه �آ َيا ِت َنا َف َ
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الت�شبيه القر�آين ودوره يف ت�صوير حال الكافرين

َف َكا َن مِ َن ا ْل َغا ِو َ
ين * و َل ْو �شِ ْئ َنا َل َر َف ْع َنا ُه ِبهَا َو َلـ ِك َّن ُه �أَ ْخلَ َد �إِلىَ الأَ ْر ِ�ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه
َك َم َثلِ ا ْل َك ْل ِب ِ�إن تحَ ْ مِ ْل َعلَ ْي ِه َي ْله َْث �أَ ْو تَترُْ ْك ُه َي ْلهَث َّذل َِك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّلذِ َ
ين َك َّذ ُبواْ ِب�آ َيا ِت َنا
�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرو َن}(.)28
َفا ْق ُ�ص ِ�ص ا ْل َق َ�ص َ
يقول الزخم�شري ( :ف�صفته التي هي مثل يف اخل�سة وال�ضعة ،ك�صفة الكلب
يف �أخ�س �أحواله و�أذلها ،وهي حالة دوام ال َّلهث وات�صاله به �سواء حمل عليه� ،أي �شد
عليه وهيج فطرد� ،أو ترك غري متعر�ض له بحمل عليه) (. )29
هذا الو�صف يت�ضمن و�صفهم باحلقارة وال�ضعة ،فالكلب كما هو معروف ال
يطيعك يف ترك اللهث� ،سواء حملت عليه �أو تركته ،وكذلك الكافر ال يطيع بالإميان
على رفق وال على عنف  .فالت�شبيه �إذن قد �صور خبايا النف�س الإن�سانية واحليوانية
وكيف تلتقيان يف املع�صية اخل�سي�سة املدبرة عن عمد .
ال َع ْبداً ممَّ ْ ُلوكاً
(�ض َر َب اللهُّ َم َث ً
وهذان مثالن �آخران يت�ضمنهما قوله تعاىلَ :
َّال َي ْقدِ ُر َعلَى َ�ش ْي ٍء َو َمن َّر َز ْق َنا ُه مِ َّنا ِر ْزقاً َح َ�سناً َف ُه َو ُينف ُِق مِ ْن ُه �سِ ّراً َو َج ْهراً ه َْل َي ْ�س َت ُوو َن
الحْ َ ْم ُد للِهّ ِ َب ْل �أَكْثرَُ هُ ْم َال َي ْعلَ ُمو َن * َو َ�ض َر َب اللهُّ َم َث ً
ال َّر ُجلَينْ ِ �أَ َحدُهُ َما �أَ ْب َك ُم َال َي ْقدِ ُر َعلَ َى
َ�ش ْي ٍء َوهُ َو َك ٌّل َعلَى َم ْوال ُه �أَ ْي َن َما ُي َو ِّجه ُّه َال َي�أْتِ ِب َخيرْ ٍ ه َْل َي ْ�س َتوِي هُ َو َو َمن َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َعدْلِ
ِيم)(. )30
َوهُ َو َعلَى ِ�ص َر ٍ
اط ُّم ْ�س َتق ٍ
هذان املثالن ينفيان عن الأ�صنام �صفة الك�سب ،فهي ال تقدر على �شيء � ...أي �شيء .
ويالحظ �أنه تعاىل ملا نفى عنها هذه ال�صفة املهمة �أثبت لها �صفة �أخرى
تتم بها ال�صورة فيتحقق ال�ضعف يف �أعلى �أو�ضاعه ،ففي املثل الأول عندما نفى عن
العبد قدرته على �شيء �أثبت له الرق ،والرق نف�سه عجز ،وقد مهد لهذه ال�صفة بذكر
العبد مقدماً عليها (عبداً مملوكاً ال يقدر على �شيء) وقارن �صفته هذه املتناهية
يف ال�ضعف مبن َمنً اهلل عليه بجالئل النعم من حرية جتعله حر الت�صرف حمرر
الإرادة ،ورزق ح�سن ينفقه على املحتاجني وهو ال يخاف مالكاً يحجر عليه فهو ينفق
منه �سراً وجهراً .
وبعد هذه املقارنة ينفي امل�ساواة بينهما من كل الوجوه ،وهل ت�ستوي العبودية
مع احلرية ،والعجز مع القدرة ،والغنى مع الفقر؟ .ويف املثال الثاين ،حني نفى عن
�أحد الرجلني قدرته على الك�سب مطلقاً� ،أثبت له �صفة البكم ،ثم قارن بينه وبني
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من هو طلق الل�سان ،ي�أمر باملعروف ،وهو على �صراط م�ستقيم ،ثم نفى �أن يكون بني
الرجلني �شبه ،وهذا مثل م�ضروب هلل تعاىل كما يقول الزخم�شري ،فما كان يف غاية
العجز فهو الأ�صنام ،وما كان يف غاية القوة فهو اهلل(. )31
ال َّر ُج ً
تعاىل�(:ض َر َب اللهَُّ َم َث ً
َ
ال فِي ِه �شُ َر َكاء ُم َت َ�شا ِك�سُ و َن
وقريب من هذا املعنى قوله
َ ()32
للِهَّ
ال َ�سلَماً ِّل َر ُجلٍ ه َْل َي ْ�س َت ِو َيانِ َم َث ً
َو َر ُج ً
ال الحْ َ ْم ُد ِ َب ْل �أَكْثرَُ ُه ْم لاَ َي ْعلَ ُمون) .
هذا املثل �ضربه اهلل تعاىل ملن يعبد �آلهة �شتى ،فيلزمه �أن يدعي كل واحد
منهم عبوديته ويت�شاك�سوا يف ذلك ويتغالبوا ،ويبقى هو متحرياً �ضائعاً ،ال يدري
�أيهم يعبد ،وعلى ربوبية �أيهم يعتمد ،وممن يطلب رزقه؟ فهمه م�شاع ،وقلبه �أوزاع،
فهل ي�ستوي حال هذا احلائر مع حال من يعبد �إلهاً واحداً فهو قائم مبا كلفه به،
عارف مبا �أر�ضاه وما �أ�سخطه ،متف�ضل عليه يف عاجله و�آجله؟ فهنا ا�ضطراب وقلق
وحرية وت�شتت ،وذلك مثل الكافر(. )33
تعاىل�(:ض َر َب َل ُكم َّم َث ً
َ
ال مِ نْ �أَن ُف�سِ ُك ْم
وهذا قيا�س من الواقع ،يت�ضمنه قوله
هَل َّل ُكم ِّمن َّما َملَ َكتْ �أَيمْ َ ا ُن ُكم ِّمن �شُ َر َكاء فيِ َما َر َز ْق َنا ُك ْم َف�أَن ُت ْم فِي ِه َ�س َواء َت َخا ُفو َن ُه ْم
ال َياتِ ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلو َن)(. )34
َكخِ ي َف ِت ُك ْم �أَن ُف َ�س ُك ْم َك َذل َِك ُن َف ِّ�ص ُل ْ آ
مثل م�ضروب ل�ضعف الأ�صنام� ،ساقه اهلل لهم من �أنف�سهم ،فهم ال ينكرونه،
وهو مقارنة حال الأ�صنام مع خالقها وخالق مادتها بحال اململوكني مع مالكيهم،
فاهلل يقول لهم :هل لكم ممن متلكون من الأرقاء �شركاء يف ما رزقناكم وملكته
�أميانكم ،ف�أنتم وهم مت�ساوون يف امللكية والت�صرف ،و�إذا ت�صرفتم يف �شيء منه دون
�إذنهم خفتم من م�ساءلتهم لكم على هذا الت�صرف كما يخاف بع�ضكم بع�ضاً �إذا
ت�صرف واحد منكم يف ما ميلكه غريه؟ فهم ال �شك منكرون �أن يكون هذا حالهم مع
حال مملوكيهم ،و�إذا تقرر ذلك فكيف يثبتون هلل �سبحانه �شركاء فيما خلق؟ وهذا
املثل يحتوي على ت�شبيه �ضمني .
وهذه �صورة �أخرى بلغت فيها الأ�صنام حالة من ال�ضعف املزري ،تتمثل يف
ا�س َتمِ ُعوا َل ُه �إِ َّن ا َّلذِ َ
ين َت ْد ُعو َن مِ ن دُونِ اللهَّ ِ
قوله تعاىلَ (:يا �أَ ُّيهَا ال َّنا�سُ �ضُ ر َِب َم َث ٌل َف ْ
َلن َي ْخ ُل ُقوا ُذ َباباً َو َل ِو ْاج َت َم ُعوا َل ُه َو�إِن َي ْ�س ُل ْب ُه ُم ُّ
اب َ�ش ْيئاً لاَّ َي ْ�س َتن ِق ُذو ُه مِ ْن ُه َ�ض ُع َف
الذ َب ُ
َّ
وب)(. )35
الطال ُِب َوالمْ َ ْط ُل ُ
�أي الذين يدعونهم من دون اهلل لن يخلقوا ذباباً ،والذباب خملوق حقري
و�ضيع ،لن يخلقوه جمتمعني ،ف�أوىل متفرقني  .وليت الأمر يقف عند هذا احلد� ،إذن
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لهان الأمر ،ولكن هذا املخلوق احلقري (الذباب) لو �سلبهم �شيئاً عجزوا عن ا�ستنقاذه
منه� ،ضعف الطالب الذي هو الأ�صنام ،و�ضعف املطلوب الذي هو الذباب ،فوا عجباً
الذباب هو املنت�صر يف هذه املعركة .
وهذه ال�صورة و�إن مل ت�أت على طريق الت�شبيه الظاهر ،فهي مت�ضمنة له يف املعنى .
يقول �صاحب الك�شاف( :قد �سميت ال�صفة �أو الق�صة الرائعة املتلقاة باال�ستح�سان
واال�ستغراب مث ً
ال ،ت�شبيهاً لها ببع�ض الأمثال امل�سرية ،لكونها م�ستح�سنة م�ستغربة
عندهم)(. )36
وهذا مثل �آخر يف اعتمادهم على �آلهتهم ،يقول تعاىلَ (:م َث ُل ا َّلذِ َ
ين ا َّت َخ ُذوا
مِ ن دُونِ اللهَّ ِ �أَ ْو ِل َياء َك َم َثلِ ا ْل َعن َك ُبوتِ ا َّت َخ َذتْ َب ْيتاً َو�إِ َّن �أَ ْوه ََن ا ْل ُب ُيوتِ َل َب ْيتُ ا ْل َعن َك ُبوتِ َل ْو
َكا ُنوا َي ْعلَ ُمو َن)(. )37
ي�صور هذا الت�شبيه ما اعتمد عليه امل�شركون يف عبادتهم لغري اهلل ،وهذا لن
يفيدهم ،فهم يعبدون ويبذلون جهداً يظنونه مثمراً وهو ال يجدي  .ت�شبه الآية
ذلك بالعنكبوت ،ذلك احليوان الذي يتعب نف�سه يف البناء ،ويبذل جهده يف التنظيم،
وهو ال يبني �سوى �أوهن البيوت و�أ�ضعفها ،فهذه ال�صورة املح�سو�سة قد قرنت بالأمر
املعنوي فزادته و�ضوحاً وت�أثرياً .
والغر�ض من هذه الآية ت�شبيه ما اتخذوه متك ً
ال ومعتمداً يف دينهم وتولوه
من دون اهلل مبا هو مثل عند النا�س يف الوهن و�ضعف القوة وهو ن�سج العنكبوت،
مثل رجل �آوى �إىل بيت العنكبوت ليحميه من خطر متوقع � ،إنهم يعلمون ما هو بيت
العنكبوت ،خيوط واهنة لو مر عليها ن�سيم هاديء خلرقها ومزقها(. )38
والقر�آن كما نرى �إمنا خاطبهم مبا ي�سمعون وي�شاهدون لعلهم يتذكرون،
والعالقة بني الهيئة الأوىل والهيئة الثانية عالقة نف�سية ،فعباد الوثن يتخذون
�أحقر �أنواع العبادة ،والعنكبوت �أقذر ما تقع عليه العني لأنه ال ي�ألف �إ ّال الأماكن
املهجورة (. )39
وهذه �صورة �أخرى ير�سمها الت�شبيه القر�آين ،تو�ضح حال الكافرين وهم خمدوعون
�إذا رجوا من �أ�صنامهم خرياً ،فالعابد يرفع حاجته �إىل معبوده راجياً منه العطاء،
والكافرون خمدوعون �إذا رجوا من �أ�صنامهم خرياً  ،فالأ�صنام ال ت�سمع وال تب�صر وال
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تفقه �شيئاً ،وال متلك فتعطي ،هذه حقيقة ،فكيف �أخرجها الت�شبيه القر�آين؟ .
قال تعاىلَ (:ل ُه د َْع َو ُة الحْ َ ِّق َوا َّلذ َ
ِين َي ْدعُو َن مِ ن دُو ِن ِه َال َي ْ�س َت ِجي ُبو َن َلهُم ِب َ�ش ْي ٍء ِ�إ َّال
ِين �إِ َّال فيِ َ�ض َ
َكبَا�سِ ِط َك َّف ْي ِه �إِلىَ المْ َاء ِل َي ْب ُل َغ َفا ُه َومَا ُه َو ِب َبا ِل ِغ ِه َومَا ُدعَاء ا ْل َكا ِفر َ
اللٍ )(،)40
�شبهوا يف قلة جدوى دعائهم لآلهتهم مبن �أراد �أن يغرف املاء بيديه لي�شربه
فب�سطهما نا�شراً �أ�صابعه ،فلم تلق كفاه منه �شيئاً ،ومل يبلغ طلبه من �شربه(. )41
هذا الت�شبيه فيه روعة وت�صوير ،تتمثل يف املاء يف دائرة كف ب�سطها �صاحبها
لي�شرب فلم يبلغ فمه منه �شيء ،فماذا بقى �إلاَّ احل�سرة والندم و�شدة الظم�أ ،وقد
اجتمع يف هذه الآية امل�شبه وامل�شبه به يف احلاجة �إىل نيل املنفعة واحل�سرة  ،فقد نفت
الآية �أن ي�ستجاب لهم ب�شيء ف�أقنطوا ،ثم ذكرت �أداة اال�ستثناء ،ومن �ش�أن امل�ستثنى �أن
يكون مغايراً للم�ستثنى منه فقيل �إال ،فتعلقت �آمالهم بالآلهة من جديد فانتظروا،
فكان امل�ستثنى �أوقع يف الي�أ�س من امل�ستثنى منه .
هذه �صورة مر�سومة ب�ألفاظ م�شعة فاقت ما ير�سم بالألوان� ،صورة رجل
منحن على �سطح ماء ،م�صاب بعجز مينع يده �أن تغرف منه ،وهو ظاميء يكاد يقتله
ٍ
العط�ش ،ولكنه يف بالهة يب�سط يده �إىل املاء راجياً �أن ي�صعد �إىل كفيه فريتوي ،فال
املاء �صاعد ،وال هو مرتو مع قرب املاء و�شدة احلاجة �إليه ،فما �أ�ضعف ما يطلبون منه
العون ،وما �أ�شد عذابهم و�آالمهم و�ضعف �أنف�سهم ،ويف هذا الت�شبيه ت�أكيد الذم مبا
ي�شبه املدح ،وهو لون بديعي .
وهاتان �صورتان �أخريان ،يظهر فيهما �ضعفهم وكيفية مواجهتهم لعظائم
الأمور� ،إحداهما :تتمثل يف قوله تعاىل�( :أَ�شِ َّح ًة َعلَ ْي ُك ْم َف�إِ َذا َجاء الخْ َ ْو ُف َر�أَ ْي َت ُه ْم
َي ُ
نظ ُرو َن �إِ َل ْي َك َتدُو ُر �أَ ْع ُي ُن ُه ْم َكا َّلذِ ي ُي ْغ َ�شى َعلَ ْي ِه مِ َن المْ َ ْوتِ َف ِ�إ َذا َذه ََب الخْ َ ْو ُف َ�سلَ ُقو ُكم
ِب�أَ ْل�سِ َن ٍة حِ دَا ٍد َ�أ�شِ َّح ًة َعلَى الخْ َ يرْ ِ �أُ ْو َلئ َِك لمَ ْ ي ُْ�ؤمِ ُنوا َف�أَ ْح َب َط اللهَُّ �أَ ْع َما َل ُه ْم َو َكا َن َذل َِك َعلَى
اللهَّ ِ َي�سِ رياً)( ، )42والأخرى :قوله تعاىلَ { :و َي ُق ُ
ول ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا َل ْولاَ ُن ِّز َلتْ �سُ و َر ٌة َف�إِ َذا
ين فيِ ُق ُلو ِبهِم َّم َر ٌ�ض َي ُ
�أُن ِز َلتْ �سُ و َر ٌة محُّ ْ َك َم ٌة َو ُذ ِك َر فِيهَا ا ْل ِق َت ُال َر�أَ ْيتَ ا َّلذِ َ
نظ ُرو َن �إِ َل ْي َك
َن َظ َر المْ َ ْغ�شِ ِّي َعلَ ْي ِه مِ َن المْ َ ْوتِ َف�أَ ْولىَ َل ُه ْم}(. )43
فهم عند اخلوف رعاديد ،ت�ضطرب نفو�سهم ا�ضطراباً يظهر �أثره على العيون
فتدور يف مكانها� .شبه حالهم هذا بحال املحت�ضر عندما ي�أتيه اخلطر من كل مكان
في�ست�سلم من �ضعف للخطر القوي الباط�ش .
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املبحث الثاين
�صور الت�شبيه القر�آين ودورها يف ب ـطــالن �أعمالـ ـ الكافرين
كما و�ضح الت�شبيه القر�آين �ضالل معتقد الكافرين و�ضعف �آلهتهم و�ضعف
�أنف�سهم  ،بني كذلك بطالن �أعمالهم التي يقدمونها ويح�سبون �أنها نافعة  ،وذلك
يف �صور �أدبية رائعة م�ستوفية العنا�صر والأركان  ،وهي �صور كثرية ُيذكر منها على
�سبيل املثال مايلي:
ال�صورة الأوىل :قوله تعاىلَ (:يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنواْ َال ُت ْبطِ ُلواْ َ�ص َد َقا ِت ُكم ِبالمْ َ ِّن
ا�س َو َال يُ�ؤْمِ ُن ِباللهّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َف َم َث ُل ُه َك َم َثلِ
َوالأ َذى َكا َّلذِ ي ُينف ُِق َما َل ُه ِر َئاء ال َّن ِ
َ�ص ْف َوانٍ َعلَ ْي ِه ُت َر ٌاب َف َ�أ َ�صا َب ُه َوا ِب ٌل َفترَ َ َك ُه َ�ص ْلداً َّال َي ْقدِ ُرو َن َعلَى َ�ش ْي ٍء ممِّ َّ ا َك َ�س ُبواْ َواللهُّ
َال َيهْدِ ي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِفر َ
ِين)(. )44
هذه الآية متثل �أعمال الكافرين ال�صاحلة ( بح�سب الظاهر) ك�صلة القربى،
والعطف على الفقراء ،و�إغاثة امللهوف ،وغري ذلك  .وهذا املثل �صورة �أدبية رائعة
موفية بالغر�ض ،وهي ت�شبيه متثيلي ،مثلت فيه �أعمال الكافرين برتاب منثور على
�صفوان �أمل�س هطلت عليه الأمطار فحملته وذهبت به كل مذهب فلم يبق منه فوق
احلجر �شيء .
وال�صفوان هنا مراد به الكفر والرياء ،فال�صفوان ال ينبت وال مي�سك ماء ،ويف
هذا �إ�شارة �إىل عقم الكفر والرياء ،ويراد بالوابل الإ�سالم؛ لأنه حكم ببطالن الكفر
وما ي�صدر عنه من عمل .
و�إذا عقدنا مقارنة بني ال�صفوان الذي هو الكفر والنفاق ،والوابل الذي هو
الإ�سالم �أدركنا الفرق بني العقيم املمحل واملثمر الن�ضري.
َ
�أما ال�صورة الثانية :فهي قوله تعاىلَّ (:م َث ُل ا َّلذِ َ
ين َك َف ُرواْ ِب َر ِّب ِه ْم �أ ْع َما ُل ُه ْم
ا�ص ٍف َّال َي ْقدِ ُرو َن ممِ َّ ا َك َ�س ُبواْ َعلَى َ�ش ْي ٍء َذل َِك هُ َو
َك َر َما ٍد ْا�ش َت َّدتْ ِب ِه ال ِّري ُح فيِ َي ْو ٍم َع ِ
ال�ض َ
َّ
ال ُل ا ْل َبعِيدُ)(. )45
فت�شبيهات القر�آن كثرياً ما تظهر فيها الأمور املعنوية بال�صورة احل�سية ،
فهذا رماد حمرتق ال تتعلق به �آمال وال يقر له قرار ،فقد ا�شتدت به الريح ،وهذا
كاف لتبديده وتطيريه .
ولزيادة تقنيطهم �أ�ضيف لكل ما �سبق �أمور يكاد عمل الكافرين معها يكون
ا�ص ٍف) ( َّال َي ْقدِ ُرو َن ممِ َّ ا َك َ�س ُبواْ َعلَى َ�ش ْيءٍ)
معدوماً ،تلك الأمور هي( :فيِ َي ْو ٍم َع ِ
ال�ض َ
( َذل َِك هُ َو َّ
ال ُل ا ْل َبعِيدُ) وا�شتداد الريح كان يف يوم عا�صف ،و�إ�سناد الع�صف �إىل
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�ضمري اليوم مبالغة يف ال�شدة ،فالأ�صل :مع�صوف فيه ،ويف ذلك جماز عقلي عالقته
الزمانية ،وقد و�صف ال�ضالل بالبعد ومل يقل املبني ،لأن الريح طريت الرماد �إىل
م�سافات بعيدة جداً لو تعقبوها يف تلك امل�سافات لوقعوا يف حرية و�ضالل بعيد،
وامل�سافات ينا�سبها البعد.
ومثل هذا املعنى وارد يف قوله تعاىلَ ( :م َث ُل َما ُين ِف ُقو َن فيِ هِ ـذِ ِه الحْ َ َيا ِة الدُّ ْن َيا
ِيح فِيهَا ِ�ص ٌّر �أَ َ�صا َبتْ َح ْر َث َق ْو ٍم َظلَ ُمواْ �أَن ُف َ�س ُه ْم َف َ�أهْ لَ َك ْت ُه َو َما َظلَ َم ُه ُم اللهُّ َو َلـ ِكنْ
َك َم َثلِ ر ٍ
َ ()46
�أَن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمون) .

يقول الزخم�شري( :و�شبه بحرث قوم ظلموا �أنف�سهم ف�أهلك عقوبة لهم على
معا�صيهم ؛ لأن الإهالك عن ال�سخط �أ�شد و�أبلغ)(. .)47
وال�صورة الثالثة :قوله تعاىلَ ( :وا َّلذِ َ
ين َك َف ُروا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َ�س َرابٍ ِبقِي َع ٍة َي ْح َ�س ُب ُه
َّ
الظ ْم� ُآن َماء َح َّتى ِ�إ َذا َجاء ُه لمَ ْ يَجِ ْد ُه َ�ش ْيئاً َو َو َج َد اللهَّ َ عِ ن َد ُه َف َو َّفا ُه حِ َ�سا َب ُه َواللهَُّ َ�سرِي ُع
الحْ َِ�سابِ )(. )48
�شبهت �أعمال الكافرين يف هاتني الآيتني ب�صورتني :ال�صورة الأوىل� :شبهت
فيها بال�سراب الذي يراه الناظر فيح�سبه ماء ،و�إذا علق عليه الآمال و�أراد �أن يروي
ظم�أه و�أقبل م�سرعاً �إليه مل يجده �شيئاً .
وليت الأمر يقف عند خيبة الرجاء فح�سب ،بل �أ�سلمه ذلك �إىل مواطن الهالك
وال�ضياع  ،وكذلك الكافر يقدم نحو عمله راجياً �أن ينفعه فال يجده �شيئاً  ،ووجد اهلل
عنده فوفاه ح�سابه و�أدخله النار ،ولقي الهالك يف مقام كان يتوقع فيه النجاة .
و�إذا كان عملهم �سبباً يف �إهالكهم فما �أحرى �أن ي�سمى ظلمات ،وهذا املعنى يف
الآية الثانية  ،وهي قوله تعاىل�( :أَ ْو َك ُظ ُل َماتٍ فيِ َب ْح ٍر لجُّ ِّ ٍّي َي ْغ َ�شا ُه َم ْو ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه َم ْو ٌج
�ض �إ َذا َ�أ ْخ َر َج َي َد ُه لمَ ْ َي َك ْد َي َراهَا َو َمن لمَّ ْ َي ْج َعلِ
ِّمن َف ْو ِق ِه َ�س َح ٌ
اب ُظ ُل َم ٌات َب ْع�ضُ هَا َف ْو َق َب ْع ٍ ِ
اللهَُّ َل ُه ُنوراً َف َما َل ُه مِ ن ُّنورٍ)(.)49
�صورة خميفة ،البحر وحده خطر على من يركبه  ،فما بالك �إذا كان هذا البحر
ملفوفاً بالظلمات من كل جانب ،والبحر هائج ثائر ،املوج فيه طبقات بع�ضها فوق
بع�ض ،وفوق املوج �سحاب ميلأ الأفق وي�سد منافذ ال�ضوء .
وهناك مالحظة ال بد من ذكرها  ،وهي �أنه يف مطلع الآية الأوىل جند التعبري
( َوا َّلذِ َ
ين َك َف ُروا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َ�س َرابٍ ) وكان حق التعبري �أن يقال( :ومثل �أعمال الذين
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كفروا ك�سراب) فما ال�سر يف ذلك؟ .
�أقول (واهلل �أعلم)� :إن النا�س جميعاً يوم القيامة جمردون من جميع االعتبارات
�إال اعتبار العمل �صاحلاً كان �أم غري �صالح ،ففي ت�صديرهم و�إبدال �أعمالهم منهم
�إ�شعار بهذا املعنى  ،فالإن�سان يقا�س بعمله فح�سب .
�أما ال�صورة الرابعة :فهي قوله تعاىلَ (:و َقدِ ْم َنا �إِلىَ َما عَمِ ُلوا مِ نْ َع َملٍ َف َج َع ْل َنا ُه
َه َباء َّمن ُثوراً)(. )50
يقول الزخم�شري( :مثلت حال ه�ؤالء و�أعمالهم التي عملوها يف كفرهم
من �صلة رحم و�إغاثة ملهوف وقرى �ضيف ومنّ على �أ�سري وغري ذلك من مكارمهم
وحما�سنهم بحال قوم خالفوا �سلطانهم وا�ستع�صوا عليه  ،فقدم �إىل �أ�شيائهم وق�صد
�إىل ما حتت �أيديهم ف�أف�سدها ومزقها كل ممزق ومل يرتك لها �أثراً وال عثرياً )(. )51
ويالحظ �أنه مل يجعله هبا ًء فح�سب  ،بل جعله منثوراً  ،ليفيد ذهاب �أعمالهم
من الأ�سا�س .
املبحث الثالث
�صور الت�شبيه القر�آين ودورها يف ك�شف �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء م�صـيـ ـ ـ ـ ـ ــر الكافرين
ي�ؤدي �ضالل املعتقد �إىل بطالن ال�سلوك و �سوء امل�صري .وعلى هذا الن�سق كان
ت�شبيه القر�آن ومتثيله يف جانب الكافرين ،ف�سوء امل�صري يظهر وا�ضحاً يف �صور كثرية
ُ ،يذكر منها ما يلي:
ال�صورة الأوىل :قوله تعاىلَ (:وا َّلذِ َ
ال�س ِّي َئاتِ َج َزاء َ�س ِّي َئ ٍة بمِ ِ ْث ِلهَا
ين َك َ�س ُبواْ َّ
ا�ص ٍم َك�أَنمَّ َ ا �أُ ْغ�شِ َيتْ ُو ُجوهُ ُه ْم ق َِطعاً ِّم َن ال َّل ْيلِ
َو َت ْر َه ُق ُه ْم ِذ َّل ٌة َّما َلهُم ِّم َن اللهّ ِ مِ نْ َع ِ
اب ال َّنا ِر هُ ْم فِيهَا َخا ِلدُو َن)(. )52
ُم ْظلِماً �أُ ْو َلـئ َِك �أَ ْ�ص َح ُ
هنا وجوه �أرهقها الذل ف�أظلمت ك�أنها مغ�شاة بقطع من الليل ا�شتد ظالمه ،
ولي�س لهم من عذاب اهلل من عا�صم .
ال�س َماء َف َت ْخ َط ُف ُه
ال�صورة الثانية :قوله تعاىلَ (:و َمن ُي ْ�شر ِْك ِباللهَّ ِ َف َك�أَنمَّ َ ا َخ َّر مِ َن َّ
َّ
الطيرُْ �أَ ْو َت ْهوِي ِب ِه ال ِّري ُح فيِ َم َكانٍ َ�سحِ يقٍ )(. )53
تر ٍّد مهلك  ،فامل�شرك باهلل فاقد لكل �سند يعتمد عليه يف حياته الأوىل والثانية،
وهو �صائر بال حمالة �إىل �أ�سو�أ �ألوان الهالك .فالآية تر�سم �صورة هذه النهاية امل�ؤملة
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� ،إن�سان هوى من ال�سماء ،هوى �ساقطاً على الأر�ض ،وهنا يفرتق الطريق �شعبتني،
كل واحدة منها ت�ؤدي �إىل خطر ماحق  .ال�شعبة الأوىلَ ( :ف َت ْخ َط ُف ُه َّ
الطيرُْ ) لقد متزق
قبل �أن ي�صل �إىل الأر�ض ،لأن امل�سافة بني الأر�ض وال�سماء بعيدة جداً ،لذلك ف�إن
الطري تتوزعه يف حوا�صلها في�صري غذا ًء لها� .أما ال�شعبة الثانية�( :أَ ْو َت ْهوِي ِب ِه ال ِّري ُح
فيِ َم َكانٍ َ�سحِ يقٍ ) ت�سري به �سرياً �سريعاً� ،إىل �أين؟ .
�إىل مكان �سحيق �سحيق  ، ...وهنا تكمن بواعث اخلوف والرهبة ،فاملكان هنا غري
معروف  ،و�سر تنكريه للرهبة واخلوف.
وقد �آثر القر�آن كلمة (خ َر) دون (�سقط) لي�شرتك جر�س اللفظ يف الداللة
على املعنى مع املعنى نف�سه  ،فال�ساقط من علٍ ي�شق الهواء بج�سمه فت�سمع له �صوتاً
ي�شبه خرير املاء .
يقول �صاحب الك�شاف( :من �أ�شرك باللهّ فقد �أهلك نف�سه �إهالكا لي�س بعده
نهاية ،ب�أن �صور حاله ب�صورة حال من خ ّر من ال�سماء فاختطفته الطري فتفرق
مزعا يف حوا�صلها� ،أو ع�صفت به الريح حتى هوت به يف بع�ض املطاوح البعيدة ،....
فقد �شبه الإميان يف علوه بال�سماء ،والذي ترك الإميان و�أ�شرك باللهّ بال�ساقط من
ال�سماء ،والأهواء التي تتوزع �أفكاره بالطري املختطفة ،وال�شيطان الذي يط ّوح به يف
وادي ال�ضاللة بالريح التي تهوي مبا ع�صفت به يف بع�ض املهاوي املتلفة)(. )54
وهذه �صورة �أخرى مقابلة لل�سابقة  ،ت�صور حال الكافرين  ،وهي قوله تعاىل:
ال ِم َو َمن ُي ِر ْد �أَن ُي ِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْل َ�ص ْد َر ُه َ�ض ِّيقاً
{ َف َمن ُي ِر ِد اللهُّ �أَن َي ْهدِ َي ُه َي ْ�ش َر ْح َ�ص ْد َر ُه ِللإِ ْ�س َ
ال�س َماء َك َذل َِك َي ْج َع ُل اللهُّ ال ِّر ْج َ�س َعلَى ا َّلذِ َ
ين َال يُ�ؤْمِ ُنو َن}(. )55
َح َرجاً َك�أَنمَّ َ ا َي َّ�ص َّع ُد فيِ َّ
يف هذه ال�صورة الأوهام ال�ضالة تت�سلمه  ،وال�شيطان يغتاله بو�ساو�سه في�ضيق
�صدره ،وتختنق �أنفا�سه ،وي�صبح �أمره ع�سراً ك�أمنا ي�صعد يف ال�سماء وهو �ضارب
بقدميه على الأر�ض ،لأن �صعوده يف ال�سماء مثل فيما ميتنع ويبعد من اال�ستطاعة،
وت�ضيق عليه املقدرة(.)56
وقد يكون التجاذب �إىل �أعلى مرة ثم �إىل �أ�سفل مرة �أخرى دلي ً
ال على قلق الكافر
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()57

