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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل �أجمعين �سيدنا محمد ابن عبد اهلل،معلم
الب�شرية وهاديها ب�إذن ربها �إلى طريق الخير والفالح في الدارين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين-وبعد.

الحمد هلل الذي وفق و�أعان على �إخراج هذا العدد الجديد ،من مجلة ت�أ�صيل العلوم ،المميز
�شك ًال ومو�ضوع ًا ،والذي يحمل في ترتيبه الرقم الثالث ع�شر من جملة الأعداد التي �أ�صدرها
المركز .وال�شك �أن هذا العدد – وب�إذن اهلل تعالى�-سي�شكل �إ�ضافة حقيقية لحركة ت�أ�صيل العلوم
والمعارف في واقعنا المعا�صر في جانبيها النظري والتطبيقي،و�سيظهر ذلك من خالل جملة
المو�ضوعات التي ا�شتمل عليها هذا العدد،والتي �سكب الباحثون فيها ع�صارة فكرهم وا�ستفرغوا
غاية جهدهم وخبرتهم العملية والعلمية.
ونحمد اهلل كذلك �أن وفقنا لإختيار هذه المو�ضوعات والتي غطت �أغلب محاور المجلة ،والتي
جاءت على النحو الآتي:
جاء المو�ضوع الأول يحمل عنوان (اختالف الر�سم في الكلمات القر�آنية التي وردت فيها قراءتان
من الن�صف الأول في القر�آن الكريم – جمع ًا وتوجيه ًا) كتبه الدكتور /محمد بابكر مو�سى البدوي،
تناول فيه الباحث اختالف الر�سم في الكلمات القر�آنية التي وردت فيها قراءتان من �أول �سورة
البقرة الى �آخر �سورة الإ�سراء وتحدث قبل ذلك عن التعريف بكل من القراءات والر�سم العثماني.
�أما المو�ضوع الثاني فقد جاء تحت عنوان (منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز
العلمي في القر�آن الكريم) للباحث الدكتور /مرهف عبد الجبار �سقا ،حاول الباحث من خالله �أن
ي�ضع منهج ًا من�ضبط ًا للم�شتغلين بهذا المجال العلمي ،كما هدف البحث الى و�ضع قواعد علمية
خا�صة باتجاه التف�سير العلمي والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم بطريقة التف�سير المو�ضوعي.
وجاء المو�ضوع الثالث بعنوان (الإعجاز القر�آني في تركيب الجلد) للدكتور /حامد �أحمد عبد
اللطيف ،تناول من خالله الباحث �أقوال المف�سرين المت�صلة بتجدد جلد الإن�سان المعذب في النار،
وذكر الباحث �أن القر�آن اعتبر الجلد مركز ًا للإح�سا�س وهذا ما �أكده علم الت�شريح الحديث ،كما
تطرق الباحث الى بيان وظائفه (الجلد المختلفة ومدى التال�ؤم بين التركيب والوظيفة.
والمو�ضوع الرابع جاء بعنوان (التدابير ال�شرعية للمخدم والم�ستخدم في ظل قانون العمل ل�سنة
1997م ) للدكتور� /إبراهيم محمد نور ،حاول من خالله الباحث �أن يبرز خ�صو�صية العمل على
الت�شريع الإ�سالمي والت�أ�صيل له ،مبين ًا �أن الت�شريع وقد �أ�صل تنظيم العالقة بين المخدم والم�ستخدم.
�أما المو�ضوع الخام�س فقد جاء يحمل عنوان (عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي –
درا�سة مقارنة) للدكتور علي ح�سب اهلل الجيالني ح�سين ،تناول فيه الباحث مفهوم عقد �إجارة
و
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الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي وتطور هذا المفهوم ومدى �أهميته ثم حاول التميز بينه وبين غيره
في العقود ال�سابقة له ،وبين �أركان عقد �إجارة الأ�شخا�ص.
وجاء المو�ضوع ال�ساد�س بعنوان (:الو�سائل الحديثة في �إبرام العقود المالية) للدكتور /محمد
الأمين علي محمد ،تناول الباحث من خالله تعريف العقد ومدى م�شروعيته و�أركانه ،كما
�أنه تطرق الى تعريف العقد و�أركانه و�شروطه ،كما تطرق كذلك للتعريف بالو�سائل الحديثة
وتق�سيماتها وفوائدها.
�أما المو�ضوع ال�سابع فقد حمل عنوان (الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقه ًا وقانون ًا)
للدكتور /كمال عبداهلل �أحمد المهالوي ،تناول فيه الباحث �أثر الرجوع عن الإقرار في جريمة
الزنا فقه ًا وقانون ًا ،وتطرق فيه الى بيان طريقة عمل المحاكم ال�سودانية عند الرجوع عن الإقرار
في جريمة الزنا ،وتكمن �أهمية المو�ضوع من كون �أن الإقرار يعد عمدة في الإثبات ،مما يترتب
عليه �أثر في �إ�سقاط العقوبة حال الرجوع عنه.
وجاء المو�ضوع الثامن بعنوان (:الفعل و�أبنيته ال�صرفية �أربع دمعات على رجال �سادات) �أ.د .عبد
اهلل الطيب المجذوب ،للدكتور� /أبو حنيفة عمر ال�شريف علي عمر ،وهدف البحث الى الوقوف
على ابنية الفعل في ق�صائد �أربعة نظمها الأ�ستاذ الدكتور /عبداهلل الطيب المجذوب والتي �سماها
(�أربعة دمعات على رجال �سادات) كما تطرق البحث للتعريف بالداللة التي ت�ؤديها هذه الأبنية.
�أما المو�ضوع التا�سع فقد جاء تحت عنوان ( دور القر�آن الكريم في قراءة وتوظيف حركة
التاريخ) للدكتورة /بخيتة حمد �أحمد الجزولى ،حاولت من خالله الباحثة �إظهار دور القر�آن
الكريم في توظيف حركة التاريخ وذكرت �أن القر�آن الكريم مار�س عملية توظيف حركة التاريخ
في مجاالت عدة منها العر�ض ،والتجميع للأحداث والوقائع التاريخية المختلفة ،وا�ستخال�ص
القوانين وال�سنن التي تحكم الظواهر االجتماعية.
وجاء المو�ضوع العا�شر بعنوان (التربية البيئية – ر�ؤية ت�أ�صيلية) للدكتور� /إبراهيم ال�صادق
�سالم ،حاول الباحث من خالله �إيجاد مالمح لفل�سفة التربية البيئية والتي تعد جز ًء من فل�سفة
التربية الإ�سالمية ،وذلك بهدف تكوين وعي بيئي واتجاهات فردية تجعل الفرد �إيجابي ًا في
تعامله و�سلوكه مع البيئة.
واهلل من وراء الق�صد،،
رئي�س هيئة التحرير
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قواعد الن�شر في المجلة
 /1تن�شر المجلة البحوث والدرا�سات التي تتوافر فيها الأ�صالة والمنهجية ال�سليمة في مجاالت
المعرفة المختلفة.
� /2أن يخدم البحث ق�ضايا الت�أ�صيل العلمي وفقا للمنهجية الإ�سالمية .
 /3تن�شر المجلة البحوث والدرا�سات التي لم ي�سبق ن�شرها .
 /4يجب �أال يكون �أي من البحوث �أو الدرا�سات المقدمة جزءاٌ من ر�سالة دكتوراه �أو ماج�ستير.
�إجراءات الن�شر
 /1يقدم الباحث كلما �أمكن ن�سخة من البحث �أو الدرا�سة مطبوعة علي برنامج  WORDمع
مراعاة التالي :
 /2يكتب البحث �أو الدرا�سة باللغة العربية با�ستخدام خط )simplified Arabic) SA
بحجم  ،16وبهوام�ش �2سم علوي و�سفلي و�أي�سر  ،و�3سم �أيمن .
 /3ال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة عن � 45صفحة وال تقل عن  25بما في ذلك
الأ�شكال والمراجع والمالحق .
 /4يقدم الباحث ملخ�ص ٌا لبحثه  ،علي �أن ال يزيد الملخ�ص عن  200كلمة .
 /5يتم توثيق و�إثبات المراجع وفقا للمنهج العلمي .
 /6تر�سل البحوث �إلي رئي�س تحرير المجلة وله حق الفح�ص الأولي للبحث �أو الدرا�سة
وتقرير �صالحيته للتحكيم �أو ا�ستبعاده .
 /7تخ�ضع البحوث والدرا�سات المقدمة للن�شر للتحكيم العلمي ويبلغ �صاحب البحث �أو
الدرا�سة بنتيجة التحكيم خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر .
 /8تخ�ضع البحوث والدرا�سات المقدمة للن�شر للتحكيم العلمي من قبل محكمين اثنين علي
الأقل من المتخ�ص�صين يختارهما رئي�س التحرير من قائمة المحكمين التي تعتمدها
هيئة �إ�صدار المجلة ويجوز لرئي�س التحرير اختيار محكم مرجح في حالة رف�ض البحث
�أو الدرا�سة من قبل �أحد المحكمين .
 /9تخ�ضع �أولويات ن�شر البحوث والدرا�سات وترتيبها العتبارات فنية بحتة  ،وال ترد لأ�صحابها .
 /10ت�ؤول حقوق ن�شر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة .
 /11يمنح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد المجلة المن�شور فيها بحثه.
ح
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اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان
من الن�صف الأ َّول من القرء�آن جمع ًا ودرا�سة وتوجيه ًا
()1
د .مهند بابكر مو�سي البدوي
ملخ�ص البحث:
من خالل درا�ستي لعلوم القراءات لفتت انتباهي بع�ض الكلمات التي ،كتبت بر�سمين
مختلفين ،وهذا ما جعلني �أختار الدرا�سة فيه للدفاع عن القراءات والقر�آن وعن الر�سم
الذي كتب به القر�آن فجاءت الدرا�سة فيه م�شتملة علي مقدمة و�أربعة مباحث وخاتمة
على النحو الآتي:
 �أو ًال :التعريف بالقراءات  ،الر�سم العثماني. ثانياً :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من �أول �سورةالبقرة �إلي �آخر �سورة الن�ساء.
 ثالثاً :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من �أول �سورةالمائدة �إلي �آخر �سورة الأعراف.
 رابعاً  :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من �أول �سورةالتوبة �آخر �سورة الإ�سراء.

� -1أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدرا�سات القر�آنية .كلية العلوم والآداب-جامعة امللك خالد-اململكة العربية ال�سعودية
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د .مهند بابكر مو�سي البدوي

المقدمة:
الحمد اهلل حق حمده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،المنزل عليه �ِ ( :إ َّنا َن ْحنُ
َن َّز ْل َنا ِّ
()٩لحجر، )9:والقائل�-صلوات ربي وت�سليماته عليه:-
الذ ْك َر َو�إِ َّنا َل ُه َل َحا ِف ُظونَ
ِ
َّ ()2
َ
«خ ْي ُر ُك ْم َمنْ َت َع َّل َم ا ْل ُق ْر�آنَ َو َعل َمهُ»  ،وعلى �أهل بيته الطاهرين ،و�صحابته الغر الميامين،
م�صابيح ال ُّدجى الذين عنوا بالقر�آن الكريم �ضبط ًا لألفاظه ،وفهم ًا لمعانيه ،وعم ًال بما
حوته �سوره و�آياته البينات ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الح�شر والدين.
�أما بعد :
ف�إن خير ما ي�سعى �إليه المرء  ،ويت�شرف به في هذه الدنيا خدمة كتاب رب العالمين؛ ذلك
الكتاب الذي ال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،و�أ َّنى ي�أتيه الباطل وقد تكفل بحفظه
المولى جال وعال ،و�أ َّمنه من كل طارق �إال طارق يطرق بخير.
فعلى مر الع�صور والدهور وتطور الكتابة العربية و�ضبطها يظل القرءان متما�سك ًا �شامخ ًا
َع ِل َّي المنزلة ،يدل على عظمة اهلل ،وف�ضل �صحابة ر�سوله الأمين ،فقد اهتموا بخطه وجمعه
ون�سخه ،حتى و�صل �إلى جيل التابعين غ� ًضا طري ًا كما �أنزله اهلل تعالى ،ثم بعد ذلك فتح اهلل
على العلماء بما هو خير و�سبيل لحفظ كتاب اهلل من ال�ضياع والتحريف ،فعملوا على درا�سة
ر�سمه و�ضبطه وتجويده ،وهو ما نراه �أمامنا �إلى يومنا هذا.
والذي يطالع بع�ض العلوم التي لها تعلق بكتاب اهلل تعالى كال�ضبط والر�سم والتجويد
يجد فيها بع�ض الق�ضايا التي تحتاج �إلى وقفة مت�أمل ،ودرا�سة مخت�ص ،فقد طال ببع�ضها
الزمان ،و�أ�صبح بع�ض الأحكام والقواعد فيها تحتاج �إلى مراجعة؛ لأنها ال ت�ؤدي الهدف
الذي من �أجله و�ضعت ،وبع�ضها �أ�صبح ملب� ًسا وموهم ًا ،فلذا �أ�صبح لزام ًا على المخت�صين
الوقوف عند ذلك ودرا�سته درا�سة علمية �شافية ووافية ،حتى ي�أخذوا ب�أيدي الأمة فال
يختلط عليها الأمر ،فتعود �إلى الخالف والنزاع الذي كرهه ال�صحابة.
م�شكلة البحث:
 ما هو الر�سم العثماني وما هي خ�صائ�صه ماهي الكلمات القر�آنية التي كتبت بر�سمين مختلفين لورود قراءتين فيها�أهداف البحث:
 الدفاع عن القراءات القرءانية والقراء	�إبراز اعجاز القران الكريم	�إبراز خ�صائ�ص الر�سم العثمانياب َما َجا َء يِف َت ْع ِل ِيم ال ُق ْر�آنِ » ح.2907/
 -2رواه الرتمذي يف �سننه يف باب « َب ُ
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�أهمية البحث:
هذا البحث عن اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان  ،وتكمن
�أهميته في �أنه البد للطالب الذي َيدر�س القراءات من معرفة الر�سم العثماني وقواعده،
وكذلك معرفة الطريقة ال�صحيحة التي ُتكتب بها كلمات القر�آن الكريم وفق الر�سم العثماني
منهج البحث:
 يتبع الباحث المنهج اال�ستقرائي حيث يتتبع الكلمات التي وردت فيها قراءتان وكتبتبر�سمين مختلفين في الم�صاحف العثمانية في الن�صف الأول من القر�آن.
 يرتب الباحث الكلمات القر�آنية التي وردت فيها قراءتان وفق ًا لترتيب القر�آن الكريم،لي�سهل الرجوع �إليها عند اللزوم.
 يذكر الباحث القراءات القرءانية الواردة في كل كلمة علي حدة ،ثم يوجه كل قراءةمع ن�سبة كل قراءة لقارئها .
 ي�ضبط الباحث الآيات القرءانية بال�شكل علي رواية حف�ص عن عا�صم . الخاتمة :ت�شتمل علي النتائج والتو�صيات.هيكل البحث:
ا�شتمل هذا البحث علي مقدمة و�أربعة مباحث تليها خاتمة فهار�س تف�صيلية جاءت علي
النحو التالي:
 المبحث الأول  :التعريف بالقراءات  ،الر�سم العثماني. المبحث الثاني  :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من�أول �سورة البقرة �إلي �آخر �سورة الن�ساء.
 المبحث الثالث  :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من�أول �سورة المائدة �إلي �آخر �سورة الأعراف.
 المبحث الربع  :اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من�أول �سورة التوبة �آخر �سورة الإ�سراء.
 الخاتمة :ا�شتملت علي النتائج والتو�صيات فهر�س الم�صادر والمراجعالعدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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المبحث الأول
التعريف بالقراءات والر�سم العثماني:
�أو ًال :القراءات
القراءات جمع قراءة ،والقراءة م�صدر للفعل قر�أ ،وهذا الفعل ي�أتي بمعنى ال�ضم والجمع
يقال :قر�أت ال�شيء قر�آن ًا �أي� :ضممته وجمعت بع�ضه �إلى بع�ض ،و�سمي القر�آن قر�آن ًا لأنه
يجمع ال�سور في�ضم بع�ضها �إلي بع�ض(. )3
�أما القراءات في اال�صطالح فلها تعريفات كثيرة منها:
تعريف الإمام الزرك�شي(:اختالف �ألفاظ الوحي في الحرف وكيفيتها من تخفيف وت�شديد
وغيرها)(.)4
وعرفها الإمام الدمياطي(:علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب اهلل تعالي واختالفهم في
الحذف الإثبات والتحريك والت�سكين والف�صل والو�صل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال
وغيره من حيث ال�سماع)(. )5
()6
وعرفها الإمام ابن الجزري(:علم بكيفية �أداء كلمات القر�آن واختالفها مع عزو كل وجه لناقله)
ثاني ًا :الر�سم والم�صحف
يطلق الر�سم في لغة العرب ويراد به العالمة ،و�أ�صله الأثر� ،أي�:أثر الكتابة في اللفظ ،ور�سم
كل �شئ �أثره ،يقال َر َ�س َم على كذا ،و َر َ�س َم �إذا كتب ،ومنه َر ْ�س ُم الكتاب.
والم�صحف في اللغة :هو الجامع لل�صحف المكتوبة بين الدفتين� ،أي :بين الجلدتين  -ثم
�صار ا�سم ًا لما ي�ضم ال�صحف التي كتب فيها القر�آن الكريم(.)7
ٍّ
ونلخ�ص ما �سبق فى� :أن ر�سم الم�صحف :هو العالمات الحرفية المنقو�شة فيه.
التعريف اال�صطالحي للر�سم :هو ما كتب به ال�صحابة الم�صاحف و�أكثره موافق لقواعد الر�سم
القيا�سي �أو الر�سم الإمالئي �إال �أن ما خالفه في �أ�شياء قد كتبت علي هيئة مخ�صو�صة(.)8
 -3اال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،ط3
(1404ه_1984م) ،دار املاليني ،بريوت ،لبنان ،باب الألف ف�صل القاف 64/1
 -4الربهان يف علم القر�آن ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهدار الزرك�شي ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط،1
دار �إحياء الكتب العربية،عي�سي البابي احللبي و�شركاءه318/1 ،
�-5إحتاف ف�ضالء الب�شر يف القراءات الأربعة ع�شر�،أحمد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي ،حتقيق �:أن�س مهرة،
ط1419(1ه_م ،)1998دار الكتب العلمية  ،بريوت6/1 ،
-6منجد املقرئني ومر�شد الطالبني،ابن اجلزري ،ط1420( ،1ه_1999م) دار الكتب العلمية ،بريوت9/1 ،
 -7البديع يف ر�سم م�صاحف عثمان ،ابن عبداهلل حممد بن يو�سف اجلهني ،ط1998(1م) دار �إ�شبيليا  ،الريا�ض13/1،
 -8ايقاظ الأعالم جلوب اتباع امل�صحف االإمام ،ال�شيخ حبيب اهلل بن يابي ال�شنقيطي ،ط1972(1م) ،مكتبة املعرفة 10/1 ،
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علة ن�سب الر�سم العثماني �إلي عثمان بن عفان:
ي�سمى هذا الر�سم ،بالر�سم العثماني  ،ن�سب ًة �إلي �سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه هذه
الن�سبة ال تعني �أنه اخترعه من تلقاء نف�سه� ،أو خالف فيه ر�سم ًا تم بين يدي النبي �صلي اهلل
عليه و�سلم ،و�إنما ن�سب �إليه ؛لأنه ن�شره و�أذاعه في الآفاق ،وعممه بعد �أن نقله من �صحف
�سيدنا �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ومما كان مع ال�صحابة ،مع وفرة ال�شهود الذين
�شهدوا ب�أن ما معهم كتب بين يدي ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم(.)9

 -9دليل احلريان علي مورد الظم�آن يف فني الر�سم وال�ضبط� ،إبراهيم املراغني التون�سي  ،حتقيق :عبد ال�سالم
البكاري،ط2005(1م)  ،مركز الرتاث الثقايف املغربي  ،الدار البي�ضاء 12/1
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المبحث الثاني
اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من �أول �سورة
البقرة �إلي �آخر �سورة الن�ساء.
�سورة البقرة:
لفظ (وقالوا) من قوله تعالي( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) (البقرة)116:
كتبت في الم�صحف ال�شامي (قالوا) بغير واو قبل( قالوا) ،وكتبت في بقية الم�صاحف
()10
(وقالوا) بالواو
القراءات:
قر�أ ابن عامر (قالوا) بغير واو ،لتتفق القراءة مع ر�سم الم�صحف ال�شامي ،وقر�أ الباقون
من الع�شرة (وقالوا) بالواو  ،لتتفق مع بقية الم�صاحف(.11
التوجيه:
من قر�أ بدون واو� ،أنه عل اال�ستئناف ،ومن قر�أ بالواو� ،أنه لعطف الجملة على مثلها

()12

ولفظ(وو�صي) من قوله تعالي( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) (البقرة)132:
كتبت في م�صاحف �أهل المدينة وال�شام (و�أَ ْو�صى) ب�ألف بين الواوين ،وكتبت في بقية
الم�صاحف(وو�صى) بغير �ألف(.)13
القراءات:
قرا نافع و�أبو جعفر وابن عامر (و�أَ ْو�صى) بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف ال�صاد،
معدي بالهمزة وهي موافقة لر�سم الم�صحف المدني وال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة(وو�صى) بحذف الهمزة مع ت�شديد ال�صاد معدي بالت�ضعيف،
وهي موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)14
التوجيه:
�أنهما لغتان مثل(:نزَّل ،و�أنزل)

()15

 -10املقنع يف ر�سم م�صاحف الأم�صار� ،أبو عمرو الداين  ،عثمان بن �سعيد ،ط،1دار الفكر ،بريوت 106/1،
 -11املهذب يف القراءات الع�شر ملحمد �سامل حمي�سن ،ط1994(، 2م) ،مكتبة الكليات الأزهرية ،م�صر 70/1،
 -12الك�شف عن وجوه القراءات وعللها وحججها� ،أبي مكي حممد بن �أبي طالب القي�سي،ط260/1989،1( ، 1
-13الن�شر يف القراءات الع�شر ،حممد بن حممد امل�شهور بابن اجلزري،ط ، 1دار الكتب العلمية ،بريوت 220/2،
� -14إحتاف ف�ضالء الب�شر يف القراءات الأربعة ع�شر� ،أحمد بن حممد البنا الدمياطي،ط،1مكتبة الكليات الأزهرية148/1،
 -15احلجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن حممد بن زجنلة  ،حتقيق� :سعيد الأفغاين،ط1422(5ه_2002م) 115/1،

6

مجلة ت�أ�صيل العلوم

اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�صف الأ َّول من القرء�آن جمع ًا ودرا�سة وتوجيه ًا

�سورة �آل عمران:
لفظ(و�سارعوا) من قوله تعالي( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ) (�آل عمران)133:
كتبت في م�صاحف �أهل المدينة وال�شام (�سارعوا) بغير واو قبل ال�سين وفي بقية الم�صاحف
بالواو(.)16
القراءات:
قر�أ نافع وابن عامر و�أبو جعفر(�سارعوا) بحذف الواو ،وهي موافقة لر�سم الم�صحف
المدني وال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة(و�سارعوا) ب�إثبات الواو ،وهذه القراءة موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)17
التوجيه:
من قر�أ بغير واو �أنه على اال�ستئناف ،ومن قر�أ بالواو عطف ًا على قوله تعالي( :ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ) (�آل عمران)132:
()18

ولفظ (الزبر ،والكتاب) من قوله تعالي( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ) (�آل عمران)184:
كتبت الكلمتان في م�صاحف �أهل ال�شام(وبالزبر وبالكتاب) بزيادة باء في الكلمتين،
وكتبت في بقية الم�صاحف( والزبر والكتاب) بغير باء فيهما(.)19
القراءات:
قر�أ ابن عامر(وبالزبر) بزيادة باء موحدة بعد الواو وهي موافقة لر�سم الم�صحف
ال�شامي ،وقر�أ ه�شام بخلف عنه (وبالكتاب) بزيادة باء موحدة بعد الواو ،وهي موافقة
لر�سم الم�صحف ال�شامي �أي� ًضا.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (والزبر والكتاب) بحذف الباء فيهما ،وهي موافقة لر�سم بقية
الم�صاحف(.)20
� -16سمري الطالبني ،يف ر�سم و�ضبط الكتاب املبني ،ال�شيخ ال�ضب َّاع ،ط ،1مكتبة القاهرة 101/1 ،
 -17الن�شر يف القراءات الع�شر ،حممد بن حممد اجلزري،ط،2دار ال�صحابة ،بريوت 242/2،
 -18تف�سر زاد امل�سري يف علم التف�سري،عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي،ط ، 3املكتب الإ�سالمي ،بريوت 451/1،
 -19املقنع يف ر�سم امل�صاحف106/1،
 -20ال�سبعة يف القراءات ،الإمام �أبي بكر �أحمد بن مو�سي بن العبا�س بن جماهد،ط،2دار ال�صحابة ،بريوت 221/1،
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التوجيه:
م�ستغنى عنها بالباء الأولى الحا�صلة في البينات،
من قر�أ بزيادة الباء� ،أن الباء و�إن كان
ً
ف�إن �إعادتها في المعطوف �ضرب ًا من الت�أكيد ،ومن قر�أ بغير الباء ،لأن الواو قد �أغنت
()21
ب�إ�شراكها عن تكرير العامل
�سورة الن�ساء:
لفظ (قليل) من قوله تعالي( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) (الن�ساء)66:
كتبت في الم�صحف ال�شامي (قلي ًال) بالن�صب ،وهي في بقية الم�صاحف بالرفع(.)22
القراءات:
قر�أ ابن عامر( قلي ًال) بالن�صب  ،وهذه القراءة موافقة لر�سم م�صحف �أهل ال�شام.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (قلي ٌل) برفع الالم  ،وهذه القراءة موافقة لر�سم بقية
الم�صاحف(.)23
التوجيه:
من قر�أ بالن�صب � ،أنه على اال�ستثناء ،ومن قر�أ بالرفع �أنه من البدل في (فعلوه)

(24

 -21احلجة لأبي زرعة185/1،
 -22دليل احلريان �شرح مورد الظم�آن�،إبراهيم املارغني،ط ،1مكيبة القاهرة،القاهرة 348/1،
 -23الك�شف394/1،
 -24تف�سري فتح الرحمن  ،للعليمي ،ط1419( ، 2ه) دار الكتب ،بريوت 150/2،
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المبحث الثالث
اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان
من �أول �سورة المائدة �إلي �آخر �سورة الأعراف.
�سورة المائدة:
لفظ (ويقول) من قوله تعالي( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ) (المائدة)53:
كتبت في م�صاحف �أهل المدينة  ،ومكة ،وال�شام (يقول) بغير واو.
وفي م�صاحف �أهل الكوفة ،والب�صرة ،و�سائر العراق(ويقول) بالواو(.)25
القراءات:
قر�أ نافع ،وابن كثير ،و�أبو جعفر ،وابن عامر(يقول) بحذف الواو ورفع الالم .وهذه القراءة
موافقة لر�سم الم�صحف المدني ،والمكي ،وال�شامي
َ
ويعقوب(ويقول) ب�إثبات الواو ،ون�صب الالم  ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
وقر�أ �أبو عمرو
الم�صحف الب�صري
ُ
الع�شرة(ويقول) ب�إثبات الواو ،ورفع الالم ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
وقر�أ الباقون من
()26
الم�صحف الكوفي .
التوجيه:
من قر�أ بالواو ون�صب الالم عطف ًا على(�أن ي�أتي) ،ومن قر�أ بالواو ورفع الالم� ،أنه على
اال�ستئناف ،ومن قر�أ بغير الواو ورفع الالم  ،لأن الجملة ذكر من الجملة المتقدمة  ،فجاز
()27
عطفها عليها بالواو

لفظ (يرتد) من قوله تعالي( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ) (المائدة)54:
كتبت ( يرت ّد) في م�صحف المدينة وال�شام (يرتدد) بدالين ،قال �أبو عبيد القا�سم بن
 -25دليل احلريان348/1،
� -26إحتاف ف�ضالء الب�شر201/1
� -27إبراز املعاين من حرز الأماين يف القراءات ال�سبع ،الإمام عبد الرحمن بن �إ�سماعيل،املعروف ب�أبي �شامة،ط، 3دار
ال�صحابة ،بريوت 430/1،
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�سالم :وهكذا ر�أيتها في الإمام بدالين ،وكتبت في بقية الم�صاحف (يرت ّد) بدال واحدة(.)28
القراءات:
قر�أ نافع وابن عامر و�أبو جعفر(يرتدد) بدالين  ،الأولى مك�سورة  ،والثانية �ساكنة مع فك
الإدغام  ،وهذه القراءة توافق ر�سم م�صحف �أهل المدينة وال�شام.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (يرت ّد) بدال واحدة مفتوحة م�شددة على الإدغام ،وهذه القراءة
موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)29
التوجيه:
من قر�أ بفك الإدغام� ،أن حكم الفعل الم�ضعف الثالثي �إذا دخل عليه الجازم جاز فيه
الإدغام وفكه ،ومن قر�أ بدال واحدة �،أنه على الإدغام  ،والإدغام لغة تميم وفك الإدغام
()30
لغة �أهل الحجاز
�سورة الأنعام:
لفظ (وللدار) من قوله تعالي( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ) (الأنعام)32:
()31
كتبت في م�صحف �أهل ال�شام(و َلدَار) بالم واحدة ،وكتبت في �سائر الم�صاحف (وللدَّار) بالمين
القراءات:
قر�أ ابن عامر (ولدار) بالم واحدة وتخفيف الدال ،وخف�ض التاء من (الآخر ِة)  ،وهذه
القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة(ولل َّدار) بالمين مع ت�شديد الدال  ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
بقية الم�صاحف(.)32
التوجيه:
من قر�أ بالم واحدة وجر (الآخرة)  ،على �أن الالم لالبتداء و(الآخرة) م�ضاف �إليه.
ومن قر�أ بالمين ورفع التاء من (الآخرة ) ،على �أنهما الم االبتداء والم التعريف ،و(الآخرة )
()33
مرفوعة علي �أنها نعت( للدار)
 -28املقنع107/1،
 -29الن�شر255/2،
 -30املغني يف توجيه القراءات الع�شر،حممد �سامل حمي�سن ،ط،1املدينة املنورة )21_20( /2
� -31سمريالطالبني102/1،
 -32الن�شر257/2،
 -33الك�شف429/1،
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لفظ(�أنجانا) من قوله تعالي( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ) (الأنعام)63:
كتبت(ﮕ) في م�صحف �أهل الكوفة بياء من غير تاء ،وكتبت في �سائرالم�صاحف(�أنجيتنا)
بالياء والتاء(.)34

القراءات:
قر�أ عا�صم وحمزة والك�سائي وخلف العا�شر(ﮕ) ب�ألف بعد الجيم من غير ياء وال تاء،
بلفظ الغيب ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف الكوفي ،وقرا الباقون (�أنجيتنا) بياء
تحتية �ساكنة بعد الجيم ،وبعدها تاء فوقية مفتوحة ،على الخطاب ،وهذه القراءة موافقة
لر�سم بقية الم�صاحف(.)35
التوجيه:
من قر�أ (ﮕ) ب�ألف بعد الجيم من غير ياء وال تاء � ،أنه على الغيب ،ومن قر�أ (�أنجيتنا)
()36
بياء تحتية �ساكنة بعد الجيم وبعدها تاء فوقية مفتوحة� ،أنه على الخطاب
ولفظ (�شركا�ؤهم) من قوله تعالي( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ) (الأنعام)137:

كتبت (�شركا�ؤهم) في م�صحف �أهل ال�شام(�شركائهم) بالياء �صورة للهمزة ،وكتبت في
�سائر الم�صاحف(�شركا�ؤهم) بالواو �صورة للهمزة(.)37
القراءات:
ُ
،و(قتل) برفع الالم ،و(�أوال َدهم) بن�صب
قر�أ ابن عامر( ُز ِّين) ب�ضم الزاي وك�سر الياء
الدال ،و(�شركا ِئهم) بالخف�ض ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
َ
و(قتل) بن�صب الالم ،و(�أوال ِدهم)
وقر�أ الباقون من الع�شرة( َز َّين) بفتح الزاي والياء،
بالخف�ض( ،و�شركا�ؤُهم) بالرفع ،وهذه القراءة موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)38
 -34املقنع107/1،
 -35الن�شر259/2،
 -36املغني54/2،
 -37املقنع107/1،
 -38حتبري التي�سري يف القراءات الع�شر  ،ابن اجلزري ،ط ،1دار الفرقان  ،بريوت 365/1،
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التوجيه:
من قر�أ( ُز ِّين) ب�ضم الزاي وك�سر الياء ،و(قت ُل) برفع الالم ،على �أنها نائب فاعل،وهو م�ضاف
و(�أوالدَهم) بن�صب الدال ،على �أنه مفعول به و(�شركا ِئهم) بالخف�ض،على �أنه م�ضاف �إليه،
ومن قر�أ( َز َّين) بفتح الزاي والياء� ،أنه مبن ٌي للفاعل َ
و(قتل) بن�صب الالم ،على �أنه مفعول به
()39
و(�أوال ِدهم) بالخف�ض ،على الإ�ضافة (و�شركا�ؤُهم) بالرفع ،على �أنه فاعل
�سورة االعراف:
لفظ(تذكرون) من قوله تعالي( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ) (الأعراف)3:
كتبت (تذكرون في م�صحف �أهل ال�شام (يتذكرون) بالياء والتاء ،وكتبت في بقية
الم�صاحف (تذكرون) بالتاء من غير ياء(.)40
القراءات:
قر�أ ابن عامر (يتذكرون) بياء قبل التاء علي الغيبة ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ حف�ص ،وحمزة ،والك�سائي ،وخلف العا�شر(تذكرون) بحذف الياء وتخفيف الذال،
وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف الكوفي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة َّ
(تذكرون) بالتاء وت�شديد الذال وهذه القراءة موافقة لر�سم
الم�صحف المدني والمكي والب�صري(.)41
التوجيه:
من قر�أ (يتذكرون) بياء قبل التاء� ،أنها على الإلتفات من الخطاب �إلي الغيبة ،ومن قر�أ (تذكرون)
()42
بحذف الياء وتخفيف الذال� ،أنه الأ�صل ،ومن قر�أ (ت َّذكرون) بالتاء وت�شديد الذال
لفظ (وما كنا) من قوله تعالي (:ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ) (الأعراف)43:
()43
كتبت في م�صحف �أهل ال�شام (ما ك ّنا) بدون واو ،وكتبت في �سائر الم�صاحف بالواو
 -39الك�شف)454_ 453( /1،
 -40دليل احلريان348/1،
 -41املهذب يف القراءات الع�شرة ،حممد �سامل حمي�سن ،ط ،1مكتبة القاهرة ،القاهرة 235/1،
 -42الك�شف460/1،
� -43سمري الطالبني102/1،

12

مجلة ت�أ�صيل العلوم

اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�صف الأ َّول من القرء�آن جمع ًا ودرا�سة وتوجيه ًا

القراءات:
قر�أ ابن عامر (ما كنا) بحذف الواو ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (وماكنا) ب�إثبات الواو وهذه القراءة موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)44
التوجيه:
من قر�أ(ما كنا) بحذف الواو،على �أن قوله تعالي ( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) مو�ضح
لقوله تعالي( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ) ،ومن قر�أ(وماكنا) ب�إثبات الواو�،أنه
()45
علي اال�ستئناف �أو الحال

ولفظ(قال الملأ) من قوله تعالي ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ) (الأعراف( ))75:الأعراف)74:

كتبت في م�صاحف �أهل ال�شام (وقال الملأ) بزيادة واو قبل (قال)  ،وكتبت في بقية
الم�صاحف(قال الملأ) بدون واو(.)46
القراءات:
قر�أ ابن عامر(وقال الملأ) بزيادة واو قبل (قال) ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة(قال الملأ) بدون واو قبل (قال) ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
بقية الم�صاحف(.)47
التوجيه:
من قر�أ(وقال الملأ) بزيادة واو قبل (قال)�،أنه عطفه علي ماقبله،ومن قر�أ(قال الملأ)
()48
بدون واو قبل (قال) اكتفاء بالربط المعنوي
ولفظ(�أنجيناكم) من قوله تعالي( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) (الأعراف)141:
 -44الن�شر269/2،
 -45املغني128/2،
 -46املقنع108_107/1،
 -47املهذب344/1،
 -48الك�شف467/1،
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كتبت في م�صحف �أهل ال�شام(�أنجاكم) من غير ياء وال نون ،وكتبت في �سائر
الم�صاحف(ﮁ) بالياء والنون(.)49
القراءات:
قر�أ ابن عامر (�أنجاكم) ب�ألف بعد الجيم من غير ياء وال نون ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (ﮁ) بياء ونون و�ألف بعدها ،وهذه القراءة موافقة
لر�سم بقية الم�صاحف(.)50
التوجيه:
من قر�أ (�أنجاكم) ب�ألف بعد الجيم من غير ياء وال نون� ،أن على التوحيد.
ومن قر�أ (ﮁ) بياء ونون و�ألف بعدها� ،أنه على الجمع

()51

 -49دليل احلريان315/1،
 -50الن�شر271/2،
 -51املغني 156/2،
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المبحث الرابع
اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان
من �أول �سورة التوبة �إلي �آخر �سورة الإ�سراء
�سورة التوبة:
لفظ(تحتها) من قوله تعالي(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ) (التوبة)100:
كتبت في م�صحف �أهل مكة(من تحتها) بزيادة (من)  ،وكتبت في بقية الم�صاحف(تحتها)
بغير (من)(.)52
القراءات:
قر�أ ابن كثير(من تحتها) بزيادة (من) قبل (تحتها) مع جر التاء بالك�سرة ،وهذه القراءة
موافقة لر�سم الم�صحف المكي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة (تحتها) بحذف (من) وفتح التاء من(تحتها) ،وهذه القراءة
موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)53
التوجيه:
من قر�أ(من تحتها) بزيادة (من) قبل (تحتها) مع جر التاء بالك�سرة �،أنها البتداء الغاية،
()54
ومن قر�أ(تحتها) بحذف (من) وفتح التاء من(تحتها)� ،أنه ذهب بها مذهب الظرف
تنبيه:
اتفق القراء الع�شرة علي القراءة ب�إثبات (من) قبل (تحتها) في �سائر القر�آن الكريم عدا
المو�ضع المتقدم الذي فيه الخالف ،وقد اجتمعت جميع الم�صاحف علي ر�سم (من) قبل
(تحتها) غير المو�ضع المتقدم

لفظ( الذين) من قوله تعالي( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ) (التوبة)107:
 -52املقنع108/1،
-53الن�شر280/2،
الدري يف �شرح طيبة ابن اجلزري ،حممد �صادق قمحاوي ،املكتبة الأزهرية للرتاث،
 -54الكوكب
ُّ
القاهرة،ط1432(1ه331/1 )2011،
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كتبت في م�صحف �أهل المدينة وال�شام(الذين) بغير واو ،وكتبت في �سائر
الم�صاحف(والذين) بالواو(.)55
القراءات:
قر�أ نافع  ،وابن عامر  ،و�أبو جعفر( الذين) بحذف الواو التي قبلها ،وهذه القراءة موافقة
لر�سم م�صحف المدينة وال�شام.
وقرا الباقون من الع�شرة( والذين) ب�إثبات الواو قبل( الذين)  ،وهذه القراءة موافقة
لر�سم بقية الم�صاحف(.)56
التوجيه:
من قر�أ بحذف الواو�،أنه علي ا�ستئناف ق�صة بع�ض المنافقين ،ومن قر�أ بالواو� ،أنه عطف
()57
علي ق�ص�صهم المتقدمة
�سورة يون�س:
لفظ (ي�سيركم) من قوله تعالي( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ) (يون�س)22:
كتبت في م�صاحف �أهل ال�شام (ين�شركم) بالنون وال�شين ،وكتبت في �سائر الم�صاحف
(ي�سيركم) بال�سين والياء(.)58
القراءات:
قر�أ ابن عامر ،و�أبو جعفر(ين�شركم) بياء مفتوحة وبعدها نون �ساكنة ،وبعد النون �شين
معجمة م�ضمومة ،وهذه القراءة موافقة لر�سم الم�صحف ال�شامي.
وقر�أ الباقون من الع�شرة( ُي َ�س ّيركم) بياء م�ضمومة ،بعدها �سين مهملة مفتوحة ،وبعدها ياء
مك�سورة م�شددة ،وهذه القراءة موافقة لر�سم بقية الم�صاحف(.)59
التوجيه:
من قر�أ(ين�شركم) بياء مفتوحة وبعدها نون �ساكنة ،وبعد النون �شين معجمة م�ضمومة�،أنه
من الن�شر ،ومن قر�أ( ُي َ�س َّيركم) بياء م�ضمومة ،بعدها �سين مهملة مفتوحة ،وبعدها ياء
()60
مك�سورة م�شددة�،أنه من الت�سيير� ،أي :يحملكم علي ال�سير
�-55سمري الطالبني 103/1،
-56املهذب284/1،
الدري يف �شرح طيبة ابن اجلزري331/1
 -57الكوكب
ُّ
 -58املقنع108/1،
-59الن�شر281/2،
-60حجة القراءات323/1،
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اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�صف الأ َّول من القرء�آن جمع ًا ودرا�سة وتوجيه ًا

�سورة الإ�سراء:
لفظ(قل) من قوله تعالي( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ) (الإ�سراء)93:
كتبت في م�صاحف �أهل مكة وال�شام (قال) ب�ألف بعد القاف ،وكتبت في بقية
الم�صاحف(قل) بغير �ألف(.)61
القراءات:
قر�أ ابن كثير،وابن عامر(قال) بفتح القاف ب�إثبات �ألف بعدها ،وهذه القراءة موافقة
لر�سم الم�صحف المكي وال�شامي
وقر�أ الباقون من الع�شرة(قل) ب�ضم القاف وحذف الألف ،وهذه القراءة موافقة لر�سم
بقية الم�صاحف(. )62
التوجيه:
من قر�أ(قال) بفتح القاف ب�إثبات �ألف بعدها�،أنه �إخبار عما قاله النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم رد ًا على ما طلبه الكفار ،ومن قر�أ(قل) ب�ضم القاف وحذف الألف،على �أنه فعل �أمر
من اهلل تعالى لنبيه (محمد)�صلى اهلل عليه و�سلم لينزه اهلل تعالى رد ًا علي على ما طلبه
الكفار(.)63

 -61دليل احلريان352/1،
-62الن�شر309/2،
 -63املغني356/2،
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الخاتمة:
الحمد هلل الذي وفقني لإتمام هذا البحث الذي ال �أدعي �أني قد وفيته حقه ،ولكني بذلت
و�سع جهدي  ،وما ي�سر اهلل لي ،وبعد هذا الجهد تو�صل الباحث �إلى النتائج الآتية :
 علم ال�ضبط لي�س توقيفي ًا ؛بل هو اجتهاد من العلماء لي�سهل به قراءة القر�آن و ُي َق َّوم حروفهعلى النحو ال�صحيح �،أما علم الر�سم فهو توقيفي عن النبي �صلي اله عليه و�سلم .
 علم ال�ضبط تطور على مر الزمان واتخذ �أ�شكا ًال مختلفة وتم�سك بع�ض النا�س بالقديممما �سبب لب� ًسا ووهم ًا في الزمن الحا�ضر،بينما علم الر�سم حافظ على �شكله .
 ا�ستطاع الر�سم العثماني �أن يحافظ على كثير من اللغات التي لواله ما ُعرفتوما و�صلت �إلينا.
 كتبت الكلمات بر�سمين مختلفين في الم�صاحف العثمانية ليتفق ر�سم كل م�صحف معالقراءة التي يقر�أ بها � ،إذ لو كتبت الم�صاحف كلها بر�سم واحد لما كان هنالك ما يدل
على �إحدى القراءتين
 اتفق القراء الع�شرة على القراءة ب�إثبات (من) قبل (تحتها) في �سائر القر�آن الكريمعدا المو�ضع المتقدم الذي فيه الخالف ،وقد اجتمعت جميع الم�صاحف علي ر�سم
(من) قبل (تحتها) غير المو�ضع المتقدم
يو�صي الباحث بالآتي:
 تكوين هيئة علمية عالمية من جميع دول العالم متخ�ص�صة في القراءات القر�آنيةوعلومها تكون مرجعية للعالم �أجمع في طباعة الم�صحف ال�شريف بجميع رواياته وال
ي�ؤذن بطباعة م�صحف في العالم �إال عبرها.
	�إن علم القراءات والعلوم التي تتعلق به مثل(ر�سم القر�آن و�ضبط القر�آن ،والفوا�صل)هي من العلوم النادرة جد ًا ،لذلك �أو�صي المخت�صين في هذا المجال بكثرة البحث فيه
حتى تعم الفائدة ونحافظ على هذا العلم .

18

مجلة ت�أ�صيل العلوم

اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�صف الأ َّول من القرء�آن جمع ًا ودرا�سة وتوجيه ًا

الم�صادر والمراجع:
( )1القر�آن الكريم برواية حف�ص عن عا�صم
( )2اال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية� ،إ�سماعيل بن حماد الجوهري،تحقيق� :أحمد عبد
الغفور عطار ،ط1404( 3ه_1984م) ،دار الماليين ،بيروت ،لبنان
( )3البرهان في علم القر�آن ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهدار الزرك�شي ،تحقيق:
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط ،1دار �إحياء الكتب العربية،عي�سي البابي الحلبي
و�شركاءه،
(�)4إتحاف ف�ضالء الب�شر في القراءات الأربعة ع�شر�،أحمد بن محمد بن عبد الغني
الدمياطي ،تحقيق �:أن�س مهرة ،ط1419(1ه_م ،)1998دار الكتب العلمية  ،بيروت،
()5منجد المقرئين ومر�شد الطالبين،ابن الجزري ،ط1420( ،1ه_1999م) دار
الكتب العلمية ،بيروت،
( )6البديع في ر�سم م�صاحف عثمان ،ابن عبداهلل محمد بن يو�سف الجهني ،ط1998(1م)
دار �إ�شبيليا  ،الريا�ض
(� )7إيقاظ الأعالم لوجوب �إتباع الم�صحف الإمام ،ال�شيخ حبيب اهلل بن يابي ال�شنقيطي،
ط1972(1م) ،مكتبة المعرفة
( )8دليل الحيران علي مورد الظم�آن في فني الر�سم وال�ضبط� ،إبراهيم المراغني التون�سي
 ،تحقيق :عبد ال�سالم البكاري،ط2005(1م)  ،مركز التراث الثقافي المغربي  ،الدار
البي�ضاء
( )9المقنع في ر�سم م�صاحف الأم�صار� ،أبو عمرو الداني  ،عثمان بن �سعيد ،ط،1دار
			
الفكر،بيروت
( )10المهذب في القراءات الع�شر لمحمد �سالم محي�سن ،ط1994(، 2م) ،مكتبة الكليات
الأزهرية ،م�صر
( )11الك�شف عن وجوه القراءات وعللها وحججها� ،أبي مكي محمد بن �أبي طالب
القي�سي،ط) 1989 ( ، 1
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(� )12إتحاف ف�ضالء الب�شر في القراءات الأربعة ع�شر�،أحمد بن محمد البنا
الدمياطي،ط،1مكتبة الكليات الأزهرية
( )13الحجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  ،تحقيق� :سعيد
الأفغاني،ط1422(5ه_2002م)
(� )14سمير الطالبين ،في ر�سم و�ضبط الكتاب المبين ،ال�شيخ ال�ضب َّاع ،ط ،1مكتبة
القاهرة
( )15الن�شر في القراءات الع�شر ،محمد بن محمد الجزري،ط،2دار ال�صحابة ،بيروت
( )16تف�سر زاد الم�سير في علم التف�سير،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،ط، 3
المكتب الإ�سالمي،بيروت
( )17ال�سبعة في القراءات ،الإمام �أبي بكر �أحمد بن مو�سي بن العبا�س بن مجاهد،
ط،2دار ال�صحابة ،بيروت
( )18تف�سير فتح الرحمن  ،للعليمي ،ط1419( ، 2ه) دار الكتب ،بيروت
(� )19إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات ال�سبع ،الإمام عبد الرحمن بن
�إ�سماعيل ،المعروف ب�أبي �شامة ،ط، 3دار ال�صحابة ،بيروت
( )20المغني في توجيه القراءات الع�شر،محمد �سالم محي�سن ،ط،1المدينة المنورة
( )21تحبير التي�سير في القراءات الع�شر  ،ابن الجزري ،ط ،1دار الفرقان  ،بيروت
( )22المهذب في القراءات الع�شرة ،محمد �سالم محي�سن ،ط ،1مكتبة القاهرة ،القاهرة
الدري في �شرح طيبة ابن الجزري ،محمد �صادق قمحاوي ،المكتبة الأزهرية
( )23الكوكب ُّ
للتراث ،القاهرة،ط1432(1ه331/1 )2011،
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منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم
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()1

الم�ستخل�ص
جاء هذا البحث بعنوان(:منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي
في القر�آن الكريم) ،وتتجلى �أهمية التف�سير المو�ضوعي في اتجاه التف�سير والإعجاز العلمي
للقر�آن في كون هذه الطريقة تعطي ت�صور ًا كلي ًا متكام ًال للق�ضايا الكونية في القر�آن الكريم
كله ،ونظرا لعدم و�ضوح الكتابة ب�أ�سلوب التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث الإعجاز العلمي؛
ر�أيت �ضرورة و�ضع منهج من�ضبط لمن ي�شتغل بهذا االتجاه ويعمل به ليبتعد عن الح�شو
والزيادات التي ي�ضيع القارئ بها ،وكما هدف البحث �إلى و�ضع القواعد العلمية الخا�صة
باتجاه التف�سير العلمي والإعجاز العلمي في القر�آن بطريقة التف�سير المو�ضوعي  ،و�ضع
خطة علمية منهجية لأبحاث التف�سير العلمي والإعجاز العلمي يكون منطلقها �آيات القر�آن
الكريم ولي�س العلوم الكونية المراد �إ�سقاطها على القر�آن الكريم ،وتناول مو�ضوعات،
مناهج الكاتبين عر�ض ونقد ،منهج التف�سير المو�ضوعي في ق�ضايا التف�سير والإعجاز
العلمي ،نموذج تطبيقي للمنهج المر�سوم في المبحث الثاني ،وتو�صلت فيه �إلى النتائج
الآتية ،مراحل التف�سير المو�ضوعي في التف�سير والإعجاز العلمي هي:اختيار المو�ضوع ،و�ضع
خطة منهجية للبحث ،اال�ستقراء والجمع ،ترتيب الآيات وت�صنيفها،البحث التف�سيري :وفيه
يراعى الم�سائل الآتية ،االهتمام ب�أ�سباب النزول �إن وجد ،ـواالهتمام باللغة العربية
يجب �أن َ
وعلومها ،واالهتمام بال�سياق القر�آني ،و االهتمام بالمنقول ،والحذر من الإ�سرائيليات،
منهج التعامل مع العلوم الكونية :يجوز في التف�سير العلمي اال�ست�شهاد بالنظريات العلمية
ذات البرهان العلمي؛ وبالحقائق من باب �أولى� ،أما في الإعجاز العلمي فال يجوز اال�ست�شهاد
�إال بالحقائق العلمية الثابتة ،و�أما الفر�ضيات والت�صورات فال يجوز اال�ست�شهاد بها مطلق ًا،
بل ينبغي االقت�صار على الداللة اللغوية فقط لأن الحجة فيها ،التف�سير والإعجاز العلمي في
القر�آن الكريم ذو طابع تخ�ص�صي جماعي من علماء التف�سير والعلوم الكونية ،وخل�صت
�إلى التو�صيات التالية� ،إن�شاء مركز �أبحاث متكامل من لجان علمية متخ�ص�صة في العلوم
ال�شرعية والعلوم الكونية المختلفة لدرا�سة مو�ضوعات القر�آن الكريم في الق�ضايا الكونية
وفق منهج التف�سير المو�ضوعي ،تقرير مادة �ضوابط التف�سير والإعجاز العلمي في الكليات
والمعاهد ال�شرعية.
 - 1د .مرهف عبد الجبار �سقا�أ�ستاذ م�ساعد في التف�سير وعلوم القر�آن ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية – كلية التربية – جامعة المجمعة.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد:
�أهمية المو�ضوع:
لقد �أولت الأمة لهذا الكتاب الرباني «القر�آن العظيم» عناية فائقة وبينته ب�أنواع من التبيان
العلمي ،فكان منها اللغوي ،وكان منها الفقهي ،وكان منها الكالمي ،وكان منها الأثري...
الخ ،وها هي اليوم تتجه جهود الأمة �إلى بيان لم يكن المتقدمون في غفلة عنه ،ولكن
حتمته ظروف الأمة و�أو�ضاعها الم�ضطربة علمي ًا وثقافي ًا و�سيا�سي ًا �أال وهو التف�سير العلمي
والإعجاز العلمي� ،إذ �صار هذا االتجاه من التف�سير ي�شغل حيزا وا�سعا من الثقافة الإ�سالمية
واهتمام النا�س على كافة الم�ستويات.
وقد انتهج العلماء لعر�ض هذا االتجاه من التف�سير عدة طرق ،ومن �أهمها و�أو�سعها طريقة
التف�سير المو�ضوعي ،وتتجلى �أهمية التف�سير المو�ضوعي في اتجاه التف�سير والإعجاز
العلمي للقر�آن في كون هذه الطريقة تعطي ت�صور ًا كلي ًا متكام ًال للق�ضايا الكونية في القر�آن
الكريم كله ،وتربط بين الآيات وتو�ضح المجمالت وتحل الم�شكالت وتو�ضح المبهمات �إما
من باب تف�سير �آية ب�آية� ،أو من باب تكميل �آية ب�آية �أو من باب تقييد �آية ب�آية..الخ ،فيخرج
القارئ بت�صور قر�آني متكامل حول الق�ضية الكونية المبحوثة.
�سبب اختيار البحث:
ولأهمية هذا االتجاه من التف�سير وعلوم القر�آن واهتمام العلماء به ،وكثرة الكاتبين فيه وغالب
م�ؤلفاتهم تقترب من التف�سير المو�ضوعي ،وعدم و�ضوح منهج في هذه الكتابات؛ ر�أيت �ضرورة
و�ضع منهج من�ضبط لمن ي�شتغل بهذا االتجاه ويعمل به ليبتعد عن الح�شو والزيادات التي ي�ضيع
القارئ بها ،ويركز الباحث في هذا االتجاه على علوم الآية القر�آنية ويدور حولها.
الأبحاث ال�سابقة:
�إذن :يتركز مو�ضوعالبحث حول ال�ضوابط الأ�سا�سية التي ينبغي على المف�سر اتباعها في
التف�سير العلمي للقر�آن بطريقة التف�سير المو�ضوعي وتو�ضيح منهج التعامل مع م�سائل خا�صة
بالتف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن ،ثم تقديم نموذج تطبيقي لمنهج التف�سير المو�ضوعي.
ونحن لو نظرنا في المكتبة القر�آنية ف�إنا نجد م�ؤلفات عديدة في و�ضع منهج التف�سير
المو�ضوعي في القر�آن الكريم عموم ًا ،ولعل من �أ�شهرها كتاب (المدخل �إلى التف�سير
المو�ضوعي للدكتور عبد ال�ستار فتح اهلل ال�سعيد ،وكتاب (التف�سير المو�ضوعي)للدكتور
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م�صطفى م�سلم وغيرهما العديد� ،أما فيما يخ�ص الكتابة في اتجاه التف�سير العلمي
والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم الكتبة في �ضوابط �أبحاث التف�سيرالمو�ضوعي فيه على
وجه الخ�صو�ص ف�إني ال �أعلم من �سبقني في ذلك.
وقد يقول قائل� :إن هذا من علوم القر�آن الكريم ويدخل في عموم التف�سير المو�ضوعي،
فالجواب :هذا �صحيح في العموم ولكن عند التدقيق �ستجد �أن الكتابة في التف�سير العلمي
والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم له خ�صو�صية في منهجية الكتابة وطرح الموا�ضيع ،وقد
عالجت ذلك في ثنايا البحث ،و�س�أترك الحكم للقارئ ي�ستبين الحقيقة.
�أهداف البحث:
 ر�سم منهج علمي من�ضبط لتف�سير القر�آن الكريم تعظيم ًا لكتاب اهلل. و�ضع القواعد العلمية الخا�صة باتجاه التف�سير العلمي والإعجاز العلمي في القر�آنبطريقة التف�سير المو�ضوعي .
 و�ضع خطة علمية منهجية لأبحاث التف�سير العلمي والإعجاز العلمي يكون منطلقها �آياتالقر�آن الكريم ولي�س العلوم الكونية المراد �إ�سقاطها على القر�آن الكريم.
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م�صطلحات البحث:
يت�ألف البحث من الم�صطلحات الآتي:
2
منهج :في اللغةَ :ن َهج الطريق �إذا و�ضح ،وتقول :المنهاج� ،أي :الطريق الوا�ضح  ،ومرادنا
هنا :الطريقة الوا�ضحة لكتابة �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن ،و�إن و�ضوح هذا
الطريق يكون ببيان قواعد و�ضوابط العمل العلمي لهذه الأبحاث.
و�أما التف�سير المو�ضوعي :فهو الفن المدون الذي يعنى ببيان الق�ضايا القر�آنية� ،أي :هو
“علم يبحث في ق�ضايا القر�آن الكريم المتحدة معنى �أو غاية ،وجمع �آياتها المتفرقة،
والنظر فيها على هيئة مخ�صو�صة ،ب�شروط مخ�صو�صة ،لبيان معناها وا�ستخراج
3
عنا�صرها ،وربطها برباط جامع”
و�أما التف�سير العلمي :فهو بيان معاني القر�آن الكريم با�ستنباط مختلف العلوم الكونية
والنف�سية العقلية� ،أو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والمعارف التجريبية ال�صحيحة
بقدر الطاقة الب�شرية وفقا لقواعد ال�شرعية المقررة.4
�أما الإعجاز العلمي فيا لقر�آن فهو� :سبق القر�آن الكريم في الداللة �إلى حقائق في �شتى
مناحي العلم قبل اكت�شاف العلم له او ا�ستقراره على اعتمادها. 5
وبذلك نعلم مرادنا بالعنوان وهو :الطريقة الوا�ضحة (القواعد وال�ضوابط العلمية)
للأبحاث المتعلقة بدرا�سة الق�ضايا الكونية على الخ�صو�ص التي تحدث عنها القر�آن
الكريم وبيان معانيها والعلوم التي دلت عليها من خالل جمع �آياتها المتفرقة ودرا�ستها
على هيئة مخ�صو�صة وفق القواعد وال�ضوابط المبينة فيه.
الكلمات الداللية:
التف�سير العلمي ،الإعجاز العلمي ،منهج ،التف�سير المو�ضوعي� ،أبحاث الإعجاز العلمي،
القر�آن الكريم.
خطة البحث:
وقدجعلت البحث بالإ�ضافة �إلى هذه المقدمة –التي نحن ب�صددها – في ثالثة مباحث،
 - 2انظر :الأزهري  ،حممد بن �أحمد  ،تهذيب اللغة للأزهري مادة نهج  ،41 /6حتقيق :حممد عو�ض مرعب ،طبع دار
�إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الأولى2001 ،م.
 - 3ال�سعيد ،د .عبد ال�ستار فتح اهلل املدخل �إلى التف�سري املو�ضوعي �صـ  ،20ط :دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،الثانية  1411هـ.
� - 4سقا د .مرهف عبد اجلبار ،منهج التف�سري والإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي �ضوابط وتطبيقات ،62 /1 ،ط :دار
حممد الأمني دم�شق ،الأولى  2010م..
 - 5الم�صدر ال�سابق . 93 /1
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ثم خاتمة.
المبحث الأول :مناهج الكاتبين عر�ض ونقد.
المبحث الثاني :منهج التف�سير المو�ضوعي في ق�ضايا التف�سير والإعجاز العلمي.
المبحث الثالث :تطبيق منهج التف�سير المو�ضوعي في التف�سير والإعجاز العلمي.
الخاتمة�:أذكر فيها �أهم النتائج والتو�صيات.
هذا :و�أ�س�أل اهلل تعالى التوفيق للحق في القول والعمل ،و�أن يلهمنا ر�شدنا ،ويغفر لنا
�أخطاءنا ،كما �أ�س�أل اهلل تعالى �أن يكتب النفع بهذا البحث و�أن تتلقاه الأمة بالقبول والحمد
هلل رب العالمين.
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المبحث الأول
مناهج الكاتبين عر�ض ونقد
لقد ن�شطت حركة التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم في �أوائل القرن الرابع ع�شر الهجري
عندما انتف�ض بع�ض علماء الأمة يردون دعاوى تعار�ض الدين مع العلم ولزوم ترك القر�آن
واعتبار الح�ضارة الوافدة من الغرب هي الحل الذي �سينقذ الم�سلمين من وهدة التخلف
لينقلها �إلى منارة التقدم ،ف�ألف ال�سيد محمود �شكري الآلو�سي( 1273ـ 1341هـ) – حفيد
المف�سر �أبي الثناء – كتابه( :ما دل عليه القر�آن مما يع�ضد الهي�أة الجديدة القويمة
البرهان) م�ساند ًا فيه قول فيثاغورث ب�أن حركة الأر�ض تابعة لل�شم�س ،و�أن الأر�ض كباقي
الكواكب ال�سيارة معلقة بفعل الجاذبية ،ور�أى �أن هذا القول ال يتعار�ض مع القر�آن وال�سنة
و�إال لما التفت �إليه ،6فتناول الآيات المتعلقة بذلك في كل �سورة �سورة.
ثم �ألف ال�شيخ محمد بخيت المطيعي (1935 – 1854م)( ،تنبيه العقول الإن�سانية لما في
�آيات القر�آن من العلوم الكونية العمرانية) 7الذي �ألفه في الرد على دعوى م�ست�شرق يطعن
في القر�آن ،فجعل ال�شيخ المطيعي رحمه اهلل كتابه على مو�ضوعات قر�آنية ،فيذكر الآيات
القر�آنية ويف�سرها تف�سيرا بارع ًا ،ثم يدعم تف�سيره بالمعارف المختلفة وي�شرح الق�ضية
المو�ضوعة ويذكر الخالف ويفند الآراء ويدح�ض �آراء الم�ست�شرقين ،فتكلم بهذه الطريقة
عن خلق الإن�سان ،وعن ال�سموات والأر�ض وتعدد الأقمار وال�شمو�س..الخ.
وبمثل ذلك قام ال�شيخ محمد وفا الأميري في كتابه (الإ�شارات العلمية في القر�آن الكريم)،8
وقد تميزت م�ؤلفات العالمة الآلو�سي وال�شيخ المطيعي وال�شيخ الأميري بح�سن ال�صياغة
وقوة التف�سير واال�ستدالل ،بل ويتميز كتاب العالمة الآلو�سي بترتيبه المعتبر ح�سب ال�سور،
�إال �أن كتاب ال�شيخ الأميري �أ�سهب م�ؤلفه بالمعلومات الكونية حتى طغت على تف�سير الآيات
بل غيبها ،مع تكرار لبع�ضها في مواطن مختلفة.
ثم توالت الم�ؤلفات في هذا االتجاه ،وكلما ا�ستجد �أمر في ق�ضايا الكون من علوم تجريبية �أو
تطبيقية �أو فلكية ظهر ما يقابلها من الأبحاث التي تريد �إثبات وجودها وربطها بالقر�آن الكريم.
 - 6انظر :الآلو�سي ،محمود �شكري ،ما دل عليه القر�آن مما يع�ضد الهي�أة الجديدة القويمة البرهان �صـ  4 ،3تحقيق:
زهير �شاوي�ش ،ط المكتب الإ�سالمي� ،أولى .1960
 - 7تنبيه العقول الإن�سانية لما في �آيات القر�آن من العلوم الكونية والعمرانية محمد بخيت المطيعي ،تقديم:عبد الرحمن
عي�سى ط مكتبة �أحمد ربيع ،حلب 1969م.
 - 8طباعة دار الر�ضوان حلب الطبعة الثانية 1401هـ ،وقد طبع الكتاب �أول مرة عام  1389هـ ،.والأ�ستاذ الأميري من
�أعيان القرن الرابع ع�شر الهجري ولد في حلب ودر�س في الأزهر.

26

مجلة ت�أ�صيل العلوم

منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم

ثم كان القرن الخام�س ع�شر الهجري فكثرت الم�ؤلفات في هذا االتجاه وتنوعت ،وبرزت معالم
التف�سير المو�ضوعي فيها �أكثر من حيث تناول ق�ضية بعينها وبحثها في القر�آن الكريم ،ف�ألف
الدكتور زغلول النجار العديد من الم�ؤلفات المتعلقة بذلك كـ( :ال�سماء في القر�آن الكريم)،9
و( :المفهوم العلمي لجبال في القر�آن الكريم) ،10و( :النبات في القر�آن الكريم) 11في ثالثة
�أجزاء ،كما �ألف الدكتور كارم ال�سيد غنيم والدكتور عبد العظيم محمد الجمال كتاب( :الجراد
في القر�آن الكريم والعلم الحديث) ،12ومما �صدر �أي�ضا( :العلوم الفلكية في القر�آن الكريم)
للدكتور �سيد وقار �أحمد ح�سيني ،13وكتاب (من الإعجاز العلمي في القر�آن الكريم في �ضوء
الدرا�سات الجغرافية الفلكية والطبيعية) للدكتور ح�سن �أبو العينين 14وجعله في جزئين ،وكتاب
(الركام المزني والظواهر الجوية في القر�آن الكريم) ل�صالح الدين عارف جنيد.15
وبالنظر في هذه الم�ؤلفات جميعها نجد �أنها ت�شترك بالمالحظات الآتية:
 �إن الكاتبين لهذه الم�ؤلفات لي�سوا من ذوي التخ�ص�صات العلمية ال�شرعية ،و�إنمامن التخ�ص�صات العلمية الكونية المختلفة ،ولذلك فقد كثرت في كتاباتهم الأخطاء
المنهجية العلمية الآتية.
 الإطناب في �سرد المعلومات الكونية المتعلقة بق�ضية البحث ،حتى ت�صل �أحيان ًا �إلىذكر جزئيات ال عالقة لها بداللة الآيات وال تت�صل بها في المو�ضوع العام.16
 االخت�صار المخل في تف�سير الآيات ،وقد يكون التف�سير عند بع�ضهم فيما ال عالقة لهبالبحث فيدخل الإ�سرائيليات ،وقد ي�ست�شهد بالتوراة والإنجيل كما في كتاب الجراد
في القر�آن الكريم والعلم الحديث ،17بل �إنك تجد في كتاب الركام المزني خروج ًا عن
اتفاق المف�سرين و�شذوذا في اال�ستدالل.18
 - 9طباعة :دار المعرفة للطباعة والن�شر والتوزيع ـ طبعة ثانية.2005 ،
 - 10طباعة مكتبة ال�شروق الدولية ،م�صر،
 - 11طباعة :مكتبة ال�شروق الدولية ،م�صر ،الثانية .2005
 - 12طباعة دار ال�صحوة ،م�صر ،الأولى 1988م.
 - 13طباعة دار طال�س� ،سوريا ،الثانية .1996
 - 14طباعة :مكتبة العبيكان ،ال�سعودية� ،أولى .1996
 - 15طباعة :مطبعة الزرعي دم�شق� ،أولى 1999م.
 - 16انظر مث ًال :النبات في القر�آن الكريم للدكتور زغلول النجار.135 /5
 - 17انظر ال�صفحات من � ،31إلى  33من كتاب الجراد في القر�آن والعلم الحديث ،فقد �أتى الم�ؤلفان بن�صو�ص من
التوراة على تعذيب بني �إ�سرائيل بالجراد.
 - 18انظر مث ًال :ال�صفحات  ،47 ،42 ،40من كتاب :الركام المزني والظواهر الجوية في القر�آن الكرمي.
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 ال توجد خطة وا�ضحة لهذه الم�ؤلفات يمكن اعتبارها ،فبع�ضهم ي�سرد المعلوماتويدخل فيها الآيات على �أنها بيان لها ،و�آخرون يذكرون الآيات �أو الآية المتعلقة بالق�ضية
الكونية المبحوثة ثم يف�سرونها ثم يذكرون المعلومات المتعلقة بها على الوجه المتقدم
من الإطناب .ومنهم من يذكر الآية ثم ي�سرد ما يتعلق ب�سورة الآية من مو�ضوعات
ومكان النزول وما تحتويه من �آيات كونية..الخ ،ثم يف�سر الآية التي هي محل البحث،
ثم ي�سرد المعلومات الكونية ذات العالقة ،19بل قد تجد بع�ضهم يذكر الآية ثم يدخل
في مو�ضوعه مبا�شرة دون بيانها �أو ذكر تف�سيرها �أو وجه ارتباطها بالق�ضية العلمية
كما في كتاب الدكتور �أبو العينين ،وكتاب الدكتور �سيد وقار.
 ال يوجد في �أغلب هذه الكتب بيان وجه داللة الآية على المعلومة التي يراد اال�ستداللعليها ،وال تجد �أي�ضا وجه الإعجاز العلمي في الآية.
 بع�ضهم نظر في مقدمة كتابه لقواعد و�ضوابط ينبغي التزامها في التف�سير والإعجازالعلمي للقر�آن ،ولكن بالمقارنة بين النظرية والتطبيق تجد مفارقات مختلفة ،و�أغلب
هذه المخالفات في اللغة وفي معاني الحروف وفي �أنواع الدالالت ،كما في كتاب ال�سماء
في القر�آن الكريم مث ًال� ،إذ خالف الكاتب اللغة عند اال�ستدالل على الثقوب ال�سوداء في
قوله تعالىَ ) :فلاَ �أُ ْق ِ�س ُم ِبا ْل ُخ َّن ِ�س ا ْل َج َوا ِر ا ْل ُك َّن ِ�س (التكوير. )1620 ،15 :
	�إخراج الآيات عن �سياقها العام والخا�ص وك�أنها نزلت دلي ًال على الق�ضية المرادالبحث عنها فقط.21
هذه �أهم المالحظات العامة التي ال يخلو منها �أو من �أحدها بحث من �أبحاث التف�سير
والإعجاز العلمي في القر�آن يم�شي على طريقة التف�سير المو�ضوعي ،ولعل ال�سبب الجامع
لوجود هذه المالحظات هو عد التخ�ص�ص ال�شرعي للم�ؤلفين مما جعل اهتمامهم ين�صب
على المو�ضوع دون مراعاة المنهجية العلمية ،ولذلك ف�إن �أغلب هذه المالحظات ال تجدها
في الكتب التي �ألفها المتخ�ص�صون بالعلوم ال�شرعية وخا�صة التف�سير وعلوم القر�آن.
 - 19انظر كتاب النبات في القر�آن الكريم ،وقارنه بكتاب المفهوم العلمي للجبال في القر�آن الكريم ،وكالهما للدكتور
زغلول النجار ،و�ستجد خالفا بينهما في طريقة البحث ،ففي كتاب «المفهوم العلمي للجبال» يف�سر الآيات دون التعر�ض
للكالم على �سورها كما كان يفعل في كتاب «النبات في القر�آن» �أو كتاب «ال�سماء في القر�آن».
 - 20انظر :ال�سماء في القر�آن الكريم �صـ � ،213إلى  ،216ثم انظر �صـ  ،227فقد خالف اللغة عند اال�ستدالل على الثقوب ال�سوداء.
 - 21انظر على �سبيل المثال ،بحث :دالالت ال�سياق القر�آنية على وجود الثقوب ال�سوداء� ،سعيد حمود اليامي ،مجلة
الإعجاز العلمي �صـ  ،23العدد  ،23رجب1423هـ�.إذ ا�ستدل بتكوير ال�شم�س واندثار النجوم  -وهي من �أهوال يوم القيامة-
على ظاهرة الثقوب ال�سوداء.
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ثم ظهرت محاولة ت�صنيف الآيات ذات الداللة الكونية بمجموعات مو�ضوعية ،وهي محاولة
ت�ستحق ت�سليط ال�ضوء عليها ،لجدتها و�أهميتها في التف�سير المو�ضوعي ،فقد قام الطبيب
الدكتور محمد جميل الحبال بالتعاون مع الدكتور مقداد مرعي الجواري ،في كتاب(العلوم
في القر�آن الكريم) 22بجمع الآيات الكونية في القر�آن الكريم وت�صنيفها على مجموعات
علمية ،و�شرح الم�ؤلفان طريقة الت�صنيف لهذه الآيات – كما يقوالن – (ح�سب نوع الإ�شارة
العلمية) ،و�أنواع الإ�شارة بتق�سيمهم �أربعة ،ونذكرها هنا باخت�صار:23
�أحدها – كما يقوالن « -الإ�شارات العلمية الوا�ضحة �أو المبا�شرة (التخ�ص�صية)» ومثال
لها ب�آية النحل تحت عنوان الع�سل غذاء ودواء.24
الثانية« :الإ�شارات العلمية العامة (الإجمالية) ك�أ�ضرار الزنا.
الثالثة« :الإ�شارات العلمية غير المبا�شرة (التلميحية) ،كالإ�شارة �إلى �ضيق ال�صدر في �أعالي الجو

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼالأنعام١٢٥ :

الرابعة :الإ�شارات العلمية الم�ستنبطة ،كمدة �أقل الحمل ،وحركة الأر�ض.
يقول الم�ؤلفان( :في هذه المرحلة تم جمع وت�صنيف الآيات التي تحوي الإ�شارات الكونية
ح�سب النقاط �سابقة الذكر على �أبواب المعرفة والعلوم المختلفة وذلك ح�سب فهمنا
ومعرفتنا واعتمادا على الم�صادر المذكورة ..وقد تكون هناك �آيات �أخرى ذات دالالت
علمية ،ولكننا لم ندخلها في الدرا�سة لق�صور علمنا وفهمنا بها ،وقد يتو�صل �إليها �آخرون
في الوقت الحا�ضر �أو في الم�ستقبل ،..وقد يكون هناك مو�ضوعات علمية �أخرى لم ندرجها
في البحث وقد يتو�صل �إليها المتخ�ص�صون بها.25)..
وعندما تتعدد العلوم الم�شار �إليها في الآية الواحدة فيتكرر ذكر الآية عند كل علم م�صنف لديهم.
وو�ضع الم�ؤلفان في ح�سبانهما الإطار الإيماني الذي وردت فيه الآيات الم�صنفة ،فقاال( :تمت
درا�سة الآيات الم�شار �إليها من خالل المعاني الإيمانية في كل �آية ،وتم ت�صنيفها باعتبار
وجود �أحد �أركان الإيمان ال�ستة ،26)..ولذلك فعند ذكر الآية ف�إنهما ي�ضعان خط ًا تحت الداللة
 - 22طباعة دار النفائ�س ،بيروت �أولى 1998م.
 - 23العلوم في القر�آن �صـ 23فما بعد.
 - 24الم�صدر ال�سابق �صـ .24
 - 25الم�صدر ال�سابق �صـ .29
 - 26الم�صدر ال�سابق �صـ . 31
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الإيمانية ،وقو�سان على المقطع الذي فيه الداللة العلمية ومثال ذلك :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ النحل٨٨ :

وهكذا.

ولذلك فقد و�ضعا ك�شافين في كتابهما �أحدهما (ك�شاف الإ�شارات العلمية) ،27وك�شاف ًا لـ
(الإ�شارات الإيمانية)� ،28أعادا ت�صنيف الآيات في هذا الك�شاف الأخير ح�سب �أركان الإيمان.
وقد �أقر الم�ؤلفان ب�أن مثل هذا الم�شروع يحتاج لجهود مت�ضافرة و�أن درا�ستهم هذه (محاولة
�أولية في هذا المجال ،قد تفتح �آفاق ًا كثيرة للآخرين في الم�ستقبل).29
ثم طبق هذه الطريقة الدكتور محمد جميل الحبال باال�شتراك مع الدكتور ومي�ض العمري
في كتابيهما (الطب في القر�آن)� ،30إذ ا�شتمل الكتاب على نحو � 350آية م�صنفة لـ 17
مو�ضوع ًا طبي ًا ،ثم ربط هذه الإ�شارات ب�أركان الإيمان ال�ستة ،ثم تبعهما المهند�س �أحمد
عامر الدليمي في كتابه (المياه في القر�آن ،منهاج لتف�سير الإ�شارات العلمية في الآيات
القر�آنية) ،31فقد حوى كتابه نحو � 265آية ،م�صنفة �إلى  13علم ًا متخ�ص�صا في مجال
المياه ،وفيها نحو � 538إ�شارة علمية – كما يقول الم�ؤلف ،32وقد ربط الم�ؤلف هذه الآيات
ب�أركان الإيمان ال�ستة باعتبار �أن الهدف من هذه الآيات وذكر العلوم التي فيها �إنما لإقامة
الحجة على النا�س.33
وقد �أح�سن الديلمي في عر�ض مو�ضوعات كتابه واال�ستفادة من الآيات القر�آنية وطريقة
عر�ضها� ،إال �أنه ي�ؤخذ على �أ�صحاب هذا المنهج الآتي:
ـ لم يبينوا ب�شكل وا�ضح المنهج المتبع حال كون الآية ذات داللة مفتوحة ت�ستوعب كل
العلوم ،مع �أنهم تعر�ضوا لذكر ذلك ،34كما في قوله تعالىَ )) :و َخ َلقَ ُك َّل َ�ش ْيءٍ َف َق َّد َر ُه
َتق ِْدي ًرا (الفرقان.)2 :
ـ متابعة الم�ؤلفين لمن �سبقهم في اال�ستدالالت على العلوم دون تمحي�ص ،كمتابعتهم
 - 27الم�صدر ال�سابق �صـ � 67إلى �صـ .84
 - 28الم�صدر ال�سابق من �صـ � 85إلى �صـ .97
 - 29الم�صدر ال�سابق �صـ .29
 - 30طباعة دار النفائ�س ،بيروت ،الأولى 1997م.
 - 31طباعة دار النفائ�س ،بيروت �أولى 2002م ،والم�ؤلف يحمل ماج�ستير في علم المياه.
 - 32الم�صدر ال�سابق �صـ .12
 - 33الم�صدر ال�سابق �صـ .15
 - 34انظر :العلوم في القر�آن �صـ .31
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في اال�ستدالل بقوله تعالى ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ال�سجدة٥ :

على ح�ساب ال�سرعة الكونية «�سرعة ال�ضوء».35
ـ عدم ا�ستخدام الم�صطلحات العلمية في بيان نوع الداللة ،فا�ستخدامهم لكلمة «الإ�شارة
العلمية» و»الإ�شارة التلميحية» ،ا�ستخدام لم�صطلح دارج غير �سليم ،والإ�شارة هي �إحدى
�أنواع الداللة القر�آنية المعبر عنها ب�إ�شارة الن�ص ،وهي الداللة الم�ستنبطة لغير ما �سيقت
له الآية ،وهذا المعنى غير مراد بهذا اال�ستخدام ،فكان الأح�سن ا�ستخدام مفردة الداللة،
ولعل عذرهم في ذلك كونهم غير مخت�صين بالعلوم ال�شرعية فعبروا بما عرفوا.
ـ اعتبارهم ال�سياق الإيماني فقط في تف�سير الآيات ،دون اعتبار �سياق نظم الآية منا�سبتها
لما قبلها الذي قد ي�ساعد كثير ًا على بيان الآية وتو�سيع الداللة �أو تقييدها.
ومع هذه المالحظات �إال �أن منهجهم قمن باالعتبار والنظر والمتابعة واهلل �أعلم.

 - 35الم�صدر ال�سابق �صـ .20
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المبحث الثاني
منهج التف�سير المو�ضوعي في ق�ضايا التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن
�إن منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي على الخ�صو�ص ال يخرج
في مبادئه العامة عن منهج وخطوات التف�سير المو�ضوعي في الإطار العام ،ولكن نظر ًا
لح�سا�سية هذا النوع من الأبحاث ف�إن ثمة ق�ضايا خا�صة بهذا اللون من التف�سير ال بد
من بيانها في هذه الخطوات العامة� ،إ�ضافة �إلى ق�ضايا منهجية خا�صة ب�أبحاث التف�سير
والإعجاز العلمي ،مثل :منهج التعامل مع المعلومات الكونية في التف�سير المو�ضوعي.
�إن درا�سة ق�ضية ما من الق�ضايا العلمية الكونية في القر�آن الكريم؛ تتطلب من الباحث
الدراية الجيدة فيما قيل عن هذه الق�ضية في العلوم الكونية �أثناء عملية التف�سير ومحاولة
ا�ستثمار الدالالت اللغوية في توظيف العلوم الكونية لتجليتها وتو�سيع معانيها ،وحتى ي�سلم
للباحث ذلك ،فال بد له من اتباع المراحل الآتية:
المرحلة الأولى :اختيار المو�ضوع� :إن الأ�صل في الإعجاز العلمي في القر�آن الكريم هو
معرفة هدي القر�آن و�سبقه في بيان الق�ضية الكونية المدرو�سة ،وبيان الت�صور الذي ر�سمه
القر�آن الكريم لهذه الق�ضية ،ولئن كان الواقع العلمي له �أثر في اختيار المو�ضوع؛ لكن ال
بد �أن يبقى القر�آن هو الأ�صل الذي ينبغي االعتماد عليه في تقرير الت�صور الكوني لهذه
الق�ضية العلمية المبحوث فيها ا�ستدال ًال �أو ا�ستنباط ًا ،ويبقى دور الواقع العلمي في بيان
الق�ضية العلمية في القر�آن الكريم في �إطار ما يدل عليه الن�ص القر�آني.
وهنا �أمران مهمان ينبغي ذكرهما:
�أحدهما :ينبغي على الباحث �أن يختار مو�ضوع ًا له وجود في القر�آن  -ولو ا�ستدال ًال  -بغير تكلف
وتع�سف ،فال يجوز للباحث �أن يتكلف (فيحاول �أن يدخل في القر�آن كل �شيء م�ستحدث في
العلوم وال�صناعات ،بدعوى �شمول القر�آن لكل �شيء من هذه الو�سائل ،كما كتب بع�ضهم بحث ًا
بعنوان :الأطباق الطائرة في �ضوء القر�آن ،وكتب �آخر :القنبلة الذرية في القر�آن الكريم).36
الأمر الثاني :هو �أن يكون الباحث على قناعة ودراية بالبحث الذي يختاره ،ب�أن تكون الفكرة نا�ضجة
ووا�ضحة في ذهنه ،وقد تهي�أ لها و�أخذ الأ�سباب الالزمة علمي ًا وعقلي ًا ونف�سي ًا للكتابة فيها.
وفي هذه المرحلة ي�ضع الباحث عنوان ًا �أولي ًا لبحثه يبين م�ضمون البحث ومدلوله ،ثم �إن
�شاء يعدل في العنوان �أو يغير فيه ح�سب ما يراه منا�سب ًا ،ولكن ما ي�شترط في اختيار العنوان
 - 36انظر :فتح اهلل ال�سعيد ،د .عبد ال�ستار ،المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي� ،،صـ ،59ط دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية،
م�صر ،الثانية1991 ،م.
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هو �أن يكون معبر ًا عن الم�ضمون ب�شكل وا�ضح و�أن يراعي فيه الم�صطلحات ال�شرعية.37
وقد جعل بع�ض الف�ضالء ممن كتب في منهج التف�سير المو�ضوعي اختيار العنوان الخطوة
الأولى من خطوات التف�سير المو�ضوعي ،وقد يلمحون الختيار المو�ضوع عر� ًضا ،38مع �أن
اختيار المو�ضوع مقدم من اختيار العنوان و�أكثر �أهمية.
المرحلة الثانية :و�ضع خطة البحث :والمراد بو�ضع خطة البحث :و�ضع العناوين الأ�سا�سية
للق�ضايا والموا�ضيع الفرعية والجزئية التي �سيتعر�ض لها بحث التف�سير المو�ضوعي عندما
يكون بحثه مطو ًال مفرع ًا.
وهذه المرحلة مبنية على �سالمة المرحلة الأولى في اختيار المو�ضوع ،لأن العناية بخطة
البحث في بداية الأمر يدل على الت�صور الوا�ضح للق�ضية المبحوثة في القر�آن الكريم ،ويحدد
الأولويات التي ينبغي �أن ي�صرف الجهد لها .ويوفر الوقت الكثير للباحث كي ال يت�شتت في
فرعيات متعدد ومت�شعبة ،يقول الدكتور م�صطفى م�سلم( :ال بد للباحث من االلتزام بمنهج
البحث العلمي عندما ي�ضع مخطط البحث للمو�ضوع...،ف�إن كان المو�ضوع مت�شعب المباحث
عندئذ من و�ضع تمهيد يبين الباحث فيه منهجه في تناول المو�ضوع،
والمجاالت؛ البد
ٍ
(يق�سمه �إلى �أبواب وف�صول ومباحث� ،)..أما �إذا كان المو�ضوع محدد المعالم والآفاق وا�ضح
عندئذ على �شكل مقالة علمية تتكون من مقدمة
المجاالت ،قليل العنا�صر؛ فال ب�أ�س من بحثه
ٍ
39
و�صلب المو�ضوع وخاتمة ...ويدون خال�صة ما تو�صل �إليه في الخاتمة ب�شكل موجز) .
المرحلة الثالثة :اال�ستقراء والجمع :والمراد باال�ستقراء �أن يتتبع الباحث الآيات القر�آنية
المتعلقة بالق�ضية الكونية المراد بحثها في القر�آن الكريم،ويكتبها على بطاقة خا�صة ،ثم
يجمع هذه الآيات مع بع�ضها لينتقل �إلى مرحلة الترتيب والت�صنيف.
واال�ستقراء في �أبحاث التف�سير المو�ضوعي على نوعين:
�أحدهما :تام ،والمراد به ا�ستقراء كامل القر�آن ا�ستقرا ًء دقيق ًا يتم من خالله جمع كل
ما يتعلق بالق�ضية المبحوثة ن�ص ًا �أو ا�ستدال ًال .كمو�ضوع حركة الكون وكروية الأر�ض،
وكالحديث عن النجوم في القر�آن الكريم ..ونحو ذلك.40
 - 37ينظر :المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي ،د .عبد ال�ستار �صـ .59
 - 38انظرمث ًال :د� .أحمد ال�سيد الكومي ،د .محمد �أحمد يو�سف القا�سم ،التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم �صـ 23ط
م�صر 1402هـ ،د.م�صطفى م�سلم ،مباحث في التف�سير المو�ضوعي �صـ  37ط دار القلم دم�شق الأولى 1420هـ.
 - 39مباحث في التف�سير المو�ضوعي �صـ ،38وما بين ) اخت�صار لكالم ف�ضيلته بت�صرف مني.
 - 40وهذا النوع في اال�ستقراء ي�ستخدم في نوع التف�سير المو�ضوعي «الب�سيط» كما عبر عنه الدكتور عبد ال�ستارفي
المدخل ،ينظر :المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي �صـ.62
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واال�ستقراء الآخر :غير تام ،ويراد به التتبع للآيات المتعلقة بالق�ضية المبحوثة ب�شكل مبا�شر
وبداللة ظاهرة� ،أو بتتبع الآيات التي تجمع �أطراف المو�ضوع ب�شكل جامع لفظ ًا وا�ستدال ًال،41
كمراحل خلق الجنين ،فالآيات التي تن�ص على مراحلة الأ�سا�سية قد ن�ص القر�آن عليها ولكن
ثمة �آيات تدخل في هذا المو�ضوع ب�شكل غير مبا�شر كخلق �سمعه وب�صره مث ًال ،ففي اال�ستقراء
التام ينبغي �أن تدخل في الح�سبان ،و�أما في اال�ستقراء غير التام فال تدخل.
�إن جمع الآيات لم يعد يعتمد كثير ًا على المعاجم المفهر�سة� ،أو كتب المفردات والوجوه والنظائر
وغير ذلك� ،إذ بتو�سع ا�ستعمال الحا�سوب وتطور البرامج الحا�سوبية التي تعتني بالقر�آن وعلومه
�صار من ال�سهل جد ًا جمع الآيات القر�آنية من خالل البحث عن المفردة ،بل هناك برامج
رتبت �آيات القر�آن ح�سب الموا�ضيع كبرنامج �صخر (تف�سير القر�آن الكريم) مث ًال ،والذي �أراه
�أن الباحث الجاد والمخل�ص في بحثه ال يكتفي بهذه الطريقة في البحث ،ولكن ال بد له من �أن
ي�ستوعب قراءة القر�آن بت�أني من �أوله �إلى �آخره ليتناول الآيات المتعلقة بق�ضيته الكونية ح�سب
�سياقها ،نعم قد تكون بع�ض الأبحاث ال تحتاج هذه الطريقة كمن يريد الكتابة عن داللة ال�سماء
في القر�آن و�أن يتناول كل الآيات التي فيها «�سماء» ،في�سعفه مثل هذه البرامج الحا�سوبية �أو
�إ�صدارات القر�آن الكريم الإلكترونية كم�صحف المدينة المنورة للن�شر الإلكتروني مث ًال ،ولكن
هذا لن يغنيه في العودة �إلى القر�آن ليقر�أ الآية في �سياقها ونظمها.
ولذلك على من �أراد جمع الآيات ب� َّأي طريقة كانت� :أن ي�ستعين بم�صحف على هام�شه بيان
المفردات� ،أو تف�سير ًا مخت�صر ًا ،وعندما ي�ستخرج الآية على بطاقتها الخا�صة ي�سجل معها
تف�سير ًا مخت�صر ًا يدل على مو�ضوعها وما تحتويه من عناوين محتملة (موا�ضيع فرعية
تدخل في الق�ضية الكونية المبحوثة).
وهذه الطريقة في اال�ستقراء ت�ساعد الباحث على الت�صنيف ال�سليم للآيات في المو�ضوعات
المت�شعبة والأبحاث المطولة ،وتك ِّون لديه ملكة تف�سيرية تقوي ا�ستدالله �أثناء �صياغة البحث الأخيرة.
المرحلة الرابعة :ترتيب الآيات وت�صنيفها:
بعد �أن يجمع الباحث الآيات المتعلقة بالق�ضية الكونية المدرو�سة - ،وكان قد اطلع على معانيها
جملة كما تقدم -؛ يقوم بترتيبها ح�سب اتفاقها وافتراقها في المو�ضوع ،وال ي�شترط �أن يكون لكل
مو�ضوع جزئي عدد من الآيات فقد تكون �آية واحدة مو�ضوع ًا جزئي ًا �ضمن درا�سة ق�ضية كونية،
كما �أنه يمكن �أن يتكرر اال�ست�شهاد ب�آية واحدة عدة مرات لتداخلها مع �آيات �أخرى في مو�ضوعات
فرعية ،ف�إن قوله تعالى  -مث ًال  ) :-ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
 - 41وهذا النوع من اال�ستقراء ي�ستخدم في التف�سير المو�ضوعي «الو�سيط» كما عبر عنه د .عبد ال�ستار في المدخل،
ينظر المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي �صـ .62
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ( الحج ) 5:تت�ضمن عدة ق�ضايا كونية،
�أبرزها :عالقة الماء باهتزاز التربة ،و حركة التربة و�أثرها في الزراعة ،وهكذا ،..وعلى كل ف�إن
ت�صنيف وترتيب الآيات �أمر اجتهادي يعود لمدى تمكن الباحث في �أ�صول اال�ستنباط والبيان.
وقد ذهب بع�ض الف�ضالء �إلى �أن الترتيب ينبغي �أن يكون ح�سب زمن النزول� ،أي ترتيب ًا
تاريخي ًا بتمييز المكي والمدني( ،42ومن العجيب �أن نرى جل الذين �صنفوا في التف�سير
المو�ضوعي وجعلوا هذا الترتيب التاريخي �شرط ًا للتف�سير المو�ضوعي لم يلتزموا هذا
ال�شرط في تف�سيرهم ،ولم يطبقوه ب�شموله �إال في موا�ضيع الأحكام حيث يتعين �أحيان ًا
معرفة �سبب النزول �أو الوقوف على �سببه.43)..
�إننا لو دققنا النظر ال نجد لهذا التقييد في الترتيب والت�صنيف فائدة مهمة في بع�ض
مو�ضوعات القر�آن الكريم ،وعلى الأقل ف�إن هذا الترتيب ال فائدة منه في �أبحاث التف�سير
والإعجاز العلمي ،لأن المراد من هذا النوع من التف�سير معرفة هداية القر�آن في الآفاق
ومعرفة العوالم والأكوان ،والعلم بالت�صوير القر�آني لحقيقة الق�ضية الكونية ،وبيان �سبق
القر�آن في الداللة على ق�ضايا كونية متعددة ،وال ي�ضيرنا في الترتيب والت�صنيف معرفة
ما �إذا كانت الآية مكية �أو مدنية ،و�إن ما يهمنا في ت�صنيف الآيات هو مالحظة المو�ضوع
الفرعي الذي يجمع �آيات بعينها �ضمن المو�ضوع الكلي ،فالباحث مث ًال في الماء في القر�آن
الكريم� ،سيجد �أن القر�آن ذكر م�صادر الماء ،ووظائفه ،و�أحواله ،ودورته...،الخ ،فعلى
الباحث �أن يقوم بجمع الآيات المتعلقة بكل معنى من هذه المعاني �ضمن مجموعتها،
(حيث يبد�أ بتنظيم الآي وت�صنيفها على نحو خا�ص يعين على اال�ستنباط منها والربط
بينها والخروج منها بر�ؤية جامعة لمختلف ق�ضاياها الجزئية).44
المرحلة الخام�سة :البحث التف�سيري للآيات :وهذه المرحلة هي لب المو�ضوع ،و�أهم
مراحله؛ بل حقيقته التي ينبغي على الباحث �أن يولي لها اهتمام ًا كام ًال ،فبعد �أن يتم
جمع الآيات القر�آنية على مو�ضوعات متنا�سبة يجمعها عنوان واحد ينبغي على الباحث �أن
ي�ستوعب درا�سة الآيات درا�سة علمية وافية مت�أنية ،بالرجوع �إلى كتب التف�سير التحليلي،
والتعرف على �أ�سباب نزولها �إن وجدت ،و�إلى الألفاظ وا�ستعماالتها والروابط بين الألفاظ
 - 42انظر� :شريف ،محمد �إبراهيم ،اتجاهات التجديد في تف�سير القر�آن الكريم في م�صر� ،صـ ،503دار التراث،
القاهرة� ،أولى 1982م ،المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي ،د.عبد ال�ستار �صـ ،63مباحث في التف�سير المو�ضوعي د.
م�صطفى �صـ ،37التف�سير المو�ضوعي للكومي والقا�سم �صـ .23
 - 43ر�شواني ،د� .سامر عبد الرحمن ،منهج التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم ،درا�سة نقدية� ،صـ  ،153ط :دار الملتقى
حلب الأولى 2009م.
 - 44منهج التف�سير المو�ضوعي د .ر�شواني �صـ.152
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في الجملة وبين الجملة في الآية وبين الآيات في المجموعة ،45ويعلم ما يتعلق بداللتها
من حيث العموم والخ�صو�ص والمطلق والمقيد« ،وبذلك يكون التف�سير الحليلي �ضرورة
للتف�سير المو�ضوعي ،فهما يتعاونان وال يتعار�ضان ،بل يتكامالن لخدمة الن�ص القر�آني».46
ويجب في هذه المرحلة الكالم على م�سائل �ضرورية يجب الأخذ بها في التف�سير المو�ضوعي
في اتجاه التف�سير والإعجاز العلمي:
الم�س�ألة الأولى :االهتمام بما يتعلق بالآية من �أ�سباب النزول �إن وجد:
ذلك لأن �سبب النزول يزيل الإ�شكال عن معنى الآية ،كما يقول ابن دقيق العيد(ت 702هـ):
(طريق قوي في فهم معاني القر�آن) ،ويقول ابن تيمية(ت728هـ)( :معرفة �سبب النزول يعين
على فهم الآية ف�إن العلم بال�سبب يورث العلم بالم�س َّبب)� ،47إذن معرفة �سبب النزول طريق من
طرق بيان الآية ومعرفة الجو العام الذي نزلت فيه الآية وما يحيط بها من مالب�سات،
وال يعني معرفة �سبب النزول �أن يذكره الباحث في التف�سير المو�ضوعي ،بل المراد هنا لزوم
االطالع على معرفة الجو الذي نزلت به الآية لق�صد المعنى مما ي�ساعد في بيان الق�ضية
المبحوثة ،ثم �إن كان ذكر �سبب النزول يفيد البحث التف�سيري فيذكره و�إال فيكفي الإ�شارة �إليه.
الم�س�ألة الثانية :االهتمام باللغة وعلوم العربية:
�إن القر�آن الكريم نزل بل�سان عربي مبين ،و�إن التعر�ض لبيانه وفهمه ال بد �أن يكون في �ضوء
ل�سان العرب وت�صريفاتهم في الكالم ،لأن العلوم التي يراد اال�ستدالل عليها في القر�آن
الكريم مكنونة في دالالت الن�ص القر�آني المنزل بالل�سان العربي ،واالعتناء بهذا الجانب
في التف�سير المو�ضوعي ركن ركين و�أ�صل �أ�صيل ال يجوز تغافله وال الت�ساهل فيه ،يقول
الزرك�شي رحمه اهلل(ت764هـ)( :ولي�س لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تف�سير �شيء
من الكتاب العزيز ،وال يكفي في حقه تعلم الي�سير منها ،فقد يكون اللفظ م�شترك ًا وهو يعلم
�أحد المعنيين).48
فينبغي على الباحث بيان المفردات الغريبة في الآيات وذات العالقة المبا�شرة في ق�ضيته
المبحوثة ،ويذكرها في بحثه قبل المبا�شرة في تف�سير الآيات ،كما ينبغي �أن ي�ضع الباحث
في التف�سير المو�ضوعي الإعراب في ح�سبانه لأنه �أحد طرق بيان القر�آن ،ولذلك يقول
 - 45انظر :مباحث في التف�سير المو�ضوعي د .م�صطفى �صـ .37
 - 46المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي د .عبد ال�ستار �صـ.64
 - 47انظر قول ابن دقيق العيد وابن تيمية في الإتقان في علوم القر�آن لل�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،190 /1
تحقيق مكتب الدرا�سات القر�آنية ،ط مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف 1426هـ.
 - 48الزرك�شي ،محمد بن عبد اهلل بن ،البرهان في علوم القر�آن  ،306/2تحقيق المرع�شلي ،ط دار المعرفة.
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ال�سيوطي(ت911هـ)( :وعلى الناظر في كتاب اهلل ،الكا�شف عن �أ�سراره النظر في الكلمة
و�صيغتها ومحلها ككونها مبتد�أ �أو خبر ًا �أو فاع ًال. 49)..
ولكن هل ي�شترط �أن يذكر الباحث في اتجاه التف�سير والإعجاز العلمي تفا�صيل اللغة والإعراب؟.
�إن التف�سير التحليلي مرحلة الزمة عند درا�سة الآيات لبيان الق�ضية الكونية المبحوثة ،وهذه
المرحلة تكون �سابقة على المبا�شرة بال�صياغة العلمية والمنهجية للتف�سير المو�ضوعي،
وعندما ي�ستقر المف�سر – �أثناء الدرا�سة التحليلية  -على ر�أي يرجحه ف�إنه يثبته في بحثه
ما دام للقول الذي اختاره حظ من النظر واالعتبار والدليل ،على �أن ال يكون هذا القول
�شاذ ًا �أو مخالف ًا �أو مهجور ًا ،وي�ستح�سن �أن يعلق في الحا�شية �أن هذا ما يترجح له و�أن ثمة
�أقوال �أخرى لها اعتبارها ،وقد تت�ساوى لدى الباحث �أوجه المعاني ،فيعر�ضها في بحثه
ب�إيجاز ،ويذكر �أن المعنى الفالني يدل على الق�ضية التي يدر�سها.
الم�س�ألة الثالثة :االهتمام بال�سياق القر�آني:
�إن معرفة ال�سياق له دور كبير في بيان معامل الربط بين الآيات المت�شابهات وتو�ضيح
مظان الم�شكل في المختلفات ،وحل موهم التعار�ض بينها ،وهذا له �أثر كبير في التف�سير
المو�ضوعي للقر�آن الكريم ،خا�صة �إن اجتمعت هذه الآيات المت�شابهات الم�شكالت
المختلفات في مو�ضوع واحد ،فالألفاظ لي�ست مكنونات ذهنية مجردة وجامدة في داللتها،
بل هي للتداول ،ولها دالالت ومعاني بح�سب ا�ستخدامها في النظم ،فال�سماء في قوله تعالى:
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ) ( النحل،)10:
غير معناها في قوله تعالى }:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
يف
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ البقرة ،(٢٩ :وغير معناها في قوله تعالىَ ) :و َت ْ�ص ِر ِ
الَ ْر ِ�ض(البقرة..،)164:وهكذا ،فمراعاة ال�سياق الذي
ال�س َما ِء َو ْ أ
ال�س َح ِاب ا ْل ُم َ�س َّخ ِر َب ْينَ َّ
ال ِّر َي ِاح َو َّ
وردت فيه ال�سماء يخ�ص�ص مدلولها ،و�إن كان الجامع بينها في الأ�صل اللغوي :العلو.
وتت�أكد العناية به �أكثر عند عدم وجود ما يبين الآية من الم�أثور ،يقول الزرك�شي في معر�ض
كالمه على تف�سير ما لم يرد فيه نقل( :وطريق التو�صل �إلى فهمه النظر �إلى مفردات
الألفاظ من لغة العرب ومدلوالتها بح�سب ال�سياق ،وهذا يعتني به الراغب كثير ًا في كتاب
المفردات فيذكر قيد ًا زائد ًا على �أهل اللغة في تف�سير مدلول اللفظ لأنه اقتن�صه من
ال�سياق) ،50وينقل الزرك�شي في البحر النحيط عن العز بن عبد ال�سالم(ت660هـ)
 - 49االتقان لل�سيوطي .1220 /4
 - 50البرهان في علوم القر�آن .313/2
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ا�ض َح ا ِت َو ُكل
(ال�س َي ُاق ُي ْر ِ�ش ُد �إ َلى َت ْب ِي ِين ا ْل ُم ْج َملاَ ِت َو َت ْر ِج ِيح ا ْل ُم ْح َت َملاَ ِت َو َتق ِْر ِير ا ْل َو ِ
قولهِّ :
ُّذلك ِب ُع ْر ِف الاِ ْ�س ِت ْع َم ِالَ ،ف ُك ُّل ِ�ص َف ٍة َو َق َع ْت في ِ�س َي ِاق ا ْل َم ْد ِح كانت َم ْد ًحا َو�إِنْ كانت َذ ًّما ِبا ْل َو ْ�ض ِع
الذ ِّم كانت َذ ًّما َو ِ�إنْ كانت َم ْد ًحا ِبا ْل َو ْ�ض ِع َك َق ْو ِل ِه َت َعا َل ُ
َو ُك ُّل ِ�ص َف ٍة َو َق َع ْت في ِ�س َي ِاق َّ
ى):ذ ْق �إ َّنك
�أنت ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َك ِر ُيم(الدخان ،51)46 :ويقول ال�شاطبي رحمه اهلل(ت790هـ)( :كالم
العرب على الإطالق البد فيه من اعتبار معنى الم�ساق في داللة ال�صيغ ،و�إال�صار �ضحكة
وهزءة� ،أالترى �إلى قولهم :فالن �أ�سد �أوحمار� ،أو عظيم الرماد� ،أوجب ان الكلب ،وفالنة
بعيدة مهوى القرط ،وماال ينح�صرمنا لأمثلة ،لواعتبر اللفظ بمجرده لميكنلهمعنىم
عقول؛ فما ظنك بكالم اهلل وكالم ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم؟).52فيجب على الباحث
�أن يهتم بال�سياق العام والخا�ص �أثناء التف�سير ،والمراد بال�سياق العام هو اعتبار مقا�صد
القر�آن الكريم في ذكر الكونيات وبيانها وفي ذلك يقول الرازي رحمه اهلل(ت606هـ):
(والمق�صود من كل القر�آن تقرير �أمور �أربعة :الإلهيات ،والمعاد ،والنبوات ،و�إثبات الق�ضاء
والقدر للهّ تعالى) ،53ولذلك كان الرازي يعتبر ال�سياق الكلي للقر�آن الكريم في تف�سيره كله،
ال ْر َ�ض َب ْع َد
ال�سما ِء ما ًء َف�أَ ْحيا ِب ِه َْ أ
ففي تف�سير �سورة النحل عند قوله تعالىَ ) :واللهَّ ُ �أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
َم ْو ِتها(النحل ،)10:يقول(:اعلم �أناقد ذكرنا �أن المق�صود الأعظم م هذا القر�آن العظيم
تقرير �أ�صول �أربعة :الإلهيات والنبوات والمعاد ،و�إثبات الق�ضاء والقدر ،والمق�صود الأعظم
من هذه الأ�صول الأربعة تقرير الإلهيات ،فلهذا ال�سبب كلما امتد الكالم في ف�صل من
الف�صول في وعيد الكفار عاد �إلى تقرير الإلهيات).54
ويقول ال�شيخ بديع الزمان �سعيد النور�سي رحمه اهلل(ت1906م)�( :إن المقا�صد الأ�سا�سية
من القر�آن وعنا�صره الأ�صلية �أربعة :التوحيد والنبوة والح�شر والعدالة ،55)..ثم يقول
�أي� ًضا( :فكما تتراءى هذه المقا�صد الأربعة في كله ،كذلك قد تتجلى في �سورة �سورة،56)..
ويدخل في ال�سياق العام �أي� ًضا معرفة ال�سياق العام لل�سورة ،وعلى �سبيل المثال ،ف�إن معنى
الموعظة الح�سنة في قوله تعالى) :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
 - 51الزرك�شي بدر الدين محمد بن بهادر ،البحر المحيط في �أ�صول الفقه  357/4تحقيق د .محمد محمد تامر ط
دار الكتب العلمية� ،أولى 1421هـ.
 - 52ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي ،الموافقات  419/3تحقيق :م�شهور �آل �سليمان ،ط دار ابن عفان الأولى1417هـ.
 - 53الرازي ،التف�سير الكبير .156/1ط دار �إحياء التراث العربي.
 - 54الرازي ،التف�سير الكبير 231 /20
 55النور�سي� ،سعيد� ،إ�شارات الإعجاز في مظان المجاز �صـ  ،14ط :دار المحراب تركيا.
 - 56م�صدر �سابق �صـ .15
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ﯟ ﭼ (النحل )١٢٥ :يف�سرها ابن جرير(ت310هـ) بقوله( :وبالعبر الجميلة
التي جعلها اهلل حجة عليهم في كتابه ،وذ ّكرهم بها في تنزيله ،كالتي ع ّدد عليهم في هذه
ال�سورة من حججه ،وذ ّكرهم فيها ما ذكرهم من �آالئه) ،57فقد اختار للموعظة الح�سنة
معنى يتنا�سب مع �سياق �سورة النحل التي �أكثر اهلل فيها من ذكر النعم والآالء معتبر ًا في
ذلك ال�سياق العام .58
فالقر�آن الكريم لم يذكر العلوم المختلفة على �أنها معلومات مجردة لذاتها ،بل للداللة بها
على هذه المقا�صد ال�سابقة بالدرجة الأولى ،ولي�صحح الت�صور العقلي للنا�س من خالل
التدبر فيها ،و�إن اعتبار ال�سياق بالدرا�سة التف�سيرية ير�شد الباحثين للمقا�صد القر�آنية
واالن�ضباط بها ،فما يفعله بع�ض الم�شتغلين في هذا االتجاه من التف�سير من ذكر تفا�صيل
جزئيات المعلومات الكونية التي ال ترتبط بالآيات القر�آنية وال تدخل في داللتها؛ وتخرج
الآيات من �سياق القر�آن الكلي ،ومن مق�صدها الهدائي الأ�سا�سي� ،إلى الظن �أنها معلومة
مجردة ،مخالفة منهجية خطيرة ت�سيء لهذا االتجاه من التف�سير للقر�آن الكريم.
و�أما ال�سياق الخا�ص :فهو معرفة المنا�سبات بين الآيات والجمل ،من خالل ربط ال�سبق
باللحق وعالقة المفردة ب�أختها ،ومنا�سبة اختيار المفردة القر�آنية في مقا�صد ال�سورة
الم�أخوذة منها.
الم�س�ألة الرابعة :منهج التعامل مع المنقول:
والمراد بذلك تف�سير القر�آن بال�سنة وتف�سير القر�آن ب�أقوال ال�صحابة والتابعين ،ف�أما
ال�سنة ف�إنها في الأ�صل بيان القر�آن ،وفي التف�سير المو�ضوعي ينبغي على المف�سر �أن ي�ستدل
من ال�سنة بما يحتاج له البحث في بيان داللة القر�آن على الق�ضية الكونية ،و�أما �أقوال
ال�سلف ال�صالح كذلك ينبغي االقت�صار على ما يتعلق بالق�ضية من الآثار دون ا�ستطراد �أو
تعر�ض لخالف يحول التف�سير المو�ضعي �إلى تف�سير تحليلي ،و�أهم ما يعر�ض للمف�سر في
هذا ال�ش�أن هو اختالف الأقوال في الم�أثور ،فلي�س الواجب على المف�سر �أن يوردها جميعها
مع اختالفها ،و�إنما يختار من هذه الأقوال �أثبتها و�أقربها للق�ضية العلمية المراد بحثها،
ولكل باحث اعتباره في طريقة عر�ض الآثار والأحاديث بما يتالءم مع بحثه وعر�ض ق�ضيته
 - 57الطبري محمد بن جرير ،جامع البيان في تف�سير القر�آن  321 /17تحقيق �أحمد �شاكر ،ط الر�سالة 2000م.
 - 58وقد جعلت �إحدى الباحثات تعريفات ال�سياق وجعلته في ثالثة معاني� :أحدها :الن�صو�ص ال�سابقة والالحقة لما يراد
بيانه وت�أويله ،والن�صو�ص البعيدة وال�سورة ب�أكملها ،الثاني :ق�صد ال�شارع (الملحوظ في الن�ص المراد تبيينه) ،ومقا�صد
الت�شريع المبثثة هنا وهناك ،الثالث� :سبب نزول الآية وحال المخاطبين وظروف القول.انظر :ال�سياق عند الأ�صوليين،
الم�صطلح والمفهوم د .فاطمة بو�سالمة ،مجلة الإحياء�صـ  ،44العدد  25جمادى الثاني 1428هـ
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دون �إلزام بمنهج معين نحتمه عليه ،ويجدر بنا بيان ق�ضية مهمة في تف�سير ال�سلف ال�صالح
وهي �أنهم ر�ضي اهلل عنهم قد يتكلمون في بع�ض الآيات بما كان �شائع ًا في ع�صرهم من
المعارف ،59فعلى المف�سر �أن يكون على دراية بدرا�سة روايات ال�سلف في التف�سير.
وال يجوز اال�ست�شهاد بالإ�سرائيليات في التف�سير المو�ضوعي عموم ًا وفي التف�سير والإعجاز
العلمي للقر�آن خ�صو�ص ًا ،لأنها لي�ست من طرق التف�سير المعتبرة.
الم�س�ألة الخام�سة :منهج التعامل مع المعلومات الكونية:
وهذه من الق�ضايا ال�شائكة التي ينبغي العناية بها ب�أهمية بالغة ،وحتى نخت�صر الكالم فيها ال بد من
القول �أن العلوم الكونية ،تنق�سم من حيث الم�صداقية �إلى فر�ضيات ،ونظريات ،ومثبتات (حقائق).
�أما النظريات :فهي الق�ضية التي تحتاج لبرهان يثبت �صحتها� ،60أي :هي الظن الراجح الذي
لم يقل فيه العلماء المخت�صون كلمتهم الأخيرة النهائية ،وهي قابل للتعديل والتبديل والتغيير.61
�أما الفر�ضيات :فهي الطرح االحتمالي الذي لم ي�صل لدرجة النظرية ،فهي �إما ظن مرجوح
لي�س له برهان� ،أو ظن متردد بين احتمالين �أو عدة احتماالت متكافئة.62
�أما المثبتات :فهي اليقينيات التي ثبتت بالبرهان القاطع وقد يعبر عنها بالحقائق� ،أو هي
التي ثبتت م�صداقيتها بتراكم التجارب الكثيرة على مر الزمن ولم تتخلف� ،أو كانت من
الم�شاهدات الكونية التي ال يمكن للعقل �إنكارها.
�أما المثبتات فال خالف في جواز الأخذ بها في التف�سير والإعجاز العلمي للقر�آن الكريم ما
دامت داخلة في داللته ،وقد اختلف العلماء حول جواز الأخذ بالنظريات العلمية في التف�سير
والإعجاز العلمي ،63والذي �أراه – واهلل �أعلم – �أنه يجوز في التف�سير العلمي للقر�آن الكريم
الأخذ بالنظريات العلمية ال�صحيحة التي ارتقت �إلى درجة الظن الراجح ولها حظ من النظر
والدليل ،وخا�صة منها التي ارتفعت ن�سبة ثبوتها لتكون �أقرب �إلى المثبتات ،على �أن تحتملها
الداللة القر�آنية ب�إحدى �أنواع الداللة المعتبرة ،ذلك لأن التف�سير اجتهاد ب�شري في الدالالت
الظنية لنظم القر�آن ،وهذا االجتهاد قابل للخط�أ وال�صواب ،وا�ستخدام النظريات العلمية في
بيان مدلوالت ومعاني الن�ص القر�آني �إنما هي من باب الت�أكيد العلمي على مدلول الآية في
 - 59انظر مثال ذلك تف�سير ابن كثير  ،493/7عند تف�سير قوله تعالى ((يخرج منهما الل�ؤل�ؤ والمرجان)) ،في ذكر
تولدهما من ماء المطر ،وانظر للتو�سع منهج التف�سير العلمي وتطبيقاته في �سورة النحل �صـ.
 - 60انظر :المنجد في اللغة والأعالم �صـ  817مادة نظر ،ط :دار الم�شرق بيروت .1992
 - 61انظر :الحبنكة ،ال�شيخ عبد الرحمن ،قواعد التدبر الأمثل لكتاب اهلل عز وجل� ،صـ 232دار القلم دم�شق ،الثالثة 2004
 - 62انظر :قواعد التدبر الأمثل الم�صدر ال�سابق.
 - 63ينظر :منهج التف�سير العلمي وتطبيقاته في �سورة النحل د .مرهف �صـ � 174إلى .176
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اللغة وال�سياق� ،أو من باب التدليل بالقرائن الخارجية المعتبرة للتو�ضيح والترجيح.
�أما في الإعجاز العلمي فال بد من ا�ستخدام المثبتات  -الحقائق  -وما ا�ستقر عليه العلم
فقط ،و�أما النظريات فال يجوز اعتبارها في الإعجاز العلمي ،لأن الإعجاز كما ذكرنا في
المقدمة �سبق القر�آن في الداللة على علوم يقينية ،فال بد �أن يكون مو�ضوع ال�سبق م�ستقر ًا
ثابت ًا حتى ي�صح اال�ستدالل عليه.
�أما معرفة درجة م�صداقية المعلومات الكونية ف�إنه يكون بالرجوع �إلى �أهل التخ�ص�ص في
كل علم في بيان درجة المعلومة الم�ستخدمة في بيان القر�آن الكريم و�إعجازه ،وال يجوز
اعتبار كثرة تداول النظرية في الأو�ساط الثقافية وال�شهرة دلي ًال على كونها حقيقة كما
يفعل بع�ضهم في نظرية االنفجار الكوني ،فمعرفة كون المعلومة حقيقة علمية يحتاج من
الباحث خوف ًا من اهلل تعالى ،وبحث علمي منهجي معتبر عند �أهل التخ�ص�ص ،ولذلك يجب
على المراكز العلمية والعلماء الكونيين ت�صنيف م�صداقية ما لديهم لخدمة القر�آن الكريم.
ويجب على الباحث �أن يراعي عدة �أمور في ا�ستخدام المعلومات الكونية المختلفة في
التف�سير المو�ضوعي وهي:
ـ �أن ال ي�ستطرد الباحث في ذكر المعلومات التف�صيلية �إال بما يخدم البحث التف�سيري،
كبيان ما يدخل في داللة الآية� ،أو يف�صل معانيها� ،أو يجلي فكرة المو�ضوع ،لأن �أبحاث
التف�سير والإعجاز العلمي هي في الأ�صل �أبحاث في علوم القر�آن ،فال ينبغي �أن تغلب
المعلومات الكونية على التف�سير فين�سى القارئ �أنه يقر�أ بحث ًا تف�سيري ًا.
كما �أن مثل هذه الأبحاث يراد بها �إعطاء الت�صور القر�آني للق�ضية الكونية ،تكون فيها الآيات
هي الأ�صل ،والمعلومات خادمة لدالالتها ،وو�صيفة لمعانيها ،وي�ستح�سن �أن يقدم الباحث في
مثل هذه الأبحاث بمقدمة مخت�صرة مفيدة تعطي ت�صورا علمي ًا لق�ضية البحث ،واهلل �أعلم.
ـ �إذا لم يجد الباحث معلومات كونية في درجة النظريات التي مر بيانها لي�ستخدمها
في التف�سير ،بل وجد فر�ضيات وت�صورات واجتهادات متواطئة ال تتعدى االحتمال ،فال
يجوز �أن يلتفت �إليها ،بل يعتمد على ما ورد من النقول والداللة اللغوية وال�سياق ويقت�صر
في تقرير ق�ضيته على ذلك ،لأن االعتماد على المعلومات غير الثابتة والمرجوحة
كالأخذ بالظن المرجوح وكالقول بالر�أي دون علم ،كما �أنه يفتح باب ًا ل�ضعاف العقول
يجعلهم يتالعبون بالن�ص القر�آني ا�ستجرار ًا لن�صرة فر�ضياتهم مع وجود االحتماالت
لغيرها في نظم الآية.
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ـ (�إذا كان الن�ص القر�آني يحتمل التف�سير �ضمن �ضوابط فهم الن�صو�ص العربية مع ما
يتفق مع النظرية العلمية؛ فال مانع من جعل تف�سيره بما يتفق معها �أحد االحتماالت
التي يمكن �أن يفهم الن�صو�ص بمقت�ضاها ،ولكن دون جزم وال قطع ،وتظل االحتماالت
الأخرى التي يحتملها الن�ص مفتوحة مطروحة ،حتى ي�أتي اليقين العلمي الذي تقرره
�أدوات وو�سائل البحث العلمي الإن�سانية).64
و�إن من المهم في ختام هذا المبحث �أن نبين �أمر ًا في غاية الأهمية:
�إن التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم هو من طرق التف�سير للقر�آن الكريم ،ولذلك ال بد
لمن �أراد �أن يتعر�ض للعمل في هذا الطريق �أن يكون على دراية تامة بالأدوات التي يحتاج
�إليها المف�سر و�أن يكون مت�أه ًال في نف�سه ب�شروط المف�سر المقررة في كتب علوم القر�آن،
فال يجوز لمن لم يت�أهل ب�شروط المف�سر و�أدوات التف�سير �أن يتعر�ض لتف�سير القر�آن مهما
كانت درجته العلمية في العلوم الكونية ،و�إال ف�إنه �سيتعر�ض للقول في القر�آن بغير العلم
المراد له ،وقد وردت الأحاديث والآثار في تحريم هذا ،ومن ذلك ما �أخرجه الترمذي
عنابنعبا�سر�ضياللهعنهماقال:قالر�سواللله�صلىاللهعليهو�سلم(:منقالفيالقر�آنبغيرعلمفليت
بو�أمقعدهمنالنار( ،65والعلم المراد به هنا علم �أ�صول اال�ستنباط و�أ�صول اللغة التي نزل
بها القر�آن بالدرجة الأولى ،ولذلك يقول الترمذي رحمه اهلل عند حديث جندب بن عبد
اهلل مرفوع ًا( :من قال في القر�آن بر�أيه ف�أ�صاب فقد �أخط�أ) ،66قال �أبو عي�سى( :هكذا روي
عن بع�ض �أهال لعلم من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وغيرهم �أنهم �شددوا في هذا
في �أن يف�سر القر�آن بغير علم و�أما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من �أهل العلم
�أنهم ف�سروا القر�آن فلي�س الظن بهم �أنهم قالوا في القر�آن �أو ف�سروه بغير علم �أو من قبل
�أنف�سهم) ،ثم روى الترمذي ب�سنده �إلى قتادة �أنه قال(.:ما في القر�آن �آية �إال وقد �سمعت
فيها �شيء) ،67ليكون هذا الأثر دلي ًال على �أنهم ر�ضي اهلل عنهم تكلموا في القر�آن بعلم.
نعم� :إن من قواعد الأبحاث العلمية احترام التخ�ص�صات العلمية ،و�إن امتالك الم�سلم
لثقافة �شرعية عامة ف�إن هذا ال يعني كونه مت�أه ًال للبحث في تف�سير القر�آن ،ف�إن التف�سير
المو�ضوعي يحتاج لبيان الدالالت وفهم طرق اال�ستنباط والتعامل مع �أ�سباب النزول،
والتعامل مع ن�صو�ص المف�سرين وفهم م�صطلحاتهم ،فكيف له ذلك وهو غير م�ؤهل له!!.
 - 64انظر :قواعد التدبر الأمثل �صـ .237
 - 65جامع الترمذي ،كتاب التف�سير ،باب ما جاء في الذي يف�سر القر�آن بر�أيه برقم ( ،)2950وقال الترمذي ح�سن
�صحيح ،تحقيق ب�شار عواد معروف ،ط :دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت.1998 ،
 - 66جامع الترمذي ،كتاب التف�سير ،باب ما جاء في الذي يف�سر القر�آن بر�أيه برقم ()2952
 - 67جامع الترمذي .50 /5
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ف�إذا �أراد الباحث المخت�ص في غير علوم ال�شريعة  -وخا�صة منها التف�سير -كتابة بحث في
التف�سير العلمي بطريقة التف�سير المو�ضوعي؛ فعليه �أن ي�ستعين بمخت�ص �شرعي يعينه على
الترتيب واال�ستنباط و�شرح الن�صو�ص و ،..ولذلك ف�إني �أقول� :إن �أبحاث التف�سير والإعجاز
العلمي للقر�آن الكريم هي من الأبحاث ذات الطابع الجماعي و�إن االنفراد فيها يعر�ض
البحث والباحث للوقوع في الأخطاء العلمية ،68وبالمقابل ف�إن المف�سر المخت�ص ال بد له
�أي� ًضا �أن يراعي التخ�ص�ص العلمي فيراجع المخت�صين في قيمة المعلومات التي ي�ستخدمها
في التف�سير المو�ضوعي على ما بيناه �سابق ًا واهلل �أعلم.