وتنازع �أفكاره بني مهاوي ال�ضالل والفتنة ون�سمات الهدى والإميان .
يم
ال�صورة الرابعة :قوله تعاىل�(:إِ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َنا َعلَ ْي ِه ْم َ�ص ْي َح ًة َواحِ َد ًة َف َكا ُنوا َكهَ�شِ ِ
المُْ ْح َتظِ ِر )(. )58
�صورت الآية م�صري قوم ثمود خا�صة بعد هالكهم ب�أنهم كانوا كه�شيم املحتظر
 ،ومادة (ه�شم) تدور حول تك�سر املادة و�صريورتها �أجزا ًء ،وهذا كاف يف هالكهم ،
ولكنه ي�صف اله�شيم ب�أنه (ه�شيم املحتظر) وهذا يفيد معنيني ،الأول� :أن الكوارث
حلت بهم جميعاً فت�ساقطوا بع�ضهم فوق بع�ض ،وهكذا يكون اله�شيم يف احلظرية.
واملعنى الثاين� :أنهم �أ�صبحوا وقوداً للنار ت�سرع فيه �إذا ا�شتعلت؛ لأن ه�شيم املحتظر
�أكرث جفافاً من اله�شيم الأخ�ضر.
وهاتان �صورتان �أقرب لهذه ال�صورة  ،فقد �شبه القر�آن الكافرين حني �أخذهم
اهلل بعقابه العاجل ب�أنهم �أعجاز نخل ،وذلك يف مو�ضعني� ،أحدهما :قوله تعاىل:
( َفترَ َ ى ا ْل َق ْو َم فِيهَا َ�ص ْر َعى َك�أَ َّن ُه ْم �أَ ْع َجا ُز َن ْخلٍ َخا ِو َيةٍ)(� ، )59أما الثاين :فقوله تعاىل:
ا�س َك�أَ َّن ُه ْم �أَ ْع َجا ُز َن ْخلٍ ُّمن َقعِرٍ )(. )60
( َتن ِز ُع ال َّن َ
فقد اجتمع يف هذه الآية امل�شبه وامل�شبه به يف قلع الريح و�إهالكها ،فالآية
�صورة مدمدمة خميفة ،الريح �صر�صر م�صوتة ب�أ�صوات مزعجة ،ويف يوم نح�س ال
بركة فيه وال خري ،وهو م�ستمر على ال�ش�ؤم .
يقول الزخم�شري( :يعنى �أنهم كانوا يت�ساقطون على الأر�ض �أمواتا وهم
جثث طوال عظام ك�أنهم �أعجاز نخل وهي �أ�صولها بال فروع  ،منقعر :منقلع عن
مغار�سه ،وقيل� :شبهوا ب�أعجاز النخل؛ ل ّأن الريح كانت تقطع ر�ؤو�سهم فتبقى �أج�سادا
بال ر�ؤو�س )(. )61
فت�شبيههم ب�أعجاز النخل دون غريها من الأطراف للإ�شعار ب�أنهم �أُبيدوا
من �أ�صلهم فلم تبق لهم باقية  ،فالأعجاز خاوية يف �آية احلاقة  ،والنخل منقعر يف
�آية القمر ،وقد حر�ص القر�آن يف املو�ضعني �أن ي�صف الأعجاز و�صفاً متمماً لل�صورة ،
وذلك لأن �أعجاز النخل قد تكون قوية �إن مل تكن خاوية � ،أو مل يكن منقعراً.
ال�صورة اخلام�سة :تو�ضح هذه ال�صورة م�آل الكافرين وما يت�صل بطعامهم
و�شرابهم فت�ضع كل كلمة يف مكانها ،قال تعاىل�(:إِ َّن َ�ش َج َر َة ال َّز ُّقو ِم َ
*ط َعا ُم ْ أ
ِيم* َكالمُْ ْهلِ
الَث ِ
يم)(. )62
َي ْغلِي فيِ ا ْل ُب ُطونِ * َك َغ ْل ِي الحْ َ مِ ِ
يف هذه الآيات ي�شبه احلق تعاىل طعام الأثيم بـ(املهل) ثم ي�صفه ب�أنه يغلي يف
البطون ،ثم �شبه غليه بـ (غلي احلميم) واحلميم :املاء احلار ال�شديد احلرارة  ،وقد
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ورد احلميم يف �ش�أن �أهل النار كثرياً  ،قال تعاىلَ ( :و�سُ ُقوا َماء َحمِ يماً)(�()63إِلاَّ َحمِ يماً
()65
يم)
َو َغ َّ�ساقاً)(َ ()64ل ُه ْم َ�ش َر ٌاب ِّمنْ َحمِ ٍ
()67
يم)
( ُي َ�ص ُّب مِ ن َف ْوقِ رُ�ؤُو�سِ ِه ُم الحْ َ مِ ي ُم)(ُ ( )66ث َّم �إِ َّن َل ُه ْم َعلَ ْيهَا َل َ�ش ْوباً ِّمنْ َحمِ ٍ
( َه َذا َف ْل َي ُذو ُقو ُه َحمِ ي ٌم َو َغ َّ�س ٌاق)( )68ويطلق احلميم على العرق املت�صبب ،فبئ�س قوم
هذا طعامهم .
هذا م�صري �أهل النار ،طلبوا النجاة منها ف�أجيبوا مبا يزيدهم ح�سرة وندامة،
�أجيبوا مباء حار �ساخن  ،قال تعاىلَ ( :و�إِن َي ْ�س َتغِي ُثوا ُي َغا ُثوا بمِ َ اء َكالمُْ ْهلِ َي ْ�شوِي ا ْل ُو ُجو َه
ِب ْئ َ�س َّ
ال�ش َر ُاب َو َ�ساءتْ ُم ْر َت َفقاً)( ، )69ويف كلمة (يغاثوا) ا�ستعارة تهكمية ،كقوله تعاىل:
()70
ِيم) .
( َف َب ِّ�ش ْرهُ م ِب َع َذابٍ �أَل ٍ
و�إذا كانت �شجرة الزقوم طعام الأثيم ،فكيف �صورها القر�آن؟ قال تعاىل:
َ
(ط ْل ُعهَا َك�أَ َّن ُه رُ�ؤُو�سُ َّ
ال�ش َياطِ نيِ)(. )71
يا للهول ويا ل�سوء املنقلب ،حتى �شكل الطعام خميف ،ومذاقه علقم  ،و�إذا كان
هذا طعامهم  ،فقد �شربوا عليه �شرب الهيم(. )72
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خامتة:
نتائج وتو�صيات:
يف هذا البحث عر�ضت �صوراً للت�شبيه القر�آين ،ك�شفتْ عن قيمته ووظيفته ودوره
يف ت�صوير حال الكافرين  ،وتو�ضيح �ضالل معتقداتهم و�ضعفها ،وبطالن �أعمالهم،
و�سوء م�صريهم ،وقد تو�صلت من خالل هذه الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
� /1أن الغر�ض الأ�سا�سي من الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو تو�ضيح الغام�ض ،
وتقريب البعيد  ،وجتلية املعنى  ،وبيان الأثر النف�سي الذي ترتكه الآيات  ،بر�سم
�صور فنية تو�ضح الغر�ض الذي من �أجله �سيق الت�شبيه  ،وهي �صور كاملة املالمح،
وا�ضحة العبارة � ،آ�سرة البيان .
 /2جعل القر�آن الكرمي النف�س واحل�س حموراً للت�شبيه ،بل جعل الن�صيب الأكرب
واحلظ الأوفى للنف�س ،لذا كان الغر�ض من الت�شبيه يف القر�آن الكرمي هو �إثارة
الوجدان والت�أثري يف النف�س.
 /3يف كل �صور الت�شبيه يخاطب القر�آن كل القوى املدركة يف الإن�سان ،العقل مبا
له من �سلطان ،والعواطف مبا لها من تـ�أثريات ،والنف�س والوجدان ،واحلوا�س على
اختالف ما بينها من طبائع .
 /4ت�شبيهات القر�آن ومتثيله �صوراً حية خالدة ال تت�أثر بتقادم دهر وال ي�سمو
فوقها بيان  .وت�شبيهات القر�آن دائماً ما ت�ستمد خ�صائ�صها من الطبيعة ،مما ي�ؤثر
يف النف�س الب�شرية مل�شاهدتها لها و�إدراكها لعنا�صرها ،انظر �إىل قوله تعاىل( :ا َّلذِ َ
ين
َك َف ُروا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َ�س َرابٍ ِبقِي َع ٍة َي ْح َ�س ُب ُه َّ
الظ ْم� ُآن َماء َح َّتى �إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يَجِ ْد ُه َ�ش ْيئاً)(،)73
فقد �شبه احلق تعاىل ما يعمله من ال يعتقد الإميان وال يتبع احلق (من الأعمال
ال�صاحلة التي يح�سبها تنفعه عند اهلل وتنجيه من عذابه ثم ُتخ ِّيب يف العاقبة �أمله
ويلقى خالف ما قدّر) �شبه ذلك ب�سراب يراه الكافر وقد ا�شتد عليه عط�ش يوم
القيامة ،فيح�سبه ماء ،في�أتيه فال يجد ما رجاه ،ويجد زبانية اهلل عنده في�أخذونه
والغ�ساق .
فيعتلونه �إىل جهنم في�سقونه احلميم
ّ
فال�سراب �إذن فيه �صورة قوية تو�ضح �أعمال الكفرة التي تظن �أنها نافعة وما
هي كذلك ،وهذه ال�صورة �صورة ح�سية �شبهت بها ال�صورة العقلية حتى ت�ستقر يف
النف�س ،وتت�ضح معاملها يف الذهن ،فت�صبح �صورة وا�ضحة ال غمو�ض فيها  .فالت�شبيه
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يف القر�آن �إذن لي�س �صورة �شكلية جامدة � ،إمنا هو نب�ض وحركة وت�صوير وانفعال
و�إثارة �شعور.
ُ /5يك�سب الت�شبيه القر�آين الكالم بيانا عجيباً ،حتى يريك املتخيل يف �صورة
املحقق ،واملتوهم يف �صورة املتيقن ،والغائب ك�أنه �شاهد ،وفيه تبكيت للخ�صم الألد،
وهذه حقيقة وا�ضحة ،فقد ر�أينا ذلك يف ا�ستعرا�ضنا لكثري من �صور الت�شبيه يف القر�آن
الكرمي ،فهناك قوم �صورتهم الآيات يتخذون �أولياء من دون اهلل ،فيعبدون الوثن،
وعنكبوت تتخذ لنف�سها بيتاً ،والعالقة بني الهيئة الأوىل والهيئة الثانية عالقة
نف�سية ،فعباد الوثن يتخذون �أحقر �أنواع العبادة ،والعنكبوت �أقذر ما تقع عليه العني،
لأنه ال ي�ألف �إ ّال الأماكن املهجورة ،فالت�شبيه هنا يقرر فكرة �ضعف الكفر وقوة الإميان،
ويبني حقارة الكافرين وحقارة معبودهم ،وعظمة امل�ؤمنني وعظمة رب العاملني .
 /6ال�صورة القر�آنية تعتمد يف تكوينها وت�صويرها غالباً على الأ�سا�س النف�سي،
فالعظم واحلقارة يف امل�شبه ت�ستدعي ما يالئمها يف امل�شبه به ،فاحلق الوا�ضح مث ً
ال
ي�شبه بالنور ،والباطل يجب �أن ي�شبه بالظالم حتى يكون الواقع النف�سي واحداً بني
الطرفني.
 /7الت�شبيه �إمنا ُي�صار �إليه ملا فيه من ك�شف املعنى ورفع احلجب عن الغر�ض
املطلوب ،و�إدناء املتوهم من امل�شاهد ،ف�إن كان املتمثل له عظيماً كان املتمثل به مثله،
و�إن كان حقرياً كان املتمثل به كذلك.
 /8جاءت بع�ض �صور الت�شبيه يف القر�آن مقرونة باحل�ض على التفكري� ،أو تقدير
العلماء واملفكرين� ،أو م�صحوبة بال�سخرية من اجلهال والأغبياء .
ويو�صي الباحث مبا يلي مبا يلي:
 /1ال يت�صدى لتف�سري القر�آن �إال من كان عاملاً بالبالغة بارعاً منقباً فيها .
 /2توجيه طالب الدرا�سات العليا للبحث يف القر�آن الكرمي باعتباره حموراً
لأهداف الفكر والت�أليف .
 /3تزويد املكتبات اجلامعية بالكتب املخت�صة بالدرا�سات القر�آنية .
 /4تدري�س اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة من خالل الن�ص القر�آين .
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اال�ستقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�سوداين
(درا�سة ت�أ�صيلية مقارنة)

د� .آدم �أبو القا�سم �أحمد ا�سحق

*1
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ملخ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الإ�سهام يف بيان مفهوم اال�ستقالة من خالل تعريفها لغة
وا�صطالحاً ،فقهاً وقانوناً ،وبيان مدى م�شروعيتها ،و�أنواعها ،و�شروطها ،و�أركانها،
وطبيعتها ،و�آثارها يف قوانني اخلدمة املدنية ال�سوداين ،مقارناً مع قوانني اخلدمة
املدنية العامة يف كل من م�صر وفرن�سا من ناحية نظرية با�ستعرا�ض مواقف امل�شرع يف
هذه البالد ،والآراء الفقهية حولها ،ومن ناحية تطبيقية با�ستعرا�ض بع�ض الأحكام
الق�ضائية التي تناولت املو�ضوع ،وكل هذا مقارناً مبا جاء يف الفقه الإ�سالمي.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل بع�ض النتائج ،نذكر منها ما يلي:
-1

1اال�ستقالة حق للعامل ،يجوز له �أن ميار�سه متى �شاء.

2 -2هناك بع�ض التعار�ض بني قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م
والئحة اخلدمة املدنية ل�سنة 2007م.
-3

3ق�صور القانون ال�سوداين يف معاجلة بع�ض احلاالت املتعلقة باال�ستقالة.

4 -4عدم دقة �صياغة بع�ض ن�صو�ص قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية.
و�أخرياً تو�صلت الدرا�سة �إىل تو�صيات مهمة قد ت�سهم �إذا عمل بها يف ترقية
الأداء باخلدمة العامة.
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد بن
عبد اهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وبعـد:
تكت�سي درا�سة اال�ستقالة يف قانون اخلدمة العامة ال�سوداين مع مقارنتها ببع�ض
النظم الأخرى يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية �أهمية خا�صة؛ لأنها تعترب �أحد �أ�سباب
انتهاء الرابطة القانونية بني العامل يف اخلدمة العامة والإدارة التي يعمل فيها ،وهي
تعبري عن رغبة العامل يف ترك العمل بالإدارة التي يعمل فيها ب�صفة نهائية ،وذلك
ا�ستناداً �إىل وقائع و�أ�سباب �أدت �إىل بروز هذه الرغبة ،وهي قد تبنى على اعتبارات
اجتماعية� ،أو اعتبارات تتعلق بطبيعة العمل �أو غريها ،وبطبيعة احلال ف�إن العامل
قد دخل �إىل ال�سلك الوظيفي برغبته ،فهل يتمتع بنف�س احلق يف ترك العمل وفقاً
لرغبته؟ وما هي ال�ضوابط وال�شروط التي ت�ضعها القوانني واللوائح لال�ستقالة؟
وما هي �آثارها؟ وقبل ذلك ما هي اال�ستقالة نف�سها؟ وما مدى م�شروعيتها؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة �سوف ن�ستخدم املنهجني التحليلي واملقارن وفق
التق�سيم التايل :
املبحث الأول  :تعريف اال�ستقالة ومدى م�شروعيتها.
املبحث الثاين � :أنواع اال�ستقالة.
املبحث الثالث  :ركنا اال�ستقالة.
املبحث الرابع  :عالقة العامل بالدولة و�أثرها على الطبيعة القانونية لال�ستقالة .
املبحث اخلام�س � :آثار اال�ستقالة.
ونختم بخامتة تت�ضمن النتائج والتو�صيات.
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يت�ضمن هذا املبحث مطلبني ،يتناول املطلب الأول تعريف اال�ستقالة يف اللغة،
ويتناول الثاين تعريفها يف اال�صطالح الفقهي والقانوين.
املطلب الأول
تعريف اال�ستقالة يف اللغة
اال�ستقالة من �أقال يقيل �إقالة ،و�أقال املال� :إذا جاءه �صباحاً �أم�سكه �إىل القائلة،
ويف احلديث“ :كان ال يقيل ما ًال وال يبيته” ،2مبعنى �أنه ال مي�سك ما جاءه �صباحاً
�إىل وقت القائلة� ،أي منت�صف النهار ،وما جاءه م�سا ًء ال مي�سكه �إىل ال�صباح ،3و�أقال
الإبل� :سقاها القيل ،و�أقاله البيع قي ً
ال و�أقاله �إقالة ،وا�ستقالني :طلب مني �أن �أقيله،
وتقايل البيعان �أي تفا�سخا �صفقتيهما ،وتركتهما يتقايالن البيع �أي ي�ستقيل كل
واحد منهما الآخر ،وقد تقايال بعد ما تبايعا �أي تتاركا ،ويف احلديث“ :من �أقال
نادماً �أقاله اهلل من نار جهنم”.4
وا�ستقاله البيع :طلب منه �أن يقيله منه ،وا�ستقاله عرثته �س�أله �أن يرفعه من
�سقوطه ،واال�ستقالة :طلب الإقالة.5
فاال�ستقالة لغة هي طلب الإعفاء من االلتزام �أو العمل� ،سواء كان التزاماً يف
بيع �أو يف عمل �أو غريهما ،فهذا التعريف ين�سجم مع مو�ضوع البحث الذي يتعلق
باال�ستقالة من الوظيفة العامة يف الدولة.
املطلب الثاين
تعريف اال�ستقالة ا�صطالح ًا
ال يختلف املعنى اال�صطالحي لال�ستقالة عن معناه اللغوي ،ومل يتعر�ض الفقهاء
امل�سلمني لتعريف اال�ستقالة ب�شكل وا�ضح� ،إال �أن بع�ض الكتاب امل�سلمني املحدثني
عرفوا اال�ستقالة بتعريفات متعددة ،نذكر بع�ضها فيما يلي:
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1 .1اال�ستقالة هي ا�ستجابة ال�سلطة الإدارية �إىل رغبة �أحد العاملني فيها
وامللزمني قانوناً بالعمل ،يف ترك اخلدمة ب�صفة نهائية� ،سواء بتعبري �صريح� ،أو
بتعبري �ضمني.6
2 .2هي رغبة العامل يف �إنهاء عالقته باجلهة التي يعمل فيها ب�إرادته قبل بلوغ
�سن املعا�ش الإجباري.7
3 .3هي عمل �إرادي من جهة العامل يبني فيه رغبته يف ترك اخلدمة ب�صفة
نهائية ،قبل بلوغ �سن املعا�ش الإجباري.8
4 .4هي طلب مقدم من العامل يف اخلدمة العامة �إىل ال�سلطة الإدارية ،يعبرّ فيه
عن رغبته يف ترك اخلدمة ب�صفة نهائية.9
5 .5اال�ستقالة هي“ :تعبري املوظف العام عن �إرادته غري امل�شروطة �صراحة �أو
�ضمناً ،واملوافق عليها من قبل اجلهة املخت�صة بالتعيني يف ترك اخلدمة الوظيفية
ب�صفة نهائية ،قبل بلوغ ال�سن القانونية املحددة للإحالة �إىل املعا�ش.10
هذا التعريف الأخري هو الذي منيل �إليه ،مع �إ�ضافة بع�ض املالحظات فيما يلي:
 .أالتعبري عن الإرادة يجب �أن يكون �صراحة ال �ضمناً.
 .بيجب �أن يكون التعبري عن الإرادة بدون �شروط ،حتى ال تتحول �إىل �إ�ضراب.11
 .جلي�س بال�ضرورة �أن يرتك العامل العمل ب�صفة نهائية حتى تقبل ا�ستقالته،
بل يجوز له قانوناً ترك العمل ب�صفة م�ؤقتة ،لينتقل �إىل وظيفة �أخرى �أف�ضل يف
الدولة نف�سها.

د� .أن تقدم اال�ستقالة قبل بلوغ �سن املعا�ش الإجباري وهو ( )60عاماً يف القانون
ال�سوداين ،وهو يختلف عن �سن املعا�ش االختياري الذي حدده القانون ب (� )20سنة
خدمة  .فالعامل الذي بلغ �سن املعا�ش االختياري ال مينع من تقدمي اال�ستقالة لأنه
ما زال يبا�شر العمل � ،أما الذي بلغ �سن املعا�ش الإجباري فال يجوز له ذلك  ،لأنه
فارق اخلدمة العامة .
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املطلب الثالث
مدى م�شروعية اال�ستقالة

الأ�صل يف الإ�سالم �أن الإن�سان ال يكره على القيام بعمل ال يريده ،ما دام ال يخالف
ما جاء يف الكتاب وال�سنة ،بل ال يكره حتى يف اعتناق الإ�سالم ،وذلك ا�ستناداً على ما
ِّين).12
جاء يف قوله تعاىلَ ( :ال �إِ ْك َرا َه فيِ الد ِ
ومن هذا ميكن �أن تعترب ا�ستقالة العامل يف الدولة الإ�سالمية جائزة �شرعاً،
وي�ؤيد ذلك ما جاء يف التطبيق العملي يف فرتة اخللفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم
وما بعدها ،ومن ذلك ما جاء يف كتاب عيون الأخبار البن قتيبة �أنه عندما قدم معاذ
بن جبل �إىل املدينة من اليمن بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �سيدنا �أبا
بكر ،فقال له � " :أرفع ح�سابك ،فقال� :أح�سابان ،ح�ساب من اهلل وح�ساب منكم ،ال واهلل
ال �أيل لكم عم ً
ال �أبداً .“ 13
ومن ذلك ما جاء يف تاريخ الأمم وامللوك للطربي � ،أنه ملا غزا عقبة بن غزوان*
الأهواز وبالد فار�س ( �إيران الآن )  ،ا�ست�أذن �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه يف احلج ف�أذن له  ،وبعد �أن فرغ من احلج طلب �إعفاءه من الوالية � ،إال �أن عمر
ر�ضي اهلل عنه رف�ض قبول ا�ستقالته  ،و�أ�صر عليه حتى عاد �إىل عمله � ،إال �أنه تويف
قبل مبا�شرته العمل.14
كذلك ذكر ابن تيمية � :أن معاوية بن يزيد عندما �آلت �إليه اخلالفة بالوراثة
 ،قدم ا�ستقالته وخيرَ الأمة بني خيارين  :الأول �أن يفو�ضوه ليختار لهم من يراه
منا�سباً لإدارة �ش�ؤون الدولة  ،والثاين �أن يختاروا لأنف�سهم �إماماً � ،إال �أنهم رف�ضوا
اال�ستقالة وبايعوه �إماماً لهم .15
كذلك ذكر املاوردي يف الأحكام ال�سلطانية ما يلي“ :وجاز له اخلروج من العمل
�إذا �شاء بعد �أن ينهي �إىل موكله حال تركه ،حتى ال يخلو من ناظر فيه”� 16أي �أن
العامل �إذا �أراد اال�ستقالة ،فالبد من �أن يبلغ ال�سلطة املخت�صة الختيار البديل ،حتى
ال يحدث فراغاً ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بامل�صلحة العامة.
كل هذه الأمثلة من التاريخ الإ�سالمي وغريها نرى �أنها تعبرٌ بجالء عن معنى
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اال�ستقالة مبفهومها احلديث وفق ما ذكرنا �أعاله  .لذلك فاال�ستقالة م�شروعة يف
الإ�سالم ،وبالتايل يجوز للعامل �أن ي�ستقيل عن عمله متى �أراد ،ولكن ب�شرط �أال
يعطل م�صالح امل�سلمني وفقاً لل�ضوابط التي ي�ضعها احلاكم عن طريق االجتهاد.
املبحث الثاين

�أنـواع اال�ستـقالة
قد تكون اال�ستقالة �صريحة يقدمها العامل مكتوب ًة ،وقد ال تكون كذلك ،ك�أن
يرتك العمل دون �إذن �أو غري ذلك ،وكذلك قد تكون اال�ستقالة ت�شجيعية يقدمها
العامل بت�شجيع من �إدارته التي يعمل فيها ،وقد عرفت القوانني احلديثة هذه الأنواع
من اال�ستقالة وف�صلتها تف�صي ً
ال وافياً� ،إال �أن الفقه الإ�سالمي و�إن عر�ض لال�ستقالة
مبعناها العام وعمل بها� ،إال �أنه مل يف�صلها بال�شكل الذي نراه الآن.
ولذلك �سوف ندر�س هذه الأنواع من خالل ثالث مطالب  :يتناول املطلب الأول
اال�ستقالة ال�صريحة  ،ويتناول املطلب الثاين اال�ستقالة احلكمية  ،واملطلب الثالث
والأخري يتناول اال�ستقالة التي�سريية وذلك على النحو التايل:
املطلب الأول
اال�ستقالة ال�صريحة
اال�ستقالة ال�صريحة هي التي يتقدم بها العامل يف اخلدمة العامة احلكومية
بطلب مكتوب يعبرّ فيه عن رغبته يف ترك العمل بالإدارة التي يعمل فيها.
وقد ن�صت على ذلك املدة( )148من الئحة اخلدمة املدنية القومية ال�سودانية
ل�سنة 2007م ،والتي ف�صلت ما جاء جمم ً
ال يف املادة( )14/48من قانون اخلدمة املدنية
القومية ال�سودانية ل�سنة 2007م.
فقد ن�صت الفقرة الأوىل(�أ) منها على ما يلي“ :يجوز للعامل يف الدرجات
الوظيفية املختلفة التقدم با�ستقالة مكتوبة لإنهاء خدمته ،وال تنتهي تلك اخلدمة
�إال ب�صدور قرار مكتوب بقبول ا�ستقالته من ال�سلطة املخت�صة”.
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كما ن�صت الفقرة (ب) من نف�س املادة على الآتي“ :على الرغم من �أحكام البند
(�أ) تعترب اال�ستقالة قد قبلت حكماً بعد م�ضي ثالثني يوماً من تاريخ تقدميها،
وتنتهي اخلدمة يف ذلك التاريخ”.
والفقرة (ج) ن�ص على“ :يجب على العامل الذي يقدم ا�ستقالته يف حالة عدم
ت�سليمه �إخطاراً بقبولها �أن يخطر رئي�سه املبا�شر كتابة قبل ع�شرة �أيام من نهاية
الثالثني يوماً ليقوم الرئي�س برتتيبات الت�سليم والت�سلم”.
�أما الفقرة ( د) فن�صت على �أن“ :تكون �سلطة قبول اال�ستقالة لذات م�ستويات
ال�سلطة املخت�صة يف حالة التعيني و�إعادة التعيني باخلدمة”.
�أما الفقرة الثانية من املادة املذكورة فن�صت على الآتي“ :ال تقبل ا�ستقالة املبعوث
�أو الذي كان يف بعثة درا�سية �إال بعد ا�ستيفائه ل�شروط العقد املربم بينه وبني املجل�س
القومي للتدريب �أو الوحدة”.

كما ن�صت املادة ( )149من نف�س الالئحة على الآتي )1(“ :ال يجوز ا�ستقالة
العامل �أو قبول ا�ستقالته �إذا كان موقوفاً عن العمل �أو هناك �إجراءات حتقيق �أو
حماكمة جارية �ضده )2( .ال يجوز للعامل الرجوع عن اال�ستقالة بعد تقدميها �إال
بعد موافقة الوزير املخت�ص �أو رئي�س الوحدة ،بح�سب احلال� ،شريطة �أن تتم هذه
املوافقة قبل البت يف �أمر قبول اال�ستقالة”.
كذلك ن�صت املادة (  ) 97من قانون العاملني املدنيني بالدولة امل�صري على الآتي
 “ :للعامل �أن يقدم ا�ستقالته من وظيفته وتكون اال�ستقالة مكتوبة  ،وال تنتهي
خدمة العامل �إال بالقرار ال�صادر بقبول اال�ستقالة  ،ويجب البت يف طلب اال�ستقالة
خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه  ،و�إال اعتربت اال�ستقالة مقبولة ما مل يكن
الطلب معلقاً على �شرط �أو مقرتناً بقيد  ،ويف هذه احلالة ال تنتهي خدمة العامل �إال
�إذا ت�ضمن قرار قبول اال�ستقالة �إجابته �إىل طلبه .
ويجوز خالل هذه املدة �إرجاء قبول اال�ستقالة لأ�سباب تتعلق مب�صلحة العمل مع
�إخطار العامل على �أال تزيد مدة الإرجاء على ا�سبوعني بالإ�ضافة �إىل مدة الثالثني
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يوماً الواردة بالفقرة ال�سابقة  .ف�إذا احيل العامل �إىل املحاكمة الت�أديبية فال تقبل
ا�ستقالته �إال بعد احلكم يف الدعوى بغري جزاء الف�صل �أو الإحالة �إىل املعا�ش .

ويجب على العامل �أن ي�ستمر يف عمله �إىل �أن يبلغ �إليه قرار قبول اال�ستقالة �أو
�أن ينق�ضي الأجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة الثالثة “ .
وبناء على الن�صو�ص ال�سابقة ي�شرتط ل�صحة اال�ستقالة ال�صريحة توفر الآتي:
� -1أن تكون اال�ستقالة مكتوبة؛ لأن الكتابة تبني رغبة العامل يف ترك العمل
ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه ،كما �أنها ت�سهل عملية �إثبات اال�ستقالة يف حالة النزاع .
وبالتايل يعترب طلب اال�ستقالة �سبباً للقرار الإداري ال�صادر بقبولها .
�أما �إذا �أ�صدرت اجلهة املخت�صة قراراً بقبول اال�ستقالة بعد �سحبها من قبل
العامل في�صبح هذا القرار باط ً
ال؛ لأنه مل ي�ستند �إىل ركن ال�سبب.17
� -2أن تكون اال�ستقالة غري م�شروطة بالقيام بعمل معني �أو االمتناع عن القيام
بعمل معني �أو بت�سليم �شيء معني ،و�إال ف�إنها تتحول �إىل ما ي�شبه الإ�ضراب ،وهو
و�سيلة �ضغط توجه �إىل ال�سلطة الإدارية املخت�صة للح�صول على مكا�سب معينة  ،ف�إذا
وافقت هذه الأخرية على طلبات مقدم اال�ستقالة ف�إنه �سوف يعود ملزاولة العمل� ،أما
�إذا مل ت�ستجب ال�سلطة املخت�صة لطلبه ف�إنه يتم�سك باال�ستقالة.
وهذا الأمر �أغفله امل�شرع ال�سوداين يف الئحة اخلدمة املدنية ل�سنة  2007م ،
والالئحة التي �سبقتها ل�سنة 1995م ،وذلك بعك�س ما جاء يف القانون رقم( )47ل�سنة
1987م للعاملني املدنيني بالدولة امل�صري الذي �أعطى �سلطة تقديرية لل�سلطة
الإدارية املعنية يف قبول اال�ستقالة امل�شروطة �أم ال.18
� -3أن ال يكون املوظف امل�ستقيل قد �أحيل �إىل جلنة حتقيق� ،أو تعر�ض لإجراءات
ت�أديبية مل تنته بعد ( مثل الإيقاف عن العمل )  ،وهذا ما �أكدته الفقرة الأوىل
من املادة( )149من الئحة اخلدمة املدنية امل�شار �إليها  .ففي هذه احلالة ال يجوز
للعامل �أن يتقدم با�ستقالته ،و�إذا تقدم بها تعترب ك�أن مل تكن ،لأنها باطلة بن�ص املادة
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املذكورة.

والهدف من هذا القيد هو عدم متكني العامل من الإفالت من العقوبة التي قد
تتخذ �ضده � .إال �أن الناظر �إىل الواقع العملي يف بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة يف ال�سودان
( من واقع التجربة العملية للباحث ) يالحظ �أن قبول ا�ستقالة من يحال �إىل
املحاكمة الت�أديبية جائز ،بل ويف بع�ض الأحيان ُيطلب من العامل املحال ملجل�س
املحا�سبة �أن يتقدم با�ستقالته ليتفادى امل�ساءلة القانونية ،وهذا خمالف للمنطق
ال�سليم و خمالف ملبد�أ ال�شفافية والو�ضوح املبني على مبد�أ الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،مما يقت�ضي تدخل امل�شرع ملعاجلة النق�ص يف الت�شريع املنظم للخدمة
املدنية العامة .
� -4أال تقدم اال�ستقالة حتت تهديد �أو �إكراه مادي :ك�أن يجرب رجل ال�شرطة
العامل حتت ت�أثري التعذيب على تقدمي ا�ستقالته  ،فالإكراه املادي يجعل اال�ستقالة
باطلة ،وال �أثر لها ،وهو الذي يعترب عيب من عيوب الإرادة � .أما الإكراه الأدبي �أو
املعنوي فلي�س له ت�أثري على �سالمة اال�ستقالة؛ لأن الأمر يتعلق بوظيفة العامل
وم�صدر رزقه الذي ال يوازيه يف الأهمية جمرد الإفراط يف احرتام الآخرين �أو
اخلجل منهم �أو اخل�ضوع لت�أثري �إكراههم الأدبي  ،ولذلك ال يعترب �إكراهاً �أن يخري
العامل بني تقدمي اال�ستقالة �أو اخل�ضوع لإجراءات ت�أديبية فيقدم ا�ستقالته خوفاً
من املحا�سبة  ،ف�إذا فعل ذلك يعترب �إقراراً منه بالذنب؛ لأنه �إذا كان واثقاً من براءته
من التهم املوجهة �إليه ملا �أقدم على ذلك.19
� -5أن يلتزم العامل امل�ستقيل باال�ستمرار يف �أداء العمل �إىل حني �صدور قرار بقبول
ا�ستقالته من ال�سلطة املخت�صة ،وهذا يتطلبه �سري املرفق العام بانتظام ،وا�ضطراد
لتقدمي اخلدمة العامة دون انقطاع �إىل حني وجود بديل للعامل امل�ستقيل.
وقد �أق ّر هذا املبد�أ الفقه الإ�سالمي منذ زمن طويل ،وقد �أ�شرنا من قبل �إىل
قول املاوردي الذي جاء فيه“ :وجاز له اخلروج من العمل �إذا �شاء بعد �أن ينهي �إىل
موليه حال تركه ،حتى ال يخلو من ناظر فيه”.20
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كذلك �أقر الق�ضاء الفرن�سي هذا املبد�أ يف البداية ،ثم جاء امل�شرع لين�ص عليه
يف قانون � 19أكتوبر1946م ، 21كذلك �أق ّر هذا املبد�أ قانون العاملني املدنيني بالدولة
امل�صري ل�سنة 1987م يف مادته رقم ( . ) 97
�أما القانون ال�سوداين فن�ص على ذلك يف الئحة اخلدمة املدنية امل�شار �إليها يف
مادتها رقم( )148الفقرة(�/1أ) وفق ما ذكرنا.

وحتى ال يبقى العامل امل�ستقيل فرتة طويلة يف �أداء العمل وهو ال يرغب فيه،
عالج امل�شرع هذا الأمر فن�ص على �أنه �إذا بقي العامل بعد تقدمي اال�ستقالة ثالثني
يوماً ف�إنه يجوز له مغادرة العمل باعتبار �أن ا�ستقالته قبلت حكماً من قبل ال�سلطة
املخت�صة ،وهذا ما ن�صت عليه الفقرة(/1ب) من املادة( )148من الئحة اخلدمة
املدنية ل�سنة 2007م ،وهذا بخالف ما ن�صت عليه الئحة اخلدمة العامة ل�سنة 1995م
(امللغية) ،والتي حددت مدة قبول اال�ستقالة بت�سعني يوماً.
كذلك ن�ص امل�شرع ال�سوداين يف الفقرة(/1ج) من املادة نف�سها ،على �ضرورة
�إخطار العامل امل�ستقيل رئي�سه املبا�شر (يف حالة عدم الرد على طلبه) كتابة قبل
ع�شرة �أيام من نهاية الثالثني يوماً املذكورة يف الفقرة �أعاله ،وذلك ليتمكن الرئي�س
املبا�شر من �إجراء ترتيبات الت�سليم والت�سلم قبل نهاية مدة الثالثني يوماً.
ن�ستنتج من ذلك �أن امل�شرع ال�سوداين �أعطى مهلة ع�شرين يوماً لل�سلطة املخت�صة
للرد على طلب اال�ستقالة �إما بالرف�ض �أو القبول ،غري �أن عدم الرد بعد مرور هذه
املدة يجعل اال�ستقالة مقبولة حتماً بحكم الالئحة املذكورة .
� -6أال يرجع العامل امل�ستقيل عن طلب اال�ستقالة من وقت تقدميها �إىل حني
�صدور قرار بقبولها ،وهذا ما �أكدته الفقرة الثانية من املادة( )149من الئحة اخلدمة
املدنية املذكورة .
وهذا ال يتناق�ض مع احلق الأ�صيل للعامل يف الرجوع عن اال�ستقالة  ،ولكن
يجب �أن يكون الرجوع قبل النظر يف طلب اال�ستقالة من قبل اجلهة املخت�صة  ،وبعد
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موافقة الوزير املخت�ص بالن�سبة للدرجات العليا ( من الثالثة فما فوق ) وموافقة
رئي�س الوحدة املخت�ص بالن�سبة للدرجات الدنيا ( من الرابعة فما دون ) .
وقد يثور ت�سا�ؤل فيما �إذا مل يغادر العامل امل�ستقيل العمل بعد مرور الثالثني
يوماً ،ومل ت�صدر ال�سلطة املخت�صة قراراً بقبول اال�ستقالة ،بل كلفته مبهمة �أخرى.
ذهب الفقه القانوين امل�صري يف هذا ال�ش�أن �إىل اجتاهني:

االجتاه الأول :يرى �أن العامل يعترب عمله باط ً
ال ،ويجب �أن ُيبعد ،22وذلك
باعتبار �أن مدة الثالثني يوما كافية للعامل يف �أن يرجع عن طلب اال�ستقالة �إذا كان
له رغبة يف اال�ستمرار� ،أما �إذا �أهمل ذلك فعليه �أن يتحمل م�س�ؤولية �إهماله ،وبالتايل
تكون العالقة الوظيفية انتهت بني العامل واجلهة التي كان يتبع لها ،و�إذا �أراد العامل
العودة ،ورغبت ال�سلطة املخت�صة يف �إعادته ،فذلك يتم عرب �إعادة التعيني.23
�أما االجتاه الثاين فريى �أن العدول عن اال�ستقالة جائز حتى بعد مرور مدة
الثالثني يوماً ما دام العامل قرر العدول عن ا�ستقالته ورحبت ال�سلطة املخت�صة بهذا
العدول حتى ولو كان �ضمنياً كتكليفه بعمل جديد بعد مرور املدة.24
وهذا االجتاه الثاين هو الذي تطمئن �إليه النف�س للأ�سباب التالية:
(� )1إن امل�صلحة العامة قد تقت�ضي التم�سك بالعامل امل�ستقيل حتى بعد مرور
املدة التي حددها القانون.
( )2العامل نف�سه قد يعدل عن طلب اال�ستقالة بعد فوات املدة لأ�سباب منها:
عدم معرفته بالآثار املرتتبة على اال�ستقالة � ،أو ف�شله يف �إكمال �إجراءات ال�سفر �إىل
اخلارج � ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
( )3القانون و�ضع هذه املدة مل�صلحة الطرفني :للعامل حتى ال يبقى معلقاً يف
انتظار رد ال�سلطة املخت�صة لأجل غري حمدد ،ولل�سلطة املخت�صة حتى تتمكن من
البحث عن البديل املنا�سب لأداء العمل ،وما دام العدول عن اال�ستقالة بعد فوات
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املواعيد يحقق م�صلحة الطرفني فال حرج يف ذلك.

� -7صدور قرار بقبول اال�ستقالة :فاال�ستقالة ال تنتهي مبجرد تقدمي الطلب،
بل البد من قبول ال�سلطة املخت�صة لهذا الطلب �صراحة ب�إ�صدار قرار مكتوب ،وهذا
ما ن�صت عليه الفقرة(�/1أ) من املادة( )148امل�شار �إليها ،وقد تقبل ال�سلطة املخت�صة
اال�ستقالة حكماً �أو �ضمناً مبرور مدة الثالثني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب
املن�صو�ص عليها يف الفقرة(/1ب) من نف�س املادة املذكورة.
ما ذكرناه ينطبق على قبول ا�ستقالة العامل املبا�شر للعمل � .أما بالن�سبة
للعامل الذي مت �إعارته �إىل جهة �أخرى ف�إن قبول ا�ستقالته ُي�صب ُح ملزماً لل�سلطة
املخت�صة ،بخا�صة و�أنه ال يبا�شر العمل يف اجلهة التي �أعارته ( بالرغم من �أنه يحتفظ
بوظيفته فيها )  ،كما �أن الالئحة ن�صت على جواز تعيني �شخ�ص �آخر ليحل حمله
مدة غيابه  ،على �أنه يجب �إخالء الوظيفة له �إذا انتهت مدة الإعارة وعاد للعمل،
وهذا ما ن�صت عليه املادة( )79من الئحة اخلدمة املدنية املذكورة التي جاء فيها :
“عند ندب �أو �إعارة العامل يف الداخل �أو اخلارج يظل �شاغ ً
ال لوظيفته ،ويجوز مل�ؤها
على �أن ُتخلى عند عودته �أو ي�ستوعب يف وظيفة �أخرى يف نف�س درجة وظيفته”.
� -8أال يكون العامل امل�ستقيل يف بعثة درا�سية � ،أو كان مبعوثاً �إال بعد ا�ستيفاء
�شروط العقد املربم بينه وبني املجل�س القومي للتدريب� ،أو اجلهة الإدارية التي يعمل
فيها  ،حيث �إن هناك التزامات تقع على عاتق العامل املبعوث من قبل الدولة للدرا�سة
كالتزامه بالعمل يف �إدارته التي ابتعثته ملدة معينة بعد نهاية البعثة .
املطلب الثاين
اال�ستقالة احلكمية (ال�ضمنية)
ت�سمى �أي�ضاً اال�ستقالة االفرتا�ضية �أو االعتبارية ،وهي ا�ستقالة ال يعرب عنها
�صراحة ،بل تكت�شف من مواقف معينة للعامل ،نذكرها فيما يلي:
 -1االنقطاع عن العمل لفرتة معينة دون عذر مقبول �أو �إذن �سابق ،وقد ن�صت على
ذلك املادة( )50من قانون اخلدمة العامة ل�سنة 1995م (امللغي) ،وف�صلتها املادة()178
من الئحة اخلدمة العامة ل�سنة 1995م (امللغية) بقولها )1(“ :يعترب العامل الذي
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يتغيب عن العمل �أو يتجاوز مدة الغياب امل�صدق بها لفرتة تزيد عن خم�سة و�أربعني
يوماً مت�صلة بدون عذر م�شروع م�ستقي ً
ال حكماً”.

وقد بينت املحكمة العليا ال�سودانية معنى هذه املادة يف حكمها يف ق�ضية مدير
مرحلة الأ�سا�س مبحلية حممد قول بالبحر الأحمر �ضد ها�شم عبداللطيف عمر،
فر�أت املحكمة �أن جمرد تغيب العامل عن العمل ملدة( )45يوماً �أو �أكرث ،ال يعترب �سبباً
كافياً العتباره م�ستقي ً
ال ،ما مل حتقق اجلهة الإدارية �أن غيابه بدون عذر م�شروع
 ،فقالت املحكمة ما يلي “ :جمرد تغيب العامل لأكرث من ( )45يوماً مت�صلة ال
يعد كافياً العتباره يف حكم امل�ستقيل ،بل يجب التحقيق معه �إدارياً للت�أكد من �أن
غيابه كان بدون عذر م�شروع ،وهذا هو التطبيق ال�صحيح لن�ص املادة( )50من قانون
اخلدمة العامة ل�سنة 1995م ،والتي ال تقر�أ مبعزل عن قانون حما�سبة العاملني يف
اخلدمة العامة ل�سنة 1994م ( املواد  ، 14و  ، 15و ، 16و 17وهي خا�صة بالتحقيق )
مقرونه مع املادة ( )178من الئحة اخلدمة العامة لعام 1995م”. 25
واملادة ( ) 50املذكورة تن�ص على الآتي “ :الغياب دون عذر مقبول ملدة تزيد
عن ( )45يوماً مت�صلة  ،ويعترب ال�شخ�ص يف هذه احلالة م�ستقي ً
ال حكماً “ � .أما
املادة ( )178فتن�ص على الآتي  )1( “ :يعترب العامل الذي يتغيب عن العمل �أو
يتجاوز مدة الغياب امل�صدق بها لفرتة تزيد عن خم�سة و�أربعني يوماً مت�صلة بدون
عذر م�شروع م�ستقي ً
ال حكماً  )2( .يجب على العامل يف احلالتني املذكورتني التقدم
لوحدته بعذره امل�شروع موثقاً من ال�سلطة املخت�صة “ .
ويالحظ هنا �أن الالئحة اجلديدة ل�سنة 2007م يف مادتها رقم( )150عدلت
نتيجة الغياب من اال�ستقالة �إىل الف�صل بقولها“ :يعترب العامل الذي يتغيب عن
العمل ملدة خم�سة و�أربعني يوماً مت�صلة بدون عذر مقبول مف�صو ًال حكماً”.
وهذا الن�ص �أعاله جاء خمالفاً لن�ص املادة( )10/48من قانون اخلدمة املدنية
القومية ل�سنة 2007م ،التي تن�ص على الآتي“ :الغياب دون عذر مقبول ملدة خم�سة
و�أربعني يوماً مت�صلة ،حيث يعترب العامل يف هذه احلالة م�ستقي ً
ال حكماً” ،وهذا هو
نف�س الن�ص الذي ورد يف قانون اخلدمة املدنية ل�سنة  ( 1995امللغي )  ،مع مالحظة
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�أن القانون الأخري حدد املدة ب�أكرث من ( )45يوماً.

لذلك ميكن القول ب�أن ن�ص املادة ( )150من الئحة اخلدمة املدنية ل�سنة 2007
م خمالف لن�ص املادة ( ) 10/48من قانون اخلدمة املدنية ل�سنة  2007م والذي يعترب
لتف�صل ما جاء جمم ً
ال يف القانون  ،وبالتايل
�أعلى درجة من الالئحة ،فالالئحة �أتت َ
ال ميكن �أن ت�أتي ب�أحكام جديدة خمالفة للقانون ،و�إال اعترب هذا الن�ص باط ً
ال ،
لذلك ننا�شد امل�شرع بتعديل ن�ص املادة ( )150من الئحة اخلدمة املدنية ل�سنة  2007م
لتتوافق مع ن�ص املادة ( )10/48من قانون اخلدمة املدنية ل�سنة  2007م .
وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أن امل�شرع امل�صري �سبق امل�شرع ال�سوداين يف �إقرار اال�ستقالة
احلكمية يف قانون العاملني املدنيني ل�سنة 1987م ،وذلك �إذا انقطع العامل عن العمل
مدة خم�سة ع�شر يوماً مت�صلة �أو ثالثني يوماً غري مت�صلة يف ال�سنة ،26وهذا يو�ضح �أن
امل�شرع ال�سوداين يعطي �ضمانات �أف�ضل للعامل امل�ستقيل من امل�شرع امل�صري .
 -2االلتحاق بخدمة جهة �أجنبية دون موافقة ال�سلطة املخت�صة ،وهذا ما ن�صت
عليه املادة ( )3/98من قانون العاملني املدنيني امل�صري� ،أما القانون ال�سوداين فقد
�أغفل الن�ص على هذه احلالة� ،إال �أن ذلك ال مينع من تطبيق ن�ص املادة( )10/48من
قانون اخلدمة املدنية ل�سنة 2007م الذي يعترب �أي غياب بدون عذر مقبول ملدة ()45
يوماً ي�ؤدي �إىل اال�ستقالة حكماً.
 -3عدم تنفيذ قرار النقل :ن�صت املادة ( )12/ 48من قانون اخلدمة املدنية ل�سنة
 2007م على �أن عدم تنفيذ قرار النقل من قبل العامل دون عذر مقبول خالل ثالثة
�أ�شهر ُينهي خدمة العامل  ،وهو مطابق لن�ص املادة (/50ن) من القانون ال�سابق ل�سنة
 ( 1995امللغي ) ،ومل يبني الن�ص هل هذا يعترب ا�ستقالة حكمية � ،أم �أنه ف�صل من
اخلدمة ،ومع �سكوت امل�شرع عن التو�ضيح ال يف القانون احلايل ل�سنة  2007م وال
ال�سابق ل�سنة  1995م وال الئحتيهما ،نقول� :إن عدم تنفيذ قرار النقل يعترب ا�ستقالة
حكمية ،وذلك قيا�ساً على الغياب بدون عذر مقبول املن�صو�ص عليه يف املادة ()10/48
من قانون اخلدمة املدنية ل�سنة 2007م ،كما �أن ا�ستمرار العامل يف رف�ض تنفيذ قرار
النقل ملدة ثالثة �أ�شهر يعامل معاملة الغائب ،ولي�س هناك و�سيلة �أخرى غري ذلك .
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وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أن ن�ص القانون احلايل وال�سابق يحدد مدة الغياب
بثالثة �أ�شهر ،وهي غري م�ضبوطة ،يف حني �أن الالئحة ال�سابقة والالئحة احلالية
حتدد املدة بت�سعني يوماً ،وهي �أ�ضبط من ن�ص القانون ،فالبد من تعديل الن�ص يف
القانون ليكون ت�سعني يوماً ،ولي�س ثالثة �أ�شهر.
املطلب الثالث
اال�ستقالة التي�سريية (الت�شجيعية)

وهي تعني �أن العامل يقدم ا�ستقالته عن العمل عن طريق الإغراء من اجلهة
الإدارية املخت�صة ،ك�أن يتح�صل على امتيازات معينة ،بهدف التخل�ص من فائ�ض
العمالة �أو غري ذلك ،بخا�صة الوظائف العليا ،لفتح جمال الرتقي بالن�سبة للدرجات
الدنيا ،وفتح باب التوظيف �أمام املتميزين من خريجي اجلامعات وغريهم ،و�أي�ضاً
للتخل�ص من كبار ال�سن.
وقد �أخذ امل�شرع امل�صري بهذا النوع من اال�ستقالة لتحقيق امل�صلحة العامة ،وقد
ن�صت على ذلك املادة ( 95مكرر) من قانون العاملني املدنيني امل�صري على ما يلي
 “ :يجوز لل�سلطة املخت�صة �إ�صدار قرار ب�إحالة العامل �إىل املعا�ش بناء على طلبه
قبل بلوغ ال�سن القانونية على �أن ال يقل �سن الطالب عند تقدمي الطلب عن خم�سة
وخم�سني �سنة و�أن ال تكون املدة الباقية لبلوغه �سن الإحالة �إىل املعا�ش �أقل من �سنة
 .وت�سوى احلقوق الت�أمينية ملن يحال �إىل املعا�ش طبقاً لأحكام الفقرة ال�سابقة على
�أ�سا�س مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمني االجتماعي م�ضافاً �إليها املدة الباقية لبلوغه
ال�سن القانونية . “ ...
كذلك ن�صت املادة ( 95مكرر )1على الآتي  “ :يجوز لل�سلطات املخت�صة �إ�صدار
قرار ب�إحالة العامل الذي تقل �سنه عن خم�س وخم�سني �سنة �إىل املعا�ش بناء على طلبه
�إذا قام مبفرده �أو بالإ�شرتاك مع �آخرين ب�أحد امل�شروعات الإنتاجية وفقاً لل�ضوابط
التي ي�صدر لها قرار من الوزير املخت�ص بالتنمية الإدارية  .وي�صرف للعامل يف هذه
احلالة مكاف�أة توازي �أجر �سنة مع �ضم �سنتني �إىل املدة املح�سوبة يف املعا�ش “ .
�أما القانون ال�سوداين فلم يعرف مثل هذه اال�ستقالة من الناحية الت�شريعية ،
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ولكن جند يف الواقع العملي تطبيقاً لذلك ،بخا�صة يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
املراد خ�صخ�صتها للتخل�ص من العاملني فيها قبل بيعها مثل بنك اخلرطوم .

�أي�ضاً طبق هذا النوع من اال�ستقالة يف البنوك وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة لنف�س الغر�ض
املذكور� ،إال �أننا مل نعرث على ن�صو�ص وا�ضحة تنظم هذه امل�س�ألة ،غري ما ورد يف
قانون معا�شات اخلدمة العامة احلايل ل�سنة 1993م ،الذي ن�ص حتت عنوان (املعا�شات
اال�ستثنائية) يف املادة ( )11على ما يلي )1(“ :بالرغم من �أحكام املادة ( )10يجوز
للمجل�س (جمل�س �إدارة �صندوق املعا�شات) بتو�صية من املدير منح معا�شات ا�ستثنائية
للموظفني وعائالتهم وفق �ضوابط و�شروط يحددها املجل�س )2( .على الرغم من
�أحكام هذا القانون يجوز ملجل�س الوزراء منح معا�شات ا�ستثنائية يف الأحوال التي
يراها وبالفئات التي يحددها وبال�شروط التي ي�ضعها ،على �أن تدفع وزارة املالية
لل�صندوق �أي معا�ش يتقرر بناء على ذلك”  ،فال�سلطة مبوجب هذا الن�ص تقديرية
لي�س لها حدود  ،وبالتايل ميكن �أن تدخل فيها معاجلة اال�ستقالة الت�شجيعية .
املبحث الثالث
ركنـا اال�ستقـالة
الركن يف اللغة هو اجلانب الأقوى من ال�شيء �أو هو الأعظم ،و�أركان ال�شيء
تعني جوانبه� ، 27أما ا�صطالحاً فيعني قوام ال�شيء والذي يتوقف وجوده عليه ، 28و
لال�ستقالة ركنان :هما الإرادة ،وقبول اجلهة الإدارية املخت�صة ،لذلك �سوف ندر�سهما
يف املطلبني التاليني:
املطلب الأول
�إرادة العامـل
للإرادة �أهمية خا�صة يف جميع الت�صرفات القانونية ،واال�ستقالة هي ت�صرف
قانوين ي�ستند �أ�سا�ساً �إىل �إرادة العامل يف ترك العمل ب�شرط �أن تكون الإرادة خالية
من �أي عيب ،و�إال �أ�صبحت اال�ستقالة باطلة �إذا انعدمت الإرادة ،وقد �أكد القر�آن
الكرمي �أهمية الإرادة يف قوله تعاىلَّ ( :من َكا َن ُيرِي ُد ا ْل َعاجِ لَ َة َع َّج ْل َنا َل ُه فِيهَا َما َن َ�شاء
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لمِ َن ُّنرِي ُد ُث َّم َج َع ْل َنا َل ُه َج َه َّن َم َي ْ�صالهَا َم ْذ ُمو ًما َّمد ُْحو ًراَ ،و َمنْ �أَ َرا َد الآخِ َر َة َو َ�س َعى َلهَا
َ�س ْع َيهَا َوهُ َو م ُْ�ؤمِ ٌن َف�أُو َلئ َِك َكا َن َ�س ْع ُيهُم َّم ْ�ش ُكو ًرا) ،29وقوله تعاىل ...( :مِ ن ُكم َّمن ُيرِي ُد
الدُّ ْن َيا َومِ ن ُكم َّمن ُيرِي ُد الآخِ َر َة  ،30)...وغريهما من الآيات.
كذلك ورد يف احلديث ت�أكيد الإرادة ،من ذلك ما جاء يف احلديث عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم�" :إمنا الأعمال بالنيات" ،31باعتبار �أن النية هي الإرادة.

وقد �أ�شار بع�ض الفقهاء امل�سلمني �إىل �أن الإرادة ركن من �أركان اال�ستقالة ،مثل
�أبي يعلى الفراء بقوله  “ :فقد قيل �أن نظر املوليَ واملوىل كالوكالة؛ لأنهما معاً
ا�ستنابة ومل يلزم املقام عليها من جهة املويل ،فله عزل املوىل متى �شاء ،وللموىل
االنعزال عنها �إذا �شاء”.32
كذلك �سار املاوردي يف نف�س االجتاه بقوله  “ :و�إذا �أراد العامل �أن ي�ستخلف على
عمله فذلك �ضربان � :أحدهما �أن ي�ستخلف عليه من ينفرد بالنظر فيه دونه  ،فهذا
غري جائز منه؛ لأنه يجري جمرى اال�ستبدال  ،ولي�س له �أن ي�ستبدل غريه بنف�سه
و�إن جاز له عزل نف�سه “ ،33كذلك ذكر القرطبي �أن الإمام �إذا عزل نف�سه انعزل.34
وقد �سار الفقه القانوين احلديث �أي�ضاً �إىل �أن الإرادة هي ركن �أ�سا�س يف كل
الت�صرفات القانونية ومنها اال�ستقالة  ،وذلك بناء على مبد�أ �سلطان الإرادة الذي
�أفا�ضت يف تف�صيله كتب العقود والإرادة املنفردة  .فاال�ستقالة ت�صرف ال ي�صدر �إال
من �شخ�ص كامل الأهلية وبالتايل قادراً على الت�صرف  ،ومن ال�شروط الأ�سا�س
ال وال قانوناً
لالنتماء �إىل اخلدمة املدنية كمال الأهلية  ،فال يت�صور �شرعاً وال عق ً
�أن يكون العامل الذي يتقدم با�ستقالته غري كامل الأهلية  ،و�إال �إذا حدث ذلك تعترب
اال�ستقالة باطلة .
املطلب الثاين
قبـول اال�ستقـالة
يعترب قبول اال�ستقالة من اجلهة املخت�صة ركن ثان لال�ستقالة ،واجلهة املخت�صة
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هي التي ع َينت العامل ،ما مل ين�ص القانون على جواز �أن تقوم جهة �أخرى بهذا
االخت�صا�ص  ،وهذا متفق عليه بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي  ،بدليل قول
املاوردي  “ :وجاز له اخلروج من العمل �إذا �شاء بعد �أن ينهي �إىل موكله حال تركه
 ،حتى ال يخلو من ناظر فيه “ � .أي�ضاً ن�صت املادة ( �/1/148أ ) من الئحة اخلدمة
املدنية ل�سنة 2007م على الآتي  “ :يجوز للعامل يف الدرجات الوظيفية املختلفة
التقدم با�ستقالة مكتوبة لإنهاء خدمته وال تنتهي تلك اخلدمة �إال ب�صدور قرار
مكتوب بقبول ا�ستقالته من ال�سلطة املخت�صة “ .
يالحظ �أن الالئحة املذكورة �أعاله ن�صت على �أن قبول اال�ستقالة يجب �أن يكون
مكتوباً  ،وهذا يثري الت�سا�ؤل عما �إذا ردت اجلهة املخت�صة بقبول اال�ستقالة �شفاهة� ،أو
ت�أخرت يف الرد �أو �سكتت عن الرد؟
احلالة الأوىل تعترب خمالفة لن�ص الئحة اخلدمة� ،إال �أن العامل امل�ستقيل
ي�ستطيع �أن يتم�سك بالقرار ال�شفهي ،وهنا ميكن �أن ي�ستعني بال�شهود لإثبات ذلك،
وبالتايل ميكن �أن يغادر العمل من تاريخ الرد غري املكتوب .
�إال �أن العامل قد يجد �صعوبة يف احل�صول على حقوق ما بعد اخلدمة من دون
�إبراز ما يثبت قبول اال�ستقالة ،وبالتايل ميكن �أن يعالج هذه امل�س�ألة عن طريق رفع
دعوى �إىل الق�ضاء .
�أما احلالة الثانية وهي �إذا ت�أخرت �أو �سكتت اجلهة املخت�صة عن الرد على طلب
اال�ستقالة ،ف�إن الالئحة تعترب اال�ستقالة مقبولة مبرور مدة ثالثني يوماً من تاريخ
تقدميها ،وهذا ما ن�صت عليه الفقرة(/1ب) من املادة( )148املذكورة �أعاله.

فقبول اال�ستقالة �ضروري لتوقف العامل عن �أداء عمله و�إنهاء �صلته بالوظيفة،
وهذا مبد�أ ثابت يف القانون الو�ضعي ويف الفقه الإ�سالمي ،ومثال لذلك عندما عاد
معاذ بن جبل من اليمن بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �سيدنا �أبي بكر،
فقال له" :ارفع ح�سابك .فقال� :أح�سابان ،ح�ساب من اهلل وح�ساب منكم ،ال �أيل لكم
عم ً
ال �أبداً".35
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هذه الواقعة تبني �أن معاذ بن جبل قدم ا�ستقالته بعد حما�سبته عن فرتة عمله
يف اليمن والياً ،وقد قبل �أبوبكر ر�ضي اهلل عنه ا�ستقالته عند ما مل يطلب منه العودة
�إىل عمله مرة �أخرى .

�أما �إذا مل تقبل اجلهة الإدارية املخت�صة طلب اال�ستقالة ،فال يجوز للعامل �أن
يغادر مقر عمله ،و�إال عر�ض نف�سه للم�ساءلة القانونية ،و�سبب رف�ض اال�ستقالة قد
يكون امل�صلحة العامة وطاعة �أوىل الأمر ،كما جاء يف قوله تعاىلَ ( :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين
�آ َم ُنواْ �أَطِ ي ُعواْ اللهّ َ َو�أَطِ ي ُعواْ ال َّر�سُ و َل َو ُ�أ ْوليِ الأَ ْم ِر مِ ن ُك ْم) ،36ومن �أمثلة رف�ض اال�ستقالة
يف التاريخ الإ�سالمي �أن عتبة بن غزوان وايل الأهواز وبالد فار�س طلب من �سيدنا
عمر بن اخلطاب tقبول ا�ستقالته ولكن عمر رف�ض ،وعزم عليه حتى عدل عن طلب
اال�ستقالة وعاد للعمل� ،إال �أنه تويف قبل �أن يبا�شر عمله.37
وهنا يدور ت�سا�ؤل عن مدى �سلطة اجلهة املخت�صة يف قبول اال�ستقالة �أو رف�ضها،
هل هي �سلطة تقديرية �أم �سلطة مقيدة ؟ ذهب الفقه الفرن�سي �إىل �أن هذه ال�سلطة
تقديرية للجهة املخت�صة ب�شرط �أن تبنى رف�ض اال�ستقالة على اعتبارات امل�صلحة
العامة و�ضرورة �سري املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد.38
�أما الفقه امل�صري فانق�سم �إىل ر�أيني :الر�أي الأول ذهب �إىل � ّأن �سلطة اجلهة
املخت�صة بقبول اال�ستقالة �أو رف�ضها هي �سلطة تقديرية � ،أي �أن هناك حرية وا�سعة
لل�سلطة املخت�صة يف قبول �أو عدم قبول اال�ستقالة  .والر�أي الثاين ذهب �إىل �أن ال�سلطة
املخت�صة مقيدة ،لأنها ملزمة بقبول اال�ستقالة �أو �إرجائها دون رف�ضها  ،باعتبار �أن
اال�ستقالة حق للعامل ال يجوز حرمانه منها متى توافرت �شروطها.39
�أما يف الفقه ال�سوداين فلم نعرث على ر�أي معني حول �سلطة اجلهة املخت�صة
بقبول اال�ستقالة �أو رف�ض قبولها� ،إال �أننا ا�ستناداً على ن�ص املادة( )148من الئحة
اخلدمة املدنية ل�سنة 2007م ،نقول ب�أن ال�سلطة مقيدة بدليل �أن الفقرة(/1ج) من
املادة �أعاله ن�صت على �أنه يجب على العامل الذي قدم ا�ستقالته �أن يخطر رئي�سه
املبا�شر كتابة قبل ع�شرة �أيام من نهاية مدة قبول اال�ستقالة الواردة يف الفقرة(/1ب)
امل�شار �إليها ،ليقوم ب�إجراء ترتيبات الت�سليم والت�سلم� ،أي�ضاً العامل الذي يتقدم
با�ستقالته يعترب غري راغب يف اال�ستمرار يف وظيفته ل�سبب �أو لأ�سباب متعددة،
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وبالتايل �إجباره على اال�ستمرار يف العمل قد ي�سبب له �ضرراً بليغاً ،وقد ي�سبب �أي�ضاً
�ضرراً بامل�صلحة العامة .
ومن ناحية �أخرى ف�إن رف�ض ا�ستقالة العامل من قبل ال�سلطة املخت�صة يعترب نوعاً
من التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة وخمالف ملبد�أ حرية العمل الذي يق�ضي ب�أن العامل له
احلق يف اختيار العمل الذي يريده و�أي�ضاً له نف�س احلق يف ترك ما ال يريده .
غري �أن هذا يجب �أن ال مينع ال�سلطة املخت�صة من �إرجاء قبول اال�ستقالة م�ؤقتاً
لأ�سباب منطقية تتعلق بامل�صلحة العامة �إىل حني �إيجاد بديل للعامل امل�ستقيل.
ويف الفقه الإ�سالمي بالرغم من عدم وجود تفا�صيل كافية يف هذا اجلانب� ،إال
�أننا ميكن �أن ن�ستنبط مما �سبق ذكره �أنه �سار يف اجتاه ال�سلطة التقديرية ا�ستناداً �إىل
واقعة عتبة بن غزوان امل�شار �إليها.
املبحث الرابع

عالقة العامل بالدولة و�أثرها على الطبيعة القانونية لال�ستقالة
تختلف الطبيعة القانونية لال�ستقالة وفق اختالف الرابطة القانونية بني
العامل والوظيفة العامة ،فقد تكون الرابطة تعاقدية ،وقد تكون تنظيمية ،لذلك
نتناول يف املطلب الأول الطبيعة القانونية لال�ستقالة يف حالة الرابطة التعاقدية  ،و
نتناول يف املطلب الثاين الطبيعة القانونية لال�ستقالة يف حالة الرابطة التنظيمية ،
ونتناول يف املطلب الثالث مدى اعتبار اال�ستقالة حق .
املطلب الأول
الطبيعة القانونية لال�ستقالة يف حالة العالقة التعاقدية
لقد اجته الر�أي يف الفقه الفرن�سي ابتداء �إىل �أن العالقة بني العامل والدولة
هي عالقة تعاقدية وفق قواعد القانون اخلا�ص� ،أي �أنها عقد �إيجار ،ولكن �سرعان ما
عاد الفقه ب�سبب االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية �إىل �أن العالقة تعاقدية وفق
القانون العام ،بحيث �إن العقد وفق قواعد القانون العام ،له مميزات يجعله يتنا�سب
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مع الوظيفة العامة؛ لأن الدولة تفر�ض �إرادتها و�شروطها وما على املتعاقد معها
�إال �أن يقبل �أو يرف�ض فلي�س هناك �إمكانية للتفاو�ض ،لكن هذه النظرية تعر�ضت
النتقادات  ،مما جعل الفقه الفرن�سي يلج�أ �إىل الر�أي القائل ب�أن العالقة بني العامل
والدولة هي عالقة تنظيمية �أو الئحية 40كما �سرنى.