 - 68انظر� :سقا ،د .مرهف�( ،أبحاث الإعجاز العلمي ذات طبيعة متخ�ص�صة وعمل جماعي) مقال ن�شر في مجلة
الحقيقة ال�صادرة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي مكة المكرمة التابعة لرابطة العالم الإ�سالمي العدد الثاني ع�شر،
ذي القعدة  1430هـ
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المبحث الثالث
تطبيق منهج التف�سير المو�ضوعي في التف�سير والإعجاز العلمي
يتركز البحث الذي نعر�ضه حول ق�ضية جزئية محدودة في القر�آن الكريم �أال وهي البيان
العلمي الطراد تقديم ال�سمع على الب�صر في الآيات التي جاء ذكرهما فيها ،وهل الواو في
العطف بينهما تفيد الترتيب ،وقد اخترت لهذا البحث التطبيقي عنوان (بيان الإعجاز
في تقديم ال�سمع على الأب�صار في القر�آن الكريم) ،ولذلك ف�إنني �س�أقت�صر على الآيات
التي جاء فيها ذكر ال�سمع والأب�صار في م�ساق الخلق ،لنخل�ص بنتيجة �أن هذا التقديم
المطرد له داللته العلمية التي تبرز جانب ًا من جوانب الإعجاز العلمي في القر�آن الكريم،
لأن المعلومات التي وظفت في البحث تعد من الناحية التطبيقية ثابتة يقينية �إن �شاء اهلل
تعالى ،تطبيق ًا للقواعد المنهجية المر�سومة في المبحث ال�سابق.
وقد جعلت هذا النموذج في مقدمة ومطلبين وخاتمة� ،أما المقدمة فهي في التعريف بق�ضية
البحث� ،أما المطلب الأول فهو تعريف بال�سمع والب�صر لغة ووجوه ورودها في القر�آن ،و�أما
المطلب الثاني فهو ق�ضية البحث في بيان الآيات الخا�صة لذلك وتف�سيرها وتجلية وجه
الإعجاز فيها ،وعر�ضت في الخاتمة نتيجة البحث.
العنوان :بيان الإعجاز في تقديم ال�سمع على الأب�صار في القر�آن الكريم
المقدمة :الحمد هلل الذي نور العقول بالعلم والب�صائر بالعبر ،والأب�صار بالحجج ،والآذان
بال�سمع ،وال�صالة وال�سالم على المبين لخير ما �أنزل اهلل تعالى ،و�أذن خير للم�ؤمنين وعلى
�آله و�صحبه �أجمعين وبعد:
فقد حفل القر�آن الكريم بعديد من الآيات التي بينت خلق الإن�سان بمراحله العظمى ،ودل القر�آن
�إلى تفا�صيل �أخرى من مراحل خلق الإن�سان يتبينها المتدبر للقر�آن عند درا�سة �سياق نظمه،
ال ْن ُ�س َوا ْل ِجنُّ َع َلى َ�أنْ َي ْ�أ ُتوا ِب ِم ْث ِل هَ َذا
وبتقليب ت�صريف �أ�ساليبه ،قال تعالى ) ُق ْل َل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت ْ إِ
ا�س ِفي هَ َذا ا ْل ُق ْر� ِآن ِمنْ ُك ِّل
ا ْل ُق ْر� ِآن لاَ َي�أْ ُتونَ ِب ِم ْث ِل ِه َو َل ْو َكانَ َب ْع ُ�ضه ُْم ِل َب ْع ٍ�ض َظ ِهي ًراَ ،و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِلل َّن ِ
ا�س ِ �إلاَّ ُك ُفو ًرا(الإ�سراء ،)89 ،88 :يقول ابن كثير(ت774هـ)�( :أي :بينا لهم
َم َث ٍل َف�أَ َبى �أَ ْك َث ُر ال َّن ِ
الحجج والبراهين القاطعة ،وو�ضحنا لهم الحق و�شرحناه وب�سطناه.69)،
وهذا البحث هو تتبع لت�صريف الآيات وبيان �إحدى الحجج القاطعة الدالة على ربانية
القر�آن ونبوة النبي محمد �صلى اهلل عليه و�سلم و�صدق ر�سالته� ،إذ يتركز على ق�ضية
مبا�شرة �أال وهي بيان �أحد �أ�سباب اطراد تقديم ال�سمع على الأب�صار في الآيات التي ذكر
 - 69ابن كثير ،محمد بن �إ�سماعيل ،تف�سير القر�آن العظيم ،117 /5 ،تحقيق� :سامي محمد �سالمة ،ط دار طيبة .1999
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فيها ال�سمع والأب�صار في �سياق ذكر خلق الإن�سان ،و�أقول �أحد الأ�سباب لأن هذا القر�آن ال
تنق�ضي عجائبه ،وال يخلق على كثرة الرد ،فقد يظهر من المعارف ما يزيد في بيان �أ�سباب
�أخرى لم ت�صل مدارك الب�شرية لها بعد.
المطلب الأول :ال�سمع والب�صر ووجوه ورودهما في القر�آن:
ال�سمع :لغةِ :ح ُّ�س الأذن ،70وهو قوة في الأذن به تدرك الأ�صوات ،71وقد ي�أتي في القر�آن
على وجوه:72
بمعنى الأذن الجارحة :كقوله تعالىَ :
)خت ََم اللهَّ ُ َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َع َلى َ�س ْمعِهِ ْم( البقرة.)7:
ال�س ْم ِع َل َم ْعزُو ُلونَ ( ال�شعراء.)212:
بمعنى ال�سماع �أي فعل ال�سمع ،كقوله تعالى�) :إِ َّن ُه ْم َع ِن َّ
)�سمِ عنا َو�أطعنا( الن�ساء )46:ومنه قوله تعالى) :ولو َعلم ُ
اهلل
بمعنى الفهم ،كقوله تعالىَ :
فيهم خير ًا لأ�سمعهم( الأنفال .)23:و�أكثر الآيات الواردة في هذا الم�ساق تت�ضمن معنى
ال�س ْم َع وهُ و َ�شهيدٌ( ق.)37:
التفهيم ،ومن ذلك فهم القلب كقوله تعالى�) :أو �ألقى َّ
وقد يت�ضمن معنى الطاعة كما في قوله تعالى) :وال َتكـُونوا كالذينَ قالوا َ�سمِ ْعنا َوهُ م ال
ي�س َم ُعونَ ( الأنفال( ،)21 :وكل مو�ضع �أثبت فيه ال�سمع للم�ؤمنين �أو نفى عن الكافرين �أو
حث على تحريه ؛ فالق�صد به �إلى ت�صور المعنى والتفكر فيه).73
الب�صر :ال َب َ�ص ُر ِح ُّ�س ال َعين والجمع �أَ ْب�صا ٌر ،74وقد يقال للجارحة ب�صر �أي� ًضا كقوله تعالىَ ) :ك َل ْم ٍح
أب�صا ُر وهُ و ُي ُ
درك الأ ْب َ�صا َر( الأنعام،75)103 :
ِبال َب َ�ص ِر( القمر ،)50:وقوله تعالى) :ال ُتد ِر ُك ُه ال َ
و�أما معنى :قوة القلب المدركة فهي الب�صيرة ،76وهي القوة المنتجة للعبرة ،قال تعالىَ ) :و َل َق ْد
ا�س( الق�ص�ص.)43 :
و�سى ا ْل ِك َت َاب ِمنْ َب ْع ِد َما �أَهْ َل ْك َنا ا ْل ُق ُرونَ ْ أ
�آ َت ْي َنا ُم َ
الُو َلى َب َ�صا ِئ َر ِلل َّن ِ
�أقول :والب�صر في القر�آن الكريم يف�سر على جهتين� :أحدهما من حيث كونه حا�سة،
وثانيهما :من حيث المق�صد والنهاية ،وهو بهذه الجهة ت�سعة وجوه في القر�آن الكريم كما
 - 70ابن منظور ،محمد بن مكرم ،ل�سان العرب  ،162 /8ط دار �صادر بيروت� ،أولى.
 - 71الراغب الأ�صفهاني ،الح�سين بن محمد المفردات في غريب القر�آن� ،صـ  425مادة �سمع ،تحقيق �صفوان داودي،
ط دار القلم  1412هـ دم�شق.
 - 72انظر :المفردات في غريب القر�آن� ،صـ  425مادة �سمع ،الفيروز �آبادي ،محمد بن يعقوب ،ب�صائر ذوي التمييز في
لطائف الكتاب العزيز ،260 -257 /3 ،ط المكتبة العلمية ،بيروت ،ل�سان العرب .162 /8
 - 73ب�صائر ذوي التمييز .258 /3
 - 74انظر :ل�سان العرب  64 /4مادة ب�صر .ونقله عن ابن �سيده .المفردات في غريب القر�آن �صـ  127مادة ب�صر.
 - 75انظر :ل�سان العرب  ،64 /4المفردات في غريب القر�آن �صـ ،127ب�صائر ذوي التمييز 222/2
 - 76ب�صائر ذوي التمييز .222 /2
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ذكرها الفيروز�آبادي (817هـ) في ب�صائره ،77كما �أنه يفرد الب�صر عندما يكون المراد
بق�صد ،ويجمع عندما يراد منه العموم ،وبيان ذلك كله:
�إب�صار مفرد بعينه
ٍ
�أو ًال :الب�صر حا�سة من حيث المعنى ،مفرد من حيث اللفظ ،ويراد به وجوه من حيث المق�صد:
قوله تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼالملك٤ - ٣ :

ب�صر النظر والحجة.
قوله تعالى( :ما َزا ُغ ال َب َ�ص ُر وما َط َغى( النجم ،)17:ب�صر الأدب والحرمة.
قوله تعالى( :وما �أَ ْم ُرنا �إال واحد ًة َكـ َل ْم ٍح بال َب َ�ص ِر( القمر ،)50:ب�صر للتعجيل وال�سرعة.
قوله تعالىَ ( :ف ِ�إ َذ ا َب ِر َق ا ْل َب َ�ص ُر( القيامة ،)7:ب�صر الحيرة والح�سرة.
قوله تعالىَ ( :و َج َعل َ َع َلى َب َ�ص ِر ِه ِغ َ�شا َو ًة( الجاثية ،)23:ب�صر للعمى والجهالة في الكافر.
ال�س ْم َع وال َب َ�ص َر وَال ُف�ؤَادَ( الإ�سراء ،)36 :ب�صر �س�ؤال عن الحجة والطاعة والمع�صية.
قوله تعالى�( :إن َّ
ثاني ًا :الب�صر :حا�سة من حيث المعنى ،جمع من حيث اللفظ ،ويراد منه وجوه من حيث المق�صد:
قوله تعالىَ ( :ف َما �أَ ْغ َنى َع ْن ُه ْم َ�س ْم ُع ُه ْم َولاَ �أَ ْب َ�صا ُرهُ ْم( الأحقاف ،)26:ب�صر في عدم
الفائدة والمنفعة.
ُ
للهَّ
قوله تعالى�( :أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َط َب َع ا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َ�س ْمعِهِ م ْ َو�أَ ْب َ�صار ِِه ْم( النحل ،)108 :ب�صر
للغي والغفلة.
ب�صا َرهُ م( محمد ،)23 :ب�صر للغطاء واللعنة.
قوله تعالى( :ف� َأ�ص َّم ُهم و�أَ ْع َمى �أَ َ
قوله تعالى( :ال ُت ْد ِر ُك ُه الأَ ْب َ�صا ُر( الأنعام ،)103 :ب�صر لإبعاد المنكرين عن اللقاء والر�ؤية.
قوله تعالىَ :
(خت ََم اللهَّ ُ َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َع َلى َ�س ْمعِهِ ْم َو َع َلى �أَ ْب َ�صار ِِه ْم ِغ َ�شا َو ٌة( البقرة،)7 :
ب�صر ختم للخ�سارة.
ُ
َ
يال ْب َ�صارِ( الح�شر ،)2 :ب�صر للنظر والعبرة.
قوله تعالىَ ) :ف ْاع َت ِب ُروا َيا�أو ِل ْ أ
ولم يرد في القر�آن الكريم ال�سمع جمع ًا قط� ،سواء اقترن بالب�صر �أم لم يقترن به ،و�إنما
جاء مفرد ًا م�ضاف ًا ومنكر ًا ومعرف ًا ،وقد ذكر ابن عا�شور �سبب �إفراد ال�سمع وجمع الأب�صار
فقال( :و�أفرد ال�سمع لأنه م�صدر فهو دال على الجن�س الموجود في جميع حوا�س النا�س،
و�أما الأب�صار فجيء به جمع ًا؛ لأنه ا�سم؛ فهو لي�س ن�ص ًا في �إفادة العموم الحتمال توهم
ب�صر مخ�صو�ص ،فكان الجمع �أدل على ق�صد العموم ،و�أنفى الحتمال العهد).78
 - 77ب�صائر ذوي التمييز  ،224 /2ومقا�صد الب�صر الواردة بعد هي من نف�س الم�صدر .وينظر في ذلك للتو�سع �أي� ًضا:
الخطيب ،د .عبد الكريم ،التف�سير القر�آني للقر�آن  ،1002 ،1001 /6ط دار الفكر العربي ،القاهرة.
 - 78ابن عا�شور ،محمد الطاهر ،التحرير والتنوير  ،156 /11ط الدار التون�سية للن�شر ،تون�س .1984
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وهذا تعليل من حيث المعنى المقت�ضي من اللغة ،وقد ي�ستخرج من الإفراد والجمع فوائد
متعددة بالنظر �إلى عموم م�ساقات الآيات الوارد فيها ال�سمع والأب�صار ،فنقول� :إن مدركات
كل حا�سة تختلف عن الأخرى ،فمدركات ال�سمع �شيء واحد فقط �أال وهو ال�صوت ،و�أما
مدركات الب�صر فهي كثيرة ،فالكون المح�سو�س كله يقع تحت �إدراك الب�صر فال�شم�س
والقمر والنجوم ،وال�شجر والحجر والمياه ،والطيور والح�شرات..الخ كلها مدركة للب�صر
متغايرة بالجن�س والنوع فهي �أب�صار.79
كما �أن ال�سمع ال ي�ستطيع �أن ي�ضبط �أكثر من م�سموع واحد يفهم منه ويعي عنه ،ف�إذا تداخلت
الأ�صوات واختلطت ذهب �إدراك ال�سمع و�صار �شتات ًا ينقلب على �صاحبه مقت ًا ونكد ًا.
�أما الب�صر ف�إنه ينقل كثيرا من المرئيات فى حال واحدة ،ويحتفظ لكل مرئي ب�صورته ،دون
�أن تختلط بغيرها ،وينقلها �إلى الإدراك منف�صلة ،كما ينقلها �إليه مت�صلة؛ فهو ـ من هذه
الجهة ـ �أب�صار ،ولي�س ب�صرا واحد ًا ،ولذلك ذكرنا فيما �سبق �أنه عندما يراد �إب�صار �شيء
بعينه ق�صد ًا ف�إن القر�آن يفرد الب�صر كما في قوله تعالى )فارجع الب�صر كرتين ينقلب
�إليك الب�صر خا�سئ ًا وهو ح�سير( تبارك ،)4 :فقد �أمر الب�صر هنا بالنظر �إلى �شيء واحد
�أال وهو ال�سماء دون غيرها ف�أفرده ،واهلل �أعلم.
المطلب الثاني :الإعجاز في تقديم ال�سمع على الأب�صار:
ذكرنا فيما �سبق معنى ال�سمع والأب�صار ووجوه ت�صريفها في القر�آن الكريم ،وقد الحظنا
في الآيات ال�سابقة اطراد تقديم ال�سمععلى الأب�صار مما طرحت�سا�ؤ ًال للبحث حول بيان هذه
الظاهرة؛ وهل الواو �أفادت الترتيب وبالأخ�ص في الآيات التي جاءت في م�ساق بيان قدرة
اهلل تعالى ووحدانيته في خلق الإن�سان ،والآيات هي:

ﭧﭨﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼيون�س:

ال�س ْم َع َوالأ ْب َ�صا َر( �أي :من جعل لكم القوة ال�سامعة والقوة البا�صرة
٣١ومعنى�) :أ َّمن َي ْم ِل ُك َّ
وخلقهما لكم ،ومن يقدر على خلقهما على الحد الذي �سويا عليه من الفطرة العجيبة،
ويحميهما من الآفات على كثرتها.80
الَ ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو ْ أ
قوله تعالىَ ) :واللهَّ ُ �أَخْ َر َج ُك ْم ِمنْ ُب ُط ِون �أُ َّم َها ِت ُك ْم لاَ َت ْع َل ُمونَ َ�ش ْي ًئا َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
 - 79ينظر :التحرير والتنوير .104 /18
 - 80انظر :القرطبي الجامع لأحكام القر�آن ،335 /8 ،تحقيق� :سمير البخاري ط دار عالم الكتب ال�سعودية  ،2003ابن
كثير  ،266/4التحرير والتنوير البن عا�شور .156 /11
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الَ ْف ِئ َد َة َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ (النحل.)78 :
َو ْ أ
الَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ (الم�ؤمنون.)78:
الَ ْب َ�صا َر َو ْ أ
ال�س ْم َع َو ْ أ
قوله تعالىَ ) :وهُ َو ا َّل ِذي �أَ ْن َ�ش َ�أ َل ُك ُم َّ
َالَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما َت ْ�ش ُك ُر َون(ال�سجدة.)9 :
َالَ ْب َ�صا َر و ْ أ
ال�س ْم َع و ْ أ
ُوح ِه و ََج َع َل َل ُكمُ َّ
) ُث َّم َ�س َّوا ُه َو َن َف َخ ِفي ِه ِمنْ ر ِ
الَ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َما ت َْ�ش ُك ُرونَ (الملك.)23 :
الَ ْب َ�صا َر َو ْ أ
ال�س ْم َع َو ْ أ
( ُق ْل هُ َو ا َّل ِذي �أَ ْن َ�ش َ�أ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ

لقد جاءت هذه الآيات في �سياق عام واحد �أال وهو ذكر دالئل عظمة اهلل تعالى ووحدانيته
وقدرته وكمال �صفاته �سبحانه ،ففيها �إقامة الحجة على الم�شركين �أن اهلل وحده الخالق
الرازق المحيي المميت ،القادر..
والمنة في الآيات بالحوا�س؛ والأع�ضاء داخلة في ذلك �ضمن ًا لأنها محالها ،كما �أن محل
ح�صول المعرفة وقيام الحجة بالحوا�س �أ�ص ًال ال بالأع�ضاء فقط ،فما فائدة �أن يكون
للإن�سان عين ال يب�صر بها و�أذن ال ي�سمع بها وقلب ال يعقل به ،قال تعالىَ ) :و َل َق ْد َذ َر ْ�أ َنا
وب َّال َي ْف َق ُهونَ ِب َها َو َل ُه ْم �أَ ْع ُينٌ َّال ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َل ُه ْم
ِل َج َه َّن َم َك ِثي ًرا ِّمنَ ا ْل ِجنِّ َوالإِ ِ
ن�س َل ُه ْم ُق ُل ٌ
� َآذا ٌن َّال َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها(الأعراف.)179:
وفي هذه الآيات ثالث م�سائل� :إحداها� :إننا نجد في الآيات ال�سابقة �أ�سلوبين في التعبير
عن خلق ال�سمع والب�صر� ،أحدهما بلفظ الإن�شاء كما في �آية الم�ؤمنون )78 :في قوله تعالى:
ال�س ْم َع َوا َلأ ْب َ�صا َر( ،و �أما في باقي الآيات ال�سابقة فقد عبر القر�آن عن خلق
(�أن�ش�أ ُ
لكم َّ
ال�سمع والب�صر بالجعل.
وال�سبب في ذلك – واهلل �أعلم – �أن في �آية الم�ؤمنون كان المراد االحتجاج بخلق ال�سمع
والأب�صار ق�صد ًا على انفراد اهلل تعالى ب�صفات الإلهية واالمتنان بما منح النا�س من نعمة
لعلهم ي�شكرون بتخ�صي�ص اهلل تعالى بالعبادة ،ولذلك يذكر ابن عا�شور في تف�سيره �أن هذه
الآية �إما معطوفة على قوله تعالى )و�إنَّ ل ُكم ِفي الأَن َع َام َل ِع ْب َر ًة( الم�ؤمنون ،)21:للعودة على
الغر�ض الأول� ،أو �أن الآية ا�ستئنافية رجوع ًا لغر�ض اال�ستدالل واالمتنان ،81ولذلك اختار القر�آن
لخلق ال�سمع والأب�صار في هذه الآية قوله «�أن�ش�أ» ،لأن معناها (�إحداث ال�شيء وتربيته).82
�أما في باقي الآيات فقد كان االمتنان واالحتجاج على �صفات اهلل تعالى بخلق الإن�سان
عموم ًا ،ثم خ�ص�ص ذكر ال�سمع والأب�صار بالذكر من بين خلق الإن�سان عموم ًا لعجيب
الفطرة التي فطرهما اهلل عليها وبديع ال�صنع الذي فيهما ،وا�ستناد الحجج القائمة على
وجود اهلل تعالى ووحدانيته على �سالمتهما ،ولذلك اختار القر�آن لخلق ال�سمع والأب�صار
 - 81انظر :التحرير والتنوير .103 /18
 - 82انظر :المفردات للراغب �صـ  807مادة ن�ش�أ.
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لفظ «جعل» ،فالجعل (لفظ عام في الأفعال كلها وهو �أعم من فعل و�صنع و�سائر �أخواتها)،83
وبالفرق بين المفردتين «�أن�ش�أ وجعل» تدبر ﭧ ﭨ ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼالملك٢٣ :
الم�س�ألة الثانية :المف�سرون على �أن جعل ال�سمع والب�صر والأفئدة في بطون الأمهات قبل
الوالدة ،84قال �أبو عبيدة (ت209هـ)(:و ِ�إنما جعل لهم ال�سمع والأب�صار والأفئدة قبل �أن
يخرجهم ،غير �أن العرب تقدِّ م وت� ِّؤخر) ،85وقال البغوي(ت510هـ))(:ال َت ْع َل ُمونَ َ�ش ْي ًئا(تم
ال�س ْم َع َوالأ ْب َ�صا َر َوالأ ْف ِئ َد َة(
الكالم ،ثم ابتد�أ فقال جل وعال) َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
لأن اهلل تعالى جعل هذه الأ�شياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات ،و�إنما �أعطاهم العلم
بعد الخروج)،،86
ويقول �أبو ال�سعود(ت982هـ)( :ولي�س فيه دالل ٌة على ت�أخر الجم ِع المذكو ِر عن الإخراج لما
الجعل ال يظهر قبل الإخراج
الترتيب ،على �أن �أثر ذلك
�أن مدلول َالواو هو الجم ُع مطلق ًا ال
ِ
ُ
تح�صلون بها العلم َوالمعرفة).87
�أيجعل لكم هذه الأ�شيا َء �آال ٍت ّ
الم�س�ألة الثالثة :في تقديم ال�سمع على الب�صر ،وداللة الواو :وقد تقدم القول �أن هذه ظاهرة
مطردة في القر�آن الكريم ،ولما كانت الآيات التي ذكر فيها خلق ال�سمع والأب�صار في م�ساق
�آيات خلق الإن�سان فكان ذلك �إ�شارة �إلى ح�صول خلقهما؛ �أي �إن خلق ال�سمع يتقدم على
خلق الأب�صار في الجنين ولبيان ذلك انظر الجدول الآتي الذي يبين مراحل خلق كل من
الحا�ستين في الجنين:88
 - 83انظر :املفردات للراغب �صـ  197مادة :جعل.
 84ـ انظر :ابن جرير ،266 / 17
 85ـ نقله ابن اجلوزي ،عبد الرحمن بن علي ،زاد امل�سري يف علم التف�سري ،347/4حتقيق حممد عبد اهلل ،ال�سعيد زغلول،
ط دار الفكر بريوت� ،أولى 1407هـ.
 86ـ البغوي ،احل�سني بن م�سعود ،معامل التنزيل  34/5حتقيق :حممد النمر ،عثمان �ضيمرية� ،سليمان احلر�ش ،ط دار
طيبة للن�شر ،الرابعة 1417هـ.
 87ـ �أبو ال�سعود حممد بن حممد العمادي� ،إر�شاد العقل ال�سليم �إلى مزايا الكتاب الكرمي  ،131/5ط دار �إحياء الرتاث.
 - 88انظر �إ�ضافة للمراجع املذكورة يف �أ�سفل اجلدول عند كل حا�سة :د� .شفيق عبد امللك ،تكوين اجلنني ،من �صـ 180
�إلى �صـ  ،196ط املطبعة التجارية احلديثة ،م�صر ،الثانية .1976
“ ،The Biology of Prenatal Developmentبيولوجية التطور يف مرحلة قبل الوالدة على موقع”:
http://www.ehd.org/resources_bpd_documentation.php?language=4

وتبيني التطور التدريجي للحوا�س عند اجلنني على الرابط:

http://www.ct4women.com/pc_development.html
وينظر للتو�سع� “ ،John F. Cogan،SCIENCE SHEDS LIGHT ON UNBORN HUMAN LIFE :أكواخ العلم
ال�ضوء على حياة الب�شر الذين مل يولدوا بعد” :بحث م�ستفاد من ال�شبكة العنكبوتية على موقع.www.ct4women.com :
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مراحل تخلق ال�سمع يف اجلنني

مراحل تخلق الب�صر يف اجلنني

في م�ستهل الأ�سبوع الثالث تت�شكل نواة
الجهاز ال�سمعي على �شكل ثخانة ب�سيطة
على جانبي الر�أ�س ،وقي �آخر الأ�سبوع
تبدوا هذه الثخانة �أكثر و�ضوح ًا ،ثم
تتحول �إلى حفرة ثم �إلى حوي�صلة وذلك
بعد الأ�سبوع الرابع الرحمي ،وفي �أثناء
الأ�سبوع الرابع الرحمي ُيحاط العرف
الع�صبي بالطبقة الأديمية المتو�سطة
في منطقة المخ الخلفي لتكون العقدة
ال�سمعية البدائية التي تتحكم باالتزان،
وعقدة �أخرى تتحكم بال�سمع ت�سمى
العقدة الحلزونية �أو ال�سمعية.

تظهر حوي�صلة الإب�صار البدائية في منت�صف
الأ�سبوع الثالث الرحمي ،وفي الأ�سبوع الرابع
تبد�أ خاليا حوي�صلة الإب�صار تتباين من جدار
حوي�صلة المخ الأمامي ،وفي �أواخر الأ�سبوع
الرابع و�أوائل الخام�س يبد�أ ظهور عد�سة العين
كثخانة ت�شبه القر�ص في الطبقة االديمية
الخارجية ،وفي الأ�سبوع الخام�س تبد�أ حوي�صلة
الإب�صار في االنغماد فتتخذ �شكل ك�أ�س ما
تلبث حوافه العلوية وال�سفلية(الطبقة االديمية
الخارجية)بااللت�صاق ب�شكل كامل بنهاية الأ�سبوع
ال�ساد�س ،تنمو الأجفان العلوية وال�سفلية ب�سرعة
بين الأ�سبوع ال�سابع والثامن وتكتمل وتلت�صق مع
بع�ضهابالأ�سبوع العا�شرلتعود وتتباعد عن بع�ضها
بين الأ�سبوعين  20و ،23

وفي خالل الأ�سبوع ال�سابع تت�شكل الأذن تبد�أ ال�شبكية بالت�شكل من الطبقة
بالمرور في عدة مراحل من انبعاجات الع�صبة بالأ�سبوع ال�ساد�س بينما يكتمل
وقنوات وا�ستطالة قناة القوقعة لتكون نواة �شكل الع�صب الب�صري بالأ�سبوع التا�سع
،ت�ستمرال�شبكيةبالتمايز والتطورحتىالأ�سبوع
العقدة الحلزونية للقوقعة
 ,٣٢تت�شكلبقعة ال�شبكية التي لها دور محوري
ومهم بالر�ؤية باال�سبوع  ٢٠وتت�شكل اللطخة
بمركزها بالإ�سبوع ٢٤
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بينالأ�سبوعالع�شرين والأ�سبوع الثالثوالع�شرين
ت�صبح قوقعة الأذن التي هي ع�ضو حا�سة ال�سمع
كاملة ويبلغ حجمها حجم قوقعة البالغ بداخل
الأذن الداخلية الكاملة ،ومن الآن ف�صاعد ًا ف�إن
اجلنني �سي�ستجيب لعدد متزايد من الأ�صوات
بنهاية الأ�سبوع  24يظهر اجلنني ا�ستجابة
�إجفال للأ�صوات املفاجئة ال�صاخبة ،ويكون
هذا مبكر ًا عند اجلنني الأنثى ،ويورد كثري من
الباحثني �أن ال�ضو�ضاء ال�صاخبة قد حتدث
�ضررا على �صحة اجلنني وقد يكون لها �آثار
مبا�شرة عليه كازدياد �سرعة دقات القلب
و�إفراط يف البلع ،وتغريات �سلوكية مفاجئة ،وقد
يكون لل�ضو�ضاء ال�صاخبة �آثار م�ستقبلة طويلة
الأجل تتمثل بفقدان ال�سمع.

بنهاية الأ�سبوع  28ميكن للجنني �أن مييز بني
الأ�صوات ذات احلدة
املرتفعة واملنخف�ضة.
المراجع

يف ال�شهر الثاين الرحمي يبد�أ ظهور �ألياف �شفافة
بني قاع الكوب الب�صري وال�سطح اخللفي للعد�سة
وهذه الألياف هي نواة اجل�سم الزجاجي ،ويف
ال�شهر الثالث الرحمي تكون حوي�صلة الإب�صار
قد �أفرزت من املخ بوا�سطة �ساق �صغرية ت�سمة
ال�سويقة الب�صرية
بنهاية الأ�سبوع  24تبد�أ الأجفان بالتفتيح ،وبنهاية
الأ�سبوع  26تبد�أ العينان ب�إفراز الدموع ،وت�ستجيب
حلقات العني لل�ضوء اعتبار ًا من الأ�سبوع  27وهذه
اال�ستجابة تنظم كمية ال�ضوء التي ت�صل �إلى
ال�شبكية طوال احلياة.

يف متام ال�شهر ال�سابع يكمل تكوين طبقات
ال�شبكية ويكتمل تكوين الع�صب الب�صري
المراجع

& 1- “A textbook of clinical ophthalmology” 1- “Essential Otolaryngology: head
” Neck SurgeryصفحةR. Pitts Crick &Peng Tee Khaw: :املؤلف
 43إلى 50
املؤلف:Keat Jin Lee
الطبعةرقم3 :سنة2003 :
الطبعةرقم 8 :سنة2003 :
”2- “The eye: basic sciences in practice
صفحة 11 :إلى 22
John V. Forrester:املؤلف
2-“Developmental neurocognition:
الطبعةرقم2 :سنة2002 :
speech and face processing in the
صفحة 99 :إلى 113
”first year
املؤلف:Bénédicte de Boysson-Bardies
الطبعةرقم1 :سنة1993 :
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وبذلك نتبين �أن وظيفة ال�سمع عند الجنين ت�صبح جاهزة للعمل والقيام بمهامها في ال�شهر
الخام�س من عمر الجنين ،في�سمع �أ�صوات حركات �أمعاء ونب�ضات قلب �أمه ،وتتولد �إ�شارات
�سمعية في �أذنه الداخلية� ،أما العين فال يتم تكامل طبقتها ال�شبكية الح�سا�سة لل�ضوء �إال
بعد الأ�سبوع ال�سابع والع�شرين من الحمل� ،أي قريب ًا من �سبعة �أ�شهر من الحمل ،وهذا
كله يعني �أن ن�ضوج حا�سة ال�سمع و�أع�ضائها ت�سبق بكثير ن�ضوج حا�سة الب�صر و�أع�ضائها
في الخلقة ،وتقديم ال�سمع على الب�صر في هذه الآية و�شبيهاتها من �آيات كتاب اهلل تعالى
تدل لذلك – داللة �إ�شارة الن�ص  ،-وهذا توجيه للآية قوي ،وقرينة واقعية في اعتبار الواو
لترتيب الخلق والتكوين.
وقد يعتر�ض عليه ب�أن هذا اال�ستدالل ي�ؤخذ عليه �أن ال�سياق ال ي�ساعد عليه في الآية هنا
وذلك لأن ال�سمع والب�صر ال يح�صالن بدون العقل ،وهو على هذا مخلوق قبلهما فلماذا
ت�أخر ذكره عنهما �إذن؟
�أقول :يجاب على ذلك �أننا ذكرنا ب�أن المنة بالحا�سة والأثر ال بالع�ضو فقط ،والطفل -
و�إن كان ي�سمع في بطن �أمه � -إال �أنه ال يعقل ،و�إن كان يرى بعد الوالدة بزمن �إال �أنه ال
يعقل �إال بعد �أ�شهر ،ف�إثر العقل ال يح�صل �إال بعد الوالدة ،كما يقول ابن جرير( :و�إنما
�أعطاهم العلم والعقل بعد ما �أخرجهم من بطون �أمهاتهم)� ،89أي بعد تمام خلق ال�سمع
والب�صر ،و�إن كانت محال التعقل مخلوقة ولكنها غير مد ِر َكة �إال بعد الوالدة ،وعلى هذا تكون
الواو بين هذه المذكورات للترتيب واهلل �أعلم .ولذلك يقول �أبو ال�سعود( :على �أن �أثر ذلك
العلم والمعرفة ب�أن
ِ
تح�صلون بها َ
الجعل ال يظهر قبل الإخراج �أيجعل لكم هذه الأ�شيا َء �آال ٍت ّ
جزئيات الأ�شياء و ُتدركوها ب�أفئدتكم وتتنبهوا لما بينها من الم�شاركات
ُت ِح�سوا بم�شاعركم
ِ
إح�سا�س في ح�صل لك معل ٌم بديهي ٌة تتمكنون بالنظر فيها من تح�صيل
والمباينات بتكرر ال ِ
العلوم الك�سبية)،90
ِ
ويقول ابن عا�شور(ت1973م)( :ثم ذكر بعدهما الأفئدة� ،أي العقل مق ّر الإدراك ك ّله ،فهو
الذي تنقل �إليه الحوا�س مدركا ِتها ،وهي العلم بالت�ص ّورات المفردة).91وي�صير المعنى على
ذلك وجعل لكم ال�سمع والب�صر ،وجعل لكم �أي� ًضا �آثار كمالهما من اتقاد الأفكار وح�صول
فتح�صل العلم والتعقل بال�سمع والب�صر حا�صل بعد كمالهما واهلل �أعلم.
العلم بهما،
ُّ
 89ـ ابن جرير.266/17 :
 90ـ �أبو ال�سعود .131/5
 91ـ التحرير والتنوير .233/14
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الخاتمة
لقد تبين لنا من خالل هذا البحث �أن المعلومات الطبية في تكون الجنين بينت لنا �سبب ًا
قوي ًا من �أ�سباب اطراد تقديم ال�سمع على الأب�صار في القر�آن الكريم ،ورجحت هذه
المعلومات الثابتة عند �أهل التخ�ص�ص – بعد التحقق منهم على ثبوتها – �أن الواو بين
ال�سمع والأب�صار للترتيب ،وهذا الترتيب حمل �إ�شارة لترتيب تكوين حا�سة ال�سمع على
الب�صر في الجنين – �إ�شارة الن�ص  ،-ويقوي هذا اال�ستدالل مجيء هذا الترتيب في �سياق
الآيات التي ذكرت الحجة على وحدانية اهلل وقدرته في خلق الإن�سان ،و�أما ت�أخير ذكر
الف�ؤاد فلأن �إدراكه وتعقله ال يح�صل �إال بعد الوالدة و�إن كان وجوده من حيث الأ�صل قبل
خلق ال�سمع والب�صر ليكون هذا البيان دلي ًال على وحدانية اهلل وربانية القر�آن ،وبذلك
ندرك �إعجاز ًا بياني ًا وعلمي ًا من �إعجاز القر�آن الكريم واهلل �أعلم ،والحمد هلل الذي بنعمته
تتم ال�صالحات.
خاتمة البحث� :أهم النتائج والتو�صيات:
الحمد هلل تعالى الذي �أعان على تتمة البحث ،و�أ�س�أله �أن يتم نعمته علينا بالقبول ،وبعد:
بعد هذه الجولة في منهج التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي؛ ال بد
من ت�سجيل �أهم النتائج والتو�صيات:
�أو ًال� :أهم النتائج:
 -1يغلب على الم�ؤلفات في التف�سير والإعجاز العلمي بطريقة التف�سير المو�ضوعي الخلل
من جانبين �أو من �أحدهما� :إما من الجانب العلمي ال�شرعي بطريقة فهم الن�صو�ص
واال�ستدالل والتعامل مع كتب التف�سير ،وهذا يعود لعدم تخ�ص�ص الكاتب بالعلوم
ال�شرعية وخا�صة منها التف�سير� ،أو من جهة الخلل العلمي بتوظيف العلوم الكونية
واختيار المعلومة ال�صحيحة ،وهذا يعود لعدم تخ�ص�ص الكاتب بالعلم الكوني للق�ضية
المبحوث فيها.
 -2يمر التف�سير المو�ضوعي في �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي بمراحل �أ�سا�سية وهي
�أـ اختيار المو�ضوع :وينبغي �أن يكون المو�ضوع له وجود في القر�آن الكريم ،و�أن يكون
الباحث متمكنا في مو�ضوعه ومقتنعا به ،وي�ضع له عنوان ًا منا�سب ًا.
ب ـ و�ضع خطة منهجية للبحث.
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ج ـ اال�ستقراء والجمع :ب�سبب غور الآيات المتعلقة بالق�ضية المبحوثة ،وهذا اال�ستقراء
على نوعين �إما تام و�إما غير تام ،وغالب ًا ما ي�ستعمل غير التام في المقاالت العلمية
المخت�صرة حيث يقت�صر فيها على �أهم الآيات و�أ�شملها للتدليل على جزئية معينة.
د ـ ترتيب الآيات وت�صنيفها :وال ي�شترط في الترتيب �أن يكون على المكي والمدني و�إنما
على توافق الموا�ضيع الكلية والجزئية وال مانع من تكرار الآية �إن كانت تحمل �أكثر
من مو�ضوع في �ضمنها.
هـ ـ البحث التف�سيري :وهو لب البحث العلمي الذي ينبغي �أن يوليه الباحث اهتمام ًا
بالغ ًا ،ويتمثل هذا البحث في �أمرين :قراءة تف�سيرية تحليلية للآيات ،ثم �صياغة
نهائية للبحث العلمي ،ويجب �أن يراعي الباحث في هذه المرحلة الم�سائل الآتية:
 االهتمام ب�أ�سباب النزول �إن وجد لأنه ي�ساعد على فهم المعنى. االهتمام باللغة العربية وعلومها بما يخدم التف�سير وبيان وجه الداللة واال�ستدالل. االهتمام بال�سياق القر�آني ،وال�سياق ق�سمان � :سياق عام يتمثل بمعرفة مقا�صد القر�آن،و�سياق خا�ص يتمثل بمعرفة منا�سبة الآية لما قبلها وما بعدها ومنا�سبة الجمل
والمفردات لبع�ضها.
 االهتمام بالمنقول� ،أي بما ورد في الآية من تف�سير نبوي و�آثار ال�سلف ال�صالح فيالتف�سير ،و�أما منهج التعامل معها فهو باختيار ما ينا�سب البحث من ذلك واالقت�صار
على ما يو�ضح المعنى ،وينبغي الحذر من الإ�سرائيليات فلي�ست من طرق التف�سير
وخا�صة في مجال التف�سير العلمي للقر�آن.
 -3منهج التعامل مع العلوم الكونية� :أما في التف�سير العلمي يجوز اال�ست�شهاد بالنظريات
العلمية ذات البرهان العلمي؛ وبالحقائق من باب �أولى� ،أما في الإعجاز العلمي فال يجوز
اال�ست�شهاد �إال بالحقائق العلمية الثابتة ،وينبغي �أن يقت�صر الباحث على المعلومات
التي تتعلق ببحثه دون تف�صيل ال يحتاج له البحث ،و�أن تكون م�صادره العلمية موثقة
من �أحدث الم�صادر علمية متخ�ص�صة.
وال يجوز اال�ست�شهاد بالفر�ضيات والت�صورات و�إن دخلت في الداللة القر�آنية بل ينبغي
االقت�صار على الداللة اللغوية فقط لأن الحجة فيها.
4ـ �أبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم ذات طابع تخ�ص�صي وجماعي،
فيجب على المف�سر المتخ�ص�ص �أن ي�ستعين ب�أهل التخ�ص�ص في الق�ضية المبحوث
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فيها ويجب على المتخ�ص�ص في العلوم الكونية �أن يرجع لأهل التف�سير واال�ستنباط في
توجيه اال�ستدالل وت�صحيح م�سار البحث.
ثاني ًا :التو�صيات:
 -1ت�شجيع الأبحاث العلمية الجادة والمتخ�ص�صة في التف�سير والإعجاز العلمي ودعمها
ومتابعتها وخا�صة منها التي تعتني بالجانب النظري والعملي.
�	-2إن�شاء مركز �أبحاث متكامل من لجان علمية متخ�ص�صة في العلوم ال�شرعية والعلوم
الكونية المختلفة لدرا�سة مو�ضوعات القر�آن الكريم في الق�ضايا الكونية وفق منهج
التف�سير المو�ضوعي تكون الق�ضايا القر�آنية هي الأ�صل في الدرا�سة وفق �ضوابط
التف�سير وقواعده ،وي�ستنبط بذلك من القر�آن ق�ضايا علمية تنه�ض بالأمة من جديد.
 -3تقرير مادة �ضوابط التف�سير والإعجاز العلمي في الكليات والمعاهد ال�شرعية.
والحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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الم�صادر والمراجع:
 -1اتجاهات التجديد في تف�سير القر�آن الكريم في م�صر �شريف ،محمد �إبراهيم  ،دار
التراث ،القاهرة� ،أولى 1982م.
 -2الإتقان في علوم القر�آن لل�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تحقيق مكتب الدرا�سات
القر�آنية ،ط مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف 1426هـ.
�	-3إر�شاد العقل ال�سليم �إلى مزايا الكتاب الكريم �أبوال�سعود محمد بن محمدالعمادي ،ط دار
�إحياء التراث.
�	-4إ�شارات الإعجاز في مظان المجاز النور�سي� ،سعيد ،ط :دار المحراب تركيا.
 -5الإ�شارات العلمية في القر�آن الكريم ،ال�شيخ محمد وفا الأميري طباعة دار الر�ضوان
حلب الطبعة الثانية 1401هـ.
 -6البحر المحيط في �أ�صول الفقه الزرك�شي بدر الدين محمد بن بهادر ،تحقيق د.
محمد محمد تامر ط دار الكتب العلمية� ،أولى 1421هـ
 -7البرهان في علوم القر�آن الزرك�شي ،محمد بن عبد اهلل  ،تحقيق المرع�شلي ،ط دار
المعرفة.
 -8ب�صائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،الفيروز �آبادي ،محمد بن يعقوب ،ط
المكتبة العلمية ،بيروت.
 -9التحرير والتنوير ابن عا�شور ،محمد الطاهر  ،ط الدار التون�سية للن�شر ،تون�س .1984
 -10تف�سير القر�آن العظيم ،ابن كثير ،محمد بن �إ�سماعيل  ،تحقيق� :سامي محمد �سالمة،
ط دار طيبة .1999
 -11التف�سير القر�آني للقر�آن الخطيب ،د .عبد الكريم ،ط دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -12التف�سير الكبير .الرازي ط دار �إحياء التراث العربي.
 -13التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم د� .أحمد ال�سيد الكومي ،د .محمد �أحمد يو�سف
القا�سم ط م�صر 1402هـ.
 -14التف�سير والإعجاز العلمي في القر�آن الكريم �ضوابط وتطبيقات ،ط :دار محمد الأمين
دم�شق ،الأولى  2010م.
 -15تكوين الجنين د� .شفيق عبدالملك،،ط المطبعةالتجارية الحديثة،م�صر،الثانية .1976
 -16تنبيه العقول الإن�سانية لما في �آيات القر�آن من العلوم الكونية والعمرانية محمد بخيت
المطيعي ،تقديم:عبد الرحمن عي�سى ط مكتبة �أحمد ربيع ،حلب 1969م.
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 -17جامع البيان في تف�سير القر�آن الطبري محمد بن جرير تحقيق �أحمد �شاكر ،ط الر�سالة 2000م.
 -18جامع الترمذي ،تحقيق ب�شار عواد معروف ،ط :دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت.1998 ،
 -19الجامع لأحكام القر�آن ،القرطبي ،تحقيق� :سمير البخاري ط دار عالم الكتب ال�سعودية 2003
 -20الجراد في القر�آن الكريم والعلم الحديث د.كارم ال�سيد غنيم ،د.عبد العظيم محمد
الجمال ،ط دار ال�صحوة م�صر1988 ،م.
 -21الركام المزني والظواهر الجوية في القر�آن الكريم ل�صالح الدين عارف جنيد ،ط
مطبعة الزرعي دم�شق �أولى 1999م.
 -22زادالم�سيرفيعلمالتف�سير،ابنالجوزي عبدالرحمنبنعلي تحقيقمحمدعبداهلل،ال�سعيدز
غلول،طدارالفكربيروت�،أولى 1407هـ.
 -23ال�سماء في القر�آن الكريم ،د .زغلول النجار ،ط :دار المعرفة ،ثانية 2005م.
 -24الطب في القر�آن ،د.محمد جميل الحبال ،د .ومي�ض العمري ط دار النفائ�س ،بيروت،
الأولى 1997م.
 -25العلوم الفلكية في القر�آن الكريم ،د� .سيد وقار �أحمد ح�سيني ،ط دار طال�س �سوريا 1996م.
 -26العلوم في القر�آن الكريم الدكتور محمد جميل الحبال الدكتور مقداد مرعي الجواري
طباعة دار النفائ�س ،بيروت �أولى 1998م.
قواعد التدبر الأمثل لكتاب اهلل عز وجل ،الحبنكة ،ال�شيخ عبد الرحمن دار القلم دم�شق ،الثالثة .2004
 -27ل�سان العرب ابن منظور ،محمد بن مكرم ،ط دار �صادر بيروت� ،أولى.
 -28ما دل عليه القر�آن مما يع�ضد الهي�أة الجديدة القويمة البرهان الآلو�سي ،محمود
�شكري تحقيق :زهير �شاوي�ش ،ط المكتب الإ�سالمي� ،أولى .1960
 -29مباحث في التف�سير المو�ضوعي د.م�صطفى م�سلم ،ط دار القلم دم�شق الأولى 1420هـ.
 -30المدخل �إلى التف�سير المو�ضوعي ،فتح اهلل ال�سعيد ،د .عبد ال�ستار ،ط دار التوزيع
والن�شر الإ�سالمية ،م�صر ،الثانية1991 ،م.
 -31معالم التنزيل البغوي ،الح�سين بن م�سعود تحقيق :محمد النمر ،عثمان �ضيمرية،
�سليمان الحر�ش ،ط دار طيبة للن�شر،الرابعة 1417هـ.
 -32المفردات في غريب القر�آن ،الراغب الأ�صفهاني ،الح�سين بن محمد ،تحقيق �صفوان
داودي ،ط دار القلم  1412هـ دم�شق.
 -33المفهوم العلمي لجبال في القر�آن الكريم ،د .زغلول النجار ،ط دار ال�شروق الدولية
م�صر� ،أولى 2002م.
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 -34من الإعجاز العلمي في القر�آن الكريم في �ضوء الدرا�سات الجغرافية الفلكية
والطبيعية ،د.ح�سن �أبو العينين ،ط مكتبة العبيكان ال�سعودية� ،أولى 1996م.
 -35المنجد في اللغة والأعالم ط :دار الم�شرق بيروت .1992
 -36منهج التف�سير المو�ضوعي للقر�آن الكريم ،درا�سة نقدية ،ر�شواني ،د� .سامر عبد
الرحمن ،ط :دار الملتقى حلب الأولى 2009م.
 -37الموافقات ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي  ،تحقيق :م�شهور �آل �سليمان ،ط دار
ابن عفان لأولى1417هـ.
 -38المياه في القر�آن ،منهاج لتف�سير الإ�شارات العلمية في الآيات القر�آنية �أحمد عامر
الدليمي ط دار النفائ�س ،بيروت �أولى 2002م.
 -39النبات في القر�آن الكريم د .زغلول النجار ،ط مكتبة ال�شروق الدولية م�صر ،ثانية .2005
ثاني ًا :المراجع الطبية الأجنبية:
1- “Essential Otolaryngology: head & Neck Surgery” ،Keat Jin Lee:8 -2003
2- “Developmental neurocognition: speech and face processing
in the first year”Bénédicte de Boysson-Bardies1993 :
3- A textbook of clinical ophthalmology”R. Pitts Crick &Peng Tee
Khaw: 2003 3- :
4- “The eye: basic sciences in practice”John V. Forrester2002 2- :

ثالث ًا :مقاالت علمية ودوريات:
� -1أبحاث الإعجاز العلمي ذات طبيعة متخ�ص�صة وعمل جماعي ،مقال ن�شر في مجلة
الحقيقة ال�صادرة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي مكة المكرمة التابعة لرابطة العالم
الإ�سالمي العدد الثاني ع�شر ،ذي القعدة  1430هـ
 -2ال�سياق عند الأ�صوليين ،الم�صطلح والمفهوم د .فاطمة بو�سالمة ،مجلة الإحياء ،العدد
 25جمادى الثاني 1428هـ.
 -3دالالت ال�سياق القر�آنية على وجود الثقوب ال�سوداء� ،سعيد حمود اليامي ،مجلة الإعجاز
العلمي ،العدد  ،23رجب1423هـ
رابع ًا :مواقع على ال�شبكة العنكبوتية:
http://www.ehd.org
http://www.ct4women.com
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ملخ�ص البحث

تناول البحث المو�سوم بالإعجاز القر�آني في تركيب الجلد ،ما قاله المف�سرون عن تجدد
جلد الإن�سان المعذب في النار ،حيث اختلف المف�سرون في ذلك ،بع�ضهم قال �إنه يتجدد،
والبع�ض الآخر قال عن الجلد هي ال�سرابيل ،و�أو�ضح القر�آن الكريم �أن الجلد هو مركز
الإح�سا�س ،الأمر الذي يتفق مع ما نتج عن علم الت�شريح الحديث ،و�أو�ضح العلم الحديث
�أن الجلد المحترق حروق ًا عميقة يفقد الإح�سا�س بالألم ب�سبب احتراق النهايات الع�صبية
الموجودة في الجلد ،وهذه �أ�شارة علمية كان ال�سبق فيها للقر�آن الكريم ،وهذا يمثل �شاهد ًا
�إ�ضافيا على �صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .كما تطرق الباحث �إلى وظائف الجلد
المختلفة ومدى التال�ؤم بين التركيب والوظيفة.يتكون البحث من ثالثة مباحث ا�ستخدم
فيه الباحث المنهج الو�صفي التحليليمو�ضح ًا �آراء المف�سرين ونتائج علم الأحياء الحديث.

� -1أ.م�ساعد  -كلية التربية جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم
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الف�صل الأول :خطة البحث
الإعجاز القر�آني في تركيب الجلد
مقدمة:
من ينظر لجلد الإن�سان نظرة �سطحية يظن �أنه مجرد غالف خارجي يغطي اللحم من
الخارج مثله مثل �أي غالف من البال�ستيك �أو الورق الذي ي�ستخدمه الب�شر ،لكن الدار�س
المتخ�ص�ص ي�ست�شعر عظمة الخالق ويدرك �أن هذا الت�صميم البد �أن يكون لم�صنع ال حدود
لعلمه وقدرته ،خا�صة بعد تطور التقنيات العلمية وو�سائل الفح�ص الت�شريحي الدقيق ،و�أن
هذا الع�ضو �صمم لي�ؤدي وظائفه ب�صورة دقيقة .يتناول هذا البحث جانب الإعجاز للقر�آن
الكريم في تركيب الجلد ومدى تال�ؤمه لأداء وظائفه المختلفة التي يقوم بها .ا�ستخدم
الباحث الأ�سلوب الو�صفي المقارن والمنهج التاريخي ،ولقد تو�صل الباحث �إلى �أن ما تو�صل
�إليه العلم الحديث في علم الت�شريح من معارف عن تركيب الجلد يوافق ويت�سق مع الو�صف
القر�آني للإ�شارات غير المف�صلة عن تركيب الجلد ،مما يدلل على �أن هذا القر�آن �آت
ومنزل من لدن حكيم خبير.
�أ�سباب اختيار المو�ضوع:
 .1تو�ضيح �آراء المف�سرين في تجدد جلد الإن�سان المعذب في النار.
 .2تو�ضيح �أوجه الإعجاز القر�آني العلمي في تركيب الجلد.
 .3مدى ات�ساق �آراء المف�سرين مع نتائج العلم الت�شريحي.
 .4الإعجاز العلمي يعتبر خير محفز للم�سلمين ليقوموا بالبحث العلمي في الإ�شارات
العلمية الواردة في القر�آن الكريم.
م�شكلة البحث:
�إلقاء ال�ضوء على االختالفات بين �آراء المف�سرين حول تف�سير بع�ض الآيات التي ورد
فيها تجدد جلد الإن�سان المعذب في النار ،ومدى توافق هذه الآراء مع ما تو�صل �إليه علم
الت�شريح الحديث.
�أ�سئلة البحث:
 .1ماذا قال المف�سرون عن تجدد جلد الإن�سان؟
 .2كيف يمكن المقاربة بين �أقوالهم؟
 .3ما هي المعلومات الناتجة عن علم الت�شريح الحديث؟
 .4ما هي �أوجه التوافق القر�آني مع النتائج العلمية؟
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�أهداف البحث:
تو�ضيح المعجزات العلمية للقر�آن الكريم في تركيب الجلد ومدى تال�ؤمه للوظائف التي
ي�ؤديها ،والمقاربة بين �آراء المف�سرين وعلم الت�شريح.
منهج البحث:
المنهج الو�صفي التحليلي المقارن والمنهج التاريخي.
م�صطلحات البحث:
الإعجاز :م�شتق من العجز �أو ال�ضعف �أو عدم القدرة ،وم�صدره �أعجز وهو بمعنى الفوت
وال�سبق ،المعجزة �أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي�،سالم من المعار�ضة.
الإعجاز العلمي� :إخبار القر�آن الكريم �أو ال�سنة النبوية بحقيقة �أثبتها العلم التجريبي،
و�أنها لم تثبت في عهد النبي �صلى اهلل.
القر�آنية :القر�آن الكريم هو كالم اهلل المنزل على محمد بن عبد اهلل �صلىعليه و�سلم،
المتعبد بتالوته المبدوء ب�سورة الفاتحة والمختوم ب�سورة النا�س.
تركيب( :في علم الفل�سفة ) ت�أليف ال�شيء من مكوناته الب�سيطة ،ويقابله التحليل.
جلد الإن�سان :هو ذلك الع�ضو الخارجي الذي يغلف ج�سم الإن�سان.
طريقة جمع المعلومات :من القر�آن الكريم ،كتب التف�سير ،كتب الت�شريح ،والمقاربات
بينها.
حدود البحث :تركيب جلد الإن�سان و�أوجه الإعجاز القر�آين العلمي فيه.

هيكل البحث:
الف�صل الأول :خطة البحث.
الف�صل الثاني :ماذا قال علماء التف�سير عن تف�سير الآية ( �إِ َّن ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِب�آ َيا ِت َنا َ�س ْو َف
اب ِ�إ َّن َهّ َ
الل َكانَ
ُن ْ�صلِيهِ ْم َنا ًرا ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا ِل َي ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
َع ِزيزً ا َح ِكي ًما ) الن�ساء٥٦ :
الف�صل الثالث :مالئمة التركيب الت�شريحي للجلد لوظائفه و�أوجه الإعجاز العلمي فيه.
الف�صل الرابع  :الخاتمة وت�شمل النتائج والتو�صيات وقائمة الم�صادر والمراجع.
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الف�صل الثاني:
ماذا قال المف�سرون في قوله تعالى�ِ (:إ َّن ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِب�آ َيا ِت َنا َ�س ْو َف ُن ْ�صلِيهِ ْم َنا ًرا ُك َّل َما
اب �إِ َّن َهّ َ
الل َكانَ َع ِزيزًا َح ِكي ًما )
َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا ِل َي ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
الن�ساء:٥٦ :
كانت الفكرة من وراء هذا البحث االختالفات التي وجدها الباحث في تف�سير الآية ال�سابقة،
حيث قال البع�ض كيف يعذب اهلل جلود ًا لم تع�صه ،كان هذا الكالم هو الذي دفع الباحث
ليقوم بهذا البحث.
ماذا قال المف�سرون في تف�سير الآية ال�سابقة؟
يقول ابن كثير� :إذا �أحرقت جلودهم بدلوا جلود ًا بي� ًضا مثل القراطي�س.
وقال يحي بن يزيد الح�ضرمي� :أنه بلغه في قوله تعالى ( ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم
ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا ) قال يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب ) ،ويقول البغوي:
في تف�سيره :روي �أن هذه الآية قرئت عند عمر ر�ضي اهلل عنه فقال عمر للقارئ �أعدها ؟
ف�أعادها ،وكان عنده معاذ بن جبل فقال معاذ :عندي تف�سيرها :تبدل في ال�ساعة مئة مرة،
فقال عمر هكذا �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقال الطبري :العذاب �إنما ي�صل �إلى الإن�سان هو غير الجلد واللحم ،و�إنما يحرق الجلد
لي�صل �إلى الإن�سان �ألم العذاب� ،أما اللحم والجلد فال ي�ألمان ،قالوا :ف�سواء �أعيد على
الكافر جلده الذي كان عليه �إذا كانت الجلود غير �آلمة وال معذبة �إنما العذبة هي النف�س
الب�شرية التي تح�س بالألم والتي ي�صل �إليها الوجع ،وفي كل �ساعة ماال يح�صى عدده ويحرق
ذلك عليه لي�صل العذاب �إلى نف�سه �إذا كانت الجلود ال ت�ألم.
وقال �آخرون  :في قوله تعالى( ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا) �سرابيلهم،
بدلناهم �سرابيل من �أج�سامهم جعلت لهم جلود ًا،كلما احترق القطران في �أج�سامهم
واحترق بدلوا �سرابيل غيرها ،و�أما جلود �أهل الكفر ف�إنها ال تحترق لأن في احتراقها
فنائها وفي فنائها راحتها .قالوا :وقد �أخبر اهلل تعالى ذكره عنها� :أنهم ال يموتون وال يخفف
من عذابها قالوا :وجلود الكفار �أحد �أج�سامهم ولو جاز �أن يحترق منها �شيء فيفنى ثم يعاد
بعد الفناء في النار جاز ذلك في جميع �أجزائها ،و�إذا جاز ذلك وجب �أن يكون جائز عليهم
الفناء ثم الإعادة ،والموت ثم الإحياء ،وقد �أخبر اهلل �سبحانه وتعالى �أنهم ال يموتون دليل
وا�ضح �أنه ال يموت �شيء من �أجزاء �أج�سامهم والجلود �أحد تلكالأجزاء.
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يقول ال�شعراوي في تف�سيره  :الألم لي�س للع�ضو و�إنما للنف�س الواعية ،بدليل �أننا عندما
ارتقينا في الطب ،قلنا �أن النف�س الواعية ن�ستطيع �أن نخدرها بحيث يحدث الألم وال
ن�شعر به ،وهكذا ف�إن الجلود لي�س لها �ش�أن و�إنما هي مو�صلة للمعذب ،والمعذب هو النف�س
الواعية ،بدليل �أنها �ست�شهد علينا يوم القيامة ،ت�شهد الجلود والجوارح�،ستكون �آلة لتو�صيل
العذاب للنف�س الواعية( ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا).
�إن معجزة محمد �صلى اهلل عليه و�سلم باقي ًة بقا ًء �أبدي ًا مت�صلة به �أبد ًا� ،أما معجزات كل
ر�سول �سبق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أدت مهمتها لمن ر�آها وانتهت .كما �أو�ضح
العلم الحديث �أن الم�صاب باحتراق كامل في الجلد ال ي�شعر كثير ًا بالألم نظر ًا الحتراق
النهايات الع�صبية الناقلة للألم ،بخالف الحروق الأقل درجة يكون الألم على �أ�شده ،فتكون
علة التبديل للجلود التي �أحرقت بجلود جديدة كي يدوم العذاب.
قد يقول قائل كيف يعذب اهلل جلد ًا لم يع�صه ؟ قيل لي�س الجلد بمعذب وال معاقب �إنما
الألم واقع على النفو�س ،لأنها هي التي تح�س وتعرف ،فتبديل الجلد زيادة في عذاب
النفو�س ولو �أراد اهلل الجلود لقال ليذقن العذاب.
يقول الماوردي� :إن العذاب �إنما ي�صل �إلى الإن�سان الذي هو غير الجلد واللحم و�إنما
يحرق الجلد لي�صل �إلى الإن�سان �ألم العذاب� ،أما الجلد واللحم فال ي�ألمان ف�سواء �أعيد
على الكافر جلده الذي كان عليه �أو جدد غيره ،وقيل الجلود �سرابيلهم من قبل �أن جعلت
لبا�سهم ف�سماها اهلل جلود ًا.
الكالم ال�سابق لخ�صه الرازي الج�صا�ص في ( قيل �إن اهلل يجدد لهم جلود ًا غير الجلود
التي احترقت والقائلون بهذا يقولون �أن الجلد لي�س بع�ض الإن�سان وكذلك اللحم والعظم ،و�أن
الإن�سان هو الروح الالب�س لهذا البدن ،ومن قال �أن الجلد هو بع�ض الإن�سان و�أن الإن�سان هو هذا
ال�شخ�ص بكماله ف�إنه يقول �أن الجلود تجدد ب�أن ترد �إلى الحالة التي كانت عليها غير محترقة،
كما يقال لخاتم ك�سر ثم �صيغ خاتم �آخر هذا الخاتم هو غير ذاك الخاتم .وقال بع�ضهم التبديل
هو لل�سرابيل التي قد �ألب�سوها ،وهو ت�أويل بعيد لأن ال�سرابيل ال ت�سمى جلود ًا.
الكالم ال�سابق هو كالم المف�سرين ر�ضي اهلل عنهم اجتهدوا وبينوا في تف�سير الآية
ال�سابقة ،ماذا يقول العلم الحديث في هذا ال�ش�أن ؟ لقد تطورت �أدوات العلم و�أجهزته
ودر�ست تركيب الجلد درا�سة دقيقة ،هل الدرا�سات الحديثة تتفق مع ما قاله المف�سرون؟
للوقوف على ذلك البد من�إلقاء لمحة على التركيب الت�شريحي للجلد.
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الف�صل الثالث :التركيب الت�شريحي للجلد و�أوجه الإعجاز العلمي فيه:
مقطع طولي في جلد الإن�سان
الجلد هو الع�ضو الذي يغطي الج�سم الب�شري و�أج�سام كثير من الحيوانات الأخرى ،وظيفته
الأ�سا�سية هي حماية الج�سم ويعتبر �أحد خطوط الدفاع �ضد الجراثيم– الجلد يحمي الج�سم
من خالل خ�صائ�صه الفيزيائية ،فهو يكون مقاوم ًا للبلل ويمنع نفاذ ال�سوائل التي تغمر الج�سم .
يكاد يعتبر الجلد من �أكبر �أع�ضاء ج�سم الإن�سان فلو ن�شرنا جلد ذكر يبلغ وزنه  68كيلو
جرام ًا يغطي م�ساح ًة قدرها مترين .يتركب الجلد من ثالث طبقات هي الب�شرة والأدمة
والن�سيج تحت الجلد.
1-3الب�شرة :Epidermis
يبلغ �سمكها �سمك ورقة ويتكون من �أربعة طبقات من الخارج �إلى الداخل – الطبقة
المتقرنة ،الطبقة الحبيبية ،الطبقة ال�شوكية والطبقة القاعدية – الطبقة المتقرنة تتركب
من � 40-15صف ًا من الخاليا الميتة -تمتلئ بمادة زاللية غير منفذة للماء ت�سمى الكيراتين
“ القرنين” وتتركب الطبقة الحبيبية من �صف �أو �صفين من الخاليا الميتة التي تحتوي
حبيبات �صغيرة من مادة ت�سمى هالم كيراتين� -أما الطبقة ال�شوكية تتركب من 10-4
�صفوف من خاليا حية لها زوائد �شبه �شوكية عند التقاء الخاليا ببع�ضها البع�ض – الطبقة
القاعدية تتركب من �صف واحد من الخاليا الحية وت�شمل هذه الطبقة خاليا مكونة ال�صبغة
ت�سمى الخاليا الميالنينية -تنتج �صبغة بنية ت�سمى الميالنين.
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الخاليا القاعدية تنق�سم با�ستمرار مكونة خاليا جديدة -بع�ض هذه الخاليا يبقى في الطبقة
القاعدية والآخر يتحرك نحو ال�سطح الخارجي للجلد ويكون في النهاية الطبقات العليا
للب�شرة -وهذه ت�سمى الخاليا الكيراتينية وعند تحركها �إلى �أعلى تمتلئ بالكيراتين وعندما
ت�صل �إلى ال�سطح تموت -تعطي الجلد المتانة والقوة وتمنع مرور ال�سوائل وبع�ض المواد من
خالل الجلد -في النهاية تنف�صل وت�سقط في �شكل ق�شور رقيقة.
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 2-3لون جلد الإن�سان:
يتحدد لون جلد الإن�سان من لون الب�شرة التي تحددها كمية �أ�صباغ الميالنين الموجودة
فيها ،حيث يوجد في ال�سنتمتر المربع ما يقرب من  10000خلية �صبغية ،فهي �ضرورية
لحماية الج�سم من الأ�شعة فوق البنف�سجية ،هذه الأ�شعة تدمر بع�ض �أجزاء ال�شريط
الوراثي DNAالموجود في �أنوية الخاليا مما ي�سبب ظهور خاليا �سرطانية في الجلد،
على الرغم من ال�ضرر الذي قد تحدثه هذه الأ�شعة �إال �أنها �ضرورية لتكوين فيتامين
(د) الذي يلزم في تكوين العظام .تتباين الألوان بين الأبي�ض الفاتح والأ�سود الداكن،
وهناك عامالن ي�ؤثران في لون الجلد ،العامل البيئي والعامل الوراثي .وهناك ارتباط
وثيق بين لون الجلد والمنطقة التي يعي�ش فيها الفرد ،المناطق اال�ستوائية المدارية
�أغلب �سكانها من ال�سود بينما المناطق القريبة من القطبين �سكانها من البي�ض،
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َواخْ ِت ُ
الف �أَ ْل ِ�س َن ِت ُك ْم َو�أَ ْل َوا ِن ُك ْم ِ�إ َّن
�سبحان اهلل القائل ( َو ِمنْ �آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
ِفي َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل ْل َعالِمِ ينَ )الروم.٢٢ :ختام الآية يدل على �أن هذه الآيات �أكثر من يدركها
هم العلماء المتخ�ص�صون ،لأن هذه االختالفات تعتمد على التركيب الت�شريحي الذي
ال يدركه �إال العلماء،فاهلل �سبحانه وتعالى ي�صور الإن�سان في الأرحام وفق قانون �إلهي.
الإن�سان الأفريقي الأ�سود يحمل �أي� ًضا الجينات الخا�صة بالب�شرة البي�ضاء وال�شعر الأ�صفر
والعيون الزرقاء والخ�ضراء.....الخ ،والإن�سان الطويل يحمل �أي� ُضا جينات الق�صر ،ويورث
هذه الجينات لأبنائه ،لكن الإن�سان الإفريقي ال ينجب �إال �أ�سود ًا،يعود ذلك للعوامل البيئية
والوراثية ،فالجينات ال�سود �أن�شط من البي�ضاء و�سر ن�شاطها البيئة �شديدة الحرارة
وكثرةخمول الجينات البي�ضاء وتوريثها خاملة من جيل �إلى جيل ي�ؤدي �إلى تعطيلها تمام ًا،
وكذلك الحال بالن�سبة لباقي ال�صفات الخا�صة بتحديد المالمح ال�شكلية.
 3-3الأدمة:
توجد في هذه الطبقة معظم المكونات التي تقوم ببقية وظائف الجلدوالتي �أهمها
الإح�سا�س بالأ�شياء التي تالم�س الج�سم و�ضبط حرارة الج�سم ،تحتوي الأدمة على ال�شعر
الذي يتكون من ب�صيلة ال�شعر  papilla of hairومنها ينبت ال�شعر ،ومن ثم غمد ال�شعرة
 hair follicleوالذي يمتد من مكان الب�صلة �إلى �سطح الب�شرة ،يرتبط بجراب ال�شعرة
الع�ضلة النا�صبة hair erector muscleوهي تعمل على �شد الجراب عند الحاجة مما
ي�ؤدي �إلى انت�صاب ال�شعرة من الو�ضع المائل ،ويحدث ذلك عند التعر�ض للبرد �أو الخوف.
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�شعر الإن�سان يتكون من نوعين مختلفين ،نوع خفيف بطيء النمو على �شكل زغب فاتح اللون
يك�سو معظم �أجزاء الج�سم عدا ال�شفتين وراحة اليد �أخم�ص القدمين� ،أما النوع الثاني فمن
النوع الكثيف �سريع النمو يك�سو الر�أ�س والحواجب والرمو�ش والآباط والعانة بالإ�ضافة للحية
وال�شوارب عند الرجال مما يدل على �أن هذا الت�صميم قد تم بفعل عليم خبير� ،إن بع�ض �أجزاء
الج�سم قد بقيت مك�سوة بال�شعر كجلد الر�أ�س والحواجب والرمو�ش وقد تم تحديد هذه المناطق
ب�شكل رائع ليبدو الإن�سان في �أجمل �صورة .وعلى الرغم من �أن الذكر والأنثى قد انحدرا من
�أ�صل واحد �إال �أن الأنثى ج�سمها يخلو من ال�شعر� ،إال في مناطق محددة .لكن الرجل ميزه اهلل
ب�شعر الج�سم واللحية وال�شارب .وقد ات�ضح �أن ذلك مرتبط بالهرمونات الذكرية والأنثوية.
يقوم ال�شعر بعدة وظائف :منها :الحماية من الحر خالل امت�صا�صه لحرارة ال�شم�س
والحيلولة دون دخولها �إلى الح�سم� .أما الحماية من البرد فتتم عن طريقين�-:أوالهما عمل
ال�شعر كطبقة عازلة� ،إذا كان ال�شعر كثيف ًا ،وثانيهما من خالل انت�صاب ال�شعر مما يعمل
على حب�س كمية من الهواء داخل جراب ال�شعرة فيعمل هذا الهواء المحبو�س كطبقة عازلة
تحول دون ت�سرب الحرارة من الج�سم �إلى الجو المحيط .الجدير بالذكر �أنه لي�س لكل
جراب �شعرة ،هنالك بع�ضها لي�س لها �شعر ،وهذا �ضروري لإخالء بع�ض مناطق الج�سم
من ال�شعر ،وت�ستخدم هذه الأجربة الخالية من ال�شعر لإفراز الدهن من الغدد الدهنية.
تتراوح كثافة ال�شعر بين �200إلى� 300شعرة في ال�سنتمتر المربعوال�شعر الكلي في فروة
الر�أ�س مئة �ألف �شعرة في المتو�سط.لكل �شعرة ع�ضلة نا�صبة تحركها ،تخيل كم تكون
حجم الع�ضلة النا�صبة �إذا ما قورنت بحجم ال�شعرة؟ هذه الدقة في التركيب والتكامل في
التركيب والوظيفة ال ي�ستطيع �أحد �أن يقوم بها �إال الخالق وحده �سبحانه.
حركة ال�شعر هذه و�صفها القر�آن الكريم في �أبدع �صورة في قوله تعالى( َهّ ُ
الل َن َّز َل �أَ ْح َ�سنَ
يث ِك َتا ًبا ُّم َت َ�شا ِبهًا َّم َثا ِن َي َت ْق َ�ش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذينَ َي ْخ َ�ش ْونَ َر َّبه ُْم ُث َّم َت ِلينُ ُج ُلودُهُ ْم َو ُق ُلو ُبه ُْم
ا ْل َح ِد ِ
ُ
َ
َ
َ
هّ
هّ
هّ
الل َي ْه ِدي ِب ِه َمنْ َي َ�شاء َو َمن ُي ْ�ض ِل ْل الل َف َما َل ُه ِمنْ هَ ٍاد ) الزمر:
الل َذ ِل َك هُ دَى ِ
�إِ َلى ِذ ْك ِر ِ
 ٢٣يقول ابن عبد ال�سالم في تف�سيره (تق�شعر من وعيده وتلين من وعده� ،أو تق�شعر
من الخوف وتلين من الرجاء� ،أو تق�شعر من �إعظامه وتلين القلوب عند تالوته).
ويقول الطبري في تف�سيره (الذين �آمنوا تق�شعر جلودهم من �سماع تالوة القر�آن الكريم،
وتلين جلودهم �إلى العمل بما فيه ،والت�صديق به.).
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الغدد الدهنية:
�شعرة
غدة دهنية

غمد

يحتوي الجلد على غدد دهنية  ،تفرز مادة دهنية في جراب ال�شعرة تت�سرب �إلى �سطح
الج�سم تعمل �أو ًال على تليين خاليا الب�شرة القا�سية لكونها ميتة �أو �شبه ميتة وكذلك تليين
ال�شعر وجعله المع ًا ،وتعمل المادة الدهنية عندما تنت�شر على �سطح الجلد على منع دخول
الماء وبقية ال�سوائل وكذلك البكتيريا والفطريات �إلى داخل الج�سم .وعندما يقل �إفراز المادة
الدهنية ف�إن الجلد ي�صبح جاف ًا وخ�شن ًا ،لذلك يلج�أ النا�س ال�ستخدام مختلف �أنواع الزيوت
لتليين جلودهم و�شعورهم ،وتتفاوت مناطق الجلد في عدد الغدد الدهنية الموجودة فيها ،فهي
�أكثر ما تكون في الوجه والرقبة و�شعر الر�أ�س وقناة الأذن وحول الأع�ضاء التنا�سلية و�شبه
معدومة في راحة اليد و�أخم�ص القدمين .وفي توزيعها هذا حكمة بالغة تدل على �أن الذي
وزعها عليم خبير ،فالوجه �أكثر ما يراه النا�س من الإن�سان ,لذلك �أراد اهلل �أن يكون �أنعم،
�أما اليد والرجل �أخالهما اهلل من الغدد الدهنية ليتمكن الإن�سان من الإم�ساك بالأ�شياء باليد
دون �أن تنزلق ويم�شي على ال�سطوح الناعمة دون �أن يتزحلق .يتكون الدهن من خليط من
الجال�سريد والأحما�ض الدهنية المتحررة وال�شمع وال�سكوالين وكول�سترول وا�ستر الكول�سترول،
2
يبلغ عدد الغدد الدهنية  900-200غدة في ال�سنتمتر المربع.