كذلك تدرج الفقه القانوين امل�صري يف نظرته للعالقة التي تربط بني الدولة
والعامل بني التعاقد على �أ�سا�س القانون اخلا�ص �إىل التعاقد عل �أ�سا�س القانون العام،
ثم �أخرياً ا�ستقر على �أن العالقة هي عالقة تنظيمية �أو الئحية ،41كما �سرنى.
�أما يف الفقه ال�سوداين فلم نعرث على ر�أي معني ،غري �أن امل�شرع ال�سوداين منذ
اال�ستقالل ن�ص على �أن العالقة بني العامل والدولة هي عالقة تنظيمية �أ�سا�ساً
وعالقة تعاقدية ا�ستثنا ًء.
فالعالقة التعاقدية هي عالقة حمدودة مع الأجانب �أو ال�سودانيني ل�شغل
الوظائف التي حتتم ال�ضرورة �شغلها عن طريق التعاقد ،مثل اخلرباء �أو الباحثني
�أو ذوي التخ�ص�صات النادرة �أو بعد �سن التقاعد �أو غريها.42
ويف الفقه الإ�سالمي ذهب ر�أي �إىل اعتبار العالقة بني العامل والدولة هي
عالقة تعاقدية (عقد �إيجار) ا�ستناداً �إىل ما ورد عن �أبي مو�سى اخلوالين �أنه قال:
“ال�سالم عليك �أيها الأجري ،فقالوا :قل ال�سالم عليك �أيها الأمري ،فقال :ال�سالم
عليك �أيها الأجري ،فقالوا :قل �أيها الأمري ،فقال معاوية دعوا �أبا م�سلم ف�إنه �أعلم
مبا يقول ،فقال� :إمنا �أنت �أجري ا�ست�أجرك رب هذه الغنم لرعايتها ،ف�إن �أنت هن�أت
جرباها وداويت مر�ضاها وحب�ست �أوالها على �أخراها وفاك �سيدك �أجرك ،و�إن �أنت
مل تهن�أ جرباها ومل تداو مر�ضاها ومل حتب�س �أوالها على �أخراها عاقبك �سيدك”.43
الَمِ ُ
ني).44
وهذا جاء ا�ستناداً �إىل قوله تعاىل�ِ ( :إ َّن َخيرْ َ َم ِن ْا�س َت�أْ َج ْر َت ا ْل َقوِيُّ ْ أ
�أما الر�أي الثاين فذهب �إىل �أن العالقة بني العامل والوظيفة العامة هي عالقة
وكالة ونيابة� ،أي �أن الإمام نائب عن الأمة ،ومبا �أنه ال ي�ستطيع القيام بالعمل ب�شخ�صه
فهو مفو�ض يف �أن يعني من ذوي الكفاءة والأمانة من ي�ساعده على �أداء الأمانة.45
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�أما الر�أي الثالث فذهب �إىل �أن العالقة بني العامل و الوظيفة هي عالقة وكالة
ب�أجر ،وبالتايل جمع بني الر�أيني ال�سابقني ،فالوايل وكيل ينوب عن الأمة يف �إدارة
�ش�ؤونها ويتقا�ضى �أجراً مقابل هذا العمل ،وللوايل احلق يف اختيار من يعينه يف �إدارة
�ش�ؤون الأمة كوكيل عن الأمة بالتفوي�ض.46

وقد بني املاوردي طبيعة العالقة بني العامل والدولة الإ�سالمية بقوله“ :ف�إذا
�صح التقليد وجاز النظر مل يخل حاله من �أحد �أمرين� :إما �أن يكون م�ستدمياً �أو
منقطعاً ،ف�إن كان م�ستدمياً كالنظر يف اجلباية والق�ضاء وحقوق املعادن في�صح نظره
فيها عاماً بعد عام ما مل يعزل (�أي عالقة تنظيمية) .و�إن كان منقطعاً فهو على
�ضربني� :أحدهما �أن ال يكون معهود العود يف كل عام كالوايل على ق�سم الغنيمة،
فينعزل بعد فراغه منها ولي�س له النظر يف ق�سمة غريها من الغنائم .وال�ضرب
الثاين �أن يكون عائداً يف كل عام كاخلراج الذي �إذا ا�ستخرج يف عام عاد فيما يليه،
فقد اختلف الفقهاء :هل يكون �إطالق تقليده مق�صوراً على نظر عامه� ،أو حممو ًال
على كل عام ما مل يعزل ،على وجهني� :أحدهما �أنه يكون مق�صوراً للنظر على العام
الذي هو فيه ،ف�إذا ا�ستوفى خراجه �أو �أخذ �أع�شاره انعزل ومل يكن له �أن ينظر يف العام
الثاين �إال بتقليد م�ستجد اقت�صاراً على اليقني ،والوجه الثاين �أنه يحمل على جواز
النظر يف كل عام ما مل يعزل اعتباراً بالعرف.47
مما �سبق يت�ضح لنا �أن �أثر العالقة التعاقدية على الطبيعة القانونية لال�ستقالة
تتمثل يف الآتي:
 -1كما بد�أت العالقة بني الطرفني بتوافق �إرادتني و�إيجاب وقبول� ،أي�ضاً تنتهي
هذه العالقة بنف�س الطريقة �أو بالطريقة التي مت الن�ص عليها يف العقد ،وبالتايل
يجوز للعامل �أن ينهي عالقته بالوظيفة عن طريق اال�ستقالة؛ لأن مثل هذه العقود
عادة حتدد كيفية انتهاء العالقة ،وغالباً تكون ب�إخطار �أحد الطرفني الطرف الآخر
برغبته يف �إنهاء العالقة قبل وقت معني ،وفق ما جاء يف العقد ،وال يتطلب هذا قبول
ال�سلطة املخت�صة لال�ستقالة ،48و�إذا ت�ضرر �أي من الطرفني ب�سبب �إنهاء العالقة من
طرف واحد ،له احلق يف اللجوء �إىل الق�ضاء.
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 -2ال ي�ستطيع العامل امل�ستقيل العدول عن ا�ستقالته بعد تقدميها؛ لأن اال�ستقالة
يف هذه احلالة تنهي العقد مبجرد �صدورها ،وبالتايل ال ي�ستطيع العامل �إعادة العقد
املنتهي ،لكن هذا ال مينع من �إبرام عقد جديد مبوافقة اجلهة الإدارية املخت�صة.49
املطلب الثاين
الطبيعة القانونية لال�ستقالة يف حالة العالقة التنظيمية

لقد تطور الفكر الإداري يف كثري من بالد العامل وترتب على ذلك تغيري بع�ض
املفاهيم ،منها �أن العالقة بني العامل وال�سلطة الإدارية بد�أت تعاقدية وفق ما ذكرنا،
�إال �أن هذه العالقة �أ�ضحت تنظيمية �أو الئحية ،وهذا ما نراه يف الفقه والت�شريع
الفرن�سي.50
كما �أن الفقه والت�شريع امل�صري �سارا على نف�س االجتاه بعد �أن كانت العالقة بني
الطرفني تعاقدية وفق ما ذكرنا.51
ويق�صد بالعالقة التنظيمية �أو الالئحية �أن ما يربط بني ال�سلطة الإدارية
والعامل هو القانون �أو الالئحة ،حتى ولو بد�أت العالقة تعاقدية� ،إال �أن �شروط
العقد ال ي�ؤخذ بها �إذا خالفت القوانني �أو اللوائح ،وكذلك يجوز لل�سلطة الإدارية
تعديل العقد من طرف واحد مراعاة للم�صلحة العامة.
�أما يف ال�سودان فالعالقة بني العامل والدولة بد�أت تنظيمية و�سارت على هذا
النحو حتى الآن ،وي�ؤكد ذلك املادة( )26من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م
والتي تن�ص على الآتي“ :تكون العالقة بني العاملني والدولة على الوجه الآتي:
(((1م�ؤ�س�سية حتكمها القوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.
(((2تعاقدية يحدد التزاماتها املتبادلة عقد اخلدمة” .
وهو نف�س ن�ص املادة( )23من قانون اخلدمة العامة ل�سنة 1995م امللغي.
لذلك ميكن القول ب�أن العالقة بني العامل والدولة يف ال�سودان ك�أ�صل هي عالقة
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تنظيمية � ،أما العالقة التعاقدية فمحدودة يف حاالت ا�ستثنائية ذكرتها املادة()27
من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م بقولها :
“( )1التعاقد مع ال�سودانيني �أو الأجانب لأداء مهام حمددة حتتم ال�ضرورة
�أداءها عن طريق التعاقد.

( )2التعاقد مع �أ�ساتذة اجلامعات والباحثني العلميني واخلرباء وذوي
التخ�ص�صات النادرة بعد �سن التقاعد”.
�أما غري هاتني احلالتني ف�إن التوظيف يف اخلدمة العامة يتم عرب العالقة
الالئحية �أو التنظيمية ك�أ�صل وفق ما ذكرنا.
�أما يف الدولة الإ�سالمية فقد ذكرنا �أن العالقة بني العامل والدولة هي عالقة
تعاقدية يف بدايتها مثل تعيني �سيدنا معاذ بن جبل والياً على اليمن من قبل الر�سول
 eوا�ستمر يف العمل �إىل �أن تويف ر�سول اهلل  ، eلذلك ميكن القول ب�أن العالقة
بني معاذ ر�ضي اهلل عنه والدولة الإ�سالمية �أ�صبحت تنظيمية �أو الئحية باملفهوم
احلديث  .والعامل يتخذ القرارات وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ولي�س وفق ما
عليه من عينه ،كما �أن هذه العالقة ميكن تعديلها من طرف واحد هو الدولة ،مثال
لذلك ما جاء يف الفروق للقرايف حيث قال" :يجوز يف الأرزاق التي تطلق للقا�ضي
الدفع والقطع والتقليل والتكثري والتغيري ،وقد تعر�ض م�صلحة �أعظم من م�صلحة
الق�ضاء ،فيتعني على الإمام ال�صرف فيها". 52
وهذا يبني بو�ضوح �أن الدولة الإ�سالمية لها احلق يف تعديل �شروط العقد من
طرف واحد ،و�أن املوظف ي�ستمر يف �أداء عمله وفق حاجة امل�صلحة العامة  ،وهذا النوع
من العالقة ال تتوفر �إال يف العالقة التنظيمية �أو الالئحية وفق ما ذكرنا.
مما �سبق يت�ضح لنا �أن �أثر العالقة التنظيمية على اال�ستقالة تتمثل يف الآتي:
 -1ا�ستمرار العامل يف مزاولة عمله بعد تقدمي طلب اال�ستقالة حتى ال ي�سبب
خل ً
ال يف انتظام العمل ،ويتيح الفر�صة لل�سلطة املخت�صة النظر يف طلب اال�ستقالة
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والبت فيه ،و�إال ف�إنه قد يتعر�ض للم�ساءلة القانونية �إذا مل ي�ستمر يف �أداء العمل .
وقد �أكد املاوردي هذا االجتاه بقوله“ :وجاز اخلروج من العمل (�أي اال�ستقالة) �إذا
�شاء بعد �أن ينهي �إىل موليه (ال�سلطة املخت�صة) حال تركه ،حتى ال يخلو عمله من
ناظر فيه”� ،53أما القوانني واللوائح احلديثة فقد �أكدت هذا الأمر وفق ما ذكرنا مثل
ن�ص املادة ( �/1/148أ ) من الئحة اخلدمة املدنية ل�سنة  2007امل�شار �إليها من قبل .

 -2العدول عن اال�ستقالة :وهذا جائز ما مل ي�صدر �أمر من ال�سلطة املخت�صة
بقبول اال�ستقالة ،ف�إذا �صدر قرار قبول اال�ستقالة فال يجوز للعامل الرجوع � ،إال من
خالل �إجراءات تعيني جديدة ،كذلك �إذا �سحب العامل طلب اال�ستقالة قبل النظر
فيه �أي�ضاً ال يجوز لل�سلطة املخت�صة قبولها ،و�إال �أ�صبح القبول باط ً
ال بعد �سحب
اال�ستقالة.
املطلب الثالث
مدى اعتبار اال�ستقالة حق
من خالل الرابطة القانونية التي جتمع بني العامل والإدارة وهي رابطة
تنظيمية ،يت�ضح لنا �أن العامل قد انتظم يف ال�سلك الوظيفي ب�إرادته احلرة دون �إكراه،
كذلك ينطبق ذلك على حريته يف ترك العمل ،ولكن وفق ال�شروط التي يحددها
القانون ،لذلك ميكن القول �إن اال�ستقالة حق للعامل بناء على الآتي:
� -1إن االعرتاف للعامل باحلق يف اال�ستقالة ميكنه من �سلطة ا�ستخدام هذا
احلق ،بناء على �أن العالقة الوظيفية متت بر�ضا العامل ،ولن ت�ستمر هذه العالقة
�إال با�ستمرار الر�ضا� .أما �إذا عرب العامل عن عدم ر�ضاه بالوظيفة يف �أي وقت ،فيجوز
له �إنهاء هذه العالقة ،ولكن باتباع ال�ضوابط التي ن�ص عليها القانون �أو الالئحة.
� -2إن اال�ستقالة حق كفله القانون للعامل �إذا رغب يف التخلي عن وظيفته ،وقد
ن�صت املادة(�/1/148أ) من الئحة اخلدمة املدنية ل�سنة 2007م على ذلك ،كذلك ن�ص
قانون العاملني املدنيني امل�صري على ذلك يف مادته رقم( )97وفق ما ذكرنا.
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 -3من احلقوق الد�ستورية للعامل �أال يجرب على �أداء عمل ال يرغب فيه ،وهذا
ما ن�صت عليه املادة( )2/30من د�ستور ال�سودان االنتقايل ل�سنة 2005م ،بقولها“ :ال
يجوز �إرغام �أحد على �أداء عمل ق�سراً� ،إال كعقوبة ترتتب على الإدانة بو�ساطة حمكمة
خمت�صة”.

وما ورد يف التاريخ الإ�سالمي �أي�ضاً ي�ؤيد ما �أكدت عليه القوانني احلديثة ب�أن
ا�ستقالة العامل حق له بناء على قول املاوردي“ :وجاز له اخلروج من العمل �إذا
�شاء (�أي العامل) بعد �أن ينهي �إىل موليه حال تركه ،حتى ال يخلو عمله من ناظر
فيه”.54
مما �سبق يت�ضح لنا �أن اال�ستقالة حق للعامل ،وال يجوز لل�سلطة الإدارية
املخت�صة �أن حترمه من ممار�سة هذا احلق وفقاً لل�شروط التي ي�ضعها القانون ،و�إذا
منع العامل من مبا�شرة هذا احلق فله �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء للحكم له به .
املبحث اخلام�س
�آثــار اال�ستقــالة
لال�ستقالة �آثار يف مواجهة كل من العامل وال�سلطة الإدارية املخت�صة ميكن
�إجمالها فيما يلي:
 -1من الآثار املبا�شرة لتقدمي اال�ستقالة �إنهاء الرابطة القانونية بني العامل
والإدارة التي يعمل فيها ،وهذا يتوقف على قبول اجلهة الإدارية املخت�صة لال�ستقالة،
وبالتايل ي�صبح العامل �أجنبياً عن �إدارته ال�سابقة ،وي�ستبعد ا�سم العامل امل�ستقيل من
ك�شوفات العاملني واملرتبات ،ويجب عليه ت�سليم عهدته �إن وجدت.
 -2يف حالة عدم قبول اال�ستقالة من قبل اجلهة املخت�صة ،ف�إن للعامل احلق يف
رفع �أمره �إىل الق�ضاء للح�صول على حكم يف ذلك وفق ما ذكرنا.
� -3إذا غادر العامل عمله مبجرد تقدمي طلب اال�ستقالة وقبل قبوله من قبل
اجلهة املخت�صة ،ف�إن ذلك يرتتب عليه عقوبة ت�أديبية ،لأن الت�صرف يتعار�ض مع
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مبد�أ ا�ستمرارية املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد ،وبالتايل قد ي�ؤدي �إىل تعطيل
امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة ولو م�ؤقتاً ،بخا�صة يف الإدارات اخلدمية .ولذلك
جند �أن القوانني تلزم العامل امل�ستقيل باال�ستمرار يف وظيفته حتى تقبل ا�ستقالته،
وحتى �إذا مل ترد اجلهة املخت�صة على طلب اال�ستقالة ن�ص القانون على مدة ثالثني
يوماً للرد ،وبعد مرور هذا الأجل تعترب اال�ستقالة قد قبلت ولو مل ترد اجلهة الإدارية
املخت�صة ،كما ن�ص القانون على �ضرورة �إخطار ال�سلطة الإدارية املخت�صة قبل ع�شرة
�أيام من انق�ضاء تلك املدة حتى تتمكن الأخرية من اختيار البديل.55

� -4إذا با�شر العامل امل�ستقيل العمل يف وظيفته بعد قبول اال�ستقالة ،فالأثر
يتمثل يف ناحيتني:
من الناحية الأوىل �إذا كان العامل ح�سن النية� ،أي �أنه با�شر العمل حتى ال يتوقف
بغيابه ،ومل ينو بهذا العمل �إال ا�ستمرار املرفق ،ففي هذه احلالة تنطبق عليه نظرية
املوظف الفعلي الذي يق�ضي ب�أن جميع الأعمال التي قام بها ما دام ح�سن النية تعترب
�أعمال م�شروعة وتعامل معاملة العامل احلقيقي.56
ومن الناحية الثانية �إذا قام العامل امل�ستقيل بالعمل بعد قبول ا�ستقالته ب�سوء
نية ،ك�أن يقدم خدمة لأقربائه مث ً
ال ،فهذا العمل ال يقبل منه ،وبالتايل يخ�ضع
للم�ساءلة القانونية.
 -5يرتتب على قبول اال�ستقالة انتهاء التفوي�ض �سواء كان تفوي�ض توقيع �أو
تفوي�ض اخت�صا�ص ،وذلك باعتبار �أن التفوي�ض له طابع �شخ�صي يرتبط باملفو�ض
�إليه ،ف�إذا غادر العمل يف الإدارة املعنية فيجب على املفو�ض (�إذا �أراد التفوي�ض) �أن
ي�صدر قراراً �آخر لتفوي�ض خلفه �أو غريه ،فاالخت�صا�صات املفو�ضة ال يجوز تفوي�ضها
مرة �أخرى من قبل املفو�ض �إليه.57
وذهب ر�أي �آخر �إىل �أن تفوي�ض االخت�صا�ص ال يت�أثر باال�ستقالة؛ لأنه ال يقوم
على الطابع ال�شخ�صي ،بل يرتبط بالوظيفة ،وبالتايل ا�ستقالة املفو�ض �إليه ال ي�ؤثر
على تفوي�ض من يخلفه بنف�س االخت�صا�ص.58
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 -6تقدمي اال�ستقالة وقبولها من قبل اجلهة الإدارية املخت�صة يرتتب عليه
�سقوط الدعوى الت�أديبية ،وهذا ورد ا�ستثنا ًء يف قانون ال�سلطة الق�ضائية امل�صري
ل�سنة 1972م يف املادة( ،)104وكذلك ورد يف قانون تنظيم جمل�س الدولة امل�صري ل�سنة
1972م يف املادة( ،)117فالقا�ضي ت�سقط عنه الدعوى الت�أديبية �إذا قدم ا�ستقالته وفق
القانون الأخري.
كذلك ن�صت املادة( )111من قانون تنظيم اجلامعات ل�سنة 1972م على �أن ا�ستقالة
ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة ي�ؤدي �إىل انق�ضاء الدعوى الت�أديبية يف مواجهته.

�أما يف القانون ال�سوداين فلم جند ما يفيد ب�سقوط الدعوى الت�أديبية يف
مواجهة العامل امل�ستقيل كما هو عليه ال�ش�أن يف القانون امل�صري ،بل جند العك�س� ،أي
�أن العامل املحال �إىل جلنة حما�سبة ت�أديبية ال يجوز له تقدمي ا�ستقالته �أو قبولها ،
وهذا ما جاء يف ن�ص املادة( )1/149من الئحة اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م
التي تقول“ :ال يجوز ا�ستقالة العامل �أو قبول ا�ستقالته �إذا كان موقوفاً عن العمل �أو
هناك �إجراءات حتقيق �أو حماكمة جارية �ضده”.
هذا الن�ص ين�سجم مع مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق ما جاء يف
قوله تعاىلَ ( :والمُْ�ؤْمِ ُنو َن َوالمُْ�ؤْمِ َن ُ
وف َو َي ْن َه ْو َن
ات َب ْع�ضُ ُه ْم �أَ ْو ِل َياء َب ْع ٍ�ض َي�أْ ُم ُرو َن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن
ا�س َت�أْ ُم ُرو َن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َع ِن المُْن َكرِ) ،59وقوله تعاىلُ (:كن ُت ْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخر َِجتْ لِل َّن ِ
َع ِن المُْن َك ِر َوتُ�ؤْمِ ُنو َن ِباللهّ ِ) ،60وقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم" :مروا باملعروف
وانهوا عن املنكر قبل �أن تدعو فال ي�ستجاب لكم".61
فالذي يخالف �أمر ال�شارع يعترب فعله منكراً يجب �إزالته ،وهذا ينطبق على
املخالفة التي ارتكبها العامل ،وبالتايل ال ي�سمح له بتقدمي ا�ستقالته ،وال تقبل منه
�إال بعد �أن يحا�سب على ما ارتكبه من خمالفة .
 -7ومن الآثار املرتتبة على اال�ستقالة منع العامل امل�ستقيل من العمل �ضد �إدارته
ال�سابقة ،مث ً
ال امل�ست�شار القانوين الذي ا�ستقال من �إدارته ال يجوز �أن يرتافع يف
ق�ضايا �ضد اجلهة التي ا�ستقال منها ،كذلك قد يحظر القانون على بع�ض امل�ستقيلني
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من العمل لدى الدولة الأجنبية ملدة معينة مثل ما جاء يف قانون تنظيم العمل لدى
احلكومات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية ل�سنة 1969م امل�صري الذي منع الوزراء ونواب الوزراء
ومن يف درجتهم ،من العمل بعد اال�ستقالة لدى احلكومات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية �أو
من يقومون ب�أعمال مل�صلحتهم ملدة خم�س �سنوات بعد ترك العمل.
 -8من �آثار اال�ستقالة على العامل امل�ستقيل �أنه ال يجوز له التعيني يف اخلدمة
العامة �إال بعد مرور �ستة �أ�شهر على قبول ا�ستقالته ،وهذا ما ن�صت عليه املادة()3/23
من الئحة اخلدمة املدنية احلايل بقولها“ :ال يجوز �إعادة �أي عامل انتهت خدمته
باال�ستقالة �إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء اخلدمة”.
لعل امل�شرع ال�سوداين �أراد بهذا الن�ص �أن مينع العمال من املفا�ضلة بني �أجهزة
الدولة واالنتقال من �إدارة �إىل �أخرى ،مما يرتتب عليه �آثار �سلبية على الأداء يف
اخلدمة العامة.

� -9أي�ضاً من الآثار املرتتبة على اال�ستقالة حرمان العامل امل�ستقيل من مكاف�أة
نهاية اخلدمة ،وهذا ما ن�صت عليه املادة( )1/25من قانون معا�شات العاملني باخلدمة
العامة ال�سوداين ل�سنة 993م بقولها“ :يكون املوظف يف اخلدمة املعا�شية م�ستحقاً
بالإ�ضافة لأي ا�ستحقاقات �أخرى ملكاف�أة نهاية اخلدمة مقدارها مرتب �شهرين تدفع
مرة واحدة عند نهاية اخلدمة ،ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب اال�ستقالة �أو الف�صل
الرتكاب جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو الف�صل ب�سبب الغياب”� ،أما غري ذلك
فلم ين�ص قانون املعا�شات على �أثر �آخر لال�ستقالة على املعا�ش.
�أما يف القانون امل�صري ف�إن اال�ستقالة لها �أثر على املعا�ش وفق ن�ص املادة()23
من قانون الت�أمني واملعا�شات ملوظفي الدولة وم�ستخدميها وعمالها املدنيني ل�سنة
1963م  ،فقد ن�صت هذه املادة على تخفي�ض املعا�ش يف حالة اال�ستقالة بن�سب متفاوتة
ترتاوح بني � %10إىل  %20ح�سب �سن العامل امل�ستقيل.
ومع ذلك فقد �أعفى بع�ض الفئات من هذا الأثر مثل الوزراء ونوابهم وغريهم
مبوجب قوانني متعددة.62
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�أما يف الع�صر الإ�سالمي الأول فلم يعرف املعا�ش بال�شكل الذي يعمل به الآن،
بالرغم من �أن الواقع يقول �أن العطاء (املعا�ش) ي�شمل جميع امل�سلمني دون متييز
بعك�س ما تن�ص عليه القوانني احلديثة ،ومثال ذلك ما �أورده املاوردي عن كيفية
توزيع العطاء على كافة امل�سلمني حتى الر�ضع منهم يف عهد �سيدنا عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه بد�أ بقرابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومن �سبق يف الإ�سالم ،ثم
املهاجرين ،ثم الأن�صار  ...الخ.63
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خامتــــة:

تناولت هذه الدرا�سة تعريف اال�ستقالة لغة وا�صطالحاً ،وبينت مدى م�شروعيتها،
ثم عر�ضت لركني اال�ستقالة املتمثلة يف �إرادة العامل ،وقبول اال�ستقالة من قبل اجلهة
املخت�صة ،ثم تناولت �أنواع اال�ستقالة الثالث :ال�صريحة واحلكمية والتي�سريية ،ثم
عر�ضت للطبيعة القانونية لال�ستقالة ،وهل هي تعاقدية �أم تنظيمية؟ ومدى اعتبار
تقدمي اال�ستقالة حق للعامل امل�ستقيل ،ثم تناولت الدرا�سة �أخرياً �آثار اال�ستقالة
�سواء بالن�سبة للعامل امل�ستقيل� ،أو بالن�سبة للجهة الإدارية التي يعمل فيها.
وقد كانت الدرا�سة مقارنة بني القانون ال�سوداين وكل من القانون امل�صري
والفرن�سي ،نظرياً من خالل ما ن�صت عليه القوانني وتطبيقياً من خالل الأحكام
الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن.
وقد اهتمت الدرا�سة بت�أ�صيل ما ورد حديثاً بالرجوع �إىل الكتاب وال�سنة والآراء
الفقهية.
وخل�صت الدرا�سة �إىل بع�ض النتائج ،جنملها فيما يلي:
-1

1اال�ستقالة جائزة �شرعاً.

�2 -2أغفل امل�شرع ال�سوداين معاجلة اال�ستقالة امل�شروطة ،واال�ستقالة
التي�سريية (الت�شجيعية).
3 -3جاء ن�ص املادة ( )150من الئحة اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م
خمالفاً لن�ص املادة( )10/48من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007م.
-4

4تردد امل�شرع ال�سوداين يف التمييز بني اال�ستقالة والف�صل من اخلدمة العامة.

-5

5اال�ستقالة حق للعامل يف اخلدمة العامة كفله القانون والد�ستور.

�6 -6صياغة ن�ص املادة( )12/48من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة
2007م غري دقيقة.
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وبناء على هذه النتائج ،نو�صي بالآتي:

�1إ�ضافة مادة يف الئحة اخلدمة املدنية القومية احلالية تعالج اال�ستقالة
-1
امل�شروطة ،واال�ستقالة التي�سريية.
�2إزالة التعار�ض بني املادة( )150من الئحة اخلدمة املدنية احلالية،
-2
واملادة( )10/48من قانون اخلدمة املدنية القومية احلايل.
-3
القومية.

�3إزالة اللب�س بني اال�ستقالة والف�صل يف قانون والئحة اخلدمة املدنية

-4
2007م.

�4إعادة �صياغة ن�ص املادة( )12/48من قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة

واحلمد هلل من قبل ومن بعد
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� 1 .1أ�ستاذ م�شارك ،كلية ال�شريعة ،جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم.
� 2 .2أبوبكر عبدالرازق بن همام ال�صنعاين ،م�صنف عبدالرازق ،ج ،4ط ،2املكتب الإ�سالمي ،بريوت� ،ص(.)150
 3 .3ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج ،11دار �إحياء الرتاث العربي ،ط ،3بريوت 1993م� ،ص(.)375
 4 .4ابن حبان � ،صحيح ابن حبان على �شرط م�سلم  ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط، 2
1993م  .وقد ورد هذا احلديث بال�صيغة التالية  « :من �أقال نادماً بيعته �أقال اهلل عرثته يوم القيامة « .
 5 .5ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج ،11املرجع ال�سابق� ،ص( .)375عبداهلل الب�ستاين ،معجم الب�ستان ،ط ،1مكتبة
لبنان 1992م� ،ص(.)926
6 .6د .حممود حلمي� ،شرح نظام العاملني املدنيني ،دار الفكر العربي ،القاهرة� ،ص(.)227
7 .7د�.أنور ر�سالن ،الو�سيط يف القانون الإداري ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة 1997م� ،ص(.)370
8 .8د .ال�سيد حممد �إبراهيم� ،شرح قانون نظام العاملني املدنيني ،دار املعارف ،القاهرة 1966م� ،ص(.)636
 9 .9د .حممد عبداحلميد �أبوزيد ،دوام �سري املرافق العامة ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،1975
�ص(. )129
1010د .عبداللطيف ال�سيد ر�سالن عودة ،النظرية العامة لال�ستقالة ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية 2004م،
�ص(.)43
 1111الإ�ضراب هو توقف العامل عن العمل احتجاجاً على �أمر معني� ،أو املطالبة ب�شيء معني مثل :زيادة املرتب� ،أو
حت�سني بيئة العمل �أو غريها ،والإ�ضراب عادة ال يقوم به العامل وحده ،بل يقوم به عدد من العمال �أو كل العمال
باتفاق م�سبق �أو بدونه مع التم�سك باال�ستمرار يف العمل ،والتمتع بامتيازاتها ،يف حني �أن اال�ستقالة هي �إنهاء
الرابطة بني العامل واجلهة التي يعمل فيها .د .عبداللطيف ال�سيد ر�سالن عودة ،النظرية العامة لال�ستقالة،
املرجع ال�سابق � ،ص( . ) 51 _ 48
� 1212سورة البقرة :الآية (.)256
 1313ابن قتيبة ،عيون الأخبار ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص( . )60و ابن قتيبة هو �أحمد بن عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة
الدينوري � ،أبو جعفر  ،قا�ضي من �أهل بغداد  ،توىل الق�ضاء يف م�صر �سنة  321هـ  933 /م  ،وتويف  322هـ  934/م
الزركلي  ،قامو�س تراجم الأعالم  ،ج  ، 1دار العلم للماليني  ،بريوت � ،ص (  *. ) 209عتبة بن غزوان بن جابر بن
وهيب احلارثي املازين � ،أبو عبداهلل  ،باين مدينة الب�صرة � ،صحابي قدمي الإ�سالم  ،هاجر �إىل احلب�شة  ،و�شهد
بدراً ثم �شهد القاد�سية مع �سعد بن �أبي وقا�ص  ،كان والياً على الب�صرة وعلى مي�سان  ،روى عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أربعة �أحاديث  .قدم املدينة لأمر خاطب به �أمري امل�ؤمنني عمر  ،ثم عاد فمات يف الطريق  .الزركلي ،
قامو�س تراجم الأعالم  ،مرجع �سابق � ،ص ( . ) 201
 1414الطربي  ،تاريخ الأمم وامللوك  ،دار املعارف  ،ج� ، 3ص ( . ) 82وهو حممد بن جرير بن يزيد الطربي � ،أبو
جعفر  ،امل�ؤرخ املف�سرالإمام  ،ولد يف طرب�ستان �سنة  224هـ  839 /م  ،ا�ستوطن بغداد وتويف بها �سنة  310هـ 923 /
م  ،وكان جمتهداً ال يقلد �أحداً  ،عر�ض عليه الق�ضاء ف�أبى وعر�ض عليه املظامل ف�أبى  ،له عدد من امل�ؤلفات منها
 :جامع البيان يف تف�سري القر�آن  ،و�إختالف الفقهاء  ،وامل�سرت�شد يف علوم الدين وغريها  .خري الدين الزركلي ،
قامو�س تراجم الأعالم  ،ج  ، 1مرجع �سابق � ،ص ( . ) 209
 1515ابن تيمية  ،الإمامة وال�سيا�سة  ،ج� ، 2ص ( . ) 13وهو �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن
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�أبي القا�سم اخل�ضر النمريي احلراين الدم�شقي احلنبلي � ،أبو العبا�س تقي الدين  ،ولد يف حران �سنة  661هـ/
 1263م  ،ا�شتهر بالعلم الغزير وكرثة الت�أليف  ،ومن �أ�شهر م�ؤلفاته  :الفتاوى (  37جزء )  ،منهاج ال�سنة  ،ال�سيا�سة
ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية  ،اجلمع بني العقل والنقل  ،ال�صارم امل�سلول على �شامت الر�سول  ،وغريها كثري
� .شارك يف اجلهاد �ضد التتار � ،سجن خلالفه مع حكام ع�صره  ،تويف ب�سجن قلعة دم�شق �سنة  728هـ  1328 /م .
الزركلي  ،قامو�س تراجم الأعالم  ،مرجع �سابق � ،ص . 144
 1616املاوردي  ،الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،دار الكتب العلمية ،بريوت� ،ص(.)210
 1717د�.سعيد يو�سف البهي� ،شرح قانون العاملني املدنيني بالدولة ،دار الكتب القانونية ،املحلة  ،م�صر1997م
� ،ص( .)769كذلك د .عبداللطيف ال�سيد ر�سالن عودة ،النظرية العامة لال�ستقالة ،دار اجلامعة اجلديدة،
الإ�سكندرية2004م� ،ص(.)202
 1818املادة( )97من قانون العاملني املدنيني بالدولة امل�صري ل�سنة 1987م.
 1919د.ماجد راغب احللو ،القانون الإداري ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية 2008م� ،ص(.)309
 2020املاوردي  ،الأحكام ال�سلطانية ،مرجع �سابق� ،ص(.)210
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م�ستخل�ص البحث:
يتلخ�ص هذا البحث يف ت�سليط ال�ضوء على م�س�ألة هي يف عداد امل�سائل الأ�صولية،
والقواعد الفقهية غري �أن هذا البحث يطرقها من جانب �آخر وهو ت�أ�صيلها من
جانب ال�سنة النبوية وهذه امل�س�ألة هي لدى �أهل العلم برتتيب الأولويات وتعر�ضت
هذه الدرا�سة لأهمية ترتيب الأولويات يف جانبي العلم والعمل مع �ضرب الأمثلة
و�إي�ضاح النماذج من ال�سنة النبوية على �أهمية املراعاة لهذه امل�س�ألة لكل مكلف و�أن
خلو الأذهان عنها �إما �أن يف�ضي �إىل االنحراف يف العلم �أو الف�ساد يف العمل.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء و�صفوة املر�سلني،
�سيدنا حممد املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وبعد:
ف�إن ال�سنة النبوية ذاخرة بكل ما يريد الباحث ت�أ�صيله من م�سائل �شرعية� ،أو
قواعد �أ�صولية� ،أو �أحكام فقهية� ،أو غري ذلك من �ضروب العلم واملعرفة ،وال �شك
�أن مراعاة ترتيب الأولويات لأمر مهم جداً يف الأمور كافة فما مل يدرك الإن�سان
قدراً لي�س بالي�سري من العلم برتتيب الأولويات ف�إنه لرمبا قدم فا�ض ً
ال على �أف�ضل،
ومهماً على �أهم ،وح�سناً على �أح�سن ،وبذلك يكون من املغبونني ،يظن �أنه ربح مع �أنه
من اخلا�سرين.
وجدير بالذكر يف هذه املقدمة �أن �أتعر�ض ل�سبب اختياري لهذا املو�ضوع الذي
يكمن يف �أهميته وحاجة النا�س �إليه ،ومما وقفت عليه من �أقوال العلماء يف هذا ال�ش�أن
م�ؤ�شر وا�ضح لأهمية التعرف على ما هو �أوىل يف العلم والعمل على �سبيل املثال �أذكر
عبارات بع�ض الأئمة يف ذلك.
قال الإمام ابن اجلوزي (:ينبغي للإن�سان �أن يعرف �شرف زمانه وقدر وقته ،فال
ي�ضيع منه حلظة يف غري قربة ،ويقدم فيه الأف�ضل فالأف�ضل من القول والعمل)(.)1
وقال الإمام عز الدين عبدال�سالم امللقب ب�سلطان العلماء :ومن ال�سعادة �أن
يختار املرء لنف�سه املواظبة على �أف�ضل الأعمال ف�أف�ضلها بحيث ال ي�ضع بذلك ما هو
�أوىل بالتقدمي منه(.)2
وقال ابن تيمية :وعلى هذا ا�ستقرت ال�شريعة برتجيح خري اخلريين ودفع �شر
ال�شرين وترجيح الراجح من اخلري وال�شر املجتمعني(.)3
وقال �أي�ضاً :والر�سل ُبعثوا بتح�صيل امل�صالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها،
وتقدمي خري اخلريين على �أدناهما ح�سب الإمكان ،ودفع �شر ال�شرين بخريهما(.)4
وقال �أي�ضاً :وامل�ؤمن ينبغي له �أن يعرف ال�شرور الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�سنة
كما يعرف اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�سنة فيفرق بني �أحكام الأمور
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الواقعة الكائنة والتي يراد �إيقاعها يف الكتاب وال�سنة ليقدم ما هو �أكرث خرياً و�أقل
�شراً على ما هو دونه ،ويدفع �أعظم ال�شرين باحتمال �أدناهما ويجتلب �أعظم اخلريين
بفوات �أدناهما .ف�إن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل يعرف �أحكام
اهلل يف عباده ،و�إذا مل يعرف ذلك كقوله وعمله بجهل ،ومن عبد اهلل بغري علم كان ما
يف�سد �أكرث مما ي�صلح(.)5
وقال �أي�ضاً ... :كما يقال :لي�س العاقل الذي يعلم اخلري من ال�شر ،و�إمنا العاقل
الذي يعلم خري اخلريين ،و�شر ال�شرين وين�شد:
()6
�إن اللبيب �إذا بدى من ج�سمه ** مر�ضان خمتلفان داوى الأخطرا
وقال الإمام الزرك�شي :اتباع خري اخلريين مطلوب واجتناب �شر ال�شرين فيه
مرغوب(.)7
نالحظ من خالل هذه الأقوال املعزوة لأهل العلم �أهمية هذا العلم ومدى
احتياج املكلفني ملعرفته ،وهذا ما دعاين �إىل اختيار هذا املو�ضوع لأ�ستفيد من ت�أ�صيل
م�سائل كثرية من القواعد والأخالق والأحكام والتقعيد لها من خالل ال�سنة النبوية
املطهرة ،وكذلك لكي �أبرز الأهمية البالغة للعلم بالأولويات وترتيبها ،و�إدراك
التفاوت بني الأمور واملفا�ضلة بني الأ�شياء ،وذلك يحتاج له كل �إن�سان م�سلم ال �سيما
من ت�صدى لواجب الإر�شاد والتعليم والفتوى.
هذا وقد ق�سمت البحث �إىل مقدمة وف�صلني وخامتة وفهر�ساً للم�صادر واملراجع
�سائ ً
ال اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد ،والهدى والر�شاد �إنه ح�سبي 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 الأولويات فيما يتعلق بالعلم كان ال بد من
الإ�شارة �إىل �أن العلم يف �أ�صله مقدم على العمل.
وقد ترجم الإمام البخاري يف �صحيحه يف كتاب العلم �صراحة ب�أن العلم مقدم
على العمل يف ترجمته لباب منه حيث قال :باب العلم قبل القول والعمل .)8(...
قال الإمام ابن حجر الع�سقالين :قال ابن املنري� :أراد به �أن العلم �شرط يف �صحة
القول والعمل فال يعتربان �إال به فهو متقدم عليهما لأنه م�صحح للنية امل�صححة
للعمل فنبه امل�صنف على ذلك حتى ال ي�سبق �إىل الذهن من قولهم� :إن العلم ال ينفع
�إال بالعمل .تهوين �أمر العلم والت�ساهل يف طلبه(.)9
معنى متقدماً،
وقال الإمام ابن بطال :قال املهلب :العمل ال يكون �إال مق�صوداً هلل ً
وذلك املعنى هو علم ما وعد اهلل عليه من الثواب و�إخال�ص العمل هلل تعاىل ،فحينئذٍ
يكون العمل مرجو النفع �إذا تقدمه العلم ،ومتى خال العمل من النية ،ورجاء الثواب عليه
و�إخال�ص العمل هلل تعاىل ،فلي�س بعمل ،و�إمنا هو كفعل املجنون الذي ُرفع عنه القلم(.)10
وقال الإمام العيني بعد ترجمة الباب مبا�شرة� :أي :هذا باب يف بيان �أن العلم
قبل القول والعمل ،و�أراد �أن ال�شيء يعلم �أو ًال ثم ُيقال و ُيعمل به ،فالعلم مقدم عليهما
بالذات ،وكذا مقدم عليهما بال�شرف؛ لأنه عمل القلب وهو �أ�شرف �أع�ضاء البدن ...
و�سُ ئل �سفيان ابن عيينة عن ف�ضل العلم فقال� :أمل ت�سمع قوله تعاىل حني بد�أ به
فقال (فاعلم �أنه ال �إله �إال اهلل وا�ستغفر لذنبك) (�سورة حممد )19 :ف�أمره بالعمل
بعد العلم(.)11
نخل�ص من ذلك �إىل �أن العلم �إمام العمل ،و�أن تقدمي العلم عليه كتقدمي الإمام
على امل�أموم ،ومن تقدم على �إمامه بطل مق�صوده ومبتغاه.
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املبحث الثاين
ترتيب الأولويات يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل:
�إن من �ضمن ترتيب الأولويات يف جانب متعلق بالعلم وهو الدعوة �إىل اهلل تعاىل
التي تعترب عملية تعليم للخلق وهداية و�إر�شاد لهم فال بد �أن يراعى فيها تقدمي
الأهم فاملهم ،وميكن �أن ن� ِّؤ�صل لذلك بحديث معاذ ملا بعثه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �إىل اليمن فقال( :ادعهم �إىل �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أين ر�سول اهلل ،ف�إن هم
�أطاعوا لذلك فاعلمهم �أن اهلل قد افرت�ض عليهم خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ،ف�إن
هم �أطاعوك لذلك ف�أعلمهم �أن اهلل قد افرت�ض عليهم �صدقة يف �أموالهم ت�ؤخذ من
�أغنيائهم وترد على فقرائهم)(.)12
قال الإمام النووي ... :قد رتب �صلى اهلل عليه و�سلم هذه الأمور يف الدعاء �إىل
الإ�سالم وبد�أ بالأهم فالأهم� ،أال تراه بد�أ �صلى اهلل عليه و�سلم بال�صالة قبل الزكاة؟
ومل يقل �أحد �أنه ي�صري مكلفاً بال�صالة دون الزكاة(.)13
وقال الإمام ابن حجر الع�سقالين ... :وقيل احلكمة يف ترتيب الزكاة على
ال�صالة �أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد ال�صالة يكفر بذلك في�صري ماله فيئاً فال
تنفعه الزكاة ،و�أما قول اخلطابي� :إن ذكر ال�صدقة �أُخر عن ذكر ال�صالة لأنها �إمنا
جتب على قوم دون قوم و�أنها ال تكرر تكرار ال�صالة فهو ح�سن ،ومتامه �أن يقال :بد�أ
بالأهم فالأهم وذلك من التلطف يف اخلطاب لأنه لو طالبهم باجلميع يف �أول مرة
مل ي�أمن النفرة(.)14
ويبني الإمام ابن عالن احلكمة من ذلك الرتتيب قائ ً
ال :والغر�ض بذلك التدريج
حتى ال ينفروا من كرثتها لو جمعت ،وتقدمي ال�صالة ل�شرفها ولكونها بدنية �أ�سهل
من الزكاة لكونها مالية وبذل املال مُ�شِ ٌق(.)15
وقال الإمام ابن املوقت احلنفي :وترتيب الدعوة يف حديث معاذ ال يوجب توقف
التكليف بوجوب �أداء ال�شرائع على الإجابة بالإميان �أال ترى �أنه ذكر افرتا�ض الزكاة
بعد ال�صالة وال قائل ب�أن الزكاة �إمنا جتب بعد ال�صالة يف حق من �آمن ،غاية ما فيه
تقدمي الأهم فالأهم مع مراعاة التخفيف يف التبليغ(.)16
ات�ضح لنا من خالل هذا املبحث �أهمية مراعاة الأولويات يف جانب الدعوة �إىل
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دين اهلل تعاىل ،و�أن مالحظة التدرج يف ما يتعلق بعنا�صر وبنود امل�أمورات �أمر يف غاية
الأهمية لكي تنجح الدعوة يف هداية اخللق �إىل دين احلق ،وهو �أمر مهم كذلك يف
توجيه امل�سلمني ون�صحهم و�إر�شادهم �إىل �أمور دينهم.
املبحث الثالث :تقدمي تعلم العلوم العينية على الكفائية:
من الأمور التي ينبغي مراعاة ترتيبها يف جانب العلم تقدمي تعلم العلم العيني
قبل الكفائي ،وقد ق�سم العلماء من هذا القبيل العلم �إىل ثالثة �أق�سام:
الأول :فر�ض العني وهو تعلم املكلف ما ال يت�أدى الواجب الذي تعني فعله �إال به،
ككيفية الو�ضوء وال�صالة ونحوهما ،... ،و�أما �أ�صل واجب الإ�سالم وما يتعلق بالعقائد
فيكفي فيه الت�صديق بكل ما جاء به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم واعتقاده اعتقاداً
جازماً �سليماً من كل �شك.
الثاين :فر�ض الكفاية وهو حت�صيل ما ال بد للنا�س منه يف �إقامة دينهم من العلوم
ال�شرعية كحفظ القر�آن ،والأحاديث وعلومهما ،والأ�صول ،والفقه والنحو واللغة
والت�صريف ،ومعرفة رواة احلديث والإجماع ،و�أما ما لي�س علماً �شرعياً و ُيحتاج �إليه
يف قوام �أمر الدنيا كالطب واحل�ساب ففر�ض كفاية �أي�ضاً.
الثالث :النفل وهو كالتبحر يف �أ�صول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يح�صل
به فر�ض الكفاية ،وكتعلم العامي نوافل العبادات لغر�ض العمل ،ال ما يقوم به العلماء
من متييز الفر�ض من النفل ،ف�إن ذلك فر�ض كفاية يف حقهم(.)17
نخل�ص من كالم الإمام النووي �أن العلم منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي ومنه
ما هو نافلة وتقدميه العيني يف الذكر م�شعر بتقدميه يف الرتبة كما هو وا�ضح.
وقال الإمام ابن اجلوزي :لو ات�سع العمر لأمرتك با�ستق�صاء كل علم �إذ الكل
ممدوح ،فلما ق�صر العمر وجب تقدمي املهم والأف�ضل(.)18
نالحظ �أن الإمام ابن اجلوزي يرى �أن العلم حمموداٌ مطلقاً بالنظر �إىل ذاته،
ولكن بالنظر �إىل غريه فقد يكون غريه �أوىل منه ،وملا كان العمر ال يت�سع للجميع
كان من الواجب مراعاة الرتتيب بني العلوم على ح�سب الأهمية والأولوية.
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الف�صل الثاين
ترتيب الأولويات يف العمل وفيه �ستة مباحث
املبحث الأول :تقدمي درء املفا�سد على جلب امل�صالح وفيه �أربعة مطالب:
ينبغي مراعاة الرتتيب فيما يتعلق بالأولويات يف جانب العمل ومن فروع ذلك
تقدمي درء املف�سدة على جلب امل�صلحة وله مناذج كثرية يف ال�سنة النبوية ميكن �أن
نق�سمها ح�سب تعددها �إىل مطالب ،كل مطلب منها يتناول منوذجاً ،وهذه النماذج
التي �سنوردها لي�س ح�صراً للوقائع بل جمرد �أمثلة لتع�ضيد مو�ضوع البحث.
املطلب الأول :ترك تغيري معامل الكعبة التي فعلتها قري�ش عند بناءها:
من النماذج الوا�ضحة يف مراعاة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بتقدمي امل�صلحة
الأهم �إذا تعار�ضت امل�صالح ،وتقدمي درء املف�سدة على جلب امل�صلحة �إذا تعار�ضتا �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ترك �إعادة بناء الكعبة على �أ�سا�س ما كانت عليه يف عهد
�سيدنا �إبراهيم عليه ال�صالة وال�سالم ويف احلديث املتفق عليه ما يبني ذلك بو�ضوح
مع ذكر احلكمة يف ذلك ،فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال لها :يا عائ�شة لوال �أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ف�أدخلت
فيه ما �أخرج منه ،و�ألزقته بالأر�ض ،وجعلت له بابني باباً �شرقياً وباباً غربياً فبلغت
به �أ�سا�س �إبراهيم  ...احلديث(.)19
يقول الإمام النووي رحمه اهلل :ويف هذا احلديث دليل لقواعد من الأحكام :منها
�إذا تعار�ضت امل�صالح �أو تعار�ضت م�صلحة ومف�سدة وتعذر اجلمع بني فعل امل�صلحة
وترك املف�سدة ُبديء بالأهم؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أخرب �أن نق�ض الكعبة
وردها �إىل ما كانت عليه من قواعد �إبراهيم �صلى اهلل عليه و�سلم م�صلحة ،ولكن
تعار�ضه مف�سدة �أعظم منه وهي خوفه فتنة بع�ض من �أ�سلم قريباً ،وذلك ملا كانوا
يعتقدونه من ف�ضل الكعبة فريون تغيريها عظيماً فرتكها �صلى اهلل عليه و�سلم،
ومنها فكر ويل الأمر يف م�صالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد �ضرر عليهم يف
دين �أو دنيا �إال الأمور ال�شرعية ك�أخذ الزكاة و�إقامة احلدود ونحو ذلك ،ومنها ت�ألف
قلوب الرعية وح�سن حياطتهم و�أن ال ينفروا ،وال يتعر�ض ملا يخاف تنفريهم ب�سببه
ما مل يكن فيه ترك �أمر �شرعي(.)20
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واملت�أمل يف نهي الإمام مالك لهارون الر�شيد ملا �س�أل مالكاً عن هدم الكعبة وردها
�إىل بناء ابن الزبري فقال له مالك( :نا�شدتك اهلل يا �أمري امل�ؤمنني �أال جتعل هذا
()21
البيت لعبة للملوك ال ي�شاء �أحد �إال نق�ضه وبناه فتذهب هيبته يف �صدور النا�س)
املت�أمل لذلك يجد �أن فعل الإمام مالك ين�سجم مع ما ي�ستلهم من هذا احلديث لأن
زوال هيبة البيت من القلوب مف�سدة و�أيّ مف�سدة فراعى الإمام مالك درءها مقدماً
لها على جلب امل�صلحة التي هي �إعادة بنائه.
وقال الإمام ابن اجلوزي :قوله( :لوال حدثان قومك بالكفر) �أي حداثة عهدهم
وهذا تنبيه على مراعاة �أحوال النا�س ومداراتهم ،و�أال يبدهوا مبا يخاف قلة احتمالهم
له� ،أو مبا يخالف عاداتهم �إال �أن يكون ذلك من الالزمات(.)22
وقال الإمام ابن بطال ... :ويف هذا من الفقه �أنه يجب اجتناب ما ي�سرع النا�س
�إىل �إنكاره و�إن كان �صواباً(.)23
وقال الإمام الزرقاين :وفيه ترك ما هو �صواب خوف وقوع مف�سدة �أ�شد،
وا�ستئالف النا�س �إىل الإميان ،واجتناب ويل الأمر ما يت�سارع النا�س �إىل �إنكاره ،وفيه
تقدمي الأهم فالأهم من دفع املف�سدة وجلب امل�صلحة ،و�أنهما �إذا تعار�ضا بديء بدفع
املف�سدة ،وحديث الرجل مع �أهله يف الأمور العامة ،وفيه �سد الذرائع(.)24
وقال الإمام ابن تيمية :وامل�سلم قد يرتك امل�ستحب �إذا كان يف فعله ف�ساد راجح
على م�صلحته كما ترك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بناء البيت على قواعد �إبراهيم
 ،...هذا الأمر الذي كان عنده �أف�ضل الأمرين للمعار�ض الراجح ،وهو حدثان عهد
قري�ش بالإ�سالم ملا يف ذلك من التنفري لهم فكانت املف�سدة راجحة على امل�صلحة(.)25
وقال احلافظ ابن حجر :وي�ستفاد من هذا احلديث ترك امل�صلحة لأمن الوقوع
يف املف�سدة ،ومنه ترك �إنكار املنكر خ�شية الوقوع يف �أنكر منه ،و�أن الإمام ي�سو�س رعيته
مبا فيه �إ�صالحهم ولو كان مف�ضو ًال ما مل يكن حمرماً(.)26
املطلب الثاين :ترك قتل املنافقني:
مما يعد �أ�ص ً
ال يف مراعاة الأولويات فيما يتعلق بدرء املفا�سد ترك قتل املنافقني
مع ا�ستحقاقهم له يف حقيقة الأمر ،ومن �شواهد ذلك احلديث املتفق عليه املروي عن
جابر ر�ضي اهلل عنه مطو ًال ولنقت�صر على مو�ضع ال�شاهد ... :وقال عبداهلل بن �أُبي
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بن �سلول� :أقد تداعوا علينا لئن رجعنا �إىل املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال
عمر� :أال نقتل يا ر�سول اهلل هذا اخلبيث؟ لعبد اهلل فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
(ال يتحدث النا�س �أنه كان يقتل �أ�صحابه)(.)27
قال الإمام ابن بطال :وقيل ملالك :لمِ َ يقت ُل الزنديق ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مل يقتل املنافقني وقد عرفهم؟ فقال :لأن توبته ال تعرف و�أي�ضاً ف�إن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لو قتلهم وهم يظهرون الإميان لكان قتلهم بعلمه ،ولو
قتلهم بعلمه لكان ذريعة �إىل �أن يقول النا�س قتلهم لل�ضغائن والعداوة ،والمتنع من
�أراد الإ�سالم من الدخول فيه �إذا ر�أى النبى �صلى اهلل عليه و�سلم يقتل من دخل يف
الإ�سالم؛ لأن النا�س كانوا حديث عهد بالكفر(.)28
وقال الإمام ابن اجلوزي :وقوله( :ال يتحدث النا�س �أنه يقتل �أ�صحابه) �سيا�سة
عظيمة ،وحزم وافر؛ لأن النا�س يرون الظاهر ،والظاهر �أن عبداهلل بن �أُبي كان من
امل�سلمني ،ومن �أ�صحاب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فلو عوقب من ُّ
يكن خالف ما
يظهر مل يعلم النا�س ذلك الباطن ،فينفرون عمن يفعل هذا ب�أ�صحابه(.)29
وقال الإمام بدر الدين العيني :قوله( :ال يتحدث النا�س �أنه كان يقتل �أ�صحابه)
ويتنفر النا�س عن الدخول يف الإ�سالم ويقول بع�ضهم لبع�ض :ما ي�ؤمنكم �إذا دخلتم
يف دينه �أن يدعي عليكم كفر باطن في�ستبيح بذلك دماءكم و�أموالكم؟ فال ت�سلموا
�أنف�سكم �إليه للهالك ،فيكون ذلك �سبي ً
ال لنفور النا�س عن الدين(.)30
وقال الإمام النووي ملخ�صاً ملا ي�ستفاد من هذا احلديث :فيه ما كان عليه �صلى
اهلل عليه و�سلم من احللم ،وفيه ترك بع�ض الأمور املختارة وال�صرب على بع�ض املفا�سد
خوفاً من �أن ترتتب على ذلك مف�سدة �أعظم منه ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يت�ألف النا�س وي�صرب على جفاء الأعراب واملنافقني وغريهم لتقوى �شوكة امل�سلمني،
وتتم دعوة الإ�سالم ،وكان يعطيهم الأموال اجلزيلة لذلك ،ومل يقتل املنافقني لهذا
املعنى ولإظهارهم الإ�سالم ولأنهم كانوا معدودين يف �أ�صحابه �صلى اهلل عليه و�سلم
ويجاهدون معه �إما حمية و�إما لطلب دنيا� ،أو ع�صبية ملن معه من ع�شائرهم(.)31
ويتحفنا الإمام �أبو العبا�س القرطبي بخال�صة احلكمة من عدم قتل املنافقني
يف تعليقه على احلديث قائ ً
ال :وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يتحدث النا�س �أن
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حممداً يقتل �أ�صحابه) دليل على �أن املنافقني الذين ُعلِم نفاقهم يف عهد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم كانوا م�ستحقني للقتل ،لكن امتنع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
من ذلك لئال يكون قتلهم منفراً لغريهم عن الدخول يف الإ�سالم؛ لأن العرب كانوا
�أهل �أنفة وكرب بحيث لو قتل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ه�ؤالء املنافقني لنفر من
َب ُعد عنهم فيمتنع من الدخول يف الدين وقالوا :هو يقتل �أ�صحابه ،ولغ�ضب من
قرب من ه�ؤالء املنافقني ،فتهيج احلروب ،وتكرث الفنت ،وميتنع الدخول يف الدين،
وهو نقي�ض املق�صود ،فعفا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عنهم ورفق بهم ،و�صرب على
جفائهم و�أذاهم ،و�أح�سن �إليهم حتى ان�شرح �صدر من �أراد اهلل هدايته ،فر�سخ يف قلبه
الإميان ،وتبني له احلق اليقني ،وهلك عن بينة من �أراد اهلل هالكه ،ثم �أقام النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم م�ست�صحباً لذلك �إىل �أن توفاه اهلل تعاىل ،...وفيه ما يدل على
�أن �أهون ال�شرين يجوز العمل على مقت�ضاه �إذا اندفع به ال�شر الأعظم(.)32
نخل�ص من ذلك �إىل �أن الإمام �أو اخلليفة �أو ال�سلطان �أو غريهم من والة الأمور
ينبغي �أن يوازنوا بني الأمور ويرجحوا بني م�صاحلها ومفا�سدها فيقدموا درء املف�سدة
على جلب م�صلحة �أدنى وذلك ال يت�أتى ما مل يكن ويل الأمر ذا دين وورع ونظر
و�شورى لأهل العلم وخوف من اهلل تعاىل ي�صده عن اتباع الهوى واال�ستبداد بالر�أي.
املطلب الثالث :ترك اخلروج على احلاكم� :إن مما ينبغي فيه مراعاة الأولويات
وتقدمي املف�سدة الأخف درءاً للمف�سدة الأعظم م�س�ألة اخلروج على احلاكم لإ�سقاطه
�إذا كان ظاملاً �أو فا�سقاً ما مل يقع يف الكفر ال�صريح وقد تظاهرت الأدلة على ذلك
ولن�ست�شهد على �سبيل املثال بحديث عبادة بن ال�صامت املتفق عليه ،ون�صه كما يف
رواية م�سلم :عن جنادة بن �أبي �أُمية قال :دخلنا على عبادة بن ال�صامت وهو مري�ض
فقلنا :حدثنا �أ�صلحك اهلل بحديث ينفع اهلل به �سمعته من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال :دعانا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فبايعناه فكان فيما �أخذ علينا �أن
بايعنا على ال�سمع والطاعة يف من�شطنا ومكرهنا ،وع�سرنا وي�سرنا ،و�أ َث َرة( )33علينا ،و�أن
ال ننازع الأمر �أهله .قال� :إال �أن تروا كفراً بواحاً( )34عندكم من اهلل فيه برهان(.)35
قال الإمام ابن بطال :يف هذه الأحاديث حجة يف ترك اخلروج على �أئمة اجلور
ولزوم ال�سمع والطاعة لهم ،والفقهاء جممعون على �أن الإمام املتغلب طاعته الزمة
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ما �أقام اجلمعات واجلهاد ،و�أن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن
الدماء وت�سكني الدهماء(.)36
وقال الإمام النووي :ومعنى احلديث ال تنازعوا والة الأمور يف واليتهم وال
تعرت�ضوا عليهم �إال �أن تروا منهم منكراً حمققاً تعلمونه من قواعد الإ�سالم ف�إذا
ر�أيتم ذلك ف�أنكروه عليهم ،وقولوا باحلق حيث ما كنتم و�أما اخلروج عليهم وقتالهم
فحرام ب�إجماع امل�سلمني و�إن كانوا ف�سقة ظاملني  ...و�سبب عدم انعزاله وحترمي
اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من الفنت و�إراقة الدماء وف�ساد ذات البني فتكون
املف�سدة يف عزله �أكرث منها يف بقائه(.)37
وي�ؤخذ من كالم الإمام النووي �أن ال�سبب يف عدم جواز اخلروج على الإمام خ�شية
الفتنة العظمى وال�ضرر العام الذي يرتتب على ذلك و�أما �إذا �أُمنت هذه الأمور فال
�ضري يف اخلروج عليه وهذا ما نقله العالمة ابن حجر عن بع�ض �أهل العلم حيث
قال :ونقل ابن التني عن الداودي قال الذي عليه العلماء يف �أمراء اجلور �أنه �إن
قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب ،و�إال فالواجب ال�صرب ،وعن بع�ضهم ال
يجوز عقد الوالية لفا�سق ابتدا ًء ف�إن �أحدث جوراً بعد �أن كان عد ًال فاختلفوا يف جواز
اخلروج عليه وال�صحيح املنع �إال �أن يكفر فيجب اخلروج عليه(.)38
ومن هذا القبيل يف ال�ضرر �إ�سقاط الظامل ثم ي�صري النا�س بال �سلطان �أ�ص ً
ال
�أو �سلطان �ضعيف ال يحمي بي�ضة الإ�سالم ،وال يحقق الأمن للرعية ولذلك يقول
الإمام ابن تيمية :ومعلوم عند كل �أحد �أن دخول ال�شركاء حتت قا�سم غريهم ودخول
اخل�صماء حتت حاكم غريهم ولو كان ظاملاً �أو جاه ً
ال �أوىل من �أن يكون كل خ�صم
حاكماً لنف�سه ف�إن الف�ساد يف هذا �أعظم من الف�ساد يف الأول ،وال�شريعة جاءت بتح�صيل
امل�صالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها ورجحت خري اخلريين بتفويت �أدناهما
وهذا من فوائد ن�صب والة الأمور ،وقد قال بع�ض العقالء� :ستون �سنة من �سلطان
ظامل خري من ليلة واحدة بال �سلطان وما �أح�سن قول عبداهلل بن املبارك:
()39
وكان �أ�ضعفنا نهباً لأقوانا
**
لوال الأئمة مل ي�أمن لنا �سبل
املطلب الرابع :ترك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�شياء خ�شية �أن تفر�ض �أو ت�شق
على الأمة وفيه ثالثة م�سائل:
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مما يندرج يف مبحث مراعاة الأولويات يف درء املفا�سد وتقدميه على جلب امل�صالح
�أن يرتك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أموراً هي من قبيل الف�ضائل وامل�ستحبات خ�شية �أن
تفر�ض على �أُمته فال ي�ستطيعون الدوام عليها فتكون مف�سدة ثم درءها برتك هذا العمل
على الرغم من �أن فعله فيه م�صلحة ،ومن هذا القبيل عدم �أمره عليه ال�صالة وال�سالم
ب�شيء خ�شية �أن ي�شق على الأمة ،وكذلك متنيه �أن لو مل يفعل ال�شيء خ�شية �أن يتعب
�أمته ملزيد من �شفقته ورحمته التي غمرت العاملني م�صداقاً لقوله تعاىلَ ( :ومَا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك
ِ�إ َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِ َ
ني) (الأنبياء )107 :وميكن �أن نق�سم هذا املطلب �إىل ثالثة م�سائل:
امل�س�ألة الأوىل :ترك اخلروج ل�صالة الرتاويح:
من مناذج تركه �صلى اهلل عليه و�سلم للعمل الذي بد�أه يف جماعة واقت�صاره عليه
يف خا�صة نف�سه خ�شية فر�ضيته على الأمة �صالة الرتاويح وحديثها متفق عليه من
حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها وفيه ... :فلما كانت الليلة الرابعة عجز امل�سجد عن �أهله
حتى خرج ل�صالة ال�صبح فلما ق�ضى الفجر �أقبل على النا�س فت�شهد ثم قال�( :أما بعد
علي مكانكم ولكني خ�شيت �أن تفرت�ض عليكم فتعجزوا عنها)(.)40
ف�إنه مل َي ْخ َف ّ
قال الإمام النووي :ويف احلديث – �أي من فوائده – �إذا تعار�ضت م�صلحة وخوف
مف�سدة �أو م�صلحتان اعترب �أهمهما؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ر�أى ال�صالة
يف امل�سجد م�صلحة ،فلما عار�ضه خوفه االفرتا�ض عليهم تركه لعظم املف�سدة التي
ُتخاف من عجزهم وتركهم للفر�ض(.)41
وقال الإمام الزرقاين :وفيه – �أي احلديث � -أن الكبري �إذا فعل �شيئاً خالف ما
اعتاده �أتباعه �أن يذكر لهم عذره وحكمه ،و�شفقته �صلى اهلل عليه و�سلم على �أمته
ور�أفته بهم ،وترك بع�ض امل�صالح خلوف املف�سدة ،وتقدمي �أهم امل�صلحتني(.)42
امل�س�ألة الثانية :متنيه عليه ال�صالة وال�سالم �أن لو مل يدخل الكعبة:
من النماذج التي هي �شبيهة برتك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لفعل �شيء خ�شية
�أن يفر�ض على الأمة متنيه عدم فعل �شيء بعد وقوعه منه لنف�س ال�سبب وهو خوفه
وقوع �أُمته يف احلرج وامل�شقة يف �سبيل اقتدائهم به يف االتيان بهذا الفعل ،ومن �أبرز
ما يو�ضح ذلك ق�ضية دخوله عليه ال�صالة وال�سالم للكعبة ون�ص احلديث عن عائ�شة
قالت :خرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من عندي وهو قرير العني طيب النف�س
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فرجع �إ ّ
يل وهو حزين فقلت له ،فقال�( :إين دخلت الكعبة ووددت �أين مل �أكن فعلت،
و�إين �أخاف �أن �أكون �أتعبت �أُمتي من بعدي) ويف رواية �أبي داود ( ...ولو ا�ستقبلت من
�أمري ما ا�ستدبرت ما دخلتها �إين �أخاف �أن �أكون قد �شققت على �أُمتي)(.)43
قال الإمام ال�سندي :قوله� ( :أتعبت �أُمتي) �أي َف َعل ما �صار �سبباً لوقوعهم يف امل�شقة
والتعب لق�صدهم االتباع يل يف دخولهم الكعبة وذلك ال يتي�سر لغالبهم �إال بتعب(.)44
وقال الإمام ال�شوكاين :يف هذا احلديث دليل على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
دخل الكعبة يف غري عام الفتح؛ لأن عائ�شة مل تكن معه فيه �إمنا كانت معه يف غريه ...
وفيه �أي�ضاً دليل على �أن دخول الكعبة لي�س من منا�سك احلج وهو مذهب اجلمهور،
وحكى القرطبي عن بع�ض العلماء �أن دخولها من املنا�سك ،وقد ذهب جماعة من �أهل
العلم �إىل �أن دخولها م�ستحب ،وحمل ا�ستحبابه ما مل ي�ؤذ �أحداً بدخوله(.)45
امل�س�ألة الثالثة :تركه �صلى اهلل عليه و�سلم املواظبة عالنية على �صالة
ال�ضحى:
�إن من �ضمن النماذج التي ي�ستدل بها على مراعاة ترتيب الأولويات يف تقدمي
درء املفا�سد على جلب امل�صالح ،وتقدمي �أهم امل�صلحتني �إذا تعار�ضت م�صلحتان عدم
�إظهاره عليه ال�صالة وال�سالم املواظبة على �صالة ال�ضحى خ�شية م�شقتها على �أمته
فال يطيقون املواظبة عليها ون�ص احلديث يف ذلك عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها
قالت :ما ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صلي �سُ ْبحة( )46ال�ضحى قط .و�أين
لأُ�سبحها ،و�إن كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ليدع العمل وهو يحب �أن يعمل به
خ�شية �أن يعمل به النا�س فيفر�ض عليهم(.)47
هذا وقد وردت يف �صالة ال�ضحى �أحاديث تدل على ا�ستحبابها و�أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم كان ي�صليها – ال ي�سع املجال لذكرها – غري �أنه من اجلدير �إزالة
الإ�شكال املتعلق بها وقد خل�ص الإمام النووي ذلك قائ ً
ال :هذه الأحاديث كلها متفقة
ال اختالف بينها عند �أهل التحقيق وحا�صلها �أن ال�ضحى �سنة م�ؤكدة و�أن �أقلها ركعتان
و�أكملها ثمان ركعات وبينهما �أربع �أو �ست كالهما �أكمل من ركعتني ودون ثمان ،و�أما
اجلمع بني حديثي عائ�شة يف نفي �صالته �صلى اهلل عليه و�سلم ال�ضحى و�إثباتها فهو
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�صليها بع�ض الأوقات لف�ضلها ويرتكها يف بع�ضها
خ�شية �أن تفر�ض كما ذكرته عائ�شة ،وفيه بيان كمال �شفقته �صلى اهلل عليه و�سلم
ور�أفته ب�أمته ،وفيه �أنه �إذا تعار�ضت م�صالح ُقدِّم �أهمها(.)48
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وقال الإمام ابن عبد الرب :ويف هذا احلديث من الفقه معرفة ر�أفة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته ورحمته بهم �صلوات اهلل عليه و�سالمه كما قال عز وجل
ني َر ُء ٌ
( َل َق ْد َجا َء ُك ْم َر�سُ ٌ
ِي�ص َعلَ ْي ُك ْم ِبا ْلمُْ�ؤمِ ِن َ
وف
ول مِ نْ �أَن ُف�سِ ُك ْم َعزِي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َحر ٌ
َرحِ ي ٌم) (التوبة )128 :و�أما قول عائ�شة (ما �س َّبح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�سبحة ال�ضحى قط) فجوابه� :إن من علم ال�سنن علماً خا�صاً يوجد عند بع�ض �أهل
العلم دون بع�ض ،ولي�س �أحد من ال�صحابة �إال وقد فاته من احلديث ما �أح�صاه غريه،
والإحاطة ممتنعة ،وهذا ما ال يجهله �إال من ال عناية له بالعلم(.)49
وقال الإمام الباجي� :إمنا ترك �صلى اهلل عليه و�سلم املداومة عليها لأنه قد كان
علم من متابعة �أ�صحابه له واقتدائهم ب�صالته ما �إن داوم على عمل من الأعمال
داوموا عليه ومل يرتكوه ،وكان يخ�شى �إذا داوموا على عبادة �أن تفر�ض عليهم وكان
يحب التخفيف عنهم من الفرو�ض لأن برتكها يقع الع�صيان(.)50
ثم �إن من اجلدير ذكره يف ختام هذه امل�س�ألة �أن ترك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
للعمل الذي يخ�شى فر�ضيته على �أمته لي�س املق�صود به تركه ر�أ�ساً و�إمنا ترك �إظهاره
لأمته واملجاهرة به وقد ذكر الإمام ابن بطال يف �شرحه على �صحيح البخاري ما يفيد
ذلك حيث قال :فيكون معنى قول عائ�شة�( :إن كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ليدع العمل) يعني �إن كان يدع �إظهار عمله لأُمته ودعاءهم �إىل فعله معه ،ال �أنها
�أرادت �أنه كان يدع العمل �أ�ص ً
ال ،وقد فر�ضه اهلل تعاىل عليه� ،أو ندبه �إليه ،لأنه كان
ً()51
�أتقى �أمته هلل و�أ�شدهم اجتهادا .
وقد ُع ِل َم من خالل امل�سائل الثالثة التي �أوردناها يف هذا املطلب كنماذج لرتكه
عليه ال�صالة وال�سالم �إظهار عمل من الأعمال خ�شية �أن يفر�ض على �أُمته �شفقة
ور�أفة بهم ومراعاة لرتتيب �أولوية درء املف�سدة على جلب امل�صلحة �إذ �أن حلوق امل�شقة
املف�ضي �إىل ترك العمل والعجز عنه مف�سدة كان تقدميها �أوىل من الإتيان بالعمل
مد ًة وهو م�صلحة ،ثم تركه من بعد ذلك نتيجة امللل الذى اعرتى النف�س ب�سبب ما
حلق بها من م�شقة.
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املبحث الثاين
تقدمي العمل الدائم على العمل املنقطع:
مطلوب
من الأمور التي تعد من �ضمن الأولويات والرتتيب بينها يف العمل
ٌ
نظراً للتفا�ضل الواقع فيما بينها تقدمي العمل الدائم على املنقطع ،وقد ورد �صريح
احلديث بذلك ،فعن عائ�شة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سُ ئل� :أي العمل �أحب
�إىل اهلل؟ قال�( :أدومه و�إن قل)(.)52
قال الإمام النووي :ويف هذا احلديث كمال �شفقته �صلى اهلل عليه و�سلم ور�أفته
ب�أمته لأنه �أر�شدهم �إىل ما ي�صلحهم وهو ما ميكنهم الدوام عليه بال م�شقة وال �ضرر،
فتكون النف�س �أن�شط والقلب من�شرحاً فتتم العبادة بخالف من تعاطى من الأعمال
ما ي�شق ف�إنه ب�صدد �أن يرتكه �أو بع�ضه �أو يفعله بكلفة وبغري ان�شراح القلب فيفوته
خري عظيم  ،...وفيه احلث على املداومة على العمل ،و�أن قليله الدائم خري من كثري
ينقطع(.)53
هذا و�أما وجه كون القليل الدائم خري من الكثري املنقطع فقد ذكره الإمام
النووي قائ ً
ال :لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة والنية والإخال�ص
والإقبال على اخلالق �سبحانه وتعاىل ،ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثري
املنقطع �أ�ضعافاً كثرية(.)54
وقال الإمام ابن حجر ... :الأوىل يف العبادة الق�صد واملالزمة ال املبالغة املف�ضية
�إىل الرتك(.)55
وقال �أي�ضاً :واملداومة على العبادة و�إن قلت �أوىل من َجهْدِ النف�س يف كرثتها �إذا
انقطعت ،فالقليل الدائم �أف�ضل من الكثري املنقطع غالباً(.)56
وقد ذكر الإمام ابن اجلوزي وجهني لأحبية العمل الدائم فقال :و�إمنا �أحب
العمل الدائم املعنيني� :أحدهما� :أن املقبل على اهلل عز وجل بالعمل �إذا تركه من
غري عذر كان كاملعر�ض بعد الو�صل ،فهو معر�ض للذم ،ولهذا ورد الوعيد يف حق من
حفظ �آية ثم ن�سيها و�إن كان قبل حفظها ال يتعني عليه احلفظ ولكنه �أعر�ض بعد
املوا�صلة فالقى به الوعيد ،وكذلك يكره �أن ي�ؤثر الإن�سان مبكانه من ال�صف الأول
لأنه كالراغب عن القرب �إىل اهلل عز وجل .الثاين� :أن مداوم اخلري مالزم للخدمة،
فك�أنه يرتدد �إىل باب الطاعة كل وقت ،فال ُين�سى من الرب لرتدده ،ولي�س من الزم
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الباب يف كل يوم وقتاً كمن الزم يوماً كام ً
ال ثم انقطع .
و�إذا �أمعنا النظر جند �أن العك�س كذلك �صواب وهو �أن ارتكاب ذنب كبري مرة ثم
التوبة منه �أخف �ضرراً من املداومة على �صغرية من ال�صغائر نظراً ملا يرتتب عليها
من ال�ضرر املالزم وقد �صرح بذلك الإمام الغزايل رحمه اهلل حيث قال ... :فكبرية
واحدة تن�صرم وال يتبعها مثلها لو ت�صور ذلك كان العفو عنها �أرجى من �صغرية
يواظب العبد عليها ،ومثال ذلك قطرات من املاء تقع على حجر على توالٍ فت�ؤثر فيه،
وذلك القدر من املاء لو ُ�ص َّب فيه دفعة واحدة مل ي�ؤثر ولذلك قال �صلى اهلل عليه
و�سلم (خري الأعمال �أدومها و�إن قل)( ،)58والأ�شياء ت�ستبان ب�أ�ضدادها ،و�إن كان النافع
من العمل هو الدائم و�إن قل ،فالكثري املن�صرم قليل النفع يف تنوير القلب وتطهريه،
فكذلك القليل من ال�سيئات �إذا دام عظم ت�أثريه يف القلب يف �إظالم القلب(.)59
ُعلِم من ذلك �أن الدوام على الطاعة و�إن قلت يف ذاتها خري من الإكثار منها مع
انقطاعها وان�صرامها ،والعك�س �صحيح وهو �أن �إتيان الذنب الكبري ثم تركه وعدم
العودة �إليه �أرجى و�أقرب ل�صالح القلب من مقارفة الذنب ال�صغري مع املالزمة له
والدوام عليه ،ويالحظ من خالل ذلك �أن املعترب يف جانب الطاعة واملع�صية كليهما
هو الكيف ولي�س الكم.
املبحث الثالث
تقدمي العمل املتعدى نفعه على القا�صر نفعه:
من �ضمن ما يراعى يف ترتيب الأولويات يف العمل تقدمي العمل الذي نفعه متعد
�إىل الغري على العمل الذي يقت�صر نفعه على ال�شخ�ص وحده ،وقد �أ�شار الإمام العز بن
عبدال�سالم جلملة قيمة من ذلك حيث �أفرد ف�ص ً
ال يف كتابه (الفوائد يف اخت�صار املقا�صد)
وترجم له بعنوان (ف�صل فيما يقدم من الإح�سان القا�صر واملتعدي) وقال :يقدم حفظ
الأرواح على حفظ الأع�ضاء ،وحفظ الأع�ضاء على حفظ الأب�ضاع ،وحفظ الأب�ضاع على
حفظ الأموال ،وحفظ املال اخلطري على حفظ املال احلقري ،وحفظ الفرائ�ض مقدم
على حفظ النوافل ،وحفظ �أف�ضل الفرائ�ض على حفظ مف�ضولها(.)60
ثم ذكر ما ُيقدم على بع�ضه من �أنواع الرب فقال :ويقدم بر الأبرار على بر الفجار،
وبر الأقارب على بر الأجانب ،وبر اجلريان على بر الأباعد وبر الآباء والأمهات
والبنني والبنات على غريهم من �سائر القرابات وبر ال�ضعفاء على بر الأقوياء ،وبر
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العلماء على بر اجلهال(.)61
تالحظ من ترتيب الأولويات يف كالم العز بن عبدال�سالم كيف رتب بني الكليات
اخلم�س وبني �أنواع الرب على ح�سب �أهميتها وعظم �أمرها وما يرتتب على الإخالل
بها من الوقوع يف �ضرر كبري �أو �صغري.
ومما ي�ستدل به من ال�سنة على �أن العمل املتعدي نفعه �أف�ضل من القا�صر ما
�أخرجه م�سلم من حديث �أبي هريرة؛ �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا
مات الإن�سان انقطع عنه عمله �إال من ثالثةٍ� :إال من �صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به،
�أو ولد �صالح يدعو له)(.)62
قال الإمام �أبو العبا�س القرطبي :هذه الثالث خ�صال �إمنا جرى عملها بعد املوت
على من ن�سبت �إليه؛ لأنه ت�سبب يف ذلك ،وحر�ص عليه ،ونواه .ثم �إن فوائدها متجددة
خ�ص هذه الثالثة بالذكر يف هذا
بعده دائمة ف�صار ك�أنه با�شرها بالفعل ... ،و�إمنا َّ
احلديث ،لأنها �أ�صول اخلري ،و�أغلب ما يق�صد �أهل الف�ضل بقاءه بعدهم ،وال�صدقة
حلب�س ،فكان حجة على من ينكر ا ُ
اجلارية بعد املوت هي ا ُ
حل ُب�س ،وفيه ما يدل على
احل�ض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والت�صنيف ،وعلى االجتهاد يف حمل
الأوالد على طريق اخلري وال�صالح وو�صيتهم بالدعاء عند موته وبعد املوت(.)63
نخل�ص من ذلك �أن العمل املتعدي نفعه �أف�ضل من القا�صر لأن هذه الثالثة
املذكورة �إمنا عظم �أجرها ،لدوام نفعها وتعديه للغري فنالت بذلك مزية النفع املتعدي،
ولذلك كان الأوىل تقدميها على غريها ملن حر�ص على دوام ثوابه بعد موته.
هذا ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هذه الثالث لي�ست ح�صراً ملا ينتفع به الإن�سان
من العمل بعد موته وقد وردت �أحاديث �أخرى فيها زيادة على هذه الثالث وقد جمعها
الإمام ال�سيوطي يف �أبيات �أو�صلها �إىل �إحدى ع�شرة خ�صلة حيث قال(:)64
عليـ ـ ـ ــه من فعـ ـ ـ ـ ـ ــال غري ع�شـ ـ ـ ـ ـ ــر
�إذا مات ابن �آدم لي�س يجرى **
وغر�س النخل وال�صدقات جتري
عل ــوم بثها ودع ـ ـ ــاء جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل **
وحـفـ ـ ـ ــر البئـ ـ ـ ــر �أو �إج ــراء نهـ ـ ـ ــر
وراثة م�صحف ورباط ثغـ ــر **
�إل ـيـ ـ ـ ــه �أو بنـ ـ ـ ــاء حمـ ـ ـ ــل ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
**
وبيت للغــريب بناه ي ـ ـ ـ ـ�أوي
فــخذهـ ــا مــن �أحاديـ ــث بح�صـ ـ ـ ــر
**
وتعليم لقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر�آن ك ـ ـ ـ ــرمي
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املطلب الرابع :تقدمي الفرائ�ض على النوافل:
من الأمور التي تعترب من مراعاة ترتيب الأولويات مالحظة تقدمي الفرائ�ض
على النوافل وذلك لأن الفر�ض مقدم رتبة على النفل فينبغي تقدميه عم ً
ال ،و�إذا
تعار�ض فر�ض ونفل فيقدم الفر�ض �إعما ًال لهذه القاعدة.
ومما ي�صلح دلي ً
ال لذلك من ال�سنة النبوية ما �أخرجه البخاري من حديث �أبي
هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل قال :من عاد يل ولياً
يل عبدي ب�شيء �أحب �إ َّ
فقد �آذنته باحلرب ،وما تقرب �إ ّ
يل مما افرت�ضت عليه )...
احلديث(.)65
قال الإمام ابن دقيق العيد :فيه �إ�شارة �إىل �أنه ال تقدم نافلة على فري�ضة و�إمنا
�سميت النافلة نافلة �إذا ق�ضيت الفري�ضة و�إال فال يتناولها ا�سم النافلة(.)66
ُعلِم من ذلك �أن املكلف ال ي�سمى متنف ً
ال ما مل يكن قد �أدى الفر�ض الذي عليه
فدل ذلك على �أن ا�ستيفاء الفر�ض �شرط يف حتقق النافلة.
ويقول الإمام ابن عالن� :أي ما تقرب العبد ب�أداء �شيء �أحب �إىل اهلل من �أداء ما
افرت�ض عليه عيناً كان �أو كفاية ،و�إمنا كان الفر�ض �أحب �إليه تعاىل من النفل؛ لأنه
�أكمل من حيث �إن الأمر به غري جازم يثاب على فعله وال يعاقب على تركه ،ولأنه كما
قيل جزء من �سبعني جز ٍء من الفر�ض(.)67
وقال الإمام �أبو احل�سن املباركفوري :ي�ستفاد منه �أن �أداء الفرائ�ض �أحب الأعمال
�إىل اهلل ،و�إن تقرب العبد �إىل ربه ب�أداء الفرائ�ض �أمت و�أكمل مما يح�صل ب�أداء النوافل
لأن انعزال العبد عن اختياره يف امتثال الأمر �أ�شد يف �أداء الفرائ�ض ف�إن النوافل
يهديها العبد �إىل الرب باالختيار والتربع(.)68
وقال �أي�ضاً نق ً
ال عن الإمام الطويف :الأمر بالفرائ�ض جازم ويقع برتكها املعاقبة
بخالف النفل يف الأمرين ،و�إن ا�شرتك مع الفرائ�ض يف حت�صيل الثواب فكانت
الفرائ�ض �أكمل فلهذا كانت �أحب �إىل اهلل تعاىل و�أ�شد تقريباً ،و�أي�ضاً الفر�ض كالأ�صل
والأُ�س والنفل كالفرع والبناء ويف الإتيان بالفرائ�ض على الوجه امل�أمور به امتثال
الأمر ،واحرتام الأمر وتعظيمه باالنقياد �إليه ،و�إظهار عظمة الربوبية وذل العبودية
فكان التقرب بذلك �أعظم العمل(.)69
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وتتمة لهذا املبحث نذكر حكمة من �ضمن حكم الإمام ابن عطاء اهلل ال�سكندري
يقول فيها( :من عالمة اتباع الهوى امل�سارعة �إىل نوافل اخلريات ،والتكا�سل عن
القيام بالواجبات).
قال الإمام ال�شرنوبي يف �شرحه للحكم العطائية :يعني �أن من عالمة اتباع هوى
النف�س امل�سارعة �إىل نوافل اخلريات والتكا�سل عن القيام بحقوق الواجبات كق�ضاء فائتة
وا�ستحالل من ظالمة اتباعاً ملا خف على النف�س ،وتركاً ملا ثقل عليها ،ف�إن حظها يف النوافل
�أن تذكر بها عند النا�س بخالف الفرائ�ض فتحرم الو�صول بت�ضييع الأ�صول(.)70
ظهر لنا جلياً �أن من الأولويات التي يجب مراعاة ترتيبها �سواء يف العلم �أو
العمل تقدمي الواجب على امل�ستحب ،و�أن التنكي�س يف ذلك ي�ؤدي �إىل ف�ساد الأمر
وا�ضطرابه ،وذلك مرده �إىل هوى النف�س وبعدها عن منهج ال�شريعة التي كلف
بتطبيقها الإن�سان.
املبحث اخلام�س
تقدمي الأف�ضل يف الأعمال على الفا�ضل:
من املعلوم �أن الأعمال فيها �أف�ضل وفا�ضل فهي تتفاوت يف رتبتها من حيث عظم
الثواب املرتتب عليها ولذلك ينبغي للمكلف �أن يتحرى الأف�ضل لئال يكون مغبوناً
ب�شغل وقته بفا�ضل مع وجود �أف�ضل منه ويف هذا ال�ش�أن يقول الإمام عز الدين
عبدال�سالم امللقب ب�سلطان العلماء وقد ترجم لف�صل من ف�صول كتابه (الفوائد يف
اخت�صار املقا�صد) بـ :ف�صل يف انق�سام امل�صالح �إىل الفا�ضل والأف�ضل ثم قال بعد ذلك:
ف�ضائل الأعمال مبنية على ف�ضائل م�صاحلها والأمر ب�أعالها كالأمر ب�أدناها يف حده
وحقيقته ،و�إمنا تختلف رتب الف�ضائل باختالف رتب م�صاحلها يف الف�ضل وال�شرف،
وترتتب ف�ضائل الأجور على ف�ضائل الأعمال املرتبة على م�صاحلها يف �أنف�سها �أو
فيما رتب عليها ،و�إذا �شككت يف ف�ضل عمل �أو يف مرتبة عمل فاعر�ض م�صلحته على
رتب م�صالح الف�ضائل ف�أيها �ساوته �أُحلق به(.)71
هذا و�إمنا يعرف الأف�ضل من الأعمال بح�سب وظيفة الوقت التي تقت�ضيه وقد
ذكر الإمام ابن قيم اجلوزية يف ذلك جملة نافعة من امل�سائل يجدر بنا �إيرادها يف
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هذا املبحث حيث قال� :إن �أف�ضل العبادة العمل على مر�ضاة الرب يف كل وقت مبا
هو مقت�ضى ذلك الوقت ووظيفته ف�أف�ضل العبادات يف وقت اجلهاد :اجلهاد و�إن �آل
�إىل ترك الأوراد من �صالة الليل و�صيام النهار بل ومن ترك �إمتام �صالة الفر�ض،
والأف�ضل يف وقت ح�ضور ال�ضيف مث ً
ال القيام بحقه واال�شتغال به عن الورد امل�ستحب،
وكذلك يف �أداء حق الزوجة والأهل ،والأف�ضل يف �أوقات ال�سحر اال�شتغال بال�صالة
والقر�آن والدعاء والذكر واال�ستغفار ،والأف�ضل يف وقت ا�سرت�شاد الطالب وتعليم
اجلاهل الإقبال على تعليمه واال�شتغال به ،والأف�ضل يف �أوقات الأذان اال�شتغال
ب�إجابة امل�ؤذن ،والأف�ضل يف �أوقات ال�صلوات اخلم�س اجلد والن�صح يف �إيقاعها على
�أكمل الوجوه ،واملبادرة �إليها يف �أول الوقت واخلروج �إىل اجلامع و�إن بعد كان �أف�ضل،
والأف�ضل يف �أوقات �ضرورة املحتاج �إىل امل�ساعدة باجلاه �أو البدن او املال اال�شتغال
مب�ساعدته و�إغاثة لهفته .)72( ...
نخل�ص من ذلك �أن العمل الأف�ضل يف وقت قد ي�صري مف�ضو ًال يف وقت �آخر وذلك
لأمور تعرتيه ،وال يعلم ذلك �إال بتوقيف من ال�شرع؛ لأن احلكم على عمل من خالل
الأعمال ب�أنه �أف�ضل من عمل �آخر ال يكون م�ستنداً �إىل جمرد ر�أي �أو حتكماً من غري
دليل .ولذلك يقول الإمام ابن رجب احلنبلي :و�إذا كان العمل يف �أيام الع�شر – �أي
ع�شر ذي احلجة – �أف�ضل و�أحب �إىل اهلل من العمل يف غريه من �أيام ال�سنة كلها �صار
العمل فيه و�إن كان مف�ضو ًال من العمل يف غريه و�إن كان فا�ض ً
ال.)73(...
املبحث ال�ساد�س :تقدمي الوالء للأمة واجلماعة على القبيلة والفرد:
من �ضمن ما يجب فيه ترتيب الأولويات مراعاة ترتيب امل�صالح العامة املتعلقة
بعموم الأُمة على امل�صالح اخلا�صة املتعلقة ب�شخ�ص معني �أو فرد حمدد �أو حتى قبيلة
ب�أ�سرها لأن م�صلحة عموم الأمة مقدمة على كل ذلك ومن �أمثلة ما ُي�ستدل به من
ال�سنة النبوية على ذلك ما رواه م�سلم من حديث �أبي هريرة ،عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه قال( :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات  ،مات ميتة جاهلية
ومن قاتل حتت راية ُع ِّمـ َّي ٍة( ،)74يغ�ضب لع�صبة(� ،)75أو يدعو �إىل ع�صبة� ،أو ين�صر ع�صبة
َف ُق ِت َل َف ِق ْتلَ ٌة جاهِ لِي ٌة .)76()...
قال �أبو العبا�س القرطبي :وهذا الذي ذكره يف احلديث هي �أحوال املقاتلني على
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()179