 - 2من�صور �أبو �شريعة العبادي � :إبداع الرحمن في ج�سم الإن�سان ،مرجع �سابق �ص.191-190
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الغدد العرقية :
غدة عرقية تفتح على �سطح الج�سم

غدة عرقية تفتح في جراب ال�شعرة

هنالك نوعان من الغدد العرقية ،النوع الأول هي الغدد العرقية التي تنت�شر في جميع �أجزاء
الج�سم،وهي عبارة عن �أنبوب طويل ملفوف عند قاعدة الأدمة ثم ي�ستقيم �أعاله ليفتح عند
�سطح الج�سم ،العرق الذي تفرزه عبارة عن محلول مائي ي�شكل ملح الطعام �أكبر مكوناته
بعد الماء ،وظيفته الأولى تبريد الج�سم والتخل�ص من الأمالح .وتزداد هذه الغدد في راحة
اليد و�أخم�ص القدم ،حيث �أن قلي ًال من الرطوبة ي�ساعد على الإم�ساك بالأ�شياء وت�ساعد
القدم الوقوف بثبات على بع�ض الأ�سطح .ف�سبحان الخالق المبدع الذي لم يخلق �شيئ ًا في
الج�سم �إال وله من الوظائف ما يحير العقول .النوع الثاني من الغدد العرقية موجودة فقط
في الإبط والعانة ،ت�صب �إفرازها في جراب ال�شعرة فيخرج �إفرازها مع الغدد الدهنية.
العرق الذي يخرج من هذه الغدد �إلى جانب الملح يحتوي على �أنواع معينة من البروتينات
والكربوهيدرات وهو عديم الرائحة عند خروجه �إال �أن عند تكاثر البكتيريا فيه يعطي
رائحة غير مرغوب فيها،تختلف من �شخ�ص لآخر.وظيفة هذا العرق غير معروفة على وجه
الدقة ومن المرجح �أنه يلعب دور ًا في الإثارة الجن�سية بين الأزواج واهلل �أعلم .تبلغ كثافة
الغدد العرقية  100غدة في ال�سنتمتر المربع� ،أي يوجد في ج�سم الإن�سان ما يقرب من
مليوني غدة في ال�سنتمتر المربع في المتو�سط .متو�سط العرق الذي يفرز في اليوم الواحد
لتر ًا واحد ًا في اليوم وقد ي�صل �إلى �أ�ضعاف ذلك عند بع�ض الأ�شخا�ص.
وظائف العرق  :عند تبخر العرق من �سطح الج�سم يعمل على امت�صا�ص كمية من الحرارة
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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من الج�سم فيبرد .ومن وظائفه حماية �سطح الج�سم من الجفاف والعمل مع الكلى على
ا�ستتباب الماء والملح في الج�سم ،كذلك �إخراج الأمالح الزائدة وبع�ض المواد ال�سامة
ويعمل على قتل بع�ض �أنواع البكتيريا با�ستخدام �إنزيمات موجودة في العرق�3.أما ال�شعيرات
الدموية التي توجد في الأدمة ف�إن الوظيفة الأ�سا�سية هي تروية خاليا الجلد وتبريد
الج�سم ،عند ارتفاع درجة حرارة الج�سم تت�سع ال�شعيرات لتمر خاللها كميات كبيرة من
الدم الحار بالقرب من �سطح الجلد ،نتيجة للإ�شعاع يبرد الدم بالإ�ضافة �إلى تبخر العرق،
4
يبرد الدم ويعود راجع ًا �إلى داخل الج�سم.
�أما المكون الخام�س من مكونات الأدمة فهي الم�ستقبالت الح�سية ،حيث يوجد منها �ستة
�أنواع ت�ستجيب لأنواع مختلفة من الم�ؤثرات ،ولقد �صنف العلماء ثالثة �أنواع من رئي�سة من
الم�ستقبالت الحرارية  Thermo acceptorت�ستجيب للتغيرات في الحرارة والبرودة،
والم�ستقبالت الميكانيكية ت�ستجيب للم�س الخفيف وال�ضغط القوي واالهتزازات وحركة
ال�شعر ،وم�ستقبالت الألم ت�ستجيب لأي �ضرر قد ي�صيب الجلد� ،أب�سط الم�ستقبالت هي
م�ستقبالت الألم ،وهي عبارة عن نهايات ع�صبية حرة ت�ستجيب لأي �ضرر قد ي�صيب
الجلد ،م�ستقبالت الحرارة ت�سمى حوي�صالت رافيني ،وهي عبارة عن �شبكة من النهايات
الع�صبية داخل حوي�صلة مغزلية بطول مليمتر واحد وتقع في منت�صف الأدمة ،عددها
�ستة ع�شر �ألف ًا م�ستقبل ،موزعة في جميع �أجزاء الج�سم ،مع زيادة في التوزيع في ر�ؤو�س
الأ�صابع والأنف وال�شفاه والجبهة ،وتوجد �أعلى كثافة في ر�ؤو�س الأ�صابع لليد ،حيث تبلغ 75
م�ستقبل في ال�سنتمتر المربع� .أما م�ستقبالت البرودة �أو فقدان الحرارة فت�سمى كريات
كراو�س ،وهي عبارة عن لفيفة من النهايات الع�صبية المعراة موجودة داخل غ�شاء كروي
وتقع على عمق ن�صف مليمتر من �سطح الجلد ،ويبلغ عددها مائة وخم�سين �ألف ًا موزعة على
جميع �أجزاء الج�سم
مع زيادة في التركيز في ر�ؤو�س الأ�صابع والأنف وت�ستجيب للنق�صان في درجة الحرارة
ولي�س لقيمتها المطلقة ،وتبلغ �أعلى ا�ستجابة لها عند  20درجة مئوية� .أما م�ستقبالت
اللم�س وال�ضغط الخفيف فتوجد منها نوعان � :أقرا�ص ميركل عبارة عن خاليا متخ�ص�صة
ت�سمى خاليا ميركل مرتبطة بنهايات ع�صبية موجودة في الطبقة القاعدية قريبة من
الب�شرة ،وتوجد �أعلى كثافة لها في ر�ؤو�س الأ�صابع حيث تبلغ  750م�ستقبل في ال�سنتمتر
المربع الواحد .هذه النهايات بالغة الح�سا�سية لأي �شيء يالم�س الجلد لأول مرة ،ثم
 -.3من�صور �أبو �شريعة العبادي� ،إبداع الرحمن في ج�سم الإن�سان .
. -4المو�سوعة الحرة ويكيبيديا .. https:// ar.wikipedia.org
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تقل الح�سا�سية مع مرور الوقت لذلك نجد �أن الجلد ي�ألف المالب�س و ال ير�سل �إ�شارات
للدماغ عنها ،ف�سبحان الخالق المبدع ومن علم هذه النهايات هذه الميكانيكية العمل.
�أما حوي�صالت مي�سنر فهي �أكثر تعقيد ًا في تركيبها من �أقر�ص ميركل وتقع �أ�سفل في
طبقة الأدمة وت�ستجيب لل�ضغط الخفيف والإهتزازات ذات الترددات المنخف�ضة التي
تقل عن خم�سين هيرتز ،وتوجد �أعلى كثافة لها في ر�ؤو�س الأ�صابع لليد ،حيث تبلغ 1500
م�ستقبل في ال�سنتمتر المربع الواحد� .أما م�ستقبالت حركة ال�شعر فهي عبارة عن نهايات
ع�صبية ملفوفة حول جذر ال�شعرة وتح�س ب�أي م�ؤثر يحرك ال�شعرة .يبلغ عددها بعدد �شعر
الج�سم� .أما م�ستقبالت ال�ضغط القوي واالهتزازات فت�سمى حوي�صالت با�سينان وهي
�أبعد الحوي�صالت عن �سطح الجلد في �أ�سفل الأدمة و�أكبرها حجم ًا و�أكثرها تعقيد ًا في
التركيب ،ويقدر عددها بثالثين �ألف م�ستقبل في ال�سنتمتر المربع ،و توجد �أعلى كثافة
لها في ر�ؤو�سالأ�صابع لليد ،حيث تبلغ  75م�ستقبل في ال�سنتمتر المربع .وي�شبه تركيب
هذه الم�ستقبالت تركيب الب�صلة فهي مكونة من طبقات عديدة ي�صل عددها �إلى 20
طبقة .يملأ بينها مادة �سائلة وتوجد الألياف الع�صبية في لب هذا الم�ستقبل ،ت�ستجيب
هذه الم�ستقبالت لأي �ضغط �أو �شد يقع على الجلد خا�صة ال�ضغط القوي واالهتزازات
5
الميكانيكية ذات الترددات العالية التي ت�صل �إلى  300هيرتز.
هذه الم�ستقبالت ت�شكل حا�سة اللم�س  Touch senseرغم �أنها ال تقت�صر على حا�سة
اللم�س فقط بل تح�س بحرارة وبرودة الجو المحيط  .هذه الحا�سة تعتبر معجزة من
معجزات الخالق ،زراعة ما يقرب من خم�سة ماليين م�ستقبل في م�ساحة ال يتجاوز �سمكها
�سمك الخم�س مليمترات وال تتجاوز م�ساحته المترين ،معجزة علمية تجعل العلماء يحنون
ر�ؤو�سهم �إجال ًال لمن �صنع هذا الجلد وركبه في �أح�سن �صوره.
�أ�شار القر�آن الكريم �إلى �أن الجلد هو جهاز الإح�سا�س ،و�أ�شار ب�صورة غير مف�صلة �إلى
�أن الجلد عندما يحترق يفقد هذه الحا�سة وذلك في قوله تعالى�(:إِ َّن ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِب�آ َيا ِت َنا
اب ِ�إ َّن َهّ َ
الل
َ�س ْو َف ُن ْ�صلِيهِ ْم َنا ًرا ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا ِل َي ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
َكانَ َع ِزيزً ا َح ِكي ًما )الن�ساء .٥٦ :هذه المعلومات �أ�شار �إليها القر�آن الكريم ولم تعرف �إال
بعد تطور علم الت�شريح في هذا الع�صر.
ب�صمة اليد :Finger print :
�أ�شار القر�آن الكريم �إلى ب�صمة اليد في قوله تعالى(�أَ َي ْح َ�س ُب ا ِلإ َن�سانُ �أَ َّلن َن ْج َم َع ِع َظا َم ُه )
 - 5من�صور �أبو �شريعة العبادي� :إبداع الرحمن في ج�سم الإن�سان ،مرجع �سابق� ،ص.194
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القيامة .٤:هذه الب�صمة عبارة عن بروزات  Ridgesتظهر على �شكل خطوط متعرجة تر�سم
�أ�شكا ًال عجيبة ال ح�صر لها على �سطح الجلد ،لهذه البروزات وظائف عديدة منها :زيادة االحتكاك
بين �سطوح الأ�شياء التي تم�سك بها اليد �أو تم�شي عليها القدم ،كما �أنها تزيد من ح�سا�سية اللم�س
لذا نجد �أنها توجد بكثرة في نهاية الأ�صابع وهذه التجعدات ثالثة �أنواع  :الأقوا�س arches
والأن�شوطات  loopsوالدوامات  .whorlsالأقوا�سيدخل الخط فيها من �أحد الجوانب وير�سم
قو� ًسا ب�أبعاد معينة في منت�صف المنطقة ثم يخرج من الجانب الآخر �أما الأن�شوطات يدخل
الخط من �أحد الجوانب وير�سم قو� ًسا ب�أبعاد معينة ثم ير�سم �أن�شوطة ب�شكل مائل في منت�صف
المنطقة ثم يخرج من نف�س المنطقة التي دخل منها� ،أما الدوامات فيدخل الخط فيها من �أحد
6
الجوانب ثم ير�سم عدة دوائر حلزونية ثم ينتهي الخط في مركز الحلزون.
يقول المولى عز وجلَ (:م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُقونَ ِفيهَا �أَ ْنهَا ٌر ِّمن َّماء َغ ْي ِر � ِآ�س ٍن َو�أَ ْنهَا ٌر ِمن َّل َب ٍن
َّل ْم َي َت َغ َّي ْر َط ْع ُم ُه َو�أَ ْنهَا ٌر ِّمنْ َخ ْم ٍر َّل َّذ ٍة ِّل َّل�شا ِر ِبينَ َو�أَ ْنهَا ٌر ِّمنْ َع َ�س ٍل ُّم َ�ص ًّفى َو َله ُْم ِفيهَا ِمن ُك ِّل ال َّث َم َر ِات
َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّمن َّر ِّب ِه ْم َك َمنْ هُ َو َخا ِل ٌد ِفي ال َّنا ِر َو ُ�س ُقوا َماء َح ِمي ًما َف َق َّط َع �أَ ْم َعا َءهُ ْم ) محمد١٥ :

6
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�أثبت العلم الحديث �أن الأمعاء خالية من الداخل من الم�ستقبالت الح�سية ،بينما توجد
بكثافة عالية في الم�ساريقا ،يوجد في هذه المنطقة عدد كبير من ج�سيمات با�سيني الناقلة
للألم والحرارة ،لذلك الأمعاء ال تت�أثر بالحرارة لكنها �إذا قطعت خرج منها الماء الحميم
�إلى منطقة الم�ساريقاالغنية بم�ستقبالت الحرارة والألم والنهايات الع�صبية الناقلة لهما
7
�إلى المخ في�شعر الإن�سان ب�أق�صى درجات الألم.
الطبقة الدهنية تحت الجلد ت�شكل عاز ًال حراري ًا يحول دون فقدان الج�سم لحرارته ،ومن
الحكم الربانية �أن هذه الطبقة تزداد كثافتها في �سكان المناطق الباردة حتى تحول دون
اكت�ساب الحرارة من الو�سط المحيط� ،أما �سكان المناطق المدارية تقل ن�سبة الدهون تحت
جلدهم حتى يتمكن الج�سم من �إ�شعاع الحرارة من الج�سم.
توجد في كل الثدييات لكن وظيفتها تكاد تكون

الغدد الثديية :
مق�صورة على الإناث بعد و�ضع ال�صغار.
الغدد الدمعية :تنتج �إفراز ًا يحفظ �سطح العين رطب ًا ونظيف ًا.
الغدد العجانية �أو غدد الرائحة:توجد في كثير من الحيوانات تعطي الحيوان رائحة مميزة
8
وعن طريقها يتعرف الحيوان على �أقرانه من نف�س النوع.
mammary glands

وظائف الجلد:
 )1يحمي الجلد الأن�سجة الواقعة تحته من ت�أثير العوامل الجوية الخارجية .
 )2يحتوي الجلد على الم�ستقبالت الح�سية التي تح�س ب�أي تغيرات في البيئة.
 )3تعمل الغدد العرقية الموجودة في الجلد �أ�سا� ًسا على تنظيم درجة حرارة الج�سم.
 )4قد يتلون الجلد كو�سيلة للتمويه لحماية الحيوان.
 )5الأظافر من مكونات الجلد قد ت�ستخدم للدفاع عن الج�سم.
�أوجه الإعجاز العلمي في تركيب الجلد:
 وجود ما يقرب من خم�سة ماليين م�ستقبل للإح�سا�س في م�ساحة �سمكها خم�سةمليمترات وال تتجاوز المترين معجزة علمية �أذهلت عقول العلماء .
	�أ�شار القر�آن الكريم �إلى �أن الجلد هو جهاز الإح�سا�س لأنه يحتوي على النهاياتالع�صبية ،و�إذا احترقت ال يح�س الإن�سان بالألم لذلك �أ�شار القر�آن �إلى تبديل الجلود
 - 7عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح ،عبد اجلواد ال�صاوي:الإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة ،دار جياد للن�شر والتوزيع،
الطبعة الأولى1429ه2008-م �ض.83
 - 8حممود �أحمد البنهاوي و�آخرون :علم احليوان ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1988 ،م ،القاهرة � ،ص.414
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في قوله تعالى( ِ�إ َّن ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِب�آ َيا ِت َنا َ�س ْو َف ُن ْ�صلِيهِ ْم َنا ًرا ُك َّل َما َن ِ�ض َج ْت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْل َناهُ ْم
اب �إِ َّن َهّ َ
الل َكانَ َع ِزيزًا َح ِكي ًما ) الن�ساء. ٥٦:
ُج ُلودًا َغ ْي َرهَ ا ِل َي ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
	�أثبت العلم الحديث �أن االحتراق العميق للجلد يفقده الإح�سا�س بالألم وهذا �سبقللقر�آن في هذه المعلومة العلمية.
ب�صمة اليد معجزة علمية ورد ذكرها في القر�آن الكريم في قوله تعالى( َب َلى َقا ِدرِينَ َع َلى
�أَن ُّن َ�س ِّو َي َب َنا َن ُه ) القيامة.٤ :
-

اختالف �ألوان الب�شر من الآيات القر�آنية التي ال يدرك كنهها �إال العالمين الذين لهم
دراية بعلم الأحياء.
من المعجزات العلمية في تركيب الجلد وجود ال�شعر و�آلية انت�صابه عند الخوف �أو
الإح�سا�س بالبرد ودوره في حفظ التوازن الحراري للج�سم.
وجود �صبغة الميالنين التي تعطى الجلد لونه تزداد كثافة كلما كانت الأ�شعة فوق
البنف�سجية �أعلى في البيئة التي يعي�ش فيها الفرد ،الأمر ي�ساعد في حفظ الج�سم من
هذه الأ�شعة.
وجود الغدد العرقية ت�ساعد في حفظ التوازن الحراري.
الغدد الدهنية التي توجد في الجلد ترطب الجلد وتمنعه من التق�صف والتق�شر وطبقة
الدهن تمنع دخول ال�سوائل �إلى داخل الج�سم وتجعل ال�شعر المع ًا وطري ًا.
من المعجزات الربانية في تركيب الجلد ازدياد كثافة الب�شرة في المناطق الأكثر
عر�ضة لالحتكاك ب�شكل دائم خا�صة في الأيدي و�أخم�ص الأقدام.
وجود ال�شعر على الجلد ي�ساعد في اال�ستتباب الحراري للج�سم وهنالك �آلية ت�ساعد
على انت�صابه ورقوده عند الحاجة لذلك.
الجلد يحمي الج�سم من خطر الأ�شعة فوق البنف�سجية وذلك بفعل مادة الميالنين ،وهذه
المادة تزداد كثافة في المناطق التي تزداد فيها كمية الأ�شعة مثل المناطق المدارية.

الطبقة تحت الجلد الدهنية ت�شكل عازل حراري تمنع فقدان حرارة الج�سم ،ومن الحكم
الربانية �أن هذه الطبقة تزداد كثافة عند �سكان المناطق الباردة ،ويقل الدهن عند �سكان
المناطق المدارية ،حتى يتمكن الج�سم من �إ�شعاع الحرارة .
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الخاتمة:
�أهم النتائج:
 اختلف علماء التف�سير في تجدد الجلد ،بع�ضهم قال� :إن الجلد يحترق ويتجدد و�أنالمعذب لي�س الجلد و�إنما النف�س الواعية و هذا التف�سير هو الذي يميل �إليه الباحث واهلل
�أعلم .
 بع�ض العلماء قال� :إن الجلد هي ال�سرابيل و�أنها من قطران كلما احترقت تجدد. ما تم اكت�شافه من معلومات عن التركيب الت�شريحي لجلد الإن�سان يتوافق ويت�سق مع ماورد ذكره في القر�آن الكريم ويع�ضده.
	�أكد القر�آن الكريم �أن الجلد هو مركز الإح�سا�س وهذا ما نتج عن علم الت�شريح الحديث.	�أثبت العلم الحديث �أن منطقة الم�ساريقا من �أغنى المناطق بم�ستقبالت الحرارة والألم. كل مكون من مكونات الجلد خلق ب�شكل رائع بحيث ي�ؤدي وظيفته على �أكمل وجه. كل �أع�ضاء الإن�سان يمكن زراعتها عدا الجلد. الإعجاز العلمي يعتبر من �أهم و�سائل الدعوة �إلى اهلل في هذا الع�صر�َ ( ،س ُن ِري ِه ْم �آيَا ِت َنا ِفي الآ َف ِاقَو ِفي �أَن ُف ِ�س ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّي َن َله ُْم َ�أ َّن ُه ا ْل َح ُّق َ�أ َو َل ْم َي ْك ِف ِب َر ِّب َك َ�أ َّن ُه عَ َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َ�ش ِهي ٌد ) ف�صلت٥٣ :
التو�صيات:
يو�صي الباحث ب�إقامة مراكز لأبحاث القر�آن تعمل على �إجراء بحوث تجريبية للإ�شارات
العلمية التي ورد ذكرها في القر�آن الكريم ،ون�شر نتائجها في دوريات عالمية بمختلف
اللغات العالمية الحية لإقناع الآخرين ب�صدق النبوة الفرن�سي موري�س بوكاي ( لقد قمت �أو ًال
بدرا�سة القر�آن الكريم وذلك دون �أي فكر م�سبق وبمو�ضوعية تامة باحث ًا عن درجة اتفاق
ن�ص القر�آن ومعطيات العلم الحديث  ،وكنت �أعرف قبل الدرا�سة كثير ًا من الظاهرات
الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة وبف�ضل الدرا�سة الواعية للن�ص العربي ا�ستطعت �أن
�أحقق قائمة �أدركت بعد االنتهاء منها �أن القر�آن ال يحتوي على �أي مقولة قابلة للنقد من
9
وجهة نظر العلم في الع�صر الحديث).
القر�آن العظيم بين طياته من المعجزات والدالئل الم�ستمرة مايجعلهمقنع ًا في كل الأزمنة
وباختالف الأماكن.
 -9بوكاي1979 :م �ص .13
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الم�صادر والمراجع
 القر�آن الكريم. الح�سين بن م�سعود البغوي :تف�سير البغوي ،دار طيبة الجز الثاني.	�إ�سماعيل بن كثير القر�شي الدم�شقي :تف�سير بن كثير ،دار طيبة1422،ه2002-مالجزء الثاني.
-

ال�شعراوي :تف�سير ال�شعر على موقع م�شكاة الإ�سالمية.https://www.almeshkat,

 عبد اهلل بن عبد العزيز الم�صلح،عبد الجواد ال�صاوي :الإعجاز العلمي في القر�آن وال�سنة،جياد للطباعة والن�شر ،الطبعة الأولى 1429ه2008-م ،جدة ،المملكة العربية ال�سعودية.
 علي بن محمد بن حبيب الماوردي الب�صري :تف�سير الماوردي ،النكت والعيون ،دارالكتب العلمية ،المحقق ال�سيد عبد المق�صود عبد الرحيم ،الجزء (.)1
 عز الدين بن عبد ال�سالم  :تف�سير ابن عبد ال�سالم،م�صدر الكتاب موقع التفا�سير،.https://www.alltafasir.com
 �أحمد حماد الح�سيني و�آخرون :بيولوجية الحيوان العملية ،دارالمعارف،الطبعةالخام�سة ع�شر1986م ،القاهرة ،م�صر.
 المو�سوعة الحرة ويكيبيديا ,https://ar.wikipedea,org محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي� :أبو جعفر الطبري ،المحقق �أحمدمحمد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأولى1420 ،ه2000-م ،م�صدر الكتاب موقع
الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف.
 محمد محمود عبد اهلل :الهند�سة الوراثية في القر�آن الكريم ،دار الحامد للن�شروالتوزيع ،عمان الأردن2006 ،م.
 من�صور �أبو�شريعة العبادي� :إبداع الرحمن في ج�سم الإن�سان ،الطبعة الأولى1433ه2012-م ،عمان الأردن.
 محمود �أحمد البنهاوي و�آخرون :علم الحيوان ،دار المعارف ،القاهرة ،م�صر ،الطبعةالثانية1988،م.
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التدابير ال�شرعية للمخدم والم�ستخدم
في ظل قانون العمل ل�سنة 1997م والت�أمينات االجتماعية
“ ر�ؤية فقهية مقارنة “
()1
د .جودة �إبراهيم محمد النور
الم�ستخل�ص
العمل له قيمة ومكانة وخ�صو�صية والعمل في الإ�سالم ت�أ�صل من خالل قوله �سبحانه وتعالى
من الآيات الدالة على الحث عليه والأحاديث ال�شريفة والم�أثورات والحكم تناولت في هذه
الورقة البحثية خ�صو�صية العمل على الت�شريع الإ�سالمي والت�أ�صيل له من جوانب متعددة
وارتباط الإن�سان ونمط تطور حياته وحثنا ديننا الحنيف على اتباع �شرعه بالن�صو�ص
القر�آنية و�سنته ال�شريفة .و�أي� ًضا تناولت �أهم الأحكام والق�ضايا التي �أثارتها فل�سفة الإن�سان
والتي �أثرت في نظر وفكر المفكرين والم�شرعين ودعاة حقوق الإن�سان وقد �أ�صل الت�شريع
الإ�سالمي تنظيم العالقة بين المخدم والم�ستخدم .وخ�ص�صت هذه الورقة البحثية عن
الت�أمين وجواز �شرعيته �إذا ما خال من الربا والغرر .وكذلك جوازه من ناحية الت�أمين
الحكومي في المعا�ش والت�أمينات االجتماعية .والت�أمين التعاوني التكافلي.
مقدمة:
ترتبط ت�شريعات العمل ارتباط ًا وثيق ًا بالتطورات االجتماعية واالقت�صادية التي ت�شهدها
بالد العالم المخلفة ،فهي تتفاعل معها ،وت�ستجيب لمعطياتها – �أي ت�شريعات العمل –
حيث تتناول �ش�ؤون ًا تم�س �صميم الحياة اليومية لأعداد غفيرة من بني الإن�سان الذين
ي�ساهمون بجهودهم في تنفيذ خطط التنمية والو�صول �إلى رفاهية ال�شعوب والأفراد ،هذا
من جانب ومن الجانب الآخر �أي �أ�صحاب الم�شاريع حيث يقومون بتوفير الوظائف والتي
بدورها تكفل الحياة الكريمة لكل طبقات الباحثين عن الوظائف .
وال يختلف المجتمع ال�سوداني عن �سائر المجتمعات في حاجة �إلى ت�شريعات عمل ع�صرية،
ال �سيما و�أن ال�سودان قد �شهد العديد من التطورات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
منذ ع�صر اال�ستعمار التركي  ،الم�صري  ،الإنجليزي وحتى يومنا هذا� ،إذ ارتبط �صدور
ت�شريعات العمل ال�سودانية ببروز الطبقة العاملة ال�سودانية كقوة اجتماعية و�سيا�سية ذات
� -1أ.م�ساعد  -كلية القانون  -جامعة الجزيرة .
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وزن م�ؤثر من �أجل النهو�ض بواقعها وتح�سين �أو�ضاعها المعي�شية واالجتماعية ،واال�ستثمار
الأمثل للطاقات والموارد الب�شرية العاملة التي تذخر بها بالدنا.
�أهمية المو�ضوع :لقد �أردنا من هذا البحث �أن يجمع بين الفكر القانوني ،والتطبيقات
الق�ضائية القائمة على الوقائع العملية التي تفرزها منازعات العمل ،التي تنتهج منهج
مقارنة �أحكام الق�ضاء ال�سوداني ب�أحكام الق�ضاء العربي المقارن.
فرو�ض البحث :
� /1إن التطبيقات الق�ضائية العربية ت�شهد تطور ًا كبير ًا في مجال العمل عبر �إن�صاف
المخدم والم�ستخدم.
 /2ال تتعار�ض المبادئ العامة لقانون العمل ال�سوداني ل�سنة 1997م مع �أحكام وقواعد عقد
العمل في الفقه الإ�سالمي.
 /3تتكامل الأدوار ما بين �أحكام الق�ضاء ال�سوداني وقواعد قانون العمل ل�سنة 1997م في
حفظ الحقوق المالية الخا�صة بالم�ستخدم.
 /4عقود الت�أمين و�شرعيتها في حفظ حقوق المخدم والم�ستخدم.
منهج البحث  :ا�ستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الو�صفي ،التحليلي ،التاريخي واال�ستنباطي.
الدرا�سات ال�سابقة :
لقد برز عدد مقدر من الدرا�سات ال�سابقة ،وكل باحث يدلي بدلوه من منطق ثقافته
وقناعته ،ومن خالل هذه الدرا�سة المتوا�ضعة �سعيت �إلي تقديمجهدي �آمل �أن ي�سد ولو
قلي ًال حاجة المن�شغلين والدار�سين والباحثين في هذا المجال بوجه عام وت�شريع العمل
بوجه خا�ص وهو جهد مقل يجد عذره في جهد قا�صر ووقت محدود ،ويظل المجال وا�سع ًا
�أمام المعنيين لمزيد من البحث والإ�ضافة ،ذلك �أن البحث م�سيرة تتوا�صل دون انتهاء
وعطاء ي�ستمر دون ن�ضوب .
هيكل البحث:
وينق�سم هذا المبحث �إلى ثالثة مطالب وتحتوى على الآتي:
المبحث الأول  :المبادئ العامة لقانون العمل 1997م
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المبحث الثاني �آثار عقد العمل بالن�سبة للمخدم والم�ستخدم في الفقه والقانون
المبحث الثالث  :تعريف الت�أمين و�أنواعه.
المبحث الرابع  :الت�أمين من الإ�صابات وخ�صائ�صه ال�شرعية.
الخاتمة  :وفيها �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث والتو�صيات.
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المبحث الأول
المبادئ العامة لقانون العمل 1997م
قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين العمال و�أرباب الأعمال وهو
فرع حديث الن�ش�أة ن�سبي ًا ،فقد كانت العالقة بين العامل ورب العمل تخ�ضع للقواعد العامة
للقانون المدني ،حيث ي�ؤخذ بمبد�أ �سلطان الإدارة ،فتجري �شروط عقد العمل بينهما وفق ًا
لما تم االتفاق عليه ب�صرف النظر عما تحمله من جور وا�ستغالل .
�إثر ذلك ن�شطت حركة الت�شريع في �أغلب البالد لتنظم العالقة بين العمال و�أرباب الأعمال
على نحو يكفل الحماية للطبقة العامة ،و�أدى هذا بدوره �إلى �أن �أ�صبح قانون العمل فرع ًا
م�ستق ًال من فروع القانون الخا�ص .
المطلب الأول :معني العمل في اللغة:
المهنة والفعل ،والجمع �أعمال وفي الكليات العمل يعم �أفعال الجوارح والقلوب وقال �آخرون:
هو �إحداث �أمر قو ًال كان �أو فع ًال بالجارحة �أو القلب حيث ال يخرج()2المعني اال�صطالحي
عن المعني اللغوي .
الأحكام المتعلقة بالعمل تعتريها خم�سة �أحكام:
فما طلبه ال�شارع منه على �سبيل الإلزام فهو واجب ،وما طلبه على �سبيل الترجيح في غير
�إلزام فهو مندوب ،وما طلب تركه على �سبيل الترجيح من غير �إلزام فهو مكروه وما خير
ال�شارع بين عمله وتركه مباح وما نهي عنه فهو حرام .
وتختلف الأعمال التي يعملها العبد باختالف متعلقاتها من عبادات ومعامالت فيثاب على
الطاعات ويعاقب على المعا�صي �إال �أن ي�شمله اهلل بعفوه.
مفهوم العمل في الإ�صالح الفقهي :
ورد لفظ العمل والمعاملة عند الفقهاءفقديم ًا يق�صد به العمل الزراعي في غالب ا�ستعماله،
ففي بداية المجتهد ونهاية المقت�صد ورد في الم�ساقاة و�شرب ال�شراب و�آبار النخل وقطع
الجريد وجذ الثمار و�أ�شباهه على العامل.
وجاء في بدائع ال�صنائع  ...منها ( �أن كل ما كان عمل المعاملة مما يحتاج �إليه ال�شجر
 - 2ل�سان العرب ،تاج العرو�س ،الكليات ،مادة عمل ،املو�سوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،الكويت،
ط1414 ،1هـ 1994 -م ،طبعة دار ال�صفوة ،ج� ،3ص332

80

مجلة ت�أ�صيل العلوم

التدابير ال�شرعية للمخدم والم�ستخدم في ظل قانون العمل ل�سنة 1997م والت�أمينات االجتماعية

والكروم من ال�سقي و�إ�صالح النهر والحفظ ،والتلقيح فعلي العامل ).ومن التعريفات
المعا�صرة للعمل عند الفقهاء  :العمل يطلق على الفعل وهو �أعم من الحرفة لأن العمل
يطلق على الفعل �سواء حذق به الإن�سان �أم لم يتخذه بخالف الحرفة ،ف�إنهم يطلقونها على
ما انحرف �إليه ال�شخ�ص من الأعمال وجعله ديدنة لأجل ك�سبه( ، )3وهو عند �أهل االقت�صاد
( الن�شاط االجتماعي الواغيالمبذول من قبل الجن�س الب�شري لإخ�ضاع الطبيعة لخدمة
حاجات هذا الجن�س ،وهذا الجهد الع�ضلي والذهني الذي يبذله الإن�سان لخلق منفعة
اقت�صادية �أو زيادة الموجود منها وتنميته )( ، )4والعمل �أعم من الفعل .
المطلب الثاني  :م�صادر قانون العمل :
ي�ستمد قانون العمل قواعده من عدة م�صادر ،يمكن تق�سيمها �إلى م�صادر داخلية وم�صادر
()5
دولية ،كما يمكن تق�سيم الم�صادر الداخلية �إلى م�صادر ر�سمية وم�صادر ذات طبيعة ِحرفية.
�أوالً  :الم�صادر الداخلية :
وهذه تتمثل في الت�شريع والذي ي�شمل الد�ستور والقوانين واللوائح والقواعد والأوامر
والقرارات الوزارية والت�شريع هو الم�صدر الر�سمي الأ�صلي لقواعد قانون العمل مثلما هو
الم�صدر الر�سمي الأول للقواعد القانونية بوجه عام  ،وقد �أ�صبح قانون العمل من �أكثر فروع
القانون ازدحام ًا بالن�صو�ص الت�شريعية
فقد ترك لل�سلطة الإدارية المخت�صة �إ�صدار اللوائح والقرارات الوزارية التي تكمل هذه
الت�شريعات وتكفل تنفيذها  ،وفي م�صر يعتبر المجل�س اال�ست�شاري الأعلى للعمل من
الهيئات اال�ست�شارية الهامة ويتكون من �أع�ضاء يمثلون الحكومة والعمال و�أ�صحاب العمل
ويخت�ص هذا المجل�س ب�إبداء الر�أي في قوانين العمل قبل �إ�صدارها وهو ما يعرف باللجنة
الثالثية على ال�صعيد المحلي .
ثاني ًا  :الم�صادر ذات الطبيعة الحرفية :
يري فريق من ُ�ش ّراح القانون� ،أن قانون العمل لي�س كله من �صنع الدولة ذلك �أن هناك قواعد
ذات �أ�صل حرفي تن�ش�أ بمعزل عن الدولة ومن �أمثلتها القرارات النقابية فالنقابات ت�ضع قواعد
عامة تلزم جميع �أع�ضاء النقابة باحترامها وتملك حق توقيع الجزاء على من يخالفها كف�صل
الع�ضو من النقابة عند مخالفته لالئحة �أو �إبرام العقود الم�شتركة مع �أ�صحاب العمل.
 - 3املرجع ال�سابق� ،ص333
 - 4الإمام �أحمد ،امل�سند ،بريوت،دار �صادر  ،ج� ،4ص.229
 - 5حممد بن �أحمد بن را�شد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،بريوت ،دار الفكر ،ط1،1951م ،ج� ،2ص.199
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المطلب الثالث  :خ�صائ�ص قانون العمل :
يتميز قانون العمل بطابع واقعي ،وب�صياغة خا�صة وبال�صفة الآمرة التي ت�سود قواعده ،ف�ض ًال
عن اختالف قواعد تف�سيره ،وت�ضمنه لقواعد خا�صة بت�سيير �إجراءات التقا�ضي على العمال .
�أو ًال  :الطابع الواقعي :
يعتبر الطابع الواقعي من �أهم خ�صائ�ص قانون العمل ف�أحكامه يجب �أن تظل بعيدة عن
التجريم والتعميم ،و�أن تتكيف وتتنوع بما يتفق والظروف الخا�صة بكل حال على حده ،بما
وقد تختلف قواعد
يالئم طبيعة العمل وظروف العامل وقدرة �صاحب العمل،
قانون العمل تبع ًا لظروف العامل الرجل من المر�أة �أو العامل الحدث وهذا ما ذهب �إليه
قانون العمل ال�سوداني ل�سنة 1997م في المادة ( ،)21كذلك يفرق الم�شرع في القواعد
التي تطبق على �أ�صحاب الأعمال ب�سبب االختالففي قدراتهم االقت�صادية  ،فيفر�ض على
()6
المن�ش�آت الكبيرة �أعباء ل�صالح العمال ويعفي المن�ش�آت ال�صغيرة منها.
وهكذا ف�إن الم�شرع ال ي�ضع �إال القواعد العامة تارك ًا لل�سلطة التنفيذية �أن تحدد بقرارات
وزارية نطاق تطبيق هذه القواعد بما يتنا�سب مع الظروف الخا�صة بكل حالة ومن ذلك ما
ن�صت عليه المادة  1/8من قانون العمل ال�سوداني ل�سنة 1997م بقولها  ( :يجوز للوزير
�إن�شاء مكاتب لال�ستخدام وتحديد المناطق والفئات التي يخت�ص كل من تلك المكاتب
بخدماتها ) والمادة  1/9من ذات القانون التي �أجازت للوزير ال�سماح لأي �شخ�ص بفتح
مكتب لال�ستخدام �أو بممار�سة �أعمال اال�ستخدام عن طريق وكاالت اال�ستخدام .)...
والمادة  2/15والتي تن�ص على �أن ( ينظم الوزير بموجب �أمر طرق و�إجراءات التفتي�ش
وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتي�ش ) .
ثاني ًا  :ال�صياغة الخا�صة بقانون العمل :
يتميز العمل ب�صياغة خا�صة تبرز ذاتية وا�ستقالل �سواء في عالقات العمل الفردية �أو
الجماعية ،ففي الأولي ،يتميز عقد العمل ب�أحكام خا�صة تخرجه من نطاق نظرية العقد في
القانون المدني ،ومن ذلك الأحكام الخا�صة بالأهلية الالزمة ل�صحته ،وال�سلطة المقدرة
لرب العمل في توقيع الجزاءات على العامل ،كذلك ال يترتب على بطالن عقد العمل �إال �آثار ًا
محدودة بالمقارنة ب�آثار بطالن العقود الأخرى .وفي �إطار عالقات العمل الجماعية توجد نظم
- 6الدكتور نزيه حماد ،معجم امل�صطلحات الفقهية يف لغة الفقهاء ،الواليات املتحدة الأمريكية ،املعهد العايل للفكر
الإ�سالمي ،ط1993 ،1م� ،ص.302
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قانونية خا�صة يتميز بهاقانون العمل كعقد العمل الم�شترك الذي يجب �أن يتم وفق ًا لأحكام
عقود العمل الفردية  ،وهو بهذا ال يخ�ضع لقاعدة ن�سبية �آثار العقد  ،ومن �أمثلة ذلك م�سئولية
()7
�صاحب العمل عن �إ�صابات العمل على خالف الأحكام المقررة في فقه القانون المدني.
ثالث ًا  :ال�صفة الآمرة لقواعد قانون العمل :
يهدف قانون العمل �إلى حماية العامل ولذلك ف�إن ال�صفة الآمرة لقواعده تعتبر من �أهم
الخ�صائ�ص المميزة له ،وفي غياب هذه ال�صفة ي�ستطيع رب العمل – وهو في مركز اقت�صادي
عندئذ
يختلف عن مركز العامل – �أن يفر�ض �شروط العمل كما ي�شاء  ،ولي�س �أمام العامل
ٍ
�إال قبول تلك ال�شروط حتى ولو كانت تت�ضمن انتقا�ص ًا لما يقرره القانون له من �ضمانات
لذا ف�إن ال�صفة الآمرة لهذه القواعد قد �أخذت معني خا�ص ًا يق�صد تحريم مخالفتها على
الحالة التي ت�ؤدي المخالفة فيها �إلى الم�سا�س بالحقوق المقدرة للعامل بمقت�ضي هذه الحقوق
يقدرها القانون له ف�إن المخالفة في هذه الحالة تعتبر جائزة ،وهذا ما قررته المادة  31من
قانون العمل ال�سوداني ل�سنة 1997م بقولها  ( :يعتبر باط ًال كل �شرط في �أي عقد للعمل يكون
مخالف ًا لأحكام هذا القانون ولو كان �سابق ًا على العمل به �إال �إذا كان هذا ال�شرط �أكثر فائدة
للعامل ويحق له �أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون ) .

 - 7حممد القي�سي ،مبادئ االقت�صاد ال�سيا�سي ،م�ؤ�س�سة الوحدة  ،الكويت ،ط3،1978م � ،ص.302
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المبحث الثاني
�آثار عقد العمل بالن�سبة للمخدم والم�ستخدم في الفقه والقانون
�سوف يتم من خالل هذا البحث تناول �آثار عقد العمل بالن�سبة للطرفين وذلك في ثالثة
مطالب كما يلي :
المطلب الأول  :االلتزام بدفع الأجر في الفقه الإ�سالمي:
�أو ًال  :تناول االلتزام بدفع الأجر في الفقه:
متى �سلم الأجير نف�سه للم�ؤجر فانه ي�ستحق الأجر كام ًال عن المدة التي حب�س نف�سهفيها
للقيام بالعمل المتفق عليه ،عمل �أم لم يعمل وذلك �أنه قد قام بما عليه من التزام  ،وبيان
ذلك في المذاهب كالآتي :
�أو ًال:المذهب الحنفي:
جاء تعريف الأجير في المذهب الحنفي  :هو من يعمل لواحد عم ًال م�ؤقت ًا بالتخ�صي�ص وي�ستحق
()8
الأجر بت�سليم نف�سه في المدة و�إن لم يعمل كمن ا�ست�ؤجر �شهر ًا للخدمة �أو �شهور ًا لرعي الغنم.
المذهب المالكي :
يري المالكية الأجير الخا�ص ي�ستحق الأجر بمجرد ت�سليمه لنف�سه ل�صاحب العمل ،عمل �أم
()9
لم يعمل مادام ذلك ب�سبب من �صاحب العمل.
ثالث ًا  :المذهب ال�شافعي :
يري ال�شافعية �أن الأجير الخا�ص متى حب�س نف�سه وفق ًا للعقد المترا�ضي عليه ف�إنه ي�ستحق
()10
الأجر عمل �أم لم يعمل.
رابع ًا  :المذهب الحنبلي :
جاء في المذهب �أن العامل الأجير ي�ستحق الأجر بتقديم منافعه �إلى الم�ؤجر بت�سليمه نف�سه
خالل المدة المتفق عليها عمل �أم لم يعمل ،لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين
المبيعة� ،أو المنفعة في عقد العمل تحدد �أما بالمدة و�أما بالعمل فينبغي �شغل هذه المدة
()11
بالعمل المتفق عليه وال يجوز الإخالل بذلك لأنه �إخالل بالعقد.
 -8الدكتور �إ�سماعيل غامن ،قانون العمل  ،طبعة 1962م � ،ص.40
 -9د .مو�سي رزيق ،قانون العمل ،حما�ضرات مطبوعة على الكمبيوتر� ،ص.89
 -10نق ًال عن كتاب املوجز يف قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية ،للدكتور �إبراهيم �أحمد حممد ال�صادق الكاروري،
عميد كلية ال�شريعة والقانون ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية ،مطبعة املثاين العاملية  ،اخلرطوم ،ط ذو احلجة1432 ،هـ-
نوفمرب 2011م ،ط� ، 5ص.67
 -11ابن عابدين  ،رد املحتار على الدر املختار  ،ج� ،9ص.82
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ثاني ًا االلتزام بدفع الأجر في القانون :
الأ�صل �أن الأجر هو المقابل للعمل وهو عن�صر جوهري في عقد العمل فال قيمة لهذا العقد
بدون االلتزام بدفع الأجر و�أداء العمل ،وعقد العمل هو �أحد عقود المعاو�ضة وهو تبادل
()12
يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفين ،وكما يقول البع�ض الأجر هو الثمن.
جاء في القانون المدني الم�صري  ،عقد العمل هو الذي يتعهد فيه �أحد المتعاقدين ب�أن
يعمل في خدمة المتعاقدين الآخرين وتحت �إدارته �أو �إ�شرافه مقابل �أجر يتعهد به المتعاقد
الآخر ،وذهب الم�شرع ال�سوداني في قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م �إن عقد العمل
عقد يلتزم �أحد طرفيه ب�أن يقوم بعمل لم�صلحة الآخر تحت �إ�شرافه و�إدارته لقاء �أجر التزم
�صاحب العمل بالوفاء به والأ�صل �إن الأجر هو المقابل للعمل غير �أن العامل ي�ستحق الأجر
ولو لم يقم بالعمل �إذا كان ال�سبب يرجع �إلى �صاحب العمل .
ويتفق الفقه الإ�سالمي ون�صو�ص القانون على �أن العامل ي�ستحق الأجر والعن�صر الأ�سا�سي في العقد
()13
وذلك بمجرد ح�ضوره لأداء العمل ولو لم ي�ؤد العمل ما دام ذلك ب�سبب يعود ل�صاحب العمل.
المطلب الثاني  :العمل خالل المدة المحددة في الفقه والقانون :
و�سوف يتم تناول ذلك من خالل نقطتين :
�أو ًال  :العمل فع ًال خالل المدة المحددة في الفقه :
يذهب الفقهاء �إلى �أن الإجارة هي بيع المنافع لذلك ا�شترطوا معرفة قدر المنفعة لأن
الإجارة بيع والبيع �إنما ي�صح لمعلوم القدر( ، )14ويري الفقهاء �أن المنفعة تقدر �إما بالمدة
�أو بالعمل وبيان ذلك في المذاهب الفقهية كالآتي :
�أو ًال  :المذهب الحنفي :
جاء في رد المحتار على الدر المختار  :يعلم النفع ببيان المدة كال�سكن والزراعة مدة كذا،
ويعلم النفع �أي� ًضا ببيان العمل كال�صياغة وال�صبغ والخياطة ،و�إن لم تحدد المدة بالعقد
()15
عمل العامل الفترة المعروفة بالعرف.
�أما في حالة بقاء العامل دون عمل ب�سبب في الم�ؤجر ف�إنه ي�ستحق الأجر كام ًال وال �شئ عليه
 -12انظر �أحمد ال�صاوي ،بلغة ال�سالك لأرب امل�سالك ،ج� ، ،2ص.959
 -13ال�شربيني  ،الإقناع ،ج� ، 2ص .72
 -14انظر البهوتي  ،الرو�ض املربع ،دار الكتاب  ،ط1996 ، 2م � ،ص.324
 -15ابن عابدين ،م�صدر �سابق ،ج� ، 3ص 9وما بعدها.
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لأنه حب�س نف�سه للعمل ،جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة (� ( )571أن الأجير الخا�ص
ي�ستحق الأجر �إذا كان في مدة الإجازة حا�ضر ًا للعمل وال ي�شترط عمله بالفعل ولكن لي�س له
�أن يمتنع عن العمل و�إذا امتنع عن العمل ال ي�ستحق الأجر ) .
ثاني ًا  :المذهب المالكي :
جاء في فتح الرحيم  ( :الإجارة جائزة وت�صح ممن ي�صح منه البيع وهي دفع مال ي�صح
�أن يكون ثمن ًا في مقابلة عمل �أو غلة تقوم ويقدر على ت�سليمها ) وقال �صاحب حا�شية
الد�سوقي  ( :الإجارة هي تمليك منافع �شئ مباحة مدة معلومة بعو�ض غير �أنهم �سموا العقد
على منافع الأر�ض وما ينقل غير ال�سفن والحيوان �إجارة )  .وقوله تمليك منافع �شئ مباحة
مدة معلومة دالة على االلتزام بالعمل في �إطار المدة والقدر المطلوب .
ثالث ًا  :المذهب ال�شافعي :
جاء في المجموع � ( :إن المنفعة تحدد بالمدة وبيان العمل و�ضابط الزمان كل ماال ين�ضبط
وحينئذ ي�شترط علمه ) ،وهذا بيان الأهمية تحدده المدة وبيان العمل المتعاقد
بالمحل
ٍ
()16
عليه �أثناء المدة المذكورة.
رابع ًا  :المذهب الحنبلي :
قال �صاحب المغني ( :لو ا�ست�أجره لعمل فكان الأجير يقر�أ القر�آن حالة عمله ف�إن �أخر المكري
بقراءة القر�آن رجع المكري عليه بقيمة ما فوت عليه العمل ب�سبب ان�شغاله بالقراءة ) وهذا
ي�شير �إلي درجة الأمانة العالية التي ينبغي �أن يت�صف بها العامل فال ين�شغل بالنافلة عن العمل
المتقاعد عليه.
ثاني ًا  :العمل خالل المدة المحددة في القانون :
يذهب القانون �إلى �إلزام العامل ب�أن يعمل وفق ما وقع عليه ومن ثم ال يجوز له �أن يقوم
بعمل �آخر بد ًال عنه �إال بموافقة �صاحب العمل ،كما ال يجوز ل�صاحب العمل كقاعدة عامة �أن
يغير نوع العمل المتفق عليه �إال بر�ضاء العامل ولو كان ذلك بق�صد تحقيق م�صلحة العامل،
وذلك مراعاة لم�صلحة �صاحب العمل ولحفظ حق العامل .
�إن من واجبات العامل �أن ينجز عمله المحدد بعقد عمله ب�إخال�ص و�أمانه تبع ًا لتوجيه و�إ�شراف
و�إدارة �صاحب العمل ووفق ًا لما هو مبين في قانون العمل و�أنظمته وعقوده الجماعية حيث �أن
 -16املرجع ال�سابق� ،ص.7
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�سلطة �صاحب العمل في الإدارة هي المظهر الأ�سا�سي لرابط التبعية.
جاء في قانون العمل ال�سوداني ل�سنة 1997م  ( :ال يجوز للعامل �أن ي�شغل نف�سه وقت العمل
ب�شئ �آخر وال يعمل مدة العقد لدي غير �صاحب العمل و�إال ف�إن ل�صاحب العمل ف�سخ العقد
�أو �إنقا�ص الأجر بقدر تق�صير العامل في عمله لديه ).
()17

المطلب الثالث  :حفظ الأموال التي تحت يد العامل في الفقه والقانون :
و�سوف نتناول في هذا المطلب �صيانة وحفظ الأموال من ِقبل العامل من ق�سمين :
�أو ًال  :حفظ الأموال التي تحت يد العامل في الفقه :
العامل هو ي�ؤدي ما عليه من التزام �إنما يفعل ذلك وتحت يديه �أموال وممتلكات يعمل من
خاللها وهو م�ؤتمن عليها ،وفي حال تلف ما تحت يديه ف�إن الأجير الخا�ص ال ي�ضمن ذلك
()18
�إال �إذا وقع التلف ب�سبب من �إهماله وتق�صيره.
ال�س ّنة المطهرة �إلى واجب العامل في حفظ ما �أ�ؤتمن عليه �إذ يقول الر�سول
وقد �أ�شارت ُّ
راع في مال �سيده وهو
راع وكلكم م�سئول عن رعيته ،والخادم ٍ
�صلي اهلل عليه و�سلم ( :كلكم ٍ
م�سئول عن رعيته )( ،)19والحفظ يتمثل في االعتناء بها ورعايتها وعدم التفريط فيها �أو
توظيفها في غير مكانها �أو ا�ستهالكها بغير وجه حق �أو �إعطائها لمن ال ي�ستحقها .
والعامل في ال�شريعة عن�صر مهم ن عنا�صر المجتمع  ،وله ت�أثير وا�ضح على �سالمة المجتمع
وا�ستقراره  ،وعلى العامل الم�سلم �أن يقيم نف�سه من مال رب العمل مقام الو�صي من مال اليتيم
�إذ يقول �سيدنا عمر بن الخطاب( )20ر�ضي اهلل عنه �( :أنزلت نف�سي من بين مال الم�سلمين
بمنزلة الو�صي من اليتيم)( ،)24ي�شير ر�ضي اهلل عنه �إلى �أنه �سوف يبذل الجهد في حفظ مال
الم�سلمين وال�سهر على رعايته باعتباره �أمانة في عنقه وال ي�أخذ منه �إال ب�إذنه وبالمعروف ،وقد
كان �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه يذهب �إلى العوالي كل يوم �سبت ف�إذا وجد عبد ًا في عمل ال يطيقه
و�ضع عنه منه ( ،)21وعن ال�سائب بن ُجبير مولى ابن عبا�س وقد كان �أدرك �أ�صحاب ر�سول اهلل
قال  :مازلت �أ�سمع حديث عمر ر�ضوان اهلل عليه �أنه خرج ذات ليلة ليطوف المدينة ،وكان يفعل
ذلك كثير ًا � ،إذ مر بامر�أة من ن�ساء العرب مغلق ًة عليها بابها وهي تقول :
 -17املرجع ال�سابق � ،ص.14
 -18البابرتي  ،العناية يف �شرح الهداية ،ج�،7ص.62
 -19حممد ابن �أحمد  ،فتح الرحيم على فقيها لإمام مالك بالأدلة ،ج� ، ،3ص.167
 -20املطيعي ،املجموع �شرح املهذب ،ج�، 15ص.255
 -21جملة الأحكام العدلية ،املادة (.)610
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تطاول هذا الليل ت�سري كواكب ـ ـ ــه و�أرقن ـ ــي �أن ال �ضجيـ ــع �أالعبه
بدا قمر من ظلمة الليل حاجبه
�أالعبه طـ ــور ًا ،وط ـ ــور ًا ك ـ ـ�أنم ــا
لطيف الح�شى ال تجتويه �أقاربـه
ي�سر به من كـان يلهو بقربـ ـ ـ ـ ـ ــه
لينق�ض من هذا ال�سرير جوانبه
فـ ـ ــو اهلل لوال اهلل ال �شئ غيـ ــره
ب�أنف�سنا ال يفتر الدهر ك ــاتبـ ــه
ولكنني �أخ�شي رقيب ًا موك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال
ثم تنف�ست ال�صعداء وقالت  :لها �أن على عمر وح�شتي وغيبة زوجي عنى ،وعمر واقف ي�سمع
قولها  ،فقال عمر  :يرحمك اهلل ،ثم وجه �إليها بك�سوة ونفقة ،وكتب �أن يقدم عليها زوجها،
وفي رواية ال�شعبي  :فدخل على حف�صة� -أم الم�ؤمنين – فقالت  :يا �أمير الم�ؤمنين  :ما جاء
بك في هذا الوقت ؟ قال� :أي بنية ،كم تحتاج المر�أة �إلى زوجها ؟ فقالت  :في �ستة �أ�شهر،
فكان ال يغزي جي� ًشا �أكثر من �ستة �أ�شهر( ،)22وقد عقد ابن الجوزي في �سيرة عمر الباب
الرابع والثالثين في ذكر ع�س�س عمر بالمدينة وبع�ض ما جري له في ذلك .
رفع م�ستوي ال�شعب الفكري والمادي :
�أما رفع م�ستوي ال�شعب فكري ًا  :فح�سبنا من ذلك قول عمر � :إني لم �أبعثهم� -أي الوالة� -إال
()23
ليفقهوا النا�س في دينهم.
على �أال �أجتني من خراجكم وال
و�أما رفع م�ستوى ال�شعب مادي ًا :فح�سبنا قول عمر :ولكم ّ
على �إذا وقع في يدي �أال يخرج مني �إال في حقه،
مما �أفاء اهلل عليكم �إال من وجهه  :ولكم ّ
على �أن �أزيد �أعطياتكم و�أرزاقكم �إن �شاء اهلل( )24وقوله � :إن �سلمني اهلل لأدعين �أرامل
ولكم ّ
()25
العراق وهن ال يحتجن �إلى �أحد بعدي.
على �إذا وقع –الفئ -في
حافظة على �أموال الأمة وثرواتها  :وقد مر معنا قول عمر  :ولكم ّ
يدي �أال يخرج مني �إال في حقه .
وكان عمر ال ي�ستحل �أخذ �شئ من �أموال الأمة �إال بقدر ما تدعو �إليه ال�ضرورة فقد قال
مرة � :إني لأجد هذا المال ال ي�صلحه �إال خالل ثالث � :أن ي�ؤخذ بالحق  ،ويعطى في الحق ،
 -22حديث( كلكم راعي ) �أخرجه الرتمزي يف �سننه ،كتاب اجلهاد ،باب ما جاء عن الإمام � ،ص208 ، 4ج رقم  ، 1705وقال �أبو
عي�سي هذا حديث ب�سند �صحيح� ،سنن الرتمزي لأبي عي�سي ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ط ،2تون�س دار �سحنون1413 ،هـ1992-م.
 -23عمر بن اخلطاب بن نفيل القر�شي العدوي �أبو حف�ص ،ثاين اخللفاء الرا�شدين ،و�أول من لقب ب�أمري امل�ؤمنني
وي�ضرب بعدله املثل� ،أ�سلم قبل الهجرة بخم�س �سنوات وبويع باخلالفة ،عقب وفاة �أبي بكر ال�صديق ولقب بالفاروق ،قتله
�أبو ل�ؤل�ؤة الفار�سي  ،الأعالم  ،ج�،5ص.33
 -24مو�سوعة فقه �سيدنا عمر بن اخلطاب  ،ت�أليف د .حممد روا�سي قلعة جي� ،ص.109
� -25سرية عمر بن اخلطاب البن اجلوزي � ،ص 71وما بعدها ،ويف مغني ابن قدامه �أربعة �أ�شهر .301/7 ،
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ويمنع من الباطل � ،إنما �أنا ومالكم كولي اليتيم �إن ا�ستغنيت ا�ستعفيت  ،وان افتقرت �أكلت
بالمعروف  ،وقد حدد هو ر�ضي اهلل عنهما ي�ستحله من �أموال الأمة في الجل�سة التي كان
فيها الأحنف بن قي�س عند باب عمر حيث قال الأحنف  :كنا جلو� ًسا عند باب عمر  ،فخرجت
علينا جارية  ،فقلنا  :هذه �سرية �أمير الم�ؤمنين ،فقالت  :واهلل ما �أنا ب�سريته وال �أحل له ،
و�إني لمن مال اهلل ،قال  :ثم دخلت فخرج علينا عمر فقال  :ما ترونه يحل لي من مال اهلل؟
�أو قال  :من هذا المال ؟ قال قلنا � :أمير الم�ؤمنين �أعلم بذلك منا  ،ثم �س�ألنا فقلنا له مثل
قولنا الأول  ،فقال � :إن �شئتم �أخبرتكم ما ا�ستحل منه؟ ما �أحج واعتمر عليه من الظهر،
وحلتي في ال�شتاء وحلتي في ال�صيف ،وقوت عيالي �شعبهم  ،و�سهمي في الم�سلمين ،ف�إنما
ً ()26
�أنا رجل من الم�سلمين  ،قال عمر  :و�إنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعير ًا واحدا.
والبد لنا من �أن نقف وقفة ت�أمل عند قوله( وقوت عيالي �شبعهم ) ومفهوم هذا �أن عمر لم يكن
ي�أخذ من بيت مال الم�سلمين �إال ما يدفع الجوع عن عياله من خبز و�أدم� ،أما الفاكهة ،ف�إنه لم يكن
يحمل بيت المال ثمنها ،بل كان ي�شتريها من ماله الخا�ص ،فقد روي البيهقي �أن عمر لما ا�ستخلف
�أكل هو و�أهله من بيت المال ،واخترف من مال نف�سه( ، )27والإختراف هو اقتناء الفاكهة .
وحتى الأدم الذي كان عمر يحمله بيت مال الم�سلمين كان �أدم ًا متوا�ضع ًا  ،لي�س ب�أكثر من
جودة من الأدم الذي تتناوله �أي �أ�سرة فقيرة ،وكان عمر يراعي في ذلك ي�سار الم�سلمين
و�إع�سارهم  ،فان كانوا في ي�سر �أي�سر هو على نف�سه وعياله ،و�إن كانوا في �شدة وقحط
قتر على نف�سه وعياله ،وقد الحظ النا�س ت�شدد عمر على نف�سه وعياله عندما حل الجدب
بالنا�س وكانت ال�شدة ،و�إن عمر ال يتناول من الطعام – وهو �أمير الم�ؤمنين – ما يقويه على
�أداء الأعمال التي �أثقلته ،فتقدمت �إليه حف�صة وابن مطيع وعبد اهلل بن عمر فكلموه وقالوا
 :لو �أكلت طعام ًا طيب ًا كان �أقوى لك على الحق ،قال � :أ ُك َّل ُكم على هذا الر�أي؟ قالوا  :نعم
 ،قال  :قد علمت �أنه لي�س منكم �إال نا�صح  ،ولكني تركت �صاحبي على الجادة ،ف�إن تركت
جادتها لم �أدركهما في المنزل ،و�أ�صاب النا�س �سنة�-شدة -فما �أكل عامئذ �سمن ًا وال �سمين ًا
()28
حتى �أحيى – �أخ�صب – النا�س.
وذكر النووي في المجموع �أن عمر كان ي�أكل الخبز بالزيت عام الرمادة ،فقرقر بطنه
 -26اخلراج ابي يو�سف � ،ص.141
 -27م�صنف عبد الرازق103/6 ،و .371/10
 -28اخلراج �أبي يو�سف ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.141
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فقال :قرقر ما�شئت  ،فال يزال هذا د�أبك ما دام ال�سمن يباع ب�أوراقي.
وروي الإمام مالك في الموط�أ عن يحي بن �سعيد �أن عمر كان ي�أكل خبز ًا ب�سمن ،فدعا
رج ًال من �أهل البادية ،فجعل ي�أكل ويتبع بالقمة و�ضر ال�صحفة – ما يعلق بها من �أثر
ال�سمن – فقال عمر  :ك�أنك مقفز  ،فقال  :واهلل ما �أكلت �سمن ًا ،وال ر�أيت �أك ًال به منذ كذا
()30
وكذا  ،فقال عمر  :ال �أكل ال�سمن حتى يحيا النا�س من �أول ما يحيون.
ولم يكن عمر يحمل بيت المال �أكثر من هذا� ،أما باقي نفقاته ف�إنه كان يحملها ماله الخا�ص
 ،ف�إن وفي ماله بذلك فبها ونعمت  ،و�إن لم يف لج�أ �إلى �أ�صدقائه المو�سرين الذين ال
يجد حرج ًا وال ذ ًال باال�ستدانة منهم  ،فا�ستدان  ،وقد ذكر �أبو عبيد في الأموال � :أن عمر
�أر�سل الي عبد الرحمن بن عوف ي�ست�سلفه �أربعمائة درهم ًا  ،فقال عبد الرحمن �أت�ست�سلفني
وعندك بيت المال؟ �أال ت�أخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر � :إني �أتخوف �أن ي�صيبني قدري،
فتقول �أنت و�أ�صحابك � :أتركوا هذا الأمير الم�ؤمن ،حتى ي�ؤخذ من ميزاني يوم القيامة ،
()31
ولكني �أت�سلفها منك لما �أعلم من �شحك  ،ف�إذا مت جئت فا�ستوفيتها من ميراثي.
()29

ف�إن لم يجد عند ه�ؤالء الأ�صدقاء ما يقوم بحاجته لج�أ �إلى بيت المال ،ي�ستدين منه �إلي
وقت الي�سار  ،قال يرف�أ – مولى عمر -قال لي عمر � :أنزلت مال اهلل مني بمنزلة مال اليتيم
()32
�إن احتجت �إليه �أخذت منه ،ف�إذا �أي�سرت ق�ضيت.
ولم يكن �سيدنا عمر يطيق هذا االلتزام ال�شديد تجاه �أموال الأمة نف�سه فح�سب ،بل على �أقاربه
�أي� ًضا  ،فقد لقي عمر ذا قرابة له – �صهر ًا له – فعر�ض لعمر �أن يعطيه من المال ،فانتهره عمر
وزجره  ،فانطلق الرجل ،ثم لقيه عمر بعد فقال له � :أجئتني لأعطيك مال اهلل ؟ ماذا �أقول هلل
�إذا لقيتني ملك ًا خائن ًا ؟ �أغال كنت ت�س�ألني من مالي ؟ ف�أعطاه من ماله ما ًال كثير ًا.
رحم اهلل عمر  ،لقد كان ي�ضع ماله دريئة لمال الأمة .
وبلغ به الإمعان في الحفاظ على �أموال الأمة �أنه رد ما ا�شتراه ابنه من غنائم غزوة
جلوالء ،وقال � :أنه ُي َحابا( )33لأنه ابن �أمير الم�ؤمنين .
انتهاج ال�سيا�سة الو�سط التي ال تهاون فيها وال �شدة على الأمة  :فقد قال عمر موجه ًا �أبا
 -29م�صنف عبد الرزاق.223/11 ،
 -30املجموع.228/10 ،
 -31املوط�أ.932/2 ،
� -32أموال �أبي عبيد.268 ،
 -33م�صنف عبد الرازق ، 105/11،وكنز العمال برقم .11673
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مو�سي الأ�شعري حين وجهه �إلى الب�صرة � :إياك وال�سوط والع�صا ،اجتنبهما حتى يقال :
لين في غير �ضعف ،وا�ستعملهما حتي يقال �شديد في عنف )34( .عدم �إرهاق الجي�ش  :لأن
�إرهاق الجي�ش ي�ؤدي �إلى هبوط الروح المعنوية والكفاءة القتالية فيه ،وفي ذلك ما فيه من
علي �أال �ألقيكم في
�أ�سباب خذالن  ،ولأنه ي�ؤدي �إلى �ضعف الثقة بالحاكم  ،قال عمر  :ولكم ّ
المهالك ،وال �أحجزكم في ثغوركم( )35وقال لبع�ض قواده  :قاتلوا بهم – بالجنود –الكفار
طاقتهم  ،ف�إذا ر�أيتهم بهم كاللة فكفوا عن ذلك  ،ف�إن ذلك �أبلغ في جهاد عدوكم  ،وكتب
�إلي �أبي عبيدة حين واله بعد عزل خالد ر�ضي اهلل عنه � :أو�صيك بتقوي اهلل الذي يبقي ،
ويفني ما عداه ،الذي هدانا من ال�ضاللة  ،و�أخرجنا من الظلمات �إلى النور ،وقد ا�ستعملتك
على جند خالد غنيمة ،وال تنزلهم منز ًال قبل �أن ت�ستريده لهم ،وتعلم كيف �أتاه ،وال تبعث
()36
كنف من النا�س  ،و�إياك و�إلقاء الم�سلمين في التهلكة ).
�سرية �إال في ٍ
ثاني ًا  :حفظ الأموال التي تحت يد العامل في القانون :
�أوجب القانون على العامل �أن يحر�ص على و�سائل الإنتاج المو�ضوعة تحت ت�صرفه و�أن يقوم
بجميع الإجراءات ال�ضرورية لحفظها و�صيانتها وينزل القانون في جمهورية م�صر العربية
( �أنه يجب على العامل �أن يحر�ص على حفظ الأ�شياء الم�سلمة �إليه لت�أدية عمله ) وتن�ص
المادة ( )54من قانون العمل الموحد الملغي على �أنه � ( :إذا ت�سبب عامل في فقد �أو �إتالف
�أو تدمير مهي�آت العمل �أو �آالت �أو منتجات يملكها �صاحب العمل �أو كانت في عهدته وكان
ذلك نا�شئ ًا عن خط�أ العامل وجب �أن يتحمل المبلغ الالزم نظير ذلك).
وجاء في قانون المعامالت المدنية ل�سنة 1984م  ( :ي�ضمن العامل ما ي�صيب مال العمل
()37
من نق�ص وتلف �أو فقد ب�سبب تق�صيره �أو تعديه).

 -34مغني ابن قدامه.447/8 ،
� -35أخبار الق�ضاة .285/1 ،
 -36اخلراج �أبي يو�سف .141 ،
 -37املرجع ال�سابق .371/10 ، 103/6،
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المبحث الثالث
تعريف الت�أمين و�أنواعه
المطلب الأول  :تعريف الت�أمين لغة وا�صطالح ًا :
الت�أمين لغ ًة � :أ�صل الأمن طم�أنينة النف�س وزوال الخوف وفي القر�آن ( َو َء َام َن ُهم ِّمن َخ ْوف )
ورجل �أمن و�أمان �أي له دين و�أمن البلد اطمئنان �أهله ،وا�ست�أمن فالن طلب منه الأمان ومنه
قوله تعالي َ ( :ق َال هَ ْل َء َام ُن ُك ْم َع َلي ِه �إِ َّال َك َما �أَ ِمن ُت ُك ْم َع َلى �أَ ِخي ِه ِمن َقب ُل ُ
فاهلل َخير َحا ِفظ ًا َوهُ َو
()38
رح ُم ال َّر ِاح ِمينَ ).
�أَ َ
�أما الت�أمين في اال�صطالح  :يجدر بنا في معر�ض التعريف بعقد الت�أمين �أن ن�شير �إلي
�أن هنالك فرق بين نظام الت�أمين باعتباره فكرة ذات �أثر اقت�صادي واجتماعي تقوم على
نظرية عامة وذات قواعد فنية وبين عقد الت�أمين باعتباره ت�صرف ًا قانوني ًا ين�شئ حقوق ًا
بين طرفين متعاقدين وعليه ف�إن نظام الت�أمين وفق التعريف القانوني  ،كما جاء في المادة
( )75من قانون المعامالت المدنية ال�سوداني ل�سنة 1984م  ( ،الت�أمين عقد يلتزم به
الم�ؤمن �أن ي�ؤدي �إلى الم�ؤمن له �أو �إلى الم�ستفيد الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه مبلغ ًا من
المال �أو �إيراد مرتب ًا �أو �أي مقابل �آخر في حالة وقوع الحادث الم�ؤمن �ضده �أو تحقق الخطر
المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد �أو �أق�ساط فورية ي�ؤديها الم�ؤمن له للم�ؤمن).
ويت�ضح من هذا التعريف �أن الت�أمين عقد بين طرفين �أحدهما وهو الم�ؤمن والثاني وهو
الم�ؤمن له ،يلتزم الم�ؤمن له بدفع �أق�ساط محددة  ،يلتزم بموجبها الم�ؤمن على دفع مبلغ
من المال للم�ؤمن له في حالة وقوع حادث �أو خطر( ،)39وهو ما ذهب �إليه الم�شرع في قانون
الت�أمين االجتماعي ل�سنة 1990م والمعدل في عام 2004م .
المطلب الثاني  :ن�ش�أة نظام الت�أمين و�أنواعه :
الحديث عن ن�ش�أة نظام الت�أمين االجتماعي يدعونا �إلى �إلقاءنظرة على بع�ض الم�ؤثرات
التي كان لها الدور في بروز هذا النظام ،معلوم �أن الثورة الفرن�سية التي قامت في �أواخر
القرن الثامن ع�شر �سنة 1789م �أ�س�ست لظهور المذهب الفردي الذي ينادي بالأحادية
الفردية والذي كان له الأثر في بروز النظام الر�أ�سمالي والذي يقوم على حرية الن�شاط
االقت�صادي وظهور مبد�أ �سلطان الإرادة وما يتبعه من حرية التعاقد .
� -38سورة يو�سف الآية (.)64
 -39م�صنف عبد الرزاق.104/11 ،
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ثم �شهد العالم ظهور الثورة ال�صناعية في �أوربا خالل القرن التا�سع ع�شر وانت�شارها
وقد ك�شفت هذه الثورة عن م�ساوئ النظام الفردي والر�أ�سمالي خا�صة فيما يتعلق بحقوق
العمال وزيادة المخاطر  ،و�أن ن�سب الف�ضل لتطور ونمو الت�أمين االجتماعي للدول الأوربية
�ألمانيا  ،فرن�سا  ،بريطانيا  ...الخ في هذا الع�صر ( �إال �أن هذا النظام قد و�ضعت ال�شريعة
الإ�سالمية �أ�صوله الأولي وذلك ب�إعالء قيمة التكافل االجتماعي  ،واثبات بع�ض الحقوق
لعاملين برعايتهم وحمايتهم وتوفير ال�ضروريات لهم وفق التقدير ال�شرعي العام ) .
�أنواع الت�أمين :
ينق�سم الـت�أمين من حيث ال�شكل �إلى ق�سمين �أ�سا�سيين :
الأول  :ت�أمينتعاوني �أو تبادلي .
الثاني  :ت�أمين تجاري .
الت�أمين التعاوني :
وهو �أن يكتتب مجموعة من الأ�شخا�ص يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية على �سبيل
اال�شتراك ي�ؤدي منها تعوي�ض لكل من يتعر�ض لل�ضرر من ه�ؤالء  ،والفكرة في ذلك هو �أن
تتواله جمعيات الت�أمين التعاوني ال ت�ستهدف بالربح ،و�إنما التعاون لجبر الخطر وال�ضرر
الذي يلحق ب�أحد الأع�ضاء بتوزيعه عليهم جميع ًا وقد �أطلق على الت�أمين التعاوني ا�صطالح
()40
الت�أمين باالكتتاب �أو الت�أمين التبادلي لأن الأع�ضاء �أنف�سهم م�ؤمنون وم�ؤمن عليهم.
الت�أمين التجاري :
وهو ( الت�أمين الغالب و�سمى تجاري ًا لأن ال�شركات والم�ؤ�س�سات التي تقوم به ال تق�صد
�سوى الربح عن طريق بيع الت�أمين للنا�س وفي هذا النوع يدفع الم�ؤمن له مبلغ ًا من المال
للم�ؤمن ) �شركة الت�أمين ( على �أن يتحمل تعوي�ض ال�ضرر الذي ي�صيب الم�ؤمن له ) ،ف�إن
لم يتعر�ض لل�ضرر المحدد بعقد الت�أمين �أ�صبح المدفوع حق ًا للم�ؤمن وال �شئ للم�ؤمن له،
ف�إن لم يتعر�ض لل�ضرر المحدد بعقد الت�أمين �أ�صبح المدفوع حق ًا للم�ؤمن وال �شئ للم�ؤمن
له ،والفكرة الأ�سا�س في هذا النظام هو �أن يتولى الت�أمين �شركات �أو م�ؤ�س�سات ال �صلة لها
بمجموع الم�ست�أمنين الم�شتركين لديها وتقت�صر �صلتها بكل م�ست�أمن على حده وفل�سفة هذه
ال�شركات هي بيع الأمن للنا�س بق�صد الربح .
� -40سنن البيهقي .107/10 ،
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المطلب الثالث  :الت�أمين من حيث المو�ضوع :
ينق�سم الت�أمين من حيث المو�ضوع �إلى عدة تق�سيمات منها :
ت�أمين الأ�ضرار وت�أمين الأ�شخا�ص والت�أمين الفردي والت�أمين االجتماعي .
�أو ًال  :ت�أمين الأ�ضرار :
وهذا ي�شمل الت�أمين البحري والنهري والجوي ويق�صد به الت�أمين على المخاطر التي
تحدث لل�سفن والطائرات ولما تحمله من ب�ضائع كما ي�شمل الت�أمين البري وهو الت�أمين
�ضد الحوادث العامة ،الت�أمين من الم�سئولية وفيه ي�ؤمن ال�شخ�ص نف�سه من ال�ضرر الذي
ي�صيبه ،في حالة تحقق م�سئولية ِقبل الم�ضرور ،ف�شركة الت�أمين ال تعو�ض الم�ضرور نف�سه
بل تعو�ض الم�ؤمن له ثم يرجع على �شركة الت�أمين بمقدار هذا التعوي�ض .
ثاني ًا  :ت�أمين الأ�شخا�ص :
ومو�ضوع هذا الت�أمين هو ال�شخ�ص الم�ؤمن عليه �إذ يتم الت�أمين �ضد الأخطار التي تهدد ال�شخ�ص
في وجوده �أو في �سالمته ،وهو يختلف �أي� ًضا من حيث �أن الم�ؤمن يلتزم ب�أداء مبلغ الت�أمين �إلى
الم�ؤمن له �أو �إلى الم�ستفيد من الت�أمين ب�صرف النظر عن ال�ضرر الذي يمكن �أن ينتج من تحقق
الحادث والخطر الم�ؤمن منه ،والت�أمين من الإ�صابات وحاالت الت�أمين على الحياة ثالثة وهي :
ال�صورة الأولي  :الت�أمين العمري  :وفيه يدفع الم�ؤمن مبلغ الت�أمين الم�ستفيد عن وفاة
()41
الم�ؤمن على حياته فهو ت�أمين عمري يبقى طوال عمر الم�ؤمن على حياته.
ال�صورة الثانية  :وفيه يدفع مبلغ الت�أمين للم�ستفيد �إذا مات الم�ؤمن على حياته في خالل مدة
معينة ،ف�إن لم يمت من خالل المدة المعينة برئت ذمة الم�ؤمن وا�ستبقى �أق�ساط الت�أمين �إلى قب�ضها .
ال�صورة الثالثة  :ت�أمين البقيا  :وفيه يدفع الم�ؤمن مبلغ ًا الت�أمين للم�ستفيد �إذا بقى
حي ًا بعد موت الم�ؤمن على حياته ف�إذا مات الم�ستفيد قبل موت الم�ؤمن على حياته انتهي
الت�أمين وبرئت ذمة الم�ؤمن من مبلغ الت�أمين وا�ستبقى الأق�ساط التي قب�ضها .
ال�صورة الرابعة  :الت�أمين المختلط  :وهو عقد بموجبه يلتزم الم�ؤمن في مقابل �أق�ساط
ب�أن يدفع مبلغ ًا الت�أمين ،ر�أ�س مال �أو �إيراد مرتب �إلى الم�ستفيد� ،إذا مات الم�ؤمن على
()42
حياته خالل مدة معينة.
 -41انظر د .ه�شام رفعت  ،عقد العمل يف الدول العربية � ،ص.155
 -42املادة .2/404
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المبحث الرابع
الت�أمين من الإ�صابات وخ�صائ�صه ال�شرعية
وهو عقد بمقت�ضاه يدفع الم�ؤمن ،في مقابل ق�سط للم�ؤ َّمن له مبلغ الت�أمين �إذا تحققت
الإ�صابة الم�ؤمن منها ،ك�أن يموت في حادث مفاجئ �أو ي�صاب في ج�سمه �إ�صابة تعجزه عن
العمل عجز ًا دائم ًا �أو م�ؤقت ًا ،ويلحق بالت�أمين من الإ�صابات من المر�ض وفيه ي�ؤمن ال�شخ�ص
نف�سه من العجز عن العمل الذي يترتب على المر�ض وتدخل في ذلك نفقات العالج .
الت�أمين من حيث العموم والخ�صو�ص وينق�سم �إلى ت�أمين فردي واجتماعي :
الأول  :الت�أمين الفردي :
يكون فيه الم�ؤمن طرف ًا مبا�شر ًا في العقد حيث يتولي مبا�شرة العقد لي�ؤمن على نف�سه من
خطر معين لم�صلحته ال�شخ�صية وهي طلب الأمان لدي �شركة من �شركات الت�أمين والتي
هي �شركات تجارية تهدف �إلى الح�صول على الربح في ظل نظام الت�أمين .
الثاني  :ت�أمين اجتماعي :
يرمي �إلى ت�أمين مجموعة من الأفراد يعتمدون على ك�سب �أيديهم من بع�ض الأخطار التي
قد يتعر�ضون �إليها كالمر�ض وال�شيخوخة والبطالة والعجز فهو يهدف �إلى تغطية الأخطار
االجتماعية وتهدف �إلى تح�سين و�ضع وم�ستقبل طبقة من طبقات ال�شعب العامة .
خ�صائ�ص الت�أمين الفردي واالجتماعي :
يتميز ب�أنه نظام يقت�صر على فئات معينة لفر�ض الحماية على فئات معينة �إذا ما عجزت
عن الك�سب بينما الت�أمين الفردي ال يتحدد بفئة معينة ،فهو رخ�صة مباحة لكل �شخ�ص
في المجتمع ،بينما االجتماعي �إلزامي لفئة� ،أي� ًضا يتميز بفكرة التكافل االجتماعي بينما
الفردي يقوم على فكرة الم�شاريع التجارية� ،أما �أق�ساط الت�أمين في النظام االجتماعي ال
يتحملها العامل وحده بل ورب العمل �أي� ًضا بالإ�ضافة �إلي م�ساهمة الدولة بن�سبة �أخرى بينما
()43
الت�أمين الفردي يتحمل فيها الم�ؤمن نفقات دفع الأق�ساط لوحده.
المطلب الثاني  :عقد الت�أمين في �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية :
يرد التعامل بنظام الت�أمين �إلى القرن ال�ساد�س ع�شر الميالدي وقد بد�أ في نطاق الت�أمين
البحري ب�سبب المخاطر التي كانت تتعر�ض لها ال�سفن وما تحمله من ب�ضائع وكان في
بدايته نظام ًا بين تجار البندقية في �إيطاليا ثم تو�سع بعد ذلك لي�شمل الكثير من نواحي
 -43نق ًال عن كتاب املوجز يف قوانني العمل ،للدكتور �إبراهيم �أحمد حممد ال�صادق الكاروري� ،ص.111
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الحياة  ،وظهرت ال�شركات الت�أمينية التي هيمنت على �سوق الت�أمين وفر�ضت �سيا�سات
ا�ستغاللية تمثلت في دفع ر�سوم باهظة والتن�صل من دفع الت�أمينات في حالة الحرب .
�أما ورود ذكر الت�أمين في م�صنفات فقهاء الم�سلمين ف�إنه ين�سب للعالقة للعالمة محمد ابن
عابدين رحمه اهلل ،عندما و�صف عقد الت�أمين و�سماه ال�سوكرة وجاء في باب الم�ست�أمن من كتاب
الجهاد وذلك �أن بع�ض الوكالء التجاريين الأجانب يدخلون �إلى دار الإ�سالم ،وم�ست�أمنين ويعقدون
�صفقاتهم مع ال�سوكرة عليها ،ثم يقول  ( :وبما قررناه يظهر جوانب ما كثر ال�س�ؤال عنه في زماننا
وهو �أنه جرت العادة �أن التجار �إذا ا�ست�أجروا مركب ًا من حربي يدفعون له �أجرته ويدفعون �أي� ًضا
ما ًال معلوم ًا لرجل حربي مقيم في بالده ي�سمى ذلك المال �سوكرة ) على �أنه مهما هلك من المال
الذي في المركب بحرق �أو غرق �أو نهب �أو غيره فذلك الرجل �ضامن له بمقابل ما ي�أخذه منهم وله
وكيل عنه م�ست�أمن في دارنا يقيم في بالد ال�سواحل الإ�سالمية يقب�ض من التجار مال ال�سوكرة �أي
()44
( ق�سط الت�أمين ) وهكذا �سار نظام الت�أمين متدرج ًا حتى برز في �صورته المعا�صرة.
ويمكن �إجمال �أقوال الفقهاء في عقد الت�أمين في الآتي :
 /1القول ببطالن عقد الت�أمين بجميع �أنواعه :
وهذا الفريق يذهب �إلى حرمة عقد الت�أمين وال يحل فيه �أخذ التعوي�ض من جانب الم�ؤمن
له و�أخذ الق�سط من جانب الم�ؤمن له وي�ستدلون ب�أن عقود الت�أمين الحالية نوع من المي�سر
باعتبار �أن المي�سر وفق التعريف هو  :كل عقد يكون فيه �أحد العاقدين عر�ضة للخ�سارة بال
مقابل يناله من العاقد الأخير الرابح .
ثم هي نوع من بيع الغرر الذي حرمته ال�شريعة الإ�سالمية وهو بيع الأ�شياء االحتمالية الذي
ال تدري عاقبته هل تح�صل �أم ال ،كبيع ال�سمك في الماء والطير في الهواء ،وي�شتمل على
الربا وهو �أكل �أموال النا�س بالباطل ففي حالة عدم ح�صول الكارثة ف�إن الم�ؤمن ي�ستحق
الق�سط دون القيام بفعل مقابل -وعند وقوع الكارثة فان الم�ؤمن له ي�ستحق مبلغ الت�أمين
و�إن زاد على ما دفع مقابل من الق�سط .
 /2القول بالجواز �إذا خال من الربا :
وقد ذهب �إلى هذا القول م�صطفى الزرقا ونفى ما �أورده المانعون  ،ومن الأدلة التي يذهب
�إليها المجيزون �أن عقد الت�أمين يمكن �إلحاقه بعقد المواالة والذي يقوم على �أن يقول
مجهول الن�سب للعربي �أنه ولي تعقل عني �إذا جنيت وترثني �إذا مت.وهو يماثل �ضمان خطر
 -44امل�صدر ال�سابق� ،ص.113-112
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الطريق عند الحنفية مثل �أن يقول �شخ�ص �أ�سلك هذا الطريق و�إن �أ�صابك �شئ ف�أنا �ضامن،
و�أي� ًضا اعتمدوا على قاعدة الوعد المبرم عند المالكية و�أي� ًضا اال�ستناد على نظام العواقل
()45
في الإ�سالم حيث �أن الدية توزع على �أفراد عائلة القاتل في حال عدم الق�صا�ص.
بيان ما اتفق عليه فقهاء ال�شريعة :
اتفق الفقهاء من حيث المبد�أ على قبول فكرة الت�أمين القائمة على التعاون بين الم�ؤمن
لهم والذي ي�شكل وحدة الأ�سا�س الم�شترك بالن�سبة للت�أمين بجميع �أنواعه ،وعلى �أن الت�أمين
من الحاجات الع�صرية الملحة واتفقوا على �أن عقد الت�أمين ب�صورته المعروفة حالي ًا هو
عقد م�ستحدث واختلفوا في �إلحاقه بالعقود ال�شرعية المعروفة كالكفاءة والم�ضاربة ووالء
المواالة ونظام العواقل والوعد الملزم والأكثرون على عدم الإلحاق ،بينما ذهب البع�ض
�إلى الإلحاق وتقدمت �أدلتهم واتفق الفقهاء على نوعين من الت�أمين هما الت�أمين التعاوني
والت�أمين الحكومي في �صورتين منه هما  :التعاقد والمعا�ش ونظام الت�أمينات االجتماعية .
فمن حيث الت�أمين التعاوني :
هذا النوع يحقق م�صالح كثيرة �أمر بها ال�شرع ،فهو يحقق التعاون وقد �أمرنا اهلل تعالي
في قولهَ ( :و َت َعاو ُنوا َع َلى ال ِب ِّر والتَّق َوى )( )46ويحقق الحذر الذي �أمرنا به اهلل ومن المكروه
ال�صالة فاذ ُكروا َ
اهلل ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َو َع َلى ُج ُن ِب ُكم ف�إذا
كما في قوله تعاليَ ( :ف�إّ َذا َق�ضيتُم َّ
ال�صال َة كانت ال ُم�ؤم ِنينَ ِكتَاب ًا َّمو ُقوتا)( ،)47فهو يقي من
اطم�أْ َننتُم َف�أ ِقيموا ّ
ال�صالة �إنَّ َّ
ال�ضرر وال يوقع �ضرر ًا وهو ما حث عليه ّ
ال�شرع وفق قاعدة ( ال �ضرر وال �ضرار ).
�أما من حيث الت�أمين الحكومي ( في �صورة نظامي المعا�شات والت�أمينات االجتماعية )
نجدها معاملة �إلزامية �أ�سا�سها التعاون وتخت�ص بفئة معينة وت�شتمل على معاو�ضة وهذا ما عبر
عنه الإمام ابن حزم الظاهري بقوله ( :المف�سدة المف�ضية �إلى تحريم �إذا عار�ضتها م�صلحة
�أو حاجة راجحة �أبيح المحرم ) وجاء في قرار مجمع الفقه الإ�سالمي حول الت�أمين ب�شتى
�صوره و�أ�شكاله الموافقة على قرار مجل�س هيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�سعودية رقم
()48
( )51وتاريخ 1397/4/4م من جواز الت�أمين التعاوني بد ًال من الت�أمين التجاري المحرم.
 -45انظر �أ.د .حاج �آدم ح�سن الطاهر  ،ع�ضو هيئة املظامل واحل�سبة العامة منتدب ًا لها من وزارة العدل ،تويل عدد ًا من
املنا�صب الرفيعة بجمهورية ال�سودان ،لديه عدد مقدر من امل�ؤلفات منها نظرات وحما�ضرات يف قانوين العمل والت�أمينات
االجتماعية� ،ص 53و ما بعدها.
� -46سورة املائدة ،الآية (.)2
� -47سورة الن�ساء ،الآية (.)103
 -48امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.54
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الخـــاتمـــة :
وت�شتمل على :
�أو ًال � :أهم النتائج :
1.1للعمل في الإ�سالم قيمته ومكانته وقد �أتت الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث ال�شريفة التي تحث
على العمل وتعلى من �ش�أن العاملين .
2.2قد ات�صل العمل بحياة الإن�سان وبتطوره الح�ضاري منذ �أقدم الع�صور وذلك لت�أثيره المبا�شر
في حركة الحياة ونموها فقد ذهبت بع�ض النظم االقت�صادية �إلي التعويل على عقد العمل
باعتباره العن�صر الأ�سا�سي للإنتاج .
3.3تعتبر عالقات العمل وما يتعلق بها من �أحكام من �أهم الق�ضايا التي �أثارتها فل�سفة الإن�سان
وظلت ت�ؤثر في نظر المفكرين والم�شرعين ودعاة حقوق الإن�سان وهذا بدوره �أدى �إلي حدوث
ثورة في تنظيم العالقة بين المخدم والم�ستخدم .
4.4الت�أمين جائز �شرع ًا �إذا خال من الربا والغرر .
5.5الت�أمين الحكومي المتمثل في المعا�ش والت�أمينات االجتماعية جائز .
�6.6أظهر �أنواع الت�أمين جواز ًا هو الت�أمين التعاوني التكافلي .
ثاني ًا  :التو�صيات :
7.7كما يهتم �شراع القانون بحقوق العامل ،وجب االهتمام بحقوق �صاحب العمل واتخاذ تدابير
احترازية تحمي الطرفين ،والنظر للعامل العتباره الطرف الأ�ضعف فتح المجال وا�سع ًا
في اتخاذ �إجراءات ق�ضائية �ضده تكلفه الكثير وهذا بدوره ي�ساعد على تدمير ر�أ�س المال
الوطني وتحجيم فر�ص العمل و�سعي �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال نحو العمالة الأجنبية .
�8.8أو�صي بمراجعة عقود الت�أمين لأن هنالك تعوي� ًضا ي�ؤخذ من جانب الم�ؤمن وال ي�ؤخذ من
جانب الم�ؤمن له ،وهذا النوع يكون فيه �أحد المتعاقدين عر�ضة للخ�سارة بال مقابل يناله من
العاقد الآخر .
9.9عقود الت�أمين هي نوع من بيوع الغرر الذي حرمته ال�شريعة الإ�سالمية وهو بيع الأ�شياء
االحتمالية الذي ال تدري عاقبتها هل تح�صل �أم ال .
�1010أي� ًضا عقد الت�أمين فيه �شبهة الربا وهو �أكل �أموال النا�س دون وجه حق ففي حالة عدم ح�صول
الكارثة ف�إن الم�ؤمن ي�ستحق الق�سط دون القيام بعمل مقابل .
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عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي
(درا�سة مقارنة)
()1
�إعداد  :د .علي ح�سين الجيالني ح�سين
م�ستخل�ص الدرا�سة
في هذه الدرا�سة �سوف �أتناول مفهوم عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي ،وذلك
بدرا�سة تعريف عقد �إجارة الأ�شخا�ص في اللغة والإ�صطالح الفقهي ،ومن ثم تطور عقد
الإجارة في ال�شريعة الإ�سالمية و�أهميتها ،وبعد ذلك �أتعر�ض لتمييز عقد �إجارة الأ�شخا�ص
في الفقه الإ�سالمي عن غيره من العقود الم�شابهة له – مثل عقد �إجارة الأعيان ،وعقد
الوكالة ،وعقد المقاولة ،وعقد البيع -ومن ثم نتناول �أركان عقد �إجارة الأ�شخا�ص ،وذلك
بتناول ركن ال�صيغة وركن العاقدين ،وبعد ذلك �أذكر عدد من النتائج والتو�صيات التي
تو�صلت �إليها من هذه الدرا�سة � .إ�ستخدمت الدرا�سة المنهج الإ�ستقرائي التحليلي ،والمنهج
التاريخي ،بجانب المنهج المقارن.
ومن �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث �أن هناك بع�ض الم�سائل والأحكام التي باتت
تفر�ضها م�ستجدات ومعطيات التطور في القرن الما�ضي ،تحتاج الى معالجة ،كالأحكام
وال�ضوابط المتعلقة بتنظيم ،وغيرها� ،إذ تبدو الحاجة لبيان موقف ال�شريعة الإ�سالمية
منها ،بغية تبنيها و�إدراجها �ضمن �أحكام القوانين المتعلقة بالعمل ،وهو ما يجعل بدوره
ال�شريعة الإ�سالـية م�صدر ًا لتلك القوانين ،ومن �أهم التو�صيات التي �أو�صي بها �ضرورة
البحث في الم�سائل الم�ستجدة في الع�صر الحديث من خالل �أحكام الفقه الإ�سالمي،
وذلك لإيجاد قواعد و�أحكام لهذه الم�ستجدات ووجود �أ�سا�س �شرعي لها ،حتي تتما�شي مع
الع�صر الحالي .والنظر الي �أهمية العمل في الحياة الإجتماعية والإقت�صادية ،والحث على
بث روح الإجتهاد و�سط �أفراد المجتمع ،وذلك للعمل على نه�ضة البالد وتقدمها ،والعمل بما
جاء في الكتاب وال�سنة من �أوامر بالعمل وال�سعي للك�سب الم�شروع .