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

امللك والأغرا�ض الفا�سدة ،والأهواء الركيكة ،وحمية اجلاهلية(.)77
وقال الإمام النووي :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :يغ�ضب لع�صبة �أو يدعو
�إىل ع�صبة �أو ين�صر ع�صبة) هذه الألفاظ الثالثة بالعني وال�صاد املهملتني هذا هو
ال�صواب وحكى القا�ضي عن رواية العذري بالغني وال�ضاد املعجمتني يف الألفاظ
الثالثة ومعناه �أنه يقاتل ل�شهوة نف�سه وغ�ضبه لها ،وي�ؤيد الرواية الأوىل احلديث
املذكور بعدها( :يغ�ضب للع�صبة ويقاتل للع�صبة) ومعناه �إمنا يقاتل ع�صبية لقومه
وهواه(.)78
ات�ضح من كالم الإمام النووي وذكره للروايتني �أن الروايتني كالهما يرجعان
�إىل �أن هذا املقاتل مل يقاتل مراعياً امل�صلحة العامة للأمة و�إمنا الباعث له على
ذلك �إما هوى يف نف�سه لغ�ضبه وانت�صاره لها ،و�إما حمية لقومه وقبيلته وهو يف كال
احلالتني م�ضيع مل�صلحة الأمة ،ومق�صر يف م�س�ؤوليته جتاه عامة الأمة.
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اخلامتة:
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،أما بعد ففي ختام هذا
البحث يجدر بنا التعر�ض لأمرين اثنني:
الأول :النتائج وميكن �إجمالها فيما يلي:
	�-أهمية العلم بالأولويات يف جانب العلم والعمل حتى يت�سنى مراعاة الرتتيب بينها.
	-تقدمي العلم على العمل من الأولويات التي يجب مراعاتها.
	-ينبغي مراعاة الرتتيب بني الأولويات يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل.
	-ينبغي مراعاة الرتتيب يف تعلم العلوم العينية قبل الكفائية.
	-ينبغي االهتمام بالعلوم املتعلقة مب�صالح الأمة العامة.
هذا فيما يتعلق بالعلم �أما فيما يتعلق بالعمل فينبغي مراعاة الآتي:
	-تقدمي درء املف�سدة على جلب امل�صلحة.
	-تقدمي العمل الدائم على العمل املنقطع.
	-تقدمي العمل املتعدي نفعه على القا�صر نفعه.
	-تقدمي الفرائ�ض على النوافل.
	-تقدمي الأف�ضل يف الأعمال علي الفا�ضل.
	-تقدمي الوالء للأمة واجلماعة على القبيلة والفرد.
ثاني ًا :التو�صيات:
من �أهم ما ميكن الإي�صاء به يف هذه اخلامتة بذل اجلهود العلمية اجلادة لتب�صري
الأمة بعلم الأولويات و�أهمية مراعاة ترتيبها ،وجعل ذلك جزءاً من املقررات الدرا�سية
يف �شتى امل�ستويات مبا يتنا�سب مع كل مرحلة من املراحل التعليمية ،والتعر�ض لذكر
هذه القواعد وامل�سائل يف اخلطب اجلمعية ،واحللقات امل�سجدية ،والدرو�س العلمية
نظراً مل�سي�س احلاجة ملثل هذه العلوم التي يتوقف عليها �صالح هذه الأمة ورقيها
وتقدمها .ن�س�أل اهلل تعاىل للأمة املحمدية عزاً ون�صراً وت�أييداً �إنه ويل ذلك والقادر
عليه و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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ملخ�ص البحث
هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف على احلقائب التعليمية ،كواحدة من م�ستحدثات
تكنولوجيا التعليم ومدى ت�أثريها يف تفعيل مهام املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية
و�إبراز فل�سفة التعليم املفرد ،بجانب الوقوف على طرق بنائها ،وكيفية ا�ستخدامها ،
ف�ض ً
ال عن املعوقات التى حتول دون ا�ستخدامها يف التعليم والتعلم .
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .
�أظهرت الدرا�سة عدة نتائج منها :ا�ستخدام الرزم التعليمية ينمي روح العمل
اجلماعي بني املدر�سني  ،ويزيد من كفاياتهم الأدائية والتقوميية والتخطيطية ،
بجانب االرتقاء باملناهج الدرا�سية وتطويرها ,ومن ثم تو�صلت الدرا�سة اىل التو�صيات
التالية  :االهتمام بتدريب املدر�سني على كيفية �إنتاج وت�صميم الرزم �أو احلقائب
التعليمية  ،و�أن تتبنى كليات الرتبية يف برامج البكالوريو�س كور�سات تقنيات التعليم
العملية لت�أهيل املدر�سني فنياً،ىبجانب ت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات التجريبية
يف الرتبية وعلم النف�س لقيا�س مدى فاعلية الرزم �أو احلقائب التعليمية يف تطوير
م�ستويات الطالب التح�صيلية وتفعيل �أدوارهم يف عملية التعليم والتعلم .
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املبحث الأول
الإطار العام

مقدمة
ت�ؤكد االجتاهات الرتبوية املعا�صرة على �أهمية التعلم الفردي الذى ينقل
حمور العملية التعليمية من املادة الدرا�سية �إىل التلميذ  ،وي�سلط عليه الأ�ضواء
ليك�شف عن ميوله  ،وا�ستعداداته  ،ورغباته  ،ومهاراته الذاتية بهدف التخطيط
لتنميتها وتوجيهها وفقاً لو�صفة تربوية خا�صة بكل تلميذ لتقابل ميوله،و�إجتاهاته،
وا�ستعداداته ،ولتحفيز دوافعه ،ورغباته ال�شخ�صية ليتمكن بذلك من الو�صول �إىل
�أق�صى طاقاته و�إمكاناته.)1(2
وي�ستلزم هذا االجتاه الذى يف�سح املجال �أمام �إبراز الفروق الفردية بني طالب
الف�صل الواحد و�إتاحة الفر�صة لكل منهم لالنطالق وفقاً ل�سرعته اخلا�صة به
يف التعلم ،ي�ستلزم تركيز خمططي العملية الرتبوية على ما مي ّكن كل تلميذ من
ممار�سة عمله و�إتقانه بد ًال من الرتكيز على حفظ معلومات جامدة ال ي�ستطيع
ا�ستخدامها كما يف التعليم التقليدي.
وقد تطلب هذا النوع من التعليم بناء نظام تربوي يقوم على �أ�سا�س من املعرفة
الذاتية لكل تلميذ يف جميع جماالت منوه العقلي املعريف  ،واالنفعايل الوجداين ،
واملهاري النف�س حركي ليحدد له �أهدافاً مرحلية منا�سبة من احتياجاته اخلا�صة به
وحتقيق مطالبه الذاتية مبن�أى عن جمرد اال�ستماع وحفظ املعلومات لت�سميعها عند
احلاجة .
هذا ويف �إطار النظرة املتطورة لتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعليم وتطبيقها يف
جمال التعليم والتعلم الإن�ساين لتحليل النظام والعملية التعليمية ودرا�سة م�شكالتها
وتطويرها ،برزت تقنية احلقائب التعليمية ك�إ�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات فل�سفة
التعليم املفرد يف �إطار منظومة تكنولوجيا التعليم كخطوة عملية لتفعيل مهام املدر�س،
وتفعيل مهمة الطالب يف العملية التعليمية ،وتغري دوره يف املوقف التعليمي من جمرد
ممت�ص للمعلومات التى تلقى �إليه من املدر�س �إىل دور ن�شط ف ّعال و�إيجابي  )2(3يف
املوفق التعليمي ف�ض ً
ال عن كونها �أ�سلوباً لتعلم ذاتي م�ستمر يعتمد التقومي يف كل
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مرحلة من مراحل ال�سري نحو حتقيق الأهداف املر�سومة.
خلفية الدرا�سة وم�شكلتها :
ن�سبة للطلب املتزايد على التعليم املدر�سي النظامي ،ب�سبب منو معدل الزيادة يف
عدد ال�سكان ،مل تتمكن امل�ؤ�س�سات التعليمية من ا�ستيعاب كل الراغبني يف التعليم مما
نتج عنه ازدحاماً بال�صفوف الدرا�سية املختلفة الأمر الذى �أدى �إىل تقدمي خدمات
تعليمية تدري�سية ت�أهيليه دون امل�ستوى املطلوب.
يقابل ذلك عدم اال�ستفادة من م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم يف التدري�س رغم
فاعليتها التى �أثبتتها كثري من الدرا�سات والبحوث التى �أجريت يف هذا املجال ،يف
الوقت الذى ظل فيه تعليمنا جامداً حمافظاً على النمط التقليدي من حيث �أهدافه
و�أ�ساليبه و�سبل تقوميه وحمدودية م�صادره.
ت�أ�سي�سا ملا �سبق انح�صر دور الطالب يف التلقي واحلفظ  ،من هنا نبعت فكرة
الدرا�سة ال�ستثمار حمدثات تكنولوجيا التعليم  ،ومعرفة احلقائب التعليمية لب�سط
فل�سفة التعليم الذاتي ،وعلى خطى ذلك كان البد �أن تكون احلقائب التعليمية خطوة
عملية لتفعيل مهمة الطالب حقيقة يف التعليم  ،وتفعيل مهام املدر�س .
يف �ضوء ما ذكر تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ما ميكن �أن ت�سهم به احلقائب �أو الرزم
التعليمية يف تغيري مهمة الطالب من �سكون �إىل حركة  ،ومن �سلبية �إىل �إيجابية
 ،ومن خمول �إىل ن�شاط وحيوية يف املوقف التعليمي معتمداً يف �أغلب الأحيان على
ذاته وفقاً لقدراته و�إمكاناته ورغباته وميوله وا�ستعداداته مع التقومي امل�ستمر لكل
خطوة يقوم بها يف �سبيل حتقيق الأهداف املحددة �سلفاً .
•�أ�سئلة الدرا�سة :
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية :
1 .1ماهي احلقائب التعليمية ؟ وما هي م�سوغات ا�ستخدامها ؟
2 .2هل حتقق احلقائب التعليمية فل�سفة التعليم الذاتي �أو التعليم الفردي؟
3.3هل ا�ستخدام احلقائب التعليمية له مردود �إيجابي على حت�صيل الطالب
الدرا�سي ؟
4 .4ما �أثر ا�ستخدام احلقائب التعليمية على دور الطالب يف العملية التعليمية ؟
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5 .5ما هي املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام احلقائب التعليمية ؟
6.6ما �أثر ا�ستخدام احلقائب التعليمية على دور املعلم يف العملية التعليمية؟
•�أهداف الدرا�سة :
ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف التالية :
1 .1تعريف مفهوم احلقائب التعليمية .
2 .2بيان فوائد ا�ستخدام احلقائب التعليمية و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي
للطالب .
3 .3التعرف على مهام الطالب يف التعليم التقليدي ودوره يف �إطار التعلم الذاتي .
4 .4مدى �إ�سهام احلقيبة التعليمية يف �إبراز فل�سفة التعلم الذاتي .
5 .5الوقوف على املعوقات التى حتول دون ا�ستخدام احلقائب التعليمية .
6 .6الوقوف على مهام املعلم يف التعليم التقليدي ومهامه يف ا�سرتاتيجيات
التعليم املفرد .
•�أهمية الدرا�سة :
1 .1تربز �أهمية الدرا�سة احلالية من حيث ت�أكيدها على �أهمية ا�ستخدام
م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم املتمثلة يف احلقائب التعليمية للح�صول على
املعلومات وللتفاعل معها.
2 .2تنبع �أهمية الدرا�سة كذلك من الدور الكبري الذى ميكن �أن ت�سهم به احلقائب
التعليمية يف حل كثري من م�شاكل التعليم خا�صة فيما يتعلق بالطلب املتزايد على
التعليم يف ظل حمدودية الإمكانات وازدحام الف�صول .
3 .3كذلك ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من �إ�سهاماتها يف تغيري مهام الطالب يف ظل
التطور املعلوماتي الهائل ومهام املعلم �أي�ضاً .
•حدود الدرا�سة :
تتحدد هذه الدرا�سة با�ستق�صاء مفهوم احلقائب التعليمية كتقنية �أفرزتها
فل�سفة التعليم املفرد  ،ودورها يف تفعيل دور الطالب واملعلم يف العملية التعليمية .
•منهج الدرا�سة :
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اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي .
•م�صطلحات الدرا�سة :
1 .1تكنولوجيا التعليم :
هي النظرية والتطبيق يف ت�صميم العمليات  ،وامل�صادر  ،وتطويرها  ،و�إدارتها
 ،وا�ستخدامها  ،وتقوميها من �أجل التعليم .)3(4
2 .2احلقائب �أ والرزم التعليمية :
عبارة عن بنا ٍء متكامل ملجموعة من املكونات الالزمة لتقدمي وحدة تعليمية
 ،حيث �أنها حتتوي على جمموعة من الو�سائل التعليمية وتعترب حماولة لتحقيق
�أهداف التعليم الذاتي  ،وتتيح فر�ص التعليم الذاتي .)4(5
3 .3تفريد التعليم :
نظام تعليمي مت ت�صميمه بطريقة منهجية ت�سمح مبراعاة الفروق الفردية
)5(6
بني املتعلمني داخل �إطار جماعية التعليم .
•هيكل الدرا�سة :
جاءت هذه الدرا�سة يف ثالث ٍة مباحث وجملة من املطالب على النحو التايل :
•املبحث الأول :
•املقدمة .
•خلفية الدرا�سة وم�شكلتها .
•�أ�سئلة الدرا�سة .
•�أهداف الدرا�سة .
•�أهمية الدرا�سة .
•حدود الدرا�سة .
•منهج الدرا�سة .
•م�صطلحات الدرا�سة .
املبحث الثاين  :مفاهيم عامة عن احلقيبة التعليمية .
املطلب الأول :خلفية تاريخية .
املطلب الثاين  :الأ�س�س الرتبوية التى تبنى عليها احلقيبة التعليمية .
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املطلب الثالث  :مفهوم احلقيبة التعليمية .
املطلب الرابع  :خ�صائ�ص و�سمات احلقيبة التعليمية .
املطلب اخلام�س عنا�صر احلقيبة التعليمية .
املطلب ال�ساد�س � :إبراز احلقيبة التعليمية لفل�سفة التعليم املفرد .
املبحث الثالث  :طرق ت�صميم وا�ستخدام احلقيبة التعليمية .
املطلب الأول  :مراحل وخطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية .
املطلب الثاين � :أثر ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف تفعيل دور املعلم .
املطلب الثالث  :تقومي احلقيبة التعليمية .
املطلب الرابع  :فوائد ا�ستخدام احلقيبة التعليمية .
املطلب اخلام�س  :طريقة ا�ستعمال احلقيبة التعليمية .
املطلب ال�ساد�س� :أثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل دور الطالب.
املطلب ال�سابع  :العوامل التى حتول دون ا�ستخدام احلقيبة التعليمية.
•خامتة.
•النتائج .
•التو�صيات.
•فهر�س امل�صادر واملراجع.
•فهر�س الأ�شكال.

ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()191

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

املبحث الثاين
مفاهيم عامة عن احلقيبة التعليمية .
املطلب الأول :خلفية تاريخية :
لقد ظهرت البادرة الأوىل من احلقائب التعليمية يف مركز م�صادر املعلومات يف
مدينة (بو�سطن) بالواليات املتحدة الأمريكية يف �أوائل ال�ستينيات حيث قامت الهيئة
امل�شرفة على مركز م�صادر املعلومات باخرتاع ما �أطلقوا عليه يف ذلك الوقت �صناديق
اال�ستك�شاف  ،وهي �صناديق جمعوا فيها مواد تعليمية متنوعة تعر�ض مو�ضوع معني
�أو فكرة حمددة تتمركز حولها جميع حمتويات ال�صندوق لتربزها ب�أ�سلوب يتميز
بالرتابط الكامل .
وقد القت هذه ال�صناديق �إقبا ًال من املعلمني وبد�أ التخطيط والإعداد ملزيد من
هذه ال�صناديق با�ستخدام النماذج واملج�سمات والأ�شكال ،كما احتوى كل �صندوق على
كتب للتعليمات وخرائط حتليلية تبيني �أ�سهل و�أف�ضل الأ�ساليب التى ينبغي اتباعها
لتحقيق الأهداف املن�شودة ،وتطورت هذه الأهداف يف ما بعد �إىل ماي�سمى(بوحدات
التقابل)التى تقابل امليول والرغبات واالجتاهات اخلا�صة بالأطفال �إذ يتغري حمتوى
ال�صندوق لي�شمل مواد تعليمية متنوعة مثل :ال�صور والأفالم الثابتة واملتحركة
والأ�شرطة امل�سجلة والألعاب الرتبوية والنماذج ،ثم تطورت هذه الوحدات �إىل وحدات
التقابل امل�صغرة ،التى ركزت حول جزء واحد حمدد من �أجزاء وحدة التقابل الرئي�سة،
ثم ا�ستمرت اجلهود يف �إجراء البحوث والتجريب والتعديل لت�صميم منط جديد
يف �صناديق اال�ستك�شاف ،ويف �سنة 1965م ظهرت برامج تعرف با�سم برامج التعلم
طبقاً للحاجات متتاز ب�أنها تقدم للمتعلم بدائل واختبارات متنوعة من الأن�شطة
والو�سائل على �أ�سا�س �أن بع�ض تلك الأن�شطة قد تكون منا�سبة لبع�ض التالميذ �أكرث
من غريهم  .ورقم تعدد امل�سميات لهذه الربامج �إال �أنها تندرج حتت مايعرف با�سم
)6(7
الرزم �أو احلقائب التعليمية .
املطلب الثاين  :الأ�س�س الرتبوية التى تبنى عليها احلقيبة التعليمية :
تقوم احلقيبة التعليمية على فل�سفة تربوية حمورها املتع ّلم بخ�صائ�صه الفريدة
وتقوم هذه الفل�سفة كما �أ�شار �إليها العديد من الرتبويني على عدة مباديء �أهمها :
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1-1توجد فروق فردية بني املتعلمني يف النمو العقلي واخلربات ال�سابقة �أو م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي و�أمناط التعلم املختلفة.
�2-2إن جميع الأفراد لديهم القدرة على التعلم بدرجات متفاوتة ،مبعنى �أن بع�ضهم
�أ�سرع من بع�ض يف التعلم الذي ي�ستمر مدى احلياة .
�3-3إذا تنا�سب التعليم مبواقفه املختلفة مع قدرات الأفراد العقلية  ،وم�ستويات
ذكائهم ،و�شخ�صياتهم  ،واهتماماتهم  ،فان تعلمهم يكون �أ�سرع و�أف�ضل .
فاحلقيبة التعليمية بهذا تعترب من �أهم تطبيقيات تكنولوجيا التعليم التى
)7(8
�ساعدت على حتقيق مبد�أ التعليم الذاتي .
املطلب الثالث  :مفهوم احلقيبة التعليمية :
وردت عدة تعريفات للحقيبة التعليمية عند الرتبويني ،وهذا ال يعنى �أن
هنالك اختالفاً يف احلقائب التعليمية� ،إمنا يرجع هذا اخلالف �إىل الظروف املحيطة
باملوقف التعليمي والإمكانات املتاحة ،والبيئة التعليمية التى ن�ش�أ فيها التعريف مع
التقاء جميع التعريفات حول �أ�سا�سيات معنية كما �سرنى من خالل عر�ض بع�ض هذه
التعاريف .
احلقيبة التعليمية عبارة عن بناء متكامل ملجموعة من املكونات الالزمة
لتقدمي وحدة تعليمية ،حيث �إنها حتتوى على جمموعة من الو�سائل التعليمية
)8(9
حماولة حتقيق �أهداف التعلم الذاتي وتتيح فر�ص التعلم الفردي .
ويعرفها �سميث  :ب�أنها برنامج حمكم التنظيم يقرتح جمموعة من الأن�شطة
والبدائل التعليمية ت�ساعد املتعلم على حتقيق �أهداف حمددة.
ويعرفها على �أنها جمموعة من املكونات التى تت�ألف منها وحدة تعليمية
حمددة تت�ضمن جملة ما تت�ضمن الفئة امل�ستهدفة وحاجاتها  ،والأهداف التعليمية
والو�سائط والدليل وخمتلف �أنواع االختبارات والتغذية الراجعة واملتابعة .
من التعريفات ال�سابقة يرى الباحث �أن احلقائب التعليمية على اختالف
تعريفاتها وتنوعها ف�إنها ت�شرتك يف العنا�صر الأ�سا�سية التالية :
1 .1الأهداف التعليمية .
2 .2املواد والأن�شطة التعليمية والو�سائل والبدائل.
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()193

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

3 .3تفريد التعليم .
4 .4االختبارات القبلية والب َعدية والتقومي .
وت�أ�سي�ساً ملا �سبق ميكن تعريف احلقيبة التعليمية �إجرائيا ب�أنها :برنامج تعليمي
�صمم بعناية ح�سب قدرات الطالب املد خلية �أي خرباته ال�سابقة التى مبوجبها يتم
حتديد نقطة بدء التعلم وا�ستعداداته و�إمكاناته  ،يعتمد التقومي يف كل خطوة من
خطوات ال�سري يف تعلم مو�ضوعات احلقيبة ح�سب التغذية الراجعة  ،بالرتكيز على
الطالب ا�ستناداً على توجيه و�إر�شاد املدر�س لتحقيق �أهداف معينة عرب و�سائل معينة
 .واحلقيبة التعليمية بهذا املعنى ت�ؤكد على مفهوم تربوي �أ�صيل يعرتف بالطالب
النابهني وي�شجعهم وي�أخذ ب�أيدي ال�ضعاف وال يحبطهم وهو مبد�أ الفروق الفردية .
املطلب الثالث� :أهمية احلقيبة التعليمية :
تنبع �أهمية احلقيبة التعليمية يف العملية الرتبوية من �أنها :
1-1تتيح فر�صة التفاعل الن�شط بني املعلم واملتعلم .
2-2ت�شجع على تنمية �صفتي حتمل امل�س�ؤولية و�صنع القرارات لدى املتعلم .
3-3ميكن تطبيقها يف خمتلف ميادين املناهج الدرا�سية  ،وتعمل على حتقيق الأهداف
الدرا�سية لهذه امليادين من جهة ،وتتم�شى يف الوقت نف�سه مع ظروف وحاجات
املدر�سة واملجتمع املحلي من جهة �أخرى .
4-4ت�ساعد على حتقيق �أهداف تعلم حمددة م�سبقاً وخمطط لها بعناية .
5-5ال تعتمد اىل مقارنة م�ستوى املتعلم التح�صيلي مب�ستوى متعلم �أخر.
6-6ت�ستدعي ا�ستعمال �أ�ساليب الت�شخي�ص الفردي للمتعلمني حتى يعرف املتعلم
اهتماماته وحاجاته وقدراته قبل �أن يتم تقدمي الن�شاطات التعليمية ويف �أثناء
ممار�ستهم لها ب�شكل فردي .
7-7تعود الطالب حتمل امل�س�ؤولية وت�ساعدهم يف توجيه تعلمهم .
8-8ت�ساعد املعلم على �إعادة النظر بعناية ودقة يف خططه التعليمية وتعديلها ب�شكل
ي�ساعد املتعلم على النجاح يف حتقيق �أهداف تعلمه من خالل �إدراك مدى �إتقان
)9(10
املتعلم لأهداف التعلم ومدى ت�أخره �أو �سرعته يف �إتقانها.
ري يف تفعيل مهام
نالحظ من خالل ما ذكر �أن احلقيبة التعليمية تلعب دوراً كب ً
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الطالب وجتعله فرداً ً
ن�شطا ي�سعى بذاته على �ضوء املوجهات الواردة يف احلقيبة
للو�صول اىل الهدف ح�سب �سرعته و�إمكاناته ،بجانب ذلك تدفع احلقيبة التعليمية
باملدر�س لأن يكون دقيقاً يف �صياغته للأهداف ال�سلوكية التي ي�سعى لتحقيقها من
خالل ت�صميمه للحقيبة التعليمية .
املطلب الرابع :خ�صائ�ص و�سمات احلقيبة التعليمية :
من خالل ا�ستعرا�ضنا للحقيبة التعليمية وبيان مفهومها و�أهميتها يت�ضح
)10(11
�أنها تت�سم بعدة مزايا وخ�صائ�ص منها :
1-1مراعاة مبد�أ الفروق الفردية بني املتعلمني .
2-2االهتمام باملتعلم لأنها عبارة عن برنامج للتعلم الذاتي  ،تنقل حمور االهتمام
من املعلم اىل املتعلم وتغري دوره ودور املعلم .
3-3االهتمام بالأهداف ثم الأن�شطة .
4-4التوجيه الذاتي  :وذلك من خالل احتواء احلقيبة التعليمية على �إر�شادات
وتعليمات للطالب ت�ساعده يف حتقيق �أهدافه التعليمية .
5-5تتيح للطالب فر�صة التدريب الكايف ملمار�سة مهارة �أو مبد�أ قاعدة وتطبيقها يف
مواقف تعليمية خمتلفة  ،كما ت�ؤكد مبد�أ عدم انتقال املتعلم من جزء من املادة اىل
اجلزء الذي يليه اال بعد �إتقان اجلزء الأول .
6-6التقومي  :والذي يتخذ �أ�شكا ًال متعددة منها  :االختبار الذاتي ،واالختبار القبلي،
واالختبار �ألبعدي حيث تغطي فقرات االختبار جميع الأهداف املحددة .
�7-7سهولة اال�ستخدام والتداول يف �أي مكان يي�سر فر�صة للتعلم الذاتي .
8-8قابليتها للتطوير باعتبارها مرنة ت�ستهدف فئة تخ�ضع للتقومي والتعديل
با�ستمرار بعد عملية الت�صميم فهي تختلف عن الكتاب املقرر .
9-9الفئة امل�ستهدفة :حيث ت�صمم كل رزمة تعليمية ح�سب خ�صائ�ص املتعلمني ،
وحاجاتهم وقدراتهم ،من خالل تعدد م�ستوياتها بالن�سبة للمحتوى �أو البدائل
)11(12
والأن�شطة التعليمية واال�سرتاتيجيات التعليمية .
يالحظ من خالل اخل�صائ�ص وال�سمات التي متيز تقنية احلقيبة التعليمية �أنها
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تربز دور املتعلم ب�صورة �أ�سا�سية يف جميع مكونات احلقيبة  ،باعتباره عن�صراً �أ�سا�سيا
لنجاح �أ�سلوب تفريد التعليم  .بجانب �إبرازها لدور املعلم يف كل مراحل تكوينها ويف
كل عن�صر من عنا�صرها من حيث القيام بالتخطيط والت�صميم و الإعداد والتوجيه
و الإ�شراف والتقومي مبختلف �أمناطه لعملية التعلم �أو التدريب .
املطلب اخلام�س  :عنا�صر احلقيبة التعليمية :
حتى تكتمل �صورة احلقيبة التعليمية يف ذهن املتعلم لينخرط يف رحلة التعليم
)12(13
الذاتي البد توافر عنا�صر �أ�سا�سية تكون احلقيبة التعليمية وهي .
�1 .1صفحة الغالف  :وحتمل عنوان املو�ضوع التعليمي م�صاغاً ب�أ�سلوب يجذب
االنتباه  ،وكذلك عنا�صر املو�ضوع .
2 .2التمهيد  :ويعطي فكرة موجزة عن م�ضمون احلقيبة  ،و�أهمية درا�ستها
وخطوات ال�سري يف درا�ستها .
3 .3الأهداف  :وحتدد حتديداً دقيقاً وب�شكل �سلوكي وفقاً لطبيعة املو�ضوع
وطبيعة الدار�سني .
4 .4االختبار القبلي  :وي�شمل جمموعة �أ�سئلة ومترينات ترتبط مبا�شرة ب�أهداف
احلقيبة حيث يتم من خالله حتديد نقطة البداية لدى املتعلم .
5 .5الأن�شطة  :ومتثل قلب احلقيبة وحمتواها العلمي  ،ب�شكل منطقي  ،ويراعى
فيه التعدد والتنوع والتعدد كي ي�سمح للمتعلم باختيار ما ينا�سبه من بني تلك
الأن�شطة .
6 .6التقومي  :وي�شمل التمرينات والت�سا�ؤالت التى تتخلل احلقيبة  ،لتتيح تقومياً
بنائياً وحتدد م�سار املتعلم ومدى تقدمه يف درا�سته .
7 .7االختبار الفردي  :وي�شمل جمموعة ت�سا�ؤالت ومترينات ترتبط ب�أهداف
احلقيبة وحمتواها العلمي  ،وقد تكون �صورة مكافئة لالختبار القبلي  ،وقد تكون
هي نف�س �أ�سئلة االختبار القبلي .
8 .8مفتاح �إجابات االختبار  :البد للحقيبة من تعزي ٍز وتغذية راجعة تتيح للمتعلم
احلكم على م�ستوى تقدمة يف درا�سة احلقيبة ،وحتدد م�ساره خالل عملية التعلم ،
لذا البد للمتعلم من تقومي ذاته  ،ولن يتمكن من ذلك �إال �إذا �أعطى له مفتاح �إجابات
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االختبارين القبلي والبعدى والإ�شارة �إىل موقعها يف احلقيبة  ،لكن ميكن للمتعلم
حتديد مدى حاجته ملو�ضوع معني  ،ومدى �إمكانية انتقاله �إىل �آخر .
يف �ضوء ما ذكر من مكونات احلقيبة التعليمية يالحظ �أنها ت�سمح با�ستخدام
الو�سائل املتاحة ح�سب البيئة التعليمية التى �صممت فيها احلقيبة مثل :الكتب ،
ال�شفافيات  ،ال�صوتيات  ،النماذج  ،املج�سمات العينات ال�سمعب�صريات  ...كما �أنها ت�سمح
بتعدد الأن�شطة مثل �إجراء التجارب  ،املالحظة  ،امل�شاهدة � ،إجراء البحوث  ،القراءة .
ف�ض ً
ال عن �أنها ت�سمح بتعدد الأ�ساليب  :ك�أن يتم التعلم يف جماعات �صغرية �أو
كبرية �أو بالأ�سلوب الفردي .
ويرى الباحث من خالل ما ذكر �أن �أ�سلوب احلقيبة التعليمية من �أجنع
اال�سرتاتيجيات التعليمية التى تخلق بيئة تفاعلية خا�صة يف البلدان النامية ل�ضعف
�إمكاناتها التى حتول دون التو�سع يف ا�سرتاتيجيات متقدمة كالتعليم االلكرتوين
وغريه  ،وهي بذلك ت�شكل نقلة نوعية يف التعليم لدى تلك البلدان النامية باعتبارها
خطوة نحو التعليم الفردي الذاتي .
املطلب ال�ساد�س � :إبراز احلقيبة التعليمية لفل�سفة التعليم املفرد :
�إذا كان الهدف الأ�سا�سي للتعليم هو تكوين الفرد  ،و�إيقاظ قدراته ومهارته ،
وتنمية ميوله فمن اخلط�أ �أال ي�سري التلميذ يف تعلمه وفقاً لطبيعته وميوله وخرباته
ال�سابقة  .وملا كانت الرتبية ال�صحيحة هى التى تعامل كل تلميذ ح�سب طبيعته
اخلا�صة ،حتى ي�صل �إىل �أق�صى ما ي�ستطيع يف �أقل وقت ممكن وب�أقل جمهود ما
يقت�ضى �أن يكون كل تالميذ الف�صل متقاربني يف امل�ستوى العقلي وال�سن  ،وهذا ما
يتجاهله نظام التعليم اجلماعي  ،الذى يقوم على مبد�أ التلميذ املتو�سط  ،مما ي�ؤدى
�إىل �إحباط الأذكياء وعدم م�ساعدة ال�ضعفاء  .وذلك �أن التالميذ يختلفون اختالفاً
)13(14
كبرياً يف �سماتهم ال�شخ�صية  ،وحت�صيلهم  ،الدرا�سي  ،وا�ستعدادهم ودافعيتهم
 .....ويتطلب مراعاة هذا االختالف بني الطالب تبني �صيغ جديدة تقوم على �أ�س�س
منهجية نظامية  ،حتول الفكر الرتبوي من امل�ستوى النظري �إىل م�ستوى املمار�سة
والتطبيق العملي  ،وتزخر الأدبيات احلديثة بالدعوة لتفريد التعليم وهو ذلك
النمط من التعليم املخطط واملنظم واملوجه فردياً �أو ذاتياً  ،والذى ميار�س فيه املتعلم
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الفرد الن�شاطات التعليمية التعلمية فردياً  ،وينتقل من ن�شاط �إىل �آخر متجها نحو
الأهداف التعليمية املقررة بحرية وباملقدار وال�سرعة التى تنا�سبه  ،م�ستعيناً يف ذلك
بالتقومي الذاتي وتوجيهات املعلم و�إر�شاداته حينما يلزم الأمر  .والتعليم الفردي
يحقق جملة �أهداف منها :
1 .1تطوير منهج تعليمي قائم على �أهداف التعلم القابلة للقيا�س .
2 .2تقدمي منهج تعليمي مالئم ملتطلبات واهتمامات املتعلم .
3 .3االهتمام باال�ستعداد كمطلب �أويل للتعلم .
4 .4تنمية التوجه الذاتي للمتعلم والقدرة على التفكر وحتمل امل�س�ؤولية واتخاذ
القرارات.
وت�أ�سي�ساً ملا �سبق برزت ا�سرتاتيجيات عديدة عرفت با�سرتاتيجيات التعليم
املفرد كالتعلم املربمج  ،والتعلم للتمكن عند (بلوم)  ،والتعلم مب�ساعدة احلا�سوب  ،و
احلقيبة التعليمية وغريها من اال�سرتاتيجيات .
بالرتكيز على مفهوم احلقيبة التعليمية ومكوناتها وطريقة ال�سري يف تعليمها
جند �أنها من �أكرث اال�سرتاتيجيات التى تربز بو�ضوح فل�سفة التعليم املفرد  ،والذى
�أ�صبح �ضرورة لتفعيل دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية التعلمية  ،و�ضرورة
لرفع م�ستوى خمرجات التعليم  ،و�ضرورة لتلبية الطلب املتزايد على التعليم بجانب
خلق بيئة تعليمية تفاعلية تراعى فيها ا�ستعدادات املتعلمني  ،وميولهم واجتاهاتهم
)13(15
لرفع كفاءتهم وقدراتهم وم�ستوى حت�صيلهم .
املبحث الثالث
طرق ت�صميم وا�ستخدام احلقائب التعليمية :
املطلب الأول  :مراحل وخطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية :
يف هذا املطلب �سيتم تو�ضيح خطوات ت�صميم احلقيبة التعليمية  ،واملعني بهذه
اخلطوات يف املقام الأول هو املدر�س خا�ص ًة املبتديء حتى يتدرب على كيفية �إنتاج
)14(16
وت�صميم احلقيبة التعليمية يف �إطار تخ�ص�صه  .وذلك عل النحو التايل :
املرحلة الأوىل  :كتابة النظرة ال�شاملة :
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وت�شمل هذه املرحلة كتابة دواعي ومربرات درا�سة مو�ضوع احلقيبة  .والهدف
من ذلك �إعطاء املتعلم تو�ضيحاً عاماً عن حمتوى احلقيبة و�أهميتها ومدى ارتباطها
بخرباته ال�سابقة  ،وعالقة ذلك بدوافع املتعلم واهتماماته  .وميكن �أن تكون النظرة
ال�شاملة مادة مطبوعة �أو م�صورة على فلم متحرك �أو �شرائح �أو غريها .
املرحلة الثانية  :حتديد الأهداف التعليمية و�صياغتها.
ويجب �أن تكون الأهداف �شاملة للمحتوى وقابلة للقيا�س ومتثل امل�ستويات
املختلفة للمجال املعريف (املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي ).
املرحلة الثالثة � :إعداد �أدوات القيا�س "االختبارات" .
حيث توجد يف هذه احلالة �أربعة اختبارات  :االختبار التمهيدي  ،واالختبار
القبلي  ،واالختبار الذاتي  ،واالختبار البعدي  .وذلك بغر�ض قيا�س مدى حتقيق
املتعلم لأهداف احلقيبة  ،و حتديد نقطة البدء يف درا�ستها  ،وحتديد ال�سلوك القبلي
للمتعلم .
املرحلة الرابعة  :حتديد الأن�شطة التعليمية والبدائل :
�إذ �أن الأن�شطة تعني املتعلم على حتقيق الأهداف من خالل ممار�سته ومن
البدائل املتاحة التي ميكن للمتعلم �أن يختار منها وهي :
1-1تعدد الو�سائل التعليمية  :كال�شفافيات  ،والنماذج  ،واملج�سمات � ،أو ال�صوتيات،
�أو الب�صريات� ،أو ال�سمعب�صريات .
2-2تعدد الن�شاطات كالقيام بالأعمال داخل املخترب  ،و�إجراء التجارب  ،واملالحظة
)15(17
وامل�شاهدة.
3-3تعدد طرائق التدري�س  :كالتعلم الفردي �أو اجلماعي .
4-4تعدد م�ستويات املحتوى  :و هو العملية التي تهدف اىل حتليل كل عمل اىل
مكوناته الأ�صلية و الفرعية للو�صول اىل عنا�صره الدقيقة ثم اىل ما يحتويه كل
مكون من معرفة واجتاهات ومهارات ميكن عزلها ثم حتليل كل منها اىل �أجزاء
)16(18
فرعية.
5-5تعدد االختبارات كل متعلم ح�سب ما ينا�سبه .
املرحلة اخلام�سة  :حتديد الأن�شطة االثرائية والعالجية .
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وهي �أن�شطة تعمق متقدمة تخ�ص الطالب �سريعي التعلم �إن �أرادوا ذلك  ،بجانب
الأن�شطة العالجية التى يقوم بها الطالب الذين مل يتقنوا احلقيبة و�أهدافها  ،فبد ًال
من �أن ميار�سوا بعد ف�شلهم نف�س الأن�شطة ال�سابقة  ،فيف�ضل �أن ميار�سوا �أن�شطة
جديدة وبنف�س امل�ستوى �إن مل تكن �أ�سهل  ،لتحقيق نف�س الأهداف التى ف�شلوا يف
)17(19
حتقيقها.
املرحلة ال�ساد�سة � :أن�شطة تعمق يف حمتوى احلقيبة .
املرحة ال�سابعة  :االختبار البعدي .
من خالل ما �سبق يرى الباحث �أن احلقيبة التعليمية ك�إحدي امل�ستحدثات التى
�أفرزتها تكنولوجيا التعليم  ،ال ي�ستطيع املدر�س ت�صميمها وبنائها �إال �إذا توفرت فيه
جمموعة من الكفايات عرفت بالكفايات الالزمة لإعداد املعلم باملنظور ال�شمويل ،
)18(20
تتكون من خم�سة جماالت رئي�سة هي :
�أو ً
ال  :الكفايات التخطيطية  :وتت�ضمن عقل ا�سرتاتيجي يت�صف بال�شمول ،
اال�ستقراء  ،التنب�ؤ � ،صياغة �أهداف قريبة وبعيدة  ،العدالة يف توزيع املهام  ،احلكمة
يف التعامل مع الآخرين .
ثانياً  :الكفايات املهنية وت�شمل الآتي :
1 .1امل�ساهمة يف تعديل �أنظمة التعليم .
2 .2اال�ستفادة من التقنيات التعليمية .
3 .3اال�ستفادة من النماذج والأ�ساليب احلديثة يف التدري�س .
4 .4املزاوجة بني الأ�ساليب الفردية واجلماعية يف التعليم .
5 .5التمكن من تطوير مهارات االت�صال الآلية والب�شرية كتعلم احلا�سوب .
ثالثاً :الكفايات الأدائية  :وت�ضم :
 .1القدرة على العمل مع الآخرين (العمل بروح الفريق ) .
 .2التزود امل�ستمر باملعارف واملعلومات واملهارات الكفيلة بت�سهيل عمله اليومي .
رابعاً الكفايات الذاتية  :وتعنى باجلوانب الآتية :
1 .1ال�صرب واللباقة .
2 .2مرونة التفكري .
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3 .3الثقة بقدراته املهنية .
4 .4التوا�ضع والرغبة يف التعلم مع الآخرين .
5 .5فهم النا�س والإميان بقدراتهم .
6 .6الر�ؤية الوا�ضحة ال�شاملة للأهداف الرتبوية .
7 .7اال�ستعداد لتبني الأهداف املر�سومة منه �أو من غريه .
خام�ساً الكفايات التقوميية  :والتى تتمثل يف :
1 .1التمكن من �آليات التقومي الذاتي �أي تدريب املتعلم على كيفية تقومي نف�سه
بنف�سه من خالل املقارنة بني �إجاباته لأ�سئلة التقومي والإجابات النموذجية املت�ضمنة
فى احلقيبة .
2 .2املعرفة التامة لتقومي �أ�ساليب التعليم والتعلم من خالل التغذية الراجعة
التى تتحقق من ا�ستخدام الأ�ساليب التعليمية املختلفة .
3 .3التمكن من ت�شخي�ص جوانب القوى وال�ضعف يف م�صادر التعلم ح�سب
حتقيقها لأغرا�ض و�أهداف التعلم .
4 .4ا�ستيعاب تف�صيلي للمنهج من خالل دقة �صياغة الأهداف وتفكيك وحتليل
حمتوياته.
5 .5امل�ساهمة مع الإدارة يف عملية التقومي امل�ؤ�س�سي .
مما �سبق نلحظ بو�ضوح �أن دور املدر�س تغري من الدور التقليدي الكال�سيكي
املتمثل يف �أن املعلم ي�شكل حمور العملية التعليمية فهو الأ�سا�س  ،وال�ضابط للنظام  ،وهو
املر�سل للمعلومات وامل�صدر الوحيد لها  ،وهو املت�صرف الأول والآمر والناهي  ،يح�شو
)19(21
ذهن طالبه باملعلومات عن طريق التلقني م�ستخدماً الرتهيب و�سيلة لل�ضبط .
عليه ويف ظل اعتماد تكنولوجيا التعليم يف جمال التدري�س برزت مغالطات
وقع فيها الكثري ولعل من �أبرزها  :االعتقاد ب�أن اعتماد م�ستحدثات تكنولوجيا
التعليم وو�سائلها يف التدري�س كالإذاعة  ،والتلفزيون ،واحلا�سوب والرزم �أو احلقائب
التعليمية والتعليم االلكرتوين  ...هو �إلغاء لدور املدر�س خا�صة و�أن املتعلم ي�ستطيع
�أن يتلقى درو�سه مبا�شر ًة دون احلاجة �إىل معلم ال�صف  .واحلقيقة �أن اعتماد
تكنولوجيا التعليم يف التدري�س مل يلغ مهمة املعلم و�إمنا غيرّ ها .
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املطلب الثاين � :أثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل مهمة املعلم :
نقول �أن مهمته تغريت من جمرد ناقل للمعلومات �إىل مهند�س يعلم  ،موفر
للت�سهيالت الالزمة للتعلم  ،م�ست�شار متخ�ص�ص يف الو�سائل وم�صمم للربامج وموجه
ومر�شد  ،ومدير للعملية التعليمية ,ع�ضو يف فريق تعليمي  ،خمطط للأهداف
)20(22
التعليمية ومطور.
�أذن احلقائب التعليمية من خالل التخطيط لبنائها تربز بو�ضوح تفعيل مهمة
املعلم تخطيطاً وت�صميماً وتقومياً للعملية التعليمية  .مما ي�ستلزم �إعداد املعلم لهذه
التغريات على النحو التايل:
�1 .1إن املعلم مل يعد امل�صدر الوحيد للمعلومات بل تناف�سه م�صادر �أخرى �أكرث
جاذبية كالتلفاز واحلا�سوب .
2 .2تركيز مهمته على �إثارة دوافع املتعلمني نحو التعليم  ،وحتديد حاجاتهم
من اخلربات ،وت�شخي�ص جوانب ال�ضعف فيهم  ،ور�سم اخلطط لعالجها  ،وتعزيز
جوانب القوى فيهم .
�3 .3إن اكت�ساب املتعلم للتعلم الذاتي عرب احلقيبة التعليمية  ،وحل امل�شكالت ،
و�سرعة االطالع واال�ستيعاب  ،ومتابعة م�صادر املعلومات وح�سن اال�ستفادة منها ،
واال�ستفادة بالتقنية وو�سائلها يف عملية التعلم �أ�صبحت يف هذا الع�صر ذات �أهمية
)21(23
بالغة يف عمليتي التعليم والتعلم .
عموماً احلقيبة التعليمية تك�سب املدر�س من خالل تنفيذ مراحل بنائها
جملة مهارات ميكن ا�ستنتاجها على النحو التايل :
1 .1مهارة توجيه و�إر�شاد املتعلمني على اختالف ميولهم واجتاهاتهم وخ�صائ�صهم .
2 .2مهارة �صياغة الأهداف �صياغة �سلوكية �إجرائية حمددة قابلة للقيا�س .
3 .3مهارة اختيار الو�سائل والطرق واال�سرتاتيجيات ح�سب طبيعية املتعلمني
وخ�صائ�صهم وخرباتهم ال�سابقة  ،وح�سب طبيعة الدر�س وطبيعة الأهداف .
4 .4مهارة تفكيك املحتوى وحتليله .
5 .5مهارة بناء االختبارات التقوميية ب�صورة ت�ستوعب الأهداف مبختلف
م�ستوياتها كما حددها بلوم .
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6 .6مهارة ابتكار حمتويات �إ�ضافية لإثراء املوقف التعليمي ولزيادة ذخرية
املتعلمني النابهني .
7 .7مهارة متابعة كل تلميذ يف تعلمه على �ضوء التغذية الراجعة .
عليه جند �أن احلقيبة التعليمية تعترب خطوة بارزة يف تفعيل مهمة املعلم يف
التعليم مما ينعك�س �إيجاباً على �أدائه وتنمية قدراته ومهاراته .
املطلب الثالث  :تقومي احلقيبة التعليمية ،
يعترب التقومي جزءاً ال يتجز�أ من عملية ت�صميم احلقيبة التعليمية ولي�س
�شيئاً ي�ضاف �إليها بعد �إمتام ت�صميمها  .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل مفهوم تقنيات
التعليم �أي الأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكالت الرتبوية  .والتقومي �ضروري يف �أثناء
بناء و�إعداد احلقيبة التعليمية  .وذلك للت�أكد من مدى �صالحية كل عن�صر من
عنا�صر احلقيبة يف حتقيق �أهدافها .
وهناك نوعان من التقومي هما  :التقومي اخلتامي و التقومي التكويني .
ويرتكز اهتمام م�صمم احلقيبة التعليمية على التقومي التكويني؛ لأنه م�س�ؤول عن
مراجعة املادة التعليمية و�إدخال التح�سينات عليها ب�صورة م�ستمرة � ,إىل �أن ت�صبح
املادة التعليمية قادرة على حتقيق �أهدافها  .وهناك �أ�ساليب خمتلفة للح�صول على
املعلومات التقوميية منها  :عر�ض احلقيبة واملادة التعليمية على خرباء حتكيم
للحكم على مدى �صالحيتها لال�ستخدام .و�أف�ضل من ذلك مالحظة فاعليتها
)22(24
و�أثرها للم�ستهدفني عن طريق التجريب.
مما تقدم نالحظ �أهمية التقومي يف البناء ال�سليم وال�صحيح للحقيبة التعليمية
وتنقيحها  ،و�ضرورة �إجرائه بطريقة تتناول جوانبها املختلفة  ،قبل الإعالن عن
�إمكانية اعتمادها من قبل املهتمني والقائمني على الرتبية والتدريب .
املطلب الرابع :فوائد ا�ستعمال احلقيبة التعليمية :
ميكن �أن يحقق ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف العملية التعليمية عدة فوائد
)23(25
منها:
1 .1حتقيق �أهداف حمددة وخمطط لها بعناية .
2 .2كل طالب ي�سري يف تعلمه ح�سب قدراته  ،حيث ميكن للمتفوقني �إنهاء
ال�سنة الرابعة العدد ال�ساد�س  -حمرم 1435هـ  -نوفمرب 2013م ()203

جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم

الدرا�سة يف وقت �أقل من مما يحتاج �إليه املتعلمني بطيء التعلم .
3 .3ال تقارن بني م�ستويات الطالب التح�صيلية  ،لذلك ال ي�شعر الطالب
ال�ضعاف بالإحباط؛ لأن كل طالب ي�أخذ الوقت الالزم كي يتعلم املو�ضوع دون
مقارنته بالآخرين.
 4 .تعدد امل�سارات يف احلقيبة التعليمية يفيد املتعلم يف اختيار امل�سار الذي
ينا�سبه. .
5 .5تفيد االختبارات الذاتية يف احلقيبة التعليمية الطالب للوقوف على م�ستواه
قبل التقدم لالختبار البعدي  ،وبذلك ف�إن االختبارات الذاتية توجه تعلم الطالب
وتقيه من الف�شل.
6 .6ت�ساعد يف الو�صول �إىل �إتقان التعلم ب�إعادة النظر يف اخلطط وتنويع �أ�ساليب
التدري�س.
�إ�ضافة ملا�سبق يرى الباحث �أن احلقيبة التعليمية جتعل �أ�سرة الطالب �أمام
برنامج تعليمي حمدد ت�سعى بالتعاون مع املدر�سة �إىل حتقيقه  ،بجانب معرفتها
مل�ستوى حت�صيل الطالب �أول ب�أول وتقدمه يف الربنامج � ،إ�ضافة ملتابعة م�ستوى
�إجابات الطالب يف االختبارات التقوميية ومقارنتها مبا هو موجود على �آخر احلقيبة
من �إجابات منوذجية مما يدعم ثقة البيت يف املدر�سة وبالتايل الربط والتوا�صل
بينهما حتى تتكامل الأدوار من �أجل حتقيق �أهداف التعليم والتعلم  .تتحقق املتابعة
الدقيقة التى رمبا تتعذر داخل ال�صف خالل احل�ص�ص التقليدية ب�سبب ازدحام
ال�صفوف وقلة املدخالت الأ�سا�سية ال�ضرورية للعملية التعليمية كما هو م�شاهد على
�أر�ض الواقع .
املطلب اخلام�س  :طريقة ا�ستعمال احلقيبة التعليمية :
يتم جتميع مواد احلقيبة التعليمية ب�أكملها يف حافظة لي�سهل ا�ستخدامها من
)24(26
قبل املتعلم عند احلاجة وذلك ب�إتباع اخلطوات الآتية :
1 .1قراءة مقدمة احلقيبة للتعرف على �أهميتها و�صلتها باملعلومات الرتبوية
الأخرى .
2 .2درا�سة الأهداف العامة للحقيبة للتعرف على �أهمية درا�ستها .
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3 .3الإجابة على االختبار القبلي ومقارنة الإجابة مع الإجابة النموذجية يف
احلقيبة  .ف�إذا كانت الإجابات �صحيحة انتقل املتعلم للدر�س الثاين وهكذا  .و�إال بد�أ
بدرا�سة احلقيبة من �أولها .
4 .4قراءة الأهداف ال�سلوكية للق�سم الذى �سيبد�أ بدرا�سته حتى يتعرف على
م�ستوى الأداء املطلوب بعد انتهاء درا�سة هذا الق�سم .
5 .5اختيار �أحد البدائل التى يعتقد �أنها تنا�سب �إمكانيات الدار�س وا�ستعداداته
ليحقق الأهداف ال�سلوكية .
6 .6الإجابة على االختبار املوجود يف نهاية كل ق�سم من �أق�سام احلقيبة ومقارنة
الإجابة مع مفتاح الإجابة ال�صحيحة يف احلقيبة  ،و�إذا كانت العالمة �أقل من
( )%90على �أ�سئلة االختبار فيتم اختيار �أحد البدائل الأخرى املو�ضحة حتى يتم
حتقق الإتقان للأهداف املحددة  .وي�سري املتعلم يف درا�سة احلقيبة و فقاً للخريطة
االن�سيابية التالية :
�شكل ( )1يو�ضح خطوات التعليم با�ستخدام احلقيبة التعليمية:
)25(27

املقدمة

الأهداف

�إختيار
الإختيار
القبلى

هل يتم
�إختيار
الإختيار
القبلى

ال

نعم

الأن�شطة والبدائل
 .1تعدد املحتوى
 .2تعدد الو�سائل
 .3تعدد الأ�ساليب
 .4تعدد الأن�ش؛ة
 .5تعدد امل�صادر

مدر�س

ال

التقومي

نعم
الوحدة
التالية

يالحظ من ال�شكل مدى اعتماد املتعلم على ذاته يف درا�سة احلقيبة التعليمية
ح�سب �سرعته  ،وقدراته  ،و�إمكاناته  ،يف �ضوء اخلريطة االن�سيابية التى حددها له
املدر�س .كما يالحظ على ال�شكل �أي�ضاً �إتقان اخلربات الالحقة ال يتحقق �إال بعد
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�إتقان اخلربات ال�سابقة  ،كما ي�شري ال�شكل كذلك �إىل اعتماد التقومي يف كل خطوة
من خطوات التعلم ف�ض ً
ال عن �ضمان �إتقان التعلم يف جميع مراحله بدليل تعدد
الأن�شطة والبدائل والأ�ساليب والو�سائل � .إذ �أن هذه املفاهيم ت�شكل ماي�سمى بتفريد
التعليم الذى تعددت ا�سرتاتيجياته يف عهد اعتماد تكنولوجيا التعليم والتى ت�شرتك
)26(28
جميعها يف �أ�س�س ومباديء عامه لتفريد التعليم منها:
1 .1حتديد الأهداف يزيد من فاعلية التعلم .
2 .2تقدمي التغذية الراجعة الفورية يزيد من فاعلية التعلم .
3 .3ا�ستخدام االختبارات مبختلف �أنواعها يزيد من فاعلية التعلم .
4 .4تكرار التغذية الراجعة ي�ؤثر يف تثبيت التعلم .
5 .5االهتمام بتحديد نقطة بدء التعلم .
املطلب ال�ساد�س � :أثر احلقيبة التعليمية يف تفعيل مهمة الطالب:
يف النظام التعليمي التقليدي انح�صرت مهمة الطالب املتعلم يف اال�ستماع وحفظ
املعلومات لت�سميعها كما حفظها  .ومعنى ذلك �أن اجلانب املعريف هو الذي كان يهتم
به املعلم .
�أما يف ظل تكنولوجيا التعليم وم�ستحدثاتها كاحلقيبة التعليمية فالأمر خمتلف
حيث ينظر �إىل املتعلم باعتباره فرداً نامياً يف خمتلف جوانبه :الف�سيولوجية،
واملعرفية ،واللغوية ،واالنفعالية واالجتماعية  .فهو الذى يتلقى الربنامج التعليمي
يف �أ�سلوب تفريد التعليم عرب احلقيبة التعليمية وهو حمور العملية التعليمية
بالت�أكيد  .فهو م�شارك فعال يف املوقف التعليمي  ،متقن للمادة التعليمية  ،مرتاح
نف�سياً  ،حيث ال ي�شعر �أن املعلم ي�سري �سرياً �سريعاً يف رحلته العلمية فيفقد ات�صاله
باملادة املطروحة لكونها �أعلى من م�ستواه  ،وال ي�شعر �أن املعلم ي�سري �سرياً بطيئاً
فيفقد ن�شاطه وحما�سه ورغبته يف متابعة ما يلقى عليه .)27(29
�إذاً ف�إن تغري مهمة الطالب يف عملية التعلم بهذه ال�صورة الفاعلة الن�شطة حتماً
�ستتيح هذه الفاعلية للمتعلم القيام بن�شاطات تطبيقية على ما تعلمه من معارف
وما اكت�سبه من خربات ومهارات ت�ؤهله ملقابلة مواقف حيوية منوعة مبمار�سات
)28(30
واعية وفاعلة.
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وبذلك تكون احلقيبة التعليمية ارتقت مب�ستوى تفكري املتعلم مبا يحقق
الأهداف الرتبوية املن�شودة والتى منها:
-1تنمية مواهب املتعلمني وقدراتهم ورعاية ميولهم املفيد .
-2تعويدهم على العمل اجلماعي وحتمل امل�س�ؤولية.
-3م�ساعدتهم على اكت�ساب الثقة بالنف�س.
�-4إتاحة فر�ص الإبداع واالبتكار والتعبري عن النف�س بالأ�سلوب املنا�سب.
)29(31.
-5تعميق ال�صلة بني املدر�سة والبيت.
ومبا �أن احلقيبة التعليمية تهدف �إىل �إتقان التعلم با�ستخدام اختبارات التقومي
الذاتي امل�ستمر ف�إن ذلك ي�ؤثر �إيجابا على م�ستوى حت�صيل املتعلمني الدرا�سي  ،وقد
علق (بلوم ) يف هذا ال�صدد قائ ً
ال � :إن معظم التالميذ قادرون على حتقيق �أعلى
)30(32
م�ستوى من التح�صيل �إذا حتقق الأتي :
توافر طريقة التدري�س املنا�سبة لكل تلميذ  .وهو ما يقابل مراعاة الفروق
الفردية بني املتعلمني يف احلقيبة التعليمية .
1-1تقدمي امل�ساعدة للتالميذ عند ما يتعر�ضون ل�صعوبات التعلم ويقابل ذلك
التوجيه والتقومي امل�ستمر يف احلقيبة التعليمية يف �ضوء التغذية الراجعة .
�2-2إعطاء الوقت الكايف للتعلم ويقابل ذلك مراعاة �سرعة تقدم كل تلميذ يف تعلمه
ح�سب �إمكاناته وقدراته اخلا�صة به يف درا�سة احلقيبة التعليمية .
عليه نالحظ �أن التعلم بوا�سطة احلقيبة التعليمية ي�ؤدي �إىل �إتقان التعلم �أو
التعلم للتمكن مما يعني زيادة التح�صيل الدرا�سي للمتعلمني �إذا �أن معيار التعلم
�ألإتقاين يرتاوح ما بني (%80ـ )%90وهي ن�سبة ال ميكن احل�صول عليها يف التعليم
التقليدي �إىل ل�شريحة املتفوقني عرب احلفظ واال�ستظهار يف معظم الأحيان .
بنا ًء على ما �سبق ،ومن خالل الواقع التعليمي امل�شاهد الذى ات�سمت خمرجاته
بال�ضعف وعدم اجلودة يف ظل ازدحام الف�صول ،وعدم تدريب املدر�سني على الكفايات
الالزمة للعملية التعليمية ،وعدم توفر املدخالت ال�ضرورية للممار�سة التعليمية.
يرى الباحث �أن احلقيبة التعليمية واحدة من ا�سرتاتيجيات التعليم املفرد التى
ميكن �أن تدعم الواقع التعليمي يف بالدنا دعماً �إيجابياً يظهر بو�ضوح يف حتقيق احلد
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الأدنى لتدريب املتعلمني على حتمل امل�س�ؤولية  ،واال�ستقاللية يف التفكري ،واالعتماد
على الذات ،واكت�ساب مهارات املقارنة والقدرة على �إظهار الأحكام ،وخلق نوع من
املناف�سة يف حتقيق الأهداف .وبالتايل االنتقال بالتعليم من جمرد التدري�س �إىل
التعلم ،بجانب دمج م�ستحدثات تكنولوجيا احلقيبة التعليمية يف التعلم املدر�سي .
هذه الإ�سرتاتيجية املن�ضوية حتت ا�سرتاتيجيات التعليم املفرد ،والتي تبدو
حديثة للوهلة الأوىل جند �أن نظامنا التعليمي يف ال�سودان قد طبق فل�سفة التعليم
املفرد منذ دخول الإ�سالم يف ال�سودان عرب م�ؤ�س�سة ( اخللوة ) التي يقوم التعليم
فيها على ركائز تعمل بها كل م�ؤ�س�سات الرتبية النظامية املعا�صرة .والتي من
)31(33
�أبرزها:
1-1التفرد يف التعليم :حيث يقوم التعليم يف اخللوة على �أ�سا�س اختالف الأفراد يف
قدراتهم التح�صيلية وقبولهم وا�ستعدادهم البدين .
2-2الإتقان يف التعليم  :فاحلوار ال يح�صل على �إجازة من ال�شيخ اال �إذا �أتقن حفظه
 .والتعلم مل�ستوى الإتقان ال جنده اليوم يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية  ،ولكنه ميثل هدفاً
�أ�سا�سياً مل�ؤ�س�سات التدريب التي تعد املتخ�ص�صني يف بع�ض املهن التي تتطلب الإتقان
وال تتحمل الأخطاء كالطيارين ورواد الف�ضاء .
3-3تخطي حاجز العمر يف التعليم مما يربز فل�سفة الرتبية امل�ستمرة �أو التعليم
مدى احلياة فاخللوة جتمع بني ال�شيخ امل�سن واليافع ال�صغري .
4-4القيا�س والتقومي :الذى يقوم يف اخللوة على التقومي ال�شامل وقد حكم �أحد
م�شايخ القر�آن على ثالثة من خريجيه ب�أن �أحدهم ي�صلح للإفتاء ،والثاين ي�صلح
للق�ضاء ،والثالث ي�صلح للتدري�س مما يدل على �أن ال�شيخ خرب جوانب ال�شخ�صية
املختلفة لكل فرد من خالل املتابعة والتقومي امل�ستمر والر�صد املتكامل لل�سلوك
و�أ�سلوب التفكري واملقدرة على التعامل مع مواقف احلياة املختلفة .
عليه يرى الباحث �أن �أ�سلوب تفريد التعليم الذى انتهجته اخللوة منذ مئات
ال�سنني لهو خطوة حلل �أزمة التعليم املعا�صر ن�سبياً مع اختالف امل�سمى ح�سب
التطورات التى طالت كل حياتنا مبختلف جوانبها مبا فيها جمال الرتبية والتعليم
لتربز �إ�سرتاتيجية احلقائب التعليمية .
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بجانب ذلك جند �أن �أ�سلوب احلقيبة التعليمية ك�أ�سلوب حديث �أفرزته تكنولوجيا
التعليم كمنهجيه علمية تراعي الفروق الفردية وتعتمد التقومي امل�ستمر يف جميع
مراحلها حلل امل�شكالت الرتبوية  ،هذا الأ�سلوب الذى يبدو حديثاً وخارقاً يتبني
لكل متفح�ص � ،أنه �أ�سلوب قدمي يرجع تاريخه �إىل �أكرث من �أربعة ع�شر قرناً خلت
ولي�س يف القرن الع�شرين كما تذكر امل�صادر احلديثة  ،ف�أول من عمل بهذا املنهج
العلمي املعا�صر هو نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم فما حتدث �إال وكان يعني ما
يقول حتى يف مزاحه  ،وذلك و�ضوح يف الأهداف �إذ �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال تعاىل
وحى(( .) )4ال َّنجم) .وكان �صلى اهلل
( َو َما َي ْنطِ ُق َع ِن ال َه َوى(� )3إِ ْن هُ َو �إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
عليه و�سلم ي�صمم مادته تف�صي ً
ال على الأهداف  .وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستخدم
الو�سيلة كلما دعت احلاجة  ،خطاً على الأر�ض وو�صفاً دقيقاً  ،و�ضرباً للأمثلة .
وكان تقوميه هو ت�صحيحه ل�صحابته ب�شكل فوري وم�ستمر  ،يف كل �أمر خرجوا به
عن القرءان وال�سنة  ،زياد ًة �أو نق�صاً حتى ا�ستقامة الأمور وو�ضحت ال�صورة  ،وكان
التح�سني هو التطبيق العملي اليومي يف كل منا�سك العبادة  .ويقول ابن م�سعود
ر�ضى اهلل عنه يف هذا ال�صدد “ كان الرجل منا �إذا تعلم ع�شر �آيات مل يجاوز هن حتى
)32(34
يعرف ما فيهن والعمل بهنّ ”.
هكذا كان �صلى اهلل عليه و�سم ي�ستخدم الأ�سلوب العلمي تعليم �صحابته �أمور
دينهم واملعروف حديث با�سم �أ�سلوب تكنولوجيا التعليم التى من م�ستحدثاتها الرزم
)33(35
�أول احلقيبة التعليمية ولنا فيه �أ�سو ٌة ح�سنه �صلى اهلل عليه و�سلم.
املطلب ال�سابع  :العوامل التي حتول دون ا�ستعمال احلقيبة التعليمية :
يرى الباحث من خالل العر�ض املتقدم �أن هناك جملة معوقات ت�شكل حاجزاً
يحول دون ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية احلقائب التعليمية يف جمال التعليم من �أبرزها :
1-1عدم تدريب املدر�سني على كيفية ت�صميم احلقائب التعليمية مما نتج عنه عدم
التمرن على �صياغة الأهداف التعليمية ب�صورة �إجرائية قابلة للقيا�س  ،و�إن متت
�صياغتها فال ت�ستوعب امل�ستويات املعرفية ال�ستة كما حددها «بلوم» .
2-2عدم اهتمام �إدارات التعليم بتخ�صي�ص ميزانيات تدعم ت�صميم و�إنتاج احلقائب
التعليمية.
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�3-3ضعف اطالع املدر�سني على نظريات التعلم واالت�صال التعليمي  ،وعدم فمهم
لطبيعة الطالب �شكل دوراً بارزاً يف انت�شار طرائق التدري�س التقليدية .
4-4عدم قدرة املدر�سني عل التخل�ص من الطرائق التقليدية التي در�سوا بها يف
ال�سابق لأنها جتعل املدر�س م�سيطراً على الطالب يف املوقف التعليمي .
5-5الفهم اخلاطيء لتكنولوجيا التعليم باعتبارها جمرد الو�سائل التعليمية  .يف
حني �أنها تعني ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي لدرا�سة وحتليل م�شكالت التعليم وتقوميها
وتطويرها عرب م�ستحدثاتها التي من بينها الرزم �أو احلقائب التعليمية .
6-6الدورات التدريبية التي تعقدها �إدارات التعليم بالوزارات على قلتها ال ترفع من
قدرات املدر�سني بامل�ستوى املطلوب كما �أ�شارت اىل ذلك كثري من الدرا�سات .
خامتة البحث :
�إن احلقائب التعليمية تعترب خطوة عملية لإبراز فل�سفة التعليم املفرد  ،وتطبيق
لأ�سلوب تكنولوجيا التعليم كطريقة علمية و�أ�سلوب منهجي لت�شخي�ص وعالج
م�شكالت التعليم والتعلم  ،كما ميكن �أن ي�سهم ا�ستخدامها وفقاً للخطوات العلمية
التي ورد ذكرها يف تفعيل مهمة املعلم واملتعلم مما ي�ؤدي �إىل تقوية خمرجات النظام
التعليمي  ،وفك االختناق داخل ال�صفوف الدرا�سية  ،واخلروج بالعملية التعليمية
�إىل �أفاق �أرحب و�أو�سع بعيداً عن التقليدية ال�سائدة يف نظمنا التعليمية  ،مما ي�ساعد
على �إعداد 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�ستطيع معاجلة امل�شكالت التى تواجهه ب�أ�سلوب علمي نتيجة التفكري الإبداعي
االبتكاري .
نتائج البحث :
يف �ضوء ما ذكر ميكن �صياغة النتائج التالية :
-1ي�شكل ا�ستخدام احلقائب التعليمية خطوة تنموية لالرتقاء بالعملية التعليمية
وللنهو�ض بها .
-2ا�ستخدام الرزم �أو احلقائب التعليمية ينمي روح العمل اجلماعي �أو العمل
بروح فريق بالن�سبة للمدر�سني .
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-3تفكيك حمتويات الدرو�س وحتليلها �أثناء ت�صميم احلقيبة التعليمية يزيد
من كفاءة املدر�س الأدائية والتخطيطية .
-4ي�ساهم ا�ستخدام الرزم �أو احلقائب التعليمية يف متكني املدر�س من مادة
تخ�ص�صه وو�سائل و�أ�ساليب تدري�سها  ،والطرق املنا�سبة لتقوميها وبالتايل تطويرها .
التو�صيات :
تو�صلت الدرا�سة اىل جملة من التو�صيات من �أهمها :
1-1االهتمام بتدريب املدر�سني دورياً  ,واطالعهم على م�ستحدثات تكنولوجيا
التعليم وكيفية توظيفها يف جمال التدري�س  ،واطالعهم على نظريات االت�صال
التعليمي ونظريات التعلم .
2-2ا�ستثمار �أموال القطاع اخلا�ص بجانب توفري الدعم احلكومي من خالل
ميزانيات وزارات الرتبية لتمويل ت�صميم و�إنتاج احلقائب التعليمية .
�3-3أن تتبنى كليات الرتبية يف برامج البكالوريو�س كور�سات تعنى ب�إعداد املدر�سني
فنياً وتقنياً بجانب الكور�سات الأكادميية املتخ�ص�صة .
�4-4إن�شاء �أق�سام لتقنيات التعليم بجميع كليات الرتبية على م�ستوى القطر ودعمها
باملخت�صني والفنيني .
5-5ت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات التجريبية لقيا�س مدى فاعلية احلقائب
التعليمية و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي يف العملية التعليمية التعلمية .
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