 -1د .علي ح�سين الجيالني ح�سين جامعة الجزيرة – كلية القانون
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المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل الأمين ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين ،وعلى من �أهتدى بهديه و�أ�ستن ب�سنته �إلى يوم الدين.
وبعد:
�إن عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي �أو ما يعرف في الفقه القانوني المعا�صر (بعقد
العمل) �أ�صبحت من الموا�ضيع التي ُتحظى ب�أهمية بالغة في الوقت المعا�صر ،ومن هنا كان البحث
في هذا ال�صدد عن الإجارة في الفقه الإ�سالمي ،وفي هذه الدرا�سة �أتعر�ض للأحكام التي تتعلق
ب�إجارة الأ�شخا�ص دون غيرها من الأحكام المتعلقة ب�إجارة الأعيان ،وذلك من حيث �أن عقد
الإجارة عموم ًا في الفقه الإ�سالمي ينق�سم الي نوعين � :إجارة �أ�شخا�ص و�إجارة �أعيان ،على �إعتبار
�أن �إجارة الأ�شخا�ص هي التي تعنينا في هذه الدرا�سة ،من هنا جاء �إخيتار هذا المو�ضوع .
�أهمية الدرا�سة :
ت�أتي �أهمية المو�ضوع انطالق ًا من �أهمية الإجارة ب�صورة عامة� ،إجارة الأ�شخا�ص وعلى وجه
الخ�صو�ص في الفقه اال�سالمي ،وما حظيت به من �أحكام فقهية ثرة وردت في م�صادر ال�شريعة
الأ�سالمية� ،إ�ضافة �إلى �إجتهادات الفقهاء القدماء والمحدثين ،ولكن عندما بد�أت الت�شريعات
الحديثة التي تناولت (عقد العمل) مع مطلع القرن الما�ضي في الظهور والتطور� ،أخذ الأمر
يت�صور في فهم الكثير من ال�شراح على غير ما هو عليه ،من �أن الفقه الإ�سالمي لم يحافظ
على حقوق الأجير بال�صورة التي وفرتها له �أحكام الت�شريعات الحديثة والإتفاقيات الدولية
والإقليمية ،من هنا برزت الأهمية الملحة لتو�ضيح �أحكام عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه
الإ�سالمي ،و�شمولها و�أحتوائها لكل الحقوق التي تحافظ على م�صالح الطرفين في هذا العقد.
�أهداف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة للنظر في �أحكام عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي ،وبيان
الأهتمام الكبير الذي �أولته ال�شريعة الغراء للعمل في المجتمع الم�سلم ،بحيث جعلت منه واجب
و�شرف وكرامة يرتقي �إلى م�صافة العبادة ،وفي المقابل االهتمام بالأجير وحقوقه التي يجب
�أن ينالها مقابل عمله ،والواجبات التي ينبغي �أن يقوم بها ،وحقوق �أرباب العمل ،وبحيث �أوجد
الفقه الإ�سالمي نظام ًا يحافظ ويوازن بين م�صلحة المجتمع في التنمية والإعمار ،وم�صلحة
الأجير في ح�صوله على �أجره ،وحقوق رب العمل في الح�صول على المنفعة.
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منـهج البـحث :
تنتهج الدرا�سة المنهج الو�صفي ،والمنهج الإ�ستقرائى التحليلي المقارن مع المنهج
التاريخي بحيث يرجع الي الم�صادر الأ�صلية في الفقه الإ�سالمي ،والمقارنة كلما كانت
هناك �ضرورة ،ال �سيما �أحكام التي جاءت في القانون ال�سوداني.
م�شكلة الدرا�سة:
�أن م�شكلة الدرا�سة تكمن في �أن هناك عدم اهتمام -من قبل البع�ض -بالأحكام المتعلقة
بعقد �إجارة الأ�شخا�ص التي جاءت في الفقه الإ�سالمي ،وت�صويرها من جانب بع�ض ال�شراح
في الع�صر الحا�ضر ب�أنها ال تتما�شي مع ما جاءت به الت�شريعات المعا�صرة من �أحكام عقد
العمل ،وعدم و�ضوحها بال�صورة التي تجعل منها نظام ًا متكام ًال .ومن هنا يمكن �صياغة
م�شكلة الدرا�سة في الأ�سلئة الآتية:
 /1ما هو مفهوم عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي ،و�إلى �أي مدى يت�شابه �أو يختلف
مع ما جاءت به عقد العمل في الت�شريعات المعا�صرة؟
 /2ما هي الإختالفات التي يخت�ص بها عقد �إجارة الأ�شخا�ص عن العقود الأخرى ،بحيث
جعل منه عقد له خ�صو�صيته و�أحكامه المتعلقة به؟
 /3مما يتكون عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي ،بحيث ت�شكل �أركان يقوم بها،
وينعدم بعدمها؟.
هيكلة الدرا�سة :
ونتعر�ض لهذا المو�ضوع من خالل التق�سيم التالي:
المبحث الأول :مفهوم عقد �إجارة الأ�شخا�ص:
المطلب الأول :تعريف عقد الإجارة.
المطلب الثاني� :أهمية العمل و�أهدافه في ال�شريعة الإ�سالمية.
المبحث الثاني :تمييز عقد العمل عن العقود الأخري :
المطلب الأول :عقد �إجارة الأ�شخا�ص وعقد �إجارة الأعيان.
المطلب الثاني :عقد الإجارة وعقد الوكالة.
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المطلب الثالث :عقد العمل وعقد المقاولة.
المطلب الرابع :عقد الإجارة وعقد البيع.
المبحث الثاني� :أركــان العـالقة التعــاقدية في عقد الإجارة :
المطلب الأول :ال�صيغة.
المطلب الثاني  :ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــدان.
المطلب الثالث  :المنفعة.
الخاتمة.
النتائج.
التو�صيات.
الم�صادر والمراجع.
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المبحث الأول
مفهوم عقد �إجارة الأ�شخا�ص
المطلب الأول :تعريف عقد الإجارة :
وعاقد ُته �أو عقدتُ عليه �أي �ألزمتُه
ال َع ْق ُد لغة  ،العهد  ،وهو عك�س الحل  ،والجمع عقود ،
ْ
ذلك ب�إ�ستيثاق ، 2والعقد ال�ضمان والعهد ، 3وال َع ْق ُد  :العهد وما ُع ِق َد من �إتفاق بين طرفين
يلتزم بمقت�ضاه كل منها تنفيذ ما �إتفقا عليه. 4
�أما العقد في الإ�صطالح فيميز بع�ض الفقهاء بين الإتفاق والعقد  ،ب�أن الإتفاق هو توافق
�إرادتين �أو �أكثر على �إن�شاء �إلتزام �أو نقله �أو تعديله �أو �إنهائه  ،ومثل الإتفاق على تعديل
�إلتزام  ،الإتفاق على �إقتران �أجل بالإلتزام �أو �إ�ضافة �شرط له � ،أما العقد فهو �أخ�ص من
الإتفاق فال يكون عقد ًا �إال �إذا كان من�شئ ًا لإلتزام �أو ناق ًال له  ،ف�إذا كان يعدل الإلتزام �أو
ينهيه ،فهو لي�س بعقد. 5
الإجارة لغ ًة  :ماخوذة من �أجر ي�أجر ،وهي ما �أعطيت من �أجر في عمل و�أجر الملوك
ب�أجرة �إجرا ،فهو م�أجور ،و�آجرة ي�ؤجره �إيجار ًا وم�ؤاجرة  ،و�أجرت عبدي �أ�ؤجرة �إيجار ًا
فهو م�ؤجر ًا ،و�آجر الإن�سان و�إ�ست�أجره  ،والإجير  :الم�ست�أجر وجمعه �أجراء  ،والأ�سم منه
 :الإجارة . 6والإجارة لغة م�شتقة من الأجر وهو الجزاء على العمل ،الأجر الجزاء على
العمل وجمعه �أجور ،والإِجا َرة من � َأجر َي� ِأج ُر  ،وهو ما م�أعطيت من �أجر في عمل ،7والأجرة
 :الكراء ،تقول �أ�ست�أجر الرجل فهو ي�أجرني �أي ي�صير �أجيري ،و�أتجر عليه بكذا من الأجر
فهو مرتجر ،ومعناه �أ�ست�ؤجر على العمل ،و�أجره الدار �أكراها.8
ونري �أن الإجارة في اللغة ماخوذة من �أجر ي�أجر ،وهو الم�شهور في اللغة ،ومنها الإجير
والأجراء ،والأجر وهو المقابل على العمل ،وجمعه �أجور .
� -2إبن منظور  ،ل�سان العرب  ،املجلد الرابع  ،اجلزء  ، 34دار املعارف  ،القاهرة  ،د .ت � ،ص. 3030
 -3الفريوز �آبادي  ،القامو�س املحيط  ،امل�ؤ�س�سة العربية للت�أليف  ،دار بريوت للن�شر  ،بريوت  ،د.ت  ،باب العني .
 -4املعجم الو�سيط  ،الإدارة العامة للمجمعات و�إحياء الرتاث العربي ( ج.م.ع)  ،الطبعة الرابعة  ،مطبعة ال�شروق الدولية
2004 ،م � ،ص. 614
 -5عاطف حممد عبد اهلل احلاج  ،احلاجة املا�سة يف قانون �إيجار املباين ل�سنة 1991م  ،دار وادي النيل للطباعة والن�شر
والتوزيع  ،اخلرطوم 2008 ،م � ،ص. 6
 -6الفريوز�أبادي  ،القامو�س املحيط  ،املجلد الأول  ،مرجع �سابق � ،ص. 363 -362
� -7إبن منظور ،ل�سان العرب ،مرجع �سابق  ،اجلزء الأول � ،ص.. 31
� -8أحمد بن حممد الفيومي ،امل�صباح املنري ،دار احلديث ،القاهرة2000 ،م ،الطبعة الأويل� ،ص.9
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والإجارة في �إ�صطالح الفقهاء  ،بمعني بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عو�ض معلوم، 9
وهي كذلك تمليك الم�ؤجر للم�ست�أجر منفعة مق�صودة من العين الم�ؤجرة في نظر العقالء
بعو�ض ي�صلح �أجرة. 10
ونجد �أن فقهاء المذاهب الأربعة قد �أوردوا تعريفات متعددة لعقد الإجارة في الفقه
الإ�سالمي ،وعلى الرغم من الإختالف في �صياغة تلك التعريفات �إال �أنها في الواقع تحكي
عن توافق في التعريف مع �إيراد بع�ض القيود التي يراها البع�ض �ضرورية ،و�سوف نتناول
تلك التعريفات تباع ًا.
فيق�صد بالإجارة �إ�صطالح ًا عند الحنفية  « :بيع المنفعة المعلومة في مقابل عو�ض معلوم «. 11
ويعرفها المالكية ب�أنها  « :بيع منافع معلومة بعو�ض معلوم مع خروج ف�سادها» . 12ونجد �أن
المالكية قد خ�ص�صوا لفظ الإجارة بالعقد علي منافع الآدمي وكل ما يقبل الإنتقال غير
ال�سفن والحيوان  ،ولفظ كراء حيث قالوا الإجارة والكراء �شئ واحد في المعني غير �أنه
يطلق علي العقد علي منافع الآدمي  ،وما ينقل من غير ال�سفن والحيوانات �إجارة ،وعلي
العقد علي منافع ما ال ينقل كالأر�ض والدور وما ينقل من �سفينة وحيوان لفظ كراء غالب ًا. 13
وعلى كل فهم قد عرفوا الإجارة  « :ب�أنها عقد تمليك منافع �شئ مباح مدة معلومة بعو�ض
غير نا�شئ عن المنفعة «  ،ومثلها الكراء ف�إنهم عرفوه بهذا التعريف �أي� ًضا لما عرفت معني
الإجارة والكراء واحد و�إنما الإختالف في الت�سمية ،فقولهم تمليك ي�شمل العقود التى
تفيد التمليك من �إجارة ،وبيع ،وهبة ،و�صدقة ،ونكاح ،وجعل ،وم�ضاربة ،وم�ساقاة ،ف�إنها
كلها تفيد التمليك ،وي�شمل �أي� ًضا تمليك الأمة المحللة وهي الم�ستعارة التي يعقد عليها
م�ستعيرها ليحلل نكاحها ،وقولهم منافع �شئ خرج به البيع والهبة وال�صدقة لأنها تفيد
تملك ذات ال�شئ ال منافعه ،والمراد بال�شئ ما ي�صح �أن ت�ست�أجر منفعته �سواء كان �آدمي ًا �أو
حيوان ًا �أو ثياب ًا �أو �أواني �أو غيرها مما تقدم قريب ًا ،وكذلك يخرج به عقد النكاح لأنه يفيد
تمليك منفعة الب�ضع و�إنما تمليك الإنتفاع وال يلزم من تمليك الإنتفاع تمليك المنافع كما
 -9جملة الأحكام العدلية � ،ألفتها جلنة مكونة من عدد من العلماء والفقهاء يف اخلالفة العثمانية � ،ص. 72
 -10حممد قدري با�شا  ،مر�شد احلريان ايل معرفة �أحوال الإن�سان  ،املطبعة الكربي الأمريية  ،القاهرة 1891 ،م  ،مادة . 470
 -11علي بن �إبي بكر املريغيناين ،الهداية �شرح بداية املبتدي ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،اجلزء الرابع� ،ص. 5
 -12حممد بن حممد الطرابل�سي املعروف باحلطاب ،مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل ،مكتبة النجاح ،طرابل�س،
اجلزء اخلام�س� ،ص. 389
 -13الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق ،ج� 4ص. 2 / 1

104

مجلة ت�أ�صيل العلوم

عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي (درا�سة مقارنة)

في المنكوحة ب�شبهة ولها زوج ف�إن المهر الذي يجب لها ت�أخذه هي ال الزوج ،وقولهم منفعة
مباحة خرج به تمليك منفعة الأمة المحللة التي ذكرت ،ف�إن العقد عليها ال ي�سمي �إعارة
لن منفعتها المق�صودة من العقد -وهي الوطء -غير مباحة ،وقولهم مدة معلومة خرج به
الجعل كما �إذا جعل قدر ًا من المال لآخر في نظير �أن يح�ضر له خيلة ال�ضالة ف�إن المدة
فيه غير معلومة ،وقولهم غير نا�شئ عن المنفعة خرج به الم�ساقاة والم�ضاربة لأن العو�ض
نا�شئ عن المنفعة  ،ف�إن العامل يدفع للمالك �أجرة �أر�ضه �أو �شجرة من الثمرة. 14
�أما ال�شافعية فقد عرفوها كاالتي  « :عقد على منفعة مق�صودة معلومة قابلة للبذل والإباحة
بعو�ض معلوم « . 15وذهب بع�ض التعاريف عند ال�شافعية الي القول « قابلة للبذل والإباحة
لإخراج عقد النكاح لأنه عقد علي منفعة الب�ضع فهذه ال ي�صح بذلها لغير العاقد « ،وبذلك
تخرج العقود الم�شابهة لعقد الإجارة والتي تفيد تمليك المنافع  ،مثل الجعالة والم�ساقاة
والم�ضاربة والقرا�ض  ،وهبة المنافع والو�صية بها و�إعارتها ،ويخرج �أي� ًضا الإجارة الفا�سدة
 ،وهي الإجارة علي منفعة محرمة �أو منفعة غير مق�صودة �أو المجهولة فيها المنفعة. 16
ً 17
في حين تعرف لدى الحنابلة ب�أنها  « :عقد على منفعة مباحة معلومة ت�ؤخذ �شيئ ًا ف�شيئا «
وعرفت �أي� ًضا ب�أنها  « :عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة من عين �أو مو�صوفة
ُ .
في الذمة �أو عمل معلوم بعو�ض معلوم «. 18
ومما تقدم في المذاهب الأخري تعرف العقود التي خرجت عن التعريف كالبيع والهبة
وال�صدقة ونحو ذلك مما يكون العقد فيها على العين ال المنفعة ،وكذلك العقود على ما ال
يباح ونحو ذلك .
وعليه ،ف�إن �إ�ستفادة �شخ�ص ما من عمل �شخ�ص �آخر يعد من قبيل المنفعة المعلومة التي
ي�ستحق مقدمها عو� ًضا �أو �أجر ًا معين ًا ،فال�شخ�ص الذي ي�ستفيد من عمل �آخر هو « الم�ست�أجر
« يقابل �صاحب العمل في مفهوم القوانين الو�ضعية المعا�صرة وعرف هذه الأيام ،واالخر
 -14عبد القادر اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث ،مرجع �سابق� ،ص97
 -15حممد بن حممد اخلطيب ال�شربيني ،مغني املحتاج ايل معرفة �ألفاظ املنهاج ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،اجلزء
الثالث� ،ص. 387
 -16الإمام ال�سيد البكري � ،إعانة الطالبني  ،مطبعة �إحياء الكتب العربية /عي�سي بالبابي احللبي و�أوالده  ،القاهرة ،
د.ت  ،ج� ، 3ص. 109
 -17من�صور بن يون�س البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،دار عامل الكتب ،الريا�ض2003 ،م ،اجلزء اخلام�س� ،ص. 1773
 -18عبد القادر بن عمر التغلبي ال�سيباين اجلنبلي ،نيل امل�آرب ب�شرح دليل الطالب ،دار �إحياء الكيتب العربية ،القاهرة،
اجلزء الأول � ،ص. 321

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

105

د .علي ح�سين الجيالني ح�سين

الذي يعمل لقاء �أجر هو « الأجير « يقابل العامل ،19والعالقة بينهما هي ما تعرف بعقد
العمل ،والذي يق�صد به بح�سب ما تعرفه القوانين الو�ضعية « :عقد يلتزم �أحد طرفيه ب�أن
يقوم بعمل لم�صلحة الآخر تحت �إ�شرافه �أو �أدارته للقاء �أجر «. 20
ونري في خال�صة القول � :أن تعــريفات الفـقهاء جميع ًا متقاربة في المعنى و�إن �إختلفت في عباراتها.
�أما في القانون ال�سوداني ،.فقد عرف قانون العمل ل�سنة 1997م عقد العمل ب�أنه  « :يق�صد
به �أي عقد �سواء كان مكتوب ًا �أو �شفوي ًا� ،صريح ًا �أو �ضمني ًا ،ي�ستخدم بمقت�ضاه �أي �شخ�ص
تحت �إ�شراف و�إدارة �صاحب العمل مقابل �أجر ًا �أي ًا كان نوعه على �أال ي�شمل عقود التلمذة
الخا�ضعة لأحكام قانون التلمذة ال�صناعية والتدريب المهني ل�سنة 1974م».21
ونالحظ الفقه الإ�سالمي في تعريفه لعقد الإجارة �أورد ما يفيد تعهد ًا �ضمني ًا من طرفيه
بالإلتزام الكامل بحقوق و�ضمانات و�شروط العمل الأخرى المقررة بقانون العمل و�أنظمته
�سواء ذكرت في العقد �أو لم تذكر ،في حين �أن التعريفات التي وردت في الفقه الإ�سالمي
جاءت في مجملها لتعبر عن قيام عقد الإجارة – �إجارة الأ�شخا�ص – على المنفعة
والعو�ض ب�صورة �أ�سا�سية ،وقد �أورد بع�ض الفقهاء مجموعة من القيود والخ�صائ�ص من
خالل تعريفاتهم لعقد الإجارة  ،في حين ذكر بع�ض الفقهاء قيود ًا �أخرى ،وكل ذلك نراه ال
ي�ؤثر كثير ًا في التعريف.
والتعريف الذي نختاره لعقد الإجارة ال�شرعية ال�صحيحة هو � « :أنه عقد علي منعفة ،
مق�صودة  ،مباحة  ،معلومة ،بعو�ض معلوم «  .وبذلك تخرج العقود الم�شابهة لعقد الإجارة
والتي تفيد تمليك المنافع  ،مثل الجعالة والم�ساقاة والم�ضاربة والقرا�ض  ،وهبة المنافع
والو�صية بها و�إعارتها .
المطلب الثاني� :أهمية العمل و�أهدافه في ال�شريعة الإ�سالمية:
�إن فل�سفة الإ�سالم في تقرير الحقوق هنا فل�سفة ت�صلح لكل زمان ومكان � ،إذ لم يقر
الإ�سالم هذه الحقوق في �أطر �أو قوالب جامدة بل تركها للم�سلمين يقررونها علي �ضوء
�أحكام الكتاب وال�سنة و�إجتهاد علماء الأمة  ،فالم�صالح التي تتبدل يوم ًا �أثر يوم بفعل
التطور الطبيعي للحياة الب�شرية تجد في ال�شرع الإ�سالمي مت�سع ًا لإ�ستيعابها في كل وجوه
 -19جاء يف املادة ( )413من جملة الأحكام العدلية ،ما ن�صه  « :الأجري الذي �آجر نف�سه « .
 -20د .هيثم حامد امل�صاورة ،الت�شريع العمايل الإ�سالمي ،دار الكتب القانونية ،القاهرة2010 ،م� ،ص. 18
 -21قانون العمل ل�سنة 1997م  ،املادة (. )4
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الحياة وتبدو مظاهر هذا الحق و�صور حمايته في الد�ستور والقانون  ،لكل ما تقـدم يتجلي
حـر�ص الإ�سـالم علي حماية الملكية و�ضمان الك�سب الم�شروع  ،فعلى هذه القيم  ،قيم
دين الإ�سالم بنى الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم دولة الإ�سالم بخ�صائ�ص دولة توحيدية
تحريرية ،طالما �أن العدل يعني �أن يوحد الوالء هلل ف�إن توحيد الوالء �سيحرر النا�س  ،فهي
دولة ت�صل للحرية عن طريق التوحيد وتبطل الإ�سترقاق والإ�ستكبار مع ًا  ،و�أنها دولة قانون
22
يحتكم فيها النا�س حكام ًا ومحكومين الي �شريعة معلومة ذات قواعد مو�ضوعية
فكلمة عمل� ،سواء كانت تعني عم ًال يدوي ًا �أم عم ًال عقلي ًا �أخروي ًا ،وردت في الكثير من �آيات
القر�آن الكريم و�أحاديث ال�سنة النبوية ،وهي تح�ض على العمل وتعلي مكانة العاملين ،حيث �أن
النبي �صلي اهلل عليه و�سلم �ألقتي بعامل فر�أى في يده خ�شونة فقال له  « :ما هذا �أرى في يدك؟»،
فقال العامل�« :إنه �أثر الم�سحاة �أ�ضرب و�أنفق على عيالي» ،فقبل �صلى اهلل عليه و�سلم يده وقال« :
هذه يد ال تم�سها النار» ،وفي رواية �أخرى  « :هذه يد يحبها اهلل ور�سوله» ،نبي اهلل وقائد �أ ّمة يقبل
يد عامل خ�شنة قد ي�أنف قادة اليوم من دعاة المذاهب الو�ضعية �أن ي�صافحوها. 23
وحيث نجد �إن الإ�سالم قد �إهتم بالعمل  ،لأن قيمة الإن�سان ال تقا�س �إال بالعمل و�أن لي�س للإن�سان
�إال ما �سعى  ،و�أن قيمة كل �أمرئ في المجتمع بما يقدمه لربه وللنا�س من عمل  ،كما ان ال�شريعة
الإ�سالمية رفعت �ش�أن العمل الي م�صاف العبادات والواجبات الدينية الأ�سا�سية  ،حيث يقول
الَ ْر ِ�ض َوا ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِـل اللهَّ ِ َو ْاذ ُك ُروا اللهَّ َ َك ِثي ًرا
ال�صلاَ ُة َفا ْن َت ِ�ش ُروا ِفي ْ أ
اهلل تعاليَ « :ف ِ�إ َذا ُق ِ�ض َي ِت َّ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ « ،24وقال ر�سـول اهلل �صلي اهلل عليه و�سـلم  « :ما �أكل �أحد طعام ًا قط خير مـن �أن
ي�أكل مـن عـمل يـده ،و�أن نبي اهلل داود عليه ال�سالم كان ي�أكل من عمل يده «. 25
والعمل قيمة �إيجابية يحر�ص عليها الإ�سالم نظر ًا لما فيه من تحقيق �صالح المجتمع يقول
�صلي اهلل عليه و�سلم  »:الم�ؤمن القوي خي ٌر و�أحب الي اهلل من الم�ؤمن ال�ضعيف «.26
وح�ض الإ�سالم علي العمل ،والك�سب عن طريق العمل ،وبالو�سائل ال�شريفة ،و�شجع الإ�سالم
 -22التجاين عبد القادر� ،أ�صول الفكر ال�سيا�سي يف القر�آن املكي ،معهد البحوث والدرا�سات الإجتماعية ،اخلرطوم،
1995م � ،ص. 85
 -23د .جمال الدين عياد ،نظم العمل يف الإ�سالم ،دار الكتاب العربي ،القاهرة1952 ،م� ،ص. 9
� -24سورة اجلمعة  ،الآية (. )10
 -25خمت�صر �صحـيح البـخاري  ،د .م�صطفي ديب البغا  ،الطبعة اخلام�سة  ،دار العلوم الإن�سانية  ،جامعة دم�شق ،
1994م . 74 / 3 ،
� -26إبن ماجة � ،سنن �إبن ماجة  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،الطبعة الثانية  ،دار �سحنون 1413 ،هـ 1992 /م ،
. 1395 /12

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

107

د .علي ح�سين الجيالني ح�سين

الحافز والمبادرة الفردية ،والغنى نعمة من نعم اهلل ،والمطلوب من الغني �أن يعرف حق
النا�س وحق اهلل فيما �أعطاه� ،إن المذموم في الإ�سالم هو الترف �أي بطر النعمة  ،وحث
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ
الإ�سالم علي طلب العلم ،و�أول مـا نزل من القر�آن الكريم  « :ا ْق َر�أْ ِب ْ
« ، 27والقراءة في الإ�سالم ،والعلم في الإ�سالم ،والعمل في الإ�سالم ،يجب �أن يكون « با�سم
اهلل « « ،من �أجل الكل « « ،من �أجل الدنيا والآخرة «  ،ولقد �أمر الإ�سـالم بالن�صـح لأولي
الأمـر  ،والأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،فالنـقد البناء المـخل�ص لي�س مجـرد �إباحـة
�أو رخ�صة �أو حق  ،بل �إنه – في الإ�سالم – فر�ض. 28
و�إذا كان الإ�سالم قد اعتبر العمل واجب ًا علي الفرد �إذ ال يباح له �أن يعي�ش علي الت�سول �أو ال�سلب
�أو النهب  ،وقد �شددت ال�شريعة النكير علي ال�سائلين من غير حاجة  ،قال الر�سول �صلي اهلل
عليه و�سلم  « :من فتح علي نف�سه باب ًا من الت�سول فتح اهلل عليه �سبعين باب ًا من الفقر «. 29
وكذلك بغ�ضت ال�شريعة ال�س�ؤال ،لأنه ذل ومهانة ،و�إهدار للكرامة الإن�سانية ،وتعطيل للقوي
الب�شرية والمواهب الإبداعية
 ،و�سبيل الي الخداع والإحتيال� ،إذ يحمل ال�س�ؤال ال�سائل الي التظاهر بالعاهات والأمرا�ض،
والفقر والم�سكنة ،وحتي ي�ستدر عطف النا�س وبرهم ،قال عليه ال�صالة وال�سالم « :من
�س�أل من غير فقر فك�أنما ي�أكل الجمر» ،30وعلي ذلك حثت ال�شريعة النا�س علي العمل  ،ف�إذا
لم يتمكن الإن�سان من الح�صول علي عمل من الأعمال فيجب علي الدولة الإ�سالمية �أن
تهيئ له عم ًال منا�سب ًا  ،وان تحمي حقوقه  ،وان تعد �أفراد الرعية �أعداد ًا فني ًا وعلمي ًا و�أن
تن�شئ لهم المراكز التدريبية  ،لتمكنهم من النهو�ض بواجباتهم الكفائية. 31
ونري �أن كل ذلك جعل عقد الإجارة محل �إهتمام الفقهاء الم�سلمين ،حيث �أخذوا يف�صلون
�أحكامه ويو�ضحون تفا�صيله ب�شتي �صوره و�أق�سامه  ،وال �شك �أن عقد الإجارة قد �أخذ حيز ًا
كبير ًا عند فقهاء الإ�سالم ،الأمر الذي جعل منه باب ًا �أ�سا�سي ًا في الفقه الإ�سالمي ،وهو ي�ؤكد
�أن ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها �صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان .
� -27سورة العلق  ،الآية (. )1
 -28القطب حممد القطب طبليه  ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان  ،الطبعة الأويل  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 1976 ،م � ،ص. 299
 -29الرتمذي � -أبوعي�سى حممد بن عي�سي ال�سلمي الرتمذي � ،سنن الرتمذى  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،ط ، 2
تون�س  ،دار �سحنون 1413 ،هـ1992 - ،م  ،من حديث �إبي كب�شة الأمناري  ،وقال  :ح�سن �صحيح .
� -30أحمد بن حنبل  ،امل�سند  ،م�ؤ�س�سة قرطبة  ،د.ت  ،289/3 ،و�أورده ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري  ، 534 / 2 ،احلديث رقم . 8730 /
� -31إ�سماعيل البدوي  ،احلريات العامة  ،دعائم احلكم يف ال�شريعة الإ�سالمية والنظم الد�ستورية املعا�صرة  ،مرجع
�سابق � ،ص. 384
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المبحث الثاني
تمييز عقد العمل عن العقود الأخري
قد يختلط عقد الإجارة – �إجارة الأ�شخا�ص -بغيره من العقود ،وذلك لأنه قد يت�شابه في
العديد من خ�صائ�صه و�أحكام مع هذه العقود ،ومن هنا ت�أتي �أهمية هذا التمييز ،يقوم عقد
العمل على عنا�صر ثالثة ،هي المدة ،الأجرة ،والمنفعة ،و�أنه من العقود الم�ستمرة ،لأن
المدة عن�صر جوهري فيه ،وهناك �إرتباط وثيق بين الأجرة والمدة ،ويجب على �ضوء تلك
العنا�صر تمييز عقد العمل عن بع�ض العقود الأخري.
المطلب الأول :عقد �إجارة الأ�شخا�ص وعقد الإجارة الأعيان:
عقد �إجارة الأعيان من العقود الواردة على �إنتفاع بال�شئ  ،فهو تمليك للم�ست�أجر منفعة
مق�صودة من ال�شئ الم�ؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم ،بينما عقد �إجارة الأ�شخا�ص يرد
على عمل ويمتاز بعن�صر تبعية العامل ل�صاحب العمل ،ف�إن الثاني يرد على الإنتفاع بال�شئ
وال توجد بين عنا�صره هذه التبعية القانونية ،فلم يمكن الأمر كذلك في الع�صور القديمة .
كما �إن عقد �إجارة الأ�شخا�ص �أ�صبح يعرف ب�إ�صطالح عقد العمل ،والذي يعد حديث الن�ش�أة
في لغة القانون ،لم يظهر �إال في مطلع هذا القرن حيث كان عقد العمل يعتبر نوع ًا من عقد
الإيجار ،و�أتت ن�صو�صه في التقنين القديم تحت باب واحد  .وهم الآن يفرقون بين عقد
العمل وعقد الإيجار عن طريق عن�صر التبعية ،ويواجهون �صعوبة في التفرقة بين عقد
العمل وعقد الإيجار عندما يلزم �أحد المتعاقدين بت�أدية عمل معين للعاقد الآخر الذي
يلتزم بدوره بتمكين الأول من الإنتفاع بعين من �أعيانه مقابل مبلغ يدفعه له مقدم ًا على �أن
يقوم الثاني ب�إ�ستغالل هذا ال�شئ عن طريق العمل ومع بقاء ملكية ال�شئ ل�صاحبه الأ�صلي
رغم �إنتقال حيازته الي من يقوم بالعمل ولنعتبر هذا ال�شئ �سيارة مث ًال ،فيثور الت�سا�ؤل عما
�إذا كنا ب�صدد عقد �إيجار لل�سيارة يتمثل في الأجرة التي يدفعها م�ستغل ال�سيارة لمالكها،
�أو ب�صدد عقد عمل يعمل فيه الطرف الثاني لقاء �أجر ،هو الفارق بين ما يدفعه لمالك
ال�سيارة وبين الإيراد الذي �سيح�صل عليه من �إ�ستغالل ال�سيارة .
في الفقه الإ�سالمي يعتبر حق الملكية هي �أخطر الحقوق �ش�أن ًا و�أبعدها مدى و�أو�سعها
م�ضمون ًا وهذا الحق بمثابة المحور الذي تدور عليه تلك الحياة  ،والواقع �أن حق الملكية
كغيره من الحقوق يخ�ضع لكثير من القيود  ،وملكية المنافع ب�صفة خا�صة من �أهم العقود
والتي ينتجها عقد الإجارة فكما نعلم محل العقد في الإجارة هو المنفعة وهي �أحد �أنواع
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الملك  ،وعندما تناول الفقه الإ�سالمي عقد العمل 32ف�إنما تناوله من خالل تنظيمه لعقد
الإجارة ككل  ،وكان يعرف ب�إجارة االدمي للخدمة والعمل ولم يقت�صر التقريب بين عقد
الإجارة وعقد العمل على هذا اللفظ ،بل �إمتد الي الناحية المو�ضوعية ،حيث كان العقد
الثاني يعتبر نوع ًا من العقد الأول ،وبذا ن�ستطيع �أن نقول �أن الفقه الإ�سالمي قد و�ضع
تنظيم ًا �شام ًال لعقد الإجارة يندرج تحتها �أنواع الإجارات المختلفة من بينها عقد �إجارة
الآدمي للخدمة والعمل وهو ما ي�سمي الآن بعقد العمل� ،إذن ال يوجد فرق بين العقدين و�أنما
العقد الأول يجب العقد الثاني تحته ،حيث �أن عقد الإجارة تنظيم �شامل وعقد العمل فرع
يندرج تحت هذا التق�سيم.33
ونري من خالل تعريف الإجارة يت�ضح لنا �أن عقد الإيجار ي�شمل �إجارة منافع الأرا�ضي
والدواب والدور ونحوها وعمل الإن�سان �أي� ًضا � ،إذن ن�ستطيع �أن نقول �أن عقد العمل �أحد
�أنواع الإيجار ،مع الأخذ في الإعتبار �أن الفقهاء �أوردوا العقد على منفعة الإن�سان ولي�س
على الإن�سان مقابل �أجر ،وحيث �أن العبرة بالمقا�صد والمعاني ولي�ست بالألفاظ والمباني
فال عبرة بالألفاظ و�إختالفها �سواء �أطلقنا عقد عمل �أو عقد �إجارة الأ�شخا�ص  ،و�أن قلنا
�أف�ضل عقد العمل .
ونري �أن التفرقة هنا تقوم على �أ�سا�س عن�صر التبعية �أي� ًضا ف�إذا كان هناك رقابة و�إ�شراف
وتبعية من �صاحب ال�سيارة على م�ستغل ال�سيارة كنا ب�صدد عقد عمل ،و�إذا لم يوجد هذا
الإ�شراف كنا ب�صدد عقد �إيجار .
المطلب الثاني :عقد الإجارة وعقد الوكالة :
تبدو �أهمية التمييز بين العقدين في �أن ك ًال منهما يختلف عن الآخر ،فالأجير في عقد
الإجارة يتمتع برعاية خا�صة من حيث حقوقه و�ضماناته ال يحظي بها الوكيل في عقد
الوكالة ،ومن مظاهر هذه الرعاية �أن �أجر الأجير يتمتع بحق �إمتياز وال يجوز الحجز عليه
�إال في حدود معينة وال كذلك �أجر الوكيل ،كما ان عقد الوكالة في الأ�صل تبرعه ما لم يتفق
على غير ذلك �صراحة �أو ي�ستخل�ص �ضمن ًا من حالة الوكيل ،بينما الآخر من العنا�صر
الجوهرية لعقد الإجارة ،و�آخير ًا ف�إن �أحكام �إنتهاء عقد العمل تختلف عن الأحكام الخا�صة
ب�إنتهاء عقد الوكالة ،ومن هذه الأحكام �أن عقد العمل ال تنتهي بوفاة �صاحب العمل بينما
 -32قدري با�شا  ،مر�شد احلريان يف معرفة �أحوال الإن�سان ،الباب الثالث ،مرجع �سابق� ،ص. 80
 -33نادرة حممود حممد �سامل  ،عقد العمل درا�سة مقارنة بني ال�شريعة والقانون ،ر�سالة دكتوراة  ،جامعة القاهرة ،
1988م� ،ص. 59
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الوكالة تنتهي بموت الموكل ،وب�صفة عامة ب�أن ك ًال من العقدين يخ�ضع عن العقد الآخر.34
وتقت�صر الوكالة على الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ،فعمل الوكيل يقت�صر على
تمثيل الموكل في �إجراء الت�صرفات القانونية� ،أما العامل فيقوم بالأعمال الذهنية واليدوية،
وال تثور م�شكلة التمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل في حالة ما �إذا كان مو�ضوع العقد هو
قيام طرف بعمل مادي لح�ساب الآخر ،هذا العقد لي�س وكالة على �سبيل الت�أكيد. 35
المطلب الثالث :عقد العمل وعقد المقاولة :
وت�أتي �أهمية التمييز بين عقدي العمل والمقاولة حيث �أن كال من العقدين يخ�ضع لنظام
قانوني يختلف عن النظام القانوني الذي يخ�ضع له الآخر ،لذلك يكون من الأهمية تحديد
نوع العقد ،ومن مظاهر �إختالف النظام القانوني لكل من العقد ان العامل في عقد العمل
يتمتع ببع�ض الإمتيازات وال�ضمانات والحقوق �أثناء �أدائه لعمله وبعد الإنتهاء منه .

�أما في الفقه الإ�سالمي ف�أن الإجارة على �ضربين  :الأجير الخا�ص والأجير الم�شترك،
وعندما نتناول التفرقة بين عقد �إجارة الأ�شخا�ص وعقد الإ�ست�صناع في الفقه الإ�سالمي
�إنما نتناول وجه الإختالف �أو الفرق بين الأجير الم�شترك وعقد الإ�ست�صناع �أو المقاولة كما
ي�سميه �شراح القانون الو�ضعي .
ووجه الإختالف بين الإجارة في الإجير الم�شترك وعقد الإ�ست�صناع الذي هو بيع �شرط
فيه العمل �أن الإجارة تكون العين فيها من الم�ست�أجر والعمل من الأجير� ،أما الإ�ست�صناع
فالعين والعمل كالهما من ال�صانع « الأجير « ، 36كما �أنه ال يلزم في الإ�ست�صناع دفع ال�شيئ
الم�ست�صنع حا ًال وقت العقد و�أن ال�شيئ الم�صنوع �إذا لم يكن على الأو�صاف المطلوبة ثبت
للم�ست�ص ِنع خيار فوات الو�صف ،وال يجري ال�ضمان الذي يجري بالن�سبة للأجير الم�شترك
على عقد الإ�ست�صناع .
وقد تدق في بع�ض الأحيان التفرقة بين عقدي العمل والمقاولة ،وذلك عندما يكون ل�صاحب
العمل �سلطة الإ�شراف والتوجيه للمقاول في �أدائه لعمله ،فيثور الت�سا�ؤل عما �إذا كنا ب�صدد
عقد عمل �أو عقد مقاولة ،وفي هذه الحاالت يمكن الو�صول الي التكييف ال�صحيح للعقد
بالنظر الي العنا�صر الأخري للعقد ،كطريقة تحديد الأجر ،و�إنعقاد العقد وتنفيذه ،ف�إن
 -34د .ي�س حممد يحي ،قانون العمل -امل�صري ال�سوداين ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1991 ،م� ،ص. 99
 -35د .حممد ح�سني من�صور ،قانون العمل ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية2011 ،م� ،ص. 99
 -36الفتاوي الهندية ،ج� ، 4ص� //. 517إبن ر�شد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مطبعة م�صطفي البابي احللبي
و�أوالده  ،القاهرة  ،الطبعة اخلام�سة  ،د.ت ،ج� ،2ص232
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كان مجموع هذه العنا�صر والظروف وعن�صر �إ�ستمرار الروابط وعرف المهنة والظروف
الأخرى التي الب�ست العقد ت�ؤدي الى �أن القائم بالعمل يتحمل مخاطر عمله ويتمتع بقدر
من الإ�ستقالل في �إدائه ف�إن العقد يكون عقد مقاولة� ،أما �إذا كان ال يتحمل مخاطر العمل
ويخ�ضع لإ�شراف وتوجيه �صاحب العمل ف�إن العقد يكون عقد عمل .
المطلب الرابع :عقد الإجارة وعقد البيع :
عقد البيع هو احد العقود التي تقع على الملكية ،كما هو تمليك مال �أو حق مالي لقاء مقابل،
ومع ذلك فقد ذهب ر�أي قديم في الفقه – مت�أثر ًا بالنظرة الإقت�صادية للعمل – الى �أن
العامل يبيع قوة عمله الي �صاحب العمل مقابل ح�صوله على الأجر ،ولكن هذا الر�أي لم يعد
مقبو ًال لأنه ي�ساوي بين ال�شئ المادي الذي تنتقل ملكيته بالبيع وقوة العمل التي ال تنف�صل
عن �شخ�ص العامل وهو ن�ص يتنافى مع طبيعة عقد البيع ،كما ذهب ر�أي �آخر في الفقه الي
محاولة للتقريب بين عقد العمل وعقد البيع على �أ�سا�س ت�صوير العمل الذي يقوم به العامل
في مادة ال�شيئ و�إخراجها في �شكل جديد ،على نحو يجعل له حق ملكية على هذا ال�شئ
مقابل الأجر الذي يح�صل عليه من �صاحب العمل ،ولكن هذا الت�صوير ال يتفق مع طبيعة
عقد العمل لأن هذا العقد ال يك�سب العامل ملكية على ال�شئ محل العمل.37
�أما عن التفرقة بين عقد الإجارة وعقد البيع في القانون ،ف�إنه ال ي�شكل �صعوبة في نظر
�شراح القانون نظر ًا لإختالف مو�ضوعها� ،إال �أن النظرة القديمة الي العمل ب�إعتباره �سلعة
تتداول في ال�سوق ك�سائر ال�سلع كانت تبرر القول بورود البيع على العمل ،ويختلط الأمر في
حينئذ
الواقع عندما يقوم العاقد الملتزم بالعمل بتقديم ما يقع عليه عمله من مواد فيجمع ٍ
و�صف العامل �أو المقاول لتعهده بتادية عمل ،وو�صف البائع لإلزامه بنقل ملكية المنقول. 38
في الفقه الإ�سالمي قلما يوجد لب�س بين عقد العمل وعقد البيع  ،فالأول من العقود التي
ترد على العمل ،والثاني من العقود التي ترد على الملكية ،وقد �صرح الفقهاء ب�أن الإجارة
من قبيل البيع ،حيث قالوا �أنها بيع نفع معلوم بعو�ض � .إذ المعقود عليه في عقد �إجارة
الأ�شخا�ص هو المنفعة �أو بيع عمل العين فيه تبع. 39
 -37د .ي�س حممد يحي ،قانون العمل -امل�صري ال�سوداين ،مرجع �سابق� ،ص. 109
� -38أ.د .محمود جمال الدين زكي  ،عقد العمل في القانون الم�صري  ،مطابع الهيئة الم�صرية العامة للكتاب  ،القاهرة
 ،الطبعة الثانية 1982 ،م � ،ص. 352
 -39الزيلعي ،عثمان بن على بن على بن محمد فخر الدين الزيلعي -المتوفي �سنة 843هـ  ،تبيين الحقائق �شرح كنز
الدقائق للفقه الحنفي  ،الطبعة الأولي ،المطبعة الكبري الإميرية ببوالق ،م�صر المحمية1315 ،هـ ،ج� ، 5ص// .105
الكا�ساني� ،إبي بكر �سعود بن �أحمد عالء الدين الكا�ساني -المتوفي 587هـ  ،بدائع ال�صنائع ،ج� ، 4ص //. 201البهوتي،
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ونري على ح�سب فالر�أي الراجح الذي يعتبر عقد البيع �إال �إذا كانت المواد الأولية التي
يقدمها العاقد ثانوية بالن�سبة لما يقوم به من عمل وبنوا التفرقة بين العقدين على �أ�سا�س
فكرة التبعية القانونية بين العامل و�صاحب العمل �أو عقد المقاول �إذا تخلفت هذه التبعية
 .ويمكن القول ب�أننا نكون ب�صدد عقدين في نف�س الوقت ،عقد بيع بالن�سبة للمواد الأولية،
وعقد عمل �أو مقاولة ح�سب الظروف لأن هذا الر�أي ي�ؤدي الي �صعوبات عملية نتيجة �أعمال
نظامين مختلفين في نف�س الوقت ،وعلى كل حال ف�إنه في ال�صور التي ي�شتبه فيها عقد
العمل بعقد البيع ف�إن التمييز بينهما �إنما يرجع �أ�سا� ًسا الي معيار التبعية القانونية كمميز
لعقد العمل ،ف�إذا وجدت هذه التبعية ف�إن العقد يكون عقد عمل ،و�إذا تخلفت ف�إن العقد
يكون عقد بيع �إذا توافرت �أركانه وعنا�صره الأ�سا�سية .

العالمة من�صور بن بول�س بن �إدري�س البهوتي – المتوفي �سنة 1051هـ  ،ك�شاف القناع على متن الإقناع  ،مكتبة الن�صر
الحديثة  ،الريا�ض  ،د.ت ،ج� ، 6ص // . 30الد�سوقي ،ال�شيخ �شم�س الدين محمد عرفة الد�سوقي – المتوفي �سنة 1230هـ
 ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير ،ج� ، 4ص // . 2مجلة الأحكام العدلية  ،المادة420
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المبحث الثاني
�أركــان العـالقة التعــاقدية في عقد الإجارة
�أما �أركان الإجارة في الفقه الإ�سالمي فالركن عند علماء اللغة  :ركن ال�شئ جانبه ،والجمع
�أركان ،ف�أركان ال�شئ �أجزاء ماهيته . 40فالركن هو الجانب القوي الذي يم�سكه �أما عند
رجال الفقه الإ�سالمي فقد �إختلف فيه حيث ذهب الجمهور ،41الي انه ما ال بد منه لت�صور
العقد ووجوده �سواء كان جزء ًا منه �أم مخت�ص ًا به .
ونتناول ثالثة �أركان ،وهي ال�صيغة ،والعاقدان ،والمنفعة.
المطلب الأول :الـــ�صـــيـــغـــة :
ال�صيغة في عقد الإجارة هي الإيجاب والقبول �أو ما يقوم مقامها في كل ما يدل على تمليك
المنفعة المق�صودة من العمل ،وي�صح في الإجارة �إ�ستخدام �أي من الألفاظ المعروفة في �إن�شاء
العقد ك�إ�ست�أجرت ،وعملت ،وقبلت ،كما وتجوز الإ�شارة المعهودة من الأخر�س لإن�شاء العقد.42
�إن الحنفية يعتبرون ال�صيغة هي ركن العقد لأن الركن عندهم ما ال يتم ال�شئ �إال به وكان
جزء ًا منه ،ومبررهم في ذلك �أن ال�صيغة وحدها هي التي ت�ستقل ب�إيجاد العقد وتكوينه،
ف�إذا وجدت ال�صيغة ،وجد العقد ،وهذا غير موجود بالن�سبة للعاقد والمعقود عليه ف�إنهما
موجودان قبل ال�صيغة ومع ذلك لم يوجد العقد عندهما ،43و�أي ًا كان الأمر ف�إن هذا الخالف
بين الحنفية والجمهور خالف لفظي ال ثمرة له ،لأن الفقهاء جميع ًا متفـقون على �أن العقد
ال يكون موجود ًا �إال بتوفر هذه الأمور الأربعة .
وال�شافعية يقولون ب�إعتبار ال�صيغة ركن ًا لعقد الإجارة ومنها �أن تكون م�شتملة على الإيجاب
والقبول لفظ ًا ،و�أن ال ينف�صل بينهما فا�صل طويل عرف ًا ،كما �أن الإجارة ي�شترط فيها
 -40طاهر �أحمد الزاوي الطرابل�سي  ،ترتيب القامو�س املحيط على طريقة امل�صباح املنري  ،مطبعة الإ�ستقامة  ،القاهرة
 ،الطبعة الأويل 1959 ،م � ،ص. 237
 -41عبد الرحمن اجلزيري  ،الفقه على املذاهب الأربعة  ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص. 130
 -42من�صور يو�سف البهوتي ،الرو�ض المربع ،دار الفكر ،الطبعة ال�ساد�سة� ،ص // 214موفق الدين بن قدامة المقدا�سي،
الكافي في الفقه ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،الجزء الثاني� ،ص // 198ال�شربيني ،مغني المحتاج الي معرفة
�ألفاظ المنهاج ،مرجع �سابق ،الجزء الثالث� ،ص. 389
� -43إبن عابدين – املتويف �سنة 1252هـ  ،حا�شية �إبن عابدين ( قرة عيون الأخبار لتكملة رد املختار على درر املختار
�شرح تنوير الأب�صار )  ،املطبعة الأمريية ببوالق  ،القاهرة 1323 ،هـ  ، ،الطبعة الثالثة1326 ،هـ  ،ج� ، 5ص// . 4 – 3
د .حممد �سالم مدكور  ،املدخل للفقه الإ�سالمي – تاريخه وم�صادره ونظرياته العامة  ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
الطبعة الثالثة1966 ،م � ،ص. 513
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الت�أقيت ،وتنق�سم �صيغة الإيجارة الي ق�سمين � :صريحة  ،وكناية ،فال�صيغة ال�صريحة هي
ما دامت على معني الإجارة وحدة فال تحتمل غيره ،والكناية ما �أحتملت الإجارة وغيرها،
و�إذا وقع العاقدان على عقد مكتوب كالمتعارف عليه في زماننا ف�إنه ي�صح ويقوم التوقيع
على المكتوب مقام التلفظ بال�صيغة ،ويكون من باب الكناية. 44
وقد ذهب جمهور الفقهاء الي ان العقد ما يتم به الإرتباط بين �إرادتين على وجه ينتج
�إلتزام ًا بينهما ،كما قالوا �أن الأ�سا�س في العقود هو �إرادة المتعاقدين ،وهي �أمر خفي ال
يعرف �إال بما يظهرها من لفظ �أو ما يقوم مقامه مما يكون الإيجاب والقبول ويطلق عليه
�صيغة العقد ،ولذا فال ت�صلح الإرادة وحدها �أن تكون �أ�سا� ًسا للأحكام ،رغم �أنها �أ�سا�س
العقد لأنها �أمر خفي وال يظهره �إال ال�صيغة الدالة عليها والتي هي مظهر الحكم ،وتتكون
ال�صيغة من الإيجاب والقبول ،وكل من الإيجاب والقبول قد يكون باللفظ �أو بالفعل ،وقد
يكون �صريح ًا وقد يكون �ضمني ًا ،ويكون التعبير عن الإرادة بالأقوال وذلك ب�أن تكون العبارة
اللفظية 45هي الأ�صل في �إظهار رغبات المتعاقدين ،لأنها الطريق الطبيعي للتفاهم بين
النا�س ،حيث �أن الأفعال من المعاطاة ونحوها قد تحتمل �أكثر من وجه ،ويكون التعاقد بلغة
التخاطب لدي المتعاقدين ففي المبادلة على المنفعة مث ًال يجب �إ�ستعمال لفظ يفيد ذلك
كالإجارة  ،وتنعقد الإجارة بالفعل الما�ضي ،46كما تنعقد بالجملة الأ�سمية وحرف الجواب
والم�ضارع والأمر �إذا نوي فيهما الإيجاب� ،إال �أن الحنفية لهم ر�أي �آخر وهو عدم �صالحية
التعاقد بفعل الأمر وكذا ب�صيغة الإ�ستفهام. 47
و�إن التعبير عن الإرادة يكون بالأقوال وذلك ب�أن تكون العبارة اللفظية ،هي الأ�صل في
�إظهار رغبات المتعاقدين ،لأنها الطريق الطبيعي للتفاهم بين النا�س ،حيث �أن الأفعال من
المعاطاة ونحوها قد تحتمل �أكثر من وجه ،ويكون التعاقد بلغة التخاطب لدي المتعاقدين
ففي المبادلة على المنفعة مث ًال يجب �إ�ستعمال لفظ يفيد ذلك كالإجارة  ،كما �أن الإجارة
 -44عبد القادر اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة ‘-مرجع �سابق� ،ص. 110
� -45إبن تيمية – �شيخ الإ�سالم �إبي العبا�س تقي الدين �أحمد بن عبد احلليم ال�شهري ب�إبن تيمية – املتويف �سنة 728هـ ،
الفتاوي الكربي  ،قدم له وعرف به ف�ضيلة ال�شيخ املفتي ح�سنني حممد خملوف  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،د.ت  ،ج. 406 ، 3
 -46جملة الأحكام العدلية  ،املادة . 435
-47الإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي احلفيد – املتويف �سنة 595هـ  ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد  ،مطبعة م�صطفي البابي احللبي و�أوالده  ،القاهرة  ،الطبعة اخلام�سة  ،د.ت  ،ج� ، 2ص // . 170الإمام موقف
الدين �إبي حممد عبد اهلل بن احمد بن حممد بن قدامة -املتويف �سنة 630هـ  ،املغني وال�شرح الكبري  ،دار الكتاب العربي
للن�شر والتوزيع1403 ،هـ  ،ج � ، 6ص //. 4 - 3البهوتي  ،ك�شاف القناع على منت الإقناع  ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص. 537
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تنعقد بالفعل الما�ضي ،48كما تنعقد بالجملة الأ�سمية وحرف الجواب والم�ضارع والأمر
�إذا نوي فيهما الإيجاب� ،إال �أن الحنفية لهم ر�أي �آخر وهو عدم �صالحية التعاقد بفعل
الأمر وكذا ب�صيغة الإ�ستفهام ، 49وجمهور الفقهاء على �أن الإجارة تنعقد ب�أي لفظ دال
عليها كالإ�ستئجار والإكراء والإكتراء ،50وفي خياطة الثوب �إذا كانت هذه الألفاظ لم تو�ضع
في �أ�صل اللغة ،لذلك� ،إال �أنها �أفادت تمليك المنفعة بعو�ض ،والحنابلة تو�سعوا �أكثر من
ذلك ،و�إختلف الفقهاء في �إنعقاد الإجارة بلفظ البيع كقوله بعني عملك �شهر ًا �أو بعتك هذه
الدار بكذا ،وتنعقد الإجارة بلفظ البيع وي�ضاف الي المنافع ،قول عند الحنفية ،وقول عند
ال�شافعية ،ومبرهم في ذلك �أن الإجارة �صنف من البيوع ،وهناك قول �آخر عند الحنفية
وال�شافعية ،وهو الأرجح ،ال تنعقد الإجارة بلفظ بعتك منفعتها لأن المنفعة مملوكة بالإجارة
ولفظ البيع و�ضع لتملك العين ،فذكره في المنفعة مف�سدة ،وقالوا �أي� ًضا ،ولأن بيع المعدوم
باطل والمنافع المعقود عليها معدومة وقت العقد. 51
وال�صيغة تنعقد ب�أي لفظ يعرف به غر�ض العاقدين وذلك عام في جميع العقود ف�إن المعول
فيها على فهم مق�صود العاقدين من �ألفاظهما بما ال يوجب الريبة والنزاع لأن ال�شارع لم
يعين �ألفاظ العقود ولم يحدها بل جعلها مطلقة لي�ستعمل النا�س منها ما يدل على غر�ضهم
ويحدد المعني الذى يق�صدونه فتنعقد بلفظ الإجارة �سواء �أ�ضافها الي العين كما يقول
�آجرتك هذه الدار �أو �أ�ضافها الي المنفعة كما يقول �أجرتك منفعة هذه الدار ،وتنعقد بلفظ
الكراء ك�أن يقول �أكريتك هذه الدار �أو �أكريتك منفعتها ،وتنعقد بلفظ الملك م�ضاف ًا الي
المنفعة ك�أن يقول ملكتك منفعة هذه الدار ،وبلفظ البيع م�ضاف ًا للمنفعة �أي� ًضا ك�أن يقول
بعتك منفعة هذه الدار �أو بعتك �سكني الدار� ،أن يكون العقد وارد ًا على منفعة عين معلومة
ك�أن يقول �شخ�ص لآخر �أجرتك هذا البعير �أو هذه الدار �أو وارد ًا على منفعة عين مو�صوفة
في الذمة ك�أجرتك بعير ًا �صفته كذا ،كما يمكن �أن يكون العقد وارد ًا على عمل معلوم ك�أن
 -48جملة الأحكام العدلية  ،املادة . 435
�-49إبن ر�شد  -الإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي احلفيد – املتويف �سنة 595هـ  ،بداية
املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مطبعة م�صطفي البابي احللبي و�أوالده  ،القاهرة  ،الطبعة اخلام�سة  ،د.ت  ،ج� ، 2ص// . 170
�إبن قدامة -الإمام موقف الدين �إبي حممد عبد اهلل بن احمد بن حممد بن قدامة -املتويف �سنة 630هـ  ،املغني وال�شرح
الكبري  ،دار الكتاب العربي للن�شر والتوزيع1403 ،هـ  ،ج � ، 6ص //. 4 - 3البهوتي ،ك�شاف القناع على منت الإقناع ،
مرجع �سابق ،ج� ، 3ص. 537
� -50إبن تيمية  ،الفتاوي الكربي  ،مرجع �سابق ،ج //. 407 ، 3اخلر�شي ،اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل  ،مرجع
�سابق ،ج� ، 7ص. 3
� -51إبن عابدين ،حا�شية �إبن عابدين مرجع �سابق ،ج� ، 5ص. 3
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يقول �شخ�ص لآخر �أ�ست�أجرتك لتبني لي هذا الحائط �أو لتعمل لي هذا ال�صندوق �أو نحو
ذلك من التعاقد مع �أرباب المهن ف�إن العقد فيها وارد ًا على �أعمالهم و�أن كان المق�صود
منه المنافع المترتبة عليها �إال �أن المعقود عليه هو العمل والمنفعة ت�أتي تبع ًا كما في عقد
الم�ساقاة ف�إنه ي�ضاف الي الب�ستان والمنفعة بالثمرة ت�أتي تبع ًا. 52
�أما ال�سكوت في الإجارة فقد ذهب الفقه حديث ًا الي �إعتبار ال�سكوت قبو ًال ور�ضاء و�أن كان
موقف ًا �سلبي ًا مح� ًضا ،وعلى ذلك فال �إعتبار لل�سكوت بالن�سبة للإيجاب� ،أما بالن�سبة للقبول
فقد �أجازوه وخير مثال على ذلك لو دُفع لخياط ثوب ليخيطه وقال �صاحب الثوب �س�أدفع
خم�سين فقط ،قال الخياط بل �ستين و�أبقاه يلزمه الخم�سين فقط. 53
والجمهور على جواز المعاطاة ،والمذهب عند ال�شافعية عدم جواز عقود المعاطاة ،فلو دفع
ثوب ًا الي الخياط ليخيطه ففعل ولم يذكر �أحدهما �أجرة فال �أجر له ،ومثل له �أجر المثل له
�أجر المثل لإ�ستهالكه منفعته ،وقيل �أن كان معروف ًا بذلك العمل بالأجر فله �أجر المثل ،
وقد �أ�ستدل القانون ب�إنعقاد الإجارة بالمعاطاة ب�أدلة منها� ،أن ال�شرع لم يطلب غير الر�ضا
في �صحة العقود ،وال يوجد دليل لإ�شتراط اللفظ في التعبير عن هذا الر�ضا ،ولم ينقل عن
الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم وال �أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم �إ�ستعمال �إيجاب وقبول في بيعهم
ونحن نجد الم�سلمين في �أ�سواقهم وبيوعاتهم على بيع بالمعاطاة ،54وحيث �أن الإجارة نوع
من البيع كما ذكر الفقهاء فينطبق عليها نف�س الحكم .
وقد ندب الفقهاء كتابة العقد بين العامل ورب العمل بعد �صدور الإيجاب والقبول ،وح�سب
العرف الجاري حالي ًا �أن يقوم التوقيع على العقد مقام الإيجاب والقبول ،وكما نعلم فالكتابة
تعتبر من الأدلة التي تدل على الر�ضا� ،إذن ال مانع �شرع ًا من تحقق ذلك في �إنعقاد الإجارة
و�صحتها ،حيث �أننا في زمن ف�سدت فيه الذمم و�ضعفت فيه الأخالق. 55
�أما �أدلة من منع �إنعقاد الإجارة بالمعاطاة الآية الكريمة َ « :يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َال َت�أْ ُك ُلو ْا
ا�ض ِّمن ُك ْم « ،56وقول الر�سول الكريم « :
�أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِاط ِل �إِ َّال �أَن َت ُكونَ ِت َجا َر ًة َعن َت َر ٍ
 -52عبد القادر اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث ،مرجع �سابق� ،ص99
 -53جملة الأحكام العدلية ،املادة � //. 67أ.د .عبد الرزاق �أحمد ال�سنهوري  ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين مرجع
�سابق ،ج� ، 5ص . 4
-54البهوتي ،ك�شاف القناع على منت الإقناع  ،مرجع �سابق ،ج�، 3ص. 148
� -55إبن تيمية  ،الفتاوي الكربي  ،مرجع �سابق  ،ج� ، 3/ص. 406
� -56سورة الن�ساء  ،الآية (. )29
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�إنما البيع عن الترا�ض» ، 57والر�ضا بين المتعاقدين �أمر خفي ال يظهره �إال الإيجاب والقبول
ولذلك وجب اللفظ لإظهار �إرادة المتعاقدين .
وقد ذهب الجمهور الي �أنه يجوز التعاقد بالكتابة بين حا�ضرين �سواء يقدران على التلفظ
�أو يعجزان ما دامت الكتابة وا�ضحة ،ويوجد قول لل�شافعية بانه ال يجوز التعاقد بالكتابة،
بين الحا�ضرين �إال عند العجز عن النطق � ،أما في حالة ما �إذا كان التعاقد بين حا�ضر
وغائب فيجوز بالمرا�سلة �إتفاق ًا بين الفقهاء. 58
و�أما �شرائط ال�صيغة فمنها ر�ضا المتعاقدين فال ت�صح �إجارة المكره والمخطئ والنا�سي
و�أن كانت تنعقد وتنفذ �إال �أنها تكون �إجارة فا�سدة حكمها �أن فيها �أجر المثل بعد الإ�ستعمال
وهذا ال�شرط وما قبله متعلق بالعاقد. 59
ولي�س البلوغ والحرية والإ�سالم من �شروط الإنعقاد ،وي�شترط �أبو حنيفة لنفاذ العقد �أال
يكون مرتد ًا �إن كان رج ًال لأنه يرى �أن ت�صرفاته تكون موقوفة عنده ،بينما يرى ال�صاحبان
وجمهور الفقهاء �أن ت�صرفات المرتد تكون نافذة ذكر ًا كان �أو �أنثي. 60
�أما عن الإكراه في القانون فيكون عقد العمل قاب ًال للإبطال �إذا �أكره العامل على �إبرامه
و�إن كان من النادر �أن يتحقق الإكراه عند �إبرام عقد العمل ،ولكن في حالة ما �إذا كانت
حاجة العامل الي مورد رزقه �إ�ستغلها �صاحب العمل لإمالء �شروط مجحفة ما كان العامل
ليقبلها لوال �شدة حاجته ،ففي هذه الحالة يعتبر ظرف ًا مكره ًا ،ويتفق ال�شراح على جواز
�إبطال العقد في هذه الحاجة ب�شرط �أن تمثل حاجة العمل الما�سة خطر ًا يهدده وذويه.61
المطلب الثاني  :الــــعـــــاقـــــدان :
البد لإبرام عقد الإجارة من وجود �شخ�صين هما الم�ست�أجر والأجير ،الذين ي�شترط في كل منهما
�أن يكون عاق ًال بالغ ًا ر�شيد ًا ومختار ًا� ،إذ ال ت�صح �إجارة المجنون �أو غير المميز �أو المكره مث ًال. 62
� -57إبن ماجة � ،سنن �إبن ماجة  ،مرجع �سابق ،ج� ، 2ص ، 737رقم . 2185
 -58الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق ،ج� ،5ص� //. 138إبن تيمية ،الفتاوي الكربي  ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص406
 //.الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص.. 3
 -59عبد القادر اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث ،مرجع �سابق� ،ص. 100
 -60الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق ،ج� ، 4ص. 176
� -61أ.د� .إيهاب ح�سن �إ�سماعيل  ،قانون العمل ،مرجع �سابق� ،ص //. 217د .عبد الودود يحيى � ،شرح قانون العمل  ،دار
الفكر العربي ،الطبعة الأويل  ،د.ت � ،ص. 172
-62ال�شربيني ،مغني املحتاج ايل معرفة �ألفاظ املنهاج ،مرجع �سابق ،اجلزء الثالث� ،ص // 388البهوتي ،ك�شاف القناع
عن منت الإقناع ،مرجع �سابق ،اجلزء الثالث� ،ص. 1774
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وقد يلج�أ العاقد مبا�شرة الي التعاقد مع رب العمل ،وقد يكون �أحد طرفي العقد �أو كالهما
عندئذ نافذة لوجود الوالية ب�إنابة
وكي ًال عن الغير في �إبرام هذا العقد ، 63و�أجارة الوكيل
ٍ
المالك له فتنعقد كما لو عقدها الموكل نف�سه ،وذهب الفقه المالكي الي �أنه �إذا �أجر الوكيل
بمحاباة حق للموكل �أن يف�سخ العقد �أو يرجع عليه بالمحاباة ،64وقال الكا�ساني  « :ولو �أجر
�إجارة فا�سدة نفذت  ،ولأن مطلق العقد يتناول ال�صحيح والفا�سد كما في عقد البيع وال
�ضمان عليه لأنه لم ي�صر مخالف ًا «  .ومع ذلك ف�إنه ت�صح �إجارة ال�صبي لنف�سه �إذا ما تم
الح�صول على �إذن وليه.65
�أما فلو �أجر ال�صبي نف�سه ب�أجر ال غبن فيه بدون �إذن وليه  ،فهنا للفقهاء �آراء في ذلك،
ذهب جمهور الفقهاء 66الي �أن هذه الإجارة �صحيحة �إن كان م�أذون ًا له مــن ولــيه� .أمــا
الـ�شافعية فقد منعوه مطلق ًا  ،ولو كان ال�صبي م�أذون ًا له في ذلـك مــن الولي.
و�أ�ستدل الجمهور بقوله تعالي َ « :وا ْب َت ُلو ْا ا ْل َيت ََامى َحت ََّى �إِ َذا َب َل ُغو ْا ال ِّن َك َاح َف ِ�إنْ �آ َن ْ�ستُم ِّم ْن ُه ْم
ُر ْ�شد ًا َفا ْد َف ُعو ْا ِ�إ َل ْيهِ ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم « . 67قال �إبن كثير في تف�سيره  ... « :قال الفقهاء �إذا بلغ
الغالم م�صلح ًا لدينه وماله �أنفك عنه ،في�سلم �إليه ماله الذي تحت يد وليه « . 68و�أ�ستدلوا
�أي� ًضا ب�أن الأحكام ق�سمان �أحكام تكليف تتوقف على المكلف وقدرته وبلوغه كال�صالة
وال�صيام ،و�أحكام و�ضعية ،وهي الأ�سباب وال�شروط  .وعقد الإجارة �سبب من الأ�سباب
كالبيع ،وهي �أحكام و�ضعية ال تتوقف على علم المكلف وال قدرته وال بلوغه ،ومع ذلك ف�إن
ال�شارع راعي م�صلحة ال�صبي فجعل عقده موقوف ًا على �إجازة الولي �صون ًا للأموال عن
ال�ضياع ب�سبب ق�صور النظر. 69
 -63الفتاوي الهندية  ،مرجع �سابق ،ج� ، 4ص. 411
 -64الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص. 388
 -65ال�شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوي الهندية « املعرفة بالفتاوي العاملكريية» ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2002م ،اجلزء الرابع� ،ص. 496
 -66الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق ،ج� ، 4ص� //. 176إبن ر�شد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مرجع �سابق ،ج، 2/
�ص //. 282النووي ،املجموع  ،مرجع �سابق ،ج� ، 9ص //. 167الدردير ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك ايل مذهب الإمام مالك ،
مرجع �سابق ،ج� ،4/ص //. 7الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق ،ج� ، 4/ص //. 3اخلر�شي  ،اخلر�شي على
خمت�صر �سيدي خليل  ،مرجع �سابق،ج� ، 7ص //. 3قدري با�شا  ،مر�شد احلريان يف معرفة �أحوال الإن�سان ،مرجع �سابق ،مادة. 174
� -67سورة الن�ساء ،الآية (. )6
� -68إبن كثري -املتويف �سنة 774هـ  ،تف�سري العلي القدير لإخت�صار �إبن كثري � ،إخت�صره وعلق عليه حممد ن�سيب الرفاعي،
عمادة �شئون املكتبات جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  ،الريا�ض ،الطبعة الأويل1972 ،م ،ج� ، 1ص. 354
 -69الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق ،ج� ، 4ص //. 3الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع
�سابق ،ج� ، 4ص� //. 176إبن ر�شد ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مرجع �سابق ،ج� ، 2/ص. 167
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والقول ب�صحة ر�أي الجمهور ب�صحة عقد ال�صبي المميز وتوقف نفاذه على �إجازة الولي،
فقد �أثبتت الحياة العملية �أن هناك كثير ًا من ال�صبيان المميزين يت�صرفون ت�صرفات
توافق الم�صلحة ،ف�ض ًال عن قوله في محكم التنزيل َ « :وا ْب َت ُلو ْا ا ْل َيت ََامى َحت ََّى �إِ َذا َب َل ُغو ْا ال ِّن َك َاح
َف�إِنْ �آ َن ْ�ستُم ِّم ْن ُه ْم ُر ْ�شد ًا َفا ْد َف ُعو ْا �إِ َل ْيهِ ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم « ، 70فهذه الآية تدل على جواز ت�صرف
ال�صبي المميز قبل البلوغ. 71
ومن�ش�أ الوالية �إبرام العقد نيابة عن ال�صغير هو ال�شفقة والحب والحر�ص على م�صلحة
ال�صغير ،ويقول الكا�ساني  « :الإجارة من الأب والو�صي والقا�ضي ،و�أمينة نافذة لوجود
الإنابة من ال�شرع ،فللأب �أن ي�ؤجر �أبنه ال�صغير في عمل من العمال لأن واليته على ال�صغير
كواليته على نف�سه ،لأن �شفقته عليه ك�شفقته على نف�سه ،وله �أن ي�ؤجر نف�سه فكذا �أبنه ،ولأن
فيها نظر ًا لل�صغير من وجهتين �أحدهما �أن المنافع في الأ�صل لي�ست بمال خ�صو�ص ًا منافع
الحر ،وبالإجارة ت�صير ما ًال ،وجعل ما لي�س بمال من باب النظر ،والثاني �أن �إجارة في
ال�صنائع من باب التهذيب والت�أديب والريا�ضة وفيه نظر لل�صبي ،فيملكه الأب  ،وكذا و�صي
الأب لأنه مر�ضي الأب ،والجد �أب الأب لقيامه مقام الأب عند عدمه ،وو�صيه لأنه مر�ضيه،
والقا�ضي لأنه ن�صب ناظر ًا ،و�أمينه لأنه مر�ضيه « ، 72ون�ستطيع �أن نقول �أن جميع مذاهب
الفقه الإ�سالمي قد �أجازت لمن له الوالية ،التعاقد بالنيابة عن ال�صبي القا�صر. 73
والأهلية في الفقه الإ�سالمي هي �صالحية العاقد لأن يطالب غيره ويطالبه غيره بالآثار
المترتبة على عقد الإجارة المتفق عليه ،فالأهلية �إذن هي �صالحية ال�شخ�ص للقيام بنف�سه
بالأعمال القانونية والق�ضائية المتعلقة به ،ي�شترط �أن يكون العاقدين مميزين ،فال تنعقد
الإجارة على العمل من المجنون� ،أو المعتوه� ،أو ال�صبي غير المميز. 74
� -70سورة الن�ساء ،الآية (. )6
� -71إبن كثري ،تف�سري العلي القدير لإخت�صار �إبن كثري  ،مرجع �سابق ،ج� ، 1ص //. 354اجلاللني  -ال�شيخ جالل الدين
حممد بن �أحمد املحلي -املتويف �سنة 862هـ ،وال�شيخ جالل الدين عبد الرحمن �إبي بكر ال�سيوطي -املتويف �سنة911م،
تف�سري اجلاللني ،علق عليه ال�شيخ خالد احلمي�صي اجلوجا  ،مكتبة املالح ،دم�شق  ،د.ت � ،ص. 103
 -72الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق ،ج. 188 ، 4
 -73الدردير ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك ايل مذهب الإمام مالك  ،مرجع �سابق ،ج� ،4ص� //. 7إبن قدامة،
املغني وال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق ،ج � ، 6ص //. 44املرت�ضي – الإمام �أحمد بن يحي بن املرت�ضي – املتويف �سنة 840هـ
 ،البحر الزخار اجلامع لفقه علماء الأم�صار  ،د.ن  ،ج� ، 3ص.51
 -74الدردير ،ال�شرح ال�صغري مرجع �سابق ،ج� ، 4/ص� // . 7إبن ر�شد  ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مرجع �سابق
 ،ج� ، 2/ص // . 172الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق  ،ج� ، 4/ص //. 3الفريوز�أبادي،
املهذب  ،مرجع �سابق  ،ج� ، 1/ص. 342
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ت�شترط الأهلية فيمن يتعاقد بنف�سه لح�ساب نف�سه� ،أما من يتعاقد لح�ساب غيره قا�صد ًا
�إلزامه فيجب �أن تكون له بجانب الأهلية والية التعاقد عن ذلك الغير و�إلزامه بما يعقده هو
على ذلك الغير من عقود. 75
وتثبت الوالية للعاقد �إذا كان يبرم العقد ب�إعتباره ولي ًا� ،أو و�صي ًا� ،أو قيم ًا� ،أو وكي ًال عن غيره
 .والعاقد الذي يبرم العقد ب�إعتباره ولي ًا� ،أو و�صي ًا� ،أو قيم ًا عندهم ال تتوافر في العاقد �أهلية
التعاقد ،فقد �أجازت ال�شريعة الإ�سالمية للولي وهو الأب ال�صحيح ،والجد في حالة وفــاة
الأب� ،إجــازة ال�صــبي الممــيز �أو الإذن له ب�إبرام عقد الإجارة �شرط �أال يغبن غبن ًا فاح�ش.76
ومن �شروط الإنعقاد الإجارة �أمور منها العقل فال تنعقد �إجارة المجنون وال�صبي الذي ال يميز،
�أما ال�صبي المميز ف�إن �أجر نف�سه �أو �أجر �شيئ ًا يملكه ف�إجارته تنعقد بدون �إجارة �إن كان م�أذون ًا
من واليه و�إن لم يكن م�أذون ًا تنعقد موقوفة على �إذن الوالي فال تنفذ �إال �إذا �أجازها ،ف�إذا �أجر
ال�صبي المميز المحجور عليه نف�سه وعمل عم ًال ف�إنه ي�ستحق �أجره لنف�سه. 77
و�أجاز جمهور الفقهاء �إجارة ال�صبي المميز لنف�سه دون �أذن وليه ،ومنعها ال�شافعية ،وقد
�أ�ستدل ال�شافعية على بطالن �إجارة ال�صبي المميز قيا� ًسا على بطالن �إجارة ال�صبي غير
المميز لأنه غير مكلف ،وف�ض ًال عن �أن العقل ال يمكن معرفة الحد الذي ي�صلح به الت�صرف
لخفائه فجعل ال�شارع له �ضابط ًا وهو البلوغ فال ي�صح ت�صرفه قبل البلوغ  .وفي حالة ما �إذا
كان ال�صبي محجور ًا عليه كان العقد موقوف ًا على الإجازة عند الحنفية ،78وفي الراجح عند
المالكية ،79وقول عند الإمام �أحمد 80لأن الوالية �شرط للنفاذ ال لل�صحة ،وكان العقد غير
�صحيح عند ال�شافعية ،وفي قول عند المالكية ورواية عن �أحمد لأن الوالية عندهم �شرط
ل�صحة العقد و�إنعقاده ال لنفاذه .
والمطلوب ل�صحة الترا�ضي �أن تتوافر الأهلية في طرفي العقد ،ومن �شروط هذا الر�ضاء وخلوه من
العيوب ،وال يختلف القانون مع ال�شريعة الإ�سالمية حيث يتطلب �أن تتوافر لدي كل من المتعاقدين
 -75جملة الأحكام العدلية  ،املادة � //. 447أ.د� .أنور حممود دبور  ،املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي  ،دار الثقافية
العربية ،الطبعة الثانية1987 ،م � ،ص. 395
 -76الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق  ،ج� ، 5ص. 155
 -77عبد القادر اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث ،مرجع �سابق� ،ص. 100
 -78قدري با�شا  ،مر�شد احلريان يف معرفة �أحوال الإن�سان ،مرجع �سابق ،مادة . 177
 -79الإمام مالك -الإمام مالك بن �أن�س رواية �سحنون بن �سعيد التنوحي -املتويف �سنة 240هـ  ،املدونة الكربي ،مطابع
ال�سعادة ،القاهرة1323 ،هـ ،ج� ، 3ص. 403
� -80إبن قدامة ،املغني وال�شرح الكبري  ،مرجع �ساب  ،ج � ، 6ص. 45

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

121

د .علي ح�سين الجيالني ح�سين

�إرادة معتبرة قانون ًا ،وذلك ي�ستلزم �أن يكونا مميزين على الأقل ،لأن عديم التمييز ال �إرادة له،
ويترتب على ذلك �أنه �إذا كان العامل �أو رب العمل غير مميز ف�إن عقد العمل يكون باط ًال مطلق ًا. 81
المطلب الثالث  :الــمــنــفــعــة:
المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة التي يح�صل عليها الم�ست�أجر ،وي�شترط فيها �أن تكون
مباحة ،ومعلومة ،ومقدور ت�سليمها ،فال يجوز �أن تكون المنفعة محرمة ،ك�إ�ستئجار �شخ�ص
للغناء� ،أو الزمر� ،أو حمل الخمر� ،أو الإعتداء على الآخرين بال�شتم �أو ال�ضرب� ،أو القتل .كما
يجب �أن يكون كال العاقدين عالم ًا بالمنفعة ومحلها علم ًا نافي ًا للجهالة التي قد تف�ضي الي
النزاع ،فيجب �أن يكون العامل عالم ًا بمدة العمل �أو الخدمة �إذا ما كان تحديد العمل على
المدة ،ويجب �أن يبين الم�ست�أجر للأجير غاية العمل وان يحدد له المعمول فيه بالإ�شارة �أو
التعيين ،كما ال يجوز �إ�ستئجار �شخ�ص لأمر ال ي�ستطيع القيام به ،ك�إ�ستئجار الأمي للكتابة. 82
�أ�شترط الفقهاء في المنفعة التي هي ركن من �أركان الإجارة �شروط يلزم توافرها لكي
يكون العقد �صحيح ًا ،وتكاد المذاهب الفقهية تتفق في هذه ال�شروط من حيث المعنى و�إن
اختلفت في العبارة وبع�ض التفا�صيل ،وهذه ال�شروط �إجما ًال هي �أن تكون المنفعة معلومة،
و�أال يكون مع المنفعة عين تهلك بالإ�ستعمال ،و�أن يكون مقدور ًا على ت�سليمها ،ور�ؤية العين
الم�ؤجرة ،و�أن يكون للمنفعة قيمة مالية ،و�آخير ًا �أن تكون المنفعة م�شروعة ومباحة. 83
�أما موقف الفقهاء من �أن المعقود عليه �شرع ًا هو المنفعة و�أن العين تابعة لها ،حيث يق�صد
بالمنفعة الإ�ستفادة من ال�شئ الم�ؤجر مما ال تمكن حيازته م�ستقب ًال دون العين ،مثل زراعة
الأر�ض و�سكنى الدار وال�شئ الذي تكمن فيه المنفعة ،ويمكن �أن تحاز المنفعة بحيازته مثل
الأر�ض والبيت في هذين المثالين  .وقد اختلف الفقهاء في المعقود عليه في عقد الإجارة ،
هل هو المنفعة �أو العين على ثالثة مذاهب  ،حيث يرى المذهب الأول ،وهو مذهب جمهور
الفقهاء الي �أن المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنافع والعين تابعة لها .ومبررهم في
ذلك �أن المنافع هي التي يجوز الت�صرف فيها ،و�أن العو�ض في عقد الإجارة وهو الأجرة
يقابل المنفعة دون العين ،وما كان العو�ض مقابلة فهو المعقود عليه ،ولو كان العين لما جاز
رهنها �إذا كانت م�ست�أجرة ولكن رهنها جائز.84
� -81أ.د .حممد لبيب �شنب � ،شرح قانون العمل  ،مرجع �سابق� ،ص. 135
 -82عبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر املالكي� ،إر�شاد ال�سالك ايل �أقرب امل�سالك ،مكتبة القاهرة ،القاهرة1972 ،م� ،ص. 77
 -83نادرة حممود حممد �سامل  ،عقد العمل – درا�سة مقارنة بني ال�شريعة والقانون ،مرجع �سابق � ،ص. 103
 -84الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق ،ج. 175 ، 4
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وذهب ر�أي ثاني وهو لأبي �إ�سحق المروزي -من ال�شافعية -الي �أن المعقود عليه في عقد
الإجارة هو العين لأن المنافع معدومة ،والمعــقود عليه في الإجارة يجب �أن يكون موجود ًا
وقت العقد قيا� ًسا على البيع ،هذا �إلى جانب �أن العقد ي�ضاف الي العين ،لأن العين هي التي
ت�ستوفي منها المنافع فلذلك تكون العين هي المعقود عليه في عقد الإجارة. 85
ومن وجاهة الر�أي الأول حيث �أن المنافع و�إن كانت معدومة وقت التعاقد �إال �أن ت�سليم العين
يعتبر ت�سليم ًا لها حكم ًا ،حيث �أن المنفعة هي والعين متالزمتان ،و�أنه عندما ي�ضاف عقد
الإيجار الي العين فذلك لأن العين هي محل المنفعة ،ولذلك �أ�ضيف عقد الإيجار �إليها
كما ي�ضاف عقد الم�ساقاة الي الب�ستان ،والمعقود عليه هو الثمرة ،ف�ض ًال عن �أنه يجوز �أن
ي�ضاف عقد الإيجار الي المنفعة نف�سها فيقال �أجرتك منفعة �سيارتي مث ًال. 86
وذهب ر�أي ثالث  :وهو للأمام �إبن تيمية ،حيث يرى �أن المعقود عليه في عقد الإجارة هو كل ما
يتجدد وي�ستخلف بدله مع بقاء العين �سواء كان عين ًا �أو منفعة ،كماء البئر ولبن الظئر والعين. 87
وبذلك نجد مخالفة ابن تيمية لقول الجمهور �صريحة في �أن المعقود عليه في عقد الإجارة
هو العين التي تحدث �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع بقاء �أ�صلها ،ولكنه �إتفق مع الجمهور في �أن المعقود
عليه في عقد الإجارة ما �إنتفع به ما بقاء �أ�صله� ،أما العين التي تحدث �شيئ ًا ف�شيئ ًا على
�سبيل المتبع ،و�إجازه ابن تيمية على الأ�صل والقاعدة .
والمعقود عليه في عقد الإجارة هو المنافع ،و�إذا �أ�ضيف العقد فلأنها محل المنفعة �إلى
�أنه لو كان المعقود عليه هو العين كما قيل لإمتنع رهن العين الم�ست�أجرة ورهنها كما
نعلم جائز ،كما قال جمهور الفقهاء ف�ض ًال عن تمليك المنافع بعو�ض هو الإجارة ،وتمليك
الأعيان بعو�ض هو البيع ،هذا هو الأ�صل وهو �أمر مقرر عند جميع الفقهاء ،و�إذا حدث ما
يرد على العين وهو م�شابه للمنفعة مع بقاء �أ�صله كلبن الظئر وغيرها فيمكن القول بجوازه
�إ�ستثناء من القاعدة العامة ورخ�صة لل�ضرورة .
و�أما الأجير الذي منفعته عامة ،ف�إن خدماته تعتبر م�صلحة من الم�صالح التي يجب على
الدولة توفيرها للنا�س ،وذلك لأنّ كل منفعة يتعدي نفعها الأفراد الي الجماعة ،وكانت
الجماعة محتاجة �إليها ،كانت هذه المنفعة من الم�صالح العامة التي يجب على بيت
 -85املاوردي  ،احلاوي الكبري  ،مرجع �سابق ،ج ، 9ورقة . 258
� -86إبن قدامة ،املغني وال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق  ،ج � ، 6ص . 4
� -87إبن تيمية  ،الفتاوي الكربي  ،مرجع �سابق ،ج� ، 3ص. 443
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المال توفيرها للنا�س جميع ًا ،وذلك ك�أن ي�ست�أجر الأمير من يق�ضي بين النا�س م�شاهرة،
وك�أ�ستئجار موظفي الدوائر والم�صالح ،وك�إ�ستئجار الم�ؤذنين والأئمة ،ويدخل في الم�صالح
التي يجب على الدولة �إ�ستئجار الأجراء لها للنا�س جميع ًا التعليم والتطبيب� ،أما التعليم
فلإجماع ال�صحابة على �إعطاء رزق المعلمين قدر ًا معين ًا من بيت المال �أجر ًا لهم  ،ولأن
الر�سول جعل فداء الأ�سير من الكفار تعليم ع�شرة من �أبناء الم�سلمين ،وبدل فدائه من
الغنائم ،وهي ملك لجميع الم�سلمين ،و�أما الطب فلأن الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم �أهدي
�إليه طبيب فجعله للم�سلمين ،فكون الر�سول جاءته الهدية ،ولم يت�صرف بها ،ولم ي�أخذها،
بل جعلها للم�سلمين ،دليل على �أن هذه الهدية مما هو لعامة الم�سلمين ،فالر�سول �إذا جاءه
�شئ هدية ،وو�ضعه للم�سلمين عامة ،يكون هذا ال�شئ مما هو لعامة الم�سلمين.88
�إعتبر فقهاء الم�سلمين العمل من فرو�ض الكفاية التي �إن قام بها البع�ض قيام ًا ي�سد حاجة
المجتمع �سقط الأثم عن الباقين ،و�إال �أثمت الأمة كلها ،وتحول فر�ض الكفاية الي فر�ض
عين �إن كان الغير عاجز ًا عنها �أو ال ي�ستطيع ،قيا� ًسا على الجهاد ،قال �إبن تيمية  « :فلهذا
قال غير واحد من الفقهاء �أن ال�صناعات فر�ض عين على الكفاية ف�إنه ال تتم م�صلحة
النا�س �إال بها كما �أن الجهاد فر�ض على الكفاية  ،..وعلى دولة الإ�سالم �أن تجبر النا�س
على �أي عمل كان �إذا كانت الأمة بحاجة �إليه و�إمتنع النا�س عن القيام به ،لكنه �إ�شترط �أن
يعطي العمال �أجر المثل « . 89وروي �أن الإمام �أحمد بن حنبل كان مع علمه ومكانته ال يجد
غ�ضا�ضة من �أي عمل كان ،فكان ي�ؤجر نف�سه للحمل في الطريق �إذا كان بحاجة الي نفقة،
بل نجد من م�ؤرخيه من ذكر �أنه عندما كان في اليمن نفذت منه النفقة فعر�ض عليه رفاقه
الدراهم ف�أبي و�أخذ ين�سج التكك ،ويبيعها ويفطر على ثمنها .
وذهب الفقهاء الم�سلمون الي �أن العمل لإكت�ساب العي�ش وق�ضاء الدين والإنفاق على من
يعول هو فر�ض عين على كل م�سلم ،وكانوا يرونه قربة يتقربون به الي اهلل تعالي .ولقد
مار�س كثير من فقهاء وعلماء الم�سلمين الأعمال اليدوية ،وال زلنا نقر�أ ون�سمع عن عدد كبير
من الذين ن�سبوا الي الأعمال والحرف التي كانوا يزاولونها في�أكلون لقمة العي�ش منها دون
�أن يجدوا �أية غ�ضا�ضة من هذه الن�سبة الي المهنة �أو الحرفة ،وال زلنا نقر�أ �أ�سم الزجاج،
والج�صا�ص ،والخياط ،والبزاز ،والخراز ،والقطان ،والدقاق ،والخ�صاف ،وغيرهم. 90
 -88تقي الدين النب َهاين ،النظام الإقت�صادي يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.100
� -89إبن تيمية  ،احل�سبة يف الإ�سالم  ،حتقيق �سيد بن �إبي �سعدة ،مكتبة دار الأرقم  ،الكويت 1983 ،م � ،ص. 45
 -90د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة
الأويل2012 ،م� ،ص. 35
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ونرى �أن العمل يتمثل في الن�شاط الإن�ساني الذي ُيبذل من �أجل تحقيق الذات الفردية من
جهة ،وتحقيق الذات الإجتماعية من جهة �أخري ،يمكن �أن يكون م�صدر �سعادة ورفاهية
حد �سواء ،وبه تقوم المجتمعات وتذدهر الح�ضارات ،وكما يرى
للفرد والمجتمع على ٍ
الباحث �أن جميع الأنظمة المعا�صرة قد �سعت الي تنظيم العمل ،و�إن كانت في الوقت ذات
نجد �أن بع�ض المجتمعات  -الغربية منها – و�إن كانت تنادي بالحريات في مجال العمل،
�إال �أنها جميع الت�شريعات قد فر�ضت الكثير من القيود على عقد العمل ،كما �أن الإ�سالم
قد و�ضع العمل في مكانة عالية ت�ساوي مرتبة الجهاد في �سبيل اهلل ،وقد و�ضع له القيود
وال�شروط ،و�أحاطه بكثير من ال�ضمانات التي تحفظ للعامل حقه ،وحتي ال يتحول الي
ال�سخرة والإ�ستعباد .
كما نرى �أن ر�أي �شراح القانون في �أن محل عقد العمل هو عمل العامل �أي منفعة العين
الم�ؤجرة ،وهذه المنفعة تقا�س بالمدة ،ومحل عقد العمل بالن�سبة للم�ست�أجر هو الأجرة
التي يلتزم بتقديمها للم�ؤجر ،يتفق مع ما قاله جمهور فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية .
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الخاتمة :
الحمد هلل رب العالمين  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين �سيدنا محمد
�صلوات اهلل و�سالمه عليه  ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعين  ،ومن �أهتدي بهديه الى يوم الدين .
في خاتمة هذه الدرا�سة ،التي تناولت بالبحث عقد �إجارة الأ�شخا�ص في الفقه الإ�سالمي،
والتي �أ�شتملت على المفهوم العام لهذا العقد من حيث تعريفه وخ�صو�صيته �إلى يخت�ص بها
عن غيره من العقود الأخرى ،ومكوناته ،وما جاءت به �أحكام الفقه الإ�سالمي ،مع مقارنة
ي�سيرة مع �أحكام القانون ال�سوداني ،وبع�ض �آراء الفقهاء المحدثين ،يخل�ص الكاتب �إلى
عدد من النتائج والتو�صيات .يهدف من خاللها بيان ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة.
الــنــتــائـــج :
ومن النتائج التي تو�صلنا �إليها من هذه الدرا�سة ،ما ي�أتي:
 /1قد وردت تعريفات عديدة في ال�شريعة الإ�سالمية وجميعها تكمن في �أن التعر�ض لأحكام
عالقات العمل في ال�شريعة الإ�سالمية يتطلب الخو�ض في �أحكام الرابطة العقدية التي
تقوم بين طرفي العمل ،كما �أن هذه التعريفات متقاربة ومت�شابهة الي حد كبير .وهذا
بدوره يقت�ضي النظر في �إجراء المزيد من الدرا�سة ومعرفة الجوانب التي ينطلق منها
كل تعريف �إدراك ماهية هذا العقد.
 /2هناك م�سائل و�أحكام التي باتت تفر�ضها م�ستجدات ومعطيات التطور في القرن
الما�ضي ،تحتاج الي معالجة ،كالأحكام وال�ضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات و�ساعات
العمل والراحة و�إ�صابات العمل ،وغيرها� ،إذ تبدو الحاجة لبيان موقف ال�شريعة
الإ�سالمية منها ،بغية تبينها و�إدراجها �ضمن �أحكام القوانين المتعلقة بالعمل ،وهو ما
يجعل بدوره ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر ًا لتلك القوانين .
 /3العمل �شرف الحياة وكرامتها ،هو حياة وكرامة الفرد لأنه ي�ؤمن له �سبل الإنفاق على
نف�سه و�أهل بيته ،ويقيه و�إياهم م�شقة الحرمان وذل ال�س�ؤال ،وهو حياة وكرامة للمجتمع
لأنه يكفل لأفراده حاجاتهم ومتطلباتهم ،ويهئ لهم �أ�سباب الأمن والإطمئنان ،فال
عجب �أن �أهتم الإ�سالم بالعمل ،وق ّدرت ال�شريعة العامل فرفعته الي درجة المجاهد
في �سبيل اهلل .
 /4هناك بع�ض العقود نجدها تت�شابه مع عقد �إجارة الأ�شخا�ص ،وقد تداخل معه بحيث
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ي�صعب التفرقة بينهما في بع�ض الأحيان� ،إال �أن الفقهاء قد و�ضعوا عدة معايير للتمييز
بين هذه العقود ،كما �أن عقد �إجارة الأ�شخا�ص يرتكز في الأ�سا�س على عن�صري الأجر
والتبعية في المقام الأول.
� /5إن الأركان التي يقوم عليها عقد الإجارة في الفقه الإ�سالمي – وهما ركني ال�صيغة
والعاقدان – قد جاءت بتف�صيالت وافية في كتب الفقه الإ�سالمي ،ومن خالل هذا
الأركان يت�أكد �صحة وعدم �صحة هذا العقد .
الــتــو�صــيــات :
ومن خالل هذه الدرا�سة نو�صي بعدة تو�صيات �أهمها :
� /1أهمية درا�سة الأحكام الواردة في كتب الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن عقد �إجارة الأ�شخا�ص،
وذلك لأهمية هذا العقد في الآونة الآخيرة ،وتقييم ما جاء في هذه الكتابات بال�شرح
و�إ�ستنتاج الآراء الراجحة للإ�ستفادة منها .
� /2ضرورة البحث في الم�سائل الم�ستجدة في الع�صر الحديث من خالل �أحكام الفقه
الإ�سالمي ،وذلك لإيجاد قواعد و�أحكام لهذه الم�ستجدات ووجود �أ�سا�س �شرعي لها،
حتى تتما�شى مع الع�صر الحالي .
 /3النظر الي �أهمية العمل في الحياة الإجتماعية والإقت�صادية ،والحث على بث روح العمل
و�سط �أفراد المجتمع ،وذلك للعمل على نه�ضة البالد وتقدمها ،والعمل بما بما جاء في
الكتاب وال�سنة من �أوامر بالعمل وال�سعي للك�سب الم�شروع .
 /4العمل على �إدراج القواعد والأحكام ال�شرعية الواردة للفقه الإ�سالمي في الت�شريعات
المعا�صرة ،وذلك �إنطالق ًا من �أن الدولة الإ�سالمية مطالبة بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
في مختلف نواحي الحياة.
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الــمــراجــع :
القر�آن الكريم.
�أو ًال :كتب الأحاديث:
� -1إبن ماجة � ،سنن �إبن ماجة  ،تحقيق محمد ف�ؤاد  ،الطبعة الثانية  ،دار �سحنون 1413 ،هـ
 1992م  ،الجزء .12� -2أحمد بن حنبل  ،الم�سند  ،م�ؤ�س�سة قرطبة  ،د.ت  ،289/3 ،و�أورده ال�سيوطي في الجامع
ال�صغير  ،الجزء الثاني.
 -3الترمذي � -أبوعي�سى محمد بن عي�سي ال�سلمي الترمذي � ،سنن الترمذى  ،تحقيق محمد
ف�ؤاد عبد الباقي  ،ط ، 2تون�س ،دار �سحنون 1413 ،هـ1992 - ،م.
 -4مخت�صر �صحـيح البـخاري  ،د .م�صطفي ديب البغا  ،الطبعة الخام�سة  ،دار العلوم
الإن�سانية ،جامعة دم�شق 1994 ،م  ،الجزء الثالث.
ثاني ًا :كتب اللغة:
� -1إبن منظور  ،ل�سان العرب  ،المجلد الرابع  ،الجزء  ، 34دار المعارف  ،القاهرة  ،د.ت.
� -2أحمد بن محمد الفيومي ،الم�صباح المنير ،دار الحديث ،القاهرة2000 ،م ،الطبعة الأولي.
-3الفيروز�آبادي،القامو�س المحيط ،الم�ؤ�س�سة العربية للت�أليف ،دار بيروت للن�شر،
بيروت،د.ت.
 -4المعجم الو�سيط  ،الإدارة العامة للمجمعات و�إحياء التراث العربي ( ج.م.ع)  ،الطبعة
الرابعة  ،مطبعة ال�شروق الدولية 2004 ،م.
ثالث ًا :كتب الفقه الإ�سالمي:
� -1إبن تيمية – �شيخ الإ�سالم �إبي العبا�س تقي الدين �أحمد بن عبد الحليم ال�شهير ب�إبن
تيمية  ،الفتاوي الكبري  ،قدم له وعرف به ف�ضيلة ال�شيخ المفتي ح�سنين محمد مخلوف
 ،دار المعرفة  ،بيروت  ،د.ت ،ج. 3
� -2إبن ر�شد ،بداية المجتهد ونهاية المقت�صد  ،مطبعة م�صطفي البابي الحلبي و�أوالده ،
القاهرة  ،الطبعة الخام�سة  ،د.ت ،ج.2
� -3إبن عابدين  ،حا�شية �إبن عابدين  ،د.ن  ،ج.5
 -4الإمام ال�سيد البكري � ،إعانة الطالبين  ،مطبعة �إحياء الكتب العربية /عي�سي بالبابي
الحلبي و�أوالده  ،القاهرة ،د.ت  ،ج.3
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 -5التجاني عبد القادر� ،أ�صول الفكر ال�سيا�سي في القر�آن المكي ،معهد البحوث والدرا�سات
الإجتماعية ،الخرطوم1995 ،م.
 -6الد�سوقي ،ال�شيخ �شم�س الدين محمد عرفة الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح
الكبير،ج.4
 -7القطب محمد القطب طبليه  ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان  ،الطبعة الأولي  ،دار الفكر
العربي  ،القاهرة 1976 ،م.
 -8الزيلعي ،عثمان بن على بن على بن محمد فخر الدين الزيلعي ،تبيين الحقائق �شرح
كنز الدقائق للفقه الحنفي  ،الطبعة الأولي ،المطبعة الكبري الإميرية ببوالق ،م�صر
المحمية1315 ،هـ ،ج.5
 -9ال�شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوي الهندية “ المعرفة بالفتاوي
العالمكيرية” ،دار الكتب العلمية ،بيروت2002 ،م ،الجزء الرابع.
 -10د .جمال الدين عياد ،نظم العمل في الإ�سالم ،دار الكتاب العربي ،القاهرة1952 ،م.
 -11قدري با�شا  ،مر�شد الحيران في معرفة �أحوال الإن�سان ،الباب الثالث.
 -12عبد القادر الجزيري ،كتاب الفقه على المذاهب الأربعة-ق�سم المعامالت،الجزء
الثالث ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت،د.ت.
 -13عبد القادر بن عمر التغلبي ال�سيباني الجنبلي ،نيل الم�آرب ب�شرح دليل الطالب ،دار
�إحياء الكيتب العربية ،القاهرة ،الجزء الأول.
 -14علي بن �إبي بكر الميرغيناني ،الهداية �شرح بداية المبتدي ،المكتبة التوفيقية،
القاهرة ،الجزء الرابع.
 -15محمد بن محمد الخطيب ال�شربيني ،مغني المحتاج الي معرفة �ألفاظ المنهاج،
المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،الجزء الثالث.
 -16محمد بن محمد الطرابل�سي بالحطاب ،مواهب الجليل ل�شرح مخت�صر خليل ،مكتبة
النجاح ،طرابل�س ،ج.5
 -17محمد قدري با�شا  ،مر�شد الحيران الي معرفة �أحوال الإن�سان ،المطبعة الكبري
الأميرية1891 ،م.
 -18مجلة الأحكام العدلية � ،ألفتها لجنة مكونة من عدد من العلماء والفقهاء في الخالفة العثمانية.
 -19من�صور بن يون�س البهوتي ،ك�شاف القناع عن متن الإقناع ،دار عالم الكتب2003 ،م،ج.5
 -20من�صور يو�سف البهوتي ،الرو�ض المربع ،دار الفكر ،الطبعة ال�ساد�سة
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رابع ًا :كتب الفقه القانوني:
 -1عاطف محمد عبد اهلل الحاج  ،الحاجة الما�سة في قانون �إيجار المباني ل�سنة 1991م
 ،دار وادي النيل للطباعة والن�شر والتوزيع  ،الخرطوم 2008 ،م.
 -2د .محمد ح�سين من�صور ،قانون العمل ،دار الجامعة الجديدة ،الإ�سكندرية2011 ،م.
� -3أ.د .محمود جمال الدين زكي  ،عقد العمل في القانون الم�صري  ،مطابع الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1982 ،م.
 -4نادرة محمود محمد �سالم  ،عقد العمل بين ال�شريعة والقانون ،ر�سالة دكتوراة  ،جامعة
القاهرة 1988 ،م.
 -5د .هيثم حامد الم�صاورة ،الت�شريع العمالي الإ�سالمي ،دار الكتب القانونية ،القاهرة2010 ،م.
 -6د .ي�س محمد يحي ،قانون العمل -الم�صري ال�سوداني ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة1991 ،م.
خام�س ًا :القوانين:
 -1قانون العمل ل�سنة 1997م.
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()1

تناول هذا البحث تعريف العقد و مدي م�شروعيته و �أركانه  ،كما �أنه تطرق �إلي تعريف القب�ض
و �أركانه و �شروطه  ،و كذلك التعريف بالو�سائل الحديثة وتق�سيماتها و فوائدها  .كما انه
تعر�ض لم�شكلة البحث وهي تكمن في عدة ت�سا�ؤالت منها التعريف بماهية العقد والقب�ض
وكذلك اق�سام العقود التي ي�شترط فيها القب�ض وكذلك ن�ش�أت الو�سائل الحديثة والمراحل التي
مرت بها وطرق تطورها  ,وطريقة معالجة هذه الم�شاكل تكمن من خالل ثنايا هذا البحث .
وقد اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الإ�ستقرائي التحليلي والمنهج الو�صفي وقد تو�صل
الباحث الي عدة نتائج منها �:أن الفقه الإ�سالمي بمرونته ظل و�سيظل مهما تغيرت الوقائع
�شكال» و م�ضمونا» �صالحا لإ�سباغ قواعده و�ضوابطه علي كل ما ي�ستجد من وقائع  .وكذلك
لي�س في ال�شرع ما يمنع من تقبل م�ستحدثات العقود مع مراعاة عدم مخالفه مق�صود
ال�شارع .وكذلك ال مانع �شرعا من ا�ستخدام الو�سائل الحديثة خا�صة الإنترنت ف�أن �ش�أنها
�ش�أن �سائر القنوات الف�ضائية لأنها و�سيلة من و�سائل ال يقال فيها حالل وال حرام  ،و �إنما
حرمتها بالن�سبة لما ت�ستخدم له وكذلك تو�صل الباحث الي عدة تو�صيات منها �إن �أعداء
الإ�سالم قد نجحوا في ا�ستخدام الو�سائل الحديثة وبخا�صة االنترنت وتوظيفها لخدمة
دعواتهم الباطلة في ت�شويه �صور الإ�سالم ،لذلك ف�إن علي الأمة الإ�سالمية اليوم �أن ت�سعي
لال�ستفادة من هذه التقنية الحديثة من �أجل ن�شر تعاليم الإ�سالم و�أحكامه تعاليمه كما
نحب هدينا « عالميا « �صالحا « لجميع الب�شر في كل زمان ومكان .
يجب �أن تت�ضافر الجهود لمزيد من البحث والمعالجة لمثل هذه الأمور الحديثة،
ابتغاء مر�ضاه اهلل تعالي ،تحقيقا لتال�ؤم مع متطلبات الع�صر ،ومقت�ضيات التطور
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم علي �سيدنا محمد �سيد المر�سلين و�صاحب الخلق
الكريم  ،ب�شر و�أنذر  ،ووعد � ،أنقذ اهلل به الب�شر من ال�ضاللة  ،وهدي النا�س �إلي �صراط
م�ستقيم � ،صراط اهلل الذي له ما في ال�سموات وما في الأر�ض �أال �إلي اهلل ت�صير الأمور .
وبعد ..
فان التعاقد بالو�سائل الحديثة تكنولوجيا علي اختالف �أنواعها ( �سمعية  ،وب�صرية )  ،تعد
-1ا�ستاذ م�ساعد  -كلية ال�شريعة  -جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم .
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من الم�سائل التي دعت ال�ضرورة �إلي بيانها و اختالف الفقهاء في �ش�أنها فقد ،غدا التعاقد
بالو�سائل الحديثة اليوم همزة و�صل بين ال�شعوب ،و�أداة ت�س ِّهل الحوار والتعامل بينهم ،
فلقد قرب الم�سافات واخت�صر الزمن  ،و�سهل في المعامالت بين جميع جهات الأر�ض .
وزادت �أهمية التعاقد بالو�سائل الحديثة مع التقدم الكبير حيث قل االلتقاء المبا�شر بين
المتعاقدين و�أ�صبحت العقود تبرم بينهم بالمرا�سالت وعبر الم�سافات ف�أ�صبحت ال�ضرورة
ما�سة �إلي درا�سة هذا المو�ضوع .
 .1بيان الموقف الفقهي من �إبرام العقود بالو�سائل الحديثة .
 .2محاولة متوا�ضعة ل�سد النق�ص في الحديث عن التعاقد بالو�سائل الحديثة وتناولها من
وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية .
� .3إن المو�ضوع له عالقة مبا�شرة بواقع النا�س وحياتهم  ،باعتبار �أنه يتعر�ض لق�ضايا
�شائعة بينهم .
 /1تكمن �أهمية المو�ضوع في �أنه يتعلق بجانب من حياة الم�سلمين اليومية كالبيع وال�شراء .
/2محاولة التو�صل لنتائج و تقديم مقترحات فيما يت�صل بالعقود .
 /3محاولة الو�صول �إلي الحكم ال�شرعي في هذه الم�سائل بعد بحثها بحثا « فقهيا « مع
درا�سة الإبعاد الم�ستجدة لكل م�س�ألة و بيان الحكم ال�شرعي لها .
تكمن م�شكلة البحث في عدة ت�سا�ؤالت منها :
 1ما معنى العقد2-2مامعنىالقب�ضوماهياق�سامه وماهي العقود التي ي�شترط فيها القب�ض
 3ما معني الو�سائل الحديثة وماهي اق�سامها وما فوائدهااتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي اال�ستقرائي والمنهج الو�صفي
ق�سمت البحث �إلي مقدمة و ثالثة مباحث وهي علي النحو التالي -:
المطلب الأول  :تعريف العقد لغة و ا�صطالحا .
المطلب الثاني  :م�شروعيه العقد من الكتاب و ال�سنة.
المطلب الثالث � :أركان العقد .
الثانيالمطلب الأول  :تعريف القب�ض و �أق�سامه و كيفيته و �شروطه.
المطلب الثاني  :العقود التي ي�شترط القب�ض في �صحتها .
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المطلب الثالث  :العقود التي ي�شترط فيها القب�ض لنقل الملكية .
المبحث الثالث  :التعريف بالو�سائل الحديثة و فوائدها.
المطلب الأول  :تعريف الو�سائل الحديثة ن�ش�أتها و تطورها .
المطلب الثاني  :تق�سيمات الو�سائل الحديثة .
المطلب الثالث  :فوائد الو�سائل الحديثة و عيوبها .
الخاتمة � :أهم النتائج و التو�صيات .

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

133

محمد الأمين علي محمد

المبحث الأول
تعريف العقد و م�شروعيته و �أركانه
المطلب الأول  :تعريف العقد لغة و ا�صطالح ًا
العقد عند علماء اللغة بفتح العين و ت�سكين القاف و �ضم الدال ا�سم من عقد فهو يطلق عند
علماء اللغة علي معان كثيرة  ،تدور كلها حول الربط و ال�شد و الإحكام و االلتزام و التوكيد
2
و التقوية و ال�ضمان �سواء كان ذلك من الأمور الح�سية �أو المعنوية.
فقد جاء في اللغة
�إن العقد نقي�ض الحل فالعقد العهد و الجمع عقود  ،فهو �أوكد العهود  ،و عقد الحبل �أي �شده
3
و منه قيل عقدت البيع و نحوه  ،و عاقده علي كذا و عقدت عليه بمعني عاهدته .
�أو ًال  :الأ�صل في العقد يطلق علي الربط الح�سي ثم نقل �إلي الربط المعنوي علي �سبيل
المثال المجازي لكن ال علي �سبيل الحقيقة فيه.
فيري البع�ض �إن حقيقة كلمة العقد في الربط الح�سي ثم تجاوز بها عنه من الربط المعنوي ،
و علي هذا الر�أي يكون �إطالق العقد علي البيع و غيره من الت�صرفات من قبيل المجاز ت�شبيها
للربط بين الإيجاب و القبول .
ثانيا  :و قد تطلق كلمة و يراد بها مطلق الربط �أعم من �أن يكون ح�سيا �أو معنويا و علي هذا
يكون �إطالق العقد علي الت�صرفات كالبيع و نحوه من باب الحقيقة ال من قبيل المجاز .
بالنظر للمعنيين الأول و الثاني نجد المعنى الثاني بالعموم هو الأكثر �شيوعا و ا�ستعماال في
معجم اللغة العربية نظر ًالاللتزام الوا�ضح بين المعنيين اللغوي و اال�صطالحي .
�أطلق الإمام الج�صا�ص رحمة اهلل 4العقد علي التزام �شيئ في الم�ستقبل قائال� « :إن �إطالق العقد
علي التزام �شيئ في الم�ستقبل �أعم من �أن يكون جهة واحدة �أو من جهتين  ،فقد �سمي البيع و
النكاح و �سائر عقود المعاو�ضات عقودا  ،لأن واحد من طرفي العقد �ألزم نف�سه بالتزامه و ي�سمي
اليمين علي الم�ستقبل عقدا  ،لأن الحالف �ألزم نف�سه ب�شيئ يفعله في الم�ستقبل فهو عقد» . 5
-2معجم مقايي�س اللغة  ،البن فار�س �أبي احل�سن �أحمد بن فار�س بن زكريا  ،ط عي�سي احللبي م�صر  ،ج� – 1ص16
 -3هو اللفظ امل�ستعمل يف غري ما و�ضع له  ،املرجع ال�سابق نف�سه � ،ص16
 -4هو �أبو بكر احمد ابن عبد اهلل الرازي اجل�صا�ص  ،ولد 305هجرية  ،و تويف �سنه 370هجرية – طبقات املف�سرين
مرجع �سابق ج�، 1ص. 93
� -5أحكام القر�آن للج�صا�ص  5285 /3 ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت � ،سنة 1405هـ .
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و ذهب الإمام القرطبي6رحمة اهلل في تف�سير قوله تعالي ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقو ِد )
7فقال العقود الربوط و احدها عقد  ،وقال  :عقدت العهد و الحبل  ،و عقدت الع�سل و هو
ي�ستعمل في المعاني و الأج�سام .
عند الحنفية  :العقد هو تعلق كالم �أحد العاقدين بالأخر� -شرعا علي وجه يظهر �أثره في المحل. 8
عند المالكية  :هو يتوقف علي �إيجاب وقبول  ،و�أما غيرها كالطالق وما بعده �إخراجات ال
9
تتوقف علي �إيجاب وقبول
عند ال�شافعية  :العقد هو ما يجرى بين اثنين مما يتوقف االلتزام فيه علي اجتماع �إرادتين. 10
عند الحنابلة  :هو ما يجري بين اثنين حقيقة �أو حكم ًا.11
�سبب اختالف الفقهاء:
لعل ال�سر في اختالف الفقهاء راجع �إلي اال�ستعمال اللغوي لكلمة عقد � ،إذ �أنه يطلق كما
�سبق علي الربط بين �أطراف ال�شيء ومن هذا المعني جعل العقد بمعنى الربط بين كالمين
في االتفاقات المتبادلة  ،كما �أنه يراد به الإحكام والتقوية  ،ومن هذا المعني جعل العقد
بمعني العهد واليمين  ،يقوي عظم الحالف علي فعل المحلوف �أو تركه.
العقد عند الفقهاء له معنيان:
�أحدهما عام  :هو الت�صرف الذي ين�ش�أ عنه الحكم ال�شرعي �،سوا ًء �صدر من �شخ�ص واحد
كالنذر و اليمين � ،أو من طرفين كالبيع و الإجارة  ،مفاد هذا التعريف يتحقق بالت�صرف الذي
ين�شئ حكما �شرعيا  ،و �سواء وجد التزاما من جانب في مقابله التزام من جانب �آخر كالبيع ،
�أو كان متوقف تماما علي قبول الطرف الآخر كالطالق و النذر و الإبراء من الدين. 12
و من هذا الإطالق العام جاء في روح المعاني في تف�سير قوله تعالي ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
 -6هو عبد اهلل حممد ابن �أبي بكر ابن فزح الأن�صاري  ،اخلزرجي القرطبي  ،املتويف �سنه 671هجرية �أنظر طبقات
النف�سرين لل�سيوطي � ،ص ،92مكتبة وهبه القاهرة ،ط� ، 1سنة 1396هـ.
 -7املائدة الآية . 1
 -8العناية بهام�ش �شرح القدير للإمام البابرتي  ، 248، 188/6 ،دار املعرفة بريوت
 -9حا�شية الد�سوقي  ،للإمام حممد بن عرفة الد�سوقي  ، 5/3 ،حتقيق حممد علي�ش  ،ط دار الفكر بريوت .
 -10نهاية املحتاج يف �شرح املنهاج  ،لل�شيخ حممد بن �أحمد الرملي  ، 5/3،ط م�صطفي البابي احللبي  ،القاهرة 1938م
 -11ك�شاف القناع عن منت الإقناع  ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي  ، 146/3 ،نتقيق هالل م�صيلحي  ،ط دار الفكر
بريوت 1402 ،هـ
 -12المدخل لدرا�سة بع�ض النظريات في الفقه الإ�سالمي  ،د :عبد الودود ال�سربتى � ،ص ، 80ط دار المطبوعات
الجامعية الإ�سكندرية 1997 ،م .
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�أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقو ِد) .13المراد ما يعمم جميع ما �ألزم اهلل عباده  ،و عقد عليه من التكاليف و
الأحكام الدينية  ،و ما يعقدونه فيما بينهم  ،من عقود الأمانات و المعامالت و نحوها  ،مما
يجب الوفاء به. 14
و�إليه ذهب �أبو بكر الج�صا�ص15رحمه اهلل  ،لأن العقد هو ما يعقده العاقد علي �أمر يفعله
هو �أن يعقد علي غيره فعله علي وجه �إلزامه.16
ثانيا خا�ص  :و هو يتناول الت�صرف الذي يتوقف علي تمامه علي �إر�ضاء الطرفين وال ي�صح
بالإيجاب �أو القبول ،و بهذا المعني عرفه الإمام الزرك�شي رحمه اهلل »:17العقد ارتباط
18
الإيجاب و القبول كعقد البيع و النكاح و غيرهما»
وبناء عليه ف�إن هذا المعني هو الذي يراد به العقد  ،و ذلك لأن المعني ال�شائع الم�شهور ،
حتى �إذا ذكر لفظ العاقد كان هو المتبادر في الذهن � .أما معني العام فال تدل عليه كلمة
19
العقد �إال بنيه تدل عليه
�إن العقد هو من قبيل االرتباط في نظر ال�شرع بين �شخ�صين  ،نتيجة �أتفاق �إرادتهما  ،و
هاتان الإرادتان خفيتان  ،فطريق �إظهارهما التعبير عنهما  ،و هو في العادة بيان يدل عليهما
ب�صورة متقابلة من الطرفين المتعاقدين  ،و ي�سمي هذا التعبير المتقابل �إيجابا و قبوال .
الإيجاب هو �أول كالم ي�صدر من �أحد المتعاقدين  ،فعبر عن جزم �إرادته في �إن�شاء العقد �أيا كان
هو البادئ منهما  ،و �أما القبول هو ما ي�صدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معبر ًا عن موافقته
عليه  .فالبادئ بعبارته في بناء العقد دائما هو الموجب  ،و الآخر هو القابل � ،سواء كان البادئ
مثال في عقد البيع هو البائع بقوله بعت �أو الم�شتري بقوله ا�شتريت � ،أو كان البادئ في نحو الإجارة
هو الم�ست�أجر بقوله �أجرت �أو الم�ست�أجر بقوله ا�ست�أجرت و هكذا في �سائر العقود � ،أو تعبيرا فيها
عن الإرادة العقدية من �أحد الطرفين هو الإيجاب و ثانيهما من الطرف الآخر هو القبول .
� -13سورة املائدة الآية 1
 -14روح املعاين يف تف�سري الق�آن العظيم و ال�سبع املثاين  ،االلو�سي �48/6 ،ص  217دار �إحياء الرتاث العربي بريوت .
� -15سبق ترجمته � ،ص5
� -16أحكام القر�آن  ،لأبي بكر بن علي الرازي اجل�صا�ص  285 /3 ،حتقيق  :حممد ال�صادق  ،ط دار �إحياء الرتاث
العربي بريوت 1405 ،م .
 -17هو �أبو عبد اهلل بدر الني �أبن بهار بن عبد اهلل الزرك�شي  ،ولد �سنه  745هـ  ،و تويف �سنة  794هـ � ،أنظر ابن
القا�ضي �شهبة  ،طبقات ال�شافعية  ،ط 1مكتبة عامل الكتاب بريوت � ،سنه 1407هـ .
 -18املنثور يف القواعد  ،للزرك�شي  397/2 ،ط ، 2وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الإ�سالمية .
 -19امللكية و نظرية العقد  ،لل�شيخ �أبو زهرة � ،ص ،175دار الفكر العربي  ،ط1957 ، 3 :هـ .
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و متى ح�صل الإيجاب و القبول ب�شرائطهما �أعتبر بينهما االرتباط و في الحقيقة ارتباط بين
ال�شخ�صين بمو�ضوع العقد  .و مو�ضوع الأثر المق�صود منه  ،الذي �شرع العقد لأجله � ،أي
حكمه ال�شرعي  ،في�صبح كل منها ملزما من الحقوق التي التزامها  ،بمقت�ضي الطرف الآخر.
الإيجاب و القبول في عقد البيع هما لفظ ًا « بعت �أو ا�شتريت « �أو ما في معناهما � ،إذا �صدر
كل منهما من عاقد ذو �أهلية �شرعية لعقد البيع  ،يرتبطان في عقد البيع ارتباطا يثبت له �أثر
في محل العقد  ،و هو الأحوال التي يق�صد المتعاقدان تبادل الحقوق فيها  ،وذلك الأثر هو
انتقال ملكية المبيع من الم�شتري  ،و ا�ستحقاق الثمن  ،و المال المرهون هو محل العقد  ،و حق
االحتبا�س مو�ضوع العقد  ،و هو الغاية النوعية التي تميزه عن غيره من �أنواع العقود  ،ثم بعد
االنعقاد تثبت هذه الغاية  ،فتكون حكما �شرعيا للعقد الواقع �إلي �أثرا �أ�صليا يرتبه ال�شرع و يثبته
علي ذلك المال المرهون  ،كنتيجة لعقد الرهن  ،و هذا يقال في كل عقد.20
بناء علي ما �سبق من تعريف الفقهاء للعقد  ،يت�ضح �أن التعريف المختار للعقد هو ارتباط
الإيجاب ال�صادر عن �أحد المتعاقدين بقبول الطرف الآخر  ،علي وجه م�شروع يترتب عليه
الأثر المق�صود من المعقود عليه  ،و ذلك لأن التعريف عام و �شامل  ،بالن�سبة لآثار العقد  ،لأن
الأثر المق�صود من العقد ي�شمل ما يترتب علي العقد من التزامات  ،يجب علي المتعاقدين
الوفاء بها  ،وكذا بالن�سبة للعقود التي تتدرج تحت مدلول العقد في الفقه الإ�سالمي.
ثالث ًا  :تعريف العقد عن بع�ض المعا�صرين
21
�أوال  :عرف ب�أنه ارتباط �إيجاب و قبول علي وجه م�شروع يثبت �أثره في محله
ثانيا  :الربط بين كالمين �أو ما يقوم مقامها � ،صادرين عن �شخ�صين علي وجه يترتب عليه
22
�أثره ال�شرعي .
ثالثا :هو ت�صرف �إرادي ي�صدر عن �شخ�ص فيلزمه منفردا �أو مع �آخر علي وجه يترتب عليه
تحقيق م�صلحة م�شروعة.23
�إن ال�شريعة الإ�سالمية اهتمت اهتماما كبيرا  ،حيث جعلت لكل �أحد بابا خا�صا لأحكامهو
تطبيقاته  ،كعقد البيع و الإجارة و الوكالة  ،و ال�سلم و الرهن  ،وغيرهما من العقود الأخرى  ،التي
 -20ر�سالة دكتورة  ،د .ال�صادق حممد  ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية � ،ص 70 :تطبيقات �صيغ التمويل الإ�سالمي 1994 ،
 -21املدخل لدرا�سة ال�شريعة مل�صطفي الزرقا  ، 291/1ط جامعة دم�شق  ،طبعة الأويل 1965 ،م .
 -22خمن�صر �أحكام املعامالت ال�شخ�صية  ،ال�شيخ علي اخلفيف � ،ص ، 55ط ال�سنة املحمدية القاهرة 1374 ،هـ .
 -23الفقه الإ�سالمي و �أدلته  ،و هبة الزحيلي  ، 80/4 ،دار الفكر �سوريا  ،ط� ، 2سنه. 1984
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ال غني عنها بتنظيم المعامالت بين النا�س دون ا�ستقالل المعامالت �أو ظلم بينهم  ،ومن �أجل
هذا ن�صت ال�شريعة الإ�سالمية علي م�شروعية العقود في الكتاب و ال�سنة و الإجماع .
�أوال  :من القر�آن الكريم :قوله تعالي ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا لاَ َت�أْ ُك ُلوا �أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِاط ِل
ا�ض ِم ْن ُك ْم )�.24إن اهلل �سبحانه و تعالي قد حرم �أكل �أموال النا�س
�إِلاَّ �أَنْ َت ُكونَ ِت َجا َر ًة َعنْ َت َر ٍ
بالباطل  ،و �أحله بطريق التجارة  ،و فيما بينهم بالترا�ضي الذي هو الإيجاب و القبول بين
الطرفين  ،و هذا هو العقد عند الحنفية.25
و قوله تعالي ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقو ِد)� 26إن اهلل �أمرنا بالوفاء بالعقود  ،و الأمر
هنا للوجوب  ،ما لم يكن هناك �صارف و حيث ال �صارف يجب الوفاء بالعقود  ،وهو المطلوب
�شرعيته  .كما �أن المراد بالعقود في الآية  ،ما يجري بين النا�س من العقود و المعامالت ب�أن
تكون علي وفق ما �أمر و �أن يتجنبوا الخبيث من الك�سب.27
و �أي�ضا قوله تعالي ( َو�أَ ْو ُفوا ِبا ْل َعه ِْد ِ�إنَّ ا ْل َع ْه َد َك َان َم ْ�س ُئولاً ) 28المراد بالعهد العقد  ،و المعني �أي
الذين تعاهد عليه النا�س  ،و العقود التي تعاملوا بها  ،و �إن العهد و العقد كل منهما ي�س�أل �صاحبه.29
حيث �أمرنا اهلل بالوفاء به  ،ف�إن الأمر بالوجوب وال �صارف هنا  ،فدل علي وجوب الوفاء
بالعقد  ،و علي �أنه م�شروع لأن عدم الوفاء بالعهود و العقود �صفة من �صفات المنافقين  ،و
هم في الدرك الأ�سفل من النار.30
َاب �أَ َج َل ُه َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ َي ْع َل ُم َما ِفي
وقوله تعالي ( َولاَ َت ْع ِز ُموا ُعق َْد َة ال ِّن َك ِاح َحتَّى َي ْب ُل َغ ا ْل ِكت ُ
�أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َف ْاح َذ ُرو ُه َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ َغ ُفو ٌر َح ِلي ٌم )31و قوله تعالي ( َوا َّل ِذينَ َع َق َد ْت �أَ ْي َما ُن ُك ْم
32
َف�آَ ُتوهُ ْم َن ِ�صي َب ُه ْم ِ�إنَّ اللهَّ َ َكانَ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِ يدً ا)
� -24سورة الن�ساء الآية 29
� -25إقامة العقد يف الفقه الإ�سالمي و القانون الو�ضعي  ،ال�شني حممد يون�س الغياتي � ،ص ، 13ط مطبعة التقدم طنطا
ط1985 ، 1م .
� -26سورة املائدة  ،الآية 1
 -27نظرية العقد يف الفقه الإ�سالمي  ،د .عبد الغفار �صالح � ،ص 54طبعة 2003-2002م
� -28سورة الإ�سراء الآية . 34
 -29تف�سري القر�آن العظيم  ،لأبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري  40/3 ،دار الفكر بريوت 1401 ،هـ
� -30إقامة العدل  ،مرجع �سابق  ،لال�شني الغياتي � ،ص14
� -31سورة البقرة الآية 235
� -32سورة الن�ساء الآية 33 :
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ثانيا  :من ال�سنة النبوية :
ما روي عن ابن كثير بن عبد اهلل عن �أبيه عن جده � ،أن الر�سول �ص ّل اهلل عليه و �سلم
قال « :ال�صلح جائز بين الم�سلمين � ،إال �صلحا حرم حالل �أو �أحل حراما و الم�سلمون علي
�شروطهم � ،إال �شرطا حرم حالل و �أحل حرام.33
�أن عمر بن عبد العزيز �أنه كتب � :إن من �س�أل عن موا�ضع الفئ  ،فهو حكم فيه عمر بن
الخطاب ر�ضي اهلل عنه  ،فر�أه الم�ؤمنون عد ًال  ،موافقة لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم «
جعل اهلل الحق علي ل�سان عمر و قلبه « فر�ض الأعطية للم�سلمين  ،و عقدت لأهل الأديان
34
ذمة بما فر�ض عليهم في الجزية  ،لم ي�ضرب بها بخم�س ال مغنم.
ثالثا الإجماع :
فقد �أجمع فقهاء الأمة الإ�سالمية علي �أن العقد غاية من غايات الت�شريع الإ�سالمي و
و�سيلة من و�سائل التعامل بين الأفراد  ،وذلك �أن الإن�سان كائن اجتماعي بفطرته ال يمكنه
�أن يعي�ش منفردا بعيدا عن جن�سه لأنه بهم و يحتاج �إليهم  ،و ذلك لأن حاجات الإن�سان
معقدة و كثيرة فهو يحتاج �إلي �أن يقب�ض حاجته من م�أكل و م�شرب و ملب�س و م�سكن و كل
ذلك جعله يبني عالقات مع الآخرين ليتمكن معهم من ق�ضاء حاجاته  ،فكان ذلك دافعا
لم�شروعية العقد.35
ومن المعقول �أن العقل يجد في العقود منفعة كبيرة للأفراد  ،وذلك ل�شدة الحاجة �إليها ،
فكان ذلك �سببا في �شرعيتها لأنها و�سيلة لتحقيق الهدف بال حرج �أو م�شقة �أو ظلم.36
تعريف الركن لغة  :الركن يق�صد به �أجزاء ال�شيء وماهيته وجوانبه التي ي�ستند �إليها ويقوم بها .
وا�صطالح ًا  :الركن هو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره  ،بحيث يتوقف
تقومها عليه.37
�أوال  :ر�أي الجمهور في �أركان العقد
يري جمهور المالكية و ال�شافعية و الحنابلة �أن �أركان العقد ثالثة هي ال�صيغة و العاقدان و
المعقود عليه «المحل » .
� -33أخرجه الرتمذي يف �سننه  . 634/3 ،رقم احلديث  ، 352كتاب الأحكام  ،باب ما ذكر عن ر�سول اهلل يف ال�صلح بني النا�س .
� -34سنن �أبي داود  ،كتاب اخلراج و الإمارة و الفي  ،باب يف تدوين العطاء  ،رقم احلديث  ، 2961ج� ، 3ص.365
� -35إقامة العدل  ،ال�شني الغياتي  ،مرجع �سابق � ،ص14:
� -36سبل ال�سالم و�شرح بلوغ املرام  ،ملحمد بن �إ�سماعيل لل�صنعاين ، 3/3،ط دار �إحياء الرتاث العربي ،ط ،4بريوت 1379هـ
 -37املو�سوعة الفقهية � ،ص ، 200وزارة ال�ش�ؤون والأوقاف الإ�سالمية  ،ط ، 1ج 30دار ال�صفوة � ،سنه . 1994
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و للجمهور فيما ذهبوا �إليه و هو �أن العقد ال يمكن ت�صوره بدون الثالثة وهم ال�صيغة –
العاقدان – و المعقود عليه  ،لذلك وجب اعتبارها �أركان العقد .
وبناء علي م�سلك الجمهور هذا يكون العاقدان والمعقود عليه من �أركان العقد و هو م�أخوذ
من ن�صو�صهم :
 /1عند المالكية  :و للبيع ثالثة �أركان وهي :ال�صيغة و العاقد و هما البائع و الم�شتري و
المعقود عليه.38
39
 /2عند ال�شافعية  :و �أركان العقد عاقد و معقود عليه و �صيغة
 /3عند الحنابلة � :أما البيع فله ثالثة �أركان  ،عاقد  ،و معقود عليه  ،و�صيغة.40
ثاني ًا  :ر�أي الحنفية في �أركان العقد :
يري الحنفية �أن للعقد ركنا واحدا  ،وهو ال�صيغة التي ال يتم �إن�شاء العقد �إال بها لأنها
وحدها التي تدخل في تكوينه وهي عبارة عن الإيجاب والقبول.41
ر�أي الحنفية :
ولهم في م�سلكهم هذا وجهة نظر هي �أنه �إذا وجدت ال�صيغة وجد العقد لأن ال�صيغة يلزم
من وجودها عاقدين  ،قالوا ب�أن ال�صيغة ت�شمل وحدها ب�إيجاد العقد و تكوينه  ،و هذا
المعني غير موجود بالن�سبة للعاقدين و المحل .
وبناء علي ر�أي الحنفية يكون العاقدان و المعقود عليه من ال�شروط ال من الأركان  ،لأن
الركن عندهم هو ال�صيغة فقط .
فقد جاء في كتب الحنفية � :أما القول في الإيجاب و القبول و هما ركنه  .فالواقع �أن ما ذهب �إليه
الحنفية من اعتبار ال�صيغة ركن للعقد بال�ضرورة وجود الركنين الآخرين عند غيرهم  ،فال �إيجاب
بغير موجب وال قبول بغير قابل  ،وال �إيجاب و قبول بغير محل يقع عليه العقد  ،فكان مذهب الحنفية
�أولي باالقت�صار عليه. 42
 -38مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر  ،لأبي خليل عبد اهلل عبد الرحمن املغربي امل�شهور باحلطاب ، 288/4ط دار الفكر
بريوت  ،ط1398 ،2هـ .
 -39حوا�شي ال�شرواين  ،لل�شيخ عبد احلميد ال�شريواين  ،ط دار الفكر بريوت . 215/4 ،
 -40ك�شاف القناع عن منت الإقناع  ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي  ، 146/3،حتقيق  :هالل م�صيلحى م�صطفي
هالل ،ط  ،دار الفكر  ،بريوت 1402هـ.
 -41بدائع ال�صنائع لأبي بكر عالء الدين بن �أحمد الكا�ساين  ، 133/5 ،دار الكتاب العربي بريوت ،ط1982 ، 2م
 -42بدائع ال�صنائع  ،مرجع �سابق ج� ، 35ص. 13
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المطلب الأول  :تعريف القب�ض و �أق�سامه و �شروطه :
حقيقة القب�ض و �أق�سامه  :دلت القواعد العامة في ال�شريعة الإ�سالمية علي ا�شتراط القب�ض
في كثير من العقود و �إن كان ذلك اال�شتراط مختلفا في مداه بين عقد و �آخر و بين فقيه و
�آخر من الفقهاء و المجتهدين .
حقيقة القب�ض في اللغة و اال�صطالح :
تعريف القب�ض في اللغة  :القب�ض الجمع و الأخذ في القاف و الياء و ال�ضاد �أ�صل واحد �صحيح
يدل علي �شيئ م�أخوذ  ،فالقب�ض هو تناول ال�شئ بجميع الكف و قب�ض ال�شئ �أخذه بيده تقول
قب�ضت اليد علي ال�شئ �أي جمعها بعد تناوله  ،وقب�ضها عن ال�شئ �أي جمعها قبل تناوله وذلك
تناوله و ذلك �إم�ساك عنه  ،و قب�ضت ال�شئ قب�ضا �أي �أخذته  ،و هو في قب�ضته �أي ملكه .
و قد ا�ستعار القب�ض لتح�صيل ال�شئ و ان لم يكن فيه مراعاة الكف نحو قب�ضت الدار و
الأر�ض من فالن �أي �أخذته  ،و يقال قب�ضته عن الأمر �أي عزلته  ،و قد يكني عن القب�ض
بالموت و يقال قب�ضه اهلل �أي �أماته. 43
القب�ض في ا�صطالح الفقهاء :
�أن القب�ض و الحيازة و الحوز من الألفاظ الم�شتركة و معناها هو حيازة ال�شئ و التمكن منه �سواء
كان التمكن باليد �أو بعدم المانع من اال�ستيالء عن ال�شئ هو ما ي�سمى بالتخلية �أو القب�ض الحكمي .
و القب�ض عبارة عن حيازة ال�شيئ و التمكن منه �سواء �أكان مما يمكن تناوله باليد �أم لم يمكن.44
قال العالمة الك�سائي  « :لأن القب�ض هو التمكن و التخلي و ارتفاع الموانع عرفا و عادة و حقيقة .
موازنة بين المعني اللغوي و اال�صطالحي للقب�ض � :إذا نظرنا للقب�ض في معناه اللغوي و
اال�صطالحي نالحظ �أن بينهما ن�سبه العموم و الخ�صو�ص و المطلق لأن القب�ض ي�ستعمل
في اللغة لتح�صيل ال�شيئ و �إن لم يكن فيه مراعاة الكف و هو معناه اال�صطالحي و ي�ستعمل
�أي�ضا بمعاني �أخرى فكان كل قب�ض بالمعنى اال�صطالحي قب�ضا بالمعنى اللغوي و العك�س �إذ
الأخ�ص ي�ستلزم دائما معني الأعم و العك�س.45
 /1القب�ض الحقيقي  :هو القب�ض الح�سي �أي القب�ض التام المدرك بالح�س و يتم بتقدير
 -43ل�سان العرب  ،البن منظور  724/7 ،مادة « قب�ض «
 -44البهجه �شرح التحفة  ،ابي احل�سن علي بن عبد ال�سالم التويل  ، 168/1 ،ط م�صطفي احللبي  1370هـ  ،م�صر .
 -45ق�ضايا فقهيه يف املال و االقت�صاد  ،د /نزيه حماد � ،ص ، 76طبعة دار القلم دم�شق .
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المقدرات بالكيل و الوزن و العد و الزرع و نقل المنقوالت كال�سيارات و الطائرات و مواد
البناء و الحيوانات من مكانها الذي تم فيه التعاقد �إلي مكان �آخر .
 /2القب�ض الحكمي � :أو التقدير يقام مقام القب�ض الحقيقي و ينزل منزلته و �أن لم يكن
متحققا ح�سا في الواقع و ذلك ل�ضروريات و م�سوغات تقت�ضي اعتبارا تقديرا و حكما
و ترتيب �أحكام القب�ض الحقيقي عليه .
كيفية القب�ض � :أن القب�ض في الأ�شياء يختلف بح�سب طبيعية الأ�شياء و بح�سب طبيعية
النا�س في الع�صور المختلفة و البيئات المتباينة و طبيعة المعامالت كما هو معلوم فان كل
ما ورد في ال�شرع مطلقا و لم يرد فيه وال في اللغة ما يقيده يرجع في تحديده للعرف 46و
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  « :الأ�سماء تعرف حدودها تارة بال�شرع كال�صالة و ال�صيام
و الزكاة و الحج و تارة باللغة كال�شم�س و القمر و البحر و البرد و تارة بالعرف كالفي�ض و
التفرق كذلك العقود كالبيع و الإيجار و النكاح و الهبة و غير ذلك فما ورد له كيفية �شرعية
في قب�ضه يرجع �إليها وما لي�س كذلك فيرجع فيه للعرف».47
تختلف كيفية قب�ض الأ�شياء ح�سب اختالفها في نف�سها و هي نوعان  /1 :عقار  /2و منقول
قب�ض العقار :
�إختلف الفقهاء على المراد بالعقار �إلي قولين:
الحنفية  :هو �أن العقار ما له �أ�صل ثابت ال يمكن نقله و تحويله كالأر�أ�ضي و الدور �أما البناء و
ال�شجر فيعتبران من المنقوالت �إال �إذا كانا تابعين للأر�ض فيرى عليهما حكم العقار بالتبعية .
الجمهور  :هو �أن العقار هو الأر�ض و البناء و ال�شجر و �أما ما يكون به القب�ض العقار فقد
اتفق الفقهاء من الحنفية و المالكية و الحنابلة علي �أن القب�ض هو العقار بالتخلية و التمكين
من اليد و الت�صرف فان لم يتمكن منه فانه منعه �شخ�ص �آخر من و�ضع يده عليه فال تعتبر
التخلية قب�ضا و قيد ال�شافعية قولهم هذا بما �إذا كان العقار غير معتبر فيه تقدير �أما �إذا
كان معتبرا فيه كما �إذا ا�شتري مزارعة فال تكتفي التخلية بل البد مع ذلك من الزرع .
كما ا�شترط الحنفية �أن يكون العقار قريبا ف�إذا كان بعيدا فال تعتبر التخلية فان لم يعتبر
القرب و البعد و ان كان العقار مما له قفل فيكفي في قب�ضه ت�سليم المفتاح مع تخليته بحيث
يتهي�أ له فتحه من غير تكلف .
 -46القب�ض و �أحكامه  ،د /م�سعود بن م�سعد �ص، 16طبعة املكتبة  ،الطبعة الأويل دار بن حزم 1995م .
 -47القواعد النورانية الفقهية  ،لأبي العبا�س �أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية  ،حتقق حممد حامد الفقي  ، 299/1ط
دار املعرفة  ،بريوت 1399 ،هـ .
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قد �ألحق الحنفية و ال�شافعية و الحنابلة الثمر علي ال�شجر بالعقار في اعتبار التخلية في
ارتفاع الموا�ضع قب�ضا له لحاجه النا�س �إلي ذلك و تعارفهم عليه.48
قب�ض المنقول :
المنقول هو ما يمكن نقله و تحويله في�شمل النقود و العرو�ض و الحيوانات و الموزونات و ال�سفن و
ال�سيارات و ما �أ�شبه ذلك و اختلف الفقهاء في كيفية قب�ض المنقول �إلي قولين للحنفية و الجمهور .
الحنفية :
قب�ض المنقول يكون بالتناول باليد �أو التخلية علي وجه التمكين و ي�سمي التناول باليد قب�ضا
حقيقيا و بالتخلية قب�ضا حكميا �إي الأحكام المترتبة عليه ك�أحكام القب�ض الحقيقي .
و ا�ستدلوا علي ذلك  :ب�أن ت�سليم ال�شئ في اللغة معناه جعله �سالما خال�صا ال ي�شاركه فيه
غيره و هذا غيره و هذا يح�صل بالتخليه وبان من وجب عليه الت�سليم البد �أن يكون له �سبيل
الخروج من عهده ما وجب عليه ووافق الحنفية علي اعتبار التخلية في المنقول قب� ًضا .
�أما جمهور الفقهاء :
فذهبوا للتعريف بين المنقوالت فيما يعتبر قب�ضا لها حيث �أن بع�ضها يتناول باليد عادة كالنقود
والجواهر وغيرها وما ال يتناول باليد نوعان « �أحدهما ال يعتبر فيه تقدير في العقد  ،والثاني
يعتبر فيه فيح�صل لديهم في المنقوالت ثالث حاالت .
الأولي � :أن يكون مما يتناول باليد عادة كالنقود والجواهر وغيرها وقب�ضة يكون بتناوله باليد .
الثانية � :أن يكون مما ال يعتبر فيه تقدير في كيل �أو وزن �أو زرع �أما لعدم �إمكانه و�أما مع �إمكانه كالمتاع
والعرو�ض والدواب وفي هذه الحالة اختلف جمهور الفقهاء فيما يكون قب�ضا له علي ثالث �أقوال :
 /1الأبا�ضية 49وهو �أن يكون القب�ض بالتخلية
 /2المالكية وهو �أنه يرجع في قب�ضه للعرف .
 /3ال�شافعية والحنابلة وهو �أن قب�ضه يكون بنقله وتحويله.
وا�ستدل ال�شافعية والحنابلة علي ذلك بالمنقول والعرف
50

 -48احليازة يف العقود  ،د /نزيه حماد � ،ص ، 47مكتبه دار البيان  ،الطبعة الأويل دم�شق . 1978 ،
 -49االبا�ضية  :هي احدي فرق اخلوارج وم�ؤ�س�سها عبد اهلل بن ابا�ض التميمي ويدعي �أنهم لي�سو خوارج واحلقيقة �أنهم
لي�سو من غالة اخلوارج ولكنهم يتفقون مع اخلوارج يف م�سائل عديدة مثل تعطيل ال�صفات والقول بخلق القر�آن وجواز
اخلروج علي �أئمة اجلور – املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة – الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي
– النا�شر دار الندوة العاملية – الريا�ض –ط2003-1م – �ص 58
 -50احليازة يف العقود د؟ نزيه حماد  ،مرجع �سابق � ،ص. 45
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�أما المنقول فما روي عن ابن عمر �أنه قال  :كنا ن�شتري الطعام من الركبان جزاف ًافنهانا
ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم �أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وقي�س علي الطعام غيره .
�أما العرف  :فلأن �أهله ال يعدون احتواء اليد عليه قب�ضا من غير تحويل
الحالة الثالثة � :أن يكون ما يعتبر فيه تقدير من كيل �أو وزن �أو زرع �أو ثوب مزارعه ففي
هذه الحالة اتفق ال�شافعية والمالكية والحنابلة علي �أن قب�ضه يكون با�ستيفائه بما يقدر فيه
من كيل �أو وزن �أو زرع وا�شترط ال�شافعية مع ذلك نقله وتحويله.
وا�ستدل ال�شافعية والحنابلة « بما روي عن النبي �صلي اهلل عليه و�سلم �أنه نهي عن بيع
الطعام حتى يجري فيه ال�صاعان �صاع البائع و�صاع الم�شتري وقوله �صلي اهلل عليه و�سلم
« من ابتاع طعام ًا فال يبيعه حتى يكتاله« 51فذلك على �أنه ال يح�صل فيه القب�ض �إال بالكيل
فتعيين فيما قدر بالكيل وقي�س عليه الباقي .
�إن من�ش�أ اختالف الفقهاء �إنما هو اختالف العرف والعادة فيما يكون قب�ضا للأ�شياء كما
قال ابن تيمية « ما لم يكن له حد في اللغة وال�شرع فيرجع فيه للعرف « كالقب�ض المذكور
في قول ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم « من ابتاع طعاما فال يبيعه حتى يقب�ضه .52ولهذا
اختلف القب�ض في الأ�شياء ح�سب نوعها واختالف عادات النا�س فيه.53
�شروط �صحة القب�ض -:
ال�شرط الأول � :أن يكون ال�شخ�ص �أه ًال للقب�ض � :أتفق الفقهاء علي �أنه ي�شترط ل�صحة
القب�ض �صدوره من �أهل له  ،غير �أنهم اختلفوا فيمن يكون �أه ًال « علي ثالثة �أقوال  :فذهب
ال�شافعية والحنابلة �إلي �أنه ي�شترط في �صحة القب�ض �صدوره من جائز الت�صرف وهو البالغ
العاقل غير المحجور عليه  ،وذهب الحنفية �إلي �أن �أهلية ال�شخ�ص للقب�ض هي نف�سها �أهلية
الت�صرفات القولية والعقود  ،في�شترط ل�صحة القب�ض �أن يكون القاب�ض عاق ًال « فال ي�صح
54
قب�ض المجنون وال�صبي الذي ال يعقل
ال�شرط الثاني � :صدور القب�ض ممن له واليته  :فالقب�ض نوعان قب�ض بطريق الأ�صالة ،
وقب�ض بطريق النيابة .
� -51صحيح م�سلم  ،للإمام م�سلم  ،كتاب البيوع  ،حديث رقم  ، 1525باب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض � ،ص 1159
� -52صحيح م�سلم  ،للإمام م�سلم  ،كتاب البيوع  ،حديث رقم  ، 1525باب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض � ،ص 1162
 -53بدائع ال�صنايع  ،للك�ساين مرجع �سابق  ،ج�، 6ص126
 -54املرجع ال�سابق نف�سه � ،ص 25
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�أما القب�ض بطريق الأ�صالة  ،فهو �أن يقب�ض ال�شخ�ص بنف�سه لنف�سه  ،وال خالف بين الفقهاء
في �أن والية هذا القب�ض تكون لمن تثبت له �أهلية القب�ض. 55
�أما القب�ض بطريق النيابة  :فواليته تثبت �أما بتوليه المالك �أو بتوليه ال�شارع.
ال�شرط الثالث  :الإذن � :أختلف الفقهاء في ا�شتراط الإذن ل�صحة القب�ض علي ثالثة مذاهب :
فذهب الحنفية و ال�شافعية �إلي التفريق بين ما �إذا كان للمقبو�ض منه الحق في حب�سه كالمرهون
في يد الراهن  ،و الموهوب في يد الواهب  ،و المبيع في يد البائع بثمن حال قبل الثمن  ،وبين
ما �إذا لم يكن له الحق في حب�سه كالمبيع في يد البائع بعد نقد الم�شتري ثمنه � ،أو قبل �إذا كان
الثمن م�ؤجال  ،فذهبوا في الحالة الأولي �إلي �أنه ي�شترط في �صحة القب�ض �أن يكون ب�إذن منله
حقفي حب�سه  ،و ذهبوا في الحالة الثانية �إلي �أنه ال ي�شترط  ،و �صححوا القب�ض بدون �إذنه.56
و عللوا ا�شتراط الإذن في الأولي ب�أن من كان له الحق في حب�س ال�شيئ فال يجوز �إ�سقاط حقه
بغير �إذنه  ،بخالف من لم يكن له الحق في حب�سه  ،و تعلق حق الغير به  ،و ا�ستحق قب�ضه فان
لم يقب�ضه �سواء �أذن المقبو�ض منه �أم لم ي�أذن .
و ذهب المالكية �إلي �أنه ي�شترط الإذن ل�صحة القب�ض في الرهن وال ي�شترط في �سائر
العطايا كالهبة و ال�صدقة و الوقف  ،لبقاء ملك الراهن في الرهن دونها.
وذهب الحنابلة �إلي �أنه ي�شترط الإذن ل�صحة القب�ض في الرهن و في العطايا كالهبة و
ال�صدقة  ،فان تعدي المرتهن �أو الموهوب �أو المت�صدق عليه فقب�ضه بغير �أذن الراهن �أو
الواهب �أو المت�صدق  ،ف�سد القب�ض  ،و لم تترتب عليه �أحكامه .
ال�شرط الرابع � :أن يكون المقبو�ض غير م�شغول بحق غيره  ،و �أختلف الفقهاء في ا�شتراط
كون المقبو�ض غير م�شغول بحق غيره علي ثالثة �أقوال:
الأولي للحنفية و ال�شافعية  :و هو �أن ي�شترط ل�صحة العقد �أن يكون المقبو�ض غير م�شغول
57
بحق غيره فلو كان المبيع دارا م�شغولة بمتاع للبائع فال ي�صح القب�ض حتى ي�سلمها فارغة.
الثاني للمالكية  :و هو انه ال ي�شترط في �صحة القب�ض ان يكون المقبو�ض غير م�شغول بحق
غيره �إال في دار ال�سكني في�شترط ب�صحة قب�ضها �إخال�ؤها.
الثالث للحنابلة  :و هو انه ال ي�شرط ذلك وي�صح قب�ض ال�شئ الم�شغول بحق غيره فلو خالء
 -55احليازة يف العقود  ،د .نزيه حماد � ،ص  ، 50مرجع �سابق
 -56بدائع ال�صنائع  ،للكا�سائى  ،123 /6مرجع �سابق .
 -57الفتاوى الهتدية  ،امل�سماه بفتاوى العامل كريية . 17/3
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البائع بين الم�شتري و بين الدار المباعة  ،و فيها متاع للبائع �صحة القب�ض الن ات�صالها
58
لملك البائع لأي منع �صحة العقد.
ال�شرط الخام�س � :أن يكون المقبو�ض منف�صال متميزا « و هذا ال�شرط قال به الحنفية و
هو �أن يكون المقبو�ض منف�صل متميز عن حق الغير ف�إن كان مت�صال به ات�صال الأجزاء
فال ي�صح القب�ض
و علي هذه فلو رهن �أو وهب الأر�ض بدون البناء �أو بدون الزرع �أو ال�شجر بدون الأر�ض �أو
ال�شجر بدون الثمر �أو الثمر بدون ال�شجر فال ي�صح القب�ض لو �سلمه الكل لأن المرهون �أو
الموهوب المراد قب�ضه مت�صل بغيره ات�صال الأجزاء و هذا يمنع من �صحة القب�ض.59
و�سبب ا�شتراطهم هذا ال�شرط �أن ات�صال ال�شئ بحق الغير يمنع من التمكين منه و يحول
دونه ومن �أجل ذلك ال ي�صح قب�ضه و هو في هذه الحال.60
ال�شرط ال�ساد�س � :أن ال يكون المقبو�ض ح�صة �شائعة � :أختلف الفقهاء في ا�شتراط عدم
ال�شيوع ل�صحة القب�ض علي قولين :
الأول  :للمالكية و ال�شافعية و الحنابلة  :و هو �أنه ي�صح قب�ض الح�صة ال�شائعة  ،لأن ال�شيوع ال
ينافي �صحة القب�ض � ،إذ لو كان القب�ض غير متحقق في الح�صة ال�شائعة لعدم تمكن كل واحد
من ال�شريكين من الت�صرف في ح�صته  ،لكان كل ال�شريكين في ملك �شائع غير قاب�ضين له
و لو كانا غير قاب�ضين له لكان مهمال « ال يد لأحد عليه  ،وهذا �أمر ينكره ال�شرع و العيان ،
�أما ال�شرع فلأنه جعل ت�صرفهما فيه ت�صرف ذي ملك ملكه و �أما العيان فلكونه عند كل واحد
منهما مدة متفقان عليها �أو عندهما معا « يتفقان عليها و عندها معا ينتفعان به و ي�ستغالنها.61
غير �أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم علي �صحة قب�ض الح�صة ال�شائعة و عدم منافاة ال�شيوع
ل�صحة القب�ض و اختلفوا في كيفية قب�ض الح�صة ال�شائعة
�أ /فذهب ال�شافعية و الحنابلة �إلي قب�ض الح�صة ال�شائعة يكون بقب�ض الكل ف�إذا قب�ضه كان
ما عدا ح�صته �أمانة في يده ل�شريكه لأن قب�ض ال�شئ يعني و�ضع اليد عليه و التمكن
منه و في قب�ضه الكل و�ضع ليده علي ح�صته و تمكن منها و قالوا ال ي�شترط لذلك �إذن
 -58ك�شاف القناع علي منت االقتاع  ،من�صور بن يو�سف البهوتي  ،مرجع �سابق . 202/3
 -59بدائع ال�صنائع للكا�ساين  ، 6/125 ،املرجع ال�سابق .
 -60رد املحتار  ،علي الدر بن عابدين  ،مرجع �سابق . 479/4،
 -61الآم  ،حممد بن �إدري�س ال�شافعي  ، 169 ،125/3 ،املطبعة الأمريية بيوالق  ،ط1326 ، 1هـ .
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ال�شريك �إذا كان ال�شئ يقب�ض بالتخلية � ،أما �إذا كان مما يقب�ض بالنقل و التحويل ،
في�شرط �إذن ال�شريك لأن قب�ضه بنقله  ،و نقله ال يت�أتي �إال بنقل ح�صة �شريكه مع
ح�صته  ،و الت�صرف في مال الغير بدون �إذنه ال يجوز.
ف�إن �أبي ال�شريك الإذن فللم�ستحق قب�ضه �أن يوكل �شريكه في قب�ض ح�صته في�صبح القب�ض ،
ن�صب من يقب�ض لهما  ،فينقله ليح�صل القب�ض  ،لأنه ال �ضرر
ف�إن لم يوكله قب�ض له الحاكم � ،أو ّ
62
على ال�شريك في ذلك و يتم به عقد �شريكه .
ب/و قال المالكية  :قب�ض الح�صة ال�شائعة يكون بو�ضع يده عليهما كما كان �صاحبها ي�ضع
يده عليها مع �شريكه � ،إال في المرهون الذي يكون ال�شريك فيه الراهن في�شترط
قب�ض الكل كيال تجتمع يد المرتهن معا � ،سواء �أذن ال�شريك الراهن �أو لم ي�أذن ،
فلو وهب رجل ن�صف داره و هو �ساكن فيها  ،فدخل الموهوب له ف�ساكنهفيها  ،و�صار
حائزا بال�سكني و االرتفاق بمنافع الدار  ،و الواهب معه في ذلك علي ح�سب ما يفعله
ال�شريكان في ال�سكني  ،فذلك قب�ض تام  ،وكذلك كل من وهب جزءا من مال �أو دار  ،و
تولى احتياز ذلك مع واهبه  ،و�شاركه في االغتالل و االرتفاق فهو قب�ض. 63
لكن لو رهن �شخ�ص ن�صف دار �شائع ًا لم يتم القب�ض �إال بقب�ض المرتهن جميع ًا لئال تجول
يد الراهن فيها � ،أما لو كان الن�صف غير المرهون للراهن فيح�صل القب�ض بحلوله في
ح�صة الراهن مع ال�شريك في ال�سكنى واالرتفاق.
والثاني للحنفية  :وهو �أنه ي�شترط في �صحة القب�ض �أال يكون المقبو�ض ح�صة �شائعة  ،وذلك
لأن معني القب�ض �إثبات اليد والتمكن من الت�صرف في ال�شيء المقب�ض  ،وتحقق ذلك في
الجزء ال�شائع وحده ال يت�صور ف�إن �سكنى بع�ض الدار �شائع ًا ولب�س بع�ض الثوب �شائع ًا محال ،
و�إن قاب�ضه ال يتمكن من الت�صرف فيه ولو جاز الكل نظر ًا لتعلق حق ال�شريك به.64
�إن جميع العقود التي ي�شترط فيها القب�ض لنقل الملكية  :عقد القر�ض و العارية و الهبة و
نحوها ال مانع �شرعا من عقدها بالو�سائل الم�ستحدثة لالت�صال لي�س �شرطا في �صحتها
لكنه �شرط لإتمام العقد ونقل الملكية :
الهبة  :ذكر جمهور الفقهاء �أن الهبة و ال�صدقة و الهدية �ألفاظ ذات معاني متقاربة وكلها تمليك
 -62مغتي املحتاج �شرح املنهاج  ،لل�شربيتي اخلطيب  ،400/2،مرجع �سابق .
 -63املو�سوعة الفقهية  ،ال�صادرة عن وزارة الأوقاف  ،مرجع �سابق 278/30 ،
 -64بدائع ال�صنائع للكا�ساين  ،مرجع �سابق 120/6 ،
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في الحياة بغير عو�ض و ا�سم العطية �شامل لجميعها و كذلك الهبة و ان كان هناك ثمة تغاير بين
65
ال�صدقة و الهدية لأن النبي �صلي اهلل عليه و�سلم كان ي�أكل الهدية وال ي�أكل ال�صدقة
اختلف الفقهاء في ا�شتراط القب�ض لنقل الملكية للعين الموهوبة �إلي الموهوب علي قولين  :فذهب
المالكية و الظاهرية� : 66إلى �أنه ال ي�شترط القب�ض في انتقال الملكية �إلي الموهوب بل تثبت له
بالعقد و علي الم�شتري اقبا�ضه و فاء بالعقد لقوله َ ( :يا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقو ِد) 67حتى �أن
المالكية ن�صوا علي �إجبار الواهب لت�سليم الموهوب �إن امتنع و ا�ستدلوا علي عدم ا�شتراط القب�ض
بالقيا�س على البيع ف�إن الم�شتري يملك ما ا�شتراه بالعقد و لو لم يقب�ض .
و ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 68و ال�شافعية 69و الحنابلة : 70علي �أنه ي�شترط القب�ض
في انتقال الملكية �إلي الموهوب و �أن الهبة ال تملك �إال بالقب�ض و ا�ستدلوا علي ذلك بال�سنة
و الإجماع و المعقول.
و �أما ال�سنة :
فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم انه قال  ( :ال تجوز الهبة �إال مقبو�ضة )� 71أي ال تملك �إال
بعد القب�ض فالمراد نفي الملك قبل القب�ض ال نفي الجواز ولأن النبي اهدي �إلي النجا�شي ثالثين
�أوقية م�سكا  ،ثم قال لأم �سلمة � :إني لأري النجا�شي قد مات وال �أري الهدية التي �أهديت �إلي �إال
�سترد ف�إن ردت � ّإلي  ،فهي لك فكان كذلك  ،فدل ذلك علي �أن الهدية ال تملك �إال بالقب�ض. 72
�أما الإجماع :
فقد روي عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت �أن �أبا بكر نحلها حزاز ع�شرين وثقا من
ماله بالعالية ،73فلما ح�ضرته الوفاة قال  :و اهلل يا بنية ما من النا�س �أحب �إلي غني بعدي
 -65املغني  ،البن قدامه  /5مرجع �سابق.591
 -66ال�شرح الكبري علي خمت�صر خليل � ،أحمد الدر دير  101/4 ،مرجع �سابق .
� -67سورة املائدة :الآية 1
 -68رد املحتار علي الدر املختار  ،البن عابدين  ، 424/8 ،ط دار الفكر بريوت  ،ط.1368 ، 2
 -69مغني املحتاج  ،لل�شم�س الدين اخلطيب  400/2 ،مرجع �سابق .
 -70املحرر يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل  ،ملجد الدين �أبو الربكات  ، 374/1 ،دار الكتاب العربي بريوت  ( ،ب ت  ،ب ط )
 -71امل�ستدرك علي ال�صحيحني لأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم  ، 1245/2 ،حتقيق  :م�صطفي عبد القادر
عطا  ،ط دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط 1990 ، 1م .
 -72احلياز يف العقود  ،د .نزيه حما � ،ص ،13مكتبة دار البيان  ،ط 1978 ، 1م .
 -73العالية  :هي �أر�ض العرب ما فرق جند �إيل �أر�ض تهامة – املعجم الو�سيط – جممع اللغة العربية بالقاهرة – دار
الدعوة مب�صر –�ص33
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منك و ال اعز علي فقرا بعدي منك و �إني كنت نحلتك 74من مالي حزاز ع�شرين وثقا ف�إن
كنت جددتيه و احتزتيه كان لك وذلك و �إنما هو اليوم للوارث و �إنما هما �أخواك و �أختاك
فاقت�سموه علي كتاب اهلل فلوال توقف الملك علي القب�ض لما قال �أنه مال الوارث و قد روي
عن عمر ابن الخطاب انه ق�ضي في الأنحال �أن ما قب�ض منه فهو جائز وما لم يقب�ض فهو
ميراث75وقد روي مثل ذلك عن عثمان وبن عمر وبن عبا�س و�أن�س وعائ�شة ر�ضي اهلل عنهم
وال يعرف لهم في ال�صحابة مخالف فكان �إجماع ًا.
�أما المعقول :
�أن الموهوب لو ملكه قبل القب�ض لثبت له الحق في مطالبة الواهب بالت�سليم و�إجباره عليه
وهذا من موجبات عقد المعاو�ضات والهبة عقد تبرع.
وبالموازنة بين هذين القولين  :يرجع جمهور الفقهاء با�شتراط العقد لنقل ملكية العين
الموهوبة �إلي الموهوب وذلك لقلة الأدلة التي �ساقوها ولأن ما ا�ستدل به غير م�شترطين في
قيا�س الهبة علي البيع في �أن الم�شتري يملك المبيع قبل قب�ضه غير م�سلم لأنه قيا�س مع
الفارق �إذ البيع عقد معاو�ضة ينطوي علي التزام من طرفيه والهبة عقد تبرع ينطوي علي
�إح�سان من الواهب دون �أن يقابله �أي التزام من الطرف الآخر فافترقا.
القر�ض -:
في اللغة :القطع و�شرع ًا :هو عقد مخ�صو�ص يرد علي دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله � ،سمي
العقد قر� ًضا لما فيه من قطع طائفة من ماله وذلك بالت�سليم �إلي الم�ستقر�ض ،76واختلف
الفقهاء في مدي ا�شتراط القب�ض في القر�ض لنقل الملكية علي ثالثة �أقوال:
ذهب المالكية �إلي �أن المقتر�ض يملك القر�ض بالعقد ملك ًا تام ًا و�أن لم يقب�ضه وي�صير ما ًال
من �أمواله و يق�ضي له به.77
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية علي المعتمد عندهم 78وال�شافعية في القول الأ�صح

79

 -74نحلتك معناها  :وهبتك – املرجع ال�سابق نف�سه –�ص 56
� -75سنن البيهقي الكربى  ،لأبي بكر �أحمد بن احل�سني علي البيهقي  ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا  ،ط دار الباز ،
مكة املكرمة . 1994
 -76رد ال�صنائع  ،للكا�ساين  ،مرجع �سابق 295/7 ،
 -77املرجع ال�سابق � ،ص 396
 -78رد املختار علي الدر املختار  ،بن عابدين 164 ،
 -79املهذب � ،إبراهيم بن حممد ال�شريازي  ، 391/1 ،مطبعة م�صطفي حممد  ،القاهرة  ،ط1976 ، 3م
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والحنابلة� 80إلي �أن المقتر�ض �إنما يملك المال المقر�ض بالقب�ض وا�ستدلوا علي ذلك :
�أو ًال  :ب�أن هذا اال�سم دليل عليه لأن القر�ض في اللغة القطع فيدل علي انقطاع ملك المقر�ض
بنفي الت�سليم ثاني ًا ب�أن الم�ستقر�ض بنف�س القب�ض �صار في �سبيل من الت�صرف في القب�ض
من غير �إذن المقر�ض بيعا وهبة و�صدقة و�سائر الت�صرفات و�إذا ت�صرف فيه نفذ ت�صرفه
وال يتوقف علي �إجازة المقر�ض وهذه �إمارات الملك �إذ لو لم يملكه لما جاز له الت�صرف فيه
وتظهر  ،ثمرة الخالف بين ما ذهب �إليه المالكية وما ذهب �إليه جمهور الفقهاء �إذا هلكت
العين المقر�ضة بعد العقد وقبل القب�ض �إذ يكون �ضمانها في هذه الحالة علي المقتر�ض
عند المالكية لأنها هلكت في ملكه � ،أما عند الجمهور فيكون �ضمانها علي المقر�ض لأنها
لم تزل في ملكه ولم يملكها المقتر�ض بعد وذهب �أبو يو�سف من الحنفية وال�شافعية في قول
عندهم � ،إلي �أن المقتر�ض �إنما يملك المال المقر�ض بالت�صرف ف�إذا ت�صرف فيه تبين
ثبوت ملكه قبله والمراد بالت�صرف كل عمل يزيل الملك كالبيع والهبة والإعتاق وال يكفي
الرهن والتزويج والإجارة.
وا�ستدل �أبو يو�سف علي قوله ب�أن الإقرا�ض �إعارة بدليل �أنه ال يلزم فيه الأجل و لو كان معاو�ضة
للزم كما في �سائر المعاو�ضات و كذا في �إقرا�ض الدراهم و الدنانير ال يبطل باالقترا�ض
قبل قب�ض البدلين و لو كان مبادلة لبطل لأنه �صرف و ال�صرف يبطل باالفتراق قبل قب�ض
البدلين و كذا ال يملكه الأب و الوا�صي و العبد و الم�أذون و ه�ؤالء يملكون المعاو�ضات و ثبت
بهذه الدالئل �أن الإقرا�ض �إعارة فبقيت العين علي حكم ملك المقر�ض. 81
لتظهر ثمرة الخالف بين ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء و ما ذهب �إليه �أبو يو�سف و ال�شافعية في
قول في ما �إذا ا�ستقر�ض �شخ�ص من رجل كرا و قب�ضه ثم ا�شتري ذلك الكرابعينه من المقر�ض
فانه ال يجوز علي عين الجمهور لأنه ملكه بنف�س القب�ض في�صير م�شتريا ملك نف�سه �أما علي القول
82
الآخر فالكر باقي علي ملك المقر�ض في�صير الم�ستقر�ض م�شتريا ملك غيره في�صح.
بالنظر �إلي هذه الأقوال الثالثة ف�إنني �أميل �إلي ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء:
الأول  :وهو �أن ملكية القر�ض �إنما تنتقل �إلي المقتر�ض بالقب�ض وذلك لقوة ا�ستداللهم
ولأمور ثالثة � ،أحدها � :أن القر�ض عقد اجتمع فيه جانب المعاو�ضة وجانب التبرع �أما
 -80ك�شف القناع عن منت الإقناع  ،من�صور بن يون�س البهوتي  3/257 ،مطبعة �أن�صار ال�سنة املحمدية القاهرة ،
1947م
 -81مغني املحتاج �شرح املنهاج  ،حممد ال�شربيني اخلطيب  ،مرجع �سابق .12/2 ،
 -82رد املحتار علي الدر املختار  ،بن عابدين  ،مرجع �سابق . 164/5 ،
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المعاو�ضة فلأن الم�ستقر�ض يجب عليه رد بدل منا�سب عو� ًضا عن المال الم�ستقر�ض و�أما
التبرع فلأنه ينطوي علي تبرع المقر�ض للم�ستقر�ض باالنتفاع بالقر�ض ب�سائر الت�صرفات
لكن جانب التبرع فيه �أرجح ل�ضعف جهة المعار�ضة فيه كما ات�ضح من الأمثلة التي �ساقها
�أبو يو�سف ولأن التبرع بمنافع المال المقر�ض هو مق�صوده وثمرته � ،أال تري �أنه ال يقابله
عو�ض في الحال كذلك ال يملكه من ال يملك التبرع فكان كباقي التبرعات من هبات
و�صدقات فتتنقل الملكية فيه بالقب�ض ال بالعقد وال بالت�صرف.
والثاني � :أن القول بانتقال الملكية فيه بالت�صرف ممنوع لأن الت�صرف فرع الملك فيمتنع
كونه �شرط ًا فيه و�إال لزم الدور .
والثالث � :أن قول �أبي يو�سف �أن القر�ض �إعارة والإعارة تمليك المنفعة ال تمليك العين
غير الم�سلم لأن ما ال يمكن االنتقال به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة ي�صير
قب�ض القب�ض فيه قائم ًا مقام قب�ض المنفعة والمنفعة في الإعارة تملك بالقب�ض لأنها تبرع
بتمليك المنفعة فكذا ما هو ملحق بها وهو العين .
الوقف في اللغة  :هو الحب�س وهو �ضد الإطالق والتخلية .
و�أما في اال�صطالح ال�شرعي  :فهو ( تحبي�س الأ�صل وت�سبيل المنفعة ) وقد اختلف فقهاء
الحنفية في ا�شتراط القب�ض لزوال ملكية الوقف عن الواقف فقال �أبو يو�سف  :يزول ملكه
بمجرد القول  ،لأنه ا�سقط ملكه هلل تعالي ف�صار كالعتق.83
وقال محمد بن الح�سن  :ال يزول ملكه حتى يجعل للوقف متولي ًا وي�سلمه �إليه  ،لأنه �صدقة ،
فيكون الت�سليم من �شرطه كال�صدقة المنفذة  ،ولأن التمليك من اهلل تعالي ال يتحقق ق�صد ًا
لأنه مالك الأ�شياء ولكنه يثبت في �ضمن الت�سليم �إلي العبد كما في الزكاة وغيرها من
ال�صدقات المنفذة .
وعلي هذا ف�إن بني �شخ�ص �سقاية للم�سلمين �أو رباط للمجاهدين �أو خال �أر�ض مقبرة
للم�سلمين زال ملكه عند �أبي يو�سف بقوله  ،وقال محمد �إذ ا�ستقي النا�س من ال�سقاية
و�سكنوا الرباط ودفنوا في المقبرة زال ملكه وقد �أخذ م�شايخ بخاري بقول الإمام محمد
لكن المفتي به و الراجح هو مذهب الحنفية وهو قول �أبي يو�سف .
و�إنني �أميل �إلي ما ذهب �إليه �أبي يو�سف و�أفتي به الحنفية من زوال ملكية الوقف عن الواقف
 -83نهاية املحتاج �شرح املنهاج  ،حممد �أحمد الرملي  ، 358/5دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت ( ب ن  ،ب ط )
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دون احتياج �إلي القب�ض قيا� ًسا علي العتق لأن في كل منهما تزول ملكية الرقبة من المعتق
والواقف �إلي اهلل عز وجل .
�أما ما ا�ستدل به الإمام محمد من قيا�س الوقف وال�صدقة والزكاة فغير م�سلم الفتراق
الوقف عنهما � ،إذ فيه ال تنتقل ملكية الرقبة �إلي الموقوف عليه بينما تنتقل في ال�صدقة
والزكاة  ،فكان قيا� ًسا عليهما مع الفارق.84
العقود التي ي�شترط القب�ض في �صحتها -:
�إن العقود التي ي�شترط القب�ض فيها التقاب�ض الفوري في مجل�س العقد هي التي يعتبر
القب�ض �شرطا في �صحتها ويترتب علي عدمه البطالن هي مثار خالف الفقهاء حول
�إمكانية عقدها بالو�سائل الحديثة لالت�صال  ،ونتحدث عن نماذج منها:
�أو ًال ال�صرف -:
ال�صرف في اللغة :ال�صرف من ال�صرافة  ،وله عدة معاني منها الدفع والوزن والكيل والنقل
 ،تقول �صرفت المال �أي �أنفقته و�صرفت الذهب بالدراهم �أي بعته.85
ال�صرف في اال�صطالح  :هو مبادلة واقعة علي الأثمان بع�ضها ببع�ض
86
عند الحنفية � :إن ال�صرف هو بيع ما هو من جن�س الأثمان بع�ضها ببع�ض
عند المالكية � :إن ال�صرف بيع الذهب بالف�ضة.87
88
عند ال�شافعية  :هو بيع النقد بالنقد من جن�سه وغيره
89
عند الحنابلة  :ما كان من جن�سين فجائز التفا�ضل فيه يدا بيد وال يجوز فيه ن�سبة .
في االقت�صاد  :هو مبادلة عملة وطنية بعملة �أجنبية  ،ويطلق علي �سعر المبادلة �أي�ضا .
اتفق الفقهاء علي �أنه ي�شترط في �صحة عقد ال�صرف التقاب�ض في البدلين قبل التفرق ،
قال ابن المنذر �أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل العلم علي �أن المت�صارفين �إذا افترقا قبل
�أن يتقاب�ضا �أن ال�صرف فا�سد.90
وا�ستدلوا علي ذلك بما روى عن عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل تعالي عنه عن النبي �صلي اهلل
 -84احليازة يف العقود يف الفقه الإ�سالمي  ،الدكتور نزيه حماد  ،مرجع �سابق � ،ص 103-102
 -85معجم مقايي�س اللغة  ،البن فار�س  ،مرجع �سابق � ،ص 342/3
 -86امل�صباح املنري  ،لأبي املكارم املطرزي � ،ص  ، 203ط دار الكتاب العربي .
 -87حا�شية الد�سوقي للإمام �أحمد بن عرفة الد�سوقي  ، 35/3 ،مرجع �سابق
 -88مغني املحتاج للإمام �شم�س الدين ال�شربيني اخلطيب  ،مرجع �سابق 25/2 ،
 -89املغني البن قدامه  ،مرجع �سابق 29/4 ،
 -90رد املحتار علي الدر املختار  ،الين عابدين  ، 258 -49/5 ،مرجع �سابق .
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عليه و�سلم �أنه قال  « :الذهب بالذهب والف�ضة بالف�ضة  ،والبر بالبر  ،وال�شعير بال�شعير ،
والتمر بالتمر  ،والملح بالملح  ،مث ًال بمثل � ،سواء ب�سواء يد ًا بيد  ،ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف
فبيعوا كيفما �شئتم �إذا كان يد ًا بيد»
وبما روي عن عمر عن �أبيه ر�ضي اهلل عنهما �أنه قال  « :وال تبيعوا الذهب بالذهب �إال مثال
بمثل  ،وال تبيعوا الذهب بالورق �أحدهما غائب والأخر ناجز  ،و �إن �إ�ستنظرك حتى يلج بيننا
فال تنتظره �إني �أخاف عليكم الرماء )� 91أي الربالهذا �إذا تعذر علي المت�صارفينالتقاب�ض
في المجل�س و �أرادا الإفتراق  ،لزمهما ديانة العقد بينهما قبل التفرق كي ال ي�أثما بت�أخير
العو�ضين �أو حدهما  ،لأن ال�شرع نهي عن هذا العقد �إال يدا بيد  ،و حكم عليه �أنه ربا �إال هاء
بهاء  ،فمتي لم يح�صل هذا ال�شرط ح�صل المنهي عنه  ،و هو ربا الن�سيئة و هو حرام  ،و في
92
التفا�سخ قبل التفرق في العقد  ،فال تلزمهما �شروطه0
لكن فريق من المالكية ا�ستثني من هذه الأ�صل المتفق عليه – هو �إ�شتراط التقاب�ض قبل
التفرق ل�صحة ال�صرف ما لو تفرقا قبل التقاب�ض عليه � ،أي بما يغلبان عليه �أو �أحدهما ،
كن�سيان �أو غلط �أو �سرقة من ال�صرف و نحو ذلك  ،و قال ال�شيخ علي�ش  :و قد تكون الغلبة
بحيلولة �سيل �أو نار �أو عدو قبل التقاب�ض و قالوا بع�ض بطالن ال�صرف في هذه الحالة.93
�أراء الفقهاء حول عقد ال�صرافة بالو�سائل الم�ستحدثة :
�إن معظم التعامل في ال�صرف يتم عبر الحدود ومن ثم تبرز الحاجة �إلي تحويل العملة
من مكان �إلي �أخر و يتم التحويل �أما برقيا �أو بريديا �أو هاتفيا �أو عبر التلك�س �أو الفاك�س �أو
الإنترنت  ،و في هذه الحالة نجد �أن العملة قد ال ت�صل في الحال �إلي الطرف  ،بل تت�أخر
وفقا ل�سرعة الإت�صال عبر هذه الو�سائل التكنولوجية مما يتيح لبائع العملة �أن ي�ستفيد من
توظيف ذلك المال في تلك الفترة. 94
وهذا الأمر �أثار �أختالف الفقهاء حول �إمكانية عقد ال�صرافة بالو�سائل الم�ستحدثة -:
�أوال  :المجيزون لعقد ال�صرافة بالو�سائل الم�ستحدثة :
ذهب بع�ض الفقهاء �إلي جواز �إجراء عقد ال�صرافة من خالل االت�صال المبا�شر في حالة
ما �إذا تم التقاب�ض بين المت�صارفين في نف�س مجل�س عقد ال�صرافة  ،وذلك لأن يكون لكل
� -91صحيح البخاري  761 /2 ،كتاب الينبوع  ،باب بيع الف�ضة بالف�ضة  ،رقم احلديث . 2068 :
 -92املجموع �شرح املهذب  ،للإمام النووي  ، 404/9 ،مرجع �سابق .
 -93بداية املجتهد و نهاية املتق�صد  ،الإمام حممد بن �أحمد بن ر�شد  ، 164 /2 ،ط دار الفكر بريوت .
� -94أحكام العقود و البيوع يف الفقه الإ�سالمي  ،لل�سائح � ،ص. 113-112
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واحد من المت�صارفين وكيل في مجل�س العقد المنعقد عن طريق الو�سائل الم�ستحدثة ،
بتولي عملية ا�ستالم ما ترتب في ذمه موكله مبا�شرة و قبل انقطاع المجل�س.95
ويتم ذلك علي النحو التالي �أن يقوم الناقل لل�صرف بتحديد �سعر ال�صرف �أوال ،و من ثم
ا�ستالم المبلغ و �إ�شعار وكيله في البلد الآخر عن طريق و�سائل االت�صال المبا�شر الهاتف
�أو الال�سلكي �أو البريد �أو التلك�س �أو الإنترنت و في نف�س مجل�س العقد بت�سليم المبلغ �إلي
�صاحبه �أو ما ينوب عنه  ،و علي �أ�سا�س �سعر ال�صرف المتفق عليه وقت التعاقد و ا�ستالم
المبلغ بحيث �أن يمكن لوكيل �صاحب المبلغ ا�ستالم مبلغ موكله مبا�شرة و بدون ت�أخر  ،و
بالتالي ف�أنه يمكن القول ب�أن التقاب�ض بين المت�صارفين في مثل هذه الحالة هو تقاب�ض
فوري وناجز ما دام �أنه قد تم في مجل�س العقد وذلك لأن القب�ض قد يكون فعليا ( و هو
القب�ض الحقيقي المح�سو�س ) و قد يكون حكميا.96
المانعون لعقد ال�صرافة بالو�سائل الم�ستحدثة  :ذهب بع�ض الفقهاء �إلي القول بعدم جواز
عقد ال�صرافة عن طريق و�سائل االت�صال الحديثة .
مجمع الفقه  :قرر مجمع الفقه المنعقد بجده في دورته ال�ساد�سة �إلي �أنه ال يجوز �إجراء
عقد ال�صرافة ب�آليات االت�صال الحديثة ال�شتراط القب�ض الفوري. 97
وقد �أفتي البع�ض بعدم جواز التوكيل في القب�ض في ال�صرف فقال  :ال يجوز �أن تدفع العملة
لأحد التجار في بلد ثم ي�ستلم �أو ي�ستلم وكيله عملة �أخرى بدل منها في بلد �آخر لأن هذا
�صرف وال�صرف ي�شترط فيه القب�ض في المجل�س  ،ولكن من الممكن �أخذ العملة البديلة
في مجل�س العقد ثم تحويله �إلي البلد الذي تريد .
و �أي�ضا  :لأن الفترات التي يتم فيها عقد ال�صرف فيها من خالل الو�سائل الم�ستحدثة لالت�صال
تتفاوت من و�سيلة �إلي �أخري  ،ف�إذا �أراد �شخ�ص تغيير عملة بعملة �أخري فقام ب�إر�سال حوالة عن
طريق البريد �إلي �أحد الم�صارف لإر�سال العملة التي يريدها فقام الم�صرف ب�إر�سال تحويل له
عن طريق البرق ( التلغراف )  ،ف�إن فترة التحويل البريدي �أطول من التحويل بوا�سطة البرق ،
و بالتالي ف�إن �سعر ال�صرف في الحالة الأولي ( البريد ) يقع �أقل من الحالة الثانية ( البرق )
مما يتيح فر�صة توظيف العملة الأجنبية لفترة �أطول  ،و هذا هو الربا بعينه .
 -95حكم �إجراء العقود بالآت الإت�صال احلديثة  ،علي القرة داعي  ،بحث من�شور يف جمل�س الفقه الإ�سالمي  ،العدد  3 :اجلزء2
 -96بداية املجتهدو نهاية املقت�صد  ،ابن ر�شد . 151-150/2 ،
 -97االقت�صاد الإ�سالمي والق�ضايا الفقهية املعا�صرة  ،لعلي �أحمد ال�سالو�س  -طبعة دار �أم القري للطباعة والن�شر ( ط 1998 – 5م ) .
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و �أي�ضا ف�أن عقد ال�صرافة بالو�سائل الم�ستحدثة  ،ال يخلو من تلوث الربا و الوقوع في
المحظور �إذ ت�أخر القب�ض .
ثانيا  :بيع الأموال الربوية ببع�ضها :
اتفق الفقهاء علي �أنه ي�شترط في �صحة – بيع الأموال الربوية بجن�سها الحلول و انتقاء
الن�سيئة  ،و كذا �إذا بيعت بغير جن�سها  ،و كانا الماالن الربويان تجمعهما علة واحدة � ،إال �أن
يكون احد العو�ضين ثمنا و الأخر مثمنا كبيع الموزونات بالدراهم و الدنانير 98.و ا�ستدلوا
علي ذلك بما ورد عن النبي �صلي اهلل عليه و�سلم انه قال  ( :الذهب بالذهب  ،و الف�ضة
بالف�ضة  ،و البر بالبر و ال�شعير بال�شعير  ،و التمر بالتمر  ،و الملح بالملح  ،مثال بمثل ،
�سواء ب�سواء يدا بيد  ،ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف فبيعوا كيفما �شئتم �إذا كان يدا بيد)
غير �أن الفقهاء مع اتفاقهم هذه علي ا�شتراط الحلول و انتقاء الن�سيئة و اختلفوا ا�شتراط
الترابط قبل التفرق من مجل�س العقد في بيع جميع الأموال و الربوية ببع�ضها علي قولين-:
�أحدهما  :لل�شافعية و المالكية و الحنابلة و هو �أنه ي�شترط الترابط قبل التفرق من المجل�س
في ال�صرف و غيره  ،فلو تفرقا قبل التقاب�ض بطل العقد و ذلك لأن النهي عن الن�سيئة
ثبت في ال�صرف و غيره من بيع الربويات ببع�ضهما  ،و تحريم الن�سيئة و وجوب التقاب�ض
متالزمان � ،إذ من المحال �أن ي�شترط ال�شارع انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال الربوية
و يكون ت�أجيل التقاب�ض في بع�ضها جائزا  ،و ال يخفي �أن قوله �صلى اهلل عليه و �سلم ( يدا
بيد و هاء بهاء )99في �ش�أن بيع الأموال الربوية ال�ستة بالكيفية البينة في الحديث �أنها منه
100101
ا�شتراط التقاب�ض فيها جميعا
الثاني  :للحنفية  ،هو �أنه ال ي�شترط التقاب�ض قبل التفرق �إال في ال�صرف �أما في غيره –
كبيع حنطة �شعير �أو تمر �أو حنطة– في�شترط ل�صحته التعيين دون التقاب�ض لأن البدل
في غير ال�صرف يتعين بمجرد التعيين قبل القب�ض  ،و يتمكن م�شتريه بمجرد التعيين من
الت�صرف فيه و لذلك ال ي�شترط قب�ضه ل�صحة العقد  ،بخالف البدل في ال�صرف ف�إنه ال
يتعين بدون القب�ض � ،إذ القب�ض �شرط في تعيينه  ،حيث �أن الأثمان ال تتعين مملوكه �إال به ،
و لذلك كان لكل من العاقدين تبديلها بمثلها قبل ت�سليمها.102
 -98مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل  ،حلمد عام�ش � ،ص ، 511/2ت  ، 1299 :دار الفكر بريوت  ،ط� ، 1ستة . 1984
 -99امل�ستدرك علي ال�صحيحني  ،لأبي عبد اهلل احلاكم  ،كتاب البيوع  ،ج� ، 2ص ، 34حديث رقم ( . ) 9251
� -100سبق تخريجه � ،ص
 -101رو�ضة الطالبني و عمدة املتقني  ،ليخي بن �شرف الدين النووي  ، 873 /3 ،املكتب الإ�سالمي بريوت  ،ط5891 ، 2م ,
 -102رد املحتار علي الدر املختار  ،البن عابدين . 871- 271/2
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�أرى �أن ما ذهب �إليه الجمهور من ا�شتراط التقاب�ض في المجل�س في بيع الأموال الربوية
هي الأولي بالأخذ و االعتبار عمال بالكيفية التي ن�ص عليها الحديث  ( :يدا بيد ) حتي ال
ي�ؤدي الت�أخير �إلي التفا�ضل الذي ي�ؤدي بدوره �إلي الربا المحرم �شرعا و الذي يبدو لي و
اهلل اعلم انه ال مانع �شرعا من عقد الأموال الربوية عن طريق و�سائل االت�صال الحديثة ،
ف�أن الجمهور ي�شترطون التقاب�ض في المجل�س في بيع بع�ضها ببع�ض ف�أن هذا ال�شرط ممكن
تحقيقه مع عقدها بالو�سائل الم�ستحدثة وذلك عن طريق التوكيل  ،ب�أن يكون لكل واحد من
المتعاقدين ن وكيل يقوم بعملية القب�ض نيابة عن موكله  ،فمثال « �إذا قامت �شركة ب�إر�سال
فاك�س �إلي �أحدي ال�شركات بطلب �شراء �صفقة من القمح من نوع معين مقابل �صفقة من
نف�س النوع �أو من نوع �آخر يجوز �أذا تم القب�ض في نف�س المجل�س  ،ب�أن يكون لكل منهما
وكيل �سواء �أكان هذا الوكيل �شخ�صا « �أم مندوبا « يتمثل في هيئه �أو فرع لهذه ال�شركة في
البلد الآخر .
ثالثا  :عقد ال�سلم :
103
في اللغة  :ال�سلم له معاني كثيرة منها ال�سلف و يقال �سلم و �أ�سلف بمعني واحد.
ال�سلم في اال�صطالح  :عقد يحقق لونا « من �ألوان اال�ستثمار  ،كما �أنه �صورة تطبيقية
للتعاون في ظل ال�شريعة الإ�سالمية .
عند الحنفية  :بيع �آجل بعاجل.
105
عند المالكية  :بيع يتقدم فيه ر�أ�س المال و يت�أخر الثمن لأجل.
106
عند ال�شافعية  :بيع �شئ مو�صوف في الذمة ببدل يعطي عاجال.
107
عند الحنابلة  :هو عقد علي مو�صوف في الذمة م�ؤجل بثمن مقبو�ض في مجل�س العقد .
104

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية و ال�شافعية �إلي �أنه ي�شترط في �صحة عقد ال�سلم قب�ض
108
الم�سلم �إليه ر�أ�س المال قبل االفتراق  ،ف‘ن تفرقا قبل قب�ضه ف�سد العقد .
وذهب المالكية �إلي �أنه ي�شترط في �صحة ال�سلم قب�ض ر�أ�س المال قبل تفرقهما �أو بعده بمده
 -103ل�سان العرب  ،لإبن منظور  ، 295/12 ،مادة « �سلم «
 -104البحر الرائق  ،البن جنيم � ،ص ، 186/6:دار املعرفة بريوت  ،بدون .
 -105ال�شرح الكبري علي خمت�صر خليل  ،لأحمد الديردير . 3/195 ،
 -106رو�ضة الطاليني و عمدة املتقني  ،ليحي بن �شرف الدين النووي  ، 3/4 ،ط املكتب الإ�سالمي بريوت  ،ط 1405 ، 2هـ .
 -107الإن�صاف يف معرفة اخلالف عالء الدين للمرداوي  ، 84/5 ،ت  ، 885 :دار �إحياء الرتاث العربي بريوت  ،ط� ، 1سنة  1377هـ
 -108الفقه الإ�سالمي و �أدلته  ،لوهبة الزحيلي � ،ص. 285 :
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ي�سيره كاليومين �أو الثالثة � ،سواء كان هذا الت�أخير ب�شرط �أو بغير �شرط عمال بالقاعدة
الفقهية الكلية ( ما قارب ال�شئ يعطي حكمه ف�إن ت�أخر قب�ضة �أكثر من ذلك بطل العقد )
�آراء الفقهاء حول �إمكانية عقد ال�سلم بالو�سائل الم�ستحدثة :
�أوال المانعون لقعد ال�سلم بالو�سائل الم�ستحدثة :
مجمع الفقه الإ�سالمي � :أن مجل�س العقد المنعقد في الفقه الإ�سالمي بجده في المملكة العربية في
109
مار�س  1990قرر � :أنه ال يجوز عقد ال�سلم بالو�سائل الحديثة نظرا ال�شتراط تعجيل ر�أ�س المال.
و هذا مبني علي ر�أي الجمهور الذين ي�شترطون قب�ض ر�أ�س مال ال�سلم في مجل�س العقد قبل
االفتراق خ�شية الوقوع في بيع الدين بالدين و هو منهي عنه .
و �أرى �أنه في ظل التطور الهائل لو�سائل االت�صال الحديثة  ،ف�أنه ال مانع من عقد ال�سلم
من خالل هذه الأجهزة التي يتم بها االت�صال مبا�شرة لأن عملية ا�شتراط القب�ض الفوري و
تعجيل ر�أ�س المال �أمر ممكن عن طريق هذه الو�سائل ف�إنه من الممكن لرب ال�سلم �أن يقوم
بدفع ر�أ�س المال �إلى الم�سلم �إليه الذي تعاقد معه من خالل هذه الو�سائل عن طريق الدفع
االلكتروني ب�إر�سال �شيك االلكتروني ي�ستلمه الم�سلم �إليه في اللحظة و يعتبر قب�ضا « لأن
قب�ض ال�شيك قب�ض لمحتواه.
�أما المالكية فيجيزون ت�أخير دفع ر�أ�س المال �إلي ثالثة �أيام فما دونها .
وبناء عليه يجوز عقد ال�سلم بالو�سائل الم�ستحدثة لأنه من الممكن عقد ر�أ�س المال في �أقل من
هذه المدة من خالل هذه الو�سائل و هو ما تقت�ضيه طبيعية هذا الع�صر في المعامالت  ،بما
ال يخالف ال�شريعة في القواعد الخا�صة بالعقود .
لقد �أنزل اهلل الكتاب و الميزان ليقوم النا�س بالق�سط و الكتاب هو الهادي �إلي الحق و
الميزان  ،و هو الذي توزن �أعمال الخلق فيعرف عدلها من عائلها  ،و �صحيحها من فا�سدها ،
و ترد الفروع �إلي �أ�صولها  ،و يلحق النظير بنظيره  ،و يعطي حكمه مع الجواز و المنع كما في
ر�سالة �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه لأبي مو�سي الأ�شعري « الفهم الفهم فيما �أدليه �إليك  ،و رد
عليك مما لي�س في القر�آن وال �سنة  ،ثم قاي�س الأمور عند ذلك  ،و اعرف الأمثال  ،ثم �أعمد
فيما تري �إلي �أحبها �إلي اهلل و �أ�شبهها بالحق  ،و لهذايعتبر من الجور و عدم العدل �إلحاق
الحرام بالحرام  ،وكذا عك�سه بحجة رواجه و �شيوعه بين النا�س � ،أو م�سايرته لتطور �أو حكم
 -109االقت�صاد الإ�سالمي و الق�ضايا الفقهية  ،علي �أحمد ال�سالو�س � ،ص. 762
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الأنظمة بموجبه  ،و كل تعامل �أو ا�شتراك ينافي ال�شرع فهو باطل  ،وقد كثر في هذا الزمان التعاقد
بالو�سائل الحديثة علي اختالفها  ،و منها ما يجري علي �أ�صول ال�شرعية  ،و بع�ضها ظاهر الف�ساد
في بع�ض العقود لمعار�ضته ال�شريعة و قواعدها  ،و �إن ا�ستفادة التعاقد بهذه الو�سائل بين
النا�س ال ي�صيرها حجة علي �إطالقها  ،و من هنا كان ال بد من النظر في العقود التي تبرم
عبر هذه الو�سائل  ،و تطبيقها علي ما ي�شاكلها من نظائر  ،ثم الحكم عليها بالميزان العادل
علي �ضوء الن�صو�ص ال�صحيحة و القواعد الم�سلمة  ،الم�ؤدية �إلي تحقيق مق�صد ال�شارع
علي �أن يكون �سليما من الأهواء و الأغرا�ض .
تعريف الو�سائل لغة:
هي ما يتو�صل به �إلى ال�شيء  ،ويتقرب به �إليه  ،والجمع و�سائل  ،والو�سيلة جمع و�سيلة .تو�سل �إلي ربه
بو�سيلة � ،أي تقرب �إليه بعمل  ،وت�أتي الو�سيلة بمعنى المنزلة والقربة والدرجة والحاجة  ،وبمعني
الرغبة111وقال ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم « فمن �س�أل لي الو�سيلة حلت له �شفاعتي 112قال
الإمام القرطبي في تف�سيره  :في قوله تعالي )�أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ َي ْب َت ُغونَ ِ�إ َلى َر ِّب ِه ُم ا ْل َو ِ�سي َل َة
(113نزلت هذه الآية في نفر من العرب  ،كانوا يعبدون نفر من الجنيون  ،ف�أ�سلم الجنيون  ،ولم
ي�شعر الذين كانوا يعبدونهم من الإن�س بذلك فنزلت هذه الآية .
110

قال ابن عبا�س  :يبتغون �أي يطلبون من اهلل الزلفة  ،والقربة  ،ويت�ضرعون �إليه يطلبون
الو�سيلة � ،أي الجنة .
وقال ابن كثيررحمه اهلل  :الو�سيلة هي التي يتو�صل بها �إلي تح�صيل المق�صود و�أي�ضا علم
على �أعلى المنزلة في الجنة  ،وهي منزلة النبي �صلي اهلل عليه و�سلم وهي �أقرب �أمكنة
الجنة �إلي العر�ش.114
وجاء في �صحيح البخاري عن جابر ر�ضي اهلل عنه قال  ،قال ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه
و�سلم « من قال حين ي�سمع النداء ال ّلهم رب هذه الدعوة التامة وال�صالة القائمة �آت محمد
الو�سيلة والف�ضيلة  ،وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له �شفاعتي يوم القيامة».115
 -110ل�سان العرب البن منظور  ، ،مادة و�سل 724/11مرجع �سابق.
 -111ل�سان العرب  ،البن منظور  ، 724/11 ،مادة و�سل
� -112أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ، 288/1 ،حديث رقم ( ، )384كتاب ال�صالة باب ا�ستحباب القول
� -113سورة الإ�سراء  ،الآية 57
 -114مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية  ،لل�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور � ،ص  ، 148حتقيق املي�ساوي ،ط 1دار الأنفا�س 1999 ،م
� -115صحيح البخاري  ،للأمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري  ، 222/1كتاب الأذان  ،باب الدعاء عند النداء رقم احلديث . 589
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الو�سيلة 116في ا�صطالح الأ�صوليين -:
ق�سم الأ�صوليين الو�سائل ا�صطالحا �إلي ق�سمين � ،أحدهما  :عام  ،والآخر خا�ص .
الو�سائل في اال�صطالح العام  :هي الو�سائل المف�ضية �إلي الم�صالح والمفا�سد قال الإمام
القرافي وموارد الأحكام علي ق�سمين  ،مقا�صد وهي المت�ضمنة للم�صالح والمفا�سد  ،وفي
نف�سها و�سائل  ،وهي الطرق المف�ضية �إليها .
ويالحظ من هذا التعريف اتفاق اال�صطالح العام بالو�سائل مع المعني اللغوي  ،و�إن
اال�صطالح العام للو�سائل يطلق في مقابل المقا�صد  ،كما يدخل في الو�سائل في اال�صطالح
العام �أمران هما.
�أو ًال  :الطرق الم�ؤدية �إلي الم�صالح  :كالأ�سباب وال�شروط ال�شرعية .
ثاني ًا  :الطرق الم�ؤدية �إلي المفا�سد  :كالحيلة الباطلة والذرائع المف�ضية �إلي الحرام .
الو�سائل في اال�صطالح الخا�ص  :هي الطرق المف�ضية �إلي تحقيق م�صلحة �شرعية .
ويالحظ من هذا التعريف �أن فيه تقييد للمعنى اللغوي للو�سيلة � ،إذ هو خا�ص للو�سيلة
الم�ؤدية �إلي الم�صالح فقط دون الو�سائل الم�ؤدية �إلي المفا�سد  ،كما �أن الو�سائل بالمعنى
الخا�ص تطلق علي مقابل الذرائع  ،و�أن الو�سائل بمعني الخا�ص يدخل فيها كل ما يتوقف
عليه تحقيق الم�صالح ال�شرعية وتطبيق الأحكام المر�ضية من لوازم و�شروط و�أ�سباب
و�صيغ و�ألفاظ.117
المعنى المق�صود بالو�سائل في البحث:
�إن المعنى المق�صود بالو�سائل الم�ستحدثة هو المفهوم الذي يطلق علي �أي �شيء يحمل
المعرفة بين م�صدر هذه المعرفة والم�ستقبل لهذه المعرفة  ،وجمع هذا المفهوم و�سائل ،
فالتلفزيون والأفالم و�أجهزة المذياع و�أجهزة الت�سجيل « الكا�ست» والفيديو ك�ست  ،وال�صور
المطبوعة  ،و�أجهزة العر�ض ال�ضوئية  ،تعتبر كلها و�سائل للتخاطب .
الفرق بين الو�سائل والو�سائط -:
الو�سائط جمع و�ساطة  ،والو�ساطة بفتح �أوله م�صدر الفعل و�سط  ،وو�سط ب�ضم عين الفعل
 -116الفروق  ،لأبي العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن �أبي العالء امل�صري القريف  ،ج� ، 1ص ، 55ط دار املعرفة بريوت ،
دار �إحياء الكتب العربي
 -117القواعد والأ�صول اجلامعة  ،البن �سعدي � ،ص 11-10 :
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وفتحها م�صدر من فعل علي فعاله  ،قيا�س مطرد  ،والقيا�س في م�صدر فعل الفعالة ال الفعل
مما جاء فيه الفعالة  ،كالو�سامة والقيامة والمالحة واال�سم  :الو�سيط .
قال ابن الأثير 118رحمه اهلل  :والو�ساطة معاني منها  :التو�سط في الحق والعدل والح�سب
والن�سب وال�شرف  ،ويقال رجل و�سيط �أي ح�سيب في قومه. 119
الو�سيط لغة  :هو المتو�سط بين المتخا�صمين والمتو�سط بين المتتابعين �أو المتعاملين
والمعتدل بين ال�شيئين والجمع و�سطاء.120
وتطلق الو�ساطة علي العمل الذي يقوم به الو�سيط  ،يقال تو�سط بينهم �أي عمل الو�ساطة ،
121
و التو�سط في كل �شئ �أعدله.
كما يبدو �أنه ال فرق بين الو�سائل و الو�سائط  ،ف�إن الو�سائل الحديثة كالآلآت و غيرها من
الو�سائل الكتابية كالفاك�س و ما ي�شبهه من الو�سائل التكنولوجية الحديثة � ،أو اللفظية ال�صوتية
« كالتلفزيون  ،و الراديو  ،و الكا�ست  ،و غيرها تلعب دور الو�سيط بين الموجب و القابل  ،و
كذلك الو�سائط ف�إن الو�سائط تطلق علي الذي يقوم به الو�سيط بين المتعاقدين كالمنادي .
ن�ش�أة الو�سائل الم�ستحدثة و تطورها :
كانت ال�شائعات �أول �شكل من �أ�شكال الإعالم �أو الإي�صال  ،و هو ما يعرف ب�إ�سم ات�صال
الم�سموع �أو المرحلة ال�سمعية في تطور �أ�شكال االت�صال  ،و كانت الأخبار تنتقل من الفم
�إلي الأذن  ،و بانتقالها كانت تحور �أو ت�ضخم بل تغير و ت�شوه بحيث ت�ضيع حقيقتها في �أحيان
كثيرة  ،و �إننا �سنختار بين الواقع و الخيال �أو الأ�سطورة  ،وفي المجتمعات الب�شرية الأولي
 ،نجد �أن الأت�صال كان يلبي حاجات دينية عند الأن�سان  ،و لكن حاجاته جديدة ظهرت ،
حيث بد�أت تتكون الأنظمة ال�سيا�سية و تمد نفوذها �إلي �أقاليم وا�سعة  ،ففراعنة م�صر كانوا
ين�شرون �أوامرهم �إلي �أقا�صي الأر�ض التي يحكمونها  ،فكانوا يكتبون مرا�سيهم و ير�سلونها
�إلي كل مكان  ،كما كانوا ي�أمرون بحفر هذه المرا�سم علي جدران المعابد ليقر�أها النا�س
ليكونوا علي علم بها  ،و قد عرفت الب�شرية هذه النوع من االت�صال بعد �أن اكت�شف الإن�سان
الكتابة و عرفت  ،هذه المرحلة منه با�سم االت�صال المخطوط �أو المن�سوخ � .أما الخبر
� -118سري �أعالم النبالء ملحمد ابن �أحمد ابن عثمان الذهبي – م�ؤ�س�سة الر�سالة 1422-هـ 2001 -م – ج�– 3ص 489
 -119امل�صباح املنري  ،البي املكارم املطرزي � ،ص  ، 659مادة « و�سط « ط  :دار الكتاب العربي
 -120املعجم الوجيز لإبراهيم مدكور � ،ص  ، 668مادة و�سط « د  :دار الكتاب العربي .
 -121ترتيب القامو�س املحيط علي طريقة امل�صباح املنري  ،لطاهر �أحمد الزاوي  ، 61/4 ،ج ، 2ط ، 2مطبعة عي�سي البايل احللبي .
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المخطوط فقد ظهر في القرن ال�ساد�س ع�شر  ،و �أ�ضحي مناف�سا خطيرا للخبر المخطوط
 ،فا�ستطاع الأول ينت�صر علي الثاني و �أن يحتفظ بم�ستواه في مقابلة الآخر .
و هكذا انت�شرت الأوراق الخيرية  ،و تطورت �إلى �أن �أ�صبحت �صحيفة  ،و ظلت هذه ال�صحيفة
و�سيلة االت�صال الوحيدة � ،إلى �أن كانت الطفرة الكبرى ب�إكت�شاف « الال�سلكي « الذي ك�سر
حاجز الم�سافة والزمن  ،ثم تطورت و�سائل االت�صال بالطرد و الزمن و االختراعات لت�صل
�إلى�أعلى م�ستوياتها من خالل الأقمار ال�صناعية فكانت تجوب الف�ضاء ليل نهار.
و باختراع ال�سينما ثم الراديو فالتلفيزيون  ،ثم ال�شبكات الإذاعية و التلفيزيون الدولية و
القنوات الف�ضائية و الأقمار ال�صناعية  ،و�شبكة الإنترنت � ،أ�صبح الإن�سان محا�صر من كل هذه
الو�سائل مجتمعة يت�أثر فيها  ،و �أ�صبح العالم كله قرية �صغيرة و �سوف يم�سي هذا العالم الذي
نعي�ش فيه عالم االلتزام كامل  ،يكون كل �إن�سان فيه مو�ضع عناية الآخرين و اهتمامهم.122
تنق�سم الو�سائل �إلي ق�سمين  :و�سائل االت�صال ال�سلكية  ،و و�سائل االت�صال الال�سلكية .
و قد عرف الإتحاد الرو�سي  :ب�أنها عملية �إنتفال �أو �إر�سال �أو ا�ستقبال الرموز �أو �إ�شارات �أو
كتاب �أو �أ�صوات �أو معلومات �أيا كانت طبيعتها  ،بوا�سطة �آلية ب�صرية �أو كهرباء ال�سلكية �أو
123
�أي �أنظمة الكترومغناطي�سية �أخري .
و هذه الو�سائل منها ما ي�سير عبر كوابل �أر�ضية �أو بحرية �أو محطات ال�سلكية كبيرة تعتمد
علي �أجهزة �إر�سال و ا�ستقبال �أو مجموعات هوائية لكل منها �أو ت�ستخدم الأقمار ال�صناعية
كو�سيلة و�سيطة لتحقيق ات�صالها هذا و يمكن تق�سيم الو�سائل الم�ستحدثة ثالثة �أق�سام /1 :
و�سائل النقل المبا�شر  /2و الو�سائل الحديثة لنقل المكتوب مبا�شرة  /3و الو�سائل الحديثة
لنقل ال�صوت و ال�صورة و الكتابة مبا�شرة.
 /1الم�س�ألة الأولي و�سائل النقل المبا�شرة :
و ت�شمل الهاتف و الراديو و التلفيزيون.
تعريف الهاتف  :جهاز نقل الأ�صوات بوا�سطة �سلك معدني  ،و كابالت كهربائية عبر الأر�ض �أو البحر
�أو عن طريق الأقمار ال�صناعية  ،و �صاحب هذا االقتراع هو الأمريكي « جراهام بل» عام 1876م .

124

 -122و�سائل االت�صال و تطورها خلليل �سايات � ،ص ، 11- 9 :مكتبة الأجنلو امل�صرية  ،ط9
 -123االت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية يف الوطن العربي  ،مي�سر حمدون �سليمان � ،ص ، 337مركز درا�سات الوحدة العربية  1982 ،م
 -124معجم امل�صطلحات الإعالمية  ،د .كرم �شلبي � ،ص 600 :وزارة ال�شروق بريوت .
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�إن�شاء العقد عن طريق الهاتف :
وال يخفي �أن التلفون ينقل كالم المتحدث فيه بدقة  ،في�سمع كل واحد منهما الأخر بو�ضوح
 ،وال يختلف الكالم من خالله عن الكالم بدون وا�سطة �سوي عدم ر�ؤية �أحدهما الأخر ،
وجود فا�صل  ،ف�إذا انتهي عقد ما من خالل الهاتف  ،و تم فيه الإيجاب و القبول مع بقية
ال�شروط المطلوبة  ،ف�إنه �صحيح ال غبار عليه  ،غير �أن عدم ر�ؤية �أحدهما الأخر  ،يجعل
احتمال التزوير و تقليد �شخ�ص �أخر �أمرا واردا.
و عدم ر�ؤية �إحداهما الأخر لي�س له عالقة ب�صحة العقود �أو عدهما  ،لأن المطلوب في باب
العقود �سماع الإيجاب و القبول �أو التقائهما ب�أي و�سيلة كانت  .و هناك عدة و�سائل وردت في
كتب الفقهاء يمكن جعلها �أ�صال يقا�س عليه العقد عن طريق الهاتف  ،و ذلك لوجود بع�ض
�أوجه الت�شابه بينهما  ،و من �أهم تلك الم�سائل :
 /1م�س�ألة التعاقد بين �شخ�صين بعيدين ال يري �أحدهما الأخر  ،لكنه ي�سمعه  ،يقول الإمام
النووي  « :لو تناديا و هما متباعدين و تبايعا �صح البيع بال خالف «
� /2إذا قال �شخ�ص بعت لفالن كذا  ،فلما بلغه الخبر قال قبلت ينعقد العقد لأن النطق
�أقوي من الكتابة .
� /3إن وجود ال�ساتر بين العاقدين ال ي�ؤثر حتي في خيار المجل�س  ،و كيف ي�ؤثر في �إن�شاء العقد .
� /4إن الأ�سا�س في العقود هو �صدور ما يدل علي الر�ضا  ،ب�صورة وا�ضحة مفهومة كما يدل
علي ن�صو�ص الفقهاء و ذلك متحقق بالهاتف  ،حيث �أن التغبير يتم من خالل اللفظ
الذي محل االتفاق بين الفقهاء125 .
مجل�س العقد والتعاقد بالهاتف :
التعاقد بالهاتف نوع خا�ص من طرق التعاقد  ،حيث يختلف عن التعاقد من الحا�ضرين في
بع�ض الوجوه  ،كما يختلف عن التعاقد بين الغائبين عن طريق الكتابة و المرا�سلة من جميع
الوجوه  ،و نالحظ �أن في مجل�س العقد في الهاتف لكال الطرفين الرجوع عن �إيجابه عند
126
الجمهور قبل �صدور القبول منه ما دام �أنه �أ�سمع الأخر رجوعه  ،و لي�س في ذلك �إ�شكال.
كما �أنه يثبت خيار المجل�س للمتحدثين بالهاتف  ،و هو يثبت هذا الحق �إذا فارق �أحدهما
� -125شرح فتح القدير  ،كمال الدين الهمام  ، 49/3 ،ت  861 :م  :م�صطفي حممد .
 -126فتاوي الهندية امل�سمي بفتاوي العامل كريية  8/3مطبعة الأمريية ببوالك ط 1310 ، 2 :هـ .

162

مجلة ت�أ�صيل العلوم

الو�سائل الحديثة ودورها في ابرام العقود المالية ( -ر�ؤية ت�أ�صيلية)

المكان الذي تحدث فيه بالهاتف � ،أو �أن العقد الزما  ،و ي�سقط حق الخيار للطرفين بمجرد
�إنتهاء المحادثة بينهما و انقطاع الخط.127
تعريف التلفيزيون  :و�سيلة من و�سائل االت�صال يعتمد علي ال�صوت و ال�صورة في �آن
واحد لكن من طرف واحد فقط  ،و قد جمعت بين خوا�ص الإذاعة الم�سموعة و خوا�ص
الو�سائل المرئية  ،و قد يكون نقله للحوادث مبا�شرا و قد يكون غير ذلك و ين�سب اختراع
التلفزيون �إلي» يرد» االنجليزي الذي عر�ض اختراعه لأول مره عام 1926م كملة راديو
تطلق علي �إر�سال و ا�ستقبال الكلمات و الإ�شارات ال�صوتية علي الهواء ال�سلكيا و يرتبط هذا
االكت�شاف بالعالم ماركوني الذي نجح في �إتمام �أول �إر�سال ال�سلكي عام  1901م وفي 1921
معر�ض �أول �إنتاج لأجهزة اال�ستقبال الراديو في معر�ض باري�س
و الراديو �سلعة كو�سيلة تعد من �أهم و �سائل االت�صال و ذلك لأنه يعتمد علي الكلمة المنطوقة
128
ومن هنا فهو يخاطب كافة الفئات من المتعلمين و غير المتعلمين .
�إن�شاء العقد عن طريق الراديو و التلفزيون :
يمكن �إجراء العقود من خالل الراديو و التلفزيون  ،وال �سيما في الإيجابات الموجهة
للجمهور  ،فلو عر�ض �أحد من خالل الراديو �أو التلفزيون عر�ضا خا�صا ببيع �شي معين �أو
�إيجار  ،و �أو�ضح ال�شروط و الموا�صفات المطلوبة للمعقود عليه ب�شكل يزيل الجهالة عنه
 ،ف�إن هذا الإيجاب مقبول  ،ويبقي قائما �إلي �أن يتقدم �آخر فيقبله و حينئذ يتم العقد .
وكذلك يمكن �إجراء التعاقد الخا�ص من خالل �شخ�صين عن طريق الراديو  ،وذلك لأن
الركن الأ�سا�سي في العقد هو �صدور الإيجاب و القبول  ،و و�صول كل منهما �إلي علم الآخر
ب�صورة معتبرة �شرعا  ،و �إجراء العقد ب�صورة �شرعية بحيث تكون م�ستوفية لل�شروط و
الأركان و خا�صة التقاب�ض �إن وجد  .ف�إذا كان الإعالن في الراديو �أو التلفاز « الإيجاب «
خا�صا �أي لم يكن موجها �إلي الجمهور فللفقهاء �شروط في التعامل مع هذه الم�س�ألة .
 /1ذهب الحنفية و الحنابلة �إلي تقيد جواز العقد و �إبرامه ب�شرط دوام المجل�س.
130
 /2ذهب ال�شافعية �إلي ا�شتراط الفورية في قبول العقد .

129

� -127إجراء العقود الإت�صال احلديثة  ،د .وهيةالزحيلي  ،بحث من�شور يف جملة املجمع الفقه الإ�سالمي  ،عد
 -128املرجع ال�سابق نف�سه عدد ، 6ج. 2
 -129رد املختار علي الدر املختار املعروف بحا�شية بن عابدين  ،ملحمد �أمني امل�شهور ب�إبن عابدين � ،ص ، 21/4 :ط دار
الفكر بريوت  ،ط1386 ، 2هـ
 -130املجموع يف �شرح املهذب  ،ليحي بن �شرف الدين النووي  ، 169/9 ،ت  ، 676 :دار الفكر بريوت  ،بدون .
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� /3أما المالكية فا�شترطوا عدم الإعرا�ض عنه و الخروج �إلي غيره عرفا.

131

�أما الخطاب الموجه �إلي الجمهور ف�إنه ال ينتهي بل ي�ستمر �إلي �أن يت�صل به القبول �أو يحدث
عار�ض بقطعه .
و علي �ضوء ذلك  :لو قال �شخ�ص في الراديو �أو التلفيزيون بعت هذا لكلمن يريد �أو لفالن
فقبله �أخر  ،و بعث �إليه القبول  ،فقد تم العقد  .و �إذا ح�صل تزاحم فالإعتبار ب�أولوية
الو�صول �إلي علم الموجب  ،و �إذا كان ب�إذن الموجب �صح .
و الإيجاب العام الذي يقدمه �أحد عبر الراديو و التلفيزيون ال يجوز الرجوع فيه عند المالكية  ،و
كذلك الإيجابات الموجهة للجمهور مثل الجعالة ،132و �إن لم تكن الزمة من حيث هي لكنها
تف�ضي �إلى اللزوم بحيث �أتى �شخ�ص بما طلبه الجاعل  ،ف�إن الجاعل ملزم بالتنفيذ .
و �إجراء العقود بوا�سطة التلفاز تطور ب�شكل الفت النظر حتي ت�شكيل العديد من �شبكات
التلفزة التجارية لها فروع في العديد من دول العالم .
الم�س�ألة الثانية  :و�سائل نقل اللفظ غير المبا�شر
وهذه الو�سائل ت�شتمل على �شريط الت�سجيل الكا�سيت  ،و �شريط الفيديو �سواء �أر�سل لعاقد
�آخر �أو بث عن طريق الراديو �أو التلفزيون �أو الفيديو  .ولك ب�أن يعر�ض الموجب بنود عقده
و �شروطه من خالل �شريط م�سجل  ،فيبعثه �إلي الآخر ف�إذا قبل الآخر  ،فقد تم العقد �سواء
�أر�سل قبوله عن طريق �شريط �آخر �أو ب�أيه و�سيلة �أخري من و�سائل التعبير.
وكذلك الأمر فيما لو قام الموجب ب�إر�سال �إيجابه المتعلق بعقد معين و نوعه عن طريق
�شريط فيديو � ،صور فيه و هو يتحدث ب�إيجابه  ،ف�إذا قبل الآخر في مجل�س الو�صول  ،فقد
تم العقد �سواء �أر�سل قبوله عن طريق الفيديو �أو �أية و�سيلة �أخري .
الو�سائل الحديثة لنقل الكتابة :
ت�شمل هذه الو�سائل  :البرقية و التلك�س و الفاك�س حيث تطورت هذه الو�سائل ب�شكل عجيب ،
حتى �أ�صبح في مقدور الإن�سان �أن ينقل ما كتبه خالل ثوان � ،أو دقائق معدودة �إلي المكان
الذي يريده ما دام لديها جهاز الفاك�س � ،أو التلك�س  ،حيث ينقل حرفيا  ،بل الفاك�س ينقل
�صورة منه طبق الأ�صل فيوا�صله �إلي الجهاز الآخر مهما كان بعيدا.
 -131الفروق لأحمد �إدري�س �شهاب الدين القرايف � ،ص ، 172/3 :ت 648 :ط ، 1دار �إحياء الكتب العربية القاهرة � ،سنة 1346هـ
 -132اجلعالة  :هي التزام جعل �أو اجر معني ملن يقوم بعمل معني بدون حتديد �أمد معني  ،و هي عقد جائز غري الزم
كتقدمي ملن يرد متاعا �ضائعا �أو غري ذلك – معجم مقايي�س اللغة – مرجع �سابق –ج� -1ص 36
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و �أما حكم العقود من خالل جهاز الفاك�س فهو كحكم التعاقد بالكتابة �سواء ب�سواء � ،إذ �أنه
ينقل �صورة حقيقة من الخطاب و التوقيع دون �أي تغير � ،أو تبديل فكما �شرحنا �سابقا  ،ف�إن
جهاز الفاك�س حينما ت�ضع عليه الورقة المطلوب نقلها �إلي �آخر و ت�ضغط علي الزر الخا�ص ،
ف�إنه ي�صوره لك �صورة وير�سلها �إلي الجهاز الثاني لتظهر ال�صورة بو�ضوح علي الورقة في
133
الجهاز الثاني .
و علي �أية حال ف�إن التعاقد بهذه الأجهزة ي�شابه التعاقد عبر الكتابة  ،وقد �سبق ذكر �آراء
الفقهاء في هذه الم�س�ألة  ،لتو�ضح حكم �إجراء العقود بهذه الو�سائل الحديثة ال بد من بيان
مجل�س العقد فيها  ،ووقت تمام العقد .
مجل�س العقد في التعاقد بالبرق  ،و التلك�س  ،و الفاك�س:
عالج الفقه الإ�سالمي هذه الم�س�ألة عند بحثه عن مجل�س العقد بين الغائبين �سواء كان عن
طريق الكتابة � ،أو الر�سول  ،وال بد من ذكر بع�ض الن�صو�ص للفقهاء  ،ثم التعقب عليها بالتعليق .
فقد �صرح الحنفية ب�أن الأ�صل هو �إتحاد المجل�س  ،ب�أن يقع الإيجاب و القبول في مجل�س
واحد  ،و لكن مجل�س التعاقد بين الغائبين هو مجل�س و�صول الخطاب �أو الر�سول  ،قال
الكا�ساني « : 134و �أما الكتابة فهي �أن يكتب الرجل �إلي رجل � :أما بعد فقد بعت عبدي فالنا
منك بكذا ح�ضر بنف�سه  ،و خاطب بالإيجاب و قبل الآخر في المجل�س 135 « .كما جاء في
الفتاوى الهندية « : 136و الكتاب و الخطاب حتى اعتبر مجل�س بلوغ الكتاب ،الر�سالة « .
و يقول النووي137من ال�شافعية « و �إن قلنا  :ي�صح – �أي البيع بالمكاتبة – ف�شرطه �أن يقبل
المكتوب �إليه بمجرد �إطالعه علي الكتاب  ....و �إذا �صححنا بالمكاتبة جاز القبول بالكتابة و
باللفظ  ،ذكر �إمام الحرمين و غيره ....قال الغزالي في الفتاوى � « :إذا �صححنا بالمكاتبة ،
فكتب �إليه فقبل المكتوب �إليه ثبت له خيار المجل�س ما دام في مجل�س العقد»138
 -133حكم �إجراء العقود االت�صال الحديثة د .علي القراةداغي � ،ص ، 45بحث من�شور في مجلة الفقه الإ�سالمي  ،العدد  6 :ج . 2
 -134هو �أبو بكر ابن م�سعود ابن �أحمد الكا�ساني الحنفي – كتاب بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع –للإمام عالء
الدين �أبي بكر ابن م�سعود الكا�ساني–ج�-1ص  – 5ط1406 – 2هـ 1986 -م – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان
 -135بدائع ال�صنائع للك�سائي . 137/5 ،
 -136الفتاوى الهندية  ،لل�شيخ نظام  ، 9/3 ،ط دار �إحياء الرتاث العربي بيوت  ،ط ، 4دار �صادر
 -137النووي  :هو �أبو زكريا يحيي بن �شرف الدين بن حممد احلزامي ال�شافعي – ولد يف قرية نوي –عام 631هـ
 كتاب العلم وبناء الأمم للدكتور – راغب ال�سرحاين– م�ؤ�س�سة �إقراء القاهرة – 2007م – طبقات ال�شافعية –مرجع �سابق –ج� -1ص . 37
 -138املجموع يف �شرح املهذب ليحي بن �شرف الدين النووي �ص 167/ 9مرجع �سابق
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ويظهر من هذه الن�صو�ص  ،وغيرها �أن مجل�س العقد بالن�سبة للتعاقد بالبرقية � ،أو التلك�س
�أو الفاك�س  ،ف�إذا و�صل وقر�أه وقال  :قبلت � ،أو كتب الموافقة  ،فقد انعقد العقد وحينئذ لي�س
لإحداهما الحق في الف�سخ بعد انتهاء المجل�س .
يقول الكا�ساني  « :و�أما الكتابة فهي �أن يكتب الرجل �إلي رجل  :فقد بعت – كذا منك  ،فبلغه
الكتاب  ،فقال  :في مجل�سه � :أ�شريت �أي انعقد العقد – لأن خطاب الغائب كتابة  ،وك�أنه
ح�ضر بنف�سه  ،وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجل�س  ،وقال ابن عابدين »: 139ف�إن قبل
140
الغائب �صح العقد
القب�ض بالو�سائل الحديثة -:
�إن �إجراءات العقود بو�سائل االت�صال الحديثة �إنما ت�صح فيما ال ي�شترط فيه القب�ض الفوري ،
�أما �إذا بيع بمثله  ،فال ي�صح العقد بالتلفون � ،إال �إذا تم القب�ض ك�أن يكون لكل واحد منهما
وكيل للت�سليم عند الآخر �أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه ر�صيد لكليهما.
كما دل على ا�شتراط القب�ض الفوري  ،الأحاديث ال�صحيحة الثابتة  ،و�إجماع العلماء من
حيث المبد�أ  ،منها الحديث ال�صحيح المتفق عليه  .عن �أبي �سعيد الخدري ر�ضي اهلل عنه
قال  « :ال تبيع الذهب بالذهب وال تبيع الورق بالورق �إال مثل بمثل» .141وفي حديث �آخر «
نهي ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم عن بيع الذهب بالذهب والف�ضة بالف�ضة  ،والبر بالبر
وال�شعير بال�شعير والتمر بالتمر والملح بالملح �إال �سواء ب�سواء و�إذا اختلفت هذه الأ�صناف
فبيعوا كما �شئتم �إذا كان يد ًا بيد.142
الو�سائل الحديثة لنقل ال�صوت وال�صورة والكتابة مبا�شرة -:
ت�شتمل هذه الو�سائل علي الهاتف النقال « الموبايل « والكمبيوتر �إذا ارتبط ب�شبكة االنترنت
 ،ويمكن القول ب�أن هذه الو�سيلة هي ال�شبكة العالمية العنكبوتية االنترنت  ،لقد �أمكن �إزاحة
هذا المكان ب�أكثر من مائة دولة  ،واختلفت الم�سافة التي نف�صل بينها  ،وا�ستطاعت العقول
�أن تدخل هذه الدول دون جوازات �سفر  ،كما �أمكن �إ�صابة حاجزا الزمان والتنقل بين الدول
في عدة ثوان والتحدث دون متاعب  ،واختالف اللغات  ،و�أ�صبح العالم المترامي الأطراف
قرية �صغيرة نتيجة ثورة الكمبيوتر ا�سمها االنترنت .
 -139هو حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز بن �أحمد بن عبد الرحيم « املعروف بابن عابدين « �سري �أعالم النبالء –ج�-1ص 63
 -140رد املحتار علي الدر املختار البن عابدين 15/4 ،
� -141صحيح م�سلم  ،كتاب امل�ساقاة  ،باب الرباء رقم احلديث 1484 :
� -142صحيح م�سلم  ،لإمام م�سلم  ،كتاب امل�ساقاة  ،بالب ال�صرف وبيع الذهب بالورق نقد ًا  ،رقم احلديث 1587 :
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تعريف االنترنت  :عرفه البع�ض ب�أنه �شبكة معلومات عالمية عبارة عن مجموعة �شبكات
143
الحا�سب  ،مو�صولة مع بع�ضها البع�ض
وقال البع�ض ب�أنه  :و�سيلة التوا�صل عبر الكمبيوترات لي�س �إال.144
�أطلق عليها البع�ض �صفات تدل علي مكانتها التي ارتقت �إليها في هذا الع�صر فو�صفها
145
البع�ض ب�أنها مكتبة العالم في الع�صر الرقمي
ال �شك �أن الو�سائل الم�ستحدثة بالتعاقد قد لعبت دورا هاما  ،ال �سيما في مجال التجارة
الإلكترونية  ،فعن طريقها يتم توفير المعلومات عن الفر�ص التجارية و �إجراء معامالت
الت�سويق و الترويج  ،و خدمات ما قبل البيع و ما بعده  ،و ال�صيانة و ال�شحن و التفريق ،
و با�ستخدام البريد الإلكتروني يتم التعاقد علي ال�صفقات بين البائعين و الم�شترين �أو
146
الم�صدرين و الم�ستوردين  ،و يتم ت�سوية المرفوعات المتعلقة بال�صبغة الإلكترونية.
فعلي �سبيل المثال نجد �أن العقود التي تتم عبر �شبكة الإنترنت �أنها في تزايد م�ستمر و
انت�شار �سريع  ،و هذا النمو و االنت�شار ال�ضخم لم يتحقق عالميا �إال لفوائده و مميزاته .
فوائد التعاقد للو�سائل الم�ستحدثة :
 /1تخفي�ض تكاليف ال�صفقات مع تخطي العقبات و الحواجز الجغرافية التقليدية
� /2سهولة �إبرام ال�صفقات من خالل الدخول في عالقات تعاقدية بين الم�شتري و البائع
دون و�ساطة �أفراد �أو �شركات .
� /3شفافية و تدفق المعلومات و �سرعتها من خالل �شبكة الإنترنت مما يوفر معرفة مختلفة
الأ�سعار التناف�سية العالمية .
� /4سهولة عملية التعامل مع البيانات المتوفرة علي ال�شبكة وبنقر واحد علي الجهاز ممكن
تتم عملية البيع وال�شراء.147

 -143خدمات االنرتنت � ،أحمد ريان � ،ص  ، 19:من�شورات املجمع الثقايف �أبو ظبي ،ط� ، 1سنة 1997
� -144ألف باء االنرتنت  ،كر�ستيان كروملتي � ،ص  ، 9 :دار العربية للعلوم بريوت ،ط1:
 -145جملة العلوم �3: ،ص  38 :مار�س 1998
 -146الأحكام الفقهية للتعامل بالإنرتنت  ،لل�شيخ نظام يعقوب  ،جملة االقت�صاد الإ�سالمي العدد . 6
 -147املرجع ال�سابق نف�سه العدد 6
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عيوب التعاقد بالو�سائل الم�ستحدثة -:
 /1عدم قدرة الم�ستورد علي ر�ؤية ال�سلعة قبل طلب �شرائها.
 /2احتمال حدوث تعاقدات �صورية با�ستخدام �شبكة االنترنت .
� /3إمكانية ا�ستخدام البطاقات الإئتمانية المزيفة لل�شراء بوا�سطة �شبكة االنترنت عن �سرقة
�أرقام تلك البطاقات  ،خالل تداولها عبر ال�شبكة  ،ومن ثم يتحمل �أ�صحاب تلك البطاقات
148
�أعباء عملية �شراء ب�ضائع �أو الح�صول علي خدمات لم يقوموا بطلبها �أو تنفيذها
�إال �أنه �أمكن التغلب علي هذه العيوب الأخيرة من خالل �إن�شاء وحدة ا�ستخراج هويات
الكترونية لكل من العميل والتاجر والبنك تعمل علي ا�ستخراج هذه الهويات .
هذا بالن�سبة للمعامالت التجارية ولكن لم يقت�صر الأمر علي هذا النوع من العقود بل تعداه
�إلي عقود الأحوال ال�شخ�صية حيث �أن الزواج والطالق عن طريق الو�سائل الحديثة �أخذ في
االنت�شار فالزواج عن طريق الحا�سب
الآلي يتم عن طريق �إعطاء الكمبيوتر معلومات عن ال�شخ�ص الذي يريد الزواج رج ًال كان
�أو �أمراة وعن طريق توافر المعلومات لدي الكمبيوتر عن موا�صفات الراغبين في الزواج
يمكن للحا�سب الآلي اختيار وتحديد ا�سم الزوج �أو الزوجة المنا�سبة � ،أما بالن�سبة ل�شبكة
المعلومات الدولية االنترنت ف�إن الأمر يختلف عن باقي و�سائل االت�صال فهي تتيح الإر�سال
واال�ستقبال وبذلك يمكنها عقد لقاءات الكترونية بين الأفراد والجماعات .
�أ�شكر اهلل العلي القدير و�أحمده �أن وفقني لكتابة هذا البحث وقبل �أن �أطوي هذا البحث
�أعر�ض خال�صة ت�شير �إلي �أبرز و�أهم النتائج والتو�صيات :
� /1أن الفقه الإ�سالمي بمرونته ظل و�سيظل مهما تغيرت الوقائع �شكال» و م�ضمونا» �صالحا
لإ�سباغ قواعده و�ضوابطه علي كل ما ي�ستجد من وقائع .
 /2لي�س في ال�شرع ما يمنع من تقبل م�ستحدثات العقود مع مراعاة عدم مخالفه مق�صود ال�شارع .
/3ال مانع �شرعا من ا�ستخدام الو�سائل الحديثة خا�صة الإنترنت ف�أن �ش�أنها �ش�أن �سائر
القنوات الف�ضائية لأنها و�سيلة من و�سائل ال يقال فيها حالل وال حرام  ،و �إنما حرمتها
بالن�سبة لما ت�ستخدم له
 -148املرجع ال�سابق نف�سه العدد 6
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 /4يلزم الحيطة و الحذر وبذل الجهد قبل �أن يحكم علي عقد ب�أنه حالل �أو حرام .
 /5ي�شترط في التعاقد بالو�سائل الحديثة ما ي�شترط في التعاقد التقليدي بالن�سبة
للمتعاقدين و المحل و ال�صيغة ماعدا اختالف �شكلي في الو�سائل .
 /6ال مانع �شرعا « من التعاقد بالو�سائل الحديثة كالمرا�سلة و الهاتف و الو�سائل المرئية
 ،وال ي�شترط في مجل�س العقد �أن يكون كال المتعاقدين في مكان واحد  ،بل هو زمن
تبليغ القابل للموجب
� /7أن عدم ر�ؤية �أحد المتعاقدين للآخر �أثناء التعاقد ال ي�ؤثر على �صحة العقد قيا�سا» على
التعاقد بين غائبين الذين يف�صل بينهما �ساتر .
 /1يجب �أن تت�ضافر الجهود لمزيد من البحث و المعالجة لمثل هذه الأمور الحديثة  ،ابتغاء
مر�ضاه اهلل تعالي  ،تحقيقا لتال�ؤم مع متطلبات الع�صر ،و مقت�ضيات التطور .
 /2من الأف�ضل عدم ا�ستخدام الو�سائل الحديثة في الأمور ال�شخ�صية لأنها و�سيلة فورية ال تدع
ل�صاحبها مجاال لمواجهة ما بينه و بين �أهله .
� /3إن �أعداء الإ�سالم قد نجحوا في ا�ستخدام الو�سائل الحديثة و بخا�صة االنترنت و توظيفها
لخدمة دعواتهم الباطلة في ت�شويه �صور الإ�سالم  ،لذلك ف�إن علي الأمة الإ�سالمية اليوم
�أن ت�سعي لال�ستفادة من هذه التقنية الحديثة من �أجل ن�شر تعاليم الإ�سالم و �أحكامه و
تعاليمه كما نحبه دينا « عالميا « �صالحا « لجميع الب�شر في كل زمانو مكان .
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فهر�س الم�صادر و المراجع :
�أوال  :القر�آن الكريم
ثانيا  :كتب التف�سير
� /1أحكام القر�آن  ،لأبي بكر �أحمد بن علي الرازي  ،تحقيق محمد ال�صاد قمحاوي  ،ط دار
�إحياء التراث العربي بيروت 1405هـ
 /2الجامع لأحكام القر�آن  ،لأبي عبد اهلل محمد بن �أحمد بن �أبي بكر القرطبي  ،تحقيق
�أحمد عبد العليم البردوني  ،ط دار ال�شعب القاهرة  ،الطبعة الثانية 1372هـ .
 /3تف�سير القر�آن العظيم  ،لأبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثير  ،ط دار الفكر  ،بيروت  1401هـ .
 /4روح المعاني في تف�سير القر�آن العظيم و ال�سبع المثاني  ،لأبي الف�ضل االلو�سي  ،ط دار
�إحياء التراث العربي بيروت .
ثالثا  :كتب الحديث و �شروحه
 /1الم�ستدرك علي ال�صحيحين  ،لأي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم  ،تحقيق م�صطفي
عبد القادر عطا  ،طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 1411هـ. 1990 -
� /2سننالبيهقيالكبرى  ،لأبي بكر �أحمد بن الح�سين بن علي البيهقي  ،تحقيق محمد عبد
القادر عطا  ،طبعة دار الباز مكة المكرمة 1414هـ  19994-م .
� /3سنن �أبي دا�ؤود  ،لأبي داوود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني  ،تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد  ،ط دار الفكر  ،بيروت .
� /4سنن الترمزي  ،لأبي عي�سي محمد بن عي�سي الترمزي  ،تحقيق �أحمد محمد �شاكر و
�آخرون  ،ط دار �إحياء التراث العربي بيروت .
� /5سبل ال�سالم �شرح بلوغ المرام  ،للإمام محمد بن �إ�سماعيل ال�صنعاني  ،تحقيق محمد
عبد العزيز الخولي  ،ط دار �إحياء التراث العربي الطبعة الرابعة بيروت 1379هـ .
�/6صحيح البخاري  ،للإمام �إ�سماعيل البخاري  ،تحقيق د /م�صطفي ديب البغا  ،ط دار
بن كثير اليمامة  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة 1407هـ .
� /7صحيح �أبن ح ّيان  ،للإمام حاتم بن محمد بن ح ّيان بن �أحمد التميمي  ،تحقيق �شعيب
االرنا�ؤوط  ،ط م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بيروت الطبعة الثانية 1414هـ 1993 ،م .
� /8صحيح م�سلم  ،لأبي الح�سين م�سلم بن حجاج الق�شيري  ،وتحقيق ف�ؤاد عبد الباقي  ،ط
دار �إحياء التراث العربي بيروت .
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رابعا  :كتب اللغة العربية و المعاجم :
 /1الم�صباح المنير لأبي مكارم المطرزي  ،طبعة دار الكتاب العربي .
 /2النهاية في �شرح الحديث  ،لعز الدين �أبي الح�سن علي بن محمد بن عبد الكريم بن
الأثير  ،المكتبة الإ�سالمية بيروت .
 /3ترتيب القامو�س  ،ت�أليف محمد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ،تحقيق محمود
خاطر  ،ط مكتبة لبنان نا�شرون  ،طبعة جديدة 1415هـ 1995 -م .
 /4ل�سان العرب  ،لأبي الف�ضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي الم�صري  ،ط دار
�صادر بيروت الطبعة الأولي .
 /5معجم مقايي�س اللغة  ،لأبي الح�سين �أحمد بن فار�س بن زكريا  ،ط عي�سي الحلبي  ،م�صر .
 /6مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ال�شيخ محمد الطاهر بن عا�شور  ،تحقيق الم�ساوي  ،الطبعة
الأولي دار الأنفا�س 1999م .
خام�سا  :كتب الفقه :
 /1الأم  ،محمد بن �إدري�س ال�شافعي  ،المطبعة الأميرية ببوالق  ،الطبعة الأولي 1326هـ .
 /2الإن�صاف في معرفة الخالف  ،عالء الدين المرداوي  ،ط دار �إحياء التراث العربي
بيروت الطبعة الأولي 1377م .
/3البحر الرائق البن نجيم دار المعرفة بيروت .
 /4العناية بهام�ش �شرح القدير  ،للإمام �أكمل الدين محمد بن محمود البابتري ،ط دار
الفكر بيروت .
 /5الفتاوي الكبرى � ،أحمد بن عبد الحميد بن تميم ،تحقيق ح�سنين محمد مخلوف  ،دار
المعرفة بيروت .
 /6الفتاوى الهندية  ،لل�شيخ نظام و جماعة من علماء الهند  ،ط دار �إحياء التراث العربي
بيروت الطبعة الرابعة  ،دار �صادر بيروت .
 /7الفروع �أحمد بن �إدري�س �شهاب الدين القرافي  ،دار �إحياء المتب العربية الطبعة الأولي
القاهرة 1346هـ
 /8الفقه الإ�سالمي و �أدلته د .وهبة الزحيلي الطبعة الرابعة دار الفكر �سوريا دم�شق .
 /9القب�ض و �أحكامه د .م�سعود �سعد  ،طبعة المكتبة  ،الطبعة الأولي دار بن حزم 1995م .
 /10المجموع �شرح المهذب  ،تحقيق محمود مطرحي  ،ط دار الفكر بيروت الطبعة الأولي 1996م .
 /11المحرر في فقه بن حنبل  ،مجد الدين �أبو بركات  ،دار الكتاب العربي بيروت  ( ،ب .ت ،ب ط )
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 /12المغني علي مخت�صر الحرقي لأبي محمد بن عبد اهلل بم قدامه المقد�سي طبعة دار
الفكر بيروت الطبعة الأولي 1405هـ
 /13ال�شرح ال�صغير علي �أقرب الم�سالك �إلي مذهب مالك  ،لأحمد بن محمد الدريري ،
تحقيق م�صطفي كمال  ،دار المعارف القاهرة 1392هـ
 /14ال�شرح الكبير  ،لأبي البركات �سيدي �أحمد الدرير  ،تحقيق محمد علي�ش  ،ط دار
الفكر – بيروت .
 /15المنثور في القواعد للزرك�شي  ،لأبي عبد اهلل محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�شي ،
تحقيق د .تي�سير فائق �أحمد محمود  ،ط وزارة الأوقاف و ال�شئون الإ�سالمية  ،الكويت
الطبعة الثانية 1405هـ .
 /16بدائع ال�صانع  ،لأبي بكر عالء الدين بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساني  ،ط دار الكتاب
العربي بيروت الطبعة الثانية 1982م.
 /17حا�شية الد�سوقي للإمام بن عرفة الد�سوقي تحقيق محمد علي�ش  ،ط دار الفكر بيروت .
 /18حوا�شي ال�شرواني لل�شيخ عبد الحميد ال�شيرواني ط دار الفكر بيروت
 /19رد المحتار علي الدر المختار (( المعروف بحا�شية بن عابدين )) ط دار الفكر
بيروت الطبعة الثانية .
 /20ك�شاف القناع عن متن الإقناع  ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي تحقيق هالل
م�صيلحي م�صطفي هالل دار الفكر بيروت 1405هـ .
 /21مخت�صر خليل  ،للعالمة خليل بن �إ�سحاق بن مو�سي المالكي  ،تحقيق �أحمد بركات ،
ط دار الفكر بيروت 1415هـ .
 /22منح الجليل �شرح مخت�صر خليل  ،لمحمد علي�ش  ،دار الفكر بيروت الطبعة الأولي
1984م .
 /23مغني المحتاج  ،للإمام �شم�س الدين محمد بن �أحمد ال�شربيني الخطيب  ،دار الفكر بيروت .
 /24منهاج الطالبين  ،لأبي زكريا يحي بن �شرف النووي  ،ط دار المعرفة بيروت .
 /25نهاية المحتاج  :في �شرح المنهاج لل�شيخ محمد بن �أحمد الرملي ط م�صطفي البابي
الحلبي القاهرة 1938م .
�ساد�سا  :كتب فقهية و �أ�صولية حديثة :
 /1العقد في الفقه الإ�سالمي �أ .عبد الغفار �إبراهيم �صالح  ،طبعة 2002م 2003-م
/2المدخل في التعريف بالفقه الإ�سالمي �أ.د م�صطفي �شلبي ط دار الت�أليف 1383هـ  ،دار
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النه�ضة العربية بيروت الطبعة الأولي 1981م .
 /3المدخل لدرا�سة بع�ض النظريات في الفقه الإ�سالمي د .عبد الودود ال�سربتي  ،ط دار
المطبوعات الجامعية  ،الإ�سكندرية 1997م .
 /4المكلية و نظرية العقد في ال�شريعة الإ�سالمية  ،ال�شيخ محمد �أبو زهرة  ،ط دار الفكر
العربي  ،الطبعة الثالثة 1996م .
 /5مبد�أ الر�ضا في العقود  ،علي محي الدين الغرة داعي  ،ط دار الب�شائر  ،بيروت الطبعة
الأولي 1985م.
�سابعا  :االقت�صاد الإ�سالمي
 /1الحيازة في العقود د .نزيه حماد ط دار البيان دم�شق  ،الطبعة الأولي 1398هـ .
 /2االقت�صاد الإ�سالمي و الق�ضايا الفقهية المعا�صرة د .علي �أحمد ال�سالو�س  ،ط دار �أم
القرى للطباعة  ،ن�شر دار التقوي بلبي�س  ،الطبعة الخام�سة 1998م .
 /3الأحكام الفقهية للتعامل باالنترنت  ،مجلة الإقت�صاد الإ�سالمي  ،ال�شيخ نظام يعقوب ،
مجلة االقت�صاد الإ�سالمي العدد .6
 /4مجلة الأحكام العدلية  ،جمعية المجلة  ،تحقيق نجيب هوانيني  ،ط كار خانه تجارت
مكتبة الآداب بيروت 1877م
 /5مجلة الفقه الإ�سالمي  ،مجمع الفقه الإ�سالمي العدد ال�ساد�س و ال�سابع .
 /6المو�سوعة الفقهية وزارة ال�شئون و الأوقاف اال�سالمة  ،الجزء  ،30ط 1دار ال�صفوة 1994م
/7المو�سوعة الفقهية الكويتية ال�صادرة عن وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية  ،الكويت
الطبعة الأولي 1414هـ 1994 -م
 /8ق�ضايا فقهية في المال واالقت�صاد د .نزيه حماد  ،ط دار القلم دم�شق .
كتب في تكنولوجيا االت�صال -:
 /1االت�صاالتال�سلكية والال�سلكية في الوطن العربي �أ .مي�سر حمدون طبعة مركز درا�سات
الوحدة العربية 1982م
 /2معجم الم�صطلحات الإعالمية د� .أكرم �شلبي – وزارة ال�شروق – بيروت
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الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقه ًا وقانون ًا
د.كمال عبد اهلل �أحمد المهالوي

()1

م�ستخل�ص البحث
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �إمام المر�سلين �سيدنا وموالنا محمد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعين.
الختالف �أحكام المحاكم العليا في �أثر الإقرار المرجوع عنه على جريمة الزنا جاء هذا
البحث بعنوان (الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقه ًا وقانون ًا) ،وتكمن �أهمية المو�ضوع
في الآتي :الإقرار عمدة االثبات ،الرجوع عن الإقرار له �أثر في ا�سقاط العقوبة �إذا كانت
ثابتة بالإقرار وحده ،لتحقيق الأهداف الآتية :معرفة الإقرار و�شروط المقر ،ومعرفة �أثر
الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا ،معرفة طريقة عمل المحاكم ال�سودانية عند الرجوع
عن الإقرار في جريمة الزنا ،من �أجل الإجابة على الأ�سئلة الآتية :ما هو الإقرار؟ ،وما هي
�شروطه؟ ،ما هو �أثر الرجوع عن الإقرار على الزنا؟ ،ما هي المبادئ التي �أر�ستها المحاكم
ال�سودانية بخ�صو�ص الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا؟ ،اتبع الباحث المنهج اال�ستقرائي
والتحليلي والمقارن وذلك لطبيعة البحث ،وخرج البحث بالنتائج الآتية :الأ�صل في الحدود
�أن تدر�أ بال�شبهات ،الرجوع عن الإقرار في �أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية �شبهة
تدر�أ الحد ،من تف�سيرات الرجوع عن الإقرار ادعاء الإكراه ،عقوبة الزاني المح�صن الرجم
في �صالح الجاني �إذا كان الجريمة ثابتة ب�إقراره فقط تتيح له فر�صة الرجوع عن �إقراره
حتى �أثناء التنفيذ ،كما �أو�صى الباحث بالآتي :على الم�شرع ال�سوداني الن�ص �صراحة على
�أن الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا �شبهة تدر�أ الحد في �أي مرحلة من مراحل الدعوى
الجنائية� ،إلغاء عقوبة ال�شنق حتى الموت للزاني المح�صن والرجوع للن�ص ال�سابق الإعدام
رجم ًا ،لأنه يتنا�سب مع م�سقطات عقوبة الزنا.

� - 1أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك كلية ال�شريعة  -مدين
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مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين حمد ال�شاكرين الم�ستغفرين وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة
للعالمين �سيدنا وموالنا محمد ال�صادق الأمين و�آله و�أ�صحابه �أجمعين �أما بعد:
�إن الإقرار عند �أهل القانون والفقه هو �سيد الأدلة ولذلك ي�أخذ المرتبة الأولى في االثبات،
وعند وجود الإقرار وانعدام الأدلة الأخرى يكون الإقرار قد ت�سيد الموقف �إذا �صدقه الواقع
فتكمن الم�شكلة في الرجوع عنه ومدى �أثر هذا الرجوع على الدعوى الجنائية خا�صة جرائم
الحدود ،وهنا نتكلم عن حد الزنا ولذلك جاء هذا البحث بعنوان(الرجوع عن الإقرار في
جريمة الزنا فقه ًا وقانون ًا).
�أ�سباب اختيار المو�ضوع:
 /1اختالف �أحكام المحاكم العليا في �أثر الإقرار المرجوع عنه.
 /2تزويد مكتبات المحاكم ببحث لعله يعين القائمين على تنفيذ الحدود اال�ستفادة منه.
�أهمية المو�ضوع:
تكمن �أهمية المو�ضوع في:
 /1الإقرار عمدة االثبات .
 /2الرجوع عن الإقرار له �أثر في ا�سقاط العقوبة �إذا كانت ثابتة بالإقرار وحده.
�أهداف المو�ضوع:
يهدف المو�ضوع �إلى:
 /1معرفة الإقرار و�شروط المقر.
 /2معرفة �أثر الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا.
 /3معرفة طريقة حكم المحاكم ال�سودانية عند الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا.
م�شكلة البحث:
تكمن في معرفة الإقرار و�شروط المقر والمبادئ التي �أر�ستها المحاكم ال�سودانية ،والتي
تتلخ�ص في الت�سا�ؤالت التالية:
 /1ما هو الإقرار؟ وما هي �شروط المقر؟
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 /2ما هو �أثر الرجوع عن الإقرار على الزنا؟
 /3ما هي المبادئ التي �أر�ستها المحاكم ال�سودانية بخ�صو�ص الرجوع عن الإقرار في
جريمة الزنا؟
منهج البحث:
�أتبع الباحث المنهج اال�ستقرائي والتحليلي والمقارن وذلك لطبيعة البحث ،حيث يتم ا�ستقراء
الن�صو�ص القانونية وال�سوابق الق�ضائية والفقه الإ�سالمي وتحليل ذلك مع المقارنة.
هيكل البحث:
لغر�ض الدرا�سة تم تق�سيم البحث �إلى مقدمة وثالثة مباحث ( المبحث الأول :في الإقرار
والمبحث الثاني :في جريمة حد الزنا والمبحث الثالث :في �أثر الرجوع عن الإقرار) وخاتمة
ت�ضمنت �أهم النتائج والتو�صيات.
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الأول  :الإقرار
المطلب الأول :مفهوم الإقرار
�أو ًال :تعريف الإقرار لغة:
هـ ــو الثبوت� ،أقررت ال�شيء في مقره ليقر فالن قـ ـ ــار �ساك ـ ــن وما يتقـ ـ ــار في مكانه وق ـ ـ ــوله
ىح ٍين }� 2أي قرار وثبوت القرار في المكان تقول منه قررت
تعـ ــالىَ { :و َل ُك ْم ِفيالأَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع ِ�إ َل ِ
بالمكان بالك�سر �أقر قرار ًا �أي� ًضا بالفتح �أقر قرار �أو قرور ًا وقر بالمكان يقر ويقر الأولى �أعلى. 3
ثاني ًا :تعريف الإقرار ا�صطالح ًا فقهي ًا:
فهو �إخبار �شخ�ص عن ثبوت حق للغير عليه .4كذلك هو �إخبار �شخ�ص عن ثبوت الحق فيما
م�ضى على نف�سه�.إخبار عن حق ثابت على المخبر لغيره .وي�سمى الإقرار اعتراف ًا�.5إخبار
�شخ�ص بحق �سابق لغيره.6االعتراف بالحق ،ويكون لفظ ًا وكتابة و�إ�شارة مفهمة.7
من هذه التعاريف نقول �أن الإقرار� ( :إخبار عن ثبوت حق للغير على نف�سه فيما م�ضى ال
ً .
�إن�شاء الحق ابتداء،ويكون لفظ ًا وكتابة و�إ�شارة مفهمة،وي�سمى الإقرار اعترافا)
ثالث ًا :تعريف الإقرار ا�صطالح ًا قانون ًا:
عرفته المادة( )15من قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة  1994الفقرة ( )1الإقرار هو
اعتراف �شخ�ص بواقعة تثبت م�سئولية مدعى بها عليه.8
هو اخبار �شخ�ص بواقعة مجرمة من �ش�أنها �أن تنتج �آثار ًا قانونية �ضده مع ق�صده.9كذلك هو
اعتراف ال�شخ�ص بعبارات وا�ضحة بوقائع من�سوبة �إليه كلها �أو بع�ضها .10هو �إخبار المكلف
المختار �صراحة بحق عليه لغيره على وجه اليقين.11
� -2سورة البقرة الآية (.)36
 - 3ل�سنان العرب�،إبن منظور  ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ـ دار �إحياء الرتاث العربي ط 3بريوت لبنان1993-1413 ،م – .111/11
 -4فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام (املتوفى 861 :هـ)242/19 ،
(املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع).
 -5الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعالى ،الدكتور م�صطفى اخلن و الدكتور م�صطفى البغا وعلي ال�شربجي.202/8 ،
 -6حا�شية �إعانة الطالبني� ،أبو بكر (امل�شهور بالبكري) بن حممد �شطا الدمياطي (املتوفى  :بعد 1302هـ) [ ،هو حا�شية على
حل الفاظ فتح املعني ل�شرح قرة العني مبهمات الدين  /لزين الدين بن عبد العزيز املعربياملليباري (املتوفى  987 :هـ) ].14/4،
� -7شرح زادامل�ستقنع ،حممد بن حممد املختار ال�شنقيطي( ،3/416 ،املكتبة ال�شاملة غري مطابق للمطبوع).
 -8قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م.
 -9طرق الإثبات يف القانون  ،مرجي دليلة – اجلزائر 1991م ـ 2000م �ص � ،93أحكام االثبات ،دكتور ر�ضا املزغني طبعة 1985م� ،ص.152
 – 10حجية الإعرتاف كدليل �إدانة ،قدري عبدالفتاح ال�شهاوي ط2005 - 1م �ص2
� - 11شرح قانون الإثبات  ،عثمان حيدر �أبوزيد ط2007 1م من�شورات جامعة ال�سودان املفتوحة �ص� ،111شرح قانون
االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م ،د .حاج �آدم ح�سن الطاهر ،الطبعة الثانية 2003م� ،ص.42
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وعرفت المحكمة العليا الإقرار في �سابقة حكومة ال�سودان �ضد توبي علي �أحمد (م ع/م
ك� )1972/116/أنه الأقوال ال�صادرة عن المتهم في جريمة بوقائع تدل �صراحة ارتكابه
لتلك الجريمة.12
وخال�صة القول يمكن تعريف الإقرار( :اعتراف ال�شخ�ص ،بعبارات وا�ضحة ،بواقعة من
�ش�أنها �أن تنتج �آثار ًا قانونية �ضده مع ق�صده،و�أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه بحقيقة
الوقائع المن�سوب �إليه كلها �أو بع�ضها).
المطلب الثاني :حجية الإقرار:
�أو ًال :حجية الإقرار في الفقه الإ�سالمي:
13
متى كان الإقرار م�ستوفي ًا ل�شروطه يكون حجة فيما �أقر به  .الإقرار �سيد الأدلة ؛ لي�س
هناك �شخ�ص عاقل تتوافر فيه �شروط الإقرار لقبول �إقراره وي�شهد على نف�سه بال�ضرر
�إال �إذا كان �صادق ًا ،ومن هنا فهو �أقوى الحجج ،وقد �أخذ اهلل الإقرار على �أنبيائه وعباده
وخلقه ،كما قال تعالىِ { :منﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
الأعراف14} ١٧٢ :ويدل ذلك على عظم حجية الإقرار .15فهو خبر يحمل ظاهرهال�صدق

والكذب ،ولظهور رجحان جانب ال�صدق فيه كان حجة� ،إذ �أنه غير متهم فيما يقر به على
نف�سه.16والإقرار حجة علي المقر ي�ؤخذ به ويحكم عليه بمقت�ضاه وهو �أقوى الأدلة �إذ العاقل
ال يقر عادة وال يرتب حقا للغير على نف�سه �إال �إذا كان �صادقا في �إقراره.17
�إذن متى �صدر الإقرار من هو �أه ًال له ب�شروطه التي و�ضعت له وبدون �أن تعتريه �شبهة يكون
حجة قاطعة.
ثاني ًا :حجية الإقرار في القانون:
ن�صت المادة( )21الفقرة( )3على( :ال ي�شكل الإقرار في الم�سائل الجنائية بينة قاطعة

 -12جملة الأحكام الق�ضائية � ،1972ص.206
 -13درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،علي حيدر ،حتقيق تعريب :املحامي فهمي احل�سيني ،النا�شر  :دار الكتب
العلمية ،مكان الن�شر  :لبنان  /بريوت.290/4 ،
� -14سورة الأعراف الآية(.)172
� -15شرح زاد امل�ستقنع ،حممد بن حممد املختار ال�شنقيطي.416/4 ،
 -16املو�سوعة الفقهية الكويتية� ،صادر عن  :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية – الكويت ،الطبعة  ( :من  1427 - 1404هـ) ،تنبيه :
تراجم الفقهاء يف الأ�صل الورقي ملحقة ب�آخر كل جملد  ،فجُ معت هنا  -يف هذا الكتاب الإلكرتوين  -يف �آخر املو�سوعة تي�سريا للو�صول
�إليها  ،مع احلفاظ على ترقيم ال�صفحات ،48/6 ،املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة بالأنظمة املعمول بهايف اململكة العربية ال�سعودية،
�سعود بن عبد العايل البارودي العتيبي ،ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام ـ فرع منطقة الريا�ض ،الطبعة  :الثانية .133/1 ،1427
 -17مو�سوعة الفقه الإ�سالمي� ،إعداد  :وزارة الأوقاف امل�صرية.48/1 ،
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�إذا كان غير ق�ضائي �أو اعترته �شبهة ) .18وهذا يدل على �أن الإقرار الق�ضائي و�إذا كان
�سالم من �شبهة الإكراه ونحوها حجة قاطعة.
الإقرار حجة كاملة في �إثبات الحق �أو التهمة في حق المقرواليحتاج �إلي من ي�ؤيده ويعرف
الإقرار ب�أنه �سيد الأدلة وهذا �أمر ال�شك فيه بترجيح �صدقه متى ما �صدر ممن له الوالية
الكاملة على نف�سه وماله.19
الإقرار في الق�ضايا الجنائية بينة قاطعة في مواجهة المقر �إال �إذا كان غير ق�ضائي� ،أو كان
ق�ضائي ًا واعترته �شبهة ،فالإقرار الق�ضائي هو الذي يكون �أمام القا�ضي في مجل�س الق�ضاء.
و�أما الإقرار غير الق�ضائي ،هو �أي �إقرار يدلي به المتهم �أمام �أي �شخ�ص ب�صفته العادية� ،أو
الر�سمية خارج المحكمة .جاء في �سابقة حكومة ال�سودان �ضد محمد ف�ضل اهلل و�آخر (م ع /م
ك� ،)1988/108 /أن الإقرار غير الق�ضائي هو كل �إقرار لم يحدث في مجل�س الق�ضاء الذي
يق�ضي في الم�س�ألة المعنية بالإقرار ،وال يكون حجة �إال �إذا ع�ضد ببينات �أخرى .20
فالإقرار متى ا�ستوف �شروطه و�صدر من هو �أه ًال له ولم يعتريه �إكراه �أو خط�أ في الوقائع،
ولم يرجع عنه �صاحبه يكون حجة قاطعة.
المطلب الثالث�:شروط المقر:
اكتفى الباحث في هذا المطلب ب�شروط المقر وذلك لطبيعة البحث� ،أما فيما يتعلق ب�شروط
الإقرار الأخرى فهي مرتبطة بالم�سائل المدنية لم يتطرق لها الباحث منع ًا للإطالة.
�أو ًال� :شروط المقر في الفقه الإ�سالمي:
�أورد الفقه الإ�سالمي �شروط ًا للمقر التي تتمثل في:21
 1ـ ـ ان يكون المقر عاق ًال  ،فال ي�صح �إقرار زائل العقل كالمجنون �أو المعتوه �أو المغمي عليه
 -18قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م املادة(.3/)21
– 19حال املتهم يف جمل�س الق�ضاء� ،صالح اللحيدان ط1985-1405-3م مطابع الطوبجي –القاهرة�-ص� ،95أحكام
االثبات ،مرجع �سابق �ص.161
 -20جملة الأحكام الق�ضائية 1989م� ،ص.167
 -21حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،حممد بن �أحمد الد�سوقي (املتوفى 1230 :هـ) ( ،174/14 ،املكتبة ال�شاملة
غري موافق للمطبوع ) ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد ال�شربينى اخلطيب القاهرى
ال�شافعي ،76/6 ،الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعالى ،الدكتور م�صطفى اخلن و الدكتور م�صطفى
يب َع َلى َ�ش ْر ِح خْ َ
يب (( حا�شية البجريمي على اخلطيب ))� ،سليمان بن
ال ِط ِ
البغا وعلي ال�شربجي ،205/8 ،تحُْ َف ُة الحْ َ ِب ِ
عمر بن حممد البجريمي (املتوفى 1221 :هـ)( ،حا�شية على كتاب اخلطيب ال�شربيني امل�سمى الإقناع يف حل �ألفاظ �أبى
�شجاع ) ( ،279/8 ،املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع ) ،ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ،حممد بن �صالح بن حممد
العثيمني (املتوفى 1421 :هـ) ،دار الن�شر  :دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :الأولى� ،سنة الطبع  1428 - 1422 :هـ.483/15 ،
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�أوالنائم لفقدان �أهلية االلتزام بالن�سبة لهم لأن ه�ؤالء و�أمثالهم اليملكون القدرة على
فهم الخطاب وال القدرة على الأداء بالتالي ي�سقط عنهم التكليف.
 2ـ ـ �أن يكون المقر مختار ًا  ،ف�إن كان مكره ًا لم ي�ؤخذ ب�إقراره ويعتبر الإن�سان مكره ًا �إذا
تعر�ض ل�ضرر كبير يلحقه ب�أي وجه من الوجوه وي�صعب عليه تحمله �سواء كان الإكراه
بال�ضرب �أو �أخذ المال �أو النيل من القريب �أو بالوعيد.
 3ـ ـ �أن يكون المقر غير محجور عليه  ،ي�شترط �أن يكون المقر غير محجور عليه بمايمنع من
نفاذ الت�صرفات التي �أقر بها ف�إن �أقر ال�سفيه �أو المدين المحجور عليه عليهما بمال
ل�شخ�ص ف�إن الإقرار يتوقف حتى يفك الحجر وذلك لقيام �أهلية المقر الم�صححة
لعبارته وقت الإقرار غير �أنه وجد مانع الحجر فاذا زال المانع ظهر �أثر الإقرار.
 4ـ ـ �أن يكون المقر بالغ ًا � ،أي ظهرت عليه عالمات البلوغ الطبيعية لمن بلغ �سن الخام�سة
ع�شر من عمره.
 -5و�أ�ضاف الحنفية الحرية.22
ثاني ًا� :شروط المقر في القانون:
جاء في المادة (19ـ) الفقرة ( )1من قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م ( ،ي�شترط في المقر
�أن يكون عاق ًال ومختار ًا وغير محجورعليه وبالغ ًا �سن الم�سئولية التي ين�ص عليها القانون) .
وجاء تعريف البالغ في المادة ( )3من القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م ( « بالغ « يعنى
ال�شخ�ص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد �أكمل الخام�سة ع�شرة
من عمره , ويعتبر بالغ ًا كل من �أكمل الثامنة ع�شرةمن عمره ولو لم تظهر عليه �أمارات البلوغ).
لم يكن هناك فرق في �شروط المقر بين الفقه الإ�سالمي والقانون �سوى زاد الفقهاء �شرط
الحرية ،وهذا ال�شرط لم ي�شترطه القانون لعدم وجود الرق في ال�سودان ونخل�ص من ذلك
�أن �شروط المقر هي �شروط التكليف �إ�ضافة �إلى عدم الحجر عليه.

 -22البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن �إبراهيم بن جنيم  ،املعروف بابن جنيم امل�صري (املتوفى :
970هـ) ( ،457/19 ،املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع ).
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المبحث الثاني
جريمة حد الزنا
المطلب الأول :مفهوم الحد:
�أو ًال :تعريف الحد لغة :الحاجز بين �شيئين لئال يختلط �إحداهما بالآخر وفالن
محدود �إذا كان ممنوع ًا ك�أنه منع الرزق فيقال للبواب حداد لمنع النا�س من الدخول.23
ثاني ًا  :تعريف الحد ا�صطالح ًا فقهي ًا:
و�سميت العقوبات المقدرة حدود ًا لأنها تمنع ال�شخ�ص من الوقوع في الجريمة  ،وحدود اهلل
محارمه لأنها ممنوع عنها ،فخرج التعزير لعدم التقدير وخرج الق�صا�ص رغم �أنه مقدر ًا
لأنه حق العبد فالي�سمى حد ًا.24
الحد هو العقوبة التي قدرهاال�شرع وجبت لحق اهلل تعالى وهذا ر�أي جمهور الفقهاء وعليه
رتبوا �أبواب العقوبات في كتبهم.25
فالحد هو ما ثبت بدليل قطعي وله عقوبة مقدرة ،ما عدا الق�صا�ص ،على الراجح �أنه لي�س
من الحدود فن�ستطيع �أن نعرفه بـ( هو ما ثبت بدليل قطعي وله عقوبة مقدرة وال يجوز فيه
العفو العام �أو الخا�ص ما عدا حد القذف)
ثالث ًا :تعريف الحد قانون ًا:
لم يذكر القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م تعريف ًا للحد و�إنما اكتفي بذكر الحدود
في مادة التف�سيرات المادة ( )3بقوله («جرائم الحدود « تعنى جرائم �شرب الخمر والردة
والزنا والقذف والحرابة وال�سرقة الحدية ).في هذه الحالة ي�صار �إلى التعريف الفقهي.
المطلب الثاني :مفهوم الزنا:
/1تعريف الزنا لغة :زني الزنا والنون والحرف المعتل ال تت�ضايق وال قيا�س فيها لواحدة
على �أخرى فالأول الزنا معروف ،ويقال �أنه يمد ويق�صر ويقال في الن�سبة �إلى زنا زنويي وهو لزنيه
وزنية ،والفتح �أف�صح ،ويقال زن�أت في الجبل �أزن�أ وزن�أ ،والزناء وهو الق�صير من كل �شيء.26
 – 23معجم مقايي�س اللغة � ،أبي ح�سني �إبن الرازي – مرجع �سابق – �ص.263
 -24البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن �إبراهيم بن جنيم  ،املعروف بابن جنيم امل�صري (املتوفى :
970هـ) ( ،1/13 ،املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع ).
 – 25النظام اجلنائي يف الإ�سالم والعقوبة ،خري اهلل طلفاج – بغداد –دار احلرية للطباعة – 1982م� .ص. 145
 -26معجم مقايي�س اللغة� ،أبي ح�سني �أحمد بن الرازي، ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ ـ 1990م34 /2 ،

182

مجلة ت�أ�صيل العلوم

الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقه ًا وقانون ًا

بالغ)بر�ضى(غير مكره)
 /2تعريف الزنا في اال�صطالح الفقهي :هو وطء مكلف(عاقل
ً
27
م�شته ًا(غير �صغير) حا ًال �أو ما�ضي ًا في القبل بال �شبة ملك في دار الإ�سالم  .وهو �أي�ض ًا وطء
مكلف م�سلم فرج �آدمي ال ملك له فيه باتفاق تعمدا و�إن لواط ًا .28هو �إيالج قدر الح�شفة من
الذكر في فرج محرم م�شتهي طبع ًا ال �شبهة فيه.29و�أي� ًضا هو فعل الفاح�شة في قبل �أو دبر.30
هذه التعريفات اال�صطالحية بع�ضها �أدخل اللواط والراجح �أن اللواط من جرائم التعازير،
فن�ستطيع القول �أن نعرف الزنا ب�أنه( :هو وطء مكلف م�سلم بااليالج فرج �آدمي ولو قدر
ح�شفة طائع م�شته ًا حا ًال �أو ما�ضي ًا في القبل بال �شبة ملك  ،تمكنه من ذلك �أو تمكنها،عمد ًا).
 /3تعريف الزنا في اال�صطالح القانوني :عرفه القانون الجنائي ال�سوداني
ل�سنة 1991م (:31يعد مرتكب ًا جريمة الزنا:كل رجل وطئ امر�أة دون رباط �شرعي ،وكل
امر�أةمكنت رج ًال من وطئها دون رباط �شرعي ،يتم الوطء بدخول الح�شفة كلها �أو ما
يعادلها في القبل ،ال يعتبر النكاح المجمع على بطالنه رباط ًا �شرعي ًا).
عرف القانون الزنا بذكر الرجل تارة وذكر المر�أة تارة �أخرى بو�صف الفعل واالختيار ودون الرباط
ال�شرعي كما عرف في عرف كلمة (رجل) وكلمة (امر�أة) في المادة ( )3جنائي بقوله (رجل يعنى
الذكر البالغ و» امر�أة « تعنى الأنثى البالغة) ،كما عرف كلمة(البالغ) في نف�س المادة (يعنى
ال�شخ�ص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد �أكمل الخام�سة ع�شرة من
عمره ،ويعتبر بالغ ًا كل من �أكمل الثامنة ع�شرة ،من عمره ولو لم تظهر عليه �أمارات البلوغ).
المطلب الثالث  :عنا�صر جريمة حد الزنا:
�أو ًال :في الفقه الإ�سالمي:
تتمثل عنا�صر جريمة الزنا في:
 /1الوطء المحرم ،حيث �أن الوطء المحرم الذي يعتبر زنا هو الذي يحدث بغير ملك ،وق�س على ذلك
�أي وطء من هذا القبيل ف�إنه يعد زنا وعقوبته الحد ما لم يكن هناك مانع �شرعي من العقوبة.
 -27حا�شية رد املختار ،ابن عابدين ،ط ،2دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت لبنان1966 ،م36/4 ،
 -28ال�سمر الداين يف تقريب املعاين� ،أبو زيد القريواين ،ط ، ،1دار الفكر ،دم�شق� ،سوريا ،دت568 /2 ،
 -29حا�شية ال�شرقاوي على حتفة الطالب�،أبي يحي زكريا الأن�صاري ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،دت427 /2 ،
 -30من�صور بن يون�س ،ك�شاف القناع على منت االقناع ،ج ،4عامل الكتب ،بريوت ،لبنان1983 ،م277 ،
 - 31القانون اجلنائي ل�سنة 1991م,املادة  ،145راجع� :شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�سم اخلا�ص ،دكتور يا�سني
عمر يو�سف ،الطبعة الأولى 2001م� ،ص� ،328شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م ،عبد اهلل الفا�ضل عي�سى� ،ص.270
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� /2أن يقع ذلك في قبل �آدمي حي ،فخرج من ذلك اللواط ،فهو لي�س زنا عند ال�شافعية
والحنفية ،33ويري المالكية 34والحنابلة� 35أن ما يجب في اللواط يجب في الزنا.
 /3توافر الق�صد الجنائي؛ وذلك بوقوع الزنا ممن تتوافر فيه الأهلية من عقل وبلوغ واختيار وعلم
بالتحريم ،وذلك النعدام الق�صد من ال�صبي والمكره
ثاني ًا :في القانون:
وجاءت عنا�صر جريمة الزنا في القانون في الن�ص المادة (  )1( ) 145يعد مرتكب ًا جريمة
الزنا �(:أ )كل رجل وطئ امر�أة دون رباط �شرعي ( ،ب)كل امر�أة مكنت رج ًال من وطئها
دون رباط �شرعي  )2( ،يتم الوطء بدخول الح�شفة كلها �أو ما يعادلها في القبل )3(.ال
يعتبر النكاح المجمع على بطالنه رباط ًا �شرعي ًا .
كذلك القانون لم يدخل اللواط في جريمة الزنا لأنه ذكر الإدخال في القبل وهذا ما جاء عند
الحنفية وال�شافعية .36وقوع فعل الوطء ،وهو الذي عبر عنه الفقهاء تغييب الح�شفة ،فخرج
من ذلك عدم الإدخال كالمالم�سة والتقبيل فال تعتبر زنا .37مع الق�صد وعدم الإكراه.
فعنا�صر جريمة حد الزنا في الفقه والقانون لي�س بينهما خالف فهي �أو�صاف لفعل الزنا
مع الق�صد والر�ضا.
المطلب الرابع  :عقوبة حد الزنا:
�أو ًال :عقوبة حد الزنا في الفقه الإ�سالمي :
تختلف عقوبة الزاني في ال�شريعة الإ�سالمية �إذا كان مح�صن �أو غير مح�صن:
اج ِل ُدوا ُك َّل
 -1الزاني غير المح�صن حرا يعاقب بمائة جلدة ،قال تعالي(:الزَّا ِن َي ُة َوالزَّا ِني َف ْ
َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِما َئ َة َج ْل َد ٍة َولاَ َت�أْ ُخ ْذ ُك ْم بِهِ َما َر�أْ َف ٌة ِفي ِد ِين اللهَّ ِ ِ�إنْ ُك ْنت ُْم ُت�ؤ ِْم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم
ْال ِآخ ِر َو ْل َي ْ�ش َه ْد َع َذا َب ُه َما َطا ِئ َف ٌة ِمنَ ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ ).38
32

 -32كتاب احلاوى الكبري ـ املاوردى ،العالمة �أبو احل�سن املاوردى ،دار الن�شر  :دار الفكر ـ بريوت.223/13 ،
 -33بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين عالء الدين (املتوفى 587 :هـ)،23/15 ،
( املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع )
ال�سا ِلك �إلى �أ�شرف امل�سالك ،عبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر �شهاب الدين البغدادي املالكي.273 /1 ،
� -34إ ْر َ�شا ُد َّ
 -35املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة املقد�سي �أبو حممد ،النا�شر  :دار الفكر
– بريوت ،الطبعة الأولى .147/10 ،1405 ،
� -36شرح القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م الق�سم الخا�ص مرجع �سابق �ص� ،329شرح القانون الجنائي ال�سوداني
ل�سنة 1991م مرجع �سابق �ص.271
 -37القانون اجلنائي ( الق�سم اخلا�ص) ،حممد الفاحت �إ�سماعيل ،دار جامعة ال�سودان املفتوحة2007 ،م� ،ص 43
� -38سورة النور  :الآية (.)2
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ويغرب الرجاللبكر الزاني �إلى م�سافة الق�صر ف�أما المر�أة فان خرج معها محرمها غربت الى م�سافة
39
الق�صر و�إن لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن �أحمد �أنها تغرب الى م�سافة الق�صر كالرجل
وهذا مذهب ال�شافعي� ،40أما الحنفية لم يجعلوا التغريب جزء من العقوبة الحدية و�إنما يجعلوه
�سلطة تقديرية للإمام من باب التعزير �إن ر�أى فيه م�صلحة� ،41أما المالكية جعلوا التغريب للرجل.42
 -2الزاني المح�صن رجل كان �أم امر�أة ،يعاقب بالرجم ،والمراد بذلك هو قتل من ثبت عليه
الزنا رميا بالحجارة .43قال عمر بن الخطاب وهو جال�س على منبر الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :إن اهلل قد بعث محمد ًا �صلى اهلل عليه و�سلم بالحق ،و�أنزل عليه الكتاب،
فكان مما �أنزل �آية الرجم ،قر�أناها ووعيناها وعقلناها ،فرجم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ورجمنا بعده ،ف�أخ�شى �أن طال بالنا�س زمان �أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب
اهلل في�ضلوا بترك فري�ضة �أنزلها اهلل ،و�أن الرجم في كتاب اهلل حق على من زنا �إذا
�أح�صن من الرجال والن�سا ،و�إذا قامت البينة �أو ظهر الحبل �أو االعتراف).44
وكذلك حديث عبادة بن ال�صامت قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ( -خذوا عنى خذوا
عنى قد جعل اهلل لهن �سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفى �سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ).45
وذكر الفقهاء �شروط ًا للإح�صان منها(الحرية والعقل والبلوغ في زواج �صحيح مدخول فيه
وزاد الحنفية وال�شافعية الإ�سالم ).46
 -39المغني في فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباني ،عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة المقد�سي �أبو محمد ،النا�شر  :دار
الفكر – بيروت ،الطبعة الأولى .132/10 ،1405 ،
 -40كتاب احلاوى الكبري ـ املاوردى ،العالمة �أبو احل�سن املاوردى ،دار الن�شر  :دار الفكر ـ بريوت.188/13 ،
 -41بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين عالء الدين (املتوفى 587 :هـ)،52/15 ،
( املكتبة ال�شاملة �آليا غري موافق للمطبوع ).
ال�سا ِلك �إلى �أ�شرف امل�سالك ،عبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر �شهاب الدين البغدادي املالكي.273/1 ،
� -42إ ْر َ�شا ُد َّ
 - 43املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،مرجع �سابق ،132/10 ،كتاب احلاوى الكبري ـ املاوردى ،مرجع �سابق ،188/13
ال�سا ِلك �إلى �أ�شرف امل�سالك ،مرجع �سابق ،273/1 ،احلدود يف
بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،مرجع �سابق � ،52/15إ ْر َ�شا ُد َّ
الفقه اجلنائي الإ�سالمي املقارن ،خالد الر�شيد اجلميلي ،ط ،1مطابع الدار الهند�سية ،القاهرة ،م�صر2002 ،م� ،ص .38
� -44صحيح م�سلم ،مرجع �سابق.116/5 ،
� -45صحيح م�سلم ،مرجع �سابق.115/5 ،
 -46بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع الكا�ساين ،47 /15االختيار لتعليل املختار-ابن مودود املو�صلي  ،93/4الفواكه
الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين  ،166-165/7التاج واالكليل ملخت�صر خليل  118/12مواهب اجلليل يف
�شرح خمت�صر خليل � ، 49/18أ�سنىاملطالبفي�شرحرو�ضالطالب �،شيخالإ�سالم  /زكرياالأن�صاري 474-473/19،
،دارالكتبالعلمية  -بريوت  1422 -ه – ، 2000الطبعة  :الأولى،حتقيق  :د  .حممدحممدتامر  ،مغنى املحتاج �إلى معرفة
�ألفاظ املنهاج � ،372-371/16شرحمنتهىالإرادات ،من�صوربنيون�سبن�إدري�سالبهوتي.117- 116-115/11 ،
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ثاني ًا :عقوبة حد الزنا في القانون:
جاء في المادة (146ـ)( )1من يرتكب جريمة الزنا يعاقب �(:أ ) بالإعدام رجم ًا �إذا كان مح�صن ًا
تم تعديل هذه الفقرة �إلى الإعدام �شنق ًا حتى الموت 47وهذا التعديل فيه مخالفة لن�ص �شرعي
لأن الرجم ثابت بالأحاديث القولية والعملية ،وفيه تفويت م�صلحة للجاني �إذا ثبتت الجريمة
ب�إقراره وهذا ما �سيتم الحديث عنه عند التنويه عن �أثر الرجوع عن الإقرار في حد الزنا.
(ب) بالجلد مائة جلدة �إذا كان غير مح�صن  )2(.يجوز �أن يعاقب غير المح�صن الذكر ،
بالإ�ضافة �إلي الجلد بالتغريب لمدة �سنة .
فجعل القانون عقوبة التغريب للزاني غير المح�صن عقوبة جوازية للمحكمة وهذا ما
ذهب �إليه الحنفية.
( )3يق�صد بالإح�صان قيام الزوجية ال�صحيحة وقت ارتكاب الزنا  على �أن يكون قد تم فيها الدخول .
ق�صر القانون �شروط الإح�صان على (قيام الزوجية ال�صحيحة والدخول) 48و�أغفل بقية
ال�شروط التي ذكرها الفقهاء 49مما جعل م�ساحة وا�سعة للق�ضاء لالجتهاد ،وا�شتراط
القانون قيام الزوجية جعل المطلقة غير مح�صنة وهذا ر�أي عند ال�شيعة الإمامية وبع�ض
اجتهادات المت�أخرين كر�شيد ر�ضا.50
الفقه الإ�سالمي والقانون كالهما فرق بين عقوبة زنا المح�صن وزنا غير المح�صن فجعل في
الأولى الرجم لخطورتها ومخافة اختالط الأن�ساب ،وفي الثانية الجلد مائة جلدة مع جواز التغريب.
المطلب الخام�س  :م�سقطات عقوبة حد الزنا :
�أو ًال :م�سقطات عقوبة حد الزنا في الفقه الإ�سالمي:
ت�سقط عقوبة حد الزنا في الفقه الإ�سالمي بالآتي:
 /1وجود �شبهة الحرام المح�ض ،فال يقام الحد على من وطء غير زوجته ظانا منه �أنها
زوجته ،ولأن الحدود تدر�أ بال�شبهات فال يقام عليه الحد.
 -47وذلك يف م�شروع قانون التعديالت املتنوعة رقم ( )2ل�سنة 2016م التي �صادق عليها جمل�س الوزراء بتاريخ
اخلمي�س � -22سبتمرب 2016م.
� -48شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�سم اخلا�ص مرجع �سابق �ص� ،336شرح القانون اجلنائي
ال�سوداين ل�سنة 1991م مرجع �سابق �ص.274
 -49انظر البحث املطلب الرابع عقوبة حد الزنا يف الفقه الإ�سالمي.
 -50جملة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2007م �ص207
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� /2إذا كان مكره ًا.

� /3إذا كان غير مكلف ،فال حد على ال�صبي �أو ال�سكران �أو المجنون.
� /4إذا رجع المقر عن �إقراره� ،إذا كان الحد ثابت بالإقرار وحدة.51
ثاني ًا :م�سقطات عقوبة حد الزنا في القانون:
ت�سقط عقوبة الزنا ب�أي من ال�سببين الآتيين:
�/1إذا رجع الجاني عن �إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
�/2إذا رجع ال�شهود عن �شهاداتهم بما ينق�ص ن�صاب ال�شهادة قبل تنفيذ العقوبة.52
وكذلك ت�شمل الم�سقطات الدفوع المتمثلة في الإكراه و�سن الم�س�ؤولية الجنائية وما يعتريها.53
المبحث الثالث�:أثر الرجوع عن الإقرار:
�أو ًال� :أثر الرجوع عن الإقرار في الفقه الإ�سالمي:
�إذا ثبت الحد بالإقرار فال خالف بين جمهور الفقهاء في �أنه ال ي�سقط �إال بالرجوع عن الإقرار،
والحد يدر�أ بال�شبهة ،وذلك لما لقن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ماعز ًا الرجوع فلو لم يكن
محتم ًال لل�سقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة ،ولأن الرجوع يورث ال�شبهة ،والرجوع قد يكون
�صريح ًا وقد يكون داللة ب�أن ي�أخذ النا�س برجمه فيهرب �أو �أثناء الجلد فيهرب  ،فال يلحق به �إن
هرب،وهذا يدل على الرجوع .ما عدا حد القذف فال ي�سقط بالرجوع لأنه حق للعبد.54
حالة الرجوع عن الإقرار في عقوبة حد الزنا �إما �أن تكون قبل الحكم �أو اثنا تنفيذ الحكم:
�أ /الرجوع عن الإقرار قبل الحكم ،وهي �أن ي�أتي الزاني ليقر بالزنا مرة واحده ،والمطلوب
 -51البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن �إبراهيم بن جنيم  ،املعروف بابن جنيم امل�صري (املتوفى :
ال�سا ِلك �إلى �أ�شرف امل�سالك ،عبد الرحمن بن حممد بن
970هـ) ( ،املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع )� ،6/13 ،إ ْر َ�شا ُد َّ
ع�سكر �شهاب الدين البغدادي املالكي ،273/1 ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد ال�شربينى
اخلطيب القاهرى ال�شافعي ،454/3 ،ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ،حممد بن �صالح بن حممد العثيمني (املتوفى :
1421هـ) ،دار الن�شر  :دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :الأولى� ،سنة الطبع  1428 - 1422 :هـ ،242/14 ،احلدود يف الفقه
اجلنائي الإ�سالمي املقارن  ،مرجع �سابق� ،ص .62
 -52القانون اجلاين ال�سوداين ل�سنة 1991م ،املادة 147
 -53املواد املتعلقة ب (9ـ فعل ال�صغري 13.ـ الإكراه 15 .ـ ال�ضرورة 18 .ـ  اخلط�أ يف الوقائع ) من القانون اجلنائي
ل�سنة 1991م ،راجع� :شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�سم اخلا�ص مرجع �سابق �ص� ،326شرح القانون
اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م مرجع �سابق �ص.275
 -54احلدود يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي املقارن  ،مرجع �سابق� ،ص 309
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�أن يكرر اعترافه �أربع مرات حتى يحكم عليه بعقوبة الزنا ،ف�إذا اعترف مرة واحدة ثم
تراجع فال يحكم عليه بعقوبة الزنا ،وا�ستدلوا بحديث ماعز والغامدية ،عن �سليمان
بن بريده عن �أبيه قال :جاء ماعز بن مالك �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال( :يا
ر�سول اهلل طهرني ،فقال ويحك ارجع فا�ستغفر اهلل وتب �إليه ،قال :فرجع غير بعيد،
ثم جاء فقال يا ر�سول اهلل طهرني ،فقال ويحك ارجع فا�ستغفر اهلل وتب �إليه ،قال:
فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا ر�سول اهلل طهرني ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
مثل ذلك حتى �إذا كانت الرابعة ،قال له ر�سول اهلل فيما �أطهرك فقال من الزنا ،ف�س�أل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أبه جنون ؟ فاخبر �أنه لي�س مجنون ،فقال �أ�شرب
خمر؟ فقام رجل فا�ستنكه فلم يجد منه ريح خمر ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أزنيت قال نعم ،ف�أمر به فرجم) .55جاءت امر�أة من غامد من الأزد فقالت :يا
ر�سول اهلل طهرني فقال ويحك ارجعي فا�ستغفري اهلل وتوبي �إليه ،فقالت �أراك تريد
�أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ،قال وما ذاك ،قالت �إني حبلي من الزنا فقال:
�أنت قالت نعم ،فقال لها حتى ت�ضعي ما في بطنك ،قال :فكفلها رجل من الأن�صار حتى
و�ضعت ،قال ف�أتي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال قد و�ضعت الغامدية ،فقال �إذن
ال نرجمها وندع ولدها �صغير ًا لي�س له من ير�ضعه ،فقام رجل من الأن�صار فقال� :إلي
بالر�ضاعة يا نبي اهلل ،قال فرجمها).56
ب /الرجوع عن الإقرار بعد الحكم و�أثناء التنفيذ ،ي�سقط الحد وال تقام العقوبة �إذا تراجع المقر
بعد الحكم و�أثناء التنفيذ ،والرجوع يكون بالكالم �صراحة ك�أن يكذب نف�سه ،وينفي �أنه زنى،
وقد يكون داللةكالهروب �أثناء �إقامة الحد �أو ب�أي �صورة تدل على الرجوع ،57وجاء في حديث
عروة عن عائ�شة بلفظ( :ادرءوا الحدود عن الم�سلمين ما ا�ستطعتم ،ف�إن كان له مخرج فخلوا
�سبيله؛ ف�إن الإمام �أن يخطئ في العفو ،خير من �أن يخطئ في العقوبة).58
ذهب المالكية �إلى ما ذهب �إليه الحنفية في الرجوع عن الإقرار في عقوبة الزنا� ،إذا رجع
عن الإقرار بالزنا قبل الحكم ف�إن �أقر الزاني بالزنا مرة واحدة ال يحد حتى يراجع ليقر
�أربع مرات ،حتى يحكم عليه بالعقوبة ،و�إذا اعترف مرة واحدة ثم تراجع فال يحكم عليه،
� -55صحيح م�سلم مرجع �سابق .119/5
 -56املرجع نف�سه.119/5 ،
 -57االختيار لتعليل املختار(كتاب احلدود) ،عبد اهلل بن حممود املو�صلي احلنفي ،حتقيق :خالد عبدالرحمن العك،
ط ،1دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،د.ت98 /1 ،
 -58تلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر
الع�سقالين (املتوفى 852 :هـ) ،النا�شر  :دار الكتب العلمية ،الطبعة  :الطبعة الأولى 1419هـ 1989.م.160/4 ،
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تعقيب ًا على حديث ماعز والغامدية� ،إذا رجع عن الإقرار بالزنا بعد الحكم و�أثناء التنفيذ
ي�سقط الحد وال تقام العقوبة �إذا تراجع المقر عن �إقراره.59
�إذا اقر الزاني على نف�سه بالزنا ثم رجع �سقط الحد ،والرجوع عن الإقرار بان يقول :كذبت
�أو �أكرهت �أو تراجعت عما �أقررت به.60
وا�شترطوا العدد في الإقرار بالزنا ،فال يثبت �إال ب�إقراره �أربع مرات على نف�سه مرة بعد مرة
مع وجود �شروط التكليف ولأنهم اعتبروا الإقرار مثل ال�شهادة ،وكما �أن ال�شارع ا�شترط في
ال�شهادة على الزنا �أربع ًا على خالف ال�شهادة في جميع الحدود ،وا�ستدلوا بحديث ماعز
والغامدية ،و�إذا رجع المقر عن الزنا �سقط الحد لأن رجوعه �شبهة تدر�أ الحد.61
ف�إذا رجع عن �إقراره  ،وقع به بع�ض الحد �أو لم يقع ،ي�سقط عنه الحد �أو ما بقي منهقال
الماوردي � (:إذا رجع المقر بالزنا عن �إقراره  ،قبل رجوعه و�سقط الحد عنه ،وبه قال �أبو
حنيفة و�أكثر الفقهاء � ،سواء وقع به بع�ض الحد �أو لم يقع). 62

من هنا تظهر بع�ض الحكمة من تنفيذ عقوبة الزاني المح�صن بالرجم وهي لتترك فر�صة
للجاني �إذا ثبتت الجريمة ب�إقراره ب�أن يرجع عن �إقراره في �أي مرحلة حتى ولو كان عند
تنفيذ العقوبة ف�إذا م�سته الحجارة وطلب توقيف تنفيذ العقوبة وكذب نف�سه يقبل منه ذلك
وت�سقط بقية العقوبة �سواء كان جلد ًا �أم رجم ًا ف�إذا كان تنفيذ العقوبة �شنق ًا فماذا ينتظر
عندما ت�سحب الخ�شبة التي تحت �أقدامه ويلقي بج�سده �إلى الهاوية.
ثاني ًا� :أثر الرجوع عن الإقرار في القانون وعمل المحاكم ال�سودانية
القوانين الو�ضعية ال تقبل مبد�أ الرجوع عن الإقرار �إال �إذا ثبت �أنه �صدر عن غلط في
الوقائع ،63ولكن قانون االثبات ال�سوداني 1983م الملغي وقانون االثبات ال�سوداني ل�سنة
1994م م�صدرهما الت�شريعي من ال�شريعة الإ�سالمية ،فجعال الرجوع عن الإقرار �شبهة تدر�أ
 -59مدونة الفقه املالكي و�أدلته ،ال�صادق عبد الرحمن القرياين ،ط ،-،1مو�س�سة الريان لطباعة والن�شر ،بريوت،
لبنان2002-1423 ،م ،420/4 /كتاب احلاوى الكبري ـ املاوردى ،العالمة �أبو احل�سن املاوردى ،دار الن�شر  :دار الفكر ـ
بريوت.211/13 ،
 -60العزيز �شرح الوجيز� ،أبو القا�سم عبد الكرمي بن حممد القزويني ،حتقيق :علي حممد معو�ض ،ط ، ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت .152 /11
 -61الإقناع يف م�سائل الإجماع�،أبو احل�سن علي الفا�س ،حتقيق :فاروق حمادة ،ط ، ،1دار القلم ،دم�شق� ،سوريا،
1424ه2003-م1837 /4 ،
 -62كتاب احلاوى الكبري ـ املاوردى ،العالمة �أبو احل�سن املاوردى ،دار الن�شر  :دار الفكر ـ بريوت.211/13 ،
� -63أحكام االثبات ،مرجع �سابق �ص.164
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الحد .جاء في المادة( )21الفقرة ( )3اثبات (:ال ي�شكل الإقرار في الم�سائل الجنائية بينة
قاطعة �إذا كان غير ق�ضائي �أو اعترته �شبهة) .64ون�ص في المادة( )22الفقرة ( )2اثبات
على( :يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود �شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة).65
�أما في جرائم الحدود ف�إن الرجوع عن الإقرار يعتبر �شبهة يدر�أ الحد بها عمن تراجع عن
�إقراره لأن الرجوع �صار �شبهة والحدود تدر�أ بال�شبهات.66
من المالحظ �أن المعنى في المادتين واحد يجعل الإقرار في جرائم الحدود وهي بالطبع
م�س�ألة جنائية كما في المادة( ،)21ال يعتد به �إذا كان غير ق�ضائي �أي لي�س في �أمام قا�ضي
�أو من يخوله القانون ب�أخذ الإقرار وكذلك �إذا اعترته �شبهة ،مثل الإكراه �أو الخط�أ في
الوقائع التي قادته �إلى الإقرار.
عند اطالع الباحث على ال�سوابق الق�ضائية وجدها كلها على فهم موحد ما عدا �سابقة
واحدة �شذت وخالفت ما جاء به الفقه الإ�سالمي وي�ستطرد الباحث ذكر هذه ال�سوابق
ب�شيء من االيجاز المفيد.
�أو ًال :ال�سوابق التي تعتبر الرجوع عن الإقرار في �أي مرحلة من مراحل الدعوى
الجنائية �شبهة تدر�أ الحد:
67
 /1حكومة ال�سودان �//ضد  //كلثوم خليفة عجبنا ،النمرة  :م ع  /غ �أ 1992/ 48 /م
�إقرار المتهم بارتكاب جريمة الزنا  في مرحلتي التحري والمحاكمة لدى محكمة المو�ضوع ثم
رجع عن �إقراره لدى المحاكم اال�ستئنافية بادعائه اال�ستكراه على ارتكاب جريمة الزنا  ف�إن
هذااالدعاء يعتبر �شبهة تدر�أ حد الزنا .والقاعدة العامة التي تحكم قبول الإقرار �أو االعتراف
كبينة �شرعية هي �أخذه ككل دون تجزئته لأنه ال يجوزعدالة و�إن�صاف ًا �أخذ ما هو �ضد المعترف �أو
المقر وترك وطرح ما هو في �صالحه.ولكن جرى العملفي المحاكم ال�سودانية على و�ضع ا�ستثناءات
معينة لهذه القاعدة العامة هي �أن ترف�ض المحكمة �أجراء الإقرار �أو االعترافالذييتجافى ويتعار�ض
مع العقل والمنطق ال�سليم والمجرى العادي للأمور الطبيعية وال يتفق وطبائع الأ�شياء والظروف
وقرائن الأحوال والمالب�سات التي تحيط بوقائع الق�ضية و�أن ترف�ض المحكمة �أي� ًضا تلك الأجزاء
 -64قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م المادة (.)21
 -65قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م المادة(.)22
� -66شرح قانون االثبات ال�سوداني ،البروفي�سور /حاج �آدم الطاهر� ،ص ،67ت�أ�صيل قانون االثبات ل�سنة 1993م،
ال�سلطة الق�ضائية ،لجنة ت�أ�صيل القوانين� ،ص.86
 -67جملة الأحكام الق�ضائية 1992م �ص.129
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من الإقرار �أو االعتراف التي تناه�ضها وتدح�ضها بينات �أخرى والتي ال تطابق الحقيقة والواقع لأن
المقر �أو المعترف ح�شرها ح�شر ًا لتبرير �أفعاله الإجرامية كادعاءات و�أكاذيب باطلة و اختالفات و
افتراءات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة والواقع مما ال يركن �إليه وجدان المحكمة وال ي�صدقه ال�ضمير
وال يطمئن ل�صحة الرواية وال ت�ستطيع المحكمة �أن تكون عقيدتها تجاهه عن قناعة تامة.ومعلوم
�إن للإقرار �أو االعتراف �ضوابط و�شرائط البد من توافرها لتجعله جدير ًاب�إثبات الجريمة الحدية
فوق كل ال�شبهات ودون مرحلة ال�شك المعقول  .ف�إذا �أرتكب المتهم الجريمة الحدية و�أقر بذلك
في مرحلة تحريات البالغ لدى ال�شرطة وفي مرحلة المحاكمة �أمام محكمة المو�ضوع ولكنه دفع
في �إقراره ب�أنه �أرتكب الجريمة الحدية نتيجة �إكراه و�أثبت ذلك �أمام محكمة المو�ضوع بالدليل
القاطع ف�إن �شبهة الإكراه في هذه الحالة قوية تمحو و�صف الجريمة الحدية ويترتب عليها براءة
المتهم نهائي ًا ويخلي �سبيله من غير �أية م�ساءلة جنائية وال�سند والحجة على ذلك ما ورد في محكم
الإي َم ِان {� 68سورة النحل } َو َمن ُي ْك ِرههُّن َّ َف ِ�إنَّ
التنزيل قوله عز وجل�ِ }:إ َّال َمنْ �أُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئنّ ٌ ِب ِ
اللهَّ َ ِمن َب ْع ِد�إِ ْك َر ِاه ِهنّ َ َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم {.69
والدليل على ذلك ما ورد في ال�سنة المطهرة في قوله �صلي اهلل عليه و�سلم � ( :إن اهلل تجاوز
عن �أمتي الخط�أ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه)70وكذلك ما جاء في ق�ضية حكومة ال�سودان
�ضد الحاجة الح�سين �سليمان71والتيا�ستطاعت المتهمة �أن تثبت ب�أنها ا�ستكرهت على
ارتكاب جريمة الزنا من خالل �إقرارها الم�ؤيد بالظروف وقرائن الأحوال والمالب�سات التي
�أحاطت بالوقائع المتعلقة بالحادث -ق�ضت المحكمة العليا ب�أن الوطء ب�إكراه �سواء نتج عنه
الحمل �أو لم يتنج عنه لي�س بجريمة مطلق ًا حدية �أو غير حدية في حق من �أكرهتالنعدام
الر�ضا والموافقة �أي التعمد �أو الق�صد الجنائي ومن ثم تمت براءة المتهمة.
ولكن ال يحكمبالبراءة ما لم يثبت الدفاع بان المتهمة قد ا�ستكرهت على ارتكاب الجريمة
الحدية التي �أقرت بارتكابها و�إثبات ذلك قد يتم بالبينات المبا�شرة وغير المبا�شرة
والظروف وقرائن الأحوال والمالب�سات التي تحيط بوقائع الجريمة الحدية.
� -68سورة النحل الآية(.)106
� -69سورة النور الآية (. )33
� -70صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان �أبو حامت ال ُب�ستي( ،املتوفى 354 :هـ) ،املحقق � :شعيب
الأرن�ؤوط ،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،الطبعة  :الثانية  ،202/16 ،1993 – 1414 ،فتح الباري �شرح �صحيح
البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي ،النا�شر  :دار املعرفة  -بريوت  ،1379 ،حتقيق :
�أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي.390/9 ،
 -71جملة الأحكام الق�ضائية �سنة 1988م �ص186
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و �إذا �أقر المتهم بارتكاب الجريمة الحدية �أثناء التحري �إال �أنه دفع فيما بعد في مرحلة
�إجراءات المحاكمة لدى محكمة المو�ضوع ب�أن �إقراره �صدر بناء على �إكراه وتعذيب و�سواء
ا�ستطاع الدفاع �أن يثبت ذلك �أم لم ي�ستطع �أمام محكمة المو�ضوع ف�إن �شبهة الإكراه يترتب
عليها در�أ الحد وتنزل الجريمة الحدية �إلي جريمة عادية غير حدية وهذا بمثابةعدول
72
�ضمنيعن الإقرار وتوقيع العقوبة التعزيرية المنا�سبة فقد ق�ضت المحكمة العليا في ق�ضية
حكومة ال�سودان �ضد محمد عبداهلل جاه الر�سول ب�أن االعتراف الم�سحوب هو الذي يذكر
المتهم �إنه �أدلى به �أو يقر ب�إدالئه وينكر �إن ذلك كان عن طواعية.
ويتعين على المحكمة �أال تدين المتهم بالجريمة الحدية عم ًال بقاعدة �ضرورة التثبت
والتريث والت�شدد في �إثبات جرائم الحدود -في حالة �أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد-
ما لم يكن الإقرار غير م�سحوب �صراحة �أو �ضمن ًا ففي ق�ضية 73حكومة ال�سودان �ضد العو�ض
مركز معالي قد ق�ضى ب�أنه يجب على المحكمة التثبت من �إن �إقرار المتهم كان عن طواعية
واختيار طبق ًا للمادة  )2( 24من قانون الإثبات ل�سنة 1983م.
ف�إن الإقرار الذي �أنتزع من المتهم انتزاع ًا بالإكراه �أو الإقرار الذي ي�شتبه في �أنه انتزع من
المتهم بالإكراه غير جدير ب�إثبات الجريمة الحدية.
و �إذا �أقر المتهم بارتكاب الجريمة الحدية �أثناء التحري و�أثناء المحاكمة لدى محكمة
المو�ضوع �إال �أنه رجع عنه �أمام محكمة اال�ستئناف �أو المحكمة العليا حتى و لو ورد ذلك
في �شكل ادعاء في مذكرة اال�ستئناف�أو الفح�ص ب�أن �إقراره في مراحل �إجراءات الق�ضية
في التحريات والمحاكمة كان نتيجة لإكراه �أو �أنه ارتكب الجريمة الحدية بالإكراه ف�إن
�شبهة الإكراه هنا في هذه الحالة يترتب عليها درء الحد وتتحول الجريمة الحدية �إلي
جريمة غير حدية �أو يدر�أ الحد و ي�ستبدل بعقوبة تعزيرية وال حاجة بمحكمة اال�ستئناف �أو
المحكمة العليا لإعادة االوراق لمحكمة المو�ضوع من �أجل التحقيق في ثبوت ذلك االدعاء
بل يجوز لمحكمة اال�ستئناف �أو المحكمة العليا نف�سها �أن تقوم بذلك الإجراء دون �إثبات
ذلك االدعاء الذي ي�شكل �أدنى �شبهة تدر�أ الحد.
 /2حكومة ال�سودان �ضد مريم محمد �سليمان ،م ع  /م ك 1405 /76 /هـ
الحمل لي�س دلي ًال قاطع ًا في �إثبات جريمة الزنا – المادة  3/77من قانون الإثبات ل�سنة
74

 -72جملة الأحكام الق�ضائية �سنة 1973م �ص.288 -263
 -73جملة الأحكام الق�ضائية �سنة 1983م �ص .150 -95
 -74جملة الأحكام الق�ضائية 1405هـ املجلة الإلكرتونية.
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1983م ( ،وكذلك ن�ص عليه قانون االثبات ل�سنة 1994م المادة ( )62الفقرة (ج) (الحمل
لغير الزوجة �إذا خال من �شبهة)) ،الحمل لي�س قرينة قاطعة على الزنا  ،بل قرينة ت�صل
الدليل المناه�ض � ،إذا كان مجرد احتمال �أن الحمل نتج عن وطء ب�إكراه �أو خط�أ �أو دون �إيالج
لبقاء البكارة لزم درء الحد..الحمل لي�س دليل �إثبات على الزنا �إذا اعترته �شبهة .ويجب درء
الحد عن الحامل كلما قامت �شبهة في ارتكاب الزنا .وقد ذهب الجمهور �أن مجرد الحمل ال
يثبت به الحد  ،بل البد من االعتراف �أو البينة  ،وا�ستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في
درء الحدود بال�شبهات  ،وروى عن على بن �أبى طالب «ر�ضى اهلل عنه» �أنه قال المر�أة حبلى
«ا�ستكرهت؟ قالت ال «قال «لعل رج ًال �أتاك في نومك» وقد روى عن عمر بن الخطاب ر�ضى
اهلل عنه قبل قول امر�أة ادعت �أنها ثقيلة النوم و�أن رج ًال طرقها ولم تدر من هو بعد.
  ثاني ًا:ال�سوابق التي ال تعتبر الرجوع عن الإقرار �إذا ع�ضده الحمل �شبهة يدر�أ الحد
حكومة ال�سودان �/ضد/مريم محمد عبد اهلل( ،م ع/م ك5041/12/هـ)( ،مكرر م ع/
حدي5041/3/هـ)75
هذه �سابقة مخالفة لما جاء عند الفقهاء وعمل المحاكم ال�سودانية لعدم �أخذها الدفع
بالإكراه و�ضللها في ذلك الحمل كقرينة الحتمال الزنا والر�ضا به ولم ت�أخذ بمبد�أ ال�شبهة
المقررة �شرع ًا ف�ألقت بدفع المتهمة بالإكراه عر�ض الحائط.
في الجرائم الحدية يجب على محكمة المو�ضوع �أن تناق�ش الم�سقطات �أو ال�شبهات التي
تدر�أ الحد واحد ًا تلو الآخر قيا� ًسا على ما جرى عليه العمل في ق�ضايا القتل العمد حيث
تناق�ش المحكمة ا�ستثناءات المادة  249من قانون العقوبات 76الخا�صة باال�ستثناءات التي
تغير من و�صف الجريمة من قتل عمدي �إلى قتل �شبه عمدي .
قد ا�ستند االتهام في هذه الق�ضية على الإقرار والحمل الذي بلغ �سبعة �أ�شهر ،وناق�شة
المحكمة هذين الدليلين وفق ًا لل�شروط التي يتطلبها القانون .
لقد �أقرت المتهمة وفي كل مراحل الق�ضية ب�أن المتهم الذي �أطلق �سراحه لعدم وجود بينة
�ضده قد ات�صل بها جن�سي ًا ولم تتراجع عن �إقرارهابل حتى في طلب اال�سترحام الذي تقدمت
به لم تزل على �أمرها .جاءت المادة  )1(19من قانون الإثبات معرفة الإقرار ب�أنه هو �إخبار
�شخ�ص بواقعة تثبت م�سئولية مدعى بها عليه وجاء في المادة  )2(20من ذات القانون
 -75جملة الأحكام الق�ضائية 1405هـ املجلة الإلكرتونية.
 -76يق�صد قانون العقوبات ل�سنة 1983م.
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�أنه ينح�صر الإقرار الق�ضائي في الم�سائل الجنائية في الإقرار بواقعة في مجل�س الق�ضاء
�أثناء �إجراءات الدعوى المتعلقة بها – ون�صت المادة � 22أنه يكون الإقرار �صراحة �أو داللة
ويكون باللفظ والإ�شارة  ...الخ وا�شترطت المادة  )1(23في المقر �أن يكون عاق ًال بالغ ًا �سن
الم�سئولية التي ين�ص عليها القانون ومختار ًا وغير محجور عليه  .واعتبر الإقرار غير �صحيح
�إذا كذبه ظاهر الحال ( المادة  )24و�أنه ال يكون �صحيح ًا �إذا كان نتيجة �إغراء �أو �إكراه على
�أن يعتبر الرجوع عن الإقرار في الم�سائل الجنائية �شبه تجعل الإقرار بينة غير قاطعة .لقد
ذهب جمهور الفقهاء �إلى �أن من �أقر بحد ثم رجع عنه ف�إن الحد ي�سقط عنه �إذا لم يكن
هنالك دليل �آخر لإثباته .ولقد �أخذ الم�شرع ال�سوداني بر�أي الجمهور فن�صت المادة )2( 26
من قانون الإثبات  :يعتبر الرجوع عن الإقرار في الم�سائل الجنائية �شبهة تجعل الإقرار بينة
غير قاطعة ون�صت المادة � )2( 80أنه يعتبر من ال�شبهات الرجوع عن الإقرار وال�صلة في
اعتبار الرجوع عن الإقرار �شبهة هو �أن رجوع المقر عن �إقراره يورث خل ًال حكم ًا في �إقراره
ال�سابق و�إن كان قد �صدر م�ستوفي ًا �شروطه وال�شبهة هي �إما �أن يكون �صادق ًا في الرجوع وهو
الإنكار ويحتمل �أن يكون كاذب ًا فيه  ,ف�إن كان �صادق ًا في الإنكار يكون كاذب ًا في الإقرار و�إن
كان كاذب ًا في الإنكار �صادق ًا في الإقرار فيورث �شبهة في الحد وهو ال ي�ستوفي مع ال�شبهة .
هل ا�ستكرهت المتهمة على ارتكاب الجريمة؟
لم تقتنع المحكمة بادعاء المتهمةللإكراه الرتكاب الجريمة وو�صفته ب�أنه قول يعوزه الدليل.
و�أكدت ب�أن ما جاء في �أقوال المدانة في التحري و�أثناء المحاكمة وما ذكرته في طلب
اال�سترحام يجعل المحكمة ت�ستيقن �أنه لم يكن هناك �إكراه قدوقع على المدانة فلقد ذكرت
في التحري �أنه قد تم االت�صال بها جن�سي ًا مرتين و�أنها قد خافت و�سمحت له باالت�صال
وذكرت في المحكمة �أنه ات�صل بها وهي نائمة وفي ا�ستجوابها ذكرت �أنها كانت خائفة
وذكرت في طلب اال�سترحام الذي تعر�ضت به �أنه قد ا�ستعمل معها القوة الرتكاب الجريمة
وهي ترعى معه بهائمها في الخالء و �أنه من ال�صعوبة بمكان �أن يتم االت�صال الجن�سي
بالمر�أة عن طريق القوة بل الثابت �أن المتهمة قد مكنت الزاني من �إتيان الفاح�شة معها
وكانت مختارة في ذلك وطوال هذه الفترة لم تبلغ ال�سلطات بالحادث والإكراه الذي وقع
عليها  ،فال قول ب�إكراه المتهمة على �إتيانها �أ�ضف �إلى ذلك �أن ت�ضارب �أقوال المتهمة
وتناق�ضها في مراحل الق�ضية المختلفة يجعل المحكمة ت�ستيقن يقين ًا ال يزاوله �شك ب�أن
المتهمة لم تكن �صادقة في �أقوالها و�أنها لج�أت �إلى الكذب ال�صريح بل �أن المحكمة يمكنها
القول ب�أن االت�صال الجن�سي مع المتهمة قد تم �أكثر من مرة ح�سب ما ذكرت هي في يومية
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التحري والتي تليت عليها في المحكمة و�أقرت بها .
ثم قالت المحكمة وبما �أن الجريمة في هذه الق�ضية ثابتة ببينة �أخرى منف�صلة وهي الحمل وبما
�أن القانون قد ن�ص على �أن الحمل يعتبر بينة لإثبات جريمة الزنا �إذا لم يكن للمر�أة زوج �إال �أنه
في هذه الق�ضية ات�ضح �أن المر�أة متزوجة من ال�شاكي ولكننا يمكننا �أن نعتبر �أن الحمل �أي� ًضا
بينة في هذه الحالة حيث ثبت بالبينة �أن المتهمة قد غاب عنها زوجها �أكثر من �سنة ولم يح�صل
وطء بينهما بالرغم من ذلك ر�أت دم الحي�ض �أكثر من مرة مما يقطع ال�شك ب�أن الحمل لم يكن
من زوجها بل كان من �شخ�ص �آخر وبما �أن المتهمة قد ادعت �أنها كانت مكرهة ف�إننا نرى �أنها
يجب عليها �أن تقيم دلي ًال �أو قرينة على �صحة دفاعها قيا� ًسا .والمتهمة لم ت�ستغيث ولم تبلغ عن
ات�صال المتهم بها رغم �أن االت�صال قد تم مرتين مع الأخذ في االعتبار �أن �إتيان المر�أة دون
ر�ضاها �أمر جد ع�سير و�أننا نرى �أن الأخذ بهذا الر�أي يقفل الباب �أمام انت�شار الف�ساد والرذيلة
مع الأخذ في االعتبار �أن الحمل هو قمة ال�ضرر الذي يمكن �أن ينتج من الزنا و�أن الم�شرع قد ر�أي
الأخذ بالحمل بينة منف�صلة دون �أن يربطه بالإقرار �أو ببينة ال�شهود .جاء في المذكرة التف�سيرية
لقانون العقوبات ( ،77وكان ال بد من تحديد البينة على الزنا ل�شدة العقوبة ولأن البينة جاءت
مرتبطة مع الجريمة في كتاب اهلل فوجب تحديدها كما تم �أي� ًضا تحديدها في قانون الإثبات
) .وعليه �أرى �أن المتهمة قد ارتكبت جريمة الزنا المعرفة في المادة  306والمعاقب عليها في
المادة  )1(318والتي تطابق �أي� ًضا المادة  )2(430من قانون العقوبات ل�سنة  1983وعليه �أرى
ت�أييد الحكم ال�صادر �ضد المتهمة وتوقيع العقوبة ال�شرعية عليها وهي الإعدام رجم ًا .
كما تقدم من تحليل نجد �أن قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م جعل الرجوع عن
الإقرار في جرائم الحدود �شبهة تدر�أ الحد وكذلك القانون الجنائي ل�سنة 1991م جعل
الرجوع عن الإقرار من م�سقطات عقوبة حد الزنا متم�شي ًا مع ما جاء في الفقه الإ�سالمي
ودرجت المحاكم ال�سودانية العليا على �أن الرجوع عن الإقرار في �أي مرحلة من مراحل
الدعوة �شبهة تدر�أ الحد ومن تف�سير الرجوع عن الإقرار ادعاء الإكراه.
الترجيح:
عليه نرجح �أن الرجوع عن الإقرار في �أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية �شبهة تدر�أ
الحد حتى ولو كانت المر�أة حام ًال للآتي:
� /1إذا ثبت الحد ال مجال للعفو عنه ولكن ت�سقطه ال�شبهة.
 -77المذكرة التف�سيرية لقانون العقوبات ل�سنة 1983م� ،ص.10
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 /2الحمل قرينة قوية لغير المتزوجة �أو الغائب عنها زوجها مدة طويلة ولكن تزول بادعاء االكراه.
 /3المر�أة في الغالب �إذا اغت�صبت ال تكلم �أهلها مخافة الف�ضيحة وخا�صة �إذا كانت مطلقة
�أو متوفي عنها زوجها �أو غائب عنها زوجها ،لأنه ال يف�ضحها �إال الحمل فتنظر ،ف�إن لم
يظهر الحمل تكون قد �سترت نف�سها و�أهلها� ،أما البكر مظنة �أن تخبر �أهلها واردة،
لأنها تخاف من ك�شف �أمرها عند الزواج.
 /4في جرائم الحدود دور القا�ضي �سلبي ،متى ما وجد مخرج ًا خلى �سبيل المتهم.
 /5فمن �أقر بارتكابه حد الزنا ال ت�أخذ المحكمة ب�إقراره مبا�شرة و�إنما تناق�شه كما فعل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع ماعز� ( ،أبك جنون لعلك قبلت  )...وهكذا حتى تطمئن
على �صحة �إقراره.
خاتمة:
في ختام هذا البحث تو�صل الباحث �إلى �أهم النتائج والتو�صيات:
�أو ًال :النتائج:
 /1الأ�صل في الحدود �أن تدر�أ بال�شبهات.
 /2الرجوع عن الإقرار في �أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية �شبهة تدر�أ الحد.
 /3من تف�سيرات الرجوع عن الإقرار ادعاء الإكراه.
 /4عقوبة الزاني المح�صن الرجم في �صالح الجاني �إذا كان الجريمة ثابتة ب�إقراره فقط
تتيح له فر�صة الرجوع عن �إقراره حتى اثناء التنفيذ.
ثاني ًا :التو�صيات:
 /1على الم�شرع ال�سوداني الن�ص �صراحة على �أن الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا
�شبهة تدر�أ الحد في �أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
� /2إلغاء عقوبة ال�شنق حتى الموت للزاني المح�صن والرجوع للن�ص ال�سابق الإعدام رجم ًا،
لأنه يتنا�سب مع م�سقطات عقوبة الزنا.
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الم�صادر والمراجع:
القر�آن الكريم.
 -1الفواكه الدواني على ر�سالة ابن �أبي زيد القيرواني� ،أحمد بن غنيم بن �سالم النفراوي
(المتوفى 1126 :هـ).
 -2درر الحكام �شرح مجلة الأحكام ،علي حيدر ،تحقيق تعريب :المحامي فهمي الح�سيني،
النا�شر  :دار الكتب العلمية ،مكان الن�شر  :لبنان  /بيروت.
 -3مو�سوعة الفقه الإ�سالمي� ،إعداد  :وزارة الأوقاف الم�صرية.
�–4إثبات جرائم الحدود في ال�شريعة والقانون ،بدرية عبد المنعم ح�سونة – ط2002 - 2م
مطبعة جي تاون الخرطوم .
� -5أحكام االثبات ،دكتور ر�ضا المزغني طبعة 1985م
ال�سا ِلك �إلى �أ�شرف الم�سالك ،عبد الرحمن بن محمد بن ع�سكر �شهاب الدين
� -6إ ْر َ�شا ُد َّ
البغدادي المالكي.
� -7أ�سنىالمطالبفي�شرحرو�ضالطالب �،شيخالإ�سالم  /زكرياالأن�صاري ،دارالكتبالعلمية
 بيروت  1422 -ه – ، 2000الطبعة  :الأولى،تحقيق  :د  .محمد محمد تامر. -8االختيار لتعليل المختار(كتاب الحدود) ،عبد اهلل بن محمود المو�صلي الحنفي،
تحقيق :خالد عبدالرحمن العك ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،د.ت.
 -9الإقناع في حل �ألفاظ �أبي �شجاع� ،شم�س الدين محمد بن �أحمد ال�شربينى الخطيب
القاهرى ال�شافعي.
 -10الإقناع في م�سائل الإجماع� ،أبو الح�سن علي الفا�س ،تحقيق :فاروق حمادة ،ط، ،1
دار القلم ،دم�شق� ،سوريا1424 ،ه2003 -م.
 -11البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن �إبراهيم بن نجيم  ،المعروف بابن
نجيم الم�صري (المتوفى 970 :هـ)( ،المكتبة ال�شاملة غير موافق للمطبوع).
 -12التاج والإكليل لمخت�صر خليل� ،أبو عبد اهلل محمد بن يو�سف العبدري ال�شهير بالمواق
(المتوفى 897 :هـ).
 -13الجامع ال�صحيح الم�سمى �صحيح م�سلم� ،أبو الح�سين م�سلم بن الحجاج بن م�سلم
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الق�شيري الني�سابوري ،النا�شر  :دار الجيل بيروت  +دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.
 -14الحدود في الفقه الجنائي الإ�سالمي المقارن ،خالد الر�شيد الجميلي ،ط ،1مطابع
الدار الهند�سية ،القاهرة ،م�صر2002 ،م.
 -15ال�سمر الداني في تقريب المعاني� ،أبو زيد القيرواني ،ط ، ،1دار الفكر ،دم�شق� ،سوريا.
 -16ال�شرح الممتع على زاد الم�ستقنع ،محمد بن �صالح بن محمد العثيمين (المتوفى :
1421هـ) ،دار الن�شر  :دار ابن الجوزي ،الطبعة  :الأولى� ،سنة الطبع  1428 - 1422 :هـ.
 -17العزيز �شرح الوجيز� ،أبو القا�سم عبد الكريم بن محمد القزويني ،تحقيق :علي محمد
معو�ض ،ط ، ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -18الفقه المنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعالى ،الدكتور م�صطفى الخن
و الدكتور م�صطفى البغا وعلي ال�شربجي.
 -19القانون الجاني ال�سوداني ل�سنة 1991م.
 -20القانون الجنائي ( الق�سم الخا�ص) ،محمد الفاتح �إ�سماعيل ،دار جامعة ال�سودان
المفتوحة2007 ،م.
 -21المغني في فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباني ،عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة
المقد�سي �أبو محمد ،النا�شر  :دار الفكر – بيروت ،الطبعة الأولى .1405 ،
 -22المو�سوعة الجنائية الإ�سالمية المقارنة بالأنظمة المعمول بهافي المملكة العربية
ال�سعودية� ،سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ،ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام
ـ فرع منطقة الريا�ض ،الطبعة  :الثانية.
 -23المو�سوعة الفقهية الكويتية� ،صادر عن  :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية – الكويت،
الطبعة  ( :من  1427 - 1404هـ) ،تنبيه  :تراجم الفقهاء في الأ�صل الورقي ملحقة
فجمعت هنا  -في هذا الكتاب الإلكتروني  -في �آخر المو�سوعة
ب�آخر كل مجلد ُ ،
تي�سيرا للو�صول �إليها  ،مع الحفاظ على ترقيم ال�صفحات.
–24النظام الجنائي في الإ�سالم والعقوبة ،خير اهلل طلفاج –بغداد –دار الحرية للطباعة
– 1982م.
 -25بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساني عالء الدين
(المتوفى 587 :هـ)  ( ،المكتبة ال�شاملة غير موافق للمطبوع ).
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 -26ت�أ�صيل قانون االثبات ل�سنة 1993م ،ال�سلطة الق�ضائية ،لجنة ت�أ�صيل القوانين.
يب (( حا�شية البجيرمي على الخطيب ))� ،سليمان
يب َع َلى َ�ش ْر ِح ا ْل َخ ِط ِ
ُ -27ت ْح َف ُة ا ْل َح ِب ِ
بن عمر بن محمد البجيرمي (المتوفى 1221 :هـ)( ،حا�شية على كتاب الخطيب
ال�شربيني الم�سمى الإقناع في حل �ألفاظ �أبى �شجاع ) ( ،المكتبة ال�شاملة غير موافق
للمطبوع ).
 -28تلخي�ص الحبير في تخريج �أحاديث الرافعي الكبير� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن
محمد بن �أحمد بن حجر الع�سقالني (المتوفى 852 :هـ) ،النا�شر  :دار الكتب العلمية،
الطبعة  :الطبعة الأولى 1419هـ 1989.م.
 -29حا�شية �إعانة الطالبين� ،أبو بكر (الم�شهور بالبكري) بن محمد �شطا الدمياطي
(المتوفى  :بعد 1302هـ) [ ،هو حا�شية على حل الفاظ فتح المعين ل�شرح قرة العين
بمهمات الدين  /لزين الدين بن عبد العزيز المعبريالمليباري (المتوفى  987 :هـ).
 -30حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير ،محمد بن �أحمد الد�سوقي (المتوفى 1230 :هـ)،
( المكتبة ال�شاملة غير موافق للمطبوع ).
 -31حا�شية ال�شرقاوي على تحفة الطالب� ،أبي يحي زكريا الأن�صاري ،دار المعرفة،
بيروت ،لبنان.
 -32حا�شية رد المختار ،ابن عابدين ،ط ،2دار المعرفة للطباعة والن�شر ،بيروت لبنان،
1966م.
–33حال المتهم في مجل�س الق�ضاء� ،صالح اللحيدان ط1985 -1405 -3م مطابع
الطوبجي –القاهرة.
–34حجية الإعتراف كدليل �إدانة ،قدري عبدالفتاح ال�شهاوي ط2005 - 1م .
� -35شرح القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م الق�سم الخا�ص ،دكتور يا�سين عمر
يو�سف ،الطبعة الأولى 2001م.
� -36شرح القانون الجنائي ال�سوداني ل�سنة 1991م ،عبد اهلل الفا�ضل عي�سى.
� -37شرح زاد الم�ستقنع ،محمد بن محمد المختار ال�شنقيطي( ،المكتبة ال�شاملة غير
مطابق للمطبوع).
� -38شرح قانون الإثبات  ،عثمان حيدر �أبوزيد ط2007 1م من�شورات جامعة ال�سودان المفتوحة.
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� -39شرح قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م ،د .حاج �آدم ح�سن الطاهر ،الطبعة
الثانية 2003م
� -40شرح قانون االثبات ال�سوداني ،البروفي�سور /حاج �آدم الطاهر.
� -41شرح منتهى الإرادات ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س البهوتي.
� -42صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان �أبو حاتم ال ُب�ستي( ،المتوفى :
354هـ) ،المحقق � :شعيب الأرن�ؤوط ،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت ،الطبعة :
الثانية .1993 – 1414 ،
� -43صحيح البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل البخاري.
 -44طرق الإثبات في القانون  ،مرجي دليلة – الجزائر 1991م ـ 2000م .
 -45فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالني
ال�شافعي ،النا�شر  :دار المعرفة  -بيروت  ،1379 ،تحقيق � :أحمد بن علي بن حجر �أبو
الف�ضل الع�سقالني ال�شافعي.
 -46فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي المعروف بابن الهمام
(المتوفى 861 :هـ)( ،المكتبة ال�شاملة غير موافق للمطبوع).
 -47قانون الإثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م
 -48قانون االثبات ال�سوداني ل�سنة 1994م.
 -49كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى ،العالمة �أبو الح�سن الماوردى ،دار الن�شر  :دار الفكر
ـ بيروت.
 -50ك�شاف القناع على متن االقناع ،من�صور بن يون�س ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان،
1983م.
 -51ل�سنان العرب�،إبن منظور  ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ـ دار �إحياء التراث العربي ط3
بيروت لبنان1993 -1413 ،م
 -52مجلة الأحكام الق�ضائية 1405هـ المجلة الإلكترونية.
 -53مجلة الأحكام الق�ضائية 1972م.
 -54مجلة الأحكام الق�ضائية 1983م
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 -55مجلة الأحكام الق�ضائية 1989م.
 -56مجلة الأحكام الق�ضائية 1992م المجلة الإلكترونية.
 -57مجلة الأحكام الق�ضائية ال�سودانية ل�سنة 2007م .
 -58مجلة الأحكام الق�ضائية �سنة 1985م .
 -59مجلة الأحكام الق�ضائية �سنة 1988م .
 -60مدونة الفقه المالكي و�أدلته ،ال�صادق عبد الرحمن القرياني ،ط ، -،1مو�س�سة
الريان لطباعة والن�شر ،بيروت ،لبنان2002 -1423 ،م.
 -61معجم مقايي�س اللغة� ،أبي ح�سين �أحمد بن الرازي، ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان1420 ،هـ ـ 1990م.
 -62مغنى المحتاج �إلى معرفة �ألفاظ المنهاج.
-63

مواهب الجليل في �شرح مخت�صر خليل.
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ال�صرف َّية في (�أربع دمعات على رجال �سادات)
الفعل و�أبنيته َّ
لعبد اهلل الطيب المجذوب
�إعداد دكتور� :أبو حنيفة عمرال�شريف علي عمر ()1
الم�ستخل�ص
أربع نظمها الأ�ستاذ الدكتور
الوقوف على �أبنية الفعل في
َت ْهد ُُف هذه الدرا�سة �إلى
َ
ِ
ق�صائد � ٍ
عبد اهلل الطيب المجذوب الأديب ال�سوداني المعروف ،عليه رحمة اهلل �س َّماهَ ا�(:أربع
رجال �سادات) ،والتعرف على ال ّداللة التي ت�ؤديها هذه الأبنية ،وقد انتهجت
دمعات على ٍ
الدرا�سة المنهج الو�صفي �آخذ ًة من �أدواته التحليل ،ومن نتائجها التي خرجت بها� :أنّ �أبنية
الأفعال في ال َّدمعات تنوعت على جميع �أبواب الفعل من مجرد �إلى مزيد �إلى �صحيح �إلى
معان لم يذكرها ال ّنحو ُّيون ،من ذلك:
معتل�...إلخ ،و�أنّ من �أبنية الفعل ال ُّثالثي ما جاء على ٍ
فظ » هَ وى َي ْه ِوي.
ال�سقوط في َل ِ
بنية» َف َع َل َي ْف ِع ُل» َد َّل ْت على ُّ
مقدمة
محمد بن عبد اهلل ال�صادق
الحم ُد هلل ِّ
نبي اهلل الأمينٍ ،
رب العالمينَّ ،
وال�صالة وال�سالم على ّ
البعث والدين ،وبعد:
الأمين ،وعلى �آله و�صحبه الطيبين الطاهرين ،ومن �سار على نهجه �إلى يوم ِ
فال َّناظ ُر �إلى اللُّغة العربية وفروعها يج ُد فيها جمالاً خلاّ ًقا؛ كيف ال؟! وهي اللغة ال�شريفة التي
ال�ص َ
رف ،وهو ِع ْل ٌم َج ِل ْي ُل ال َق ْد ِر،
نزل بها �أ�شرف ٍ
كتاب وهو القر�آن الكريم ،ومن فروع اللغة ِع َلم َّ
ألفاظ العرب َّية ال ُم ْع َربة في ِب َنى � ْأ�س َمائها ،والمت�صرفة في ِب َنى �أفعالها،
رفي ُع المنز َل ِة ،يه َت ُّم ِب ِز َن ِة � ِ
أ�صول الكلمات ،وبميزا ِن ِه ُي َع ُ
وهو ِع ْل ٌم ُيع َر ُف به � ُ
وتامهَا من محذو ِفها؛
رف
�صحيحهَا من مع َت ِّلهاِّ ،
ُ
ِلهذا جاءت هذه الدِّ را�سةِ :ل َت ْب َح َث با ًبا من �أبوا ِب ِه ،و ُتحا ِو ُل ال َك�شف عن َخ َوا ِفيه ،وهي �أبني ُة الفعل
ودالال ُتهَا  ،وقد َج َع َلت ماد َة بح ِث ِها َن ًّ�صا ِ�شعر ًّيا رثائ ًّيا هو�(:أربع دمعات على رجال �سادات لعبد
ر�ض ِب َنى
اهلل الطيب)؛ لأ�صال ِت ِه ،و�سالمة لغت ِه ،طبعة الدار ال�سودانية للكتبِ ،
وقد اكت َفيتُ ِب َع ِ
ال�صرفيونَ فيها ،وقد
الأفعال وبع�ض معانيها ِو ْف َق ما جاء في الق�صائد� ،ساب ًقا ذلك ب َما قاله َّ
تطرقتُ للوزن ال�شعري الذي جاء عليه البيت في الق�صيدة والأثر الذي �أدّاه في ت�أدية المعنى...
م�شكلة البحث:
ال�صرف َّية في اللغة العرب ّية ،ودرا�سته مجموعة
ُي ُ
عالج هذا البحث ق�ض ّية الفعل و�أبنيته َّ
ق�صائد عنوانها�( :أربع دمعات على رجال �سادات لعبد اهلل الطيب المجذوب).
� -1أ�ستاذ م�ساعد ،كلية اللغات -ق�سم اللغة العربية ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا.
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�أهداف البحث:
 التّعريف بالفعل ومفهومه.ال�صرف ُّي َون.
رجال �ساداتِ ،وذك ُر معانيها كما ذكرهَ ا َّ
 تو�ضيح ِب َنى الفعل الواردة في �أربع دمعات على ٍ معرفة العالقة بين بنية الفعل وزن بيته ال�شعري الوارد فيه و�أثره في ت�أدية المعنى.�أهمية البحث:
ال�صرف العربي ،وهو الفعل،
َت ْك ُمنُ �أهمي ُة البحث في كونه يتناول
ً
مو�ضوعا من مو�ضوعات علم ّ
�إ�ضاف ًة �إلى م�صدر التطبيق ،وهو مجموعة ق�صائد من ال�شعر ال�سوداني تحت ا�سم�(:أربع
رجال �سادات) للأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل الطيب المجذوب رحمه اهلل تعالى.
دمعات على ٍ
�أ�سباب اختيار البحث:
ال�صرف َّيةفي �أربع دمعات على رجال �سادات لعبد
مو�ضوع هذا البحث ،هو « :الفعل و�أبنيته َّ
اهلل الطيب المجذوب ،ومما دعا الدار�س لتناول ِه بالبحث :رغبته في الدرا�سة فيه ،ومكانة
ّ
ال�شاعر ال ّرفيعة بين ُ�شعراء الوطن العربي ،و�أنَّ هذا ال�شاعر لم تتعر�ض درا�س ٌة –على
بحثي -لدرا�س ٍة ُلغو ّي ٍة لق�صائده الأربع التي ُطبعت بالدار ال�سودانية للكتب؛ لذلك ف�إنَّ هذا
البحث خا�ض ميدان هذه البنية� ،آملاً �أن ُيو َّفق �إلى ما فيه الفائدة.
منهج البحث:
�سيتّب ُع الباحث في مو�ضوعه هذا :المنهج الو�صفي � ً
آخذا من �أدواته التحليل.
خطة البحث:
الفعل في �أربع دمعات على رجال �سادات ،وقد اقت�ضت طبيعته �أن ي� َأتي
يتناول البحثُ �أبني َة ِ
على :توطئة فيها تعريف بالق�صائد الأربع ،والتعريف بكاتبها� ،إ�ضاف ًة �إلى لمح ٍة عن منا�سبة
وا�صطالحا ،ثم حديث
البحور العرو�ض ّية لغر�ض ال�شاعر .تال التمهيد التعريف بالفعل لغ ًة
ً
عن بنى الفعل مجردًا ومزيدً ا ودالالت ُك ٍّل ،والوقوف على البنية ال�صرف ّية للفعل من حيث
التّع ّدي واللزوم ،ومن حيثُ البنا ُء للمعلوم والبنا ُء للمجهولُ ،ث َّم تلت ذلك خاتمة ورد فيها
تو�صل �إليها البحث ،وقائمة بم�صادر البحث ومراجعه.
�أهم النتائج التي ّ
توطئة:
مع الق�صائد الأربع:
رجال �سادات) من ت�أليف الأديب
الق�صائ ُد م�صد ُر الدرا�س ِة ،هي�( :أربع دمعات على ٍ
ال�سوداني الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل الطيب المجذوب عليه رحمة اهلل ،ومو�ضوعها :ال ِّرثاء
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ال�صرف َّية في (�أربع دمعات على رجال �سادات)  -لعبد اهلل الطيب المجذوب
الفعل و�أبنيته َّ

رجال كان لهم المعزّة الكبيرة في نف�س ال�شاعر ،فالأولى كانت في رِثاء ال�شيخ محمد
لأربع ٍ
مجذوب بن محمد بن �أحمد بن جالل الدين بن عبد اهلل ال ّنقر ابن �أحمد المجذوب ،وكان
–كما ُو�صف في الق�صيدة -من كبار العلماء ،فقد برز في علم الحديث وعلم المذاهب،
وقد �أجا َد حوا�شيها ،ومخت�صراتها ،وكذلك علم النحو والح�ساب ،وغيرها ،وكان مرج ًعا
2
علم.
للطالب ،وال يبخل بما �آتاه اهلل من ٍ
3
الق�صيدة المرثي بها ال�شيخ هي من البحر الب�سيط ،يقول في مطلعها:
�شيخا القمرا لمثل ِه َ
َن َعوا� 4إليك جاللاً ً
العين فانحدرا
جال دم ُع ِ
واحد وثالثينَ بيتًا.
وقد جاءت الق�صيدة في ٍ
�أ ّما الق�صيد ُة الثانية ،فكانت رثا ًء للواءُ 5عمر الحاج مو�سى ،الذي امتاز بالحياء واحترام
ال ّنا�س �صغيرهم قبل كبيرهم 6،وقد ُ�ضبطت الق�صيدة على البحر الوافر ،مطلع الق�صيدة:
هلل يا عم ُر بن مو�سى على الخرطوم ثم على ثراكا
�سالم ا ِ
ُ
أبيات.
وقد جاءت الق�صيدة في ع�شر ِة � ٍ
وثالثة المرثيات كانت في رثاء المرحوم البروفي�سور مندور المهدي الذي امتا َز بقوة
ال�شخ�ص ّية و�إبداء الر�أي وكان ال يخ�شى في الحق لومة الئم ،وقد جاءت الق�صيدة على بحر
7
الطويل ،وكانت في ع�شرينَ بيتًاُ ،
يقول في مطلعها:
َن َعوا ِل َي مندو ًرا ف�أطرقتُ �ساع ًة حزي ًنا وكانَ الموتُ حت ًما م� َّؤجال
�أ ّما رابعة هذه المرث ّيات ،فهي �أ�سا�سها ذلك ب�أ َّنها جاءت في �سبعة و�ستينَ بيتًا ،من البحر
المرثي ،وهو ال�شاعر ال�سوداني محمد المهدي
الطويل ،وذكر فيها ال�شاعر تاريخ وفاة
ّ
مجذوب ُتو ِّف َي في 1982/3/2م ،8وقد �أفا�ض -المرحوم الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل الطيب-
رجال �سادات ،الدار ال�سودانية للكتب ،د .ت� ،ص.2
 -2عبد اهلل الطيب المجذوب� ،أربع
ٍ
دمعات على ٍ
� -3أربع دمعات� ،ص.2
ألف التفريق التي تُكتب بعد واو اجلماعة املت�صلة بالفعل
�
بغري
الق�صيدة-
�سمت-يف
ٍ
ُ -4ر ْ
 -5اللواء رتبة ع�سكر ّية يف اجلي�ش ال�سوداين وال�شرطة.
� -6أربع دمعات� ،ص .3
� -7أربع دمعات� ،ص� .5أطرقت �ساع ًةَ � :
�ساكت ًا.
أطرق ر�أ�سه� ،أي �أَ ْحناه َو َخ َف َ�ض َع ْي َن ْي ِه َي ْن ُظ ُر �إلى الأ ْر ِ�ض ِ
� -8أربع دمعات� ،ص.6
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ال�صفات والمواقف مع المرثي ،كيف ال؟! وهو رفيقه ،يقول فيها:
من ّ
ال�صبا �إلى �أن �أتى ع�صر الم�شيب يحينُ
وكان رفيقُ ِ
العمر من زمن ِّ

9

موجزة عن هذه الدمعات ،وقد ر�أيتُ �أنْ � َ
أبحث فيها عن ق�ض ّية لغو َّية ،وبعد قراءتي لها
هذه توطئة َ
َ
وال�سداد.
للفعل وتعدُّد �أبنيته ح�ضو ًرا كبي ًرا ،فكانَ ال�سبب في درا�سته� ،سائلاً اهلل
وجدتُّ ِ
التوفيق ّ
من هو عبد اهلل الطيب؟
هو عبد اهلل الطيب المجذوب ،ولد بقرية التميرا بغرب الدامر في  25رم�ضان 1339هـ –
الموافق  2يونيو عام 1921م ،وتوفي  -رحمة اهلل عليه -في  19ربيع الثاني 1424هـ الموافق
10
 19يونيو2003م ،والدته عائ�شة جالل الدين وهو ابن محمد بن �أحمد بن محمد المجذوب.
َت َع َّل َم ِب َمدا ِر�س ك�سال والدّامر وبربر وكلية غردون التذكارية بالخرطوم والمدار�س العليا ومعهد
التربية ببخت الر�ضاوجامعة لندنبكلية التربية ومعهد الدرا�سات ال�شرقية والأفريقية .نال
الدكتوراه من جامعة لندن (� )SOASسنة 1950م .عمل بالتدري�س ب�أم درمان الأهلية وكلية
غردون وبخت الر�ضا وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها .تولى عمادة كلية الآداب
بجامعة الخرطوم ( )1974 - 1961كان مدير ًا لجامعة الخرطوم( ( ،1974 - 1975وهو) �أول
مدير لجامعة جوبا (� .)1976 - 1975أ�س�س كلية بايرو بكانو «نيجيريا» ،وهى الآن جامعة مكتملة.
11
ح�صل البروفي�سر”عبد اهلل الطيب”على جائزة الملك في�صل العالمية في الأدب عام  2000م.
�سجل بالإذاعة
َف ّ�س َرالقر�آن الكريممع تالوة المقرئ ال�شيخ �صديق �أحمد حمدون ،وهو ُم ّ
ال�سودانية (مع ال�شيخ �ص ّديق – من � 1958إلى �سنة 1969م).
ُّ
من دوواينه� :أ�صداء النيل 1957م ،واللواء الظافر 1968م ،و�سقط الزند 1976م ،و�أغاني
الأ�صيل 1976م ،و�أربع دمعات على رجال �سادات 1978م ،وبانات رامة .من م�سرحياته
ال�شعرية :زواج ال�سمر  ،1958وقيام ال�ساعة 1959م.
ومن م�ؤلفاته :المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعاتها في خم�س مجلدات ،والأحاجي
12
ال�سودانية ،ومن نافذة القطار ،ومن حقيبة الذكريات ،وغيرها.
 -9امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 -10ندوة حمنة املثقفني العرب ،الدوحة ،قطر ،نادي اجل�سرة الريا�ضي1991 ،م ،بت�صرف.
ُ - 11ينظر ،مقدمة ديوادن �أ�صداء النيل ،دار جامعة اخلرطوم للن�شر ،ط 1992 .5م ،وويكيبيديا املو�سوعة احلرة.
ُ - 12ينظر ،عبد اهلل الطيب المجذوب ،المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها ،دار جامعة الخرطوم للن�شر،
ج ،182/3وويكيبيديا المو�سوعة الحرة ،وعبد الرحيم ح�سن حمزة ،ما بعد الرحيل الأخ�ضر عبد اهلل الطيب ،م�ؤ�س�سة
�أروقة للثقافة والعلوم ،الخرطوم ،ط� ،2003 ،1ص.17
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ال�صرف َّية في (�أربع دمعات على رجال �سادات)  -لعبد اهلل الطيب المجذوب
الفعل و�أبنيته َّ

العرو�ضية لغر�ض ال�شاعر:
منا�سبة البحور
ِ
َنظم ّ
ال�شاعر ال ّدمعات الأربع -كما تَق َّد َم-على ثالثة �أبحر ،هي الطويل ،والب�سيط ،والوافر،
فالطويل والب�سيط من دائر ٍة واحدة هي «المختلف» ،وت�أتي مختلفة التفاعيل ،ومفتاحها
الذي ُتدر�س به هو الطويل الذي ت�أتي تفعيالته على»:فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن»،
وال�سباع ّية،
و�سميت بالمختلفة»لأنها ت�أتي مختلفة التفاعيل بين الخما�سية ،مثل»فعولن»ُّ ،
مثل»مفاعيلن» ،13والطويل والب�سيط �أطوال بحور ال�شعر العربي و�أعظمهما �أ َّبه ًة وجاللة،
و�إليهما يعمد �أ�صحاب ال ّر�صانة� ،14أ ّما الوافر في�أتي مع بحر �آخر ُي َ�سمى «البحر الكامل»
في دائرة �أخرى هي دائرة الم�ؤتَلف ،و�سميت بذلك الئتالف �أجزائها وتماثلها لأنّ بحريها
مركبان من �أجزاء �سباعية» ،15وتفاعيل هذا البحر التي ي�أتي عليها ،هي :مفاعلتن مفاعلتن
ال�شعر لم ي� ِأت �إال مقطو ًفا ،وهي علة بال ّنق�ص ُيعنى بهاُ � :
مفاعلتن»� ،إال �أ ّنه في ِّ
إ�سقاط �آخر
�سبب خفيف ،و�إ�سكان ما قبله ،فتكون »:مفاعلتن � ،0///0//إلى فعولن  ،»0/0//وال�سبب
الخفيف ،هو ما تكون من حركة و�سكون» ،16»0/وهذا البحر �أكثر ما تجده في نظم ُّ
ال�شعراء
17
تجده ذا �أ�ساليب تغ ُلب عليها الخطابة ،و�أح�سنُ ما َي ْ�ص ُل ُح في اال�ستعطاف والبكائيات».
الفعل ً
وا�صطالحا:
لغة
ً
عمل ُمتعدٍّ �أو غير متعدٍّ َ ،ف َع َل َي ْف َع ُلَ ،ف َعلاً  ،و ِف ْعلاً فاال�سم بالك�سر
ال ِفع ُل في اللُّغة كناي ًة من كل ٍ
والم�صدر مفتوح» ال َف ْع ُل ،وفي القر�آنَ (18:و َج َع ْل َناهُ ْم َ�أ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ ِب�أَ ْم ِر َنا َو�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه ْم ِف ْع َل
َ
ال�صال ِة َو ِ�إ ْيتَا َء ال َّز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َنا َعا ِب ِد ْينَ )ُ ،قرئت بفتح الفاء و�سكون العين،
الخ ْي َر ِات َو ِ�إ َق َام َّ
« َف ْعل» ،والجمع ال ِف َعال ،مثلِ :قدح قِدَ اح ،وقيل َف َع َله َي ْف َع ْله ِف ْعلاً  :م�صدر ،وال َن ِظ ْي َر له �إال َ�س َحره
ِ�س ْح ًرا ،وال َف َعال :الكرم ،وهو م�صدر –� ً
أي�ضا -مثلَ :ذهَ َب َذهَ ا ًبا ،والفعل العمل».19
ُ - 13ينظر� ،أبو الفتح عثمان بن جني ،كتاب العرو�ض ،حتقيق وتقدمي د�.أحمد فوزي الهيب ،دار القلم للن�شر والتوزيع،
الكويت ،د .ت� ،ص.35
 - 14المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها.443/1 ،
 - 15نور الدين ال�سالمي العماني ،المنهل ال�صافي على فاتح العرو�ض والقوافي ،وزارة التراث القومي والثقافة� ،سلطنة
عمان ،ط1993 ،2م� ،ص .96
ُ - 16ينظر ،المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب.404/1 ،
 - 17املرجع ال�سابق .407/1 ،و ُينظر ،عمر �إدري�س عبد املطلب ،حازم القرطاجني حياته ومنهجه البالغي ،دار اجلناردية
للن�شر والتوزيع ،اململكة العربية ال�سعودية2009 ،م� ،ص .224 ،223 ،222
� - 18سورة الأنبياء الآية «.»73
 - 19الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار ال�صحاح ،مكتبة لبنان نا�شرون ،حتقيق حممود خاطر ،بريوت،
طبعة جديدة 1995م 1415ه� ،ص ،212مادة»فعل» « ابن منظور ،ل�سان العرب ،604/6مادة»فعل»  ،واملعجم الو�سيط ،مادة «فعل».
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ا�صطالحا:
الفعل
ً
ُ
أحداث الأ�سماءِ ،و ُب ِن َي ْت ِل َما
لفظ � ِ
َع َّر َف �سيبويه الفعل بقول ِه»:و�أما ال ِف ْع ُل ف�أمث َل ٌة �أ ِخ َذ ْت من ِ
َ
و�سمِ َع َوم ُكثَ
م�ضى ،و ِل َما يكون ،ولم َي َق ْع ،وما هو كائنٌ َل ْم َي ْن َق ِطع ،ف�أَ َّما بنا ُء ما م�ضىَ ،ف َذهَ َب َ
وا�ض ِر ْب ،و ُمخْ ِب ًراَ :ي ْق ُت ُل و َي ْذهَ ُب
َو ُحمِ َد ،و�أما بناء ما لم َي َق ْع ،فقولك �آم ًراِ :ا ْذهَ ْب وا ْقت ُْل ْ
َ
قطع وهو كائن» ،20ويظهر من تعريف �سيبويه للفعل �أنه
َو َي ْ�ض ِر ُب و َي ْق ُت ُل،
وكذلك ِب َنا ُء ما لم َي ْن ِ
مح�صور في داللته على الم�ضي والم�ضارعة والأمر»الطلب» وهذا المعنى هو تق�سيم الفعل
من حيث الزمن ،وهذا التق�سيم هو الوظيفة ال�صرف ّية التي َيخْ تَ�ص بها الفعلِ � ،إذ الفعل كما
عرفه ال�شريف الجرجاني في كتابه التعريفات :هو ما َّ
دل على معنى في نف�سه مقترن ب�أحد
الأزمنة الثالثة ،وقيل :الفعل ك ْون ال�شيء م�ؤث ًرا في غيره كالقاطع ما دام قاط ًعا».21
ومهما يكن من �أمر ف�إنَّ داللة الفعل تكمن في الزمن والحدث م ًعا ،ومعظم النحويين الذين
جا�ؤوا بعد �سيبويه يربطون تعريفاتهم للفعل بالداللة على الزمان والحدث« ،فالحدث هو
المعنى الظاهر في الفعل� ،أو بمعنى �آخر هو جزء مهم في الفعل».22
َّ
«ما�ض وم�ضارع و�أمر» ،وهو بال ِّن�س َبة
والفع ُل
ما»دل على َحدَ ٍث وزمن» ،23وهو ثالثة �أنواعٍ ،
ومبني للمجهول ،وبال ِّن�سبة ِل َعم ِل ِه»:الزم ومتعدٍّ» ،ومن ُ
حيث �أبني ُت ُه»:مج َّرد
ِل ِ
مبني للمعلومٌّ ،
فاعل ِهٌّ :
24
و َم ِزيد» ،وهو �أ�ص ُل الم�شت َّقات عند الكوفيين ،وم�شتق من الم�صدر عند الب�صريين .
ال�صرف َّية للفعل –هنا� -سند ُر ُ�سها من حيثُ هي:
وال ِبن َي ُة َّ
� - 20سيبويه ،الكتاب.12/1 ،
 - 21علي بن حممد ال�شريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق ودرا�سة ،حممد �صديق املن�شاوي ،دار الف�ضيلة،
القاهرة ،بال تاريخ� ،ص.141
� - 22أحمد عفيفي ،احلدث ال ّنحوي يف اجلملة العربية ،درا�سة يف املعنى ،مكتبة الأجنلو امل�صرية بال تاريخ �ص.17
ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص.377
�- 23أبنية ّ
- 24اختلف العلماء يف الفعل وامل�صدر �أ ُّيهما الأ�صل و�أيهما الفرع؟ فذهب الكوفيونَ �إلى �أنَّ امل�صدَ ر م�شتق من الفعل،
زمن مطلق ،بينما َيد ُّل
وهو فر ٌع عليه ... ،وقال الب�صريونَ � :إنّ الفعل م�شتق من امل�صدَ ر ،وذلك لداللة امل�صدر على ٍ
الفعل على زمانٍ ُم َعينَّ  ،والذي قال ِب ُح َّجة الب�صريني ،هو :ابن يعي�ش يف �شرح ِه « مف�صل «الزخم�شري ،يقول« :و�إنمّا
ُ�س ِّم َي م�صد ًرا لأنَّ الأفعال �صدرت منه� :أي �أُ ِخ َذتْ منه ،كـ»م�صدر الإبل للمكان الذي ت َِردُهُ .ينظر يف هذا اخلالف:
الأنباري(�أبو الربكات كمال الدين بن عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن �سعيد الأنباري« ،الإن�صاف يف م�سائل
اخلالف ،حتقيق ودرا�سة :جودة مربوك حممد ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط ،2002 1م�س�ألة رقم” ،190/1 ،”28ابن
يعي�ش� ،أبو البقاء موفق الدين بن يعي�ش املو�صلي� ،شرح املف�صل ،تقدمي� ،إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان د.ت ،43/6 ،والزّجاجي ،عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي ،ت”240هـ” ،الإي�ضاح يف علل ال ّنحو ،حتقيق مازن
مبارك ،،دار ال ّنفائ�س،بريوت -لبنان ،ط1973 ،2م� ،ص .65-63
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الفعل و�أبنيته َّ

مجردة و مزيدة.الز َِمة و مت َعدِّ ية.مبن َّية للمجهول ومبن َّية للمعلوم.المجرد والمزيد:
�أ َّولاً  -الفعل
ّ
الم َج َّرد:
-1بنية الفعل ُ
�صاريف �إلاّ ِلع َّلة ت�صريف ّية»
أحد ال َّت
الفعل ال ُم َج َّردُ ،هو»:ما كانت ُحرو ُف ُه ُكلُّها �أ�صل ّية ال ت�س ُق ُط في � ِ
ِ
ما�سي ُم َج َّرد ،كما َل ْم َي ِق ّل ِبنا�ؤ ُه عن ثال َث ِة
وال ِفع ُل ال ُم َج َّرد ي�أتي ُثال ِث ًّيا و ُر ِ
باع ًّيا ،ولم َ
يوج ْد ِفع ٌل ُخ ٌّ
وح ٌ
� ْأح ُر ٍف؛ لأنَّ ال ْأ�ص َل في ُك ِّل ك ِل َم ٍة ُمكتملة �أن تكون على ثالثة �أح ُرفَ :ح ٌ
رف
رف ُيبتد�أ ب ِهَ ،
ُي ُ
أو�س ِط؛ لأنّ المبدوء ِب ِه َي ِج ُب
وا�سط ًة بين ُه َما ،و�إ َّنما احتاجوا ل ِل ِ
وح ْر ٌف َيكونُ ِ
وقف عليهَ ،
حرف ال َ
�أن يكون ُمتح ِّر ًكا ،والموقوف عليه َيكونُ �سا ِك ًنا ،فاحتاجوا لل َّراح ِة بين الحرفين ال ُمتا�ضدين،
و َلم َي ِز ِد ال ِفع ُل المج ّرد على �أربعة؛ لأنّ ّ
الواحدَ ة،26.
تت�ص ُل ِب ِه في�صي ُر معها كالكلم ِة ِ
ال�ضمائ َر ِ
27
ّ�صر ُ
مالك:
يف ت�أتي على ثالثة � ْأح ُر ٍف ،يقول ابنُ ٍ
والمعنى �أنّ �أق َّل َك ِل َمة تكون في الت ِ
ِيف َحرِي
رف َبرِي وما �سِ وَاهُ َما ِب َت ْ�صر ٍ
ال�ص ِ
َح ْر ٌف و�شِ ب ُه ُه من َّ
َ�صر ْي ٍف ِ�س َوى ما ُغ ِّيرا
لي�س �أ ْد َنى من ثُلاَ ِث ٍّي ُي َرى َقا ِب َل ت ِ
َو َ
25

وجب الإتيان
ُ
بال�س ِاكنُ كما تكره الوقوف على ال ُمتح ِّرك ،ومن هُ نا َ
والعرب تَكر ُه االبتد�أ ّ
بالحرف ال ّثاني الذي يقع ً
و�سطا بينهما ،ف�إن كان متحر ًكا توالت حركة ال ُمبتد�أ ِب ِه وحركة
ِ
فوج َب �أن يليهما َح ْر ٌف ثالثٌ �ساكن –عند الوقف-؛ لأنّ توالي الحركات عند
المح�ش ِّو ب ِهَ ،
28
العرب ُي َو ّلد الملل» .
ِ
من �أن َ
وال ْأ�ص ُل في الفعل من حيث ال َّز ُ
الفعل ال ُّثالثي وجدنا
يكون ما�ض ًيا ،و�إذا �أمعنا ال ّنظر في بنية ِ
لها َ
بالفتح دا ِئ ًما ،وتبقى
بالفتح دائ ًما ،و�أنَّ ال َمها تتح َّرك ِ
ثالث �أبنية ،ذلك ب�أنَّ الفاء تكون مُتح ِّر َكة ِ
29
بالفتح والك�س ِر ّ
�ضرب ،و َك ُر َم ،وعَ ِل َمَ ،و َف ِر َح ،وبيان ذلك فيما َي ِلي:
وال�ضمِّ  ،نحوَ :
العين ،التي تتح ّرك ِ
َ « -1ف َع َلَ -ي ْف ُع ُل»َ ،نح َوَ « :ن َ�ص ُر َي ْن ُ�صر.
 - 25حممد محُ يي الدين عبد احلميد ،دُرو�س يف التّ�صريف� ،ص.55
 - 26ال�سيوطي ،همع الهوامع.3260 ،
 - 27ابن مالك ،منت الألف ّية ،مكتبة �صيدا ،بريوت� ،ص.67
 - 28درو�س يف التّ�صريف� ،ص.55
ُ - 29ينظر ،ال َّر�ضي اال�سرتاباذي� ،شرح ال�شافية ،67/1 ،و ،114 ،و.118
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َ « -2ف َع َلَ -ي ْف ِع ُل»َ ،نح َوَ :
«�ض َر َب َي ْ�ض ِر ُب.
َ « -3ف َع َلَ -ي ْف َع ُل»َ ،نح َوَ « :فت ََح َي ْفت َُح.
«ع ِل َم َي ْع َل ُم.
َ « -4ف ِع َلَ -ي ْف َع ُل»َ ،نح َوَ :
«ح ِ�س َب َي ْح ِ�س ُب.
َ « -5ف ِع َلَ -ي ْف ِع ُل»َ ،نح َوَ :
َ « -6ف ُع َلَ -ي ْف ُع ُل»َ ،نح َوَ « :ك ُر َم َي ْك ُر ُم.
ال�ستَّة -يكونُ لاَ ز ًِما دائ ًما� ،أ ّما الخم�سة ال ُمت َب ِّق َية ،في�شت َِر ُك
ُ
والباب الأخير -من هذه الأبواب ِّ
فيها اللاَّ ز ُِم وال ُم َت َعدِّ ي»و�سي�أتي الحديثُ عن ذلك» �إن �شاء اهلل.
ا�ضي « َف َع َل» ،و َلم ُي ْع َر ْف الم�ستقبل»ال ُم�ضارع» ،فال َوجه �أنْ ي ُكونَ بالك�سر؛ لأ َّنه
و�إذا ُع ِر َف �أنَّ ال َم َ
ال�سا ِب َقة ِّ
الذكر �أر َب ٌع عند(�سيبويه) ،هيَ »:ف َع َل َي ْف َع ُلَ ،و َف َع َل َي ْف ِع ُلَ ،و َف َع َل َي ْف ُع ُل،
�أكثر ،30.والأبنية ّ
و َف ُع َل َي ْف ُع ُل»� .31أ ّما غير ُه ِمنَ ال ُّنحاة ،فعدَّها �ستة كما َت َقدَّم ،وهو ال ُم�ستَعمل عند العرب.
الجامدُ ،فال َي ْد ُخله التَّ�صريف،
هذا ،وال ِف ْع ُل ال ُم َج َّردُُ ،ي َق َّ�سم �
إلى»:جامد ،و ُمت ََ�ص ِّرف»� .أ َّما ِ
ِ
نوعين:
و�أ ّما ال ُمت ََ�ص ِّرفَ ،ف َعلى ِ
عد ِم الت َّْ�صريف فيه» ،وهو »:على نوعين:32
�ص الت ََّ�ص ُّر ِف :وهو
كالجام ِد في َ
ِ -1
ِ
ناق ُ
�أ -ما ي�أتي منه الما�ضي و ال ُم�ضارِع ،وال ي�أتي منه الأمر ،نحوما زال ،وما َب ِر َح ،وما َف ِت َئُ ،
يقول
ّ
ال�شاعر من الب�سيط33:
ل ّما ر�أى ال ُّرب َع قد كادت معارفه تعفو جالها ومنها ج ّدد الأثرا
34
ب -ما ي�أتي منه الم�ضارع والأمر ،نحوَ :يذ ُر ،و َي َدعُ» ،ولم ُي�س َت ْع َمل الما�ضي منهما.
وقالواُ »:ا�ستُغ ِن َي عن الما�ضي منهما بالفعل « َت َرك»َ ،فلاَ ُيقالَ »:و َد َعه ،و�إ ّنما» َت َركهُ» ،35وقد
(�ص َّلى ُ
جاء هذا الفعل على ما�ضيه» َو َدع» في الحديث ال َّنبوي َّ
اهلل
ال�شريف ،قال ر�سول اهلل َ
ح�ش ِه»،
ا�س ا ِّتقاء ُف ِ
عليه و�س َّل َم) « 36:يا عائ�ش ُة �إنَّ �ش َّر ال َّن ِ
ا�س َم ِنز َل ًة يوم القيامة :من َو َد َع ُه ال ّن ُ
ولم يرد هذا الفعل في الدمعات ،وما جاء به من ناق�ص الت�ص ُّرف كان من الما�ضي فقط.
املف�صل ،152/1 ،و�شرح ّ
ال�شافية ،118/1 ،وامل�ستق�صي يف علم التّ�صريف� ،ص.276
�- 30شرح ّ
- 31الكتاب»310/3،هارون».
ُ - 32ينظر :امل�ستق�صي يف علم التَّ�صريف� ،ص..135 ،134 ،133
 - 33الدمعات� ،ص  ،3الربع :ا�سم مكان معارف� :أعالم .تعفو :متحو :جالها :جمع جلهة ،وهي ال�صخرة العظيمة،
ُينظر ،خمتار ال�صحاح ،واملعجم الو�سيط.
- 34الكتاب»256/2 ،بوالق» /واخل�صائ�ص.99/1،
 - 35ال�سيوطي ،املُزهر.45/2 ،
 - 36الإمام ُم�سلم� ،صحيح م�سلم.2002/4 ،
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الما�ضي والم�ضارع والأمر ،وهو كثير».37
 -2تام الت ََّ�ص ُّرف« :وهو الفعل الذي َي ِجيء منه ِ
ال�صحيح ،وي�أتي منه الفعل ال ُمعتل ،وبيان ذلك ،فيما َي ِلي:
وال ِفع ُل تام ال ّت َ�ص ُّرف ي�أتي منه الفعل ّ
ال�صحيح:
الفعل ّ
أحرف ال ِع َّلة ،وهو على ثالثة �أنواع:
«هو ما َخ ْلت �أ�صوله من � ِ
والهمز ،والتّ�ضعيف ،نحوَ »:ن َ�ص َر،
ال�سالم :وهو ما َ�س ِل َمت �أ�صوله من �أح ُرف ال ِع َّلة،
ِ
أّ -
َ
ربَ ،و َك ُر َم».
و�ض َ
هموزَ :وهو»ماكانَ � َأح ُد �أ�صول ِه همزة� ،إما في فائ ِه ،نحوَ �»:أخ َذ� ،أو في عي ِن ِه،
ب -ال َم ُ
نحو�»:س� َأل»� ،أو في المه ،نحو»:قر�أ» ،وقد يكون المهموز ُمع َتلاًّ  ،نحو�»:أتى ور�أى» ،ولك ّن ُه
في هذه الحا َلة ُي َ�ص َّنف مع ال ُمعتل.
الم َ�ض َّعف:
جُ -
أ�صول ُم َتجا ِو َران ،وال َيخْ ُلو ت ََجاو ُرهما
ومعنى التَّ�ضعيف�»:أن َيج َتمِ َع في ال َك ِل َم ِة ِ
مثالن من ال ِ
من �أن يكون بين الفاء والعين� ،أو بين العين والالم ،و ُي َ�س ُّمو َن ُه ال ُم َ�ض َّعف ال ُّثال ِثي»الأ�صم
ِل ِ�ش َّد ِت ِه ،39ولم ي� ِأت ال ُم َ�ض َّعف من الأفعال بين الفاء والعين في كالم العرب ،وجاء قليلاً
في الأ�سماء ،نحوَ »:د َدن ،40و َكو َكب منَ »:ك َكب ،و�أ َّول منَ »:و َول� ،أ ّما بين العين والالم ،فهو
نحو»:ع َّدَ ،
الرباعي :وهو»:ما كانت فا�ؤه والمه الأولى
و�ش َّد ،ور َّد» ،41.وهُ َناك ُم�ض ّع ُف
كثير،
َ
ّ
42
َ
جن�س،نحو»:زلزلَ ،و َع ْ�س َع َ�س و�صر�صر»  ،ومن هذا قوله
من جن�س ،وعينه والمه الثانية من
44
تعالى (43:وال َّل ِيل � َإذا َع ْ�س َع َ�س) ،وما جاء من هذا الفعل ،قوله من الب�سيط:
�أم ال ُن َكف ِكف عن طول البكاء له لمثله �سال دمع العين وانهمرا
38

 - 37حممد عبد اخلالق ع�ضيمة ،املُغني يف ت�صريف الأفعال� ،ص.188
ُ - 38ينظر� ،شرح ال�شافية ،32/1 ،وامل�ستق�صي يف علم التّ�صريف� ،ص.111
ُ - 39ينظر� :شرح ال�شافية ،34/1 ،و�شرح التّ�صريف امللوكي� ،ص ،45و�شرح ابن عقيل ،مج ،217/2 /2وامل�ستق�صي يف
علم التّ�صريف� ،ص.112
 - 40ال َّددَن ال َّلهو وال َّل ِعب.
ُ - 41ينظر� :شرح ال�شافية ،34/1 ،وامل�ستق�صي يف علم التّ�صريف� ،ص.112
ُ - 42ي َ
وع�سع�س
ياحا �شديدً اَ ،
نظر� ،شرح ال�شافية ،34/1 ،و�شذا العرف يف فنِّ ال�صرف� ،ص�َ .17صر�صر� :إذا �صاح ِ�ص ً
ع�س».
الليل� :إذا �أقبل َ
وع�س َ
ظالم ُه �أو �أدبر»املعجمالو�سيط»�صر�صرْ ،
�- 43سورة التكوير ،الآية .17
 - 44الدمعات� ،ص  .3كفكف دمعه :م�سحه مرة بعد مرة ،املعجم الو�سيف(كفكف)
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المعتل:
الفعل ُ
و�س ِّم َي ْت
تعريفه»:هو ما كان فيه حرف ِع َّلة ،وحروف ال ِع َّلة ثالثة»:الألف والواو ،والياء» ُ ،
كثير من
�أحرف الع َّلة ِبهذا اال�سم؛ لأ َّنها ال تَ�س َل ُم ،وال ت َِ�ص ُّح� ،أي ال َت ْب َقى على حا ِل َها في ٍ
والح ْذ ِف».46
ِ
الموا�ض ِع  ،بل تتغ ّير بال َق ِلب والإ�س َك ِان َ
47
ّ
المعتل:
	�أق�سام
ولفيف.
أجوف،
وناق�صٍ ،
مثال ،و� ٍ
ينق�سم المعتل �إلى ٍ
ٍ
و�س ِّمي بذلك؛ لأنه ُيماثل ال�صحيح في
 -1المثال :هو»ما اعتلت فا�ؤه» ،نحوَ »:و َع َد َو َي َ�سر»ُ ،
عدم �إعالل ما�ضيه.
و�س ِّمي بذلك؛ لخل ِّو جوفه؛ �أي و�سطه
 -2والأجوف :هو»ما اعتلت عينه» ،نحو »:قال وباع»ُ .
من الحرف ال�صحيح ،و ُي َ�س ّمى � ً
أي�ضا :ذا الثالثة؛ لأ َّنه عند �إ�سناده لتاء الفاعل ،ي�صير
أحرف ،نحوُ »:قلتُ وبِعتُ » ،في »:قال وباع».
معها على ثالثة � ٍ
و�س ِّمي بذلك ل ُنق�صانه ،بحذف
 -3الناق�ص :هو» ما اعت ّلت المه ،نحوَ »:غزَ ا ،و َر َمى»ُ .
َ
نحو»:غزَ ْت َو َر َمت» .و ُي َ�س ّمى � ً
أي�ضا :ذا الأربعة؛
�آخره في بع�ض الت�صاريف،
لأنه عند �إ�سناده لتاء الفاعل ي�صير معها على �أربعة �أحرف ،نحوَ »:غزَ ْرتُ َو َر َم ْيتُ ».
 -4اللفيف ،وهو ق�سمان:
�أَ -مفْروق :وهو »:ما اعتلت فا�ؤه والمه» ،نحو »:وفى ووقى».
و�س ِّمي بذلك لكون الحرف ال�صحيح فار ًقا بين حر َفي الع ّلة.
ُ
و�س ِّمي بذلك القتران حر َفي
بَ -مقْرون :وهو »:ما اعتلت عي ُنه وال ُمه» ،نحوَ »:ط َوى َو َر َوى»ُ .
العلة بع�ضهما ببع�ض.
و َبعد هذا َّ
الفعل ال ُم َج َّر ِد �أذ ُك ُر في النقاط ال َّتا ِل َية ِبنى الأفعال ال ُّثال ِث َّية
رح ال ُمخ َت َ�صر ِل ِب ْن َي ِة ِ
ال�ش ِ
ال ُم َج ّردَة والمزيدَة ،والمعاني التي ت�أتي عليها هذه ال ِبنى ،و�أُ ُ
الق�صائد الأرب ِع.
حاول تطبيق ذلك على
ِ
الم َج َّرد ال ُّثال ِثي:
�أ َّولاً  -الفعل ُ
-1بنية « َف َع َل»ِ :ب َفت ِْح الفاء والعين»:
َ َ 48
كالمهِ م من «ف َعل» ،
كالم الع َر ِب»ول ْي َ�س َ�ش ْي ٌء �أكثر من ِ
هذه البنية من � ِ
أكثر ال ِب َنى ورودًا في ِ
45

 - 45الت�صريف امللوكي� ،ص.48
� - 46شرح ال�شافية.33/1 ،
ُ - 47ي َ
نظ ُر لهذه الأق�سام في� :شرح ال�شافية ،34/1 ،والت�صريف الملوكي� ،ص ،48وال�سيوطي ،ال ُمزهر ،39/12و�شذا
ال�صرف� ،ص ،17 ،16والم�ستق�صي في علم التَّ�صريف� ،ص .117 ،114
العرف في َفنِّ َّ
 - 48الكتاب»37/4 ،هارون».
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اني»:الج ْمع،
رج ِة �أ َّن ُه َي�ص ُع ُب َح�صرها ،ومن هذه ال َم َع
وا�س ُت ْعمِ َل ْت هذه البنية في ٍ
َ
معان َكثير ٍة ِل َد َ
ْ
َ
ق�سر ،والنيابة
والغلبة� :أي غلبة المقابل ،نحو كا َر َم ِني َفك َرمته� .أو الغلبة مطل ًقا نحو :ق َهرَ ،
عن ف ُعل في الم�ضاعف ،نحو :ج َللت ف�أنت جليل ،وفي اليائي العين نحو :طاب فهو ط ِّيب.
نحو»:ح�شرَ ،
َ
وح�شد ،ومنه ما َّ
دل على و�صل :م َرج ،مزَ ج،
والأ�صل كونه على ف ُعل ،والجمع،
وق�سم .ومنه
والإعطاء ،نحو« :م َنح ،واال�ستقرار ،نحو� :س َكن ،و َق َطنَ  ،والتفريق ،نحوَ :
ف�صلَ ،
49
رحل.
ق�صف� ،أو خرق :نقب ،والتحول ،نحوَ :
ك�سرَ ،
ق�سمَ ،
ما يدل على قطعَ :
وهذه ال ِبنية ي�أتي منها-كما تَق َّدم -الم�ضارع على ِز َن ِة» َي ْف َع ُل ،و َي ْف ُع ُل ،و َي ْف ِع ُل».
العين في الما�ضي وال ُم�ضارِع»
أ-ما جاء على « َف َع َل َي ْف َع ُل»ِ :ب َفت ِْح ِ
ال�س َّت ِة ،وهي»:الهاء ،والهمزة،
خا�ص ِبما كان المه �أو عينه �أحد ُح ِ
روف َ
وهذا ال ِب َناء ٌّ
الح ِلق ِّ
والعين ،والغين ،والحاء ،والخاء»ِ ،50وم َّما جاء من هذه ال ِب ْن َية على ال َم َعاني التي قال ِبها
ال�صر ِف ُّيونَ  ،ما يلي:
َّ
51
قول ّ
ال�شاعر من الطويل:
الج ْم ِع ،في ِ
َد َّل ِبها على َ
أرحام تج َم ُع بيننا و�إرث
مروءات �سلفنَ ثمينُ
ٍ
كما ِ
كانت ال ُ
52
و َد َّل ِب َها على الت ََّح ُّول من مكان �إلى � َآخر في قوله من الطويل:
أ�سباب البقا ِء وتذهَ ُب الغ�ض ـ ــارة م ّنا والبها ُء يبينُ
وتَ�ض ُع ُف � ُ
53
ّ
ودل بها على الإعطاء في قوله من الب�سيط:
عهدي به م�شرف الإقبال ي�شرح �آيات الثر ّيا و ُد ًّرا مثله ن َث َرا
ِ
54
و َد ّل بها على الإخبار ،وهو معنى لم يقل به ال�صرفيون ،وذلك في قوله من الطويل:
َن َعوا � ّإلي مندو ًرا ف�أطرقتُ �ساع ًة حزي ًنا وكان الموتُ حت ًما م� َّؤجال
َ
ال�شافية»:وجاء في هذا الباب �أف َعا ٌل لم َيتح َّقق فيها ّ
�صاح ُب �شرح ّ
ال�شرط المذكور،
وقال ِ
ومن ذلك�»:أَ َبى َي�أ َبى» ،55ولم ِتر ْد هذه البنية في الق�صائد ،وقد جاءت القر�آن الكريم في قوله
ُ - 49ينظر ،ال�سيوطي ،همع الهوامع.21 ،20/6 ،
ال�سابق.101/4 ،
 - 50امل�صدر ّ
 - 51الدمعات� ،ص.7
 - 52الدمعات� ،ص.6
 -53الديوان� ،ص.202
 - 54الدمعات� ،ص .5
� - 55شرح ّ
ال�شافية.123/1 ،
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ي�س �أَ َبى َو ْا�س َت ْك َب َر َو َكانَ ِمنَ ا ْل َكا ِف ِرينَ )
تعالىَ (:56و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْا�س ُجدُوا ِلآد ََم َف َ�س َجدُوا ِ�إلاَّ ِ�إ ْب ِل َ
ب -ما جاء على» َف َع َل َي ْف ُع ُل»ِ :ب َف ِتح عين الما�ضي ،و�ضمها في الم�ضارع.
وال�ص ِحيح ال ُم َ�ض َّعف ،والأجوف ،وال ّناق�ص
ال�سا ِلمَّ ،
وت�أتي هذه البنية على َّ
ال�ص ِحيح َّ
الواوي ،57ومن معا ِنيها التي جاءت عليها:
58
معنى االعتداء ،في قوله من الطويل:
قد جاء هذا الموتُ فيك يروعنا بكارث ٍة منها الجبال عهونُ
َف ْ
من الفعل «راع َي ُروع» الأجوف.
59
ومعنى المحافظة والأمانة ،في قول ِه من الطويل:
�أ ٌخ كان يرعاني وكان ُيعينُ و َيح َف ُظ ح ِّقي عنده وي�صونُ
«�صا َن َي ُ�صونُ » الأجوف» .
من الفعل َ
60
ومعنى ال ُي�سر في قوله من الطويل:
علي يهونُ
بكيت َُك يا ُّ
مهدي فقدُك فاج ٌع و ُرز�ؤُ َك ال ُيلفى َّ
من «هَ انَ َي ُهو ُنالأجوف».
نحو�»:ص َرخ ،وهَ ت ََف� ،أو ما د ََّل على
ق�ص ُد به ُك َّل ِف ٍعل د ََّل على �صوت،
ومعنى القول والتَّ�ص ِويت :و َن ُ
َ
61
ووع َظ ،و َق َال» ،ومما جاء ِب ِه ِبمعنى القول ،ومن ذلك قوله من الطويل � ً
أي�ضا:
قول ،نحوَ »:ن َطقَ ،
َي ُ
خلف نع�شه ا ْل ـ جمو ُع وعادوا منه وهو دفينُ
قول م�شت بالأم�س من ِ
ول» الأجوف ،و� ُ
من «قال َي ُق ُ
كت الواو و ُف ِت َح ما َق ْبلها
أ�صل عين»قال» الواو� ،أ�صلهَ »:ق َول» تح ّر ِ
وك�سرها في الم�ضارع.
ف ُقل َب ْت �أ ِل ًفا» ،62ما جاء على» َف َع َل َي ْف ِع ُل»ِ :ب َف ِتح عين الما�ضيِ ،
ال�صرفيين من َج َ
ومرج ُعهم في ذلك» ُمقاربة
عل هذا ال ِب َناء هو الأ�صل في ال ُّثالثيِ ،
من َّ
63
موا�ض َع َكثير ٍة» .
الفتحة ال َك�سرة واجتماعهما في ِ
� - 56سورة البقرة ،الآية .34
ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص.381
ُ - 57ينظر ،ابنع�صفور الإ�شبيلي ،املمتع يف التَّ�صريف ،174/1 ،و�أبنية َّ
 - 58الدمعات� ،ص .8عهون :جمع عهن ،وهو ال�صوف امل�صبوغ ،فك�أنّ اجلبال العالية من هذا اخلرب املفجع كال�صوف.
ُ
كالعهن املنفو�ش»
اجلبال
وهو اقتبا�س من قوله تعالى يف �سورة القارعة الآية « ،5وتكونُ
ِ
 - 59الدمعات �ص.6
 - 60الدمعات� ،ص.7
 - 61امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
ُ - 62ينظر ،املمتع يف الت�صريف.120/2 ،
 - 63ابن ِج ِّني ،املن�صف� ،ص.180
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ومن المعاني التي جاء بها ال�شاعر -عليه رحمة اهلل -من هذا الباب:
64
معنى الهدوء وال َّثبات والح�سنَ ،ن ِج ُد َ
ذلك في قوله من الطويل:
مجال�س �أهل الف�ضل كان يزين
ال�صحاف ُة والذي
َن َع ْت �شاع َر ال ُع ِ
رب ّ
َ
ال�سقوط ونحوه ،في قوله من الطويل:65
ومعنى ُّ
نع ْت ُه ال�صحيفات اللواتي �سوادُها
غراب هوى فوق ال�سطور لعينُ
ٌ
ال�صرف ُّيونَ .
من «هَ َوى َي ْه ِوي» اللفيف ال َمقرون .وهذا المعنى َلم َي ُق ْل ِبه َّ
66
َو َد َّل ِبه على العافية ،والذكاء ،في قوله من الطويل:
م�شايخ �شفتنا �شرو ٌح منهمو ومتونُ
العلم عند
ٍ
َج َن ْي َنا َج َنا َة ِ
من َ�ش َفى َي ْ�ش ِفي الناق�ص.
-2بنية» َف ِع َل»ِ :ب َف ِتح الفاء وك�سر العين:
من المعاني التي َت ُد ُّل عليها هذه البنية َف ِعل
-1الداللة على الألوان:
«�أما الألوان ،ف�إنها ُت َ�صا ُغ على «�أ ْف َعل» ،ويكون الفعل على « َف ِعل يف َعل» .نحو� :أ ِدم ي�أ َدمَ ،
و�شهِ ب
ي�صد�أ».67
و�ص ِدئ َ
ي�ش َهب ،وقهِ بيق َهب ،و َكهِ َب َي ْك َهبَ ،
يوجع
-2الأدواء :ذكر (�سيبويه) في الكتاب»هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال ِ
وجع َ
حزن َحزَ ًنا،
وج ًعا ،وهو َو ِجي ٌع لتقارب المعاني» ،نحو«َ :م ِر َ�ض َيم َر ُ�ض�َ ،س ِق َم َي ْ�س َق ُم وقالواِ :
وهو حزين ،جعلوه ِبم ْنزل ِة المر�ض؛ لأ َّنه داء» ،68ويدخل في ذلك �أفعال ال ُّذعر « ،ما كان من
ال ُّذعر والخوف على هذا المثال؛ لأ ّنه داء قد و�صل �إلى ف�ؤاده كما و�صل ما ذكرنا �إلى بدنه،
وجل َي ْو َجل َو َجلاً  ،وهو
فر ٌق ،و ِ
وفر َق ي َفرق َف َر ًقا وهو ِ
وذلك قولكَ :ف ِزعتُ َفزَ ًعا ،وهو َف ِزعٌِ ،
وج ٌر» ،69وهناك �أفعال منها َت ُد ُّل على الجوع والعط�ش ،و�ضدهما،
ووجر َو َج ًرا وهو ِ
وج ٌلِ ،
ِ
 - 64الدمعات� ،ص.6
 - 65الدمعات� ،ص 6
 - 66الدمعات� ،ص.7
 - 67الكتاب« 25/4 ،هارون» ،و�أبوا �أو�س �إبراهيم ّ
ال�شم�سان ،و ُينظر� ،أبنية الفعل دالالتها وعالقاتها« ،ن�سخة �إلكرتونية،
و�ش ْه َب ًةَ :
َ
�ص ،6وما بعدها�َ .شهِ َب َ�ش َه ًباُ ،
خالط بيا�ض �شعره �سواد .وكهِ ب لونه :ا�سودَّ .املعجم الو�سيط»�شهب ،وكهب»
 - 68امل�صدر ال�سابق« .17/4 ،هارون»
 - 69ال�سابق».18/4 ،هارون»
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و�س ِك َرَ ،و َم ِلي َء».70
نحو« :ظمِ ئِ ،
وعط�ش ،و�ضدها�َ :ش ِب َع ،و َر ِويَ ،
وما جاء من ُم�ضار ٍِع لهذه ال ِب ْن َية ،هوَ »:ي ْف َع ُل ،و َي ْف ِع ُل».
�أ -ما جاء علىَ »:ف ِع َل َي ْف َع ُل»ِ « ،ب َك�سر العين في الما�ضي وفتحها في الم�ضارع»
ال�صحيح والمعتل وال ُم َ�ض َّعف» ،71ومما جاء من معاني هذا الباب في
ي�أتي هذا الباب في َّ
الديوان ،ما يلي:
72
معنى الخوف وال ُّذعر ،في قوله من الطويل:
لقد ِخفت ر�ؤياي التي قد ر�أيتها وبع�ض الر�ؤى ت�أويلهن يقين
73
ال�صرف ُّيون ،وهو المواجهة و�شبهها ،في قوله من الوافر:
وجاء ب ِه على معنى لم يذ ُكر ُه َّ
وعندك حين نلقاك ارتياح �إلينا �إن تج ّهمنا �سواكا
والم�ضا ِرع»
ب -ما جاء على» َف ِع َل َي ْف ِع ُل»ِ « :ب َك ِ
�سر العين في الما�ضي ُ
ال�ص ِحيح ،وال ُمعتل ،وقد ذك َر (�سيبويه) �أفعالاً ُم َح َّد َدةَ ،ي ُد ُّل ُك ُّل منها
هذا الباب قلي ٌل في َّ
حيح»:ح ِ�س َب َي ْح ِ�س ُب ،و َن ِع َم َي ْن ِع ُم ،ومن الواويَ »:و ِمقَ َيمِ قُ » ،و َور َِم
ال�ص
على معنى ُم ِ
َ
نفردَ ،فمِ ن َّ
74
َي ِر ُم ،و َي ِب َ�س َي ْي ِب ُ�س ،و َي ِئ َ�س َي ْي ِئ ُ�س»  ،« ،وقد ذكر َب ُ
ال�صرفيينَ �أف َعالاً �أخرى غير هذه
ع�ض َّ
الأفعال ،منهاَ »:و ِل َغ َي ِل ُغ ،و َو ِه َل َيهِ ُل ،و َو ِل َه َي ِلهَُ ،و َق ِد َر َيق ِْد ُر».75
ولم ي� ِأت على هذه البنية �شيء في ال ّدمعات.
و ِل ِق َّل ِة الأفعال في هذا الباب َن ِ�ص ُل �إلى �أنَّ باب» َف ِع َل َي ْف َع ُل» هو الأ�ص ُل ،و�أنَّ هذا الباب َف ْر ٌع عليه.
ِ -3بنية « َف ُع َل»ِ »:ب َفت ِْح الفاءَ ،
و�ض ِّم العين»
ذكر(�سيبويه) المعاني التي َت ُد ُّل عليها هذه البنية ،في قوله� »:أما ما كان ح�س ًنا �أو ُق ْب ًحا ،ف�إ َّنه مما
يبنى فعله على « َف ُع َل َي ْف ُعل» ،وذلك قولك« :ق ُبح َي ْق ُب ُح ،وو َُ�س َم َي ْو ُ�سمُ َ ،ج ُم َل َي ْج ُمل ،وما كان من ِّ
ال�ش َدّة
والجبن ،ف�إنه نح ٌو من هذا نحو�َ :ض ُع َفَ ،
والجر�أة ّ
و�ص ُع َب»� ،76.أما ما
وال�ضعف ُ
و�س ُه َلَ ،
و�ش ُج َعَ ،وغ ُل َظَ ،
جاء من مُ�ضا ِر ٍع ِلهَذه البنية ،فهو واح ٌد فقط ،وهوَ »:ي ْف ُع ُل» :ب َف ْت ِح الياء ،و�سكون الفاءَ ،
العين».
و�ضمِّ ِ
ال�سا ِبق« ،21/4 ،هارون».
ّ - 70
ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص.384
أبنية
� - 71
َّ
 - 72الدمعات� ،ص.6
 - 73الدمعات� ،ص .4جتهمنا �سواك� ،أي لقينا بوجه عبو�س وكريه ،املعجم الو�سيط»جتهم».
 - 74الكتاب»219،252 ،218/2 ،بوالق» ،و»55 ،53/4هارون»
 - 75ابن القطاع ال�صقلي� ،أبنية الأ�سماء والأفعال وامل�صادر ،حتقيق ودرا�سة� ،أحمد حممد عبد الدّائم ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة1999 ،م� ،ص ،330 ،328و�أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص.387
- 76الكتاب.31 ،28/4 ،
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ال�صواب ،وذلك في قوله من الطويل:
ال�صالح والرجوع �إلى ّ
وما جاء من هذه البنية ،جاء على معنى ّ
وكانت ُتجي ُد َّ
�سم ك ُّفه وكم َ�ص ُل َحت دنيا بذاك ودين
الخط و ال ّر َ
78
ومعنى ال�شرف وال ِّرفع ُة وذلك في قوله من الب�سيط:
ترى الكبار لديها خا�شعين له وما تك َّبر لكن قد ُره َك ُبرا
ال�سابق لبنية الفعل ال ُّثالثي ال ُم َج َّردَ ،يت َِّ�ض ُح لنا �أنّ ال�شيخ عبد اهلل
َو ِّمما جاء في ال َع ْر ِ�ض ّ
بن الطيب جاء ببنية « َف َع َل» مفتوحة الفاء والعين كثي ًرا في دمعاته ،وهذا � ِشاه ٌد ِلما قاله
جاءت
كالم العربِ � ،أ�ضف �إلى ذلك �أنَّ غالب َّية الأفعال التي ْ
َّ
ال�صرف ُّيونَ من ِّاطرادها في ِ
الحال �أو اال�ستقبال ،وفي هذا
علىَ « :ف َع َل ،و َف ِع َل ،و َف ُع َل» كانت من ال ُم�ضارع ال ّدال على
ِ
ال�صرفية للفعل ،وتواتره في هذه البني المذكورة.
�إ�شارة لعالقة الغر�ض ال�شعري بالبني ّ
77

اعي:
الر َب ِ
ثان ًيا -الفعل ُ
الم َج َّرد ُّ
ُ
واحدة،
ُيق َْ�ص ُد بال ُم َج ّرد ال ُّر َب ِاعي من الأ ْف َعالُ »:ك ُّل ما كان على �أر َبع ِة � ْأح ُر ٍف �أ�صول ،وله ِبنية ِ
هيَ »:ف ْع َل َل» ،و ُم�ضار ُِعهاُ »:ي َف ْع ِل ُل».79
باعي على َو ْج َه ِين:
وي�أتي ال ُّر ِ
ن�س � َآخر،
�أُ -م َ�ض َّعف :وهو ما كانت فا�ؤه ال ُم ُه الأولى من ِجن�س ،وعي ُنه وال ُمه ال َّثان َية من ِج ٍ
وو�س َو َ�س».80
نحوَ »:ز ْلزَ لَ ،
وع�س َع�سْ ،
ب -غير ُم�ض َّعف :وهو ما لم َي ُكن فيه تَكرار في فائه وال في عين ِه ،نحوَ »:د ْح َر َج ُي َد ْح ِر ُج،
العرب على هذا ال ِبناء من �أكثر من َك ِل َمة،
و�س ْرهَ َفُ 81ي َ�س ْر ِه ُف» .82وقد َنحتت
ُ
و َب ْع َث َر ُي َب ْع ِث ُرَ ،
الحمد هلل» ،و َب�سمل من»ب�سم اهلل» ،وحوقل ،من»ال َ
حول وال قوة �إلاّ باهلل».83
نحو»:ح ْم َد َل منَ »:
َ
84
و ُ
مثال بنية ال ُم َج َّرد ال ُّرباعي في ال ّدمعات ،جاء ت في قوله من الب�سيط:
�أم ال ُن َكف ِكف عن طول البكاء له لمثله �سال دمع العين وانهمرا
وع�س َع�س».
« َك ْف َكف» ،على وزن َف ْع َل َل مثل»زلزلَ ،
 77الدمعات� ،ص.7
 - 78الدمعات� ،ص.2
ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص.388
� - 79شرح امللوكي يف التّ�صريف� ،ص ،32واملُ ِ
زهر ،42/2 ،و�أبنية ّ
ال�صرف يف كتاب �سيبويه� ،ص ،389و �شعبان �صالح ،ت�صريف الأفعال� ،ص.30
�- 80أبنية َّ
� - 81سمهر الزَّرع :مل يتوالد ،ك�أنَّ ُك ُّل ح ّبة بر�أ�سها .املعجم الو�سيط»�سمهر»
الكتاب ،177/1 ،و»246/2بوالق.
ُ - 82ينظر ِ
- 83حممد حميي الدين عبد احلميد ،درو�س يف التّ�صريف� ،ص.69
 - 84الدمعات� ،ص .3
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 -2بنية الفعل المزيد:
رف:
�أ-بنية الفعل ال ُّثالثي المزيد ِب َح ٍ
الفعل ال ُّثالثي المزيد فيه ثالثة �أق�سام ،ما ِز ْي َد فيه َح ٌ
ِيد فيه حر َفان ،وما
واحد ،وما ز َ
رف ِ
رف لإفادة
ز َ
ِيد فيه ثالثة �أح ُرف ،فغاية ما َي ْب ُل ُغ الفعل بالزِّ يادة� ،ستة» 85وتكون الزِّ يادة ِب َح ٍ
وبعدها فقط ،ف�إن كانت الزّيادة قبل الفاء ،ف�إنّ الحرف ال َمزيد
المعنى ،وتكون قبل الفاءَ ،
يكون الهمزة ،و�إن كانت بعدها ،فالزِّ يادة �إما التَّ�ضعيف �أو الألف ،وتو�ضيح ذلك في التّالي:
 -1بنية»�أ ْف َعل»:
أخرج ،و� َ
أف�سد،
أدخ َل ،و� َ
َو ِمنْ َم َعا ِن ْي ِه التي ُيفي ُدها :تعدية الفعل الالزم ،وهو الغالب فيه ،نحوَ �»:
وال�سلب والإزالة ،نحو�»:أعجمتُ الكتاب� ،أي �أز ْلتُ ُعجمته» ،86وال�صيرورة ال�صحبة�( :صار
ّ
87
�صاحب كذا) جاء في الكتاب «وتقول � ْأج َر َب الرج ُل� ،أي �صار �صاحب َج َرب ،ومثل ذلك
قول الرجل� :أالم الرجل �أي �صار �صاحب الئمة» ،88ومن هذا النوع �-أي �صيرورته ذا كذا-
دخول الفاعل في الوقت الم�شتق منه �أفعل ،نحو� »:أ�صبح و�أم�سى و�أفجر و�أ�شهر»� :أي دخل
في ال�صباح والم�ساء والفجر وال�شهر ،وكذا منه دخول الفاعل في وقت ما ا�شتق منه �أفعل،
نحو� »:أَ ْ�ش َمل َنا و� ْأج َن ْب َنا و� ْأ�ص َب ْي َناو�أدبرنا� :أي دخلنا في �أوقات هذه الرياح� ،89أما (�سيبويه)
فع َّدها �صيرورة في الحين ،قال :وتقول� :أ�صبحنا و�أم�سينا و�أ�سحرنا و�أفجرنا ،وذلك �إذا
وع َّد (�سيبويه) من ذلك �أدنفت .قال« :ومثل �أدنفت
و�س َحر»َ ،90
ِ�ص ْرتَ في ِحين ُ�ص ْب ٍح َوم َ�ساء َ
91
�أ�صبحنا و�أم�سينا و�أ�سحرنا و�أفجرنا� ،شبهوه بهذه التي تكون في الأحيان» « ،ومنه الدخول
في المكان الذي هو �أ�صله والو�صول �إليه  ،نحو� :أ ْن َج َد و� ْأج َب َل �أي و�صل �إلى نجد و�إلى الجبل.
أكب زي ٌد وكببتُه �أنا».92
الزمةِّ ،
وهذه البنية ،جاءت َ
ومتعد َية ،نحوَّ �»:
ومما ا�ستخدمه ّ
ال�شاع ُر من هذه ال ِبنية جاء على المعاني التَّالية:
93
َعد َية الفعل الالزم ،في قوله من الطويل:
جاء بِهِ ا ِلت ِ
ال�صرف� ،ص.25
�- 85شذا العرف يف فنّ ّ
- 86الكتاب« 237 ،230/2 ،بوالق» ،وابن خالويه ،لي�س يف كالم العرب� ،ص.132
 - 87الزخم�شري ،املف�صل  ،280و�شذا العرف يف فن ال�صرف� ،ص ،28 ،27و�أبنية الفعل دالالتها ،وعالقاتها� ،ص10-7
� 88سيبويه ،الكتاب 60 /4
 - 89الر�ضي� ،شرح ال�شافية .90 /1
� - 90سيبويه ،الكتاب .63-62 :4
� - 91سيبويه ،الكتاب « .61 /4هارون»
- 92لي�س يف كالم العرب� ،ص.132
- 93الدمات� ،ص.7

218

مجلة ت�أ�صيل العلوم

ال�صرف َّية في (�أربع دمعات على رجال �سادات)  -لعبد اهلل الطيب المجذوب
الفعل و�أبنيته َّ

وكان �إذا �ألقى
الكالم �أفا َد ُه ُب ُروز المعاني والل�سانُ مبينُ
َ
94
وا�ستخدمها لداللة دخول الفاعل في الزَّمن ،في قوله من الب�سيط:
َ
�أحيا َ
رجال بني المجذوب ُك َّل ُه ُم طرا وكلهم �أم�سى به �أفتخرا
95
ف�أم�سىَ :نقي�ض �أ�ص َب َح ،والهمزة فيه َت ُد ُّل على الدُّخول في ال َّزمن من ال ُم�شتق منه ،وهو الم�ساء
-2بنية» َف َّع َل»:
ّعد َية ،نحوَ »:ق َّوى ،و َف َّرح ،وم�ضارعهما» ُي َق ِّوي و ُي َف ِّرح» ،96وتكثير الفعل
معناها الغالب ،هو الت ِ
ك�س ُرَ ،
أبواب ،وت�سميته بالفعل �أو ن�سبته �إليه،
وغ َّل ْقتُ ال َ
والمبالغة ،نحوَ :ك َّ�س َر الحجرُ ،ي ِّ
َ
وح َّييتُه �أُ ِّحيي ِه» ،ومنها الإزالة ،نحو»:ج َّلد ُت ُه �أُ َج ِّلدُه».97
نحو»:خ َّط�أ ُته � َأخ ِّط ُئهَُ ،
ومما جاء في الق�صائد من هذه البنية كان على المعاني التّالية:
معنى تعدية الفعل القا�صر ،قوله من الب�سيط:
منه َت َعلَّ ْمتُ عل ًما ناف ًعا وبه ِن ْلتُ الرواي َة عن �آبائه الفقرا
99
َومعنى الت ُّ
َّلطف و�إظهار الأدب ،في قوله من الطويل:
رب النا�س �ستر عيوبنا و�صب ًرا على البلوى و�أن َن َت َج َّمال
فن�س�أل َّ
ال�صرف ُّيونَ :
بنية» َف َاع َل» :وم�ضار ُِع َها ُي َف ِع ُل ،ومن معاني َها التي ذكرها َّ
الم�شاركة بين اثنين ف�أكثر ،وهو �أن يفعل �أحدهما ب�صاحبه فع ًال ،فيقابله الآخر بمثله،
الزما
وحينئذ ف ُي ْن َ�سب للبادئ ن�سبة الفاعلية ،وللمقابل ن�سبة المفعولية .ف�إذا كان �أ�صل الفعل ً
�صار بهذه ال�صيغة متعد ًيا ،نحو ما�شيته والأ�صلَ :م َ�شيتُ وم�شى ،وتكون ِب َمعنى» َف َع َل»،نحو»نَ
،و�سا َفر.
ا َو َل َ
،وعا َق َب َ
وفي هذه ال�صيغة معنى المغالبة ،و ُي َد ُّل على َغ َلبة �أحدهما ،ب�صيغة َف َعل من باب َن َ�صر،
واوى الفاء� ،أو يائى العين �أو الالم ،ف�إِنه ُي َد ّل على الغلبة من باب َ�ض َرب كما
ما لم يكن ّ
الزما ،وكان من باب
تقدم ،ومتى كان «ف َع َل» للداللة على الغلبة كان ُمتعدِّ ًيا ،و�إن كان �أ�صله ً
98

 -94الدمعات� ،ص.2
- 95جناة عبد العظيم الكويف� ،أبنية الأفعال درا�سة ُلغو َّية ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع1409 ،هـ1989 ،م� ،ص.282
 - 96الكتاب.55/4 ،
- 97الكتاب .238 ،233/2 ،بوالق ،والأبنية ال�صرفية يف كتاب �سيبويه� ،ص.394 ،393
 - 98الدمعات� ،ص.2
- 99الدمعات� ،ص5
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« َن َ�ص َر» �أو َ
باب كان.وثانيهما :ال ُمواالة ،فيكون بمعنى �أفعل
«�ض َر َب» على ما تقدم من �أيِّ ٍ
بع�ضه ً
المتع ّدى ،كـ»واليت» ال�صوم وتابعته ،بمعنى �أوليتُ  ،و�أتبعتُ َ
بع�ضا ،و ُر َّب َما كان بمعنى
100
ف َّع َل الم�ضعف للتكثير ،ك�ضاعفتال�شئ و�ض َّعفته.
101
ومما جاء به ال�شاعر كان يد ُّل على معنى « َف َعل» �أ�صل الفعل ،في قوله من الطويل:
فجها فيها �سهول ال�صابرين حزُون
ُيجاو ُز �أفناء الع�شيرة ُّ
102
وعلى معنى « َف َع َل» الدالة على الم�شاركة في قوله من الطويل:
النجيب الأل َم ِع ُّي يكون
وكان �إذا ما رافق الوفد �س ِّيدا كذاك
ُ
ُ
الفعل ال ُّثال ِث ِّي المزيد ِب َح ْر َف ْي ِن:
�أ-بنية
تف�ص ُل بينهما الفاء والعين،
بحرفين قبل الفاء� ،أو
وبني ُة هذا الفعل �إما �أن تُزَ ا َد
بحرفين ِ
ِ
ِ
تف�ص ُل بينهما الفاء فقط ،ومعنى ذلك �أنّ هذه ال ِب َنى ت�أتي على»:ا ْن َف َع َل ،واف َت َع َل،
او
بحرفين ِ
ِ
بحرفين مع ًنى ُتفيدُه هذه الزِّ يادة،
المزيد
و َت َف َاع َل ،و َت َف َّع َل ،و�أخي ًراِ »:ا ْف َع َّل» و ِل ُك ِّل بنية من
ِ
ِ
وتو�ضيح ذلك في التَّالي:
ُ
-1بنية» ِا ْن َف َعل»« :مزيدة بالهمزة والنون»
الذي عليه ُعلماء ال�صرف �أنَّ بنية (ا ْن َف َعل) مزيدة بالألف والنون؛ �إذ َل ِز َمت �ألف الو�صل
طق بال�ساكن وهو النون ،103و ُم�ضار ُِع َها « َي ْن َف ِع ُل»« ،وهي ال
للتو�صل بها �إلى ال ُّن ِ
هذه البنية ُّ
ُتعدي الفاعل �إلى المفعول»� ،104أما المعاني التي ُت ِفيدُهَ ا هذه البنية:
المطاوعة:
�أ -مطاوعة ف َعل :نحو ك�سرته فانك�سر ،وانهمر المطر وانهمل .
106
ب -مطاوعة �أفعل نحو�« :أقحمته فانقحم و�أغلقته فانغلق و�أ�سقفتهفان�سقف و�أزعجته فانزعج» ،
107
طاوعة َف َع َل ،في قوله من الب�سيط:
وما جاء منها في الق�صائد الأربع كان على داللة ُم َ
105

ال�صرف� ،ص.29 ،28
ُ - 100ينظر ،الكتاب»239/2 ،بوالق ،و�شذا العرف يف فنِّ َّ
فجها -ال َف ُّج  :الطريقُ الوا�سع البعيد.
 - 101الدمعات� ،ص« .8الأَ ْف َنا ُء من النا�س  :الأَخالط ال يُدْ َرى من �أَ َّي ِة قبيل ٍة همُّ .
ال�صحاح ،واملعجم الو�سيط.
ُينظر :خمتار ّ
َ
َ
َ
َ
َ
لمْ
ْ
ُ
- 102الدمعات� ،ص � ،5أ ِع ٌّي َم َع �أق َرا ِن ِه  : -:ظ ِر ٌ
يف َ ،خ ِفيف ال ُّر ِوح َواحل َرك ِة  ..املعجم الو�سيط�« ،أملعي»
� - 103سيبويه ،الكتاب ،282/4 ،وابن جني ،املن�صف .74-73/1 ،ومث ُل بنية ِان َف َع َل ال ِب َنى املُتب ِّق َية املبدوءة بالهمزة،
وهي»:ا�ستفعل ،وا ْفتَعل ،وا ْف َع َّل «
 - 104املربد ،املقت�ضب .75/1
- 105الكتاب .77 ،76/4 ،هارون .والكتاب»242 ،238/2 ،بوالق»
 - 106املف�صل يف علم العربية� ،ص.218
ان�صب من �أعلى»املعجم الو�سيط�َ :س َّح.
�سح املاء:
َّ
- 107الدمعات� ،صَّ ،2
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الفعل و�أبنيته َّ

و�س ِّحي عبر ًة دررا
يا عين ال تبخلي بالدمع وانهملي له انه مالاً ِ
 -2بنية» ِاف َت َع َل» :مزيدة بالهمزة والتاء»
ال�صرف ِّيون لها:
هذه البنية ُم�ضار ُِعها علىَ »:يف َت ِع ُل» ،و المعاني التي ذكرها ّ
وخادما.
�أ َّولها -االتخاذ ،كاخْ َتت ََم زيدٌ ،واختدم :اتخذ له خات ًما،
ً

وثانيها -االجتهاد والطلب ،كاكت�سب ،واكتتب� ،أي اجتهد وطلب الك�سب والكتابة .وثالثها:
القوم وا�ضطربوا ،واخت�صموا ،بمعنى”تجاوروا ،وت�ضاربوا،
الم�شاركة ،نحو”:اجتور
ُ
وتخا�صموا ،و كاخت�صم زيد وعمرو“ :اختلفا”.
َ
ورابعها -الإظهار ،كاعتذرواعتظم� ،أى �أظهر ال ُعذر ،وال َع َظمة.
وخام�سها -المبالغة في معنى الفعل ،كاقتدر وارت ّد� ،أى بالغ فى القدرة وال ِّردة.
الثالثى كثي ًراَ ،ك َع َدلته فاعتدلَ ،و َجمعته فاجتمع.
و�ساد�سها -مطاوعة
ّ
مطاوعا للم�ض َّعف ومهموز الثالثي ،كق َّربته فاقترب ،و�أن�صفته فانت�صف.
و ُر َّبما �أتى
ً
وقد يجي ُء بمعنى � ْأ�ص ِل ِه ،لعدم وروده ،كارتجل الخطبة ،وا�شتمل الثوب.

108

ومن المعاني التي جاءت في الدمعات ،ما يلي:
 معنى ال ُم�شاركة في الب�سيط:�أحيا رجال بني المجذوب ُك َّلهم ط ًّرا وكلهم �أم�سى به افتخرا
110
 معنى االجتهاد في تح�صيل الفعل وطلبه ،وذلك في قوله من الطويل:وكان ذا فطنة فاقت وبادرة وع ّلم الجيل بعد الجيل و ا�شتهرا
111
 مطاوعة الثالثي « َف َع َل» ،وذلك في قوله من الطويل:يوما وال عن بذله ا�ستترا
قد كان ير� ُأف بي
ُ
والعلم كان به ال َ�ضنّ ً
بنية»تفاع َل» :مزيدة بالتاء والألف»
-3
َ
معان:
ال�صرف ُّيونَ  ،ا�شتهرت في �أربعة ٍ
و ُم�ضارِعه « َيتَفاع ُل» ،و معانيها التي ذكرها َّ
�أ َّولاً  -الم�شاركة بين اثنين ف�أكثر ،فيكون كل منهما فاعلاً في اللفظ مفعو ًال فى
109

ال�صرف� ،ص.30
- 108الكتاب ،232/2 ،و�شذا العرف يف فنِّ َّ
 - 109الدمعات� ،ص ،2ط ّرت النجوم �أ�شرقت و�أ�ضاءت ،واملعنى �أن املجذوب كان مبثابة القمر للنجوم,
 - 110الدمعات� ،ص ،البادر :القمر املكتمل.
 -111الدمعات� ،ص.2
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فاع َل المتقدم متعد ًيا الثنين� ،صار
فاع َل المتقدم ،ولذلك �إذا كان َ
المعنى ،بخالف َ
كج َاذب زيد َعم ًرا ثو ًبا ،وتجاذب زيد وعمرو ثو ًبا.
بهذه ال�صيغة متعد ًيا لواحدَ ،
الزما ،كخا�صم زيد عمرا وتخا�صم زيد وعمرو.
و�إذا كان متعد ًيا لواحد �صار بها ً
وثانيها -التظاهر بالفعل دون حقيقته ،ك َت َنا َو َم وتغافل وتعامى
تدريجا ،كتزايد الني ُل ،وتواردت الإبل؛ �أى ح�صلت الزيادة والورود
وثالثها -ح�صول ال�شئ
ً
بالتدريج �شي ًئا ف�شي ًئا.
فاع َل ،كباعدته فتباعد ،والدِّ اللة على �إظهار ما ُا�شتُقَّ منه ،112”:ومما
ورابعها -مطاوعة َ
جاء في الدمعات من هذه البنية ،كان بمعنى « َف َع َل» ،وذلك في قوله من الطويل:113
وكنا ت�صافينا زمان حداث َة ال�شباب وطاب ال�صفو في الو ِّد منهال
-4بنية « َت َف َّع َل»ُ :م�ضا ِر ُع َهاَ »:ي َت َف َّع ُل» مزيدة بالتّاء ،والتَّ�ضعيف.
ال�صرف ُّيونَ  ،هي :مطاوعة «ف َّعل» م�ضعف العين ،كـ» َد َّربت ُه َفت ََد َّرب،
معانيها التي قالها َّ
كتو�سد ثوبه :اتخذه و�سادة ،و التكلف ،كت�ص ّبر
وكن َّبهته َف َت َن َّبهَ ،و َك َّ�سرته َف َت َك َّ�س َر ،واالتخاذّ ،
الح َرج وال ُهجود� ،أي ال َّنوم،
وتح ّلم :تك َّلف ال�صبر والحلم ،والتَّج ُّنب ،كت ََح َّرج و َت َه َّج َد :ت ََج َّن َب َ
والتَّدريج ،كتج ّرعتُ الماء ،وتح َّفظت العلم؛ �أي َ�ش ِربتُ الماء ج ْرع ًة بعد �أخرى ،وحفظت
الثالثي ،لعدم وروده ،ك َت َك َّل َم َوت�ص َّدى،
العلم م�س�ألة بعد �أخرى .و ُر َّبما �أغنت هذه ال�صيغة عن
ّ
114
َ
اب»
وقد ت َِجيء ِبمعنى» َف َع َل» ،وذلك نحو»:ت ََظ َّل َم و َت َه َّي َب،
بمعنى»ظ َل َم ،وهَ َ
الفاعل ،وذلك في
ِوم َّما جاء ِب ِه ال�شيخ عبد اهلل الطيب من هذه البنية كان على معنى تكلُّ ِف ِ
115
قوله من الطويل:
و�صب ًرا على البلوى و�أن َن َت َج َّم َ
ل
فن�س�أل َّ
رب النا�س �ستر ُع ُيو ِب َنا َ
هذا ،ولم ُيو ِر ِد ال�شاعر في دمعاته مثَالاً لـ»بنية ا ْف َع َّل».
أحرف:
ث -بنية الفعل ال ُّثالثي المزيد ِبثالثة � ُ
�أق�صى ما َي ِ�ص ُل �إليه الفعل ،هو �ستَّة �أحرف ،و ُيزا ُد الفعل ال ُّثالثي –�أ�صل الأفعالِ -بثالثة
�أح ُرف ،وت�أتي ُمج َتمِ َع ًة قبل الفاء� ،أو �أن ي�أتي ٌ
حرف منها قبل الفاء ،ويت� َّأخر المتبقيان
ال�صرف� ،ص.32 ،31
ُ - 112ينظر ،الكتاب ،239/2 ،و�شذا العرف يف فنِّ َّ
أحب ُ
بع�ض ُهم ً
بع�ضا .و�أ�صفى له الو َّد �أخل�صه له .املعجم الو�سيط.
 - 113الدمعات� ،ص  .5ت�صافى الأ�صدقا ُء� :أخل�ص و� َّ
وال�ص ْف ُو من ال�شيء ِ :خيا ُر ُه وخا ِل ُ�صه.
«�أ�صفى» ،وحداثة ال�شباب� :أ َّولهَّ ،
ال�صرف� ،ص ،31ودرو�س التّ�صريف� ،ص.78
- 114الكتاب 240 ،238/2 ،و�شذا العرف يف فنِّ َّ
- 115الدمعات� ،ص.5
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وع َل ،واف َع َّو َل ،و ِا ْف َع َّال»،
بعدها� ،أو �أن يت� َّأخران �إلى ما َ
العين ،و هذه ال ِب َنى»:ا�ستَف َع َل ،واف َع َ
بعد ِ
ولم ي� ِأت من هذه البنية في ال ّدمعات ،وقد اكتفى �شاعرنا بما زيد �إلى �أ�صله الثالثي حرفين
فقط ،والجدير ِّ
بالذكر �أنَّ »هذه البنية ي�أتي منها الالزم ،وي�أتي منها ال ُم َت َعدِّ ي» ،116وقد ذ َك َر
عان ،هي:117
معاني َلهاُ ،م َّط ِر َدة في �ستة َم ٍ
َّ
ال�صرف ُّيونَ َ ،
�أ َّولها :الطلب حقيق ًة كا�ستغفرت َ
اهلل� :أي طلبتُ مغفرته� ،أو مجا ًزا كا�ستخرجتُ ال َّذهب من المعدن،
ُ�س ِّميت الممار�سة في �إخراجه ،واالجتهاد في الح�صول عليه طل ًبا ،حيث ال يمكن الطلب الحقيقي.
ال�ص ْيرورة حقيقة ،نحو :ا�ستحجر الطين ،وا�ستح�صن ال ُم ْه ُر� :أى �صار َح َج ًرا َو ِح�صا ًنا.
وثانيهاَّ :
وثالثها :اعتقاد �صفة ال�شئ ،كا�ستح�سنتُ كذا وا�ست�صوبته� ،أى اعتقدت ح�سنه
كا�س َت ْر َج َع� ،إذا َق َال�} :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون{.
ورابعها :اخت�صار حكاية ال�شيء ْ
كا�ستُه ِت َر وا�ستكبر� :أي قوى ِه ْت ُره وكبره.
وخام�سها :القوةْ ،
و�ساد�سها :ال ُم�صادفة ،كا�ستكرمتُ زيدً ا �أو ا�ستبخلتُه� :أي �صادفته كري ًما �أو بخيلاً .
ولم ت� ِأت هذه البنية في الدمعات ،واكتفى ال�شاعر بما كان مزيدً ا بحرفين كما تقدم.
ال�صر ِف َّية للفعل من ُ
حيث ال َّت َعدِّ ي وال ُّلزوم:
 البنية ََّ�ص بتق�سيم بنية الفعل من حيثُ العمل� ،أو كما ُي َ�س ِّميه ُ
ال�صرفيين:
ال ّت َعدِّ ي واللُّزوم يخت ُّ
بع�ض َّ
من َحيثُ المعنى �أو الوظيفة ،ف�إذا ت ََخ َّ�ص�ص الفعل بفاعله ،ولم َيتع َّداه �إلى َغ ِير ِه ،فهو
هذا ،ومن �أبنية الفعل الالزِم التي جاء ِب َها ال�شاعر في دمعاته ،التالي:
 -1بنية» َف َع َل َي َف َع ُل»« :بفتح العين في الما�ضي والم�ضارع»
جاء ِب َها في قوله من الطويل:
أ�سباب البقا ِء وتذهَ ُب الغ�ض ـ ــارة م ّنا والبها ُء يبينُ
وتَ�ض ُع ُف � ُ
الما�ضي وك�سرها في ال ُم�ضارِع»
 -2بنية» َف َع َل َي ْف ِع ُل» :بفتح العين في ِ
119
ا�ستخدمها في قوله من الطويل:
ديو ٌن �سنق�ضيها و ُن�صبح بعدها 	�أحاديثَ لو �صخ ُر القلوب يلينُ
118

- 116املمتع يف التّ�صريف.194/1 ،
ال�صرف� ،ص.32
�- 117شذا العرف يف َفنِّ َّ
 - 118الدمعات� ،ص.6
 - 119امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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 -3بنية « َف َع َل َيف ُع ُل :بفتح العين في الما�ضيَ ،
و�ض ِّم َها في الم�ضارع»
120
ا�ستخدمها في قوله من الطويل:
َي ُ
خلف نع�شه ا ْل ـ جمو ُع و عادوا منه وهو دفينُ
قول م�شت بالأم�س من ِ
وفتحها في الم�ضارع»
 -4بنية « َف ِع َل َيف َع ُل :بك�سر العين في الما�ضيِ ،
ال�صرف ُّيونَ �أنَّ بنية» َف ِع َل» هذه الزمة �أكثر من ُم َت َعدِّ َية ،121ولكن ما جاء في الدمعات
ذكر َّ
منها كان من المتعدي ،و�سي�أتي ذلك.
 -5بنية « َف ِع َل َيف ِع ُل :بك�سر العين في الما�ضي ،و الم�ضارع»
ولم ُت ْذ َك ْر هذه البنية في الدّمعات.
ذ َكر َنا في �صفح ٍة �سا ِبقة �أنَّ هذه البنية ت�أتي قليلاً في ُلغة العربْ ،
�ضم العين في الما�ضي وال ُم�ضارع»
 -6بنية» َف ُع َل َيف ُع ُلِ »:ب ِّ
ا�ستخدمها في قوله منالب�سيط:
َ

122

ترى الكبار لديها خا�شعين له وما تك َّبر لكن قد ُره َك ُبرا
فاعل» :مزيد بالتاء والألف»
َ -7ت َ
جاء بها في قوله من الطويل:123
وكنا ت�صافينا زمان حداث َة ال�شباب وطاب ال�صفو في الو ِّد منهال
« -8ا ْن َف َعل» :بزيادة الهمزة وال ُّنون:
124
في قوله من الب�سيط:
فكف عن طول البكاء له لمثله �سال دمع العين و انهمرا
�أم ال ُن َك ِ
الم َت َعدِّ ي:
�أبن َية الفعل ُ
125
واحد ،و�إلى اثنين ،و�إلى ثَلاَ ثة».
الفاعل �إلى
مفعول ب ِه ِ
تجاو َز ِ
ٍ
هو»:ما َ
أق�ساما ثالثة:
ومن الت ِ
َّ�ضح َلنا �أنّ ِ
للفعل ال ُم َتعدِّ ي � ً
ال�سابق يت ُ
َّعريف ّ
�أ  -ما يتع َّدى �إلى مفعول به واحد ،وهذا كثير.
 - 120الدمعات� ،ص.6
�- 121شرح ال�شافية.72/1،
-122الدمعات� ،ص.2
 - 123الدمعات� ،ص .5
 -124الدمعات� ،ص .3
 - 125الكتاب.43 ،34/4 ،
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فعولين:
ب -ما يتَع َّدى �إلى ُم
ِ
َ
وح ِ�س َب”
	�أ�صلهما المبتد�أ والخبر ،نحومفعولي”:ظنَّ َ ،
ووجد ،و َد َرىَ ،و َع ِل َمَ ،
 لي�س �أ�صلهما المبتد�أ والخبر ،نحو مفعولي�”:أعطى ،و�س�أل ،ومنع ،ومنح ،وك�سا ،و�ألب�س”.مفاعيل ،وهو باب�”:أعلم و�أرى” ،126و�شاهده قوله من الب�سيط:
ج  -ما َيتَع َّدى �إلى ثالثة ِ
منه َت َعلَّ ُمتُ عل ًما ناف ًعا وبه نلتُ الرواية عن �آبائه الفقرا

127

واحد:
الم َت َعدِّ َية�إلى
مفعول ِ
ٍ
 -1الأفعال ُ
بنية» َف َع َل َي ْف َع ُل:في قوله من الطويل:
َّا�س َو ْج َههُ �إذا قال قولاً �أو �أراد ليفعال
ولم َي ُك يخ�شى �أن َي َرى الن ُ
 بنية « َف َع َل َي ْف ِع ُل»:128

في قوله من الطويل:
َط َو ْت ُهالمنايا حينَ ِغبتُ وليتني َ�شهِ دت وعندي للحبيب حنين
من َط َوى َي ْط ِوي اللفيف المقرون
129

 بنية « َف َع َل َي ْف ُع ُل»:في قوله من الطويل:

130

النا�س قبل �أنْ يموتُ وكم فيها ال َّنفي�س غبينُ
وكانت بالدي تق ُب ُر َ
 بنية» َف ِع َل َي ْف َع ُل»:131
في قولهمن الطويل � ً
أي�ضا:
�أ ٌخ كان يرعاني وكان يعينُ و َي ْح َف ُظ حقّي ِع َنده و َي ُ�صونُ
ال�صرف� ،ص.48
ُ - 126ينظر� ،شذا العرف يف فنِّ َّ
 -127الدمعات� ،ص
 - 128الدمعات� ،ص.5
ُ
 - 129الدمعات� ،ص  .6تقدّم املفعول يف طوته املنايا لأنه �ضمري مت�صل ،وقد �أ ِمن اللب�س.
نف�س :عظيم القيمة ،غبني� :ضعيف الر�أي».املعجم الو�سيط:نف�س ،وغبني»
 - 130الدمعات� ،ص  .6ال ّنفي�س� :شي ٌء ٌ
- 131امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها
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 بنية»�أف َع َل ُي ْف ِع ُل»:132
في قوله من الطويل:
و ُين ِْ�شدُ ِني من ِ�شعر ِه ثم بيننا ُمذاكر ٌة فيها الحديث �شجون
 بنية» َف َّع َل ُي َف ِّع ُل»:133
في قوله من الب�سيط:
ل ّما ر�أى ال ُّرب َع قد كادت معارفه تعفو جالها ومنها َج ّد َد الأثرا
اع ُل»:
اع َل ُي َف ِ
 بنية» َف َ134
في قوله من الطويل:
أ�سا�س متينُ
و َجا َرى َذ ِوي الت َّْج ِديد �ش�أ ًوا ف َب َّذهم وال َغرو �إذ �أنّ ال َ
 ما يت َعدَّ ى ِلمفعولين:َ “-1ف َع َل َي ْف َع ُل”:
135
وذلك في قوله من الطويل:
فن�س�أ ُلر َّبالنا�سِ ُلط ًفا َ
ب�ضع ِفنا وعف ًوا وفينا بالحياة فتون
َ -2ف َع َل َي ْف ِع ُل:
وذلك في قوله من الطويل:
ِحبرا ُي َع ُّد من الأحبار �إذ �سلفوا ومثلهم قد وجدنا ِذ ْك َره َع ِطرا
هذه ِبنى الفعلين الالزم وال ُمتعدِّ ي في ال ّدمعات ،وقد � َأجا َد ّ
ال�شاعر-رحمه اهلل -في
ال�صرف ُّيونَ .
ا�ستعمال ال ِبنى ال�صرفية لهما وفق ما قال به ّ
ال�صر ِف َّية للفعل الذي لم ُي َ�س َّم فاعله:
البنية َّ
ظاه ًرا ،نحو:
فاع ُل ُه في الكالمِ ،
ال ْأ�ص ُل في ال ِفعل �أنْ ُيبنى للمعلوم ،والمعنى �أنْ ُيذ َكر ِ
136

- 132الدمعات� ،ص� .6شجون :جمع �شجن :غ�صن م�شتبك ،و� -شعبة من كل �شيء ويف املثل( :احلديث ذو �شجون)
فنون و�شعب تتداعى ،و -حاجة �شاغلة ،و -اهتياج الذكريات .املعجم الو�سيط»�شجن».
 - 133الدمعات� ،ص  ،3الربع :ا�سم مكان معارف� :أعالم .تعفو :متحو :جالها :جمع جلهة ،وهي ال�صخرة العظيمة،
ُينظر ،خمتار ال�صحاح ،واملعجم الو�سيط.
ْ
ً
َ
ّ
ّ
القوم �ش�أوا �َ :س َب ْق ُت ُه ْم ،بذهم :بذ مناف�سه �أي �سبقه.
 - 134الدمعات� ،ص  .7جارى� :سايره� ،ش�أ ًوا� :ش�أوتُ
َ
- 135الدمعات� ،ص.6
 - 136الدمعات� ،ص.3
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« َر ِح َم َك ُ
اهلل»� ،أو ُم�س َتتَر ،نحو»:ا�ستقم» ،فالفاعل هُ َنا�َ :ضمير ُم�س�ستر وجو ًبا تقديره «�أنت»،
137
فاعله ،و ُي�س َّمى بالمبني للمفعول».
الفاعل ل ِلمجهولِ ،ب َحيثُ ُيحذف ِ
وقد ُيب َنى هذا ِ
138
ُ
يقول ابنُ مالك:
نائل
نوب َمفعو ٌل ِبه عـ ـ ــن ِ
فاعـ ـ ِـل ف ْي َم ــا َلـ ـ ـ ـ ُه َك ِن ْي ِل َخيـ ـ ـ ُر ِ
َي ُ
ف�أ َّو ُل ال ِفعل ُا ْ�ض ُم َمن وال ُمت َِّ�صل بال ِآخ ِر ا ْك ِ�سـ ــر فيه ك ُو ِ�صـ ــل
واج َع ْل ُه مـن ُم�ض ــار ٍِع ُمن َف ِتح ــا َك َي ْنت ََحى ال َم ُق ُ
ول فيه ُي ْن َتحـى
ْ
هذا ال ِفعل ُي�صاغ من الفعل ال ُم َت َعدِّ ي ،وقد ُي�صاغ من الالزم ِب�شرط �أن يكون نائب الفاعل
َ
ال�سا ِب َقة كيف ّية َ
�صياغته ،وما
»:ظر ًفا �أو جا ًرا ومجرو ًرا» ،139وقد ذكر(ابن مالك) في الأبيات ّ
فاع ُلها في ال ّدمعات ما يلي:
�سم ِ
ال�صرف ّية التي َلم ُي َّ
جاء من ال ِب َنى ّ
ِ -1بن َيةُ »:ف ِع َل» ِب�ضم الأ ّول وك�سر ما قبل ال ِآخر.
140
في قو ِل ِه من الب�سيط:
ُ
والذوق ا ّلذي �سحرا
الدر�س قد ُم ِز َجتْ به ال َف َكاه ُة
و َكانَ �أُ ْ�س ُلو ُبه في
ِ
 -2بنية ُيف َعل»ِ :ب�ضم الأ ّول وفتح ما قبل ال ِآخر»
141
في قوله من الطويل:
َن َظ ْرتُ �إلى
العنوان الح ُمفاج ًئا بت�أبينه ُركنٌ ُي َه ُّد َر ِكينُ
ِ
 -3بنية ُت ْف َت َع ُل:
142
في قوله من الطويل:
َو َما هَ ذه ال ُّد ْن َيا ِبدا ِر �إِ َق َام ٍة ولكننا فيها َن ُجو ُز ِل ُت ْبتَلى
ال�صرف َّية غير التي ذكرتُ ،
هذا ،وهناك �أفعا ٌل �أُخرى مبن َّية للمجهول على هذه ال ِبنى َّ
ال�صرف ُّيون في كتبهم ،واهلل
ال�صرف َّية التي ذكرها ّ
وقد اكتفيتُ بالمثال لإثبات القاعدة ّ
رب العالمين.
الم�ستعان ،وعليه اال�ستعانة ،و�آخر دعوانا � ِأن الحم ُد ِ
هلل ِّ
ترحيني ،دار الكتب العلمية،
ُ - 137ينظر ،ابن ه�شام الأن�صاري ،الأ�شباه وال ّنظائر في ال َّنحو ،راجعه و َقدَّم له ،فايز ِ
بيروت ،ط3،1996م� .283/2 ،أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك ،124 ،123/2 ،وتَ�صريف الأفعال في اللغة العربية،
�شعبان �صالح� ،ص.83
- 138منت الألفية� ،ص.17
� - 139أو�ضح امل�سالك �إلى �ألفية ابن مالك.124 ،123/2 ،
- 140الدمعات� ،ص.2
 - 141الدمعات� ،ص.6
- 142الدمعات� ،ص .5
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خاتمة:
ا ْل َحم ُد هلل ربِّ العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين ،نبينا محمد بن عبد اهلل
ال�صادق الأمين ،وعلى �آله و�صحبه و�س ّلم ،وبعد ،ف� ْأح َم ُد اهلل تعالى على �أن �أعانني على �إكمال هذه
رجال �سادات للأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل الطيب
الورقة العلم ّية عن �أبنبة الأفعال في �أرب ِع دمعات على ٍ
المجذوب عليه رحمة اهلل تعالى ،ومما َخ َر َج لي بعد عَ ْر�ض مادتها في ال�صفحات ال�سابقة ما يلي:
معان لم يذكرها ال ّنحو ُّيون ،من ذلك :بنية» َف َع َل
 من �أبنية الفعل ال ُّثالثي ما جاءت على ٍفظ»هَ وى َي ْه ِوي.
ال�سقوط في َل ِ
َي ْف ِع ُل» َد َّل ْت على ُّ
	�أنّ �أبنية الأفعال في ال ّدمعات تنوعت على جميع �أبواب الفعل من مجرد �إلى مزيد �إلى�صحيح �إلى معتل�...إلخ.
	�أنّ �أبنية الفعل المجردة َك ُث َر ورودها في الدمعات مقارن ًة بالمزيدة. ما جاء مزيدً ا من �أبنية الأفعال و�صل بعد الزيادة �إلى خم�سة �أحرف ،ولم ي� ِأت منهاي�صل الفعل �إلى �ستة �أحرف مع زيادته.
 من �أبنية الأفعال المزيدة ما ورد على معنى الثالثي ،ومن ذلك” َف َاع َل بمعنى َف َع َل”. الفعل الالزم في الدمعات اطرد مجيئه ،واكتفاء الفعل بفاعله فيه داللة على اخت�صارالمعنى ،وكلما َ
قل اللفظ ق ِو َي المعنى.
 الفعل المتعدي في ال ّدمعات �أكثره من المتعدي لواحد� ،أما ما تعدى �إلى مفعولين فكانمنالق�سمين”ما �أ�صله المبتد�أ والخبر ،وما لي�س �أ�صله المبتد�أ والخبر.
الم�صادر والمراجع
 القر�آن الكريم.رجال �سادات ،الدار ال�سودانية للكتب ،د .ت.
 عبد اهلل الطيب المجذوب� ،أربع ٍدمعات على ٍ
�	-1إبراهيم �أني�س و�أخرون ،المعجم الو�سيط ط  ( 2دار �إحياء التراث العربى .)1392
 -2ابن القطاع ال�صقلي� ،أبنية الأ�سماء والأفعال والم�صادر ،تحقيق ودرا�سة� ،أحمد محمد
عبد ال ّدائم ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة1999 ،م،
 -3ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني ،الخ�صائ�ص ،تحقيق :محمد علي النجار ( دار
الكتاب العربي  ،بيروت لبنان “د.ت”.
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 كتاب العرو�ض ،تحقيق وتقديم د�.أحمد فوزي الهيب ،دار القلم للن�شر والتوزيع،الكويت ،د .ت
 -4ابن ع�صفور« ،علي بن م�ؤمن»الممتع في الت�صريف .تحقيق :فخر الدين قباوة .ط.1
بيروت :دار المعرفة1987 ،م .
 -5ابن عقيل» بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل ال َع ِقيلي الم�صري ،ت»769هـ»� ،شرح ابن
عقيل على �ألفية ابن مالك ،ومعه كتاب :منحة الجليل ،بتحقيق �شرح ابن عقيل ،ت�أليف،
محمد ُمحيي الدين عبد الحميد ،دار التراث القاهرة2005 ،م.
 -6ابن مالك «جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الأندل�سي ،ت»672هـ « ،متن
الألف ّية ،مكتبة �صيدا ،بيروت ،د.ت .
 -7ابن منظور ،ل�سان العرب ،ط(3دار �إحياء التراث العربي ،بيروت1999 ،م).
ترحيني ،دار
 -8ابن ه�شام الأن�صاري ،الأ�شباه وال ّنظائر في ال َّنحو ،راجعه و َق َّدم له ،فايز ِ
الكتب العلمية ،بيروت ،ط3،1996م.283/2 ،
 -9ابن يعي�ش� ،أبو البقاء موفق الدين بن يعي�ش المو�صلي� ،شرح المف�صل ،تقديم� ،إميل
بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان د.ت،
�	-10أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر «�سيبويه» ،الكتاب (ت180هـ) .تحقيق :عبد ال�سالم
هارون ،مكتبة الخانجي،القاهرة ،ط1988 3م.
 �سيبويه ،الكتاب ،طبعة بوالق ،ط1317 ،1ه.�	-11أحمد بن محمد الحمالوي� ،شذا العرف في فنّ ال�صرف ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
.1991
�	-12أحمد عفيفي ،الحدث ال ّنحوي في الجملة العربية ،درا�سة في المعنى ،مكتبة الأنجلو
الم�صرية بال تاريخ .
-13الأنباري� ،أبو البركات كمال الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن �سعيد
الأنباري« ،الإن�صاف في م�سائل الخالف ،تحقيق ودرا�سة :جودة مبروك محمد ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط2002 1م.
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-14الح�سين بن خالويه ،لي�س في كالم العرب ،تحقيق� ،أحمد عبد الغفور عطار ،مكة
المكرمة1399 ،هـ1979 ،م.
-15خديجة الحديثي� ،أبنية ال�صرف في كتاب �سيبويه ،من�شورات مكتبة النه�ضة ،بغداد،
ط1965 1م.
-16الرازي ،محمد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار ال�صحاح ،مكتبة لبنان
نا�شرون ،تحقيق محمود خاطر ،بيروت ،طبعة جديدة 1995م 1415هـ.
-17الر�ضي(محمد بن الح�سن اال�ستراباذي ت686 .هـ)� ،شرح �شافية ابن الحاجب،
تحقيق محمد نور الح�سن ،ومحمد الزفزاف ،ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الكتب العلمية بيروت ،لبنان 1982م.
-18الزّجاجي ،عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي ،ت»240هـ» ،الإي�ضاح في علل ال ّنحو،
تحقيق مازن مبارك ،،دار ال ّنفائ�س،بيروت -لبنان ،ط1973 ،2م.
-19ال�سيوطي« ،عبد الرحمن جالل الدين ال�سيوطي «همع الهوامع في �شرح جمع الجوامع،
تحقيق �أحمد �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 1م.
-20عبد الرحيم ح�سن حمزة ،ما بعد الرحيل الأخ�ضر عبد اهلل الطيب ،م�ؤ�س�سة �أروقة
للثقافة والعلوم ،الخرطوم ،ط2003 ،1م.
 -21عبد اللطيف محمد الخطيب ،الم�ستق�صي في علم الت�صريف ،مكتبة دار العروبة،
الكويت ،ط2003 ،1م.
 -22عبد اهلل الطيب المجذوب ،المر�شد �إلى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتاها ،دار
جامعة الخرطوم للن�شر ،د.ت.
 -23عبد اهلل الطيب المجذوب ،ديوادن �أ�صداء النيل ،دار جامعة الخرطوم للن�شر ،ط
1992 .5م.
 -24علي بن محمد ال�شريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تحقيق ودرا�سة ،محمد
�صديق المن�شاوي ،دار الف�ضيلة ،القاهرة ،بال تاريخ.
 -25عمر �إدري�س عبد المطلب ،حازم القرطاجني حياته ومنهجه البالغي ،دار
الجناردية للن�شر والتوزيع ،المملكة العربية ال�سعودية2009،م.
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 -26محمد ُمحيي الدين عبد الحميد ،درو�س الت�صريف ،المكتبة الع�صرية –بيروت،
1995م.
 -27نجاة عبد العظيم الكوفي� ،أبنية الأفعال درا�سة ُلغو َّية ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع،
1409هـ1989 ،م� ،ص.282
 -28ندوة محنة المثقفين العرب ،الدوحة ،قطر ،نادي الج�سرة الريا�ضي1991 ،م.
 -29نور الدين ال�سالمي العماني ،المنهل ال�صافي على فاتح العرو�ض والقوافي ،وزارة
التراث القومي والثقافة� ،سلطنة عمان ،ط1993 ،2م.
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دور القر�آن الكريم في قراءة وتوظيف حركة التاريخ
()1
د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي
م�ستخل�ص البحث
بما �أن القر�آن الكريم يمثل د�ستور نه�ضة �إن�سانية �شاملة ،لذا ف�إنه ا�ستخدم عن�صر التاريخ في
كثير من �آياته المباركة كمادة �أ�سا�سية في ت�شكيل البنية الثقافية للعقل الم�سلم ،وعليه عمل
القر�آن الكريم على توظيف �أحداث ووقائع الما�ضي ب�شكل ي�ؤدي لنتائج تطبيقية تت�صل ب�سلوكنا في
الحياة ،ومار�س القر�آن الكريم عملية التوظيف لحركة التاريخ عبر مراحل منها العر�ض والتجميع
للأحداث والوقائع التاريخية المختلفة وفق �صور و�أ�ساليب متنوعة ،كذلك مرحلة ا�ستخال�ص
القوانين وال�سنن التي تحكم الظواهر االجتماعية التاريخية م�ستمده من �صميم الأحداث والوقائع
للتاريخ ،و�أن القر�آن الكريم يوظف التاريخ لالتعاظ واالعتبار بما جرى للمجتمعات ال�سابقة ،كما
انطلق القر�آن العزيز في توظيفه لحركة التاريخ من الغايات الأخالقية التربوية التي جاءت بها
الر�سالة الإ�سالمية في بناء الإن�سان والحياة بنا ًء �صالح ًا ،وقد �شمل التوظيف القر�آني ،للتاريخ
مجاالت مختلفة من الحياة منها مجال االتعاظ والعبرة وقد ا�شار القر�آن الكريم لهذا المجال،
كذلك مجال الفكر والثقافة الذي �أحدث فيه القر�آن الكريم ثورة هائلة من خالل �إثارة الكثير من
المو�ضوعات التي كان يجهلها الإن�سان� ،أي� ًضا مجال الفكر وال�سيا�سية والحكم ف�إن الإ�سالم دين
�سيا�سة وعمل �سيا�سي ،و�أن القر�آن الكريم كثير ًا ما تحدث عن الفكر والعمل ال�سيا�سي الإ�سالمي
من خالل عرو�ضه التاريخية ،كذلك القر�آن الكريم عمل على توظيف حركة الجهاد والمرابطة،
والقر�آن الكريم ح�شد العديد من �آياته نحو فري�ضة المرابطة والجهاد قال تعالى( :قاتلوهم حتى
ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ف�إن انتهوا ف�إن اهلل بما يعملون ب�صير) �سورة الأنفال الآية(.)39
كذلك من جماالت توظيف القر�آن الكرمي حلركة التاريخ جمال االجتماع واحل�ضارة ،وهنالك العديد من
العرو�ض التاريخية الواردة يف القر�آن املجيد يف هذا املجال ،قال تعالى( :و�إلى ثمود �أخاهم �صاحل ًا قال ياقوم
اعبدوا اهلل مالكم من �إله غريه هو �أن�ش�أكم من الأر�ض وا�ستعمركم فيها فا�ستغفروه ثم توبوا �إليه �إن ربي قريب
جميب) �سورة هود الآية( )61كذلك �أ�شار القر�آن الكرمي حلركة املجتمع ،و�أعطى القر�آن الكرمي املجتمع
كيانه و�شخ�صيته ودوره امل�س�ؤول يف التاريخ ،كذلك �أ�شار القر�آن الكرمي �إلى حركة احل�ضارة وعنا�صر هذه
احل�ضارة ،وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إلى نهو�ض املجتمعات واحل�ضارات وانحطاطها ،وعليه �إذا �أردنا االهتداء
�إلى فقه حركة التاريخ والتو�صل �إلى تف�سريها وتعليليها ومعرفة عنا�صرها الأ�سا�سية بعلمية ومو�ضوعية ف�إن
القر�آن الكرمي خري �سبيل �إلى ذلك كما �أخربنا احلق �سبحانه وتعالى ( :يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم �سنن
الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهلل عليم حكيم) �سورة الن�ساء الآية(.)26
 - 1ا�ستاذ م�ساعد – جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم -كلية الرتبية.

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

241

د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي

الف�صل الأول
�أ�سا�سيات البحث

مقدمة:
الحمدهلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد و�آله الطاهرين وعلى �أ�صحابه
المجاهدين ومن وااله �إلى يوم الدين.
�أن درا�سة حركة التاريخ الب�شري ،تنطوي على �أهمية بالغة بما تحمله من فوائد جليلة،
ومعطيات هامة بالن�سبة للأمم وال�شعوب �سواء على م�ستوى قياداتها الحاكمة� ،أو نخبها
المفكرة �أو فئاتها المثقفة �أوعموم جماهيرها التواقة �إلى العي�ش الكريم ناهيك عن
خطورتها البالغة ،لما تت�ضمنه من ا�شارات متنوعة ،وتوظيفات هادفة وتحليالت هامة
تتعلق بواقعنا الراهن بكل �ألوانه وا�شكاالته الحا�ضرة .ولعل من �أهم الفوائد المر�شحة عن
درا�سة حركة التاريخ �أنها تعرف الفرد والأمة بمو�ضع كل منهما ودوره في م�سيرة الحياة
الإن�سانية ،فالتب�صر بحركة التاريخ والوعي التام بعنا�صرهيزود الإن�سان بالر�ؤية الوا�ضحة
لمجريات الواقع الإن�ساني في الما�ضي والحا�ضر ويمنحه القابلية على مرونة التحكم في
�صياغة الم�ستقبل و�سيجنب الجميع �أهوال الزمان وغ�ص�ص الدهر.
وبما �أن القر�آن الكريم يمثل د�ستور النه�ضة الإن�سانية ال�شاملة لذا ف�إن ا�ستخدام عن�صر
التاريخ في كثير من �آياته المباركة كمادة �أ�سا�سية في ت�شكيل البنية الأ�سا�سية والثقافية
للعقل الم�سلم لتر�شيد حركته في عمليات البناء والإبداع الح�ضاري فيعمل على توظيف وقائع
و�أحداث الما�ضي ب�شكل ي�ؤدي �إلى نتائج تطبيقية تت�صل ب�سلوكنا في الحياة لتحدد مواقفنا
�أمام الإحداث وال يهدف القر�آن الكريم من توظيف التاريخ �إلى ا�سترجاع الما�ضي و�أحياء
النزعة التاريخية التي تحاول اختزال الحا�ضر والم�ستقبل وتجميدهما في الما�ضي ،بل
يهدف �إلى تعميق الر�ؤية العملية للإن�سان و�إثراءتجربته بتجارب الما�ضي لجعله �أكثر قدرة
على ممار�سة الدور الح�ضاري في بناء الحا�ضر وعليه جاء القر�آن الكريم ليحفل بمئات
الآيات المباركة التي تعالج ق�ضايا التاريخ وت�ستخل�ص منها القيم الإن�سانية والتوجيهات
الح�ضارية التي تفيدها رحلة الأمم ال�سابقة في مراحل قوتها و�ضعفها.
كما جاء في خطابه �سبحانه وتعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(.)2
� - 2سورة �آل عمران ،الآية()137
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�أ�سباب اختيار المو�ضوع:
 .1حاجتنا الما�سة نحن الم�سلمين في هذا الع�صر لمعرفة وفهم كيف تجري حركة التاريخ
وما هو دورنا ،وموقعنا فيها وكيف نكت�شف ذواتنا ونبث فيها روح الإبداع والتجديد
والت�أ�صيل على هدى القر�آن الكريم.
�	.2أن للقر�آن الكريم �أثر بالغ وح�ضور دائم في �إثراء ميادين المعرفة الب�شرية في مختلف
نواحي الحياة.
� .3سبب �أخر هو تلك ال�صيحة المحمومة التي �أطلقتها بع�ض دوائر الأبحاث اال�ستعمارية
تحت عنوان نهاية التاريخ.
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م�شكلة البحث:
تتمثل م�شكلة البحث في �أن هنالك عالقة وثيقة بين القر�آن الكريم وحركة التاريخ والبد من
تو�ضح هذه العالقة من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة الفرعية:
 .1هل للقر�آن الكريم دور في توظيف حركة التاريخ في م�سيرة الفرد والأمة؟
�	.2إلى �أي مدى ا�ستخدم القر�آن الكريم عن�صر التاريخ في �آياته المباركة؟
 .3هل يهدف القر�آن الكريم من توظيف التاريخ �إلى ا�سترجاع الما�ضي و�إحياء النزعة
التاريخية فقط؟
 .4كيف �سعى القر�آن المجيد في توجيه الفكر والثقافة الإ�سالمية في اتجاه البناء الح�ضاري؟
 .5ما هو الهدف من درا�سة القر�آن المجيد من منظور اجتماعي دقيق؟
فر�ضيات البحث:
 .1نعم للقر�آن دور في توظيف حركة التاريخ في م�سيرة الفرد والأمة لأن القر�آن الكريم يوظف
التاريخ لالتعاظ واالعتبار ،قال تعالىَ }:ل َق ْد َكانَ ِفي َق َ�ص ِ�ص ِه ْم ِع ْب َر ٌة ِّ ألُ ْو ِلي الأَ ْل َب ِاب َما َكانَ
َح ِديث ًا ُي ْف َت َرى َو َلـ ِكن َت ْ�ص ِد َيق ا َّل ِذي َب ْينَ َي َد ْي ِه َو َت ْف ِ�ص َيل ُك َّل َ�ش ْي ٍء َوهُ دًى َو َر ْح َم ًة ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِم ُنونَ {
�سورة يو�سف  .111قال تعالى�}:إِنَّ ِفي َذ ِل َك َل ِع ْب َر ًة ِّل َمن َي ْخ َ�شى{النازعات.26
 .2اتخذ القر�آن الكريم عن�صر التاريخ في ج َّل �آياته من �أجل غايات �أخالقية وتربوية
تت�صل بطبيعة بناء الإن�سان والمجتمع بناء �صالح.
 .3يهدف القر�آن الكريم �إلى تعميق الر�ؤية العملية للإن�سان و�إغناء تجربته بتجارب الما�ضي
حتى ي�صبح �أكثر قدر ًة على ممار�سة الدور الح�ضاري في بناء الحا�ضر والإعداد للم�ستقبل
 ،لذلك حفل القر�آن الكريم بمئات الآيات التي تعالج ق�ضايا التاريخ.
 .4و�ضح القر�آن الكريم ذلك عندما حدد للم�سلم ر�ؤيته للعالم وتاريخه وم�ستقبله من
خالل �أ�صول الدين المتمثلة في الركائز العقدية  ،الوحدانية ،النبوة .
�	.5إن درا�سة القر�آن الكريم من منظور اجتماعي دقيق تقودنا �إلى �أن هذا الكتاب المجيد
العظيم قد ب َّين منهج الح�ضارات الإن�سانية َّ
ودل على �سنن �إقامتها وب َّين عوامل �أو
�أ�سباب هالك الأمم ودمار الح�ضارات و�ألزم النا�س ب�إتباعها لي�سعدوا في الدنيا
والآخرة ومن ذلك قوله تعالى عن قوم هوَ }:و ِ�إ َلى َث ُمو َد �أَ َخاهُ ْم َ�صا ِلح ًا َق َال َيا َق ْو ِم
ْاع ُبدُو ْا اللهّ َ َما َل ُكم ِّمنْ �إِ َلـ ٍه َغ ْي ُر ُه هُ َو �أَ َ
ا�س َت ْغ ِف ُرو ُه
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها َف ْ
ن�ش�أَ ُكم ِّمنَ الأَ ْر ِ�ض َو ْ
يب {هود61
يب ُّم ِج ٌ
ُث َّم ُتو ُبو ْا ِ�إ َل ْي ِه ِ�إنَّ َر ِّبي َق ِر ٌ
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�أهداف البحث:
تتمثلأهداف البحث في الآتي:ـ
�أو ًال� :أثرالوعي بالقر�آن الكريم في توظيف حركة التاريخ في م�سيرة الفرد والأمة
ثاني ًا :تو�ضيح �صلة التاريخ بالقر�آن الكريم .
ثالث ًا :معرفة الثقافة القر�آنية عن حركة التاريخ وتوظيفها .
رابع ًا :معرفة المالمح المهمة والعامة لتوظيف القر�آن الكريم لحركة التاريخ.
�أهمية البحث:
ترجع �أهمية البحث للآتي:
.1التاريخ بالن�سبة للإن�سان لي�س مجرد ما�ضي قد ت�صرمو �أنتهىبل نهر متجدد كبير يجري
مع الزمن وقد بد�أت حركة التاريخ منذ �أن خلق اهلل تعالى �آدم وقال للمالئكة} َف ِ�إ َذا
()3
وحي َف َق ُعو ْا َل ُه َ�س ِاج ِدينَ {
َ�س َّو ْي ُت ُه َو َنفَخْ تُ ِفي ِه ِمن ُّر ِ
ب�صدق ومو�ضوعية على
�.2إن القر�آن الكريم هو الم�صدر الأ�سا�سي الذي تعرفنا من خالله
ِ
َ
�ص َع َل ْي َك ِمنْ �أن َباء َما َق ْد َ�س َبقَ َو َق ْد
تاريخ الأمم ال�سابقة والأجيال الغابرة} َك َذ ِل َك َن ُق ُّ
�آ َت ْي َن َ
اك ِمن َّل ُد َّنا ِذ ْكر ًا { (.)4
 .3وعليه ف�إن درا�سته بوعي وت�أمل كفيلة ب�أن تعلمنا كيف نقر�أ تاريخنا المعا�صر.
القر�آن الكريم لكونه الم�صدر الإلهي الأول نحو توجيه الإن�سان وبناء الحياة بالدعوة الجادة �إلى
النظر والتدبر في حركة التاريخ ،لمالها من �آثار معرفية وعملية على حا�ضر الإن�سان وم�ستقبله.
.4تبيان �آلية القر�آن الكريم في كيفية ا�ستثمار حركة التاريخ وت�سخيرها ديني ًا نحو بناء
الإن�سان والحياة بتوظيفه للتاريخ في مجاالت مختلفة.
حدود البحث المكانية:
درا�سة التاريخ من خالل �آيات القر�آن الكريم في العالم الوا�سع.
الحدود الزمانية :مار�س 2015م.
منهج البحث:
منهج تاريخي تحليلي ا�ستنباطي ال ا�ستنتاج العالقة بين القر�آن الكريم وحركة التاريخ.
� - 3سورة احلجر ،الآية(.)29
� - 4سورة طه ،الآية(.)99
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م�صادر جمع المعلومات:
الم�صادر الأولية الكتاب وال�سنة والكتب التاريخية.
ال�صعوبات التي واجهة الباحث:
 .1المعلومات عن هذا المو�ضوع مبعثرة في طيات العديد من الم�صادر والمراجع.
 .2قلة الإمكانيات.
تنظيم البحث:
ي�شتمل البحث على خم�سة ف�صول في الف�صل الأول �أ�سا�سيات البحث وي�شتمل على المقدمة ،
م�شكلة البحث  ،الفر�ضيات� ،أ�سباب اختيار البحث� ،أهداف البحث ،و�أهميته ومناهجه وحدوده
المكانية والزمانية  ،وم�صادر جمع المعلومات وال�صعوبات التي واجهة الباحثة .
الف�صل الثاني :ي�شتمل على مجاالت التوظيف القر�آني للتاريخ
والف�صل الثالث :يو�ضح حركة المجتمع في التاريخ
والف�صل الرابع :يو�ضح حركة الح�ضارة في القر�آن الكريم
وجاء الف�صل الخام�س يو�ضح نهو�ض المجتمعات والح�ضارات وانحطاطها في القر�آن
الكريم ثم الخاتمة ،النتائج والتو�صيات.
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الف�صل الثاني
مجاالت التوظيف القر�آني للتاريخ
انطلق القر�آن الكريم في توظيفه لحركة التاريخ من الغايات الأخالقية التربوية التي جاءت
بها الر�سالة الإ�سالمية ،في بناء الإن�سان والحياة ،بناء �صالح ًا فعليه تعامل مع التاريخ
بنظرة �إيجابية حركية �شمولية ،دون �أن يتوقف عند جزئيات الواقع والأحداث �إال بمقدار
ما تكون �شواهد ورموز تخدم تلك الأغرا�ض التربوية الإن�سانية و�شمل التوظيف القر�آني
للتاريخ مجاالت مختلفة من الحياة ( )5منها.
المبحث الأول :مجال االتعاظ والعبرة
وردت مفردات (العبرة) والموعظة)و(الذكري) و( الهدي) في الآيات القر�آنية التي
تحدثت عن وقائع التاريخ لتك�شف عن طبيعة المغزي والمعنى القر�آني من رواء ذلك فقال
اب{(.)6
تعالىَ }:ل َق ْد َكانَ ِفي َق َ�ص ِ�صهِ ْم ِع ْب َر ٌة ِ ألُو ِلي ْ أ
الَ ْل َب ِ
�ص َع َل ْي َك ِمنْ �أَ ْن َبا ِء ال ُّر ُ�س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف�ؤَا َد َك َو َجا َء َك ِفي هَ ِذ ِه ا ْل َح ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة
} َوكُلاّ ً َن ُق ُّ
َاب ِت ْب َيان ًا ِل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهُ دىً َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ�ش َرى
َو ِذ ْك َرى ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ {(َ }،)7و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
ِل ْل ُم ْ�سلِمِ ينَ {( ،)8القر�آن الكريم اتخذ عن�صر التاريخ في �آياته الكريمة لغايات �أخالقية
تربوية ،تت�صل بطبيعة بناء الإن�سان والمجتمع بنا ًء �صالح ًا وبما �أن هوية ور�سالة الإن�سان
الم�سلم والمجتمع الإ�سالمي ر�سالة تربوية ،فالتاريخ ينبغي �أن يخدم الر�سالة التربوية
الأخالقية في عالقات الم�سلم الداخلية والخارجية.
كما ينبغي �أن يخدم الر�سالة والروح الر�سالية في العالم وكلما حدث في �سلوك الم�سلم
�أو �سلوك الجماعة الإ�سالمية انحراف عن الأخالقية �أو انحراف عن الروح الر�سالية في
ممار�سة الحياة والتعامل مع الآخرين ف�إن التاريخ ي�ستعمل �إلى جانب الر�سائل التربوية
الأخرى والتنظيمية لت�صحيح النظرة الخط�أ وتقويم م�سار الفرد والمجتمع( ،)9وقد تنبه
كل م�ؤرخي الإ�سالم لهذه الوظيفة التاريخية (الموعظة واالعتبار) قال :علي بن الح�سين
الم�سعودي عن التاريخ �إنه علم ي�ستمتع به العالم والجاهل ،وي�ستعذب موقعه الأحمق
 -5ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،حركة التاريخ عند الإمام على ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات
والن�شر1997،م� ،ص.90:
� -6سورة يو�سف ،الآية()11
� -7سورة هود ،الآية()120
� -8سورة النحل ،الآية()89
 -9ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،حركة التاريخ مرجع �سابق� ،ص.91:
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والعاقل ،فكل غريبة منه تعرف ،وكل �أعجوبة منه ت�ستظرف ،ومكارم الأخالق ومعاليها منه
تقتب�س و�آداب �سيا�سة الملوك وغيرها منه نلتم�س(.)10
وقال �أبو علي ،م�سكويه الرازي �أني لما ت�صفحت �أخبار الأمم و�سير الملوك وقر�أت �أخبار
البلدان وكتب التواريخ وجدت فيها ما ت�ستفاد منه تجربة في �أمور ال تزال يتكرر مثلها وينتظر
حدوث �شبهها و�شكلها ور�أيت هذا ال�ضرب من الأحداث �إذا عرف له مثال مما تقدم ،وتجربة
لمن �سلف فاتخذ �إمام ًا يقتدي به حذر مما ابتلي قوم ،تم�سك بما �سعد به قوم ،ف�إن �أمور الدنيا
مت�شابهة ،و�أحوالها متنا�سبة ،و�صار جميع مايحفظه الإن�سان من هذا ال�ضرب ك�أنه تجارب له،
وقد دفع �إليها ،و�أحتنك بها ،وك�أنه قد عا�ش ذلك الزمان كله ،وبا�شر تلك الأحوال بنف�سه(.)11
قال� :شم�س الدين ال�سخاوي عن التاريخ وهو علم غزير النفع كثير الفائدة بحيث يكون
من عرفه كمن عا�ش الدهر كله ،وجرب الأمور ب�أ�سرها وبا�شر الأحوال بنف�سه فيعزز عقله
وي�صير مجرب ًا غير غر وال غمر(� ،)12أما في الع�صر الحديث ،فقد ذهب لورد اكتون في
ر�سالة �إلى كريبتون �إلى المعنى نف�سه بقوله�( :إن القانون الخلقي هو �سر �سلطة التاريخ
وهيبته وفائدته و�أن التاريخ �أن يكون حكما بين المتخا�صمين ودليال للحائرين.
والمالحظ �أن القر�آن الكريم ،عندما يقدم تعاليمه وتوجيهاته التربوية والأخالقية للإن�سان
والمجتمع ي�ستعين بدرو�س و�شواهد من �أحوال الما�ضينوما يجري عليهم من طوارق الدهر
ونوازل الأيام وما تعر�ضوا له من النكبات والآالم ،وما �أ�صابهم من الهالك والدمار ،ولعل هذا
الجانب هو ال�سمة البارزة من �سمات القر�آن الكريم و�إن لم تكن �أثمن �سماته وال �أ�صلها(.)13
المبحث الثاني :مجال الفكر والثقافة:
القر�آن الكريم �أحدث ثورة هائلة في عالم الفكر والثقافة الإن�سانية ،من خالل �إنارته العديد
من المو�ضوعات التي كان يجهلها الإن�سان ،ما دفعه نحو البحث والعلم والمعرفة واخرجه
من الخرافة والجهل لأن الجهل الذي ال يعترف به تتولد منه في الغالب �ضالالت(.)14
وهذا ما عا�شه النا�س قبل الإ�سالم خ�صو�ص ًا عرب الحجاز وبدو نجد كما قال تعالى}:هُ َو
ا َّل ِذي َب َعثَ ِفي ْ أ
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َو�إِنْ
الُ ِّم ِّيينَ َر ُ�سو ًال ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم �آ َيا ِت ِه َو ُيزَ ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
()15
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي �ضَاللٍ مُبِينٍ{ .
 -10حممد عبد الرحمن ال�سخاوي ،الإعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ  ،دار الكتاب العربي1989 ،م �،ص.17:
� -11أبو علي م�سكويه ،جتارب الأمم ،حتقيق الدكتور �أبو القا�سم �أمام ،دار �سرو�ش ،طهران� ،إيران 1407( ،ه1987/م)ج�،1ص.21:
 -12ال�سخاوي ،م�صدر �سابق�،س.14:
 -13حممد عبد اهلل دراز ،د�ستورالأخالق يف القر�آن الكرمي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثالثة ،بريوت1400 ،ه1980/م�.ص.8:
 -14جان فور�آ�ستيه،معايري الفكر العلمي،ترجمة فايزكم نق�ش،الطبعة الثانية ،بريوت1984م�،ص.37:
� -15سورة اجلمعة ،الآية(.)20
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والفكر في المفهوم الح�ضاري هو المعلومات وال�شرائع والمناهج والقيم التي ت َّقوم �شخ�صية
الأمة الثقافية والح�ضارية ،وتعطيها �سمتها المميزة لها عن الأمم الأخرى وير�سم لها دورها
في حركة التاريخ(�.)16أما الثقافة فهي ال�سلوك �أو نمط الحياة وطريقة العمل والتفكير
وال�شعور الذي يميز مجتمع ًا من المجتمعات( ،)17القر�آن الكريم يحر�ض العقل الب�شري نحو
التفكير الهادف والمنتج عند �إجالة النظر والت�أمل في �آيات اهلل تعالى المنبثقة في الأفاق
ال َف ِاق َو ِفي َ�أن ُف ِ�سهِ ْم َحتَّى َي َت َب َّينَ َل ُه ْم �أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق َ�أ َو َل ْم
تعالى�}:س ُن ِريهِ ْم �آ َيا ِت َنا ِفي ْ آ
والأنف�س قال
َ
()19
()18
ُ
َي ْك ِف ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِ ي ٌد { َ }،ك َذ ِل َك ُي َب ِّينُ اللهّ َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ { ،
ات َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ {(. )20وقد تنوعت
الَ ْر َ�ض َب ْع َد َم ْو ِت َها َق ْد َب َّي َّنا َل ُك ُم ْ آ
}اع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ ُي ْح ِيي ْ أ
ال َي ِ
ْ
و�سائل و�أدوات التفكير في القر�آن الكريم ومنها التفكير في التاريخ وفي حياة وم�صير
الأمم ال�سابقة(،)21قالتعالىَ }:فا ْق ُ�ص ِ�ص ا ْل َق َ�ص َ�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ {( .)22كما �آثار القر�آن
الكريم الفكر الب�شري ،نحو البحث والمعرفة ،لت�شخي�ص ال�سنن والقوانين التي تحكم
الَ ْر ِ�ض َف َي ْن ُظ ُروا
حركة التاريخ ،والت�أمل في �سيرة الما�ضين يقول :تعالى�}:أَ َف َل ْم َي ِ�سي ُروا ِفي ْ أ
َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْم َد َّم َر اللهَّ ُ َع َل ْيهِ ْم َو ِل ْل َكا ِف ِرينَ �أَ ْم َثا ُل َها{()23ويقولَ }:ق ْد َخ َل ْت
ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُ�س َننٌ َف ِ�سي ُرو ْا ِفي الأَ ْر ِ�ض َفا ْن ُظ ُرو ْا َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ا ْل ُم َك َّذ ِبينَ {(،)24وعاقبة الذين
من قبلهم ،هي من �صميم الدرا�سة التاريخية (عاقبة) ربط بين �سبب ونتيجة ،ال مجرد
ر�صد لواقع تاريخي هذه العاقبة تحدث �إذا توفرت مقدماتها وهذا الترابط هو �سنن �أو
قوانين الحياة(.)25وكما يقول :محمد �إقبال (التاريخ) �أو بتعبير القر�آن �أيام اهلل وهو ثالث
م�صادر المعرفة الإن�سانية بناء على ما جاء في القر�آن الكريم( ،)26لهذا تعددت الآيات التي
ترد فيها عبارات الحث والترغيب في ال�سير في الأر�ض والنظر في �أحوال الما�ضين وما
�أ�صابهم ،وكثير ًا ما تختتم بعبارات لعلمهم يتفكرون� ،أفال يعقلون ،ولعلهم يفقهون.....الخ
و�أن الهدف من ال�سير في الأر�ض هو اكت�شاف ال�سنن ما دام الواقع المعا�ش ال يتيح للمرء
 -16ال�شيخ حممد مهدي ،مرجع �سابق �،ص.225:
� -17إبراهيم احليدري،احل�ضارة واملدنية �أطروحات يف النظرية االجتماعية واملجتمع،اجلزائر ،عنابة 1983م�،ص.44:
� -18سورة ف�صلت ،الآية(.)53
� -19سورة البقرة ،الآية(.)242
� -20سورة احلديد ،الآية(.)17
 -21ال�شيخ مرت�ضى املطهري،الرتبية والتعليم يف ال�سودان،بريوت،دار الهادي 1993م�،ص.225:
� -22سورة الأعراف ،الآية(.)176
� -23سورة حممد ،الآية(.)3
� -24سورة �آل عمران ،الآية(.)137
 -25عبد العزيز كامل ،القر�آن والتاريخ ،جملة عامل الفكر 1982،م،ج�،2ص.44:
 -26حممد �إقبال ،جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ترجمة عبا�س حممود،القاهرة1968،من�ص.159:

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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�أن يرى ال�صورة كاملة بكل �أبعادها وال�سير في الأر�ض لي�س �سير ًا في مكان فقط ولكنه
�أي�ضا �سير في الزمان حتى نرى ق�صة الب�شرية كاملة في ر�شدها وغيها ،والعواقب التي �آلت
اليها( ،)27وقد غا�ص القر�آن الكريم بالفكر الإن�ساني نحو �أعماق التاريخ وبداياته الأولى،
عندما ما نقله �إلى النظر والت�أمل في ال�صفحات الأولى ،لخلق الإن�سانوالظروف والعمليات
التي رافقته قال :تعالى�}:أَ َو َل ْم َي َر ْوا َك ْي َف ُي ْب ِد ُئ اللهَّ ُ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم ُي ِعي ُد ُه �إِنَّ َذ ِل َك َع َلى اللهَّ ِ َي ِ�سي ٌر*
ال ْر ِ�ض َف ُ
ن�ش ُئ ال َّن ْ�ش�أَ َة ْال ِآخ َر َة ِ�إنَّ اللهَّ َ َع َلى ُك ِّل
ُق ْل ِ�سي ُروا ِفي َْ أ
انظ ُروا َك ْي َف َب َد�أَ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم اللهَّ ُ ُي ِ
َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر {(.)28
ن�ش ُئ ال َّن ْ�ش�أَ َة ْال ِآخ َر َة �إِنَّ اللهَّ َ
ال ْر ِ�ض َف ُ
} ُق ْل ِ�سي ُروا ِفي َْ أ
انظ ُروا َك ْي َف َب َد�أَ ا ْل َخ ْلقَ ُث َّم اللهَّ ُ ُي ِ
َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر {(.)29فقد خ�ص القر�آن المجيد م�شاهد خلق الإن�سان الأول وما مر
به من �صراع حاد مع عدوه �إبلي�س ذلك ال�صراع الذي �شكل بداية االنعطاف الح�ضاري
الَ ْر ِ�ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا �أَت َْج َع ُل
في حركة التاريخ(َ }،)30و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َمال ِئ َك ِة �إِ ِّني َج ِاع ٌل ِفي ْ أ
ِفي َها َمنْ ُيف ِْ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك الدِّ َما َء َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل َك َق َال ِ�إ ِّني �أَ ْع َل ُم َما ال
َت ْع َل ُمونَ * َو َع َّل َم �آ َد َم ْ أ
الَ ْ�س َما َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ�ض ُه ْم َع َلى ا ْل َمال ِئ َك ِة َف َق َال �أَ ْن ِب ُئو ِني ِب�أَ ْ�س َما ِء هَ �ؤُال ِء ِ�إنْ
ُك ْنت ُْم َ�صا ِد ِقينَ * َقا ُلوا ُ�س ْب َحا َن َك ال ِع ْل َم َل َنا ِ�إلاَّ َما َع َّل ْم َت َنا ِ�إ َّن َك �أَ ْن َت ا ْل َع ِل ُيم ا ْل َح ِك ُيم * َق َال َيا آ� َد ُم
الَ ْر ِ�ض
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
�أَ ْن ِب ْئ ُه ْم ِب َ�أ ْ�س َمائِهِ ْم َف َل َّما �أَ ْن َب َ�أهُ ْم ِب َ�أ ْ�س َمائِهِ ْم َق َال �أَ َل ْم �أَ ُق ْل َل ُك ْم �إِ ِّني �أَ ْع َل ُم َغ ْي َب َّ
ي�س �أَ َبى
ا�س ُجدُوا ِ آل َد َم َف َ�س َجدُوا �إِلاَّ ِ�إ ْب ِل َ
َو�أَ ْع َل ُم َما ُت ْبدُونَ َو َما ُك ْنت ُْم َت ْك ُت ُمونَ * َو ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ْ
ا�س ُكنْ �أَ ْن َت َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َو ُكال ِم ْن َها َر َغد ًا َح ْيثُ
ا�س َت ْك َب َر َو َكانَ ِمنَ ا ْل َكا ِف ِرينَ * َو ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ْ
َو ْ
ال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ َّ
الظالِمِ ينَ * َف�أَ َز َّل ُه َما َّ
ِ�ش ْئ ُت َما َوال َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ َع ْن َها َف�أَخْ َر َج ُه َما
الَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َمتَا ٌع ِ�إ َلى ِح ٍين
ِم َّما َكا َنا ِفي ِه َو ُق ْل َنا ْاه ِب ُطوا َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو َو َل ُك ْم ِفي ْ أ
*فَتَلَقَّى �آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ �إِنَّهُ هُوَ ال َّتوَّابُ ال َّرحِيمُ * ُق ْل َنا ْاه ِب ُطوا ِم ْن َها َجمِ يع ًا َف�إِ َّما
َي�أْ ِت َي َّن ُك ْم ِم ِّني هُ دىً َف َمنْ َت ِب َع هُ َد َاي َفال َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َوال هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ * َوا َّل ِذينَ َك َف ُروا َو َك َّذ ُبوا
اب ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ {(.)31
ِب�آ َيا ِت َنا �أُو َل ِئ َك َ�أ ْ�ص َح ُ
حيثما تنقلنا في �أرجاء القر�آن الف�سيحة لقراءة الآيات والمقاطع الخا�صة بحركة التاريخ
الب�شري ،وجدناها ترتبط ارتباطا ع�ضويا �أ�صي ًال بالنظرة العقدية للإ�سالم ،فهي تحمل
بين طياتها �أفكار ًا ومفاهيم تدخل في ت�أ�سي�س المنظومة العقائدية لهذا الدين ،وت�ؤ�س�س
 -27عبد الكرمي بكار ،ف�صول يف التفكري املو�ضوعي ،الطبعة الثانية ،بريوت ،الدار ال�شامية 1998م�،ص.23:
� -28سورة العنكبوت ،الآيتان(.)20-19
� -29سورة العنكبوت ،الآية(.)20
 -30حممد مهدي �شم�س الدين ،مرجع �سابق�،ص..40:
� -31سورة البقرة الآيات من(.)39-30
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ثقافة الم�سلم ال�شاملة للكون والحياة بذلك تكون العرو�ض التاريخية في القر�آن الكريم
قد �أعطت العقيدة الإ�سالمية ت�صور ًا تاريخي ًا وا�ضح ًا للكون منذ الخلق حتى يوم القيامة،
وربطت بين المبد�أ �أو المنتهي بحلقات الأنبياء ،و�أعطت لمبد�أ الخلق �صورة ال تقل عنها
و�ضوح ًا �صورة الآخرة وجعلت مابين الطرفين فترة عبور(.)32
�أذن الفتح القر�آني الجليل القائل ب�أن لل�ساحة التاريخية �سنن و�ضوابط هو الذي مهد �إلى
تنبيه الفكر الب�شري(� ،)33أن يتعمق في درا�سة حركة التاريخ ،ليخرج بالعقل الإن�ساني من
نظرته ال�سطحية الظاهرة للتاريخ �إلى النظرة العميقة الواعية التي تربط بين الأ�سباب
والم�سببات ،فجعلت من العقل الب�شري (عقلية تركيبية) تملك القدرة على الر�ؤية
اال�ست�شرافية التي تطل من قوة ح�شود الظواهر بحث ًا عن العالئق واالرتباطات ،وو�صو ًال �إلى
الحقيقة المرجاة(.)34
المبحث الثالث:مجال ال�سيا�سة والحكم:
يحتل الفكر ال�سيا�سي والمفاهيم ال�سيا�سية ،م�ساحة وا�سعة من الفكر الإ�سالمي فالإ�سالم
دين �سيا�سة وعمل �سيا�سي ويعتبر العمل والجهاد ال�سيا�سي في الإ�سالم في طليعة مهام
وم�س�ؤوليات الإن�سان الم�سلم قال تعالىَ }:و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم ُ�أ َّم ٌة َي ْد ُعونَ ِ�إ َلى ا ْل َخ ْي ِر َو َي�أْ ُم ُرونَ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ { (.)35
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وكثير ًا ماتحدث القر�آن الكريم عن الفكر والعمل ال�سيا�سي الإ�سالمي خالل عرو�ضه
التاريخيه ،حيث العالقة الوثيقة بين �أحداث التاريخ والعلوم ال�سيا�سية فقد بين البروفي�سور
(�سيلي) مدى االرتباط الوثيق بينهما بقوله� ( :إن علوم ال�سيا�سة هي ثمرة التاريخ و�إن
التاريخ هو جذر علم ال�سيا�سة) (.)36
�إن ا�سترداد التاريخالوقائع التي وردت في القر�آن الكريم ودرا�ستها وتحليلها وفقا لمناهج
اال�ستقراء واال�ستدالل والمقارنة يك�شف عن طبيعة وجهة التاريخ ال�سيا�سي الذي عا�شته
الب�شرية منذ بدء الخليقة حتى يومنا الحا�ضر كما ي�ضع بين �أيدينا تجربة �سيا�سية
هائلة كفيلة ب�أن تمنحنا ثقاف ًة ووعي ًا �سيا�سي ًا يمنعنا من ال�سقوط في �أح�ضان ال�ضالل
ومرديات الهوى بذلك ي�صبح التاريخ هو المربي ال�شريف للمدنيات الحديثة ولقد مار�س
� -32شاكر م�صطفى ،التاريخ العربي وامل�ؤرخون ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار العلم املاليني1983،م،ج�،1ص.58:
� -33سميح عاطف الزين ،حركة التاريخ يف املفهوم الإ�سالمي ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين1985،م�،ص.21 :
 -34عماد الدين خليل،حول �إعادة ت�شكليل العقل امل�سلم،بريوت،م�ؤ�س�سة الر�سالة 1405ه�،ص49:
� -35سورة �آل عمران ،الآية(.)104
 -36باقر �شريف القر�شي،النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم،بريوت ،دار املعارف1982،م�،ص.51:
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الأنبياء عملهم وفق �سيا�سية منهجية عملت على �إ�شاعة العدل ون�شر الحق و�إحالل الوفاق
االجتماعي بين النا�س وال تتحقق �سالمة المجتمع من ال�ضالل والف�ساد اال ب�سالمة فكره
وعمله ال�سيا�سي.
ويقرر القر�آن الكريم ما للف�ساد ال�سيا�سي من �أثر كبير في تدمير المجتمع بفعل الدور الذي
تلعبه ال�سلطة ال�سيا�سية الغا�شمة في حياة ال�شعوب والأمم ()37كما في قولهَ }:و َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا
ِفي ُك ِّل َق ْر َي ٍة �أَ َكا ِب َر ُم ْج ِر ِمي َها ِل َي ْم ُك ُروا ِفي َها َو َما َي ْم ُك ُرونَ �إِلاَّ ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َو َما َي ْ�ش ُع ُرونَ { (.)38
ي�ؤكد القر�آن الكريم �أن فعل القوى الحاكمة المجرمة في مجتمعاتها يقوم على �أ�سا�س
الت�سلط واال�ستكبار �إر�ضاء لم�صالحهم وي�ؤدي ذلك �إلى تدمير هذه المجتمعات وهذا ما
�أ�شارت �إليه بلقي�س ملكة �سب�أ فيما حكاه القر�آن الكريم على ل�سانها لذلك كان في طليعة
�أهداف ال�سيا�سة النبوية عبر التاريخ �إطالق حريات النا�س وتخلي�صهم من كل الأغالل
والقيود التي يفر�ضها الطغاة( )39قال تعالى}:ا َّل ِذينَ َي َّت ِب ُعونَ ال َّر ُ�س َ
الُ ِّم َّي ا َّل ِذي
ول ال َّن ِب َّي ْ أ
وف َو َي ْنهَاهُ ْم َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُي ِح ُّل
َي ِجدُو َن ُه َم ْكتُوب ًا ِع ْن َدهُ ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِأ
ال ْن ِج ِيل َي�أْ ُم ُرهُ ْم ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َل ُه ُم َّ
الَ ْغ َ
الل ا َّل ِتي َكا َن ْت َع َل ْيهِ ْم
ات َو ُي َح ِّر ُم َع َل ْيهِ ُم ا ْل َخ َبا ِئثَ َو َي َ�ض ُع َع ْن ُه ْم ِ�إ ْ�ص َرهُ ْم َو ْ أ
الط ِّي َب ِ
َفا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َو َن َ�ص ُرو ُه َوا َّت َب ُعوا ال ُّنو َر ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل َم َع ُه �أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {(.)40
ويميز القر�آن الكريم في عرو�ضه التاريخية نوعين من ال�سلطات الحاكمة منها ال�سلطة
الم�ستبدة وهذا النوع هو النموذج الفرعوني الطاغوتي الذي ذكره اهلل تعالى في القر�آن
لُ َما َع ِل ْمتُ َل ُك ْم ِمنْ ِ�إ َل ٍه َغ ْي ِري{(.)41
الكريم في قولهتعالىَ }:و َق َال ِف ْر َع ْونُ َيا �أَ ُّي َها ا ْل َم َ أ
النوع الثاني ال�سلطة الراعية للمجتمع وهو النوع الذي ج�سده نبي اهلل دا�ؤود عليه ال�سالم
الذي �آتاه اهلل مع النبوة الملك وال�سلطان وكذلك ال�سلطة التي تعتبر نموذجية وج�سدت
مفهوم الرعاية للأمة هي �سلطة الر�سول الأكرم  التي عبر عنها القر�آن الكريم � ُ
أجل
ي�ص َع َل ْي ُك ْم
تعبير قالتعالىَ }:ل َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما َع ِنت ُّْم َح ِر ٌ
ِبا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َر ُ�ؤ ٌ
وف َر ِحي ٌم{ (.)42
فالحاكم في الإ�سالم �أخ للرعية و�أمين على م�صالحها والقر�آن الكريم في ذكره لق�ص�ص
 -37املرجع نف�سه�،ص.54:
� -38سورة الأنعام،الآية(.)123
 -39ملحم قربان ،املنهجية ال�سيا�سية ،الطبة الرابعة ،بريوت1992،م�،ص.35:
� -40سورة الأعراف ،الآية(.)157
� -41سورة الق�ص�ص ،الآية(.)38
� -42سورة التوبة ،الآية(.)128
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دور القر�آن الكريم في قراءة وتوظيف حركة التاريخ

الأمم ال�سالفة ذكر نماذج للفكر والعمل ال�سيا�سي الواعي منها ما مار�سته تلك المر�أة بلقي�س
ملكة �سب�أ عند و�صولها كتاب �سليمان عليه ال�سالم يدعوها فيه للدخول في طاعته التي من
طاعة اهلل تعالى( ،)43قال تعالىَ }:قا َل ْت َيا �أَ ُّي َها ا ْل َم َ أ
َاب َك ِري ٌم* ِ�إ َّن ُه ِمنْ
لُ ِ�إ ِّني �أُ ْل ِق َي ِ�إ َل َّي ِكت ٌ
ُ�س َل ْي َمانَ َو ِ�إ َّن ُه ِب ْ�س ِم اللهَّ ِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم * �أَلاَّ َت ْع ُلوا َع َل َّي َو�أْ ُتو ِني ُم ْ�سلِمِ ينَ * َقا َل ْت َيا �أَ ُّي َها ا ْل َم َلأُ
ُون* َقا ُلوا َن ْحنُ �أُو ُلو ُق َّو ٍة َو�أُو ُلو َب�أْ ٍ�س َ�ش ِد ٍيد
�أَ ْفتُو ِني ِفي �أَ ْم ِري َما ُك ْنتُ َق ِاط َع ًة َ�أ ْمر ًا َحتَّى ت َْ�ش َهد ِ
الَ ْم ُر ِ�إ َل ْي ِك َفا ْن ُظ ِري َم َاذا َت ْ�أ ُم ِرينَ * َقا َل ْت ِ�إنَّ ا ْل ُم ُل َ
وك ِ�إ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة �أَ ْف َ�سدُوهَ ا َو َج َع ُلوا �أَ ِع َّز َة
َو ْ أ
()44
�أَ ْه ِل َها �أَ ِذ َّل ًة َو َك َذ ِل َك َي ْف َع ُلونَ * َو ِ�إ ِّني ُم ْر ِ�س َل ٌة ِ�إ َل ْيهِ ْم ِب َه ِد َّي ٍة َف َن ِاظ َر ٌة ِب َم َي ْر ِج ُع ا ْل ُم ْر َ�س ُلونَ { .
ونجد في العرو�ض التاريخية التي ت�ضمنتها �آيات القر�آن الكريم حديث ًا مو�سع ًا حول موقف
(الملأ) كل ملأ في التاريخ وهم الحا�شية �أو الطبقة المحيطة بالملك �أو �صاحب ال�سلطان
وهي بمثابة هيئة الم�ست�شارين في نظم ال�سيا�سة المعا�صرة(.)45
قال تعالىَ }:ل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُنوح ًا ِ�إ َلى َق ْو ِم ِه َف َق َال َيا َق ْو ِم ْاع ُبدُوا اللهَّ َ َما َل ُك ْم ِمنْ ِ�إ َل ٍه َغ ْي ُر ُه ِ�إ ِّني
�أَ َخ ُ
ل ِمنْ َق ْو ِم ِه �إِ َّنا َل َن َر َ
الل ُم ِب ٍين{ (،)46
اب َي ْو ٍم َع ِظ ٍيم * َق َال ا ْل َم َُ أ
اك ِفي َ�ض ٍ
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
وهكذا يوظف القر�آن الكريم كثير ًا من �أخبار الما�ضي نحو التثقيف والتوعية ال�سيا�سية
لأثرها في م�سيرة حركة التاريخ(.)47
ويميز القر�آن الكريم في عرو�ضه التاريخية بين نوعين من ال�سلطات الحاكمة:
النوع الأول :هو ال�سلطة الم�ستبدة التي تكون وظيفتها الأ�سا�سية تغذية نف�سها وتدعيم
مركزها� .أما النوع الثاني فهو عك�س الأول :ال�سلطة النموذجية التي ج�سدت مفهوم الرعاية
للأمة والحفاظ على م�صالحها وهي �سلطة الر�سول الأكرم �صلوات اهلل و�سالمه عليه .قال
ي�ص َع َل ْي ُكم ِبا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ
تعالىَ } :ل َق ْد َجاء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ِّمنْ �أَن ُف ِ�س ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما َع ِنت ُّْم َح ِر ٌ
َر�ؤُ ٌ
وف َّر ِحي ٌم {(.)48

 -43حممد مهدي �شم�س الدين ،مرجع �سابق�،ص.48:
� -44سورة النمل ،الآيات(.)35-29
 -45حممد هي�شور� ،سنن القر�آن الكرمي يف قيام احل�ضارات و�سقوطها ،القاهرة املعهد العاملي بدون تاريخ طبع �،ص.76:
� -46سورة الأعراف ،الآيتان(.)60-59
 -47ملحم قربان ،مرجع �سابق�،ص.37:
� -48سورة التوبة  ،الآية(.)12
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المبحث الرابع :مجال المرابطة والجهاد:
و�أو�ضح القر�آن الكريم �أهداف وغايات الجهاد بدقه اختياره لم�صطلح (الجهاد) فقد
تجنب ا�ستخدام لفظه الحرب وغيرها من الكلمات التي ت�ؤدي �إلى معنى القتال وا�ستخدام
كلمة الجهاد �إلى معنى بذل الجهد وال�سعي فالعنوان الكبير تتدرج فيه المرابطة والجهاد
في القر�آن الكريم هو (�سيبل اهلل) ( )49حيث ينادي القر�آن الكريم ب�أعلى �صوته }ا َّل ِذينَ
� َآم ُنوا ُي َقا ِت ُلونَ ِفي َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َوا َّل ِذينَ َك َف ُروا ُي َقا ِت ُلونَ ِفي َ�س ِب ِيل َّ
وت { (.)50
الط ُاغ ِ
فالم�ؤمنون يقاتلون في �سبيل اهلل وفي خط اهلل تعالى وهو خط �صالح الب�شرية ونهو�ض
الح�ضارة� ،أما الذين كفروا يقاتلون في خط الف�ساد وعرقلة حركة التاريخ وهكذا تنح�صر
دوافع القتال في �سبيل اهلل بالباعث الأ�سمى وهو الإيمان باهلل تعالي والت�صديق بر�سله
وبالمطلب العاجل وهو العمل على �أعالء كلمة اهلل ون�شر دينه وبناء الح�ضارة الإ�سالمية
وبالغاية الق�صوى هي ابتغاء مر�ضاة اهلل ونيل ثوابه الذي �أعده للمح�سنين(.)51
والبد من التنويه �إلى �أن منهج ال�سالم العالمي في الإ�سالم هو من طبيعة هذا الدين وقد
عملت جميع الر�ساالت الإلهية عبر التاريخ على �إ�شاعة ال�سلم ،ون�شر روح ال�سالم بين بني
الب�شر فاهلل تعالى هو ال�سالم ،ويدعوه عباده كافة �إلى الدخول فيه قالتعالىَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
ال�س ْل ِم َكا َّف ًة َوال َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات َّ
ال�ش ْي َط ِان �إِ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِبينٌ { ( )1()52تبين
� َآم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِفي ِّ
هذه الآية الكريمة �أن الإيمان وحده هو القادر على �إحالل ال�سالم في النف�س الإن�سانية بعد
�أن يحل تناق�ضاتها الداخلية ،وعلى �إحالل ال�سالم في المجتمع الب�شري بعد �أن يقيم القاعدة
الإن�سانية الفطرية القويمة التي تقوم عليها عالقات الأفراد في جميع مجاالت الحياة(.)53
�أن القر�آن المجيد يح�شد العديد من �آياته نحو فري�ضة المرابطة والجهاد قال تعالى}:
َو َك�أَ ِّينْ ِمنْ َن ِب ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ُّيونَ َك ِثي ٌر َف َما َوهَ ُنوا ِل َما �أَ َ�صا َب ُه ْم ِفي َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َو َما َ�ض ُع ُفوا َو َما
ال�صا ِب ِرينَ { ()54وقال تعالىَ }:و َقا ِت ُلوا ِفي َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ ا َّل ِذينَ ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم
ا�س َت َكا ُنوا َواللهَّ ُ ُي ِح ُّب َّ
ْ
()55
للهَّ
َ
وَال تَعْتَدُوا �إِن َّ ا َ ال يُحِب ُّالْمُعْتَدِينَ{  .قالتعالىَ }:يا �أ ُّي َها ال َّن ِب ُّي َج ِاه ِد ا ْل ُك َّفا َر َوا ْل ُم َنا ِف ِقينَ
()56
.
َو ْاغ ُل ْظ َع َل ْيهِ ْم َو َم�أْ َواهُ ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س ا ْل َم ِ�صي ُر{
� -49أبو الأعلى املودودي ،اجلهاد يف �سبيل اهلل ،بريوت ،بدون تاريخ طبعة� ،ص.11:
� -50سورة الن�ساء،من الآية(.)76
 -51عبد الرحمن ح�سن حنبكة� ،أ�س�س احل�ضارة الإ�سالمية وو�سائلها،دم�شق1970،م �ص.395:
� -52سورة البقرة ،الآية(.)208
 -53ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شريازي ،الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل ،الطبعة الأولى ،دار الهادي للطباعة والن�شر2007،م،ج�،2ص.49:
� -54سورة �آل عمران ،الآية(.)146
� -55سورة البقرة ،الآية(.)190
� -56سورة التوبة ،الآية(.)73
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ومن خالل درا�سة �آيات المرابطة والجهاد الواردة في القر�آن الكريم والتي تحدثت عن
مختلف ال�صراعات بين الحق والباطل وما ح�صل بين �إتباعها عبر التاريخ ن�ستنتج �أن
م�شروعية الجهاد والمرابطة نابعة من �أ�صل مبد�أ ال�سلم وال�سالم العالمي.
فالجهاد تدافع بين بني الب�شر يحرك الحياة ويدفع بها نحو الغايات النبيلة كما يمنح النا�س
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض
ا�ستقرارهم وي�صلح �أو�ضاعهم وفي ذلك قوله تعاليَ }:و َل ْوال َد ْف ُع اللهَّ ِ ال َّن َ
ا�س ُم اللهَّ ِ َك ِثير ًا َو َل َي ْن ُ�ص َرنَّ اللهَّ ُ َمنْ َي ْن ُ�ص ُر ُه
َلهُدِّ َم ْت َ�ص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َواتٌ َو َم َ�س ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْ
�إِنَّ اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ{ ( ،)57فالجهاد �سبيل لإخماد كل فئته تثيرها القيادات ال�شيطانية
المت�آمرة على الإن�سان لإغوائه وجره نحو منحدرات ال�شر والف�ساد وقال تعالىَ }:و َقا ِت ُلوهُ ْم
َحتَّى ال َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ُكلُّ ُه للِهَّ ِ َف�إِ ِن ا ْن َت َه ْوا َف�إِنَّ اللهَّ َ ِب َما َي ْع َم ُلونَ َب ِ�صي ٌر{ ()58وي�ؤكد
القر�آن المجيد� ،أن ترك الجهاد ،والفرار من الزحف ،مدعاة �إلى تعر�ض المجتمع �إلى
العذاب والإذالل قال تعالى�}:إِ ّال َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذاب ًا �أَ ِليم ًا َو َي ْ�س َت ْب ِد ْل َق ْوم ًا َغ ْي َر ُك ْم َوال
ت َُ�ض ُّرو ُه َ�ش ْيئ ًا َواللهَّ ُ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر{(.)59
ف�أي �أمة امتنعت عن الجهاد ،ابتليت في حياتها بالذل والفقر والهزيمة وعلى العك�س فان
الأمم المجاهدة ،تكون �صاحبة مجد وعزة و�سيادة وهذا ما �أو�ضحه الإمام علي كرم اهلل
وجهه في خطبة قال :فيها �أما بعد،ف�إن الجهاد باب من �أبواب الجنة فتحه اهلل لخا�صة
�أوليائه وهو لبا�س التقوى ودرع اهلل الح�صينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه �ألب�سه اهلل
توب الذل و�شمله البالء وديث بال�صغار والقماءة ،و�ضرب على قلبه بالإ�سهاب واذيل الحق
منه بت�ضييع الجهاد ،و�سيم الخ�سف ومنع الن�صف (.)60
وقد يرهن التاريخ على �إن ال�شعوب التي تنت�صر في معركة البقاء هي ال�شعوب التي تت�صف
بال�شجاعة والجد وال�صبر(.)61
المبحث الرابع :مجال االجتماع والح�ضارة:
لم ترد كلمة (مجتمع) في القر�آن المجيد بل جاءت بديال عنها كلمات �أخرى مثل (الأمة)
والقرية) و(القوم) للداللة على مفهومها كما في قوله :تعالي(تلك �أمة قد خلت لها ما ك�سبت
� -57سورة احلج ،الآية(.)40
� -58سورة الأنفال ،الآية(.)39
� -59سورة التوبة ،الآية(.)39
 -60ابن �أبي احلديد �شرح نهج البالغة ،دار �إحياء الكتب العربية1378،ه1959/م،ج�،2ص.74:
 -61حممود ال�شرقاوي،التف�سري الديني للتاريخ كتاب القاهرة،ال�شعب1975،م،ج�،1ص.259:
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ولكم ما ك�سبتم(�ِ }.)62إ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِبا ْل َح ِّق َب ِ�شير ًا َو َن ِذير ًا َو ِ�إن ِّمنْ �أُ َّم ٍة ِ�إلاَّ خلاَ ِفي َها َن ِذي ٌر {(،)63
وكم �أهلكنا من قرية بطرت معي�شتها( ()64وما كان جواب قومه �إال �أن قالوا �أخرجوهم من
قريتكم �إنهم �أنا�س يتطهرون) ()65يعني م�صطلح المجتمع جماعة من النا�س يعي�شون معا في
منطقة معينة ،وتجمع بينهم ثقافة م�شتركة ومختلفة عن غيرها ،و�شعور بالوحدة كما ينظرون
�إلى �أنف�سهم ككيان متميز( ،)66فالمجتمع �إذا جماعة من النا�س يعي�شون في كيان اجتماعي
واحد ويت�أثرون بعامل م�شترك في العقائد والأهداف(وقد عرف مالك بن نبي وا�صف ًا المجتمع
هو لي�س مجرد مجموعة من الأفراد هو تنظيم معين ذو طابع �إن�ساني يتم طبقا لنظام معين)
( )67ومثال لذلك المجتمع الإ�سالمي الذي �أ�س�سه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم في �صدر
الإ�سالم والذي �ساده نظام معين له طابعه الإن�ساني الأ�صيل قالتعالىَ }:وا ْل ُم ْ�ؤ ِم ُنونَ َوا ْل ُم�ؤْ ِم َناتُ
َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َياء َب ْع ٍ�ض { ( ،)68الم�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان المر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضا وعليه
المجتمع عبارة عن جماعة �إن�سانية تتحرك في م�سار تاريخي معين وتبد�أ من نقطة محدودة
في الزمان يمكن �أن تطلق عليها م�صطلح ميالد.)69( .

�أمام�صطلح الح�ضارة ففي معاجم اللغة العربية فهو م�شتق من الفعل (ح�ضر) وكلمة
ح�ضارة تقابل كلمة بداوة وكذلك كلمة حا�ضرة تقابل كلمة بادية والح�ضارة الإقامة الح�ضر
والح�ضر هي المدينة والقرى هي الريف فالح�ضارة �ضد البداوة وهي مرحلة �سامية
من مراحل التطور الإن�ساني وقد عالج بن خلدون مفهوم الح�ضارة في مقدمته فاعتبر
الح�ضارة غاية في البداوة وان �أ�صل الح�ضارة في اللغة هو الإقامة واال�ستقرار في المدن
وا�ستخدم القران الكريم م�صطلح القرية والقرى في حديثه عن �إر�سال الأنبياء عليهم
ال�سالم �إلى المجتمعات الب�شرية(،)70فقال تعالىَ }:و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا ِفي َق ْر َي ٍة ِّمن َّن ِب ٍّي ِ�إ َّال �أَ َخ ْذ َنا
ً ()72
�أَ ْه َل َها ِبا ْل َب ْ�أ َ�ساء َو َّ
ال�ض َّراء َل َع َّل ُه ْم َي َّ�ض َّر ُعونَ { (َ })71و َل ْو ِ�ش ْئ َنا َل َب َع ْث َنا ِفي ُك ِّل َق ْر َي ٍة َن ِذيرا {
� -62سورة البقرة ،الآية(.)24
� -63سورة فاطر ،الآية(.)24
� -64سورة الأعراف ،الآية(.)82
 -65طلعت همام� ،سني وجيم عن علم االجتماع ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1989م�،ص.5
 -66مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني،دم�شق1989،م�،ص.17
 -67امل�صدر ال�سابق�،ص.20
� -68سورة التوبة ،الآية(.)71
 -69مالك بن نبي ،م�صدر �سابق�،ص.21
� -70أحمد �إبراهيم ال�شريف ،درا�سات يف احل�ضارة الإ�سالمية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي1981،م �،ص.11
� -71سورة الأعراف ،الآية(.)94
� -72سورة الفرقان ،الآية(.)51
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} َو َما َكانَ َر ُّب َك ِل ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َو�أَ ْه ُل َها ُم ْ�ص ِل ُحونَ {( ،)73وبما �أن القرية ا�سم يطلق على
المدينة الكبيرة وهي مدينة زعماء الأمة ور�ؤ�سائها وهي ت�سمي في عرف الم�صطلحات
الحديث بالعا�صمة ومنه ن�ستوحي �أن القر�آن الكريم يرى �أن الح�ضارة تبد�أ من القرى ثم
تعم ما حولها و�أن الح�ضارة جزء من التاريخ �أو هي نتاج جانبي للتاريخ و�أن هنالك تداخل
عميق وترابط بين حركة المجتمع الإن�ساني وبين حركة الح�ضارة و�أن درا�سة القر�آن الكريم
من منظور اجتماعي دقيق يدلنا على �أن هذا الكتاب الكريم قد بين منهج الح�ضارات
الإن�سانية و�سنن �إقامتها وعوامل �أ�سباب هالك الأمم ودمار الح�ضارات قال تعالى} :هُ َو
()74
�أَ َ
يب {
يب ُّم ِج ٌ
ا�س َت ْغ ِف ُرو ُه ُث َّم ُتو ُبو ْا ِ�إ َل ْي ِه ِ�إنَّ َر ِّبي َق ِر ٌ
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َها َف ْ
ن�ش�أَ ُكم ِّمنَ الأَ ْر ِ�ض َو ْ
وعليه فان القر�آن الكريم ي�ؤكد الترابط بين المجتمع والح�ضارة والتاريخ و�إن المجتمعات
الح�ضرية قد �ساهمت ب�شكل وا�ضح في �صناعة التاريخ(.)75

� -73سورة هود ،الآية(.)117
� -74سورة هود ،الآية(.)61
� -75سيد قطب �إبراهيم ح�سن ال�شاربي ،يف ظالل القر�آن الكرمي،دار ال�شروق،ج�،2ص.25-20
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الف�صل الثالث
حركة المجتمع في القر�آن الكريم
المبحث الأول :كل مجتمع له عمر محدود يعبر عنه القر�آن الكريم بالآجال:
لحركة المجتمع في الحياة �أثر فاعل في تحديد وتوجيه م�سيرة حركة التاريخ �إذ هي
نتيجة ن�شاط المجتمع الإن�ساني وفعله في الزمن ،وقد �أعطى القر�آن الكريم للمجتمع كيانه
و�شخ�صيته ودوره الم�س�ؤول في التاريخ حيث �أعتبر له وجود ًا و�أج ًالوكتاب ًا وعم ًال وطاعة
ومع�صية ولو لم يكن للمجتمع وجود حقيقي ال ي�صح ن�سبة كل هذه الفعاليات الحركية له
فالقر�آن الكريم يقرر لكل مجتمع كيانه و�شخ�صيته التي تميزه عن غيره من المجتمعات
الأخرى وفق خ�صو�صيات معينة( )76منها.
كل مجتمع له عمر محدود يعبر عنه القر�آن الكريم بـ (الأجل) قالتعالىَ }:و ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة �أَ َج ٌل
َف�إِ َذا َجاء �أَ َج ُل ُه ْم َال َي ْ�س َت�أْ ِخ ُرونَ َ�س َاع ًة َو َال َي ْ�س َتق ِْد ُمونَ { ( ،)77الأجل هو �أمد م�ضروب لحياتها
(الأمة) مقدر فيما و�ضع الخالق �سبحانه وتعالى من ال�سنن لوجودها ونالحظ في هاتين
الآيتين الكريمتين �أن الأجل �أ�ضيف �إلى الأمة �إلى الوجود االجتماعي للنا�س ولي�س لهذا
الفرد وبالذات �أو ذاك �إذ ًا لكل �إن�سان بو�صفه الفردي �آجل �آخر وميقات �آخر للوجود
االجتماعي وهذا المج َّمع الذي يعبر عنه القر�آن الكريم بالأمة له �أجل ،له موت ،له حياة ،له
حركة وي�ؤكد القر�آن الكريم حتمية هذا الأجل بال�ساعات كواقع ال مفر منه بالن�سبة للأمم
َاب َّم ْع ُلو ٌم * َّما
التي حادت عن جادة الحق()78قالتعالىَ }:و َما �أَ ْه َل ْك َنا ِمن َق ْر َي ٍة ِ�إ َّال َو َل َها ِكت ٌ
ت َْ�س ِبقُ ِمنْ �أُ َّم ٍة �أَ َج َل َها َو َما َي ْ�س َت ْ�أ ِخ ُرونَ {ا.)79
المبحث الثاني :كل مجتمع له كتاب يخت�ص بحياته:
َاب َّم ْع ُلو ٌم { ( ،)80قالتعالىَ }:و َت َرى ُك َّل �أُ َّم ٍة َجا ِث َي ًة
قالتعالىَ }:و َما �أَ ْه َل ْك َنا ِمن َق ْر َي ٍة ِ�إ َّال َو َل َها ِكت ٌ
نطقُ َع َل ْي ُكم ِبا ْل َحقِّ �إِ َّنا
ُك ُّل �أُ َّم ٍة ُت ْد َعى �إِ َلى ِكتَا ِب َها ا ْل َي ْو َم ُت ْجزَ ْونَ َما ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ * هَ َذا ِكتَا ُب َنا َي ِ
َن�سخُ َما ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {( )81هذه الآيات تدل �أن لكل مجتمع كتاب و�صحيفة �أعمال
ُك َّنا َن ْ�ست ِ
ت�سجل فيها كل �أعماله وت�صرفاته التي يمار�سها كما �أن لكل فرد من الأفراد كتاب ًا يخت�ص
� -76أحمد �إبراهيم �شريف ،مرجع �سابق� ،ص.22:
� -77سورة الأعراف ،الآية(.)34
 -78ال�سيد حممد الباقر ال�صدر ،املدر�سة القر�آنية ،م�ؤ�س�سة الطبع الأ�ستانة ،بدون تاريخ طبع� ،ص.57-56:
� -79سورة احلجر ،الآيتان(.)5-4
� -80سورة احلج ،الآية(.)4
� -81سورة اجلاثية ،الآية(.)28
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ن�س ٍان
به ،ال يغادر �صغيرة وال كبيرة من �أعماله �أو ت�صرفاته �إال �أح�صاها .قال تعالىَ }:و ُك َّل ِ�إ َ
�أَ ْلزَ ْم َنا ُه َط�آ ِئ َر ُه ِفي ُع ُن ِق ِه َو ُنخْ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِكتَاب ًا َي ْل َقا ُه َم ُ
ن�شور ًا*ا ْق َر ْ�أ َكتَا َب َك َك َفى ِب َنف ِْ�س َك
ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِ�سيب ًا {(.)82
وجود هذا الكتاب الجامع لأعمال المجتمع يعني �أن الفعل التاريخي للمجتمع هو الذي
يحرك التاريخ لي�س الفرد ،وبذلك يتحمل المجتمع نف�سه نتائج �أعماله ويحا�سب عليها،
دون تميز بين من ي�ستحق �أو ال ي�ستحق يقول تعالىَ }:وا َّت ُقو ْا ِف ْت َن ًة َّال ُت ِ�صي َبنَّ ا َّل ِذينَ َظ َل ُمو ْا
اب {( ،)83قال ابن عبا�س � (:tأمر اهلل الم�ؤمنين �إال
ِمن ُك ْم َخ� َّآ�ص ًة َو ْاع َل ُمو ْا �أَنَّ اللهّ َ َ�ش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم اهلل بالعذاب) ( ،)84لأنه �إذا وقعت الواقعة �أخذت مجراها
و�أثرت �أثرها طبيعية كانت �أو اجتماعية وال تدخل في ح�سابها اال�شقياء واالبرياء) (.)85

� -82سورة الإ�سراء ،الآيتان(.)14-13
� -83سورة الإ�سراء ،الآيتان(.)14-13
 -84تف�سري القرطبي،ج�،7ص.248
 -85ال�شيخ حممد جواد مغنية ،التف�سري املبني ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�شر1983 ،م� ،ص.230:
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المبحث الثالث :كل مجتمع له عمله و�سلوكه الخا�ص به:
ُ
ين�سب القر�آن الكريم لكل �أمة عم ًال خا�ص ًا و�سلوك ًا معين ًا فيقول تعالىَ } :و ِم َّمنْ َخ َل ْق َنا �أ َّم ٌة َي ْهدُونَ
و�سى �أُ َّم ٌة َي ْهدُونَ ِبا ْل َح ِّق َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ {(.)87
ِبا ْل َح ِّق َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ {( ،)86قال تعالىَ }:و ِمن َق ْو ِم ُم َ
قال :ال�سيد محمد ر�شيد ر�ضا �أي ومن قوم �أي� ًضا جماعة عظيمة يهدون النا�س بالحق الذي
جاءهم به من عند اهلل تعالي ويعدلون به دون غيره �إذا حكموا بين النا�س ال يتبعون فيه
الهوى ،وال ي�أكلون ال�سحت والر�شي فالظاهر المتبادر �أن ه�ؤالء ممن كانوا في ع�صره وبعد
ع�صره حتى بعد ما كان من �ضياع �أ�صل التوراة ثم وجود الن�سخة المحرفة بعد ال�سبي،
ف�إن الأمم العظيمة ال تخلو من �أهل الحق والعدل ،وهذا من بيان القر�آن الكريم للحقائق،
وعدله في الحكم على الأمم( .)88و�إذا كان لكل �أمة عملها و�سلوكها الخا�ص بها ،فذلك يعني
�أن لها تاريخها الخا�ص بها قال تعالىِ }:ت ْل َك ُ�أ َّم ٌة َق ْد َخ َل ْت َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َل ُكم َّما َك َ�س ْبت ُْم َو َال
ُت ْ�س َ�أ ُلونَ َع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ {( ،)89فالآية الكريمة ت�شير �إلى �أن هذا التاريخ هوتاريخ الأمم
ال�سابقة فيما عملت وفيما ك�سبت ول�ستم م�س�ؤولين عن كل �أعمالهم في قليل �أو كثير ،بل
هم الم�سئولون عن كل �أعمالهم �أما �أنتم فلكم تاريخكم الم�ستقل المتمثل في �أعمالكم التي
تك�سبون بها الجنة �أو النار فعليكم �أن تواجهوا م�صيركم من خالل ذلك وتحددوا خطواتكم
العملية من خالل درا�ستكم للنتائج الم�صيرية لخطوات الأخرين(.)90

� -86سورة الأعراف ،الآية(.)181
� -87سورة الأعراف ،الآية(.)159
 -88ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري املنار ،الهيئة امل�صرية للكتاب1366،ه1947/م ج�،9ص.364-363:
� -89سورة البقرة ،الآية(.)134
 -90ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،تف�سري من وحي القر�آن ،الطبعة الثانية ،مكتبة التفا�سري 1998م ،ج�،3ص.44:
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المبحث الرابع:لكل مجتمع �شعوره و ذوقه الذي يتميز به عن غيره:
قال تعالىَ }:ك َذ ِل َك َز َّي َّنا ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم {(� ،)91إن تزيين الأعمال للأمم عبارة عن �سنة
اهلل تعالى في �أعمالها وعاداتها و�أخالقها المك�سوبة والموروثة وهذه الآية تدل على �أن كل
�أمة لها �شعور واحد ومقايي�س خا�صة ،و�أ�سلوب خا�ص للتفكير و�أن كل الإدراك وال�شعور
االجتماعي لكل �أمة يخت�ص بها و�أن كل �أمة لها مقايي�سها الخا�صة في الحكم ولكل �أمة ذوق
�إدراكي خا�ص بها وربما ت�ستح�سن �أمة عم ًال بينما ت�ستقبحه �أمة �أخرى فالجو االجتماعي
الخا�ص للأمة ي�صنع ذوقها الإدراكي وعندما يكون للأمة �شعور واحد ي�سود كل �أفرادها
فمعنى ذلك �أنه �إذا �صدر فعل عن �أي فرد من �أفرادها ك�أنما �صدر ذلك الفعل عن الجميع
لذا فان القر�آن الكريم �أحيان ًا ين�سب الفعل ال�صادر عن الفرد �إلى الجميع وعندما ينزل
العذاب الإلهي ف�إنه يعم الجميع كما هو الحال في ق�صة ثمود ،حيث �أن الذي عقر الناقة
�شخ�ص واحد لكن القر�آن الكريم �أعتبرهم جميع ًا مذنبين ون�سب الفعل �إليهم(.)92
قال تعالىَ }:ك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَ ا* ِ�إ ِذ ان َب َعثَ �أَ ْ�ش َقاهَ ا* َف َق َال َل ُه ْم َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َنا َق َة اللهَّ ِ
َو ُ�س ْق َياهَ ا* َف َك َّذ ُبو ُه َف َع َق ُروهَ ا َف َد ْم َد َم َع َل ْيهِ ْم َر ُّب ُهم ِب َذن ِبهِ ْم َف َ�س َّواهَ ا* َولاَ َي َخ ُ
اف ُع ْق َباهَ ا{(،)93
و�أن الذي عقرها هو الأ�شقى ولكنهم جميع ًا حملوا النتيجة وعدوا �أنهم عقروها لأنهم لم
ي�ضربوا على يده بل ا�ستح�سنوا فعلته وهذا مبد�أ من المبادئ الإ�سالمية الرئي�سة في التكافل
في التبعة االجتماعية في الحياة الدنيا و�أن القر�آن المجيد ين�سب الطاعات والمعا�صي لكل
فرد من الأفراد ويحمله جزاء �أعماله التي �أكت�سبها بنف�سه ليالقي جزاءه قال تعالىَ }:ال
ُي َك ِّل ُف اللهّ ُ َنفْ� ًسا �إِ َّال ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْت{ (،)94قال تعالىُ }:ك ُّل َنف ٍْ�س ِب َما
َك َ�س َب ْت َر ِهي َن ٌة {( ،)95قال تعالىَ }:ف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْير ًا َي َر ُه{َ }7و َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال
َذ َّر ٍة َ�ش ّر ًا َي َر ُه{(� ،)96سنة اهلل في الخلق تحتم �أن يكون ح�صاد الإن�سان من جن�س ما زرع(.)97

� -91سورة الأنعام من الآية(.)108
 -92حممد �سيد ر�ضا ،مرجع �سابق�،ص.364
� -93سورة ال�شم�س ،الآيات(.)15-11
� -94سورة البقرة من الآيه(.)286
� -95سورة املدثر  ،الآية(.)38
� -96سورة الزلزلة ،الآيتان(.)8-7
� -97سيد قطب ،مرجع �سابق.39-19،

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

261

د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي

الف�صل الرابع
حركة الح�ضارة في القر�آن الكريم
تنظم مكونات الح�ضارات ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ال غني لواحد منها عن �أخر وهي �إن�سان
(كينونة وزمان )وهو الكائن المعد لتحمل الم�س�ؤولية الم�ؤهل للقيام بالدور الح�ضاري الذي
يدخل الزمان في كينونته باعتبار الإن�سان حقيقة زمانية ال تنف�صل عن الزمان.
فكر(عقيدة وثقافة) وهو الموجة المعنوي لخطوات الإن�سان نحو بناء الح�ضارة �أ�شياء
(التراب ور�أ�س المال و�شتى العوامل المادية ) يدعي بالجانب المادي من الح�ضارة �أو
ما ي�سمى بالمدنية وقد غذى القر�آن الكريم هذه العنا�صر الح�ضارية الثالثة الإن�سان،
()98
الفكر،الأ�شياء �أو الموجودات ب�شكل فاعل في �سبيل تحقيق االنجاز الح�ضاري للإن�سانية
المبحث الأول:الإن�سان �صانع الح�ضارة في القر�آن الكريم:
حظي الإن�سان باحترام بالغ ،وتقدير ال يو�صف في ظل القر�آن الكريم حيث �شرفه تعالى بمقام �شامخ
وم�س�ؤولية عظيمة حيث جعله خليفة في الأر�ض و�أمر المالئكة بال�سجود له قال تعالى�ِ {:إ ْذ َق َال َر ُّب َك
ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة �إِ ِّني َخا ِل ٌق َب َ�شر ًا ِمن ِط ٍين* { َف�إِ َذا َ�س َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْختُ ِفي ِه ِمن ُّر ِوحي َف َق ُعوا َل ُه َ�س ِاج ِدينَ }(،)99
تحدث القر�آن الكريم عن �أعباء و خطورة هذه الخالفة للإن�سان بو�صفها �أمانة عظمى �أ�شفق الكون
َال ْر ِ�ض وَا ْل ِج َب ِال َف�أَ َب ْينَ �أَن َي ْح ِم ْل َنهَا َو�أَ ْ�ش َف ْقنَ
َات و َْ أ
عن حملها ،قالتعالى�{ :إِ َّنا عَ َر ْ�ض َنا َْ أ
ال َما َن َة عَ َلى َّ
ال�س َماو ِ
ال َن�س ُان ِ�إ َّن ُه َك َان َظ ُلوم ًا َجهُو ًال } ( .)100وقال :تعالىَ {:و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم و ََح َم ْل َناهُ ْم ِفي
ِم ْنهَا و ََح َم َلهَا ْ ِإ
ا ْل َب ِّر وَا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ َّ
الط ِّي َب ِات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم عَ َلى َك ِث ٍير ِّم َّمنْ َخ َل ْق َنا َت ْف ِ�ضي ًال }(،)101كل ذلك حتى
ال َن�س ُان
ي�ؤدي الإن�سان دوره في اال�ستخالف كدحا متوا�ص ًال طوال م�سيرة حياته قال تعالىَ { :يا �أَ ُّيهَا ْ إِ
ِ�إ َّن َك َكا ِد ٌح ِ�إ َلى َرب َِّك َكدْح ًا َف ُملاَ ِقي ِه}( )102وهذه الآية ت�ؤكد �أن هذه الخالفة حركة دائبة نحو قيم الخير
والعدل والقوة لذلك كر�س الأنبياء جهودهم عبر التاريخ على �صقل الإن�سان وتهذبيه(.)103
والإن�سان �سيد الأر�ض ب�صالحه ت�صلح الحياة وتندفع �إلىالرقي واالزدهار وعلى العك�س
ف�إن ف�ساده وخراب �شخ�صيته يجر هذا العالم �إلى الظالم الدام�س ولذلك ا�ستحققت بع�ض
المجتمعات لعنات وغ�ضب اهلل تعالى عليها.
 -98مالك بن بني ،مرجع �سابق�،ص.27:
� -99سورة �ص ،الآيتان()72-17
� -100سورة الأحزاب ،الآية(.)72
� -101سورة الإ�سراء ،الآية()70
� -102سور الإن�شقاق الآية()6
 -103ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،خالفة الإن�سان و�شهادة الأنبياء ،بريوت ،دار املعارف1979 ،م � ،ص.22 :
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المبحث الثاني :الفكر موجه للح�ضارة في القر�آن الكريم:
وهو ما ي�صطلح عليه بالمقوم الثقافي للح�ضارة ويق�صد به ذلك الن�شاط الفكري ،الغني،
وما ي�صدر عنه من �ضروب المعرفة والت�صورات الجمالية وبهذا يدخل في نطاق المقوم
الثقافي للح�ضارة جميع الفنون والفل�سفات على اختالف مذاهبها و�ألوانها �إذ �أن الح�ضارة
هي كل معقد ومركب ن�سيج مت�شابك من �أفكار الإن�سان ومعتقداته ون�شاطاته وفي القر�آن
الكريم دعوة جادة �إلى تن�شيط العقل والروح نحو بناء هذه الموجة الح�ضاري وقد حثت
�آيات القر�آن الكريمة الإن�سان ب�شكل مو�سع �إلى التب�صير بحقيقة نف�سه ووجوده وارتباطه
بالكون ليتعرف عن وعي على �آيات اهلل تعالى في الأفاق والأنف�س(. )104
ال َف ِاق َو ِفي �أَن ُف ِ�سهِ ْم َحتَّى َي َت َب َّينَ َل ُه ْم َ�أ َّن ُه ا ْل َح ُّق �أَ َو َل ْم َي ْك ِف
تعالى�{:س ُن ِريهِ ْم �آ َيا ِت َنا ِفي ْ آ
قال
َ
ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�شهِ ي ٌد } ( ،)105وقد دعا القر�آن الكريم �إلى درا�سة حركة التاريخ
وكيف بد�أ الخلق والنوامي�س االجتماعية والتعرف على �آيات اهلل تعالى في خلقه و�أن الغفلة
عن �إدراك �آيات اهلل تعالى في هذا الكون تفقد الإن�سان ميزاته الأ�سا�سية و�أمانته التي حمله
()106
اهلل �إياها وال�سلطان الذي �أعطاه له وي�صير الإن�سان المكرم في �أ�سفل �سافلين
ال�ص ُّم ا ْل ُب ْكمُ ا َّل ِذينَ َال َي ْع ِق ُل َون } ( )107وخطى القر�آن الكريم خطوة
قالتعالى�ِ { :إنَّ َ�ش َّر ال َّدوَابِّ ِعن َد اللهّ ِ ُّ
�أبعد من عملية التفكير والتثقيف عندما دعي �إلى توجيه هذا الفكر وهذه الثقافة توجيه ًا حركي ًا داخل
المجتمع على كل الم�ستويات الروحية والأخالقية وقد منح اهلل تعالى �أنبياءه العظام الحكمة(،)108
ليعلموها للنا�س قال تعالى{:هُ َو ا َّل ِذي َب َع َث ِفي ْ أ
الُ ِّم ِّيينَ ر َُ�سو ًال ِّم ْنه ُْم َي ْت ُلو عَ َل ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُمهُمُ
()109
ا ْل ِك َت َاب وَا ْل ِح ْك َم َة َو�إِن َكا ُنوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َ�ضلاَ ٍل ُّم ِب ٍين }  ،فالحكمة هي توظيف وتوجيه الكتاب
نحو التم�سك به في الخط العملي في الحياة والحكمة هي القدرة على توجيه الأفكار وعندما تحدث
القر�آن المجيد عن ملك داود عليه ال�سالم قرن معه الحكمة باعتبارها عن�صرا �أ�سا�سيا في م�سيرة
الحكم والملك وهي �أ�سا�س بناء الح�ضارة الإن�سانية وعمل القر�آن الكريم على توجيه الفكر والثقافة
الإ�سالمية في اتجاه البناء الح�ضاري فكذلك كان من �أولى مهام الأنبياء عليهم ال�سالم بناء الأخالق
وت�شيدها في النفو�س وهو الهدف الأ�سمى الذي جاء الإ�سالم من �أجل تحقيقه و�صدق ر�سول اهلل عليه
ال�سالم حيث قال�( :إنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق) (.)110
� -104أحمد �إبراهيم ال�شريف ،مرجع �سابق� ،ص.64:
� -105سورة ف�صلت ،الآية()53
 -106جودت �سعيد ،حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم ،دم�شق ،مطبعة زيد بن ثابت الأن�صاري1984،م�،ص.184 -183 :
� -107سورة الأنفال ،الآية()22
 -108مالك بن نبي ،مرجع �سابق�،ص.67:
� -109سورة اجلمعة ،الآية()2
 -110غو�ستان لوبون،ال�سنن النف�سية لتطوير الأمم  ،الطبعة الثانية ،م�صر ،دار �صادر1975،م�،ص.172:
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المبحث الثالث :الأ�شياء �أو الموجودات و�أثرها الح�ضاري في القر�آن الكريم:
ي�ؤكد القر�آن الكريم في �آيات عديدة �أن اهلل تعالى قد �سخر مافي الكون لخدمة الإن�سان،
ليقوم بدوره الح�ضاري في حظ اال�ستحالف في الأر�ض قال تعالى{:اللهّ ُ ا َّل ِذي َخ َلقَ
ال�س َما ِء َما ًء َف�أَخْ َر َج ِب ِه ِمنَ ال َّث َم َر ِات ِر ْزق ًا َّل ُك ْم َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر َ�ض َو َ�أنزَ َل ِمنَ َّ
َّ
َ
َ
ا ْل ُف ْل َك ِلت َْج ِر َي ِفي ا ْل َب ْح ِر ِب�أ ْم ِر ِه َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم الأ ْن َها َر* َو َ�س َّخر َل ُك ُم َّ
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َد�آ ِئ َبينَ
للهّ
َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوال َّن َهار* َو�آتَا ُكم ِّمن ُك ِّل َما َ�س�أَ ْل ُت ُمو ُه َو�إِن َت ُع ُّدو ْا ِن ْع َم َت ا ِ َال ُت ْح ُ�صوهَ ا �إِنَّ
الَ ْر ِ�ض َجمِ يع ًا
ال�س َما َو ِات َو َما ِفي ْ أ
ا ِلإ َ
ن�سانَ َل َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر}()111وقالتعالىَ {:و َ�س َّخ َر َل ُكم َّما ِفي َّ
()112
ِّم ْن ُه �إِنَّ ِفي َذ ِل َك َلآ َي ٍات َّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ } .وتف�سيرذلك �أن اهلل تعالى قد و�ضع للب�شر
كنوز ًا في ال�سماء والأر�ض والبحار والأنهار والأ�شجار والدواب والزواحف والطيور وعلى
الإن�سان �أن يعمل وفق القواعد والأ�س�س العلمية ال�صحيحة و�أن اهلل �سبحانه وتعالى لم ي�ضع
هذه الكنوز و�ضع ًا ع�شوائيا بل ح�سب معدالت وقواعد علمية محدودة وقد بين القر�آن الكريم
من خالل التاريخ نماذج للعالقة بين الإن�سان والطبيعة وكيفية ا�ستثارتها وت�سخيرها ب�شكل
متوازي كما ح�صل لداوود و�سليمان عليهما ال�سالم فا�ستطاعا �أن يبنيا ح�ضارة �سامقة
وذلك ماحدثنا به القر�آن المجيد وقد �أ�شارت العديد من �آيات القر�آن الكريم �إلى قمة
االندماج الح�ضاري الفاعل بين الإن�سان الكامل والقوى غير المرئية والطبيعية( .)113وهذا
ال يتحقق �إال في ظل ر�سالة الإ�سالم وذلك ما ت�صرح به الآية المباركة قال تعالىَ {:و َل ْو �أَنَّ
ال�س َما ِء َوالأَ ْر ِ�ض َو َل ِـكن َك َّذ ُبو ْا َف�أَ َخ ْذ َناهُ م
�أَ ْه َل ا ْل ُق َرى � َآم ُنو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْح َنا َع َل ْيهِ م َب َر َك ٍات ِّمنَ َّ
ِب َما َكا ُنو ْا َي ْك ِ�س ُبونَ } (.)114
وعليه تمثل م�س�ألة الإيمان باهلل تعالى في حركة الدين المعامل الأ�سا�سي والح�ضاري الذي
يدفع الإن�سان الم�ؤمن ب�إرادته لأن يمتزج مع الزمن والتراب لتوجه نحو االتجاه ال�صحيح في
الحياة لأن العقائد والمبادئ تنزل �إلى �أعماق الأمة وتخالط وجدان الإن�سان وبالتالي ت�صبح
القدرة الحقة المحركة للتاريخ االجتماعي والح�ضاري للأمم وعليه كانت مناهج الأنبياء
تركز على العقيدة قبل كل �شئ وهذا ما �أعتمده القادة الم�صلحون والثوار االجتماعيون
والمحاربون عبر التاريخ لتحقيق �أغرا�ضهم ونيل �أهدافهم(.)115
� -111سورة �إبراهيم ،الآيات(43-32
� -112سورة اجلاثية ،الآية()13
 -113عبد احلليم عوي�س ،تف�سري التاريخ الإ�سالمي ،الطبعة الأولى ،دار ال�صحوة1414،ه1994 /م �،ص.22:
� -114سورة الأعراف الآية(.)96
 -115حممد هي�شور� ،سنن القر�آن الكرمي يف قيام احل�ضارات ،دار الوفاء للطباعة والن�شر1997،م �،ص.189-188:
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الف�صل الخام�س
نهو�ض المجتمعات والح�ضارات واالنحطاط في القر�آن الكريم
المبحث الأول :العدل والظلم:
المجتمعات والح�ضارات كيانات حية قابلة للنهو�ض واالنحطاط وللحياة والموت وتحدث
القر�آن الكريم عن دور الر�سول  في �أحياء ونهو�ض المجتمع قال تعالىَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
ا�ست َِجي ُبو ْا للِهّ ِ َو ِلل َّر ُ�س ِول ِ�إ َذا َد َعا ُكم ِل َما ُي ْح ِيي ُك ْم َو ْاع َل ُمو ْا �أَنَّ اللهّ َ َي ُح ُ
ول َب ْينَ ا ْل َم ْر ِء َو َق ْل ِب ِه
� َآم ُنو ْا ْ
َو�أَ َّن ُه ِ�إ َل ْي ِه ُت ْح َ�ش ُرونَ {( ،)116فهي دعوة �إلى الحياة بكامل �صورها وبكل معانيها �أنه يدعوهم
�إلى عقيدة تحي القلوب والعقول يدعوهم �إلى �شريعة من عند اهلل �سبحانه وتعالى تو�ضح
تكريم الإن�سان �إلى منهج للحياة وللفكر والت�صور يدعوه �إلى القوة والعزة والرفعة بعقيدتهم
ومنهجهم يدعوهم �إلى الجهاد في �سيبل اهلل و�أن هذا الدين منهج حياة كاملة منهج واقعي
تنمو الحياة في ظله و تترقى(.)117
كما تحدث القر�آن الكريم �أي�ض ًا عن انحطاط المجتمعات و�سقوط الح�ضارات قالتعالى:
} َو ِ�إن َّمن َق ْر َي ٍة ِ�إ َّال َن ْحنُ ُم ْه ِل ُكوهَ ا َق ْب َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة �أَ ْو ُم َع ِّذبُوهَ ا َع َذاب ًا َ�ش ِديد ًا َكانَ َذ ِلك ِفي
َاب َم ْ�س ُطور ًا { (.)118
ا ْل ِكت ِ
وعليه ف�إن القر�آن الكريم يطرح على الب�شرية خالل عرو�ضه التاريخية �أهم الأ�سباب
والعوامل لق�ضية نهو�ض المجتمعات والح�ضارات ونذكر منها على �سيبل المثال.
 .1العدل والظلم :
العدل ي�شكل �أحد العنا�صر الأ�سا�سية في تركيبة البناء االجتماعي فهو له ت�أثيره الكبير
على بقية العنا�صر الأخرى التي ت�ؤلف البناء االجتماعي والعدل في مختلف مجاالت الحياة
فهوامتداد للعدل الكوني مما يتعين معه �أن يكون الإن�سان عادال في �سلوكه من�سجما مع
البيئة الكونية و�إال كان غربيا �شاذا(.)119
والأمة التي ي�سودها العدل وهي الأمة الراقية والمتقدمة ح�ضاري ًا وهي التي ي�شعر فيها كل
�إن�سان بكرامته وحريته وينعم بالأمان الذي ي�سود الأمة كلها(.)120
� -116سورة الأنفال ،الآية.)35(،
� -117سيد قطب ،يف ظالل القر�آن ،مرجع �سابق� ،ص.1424:
� -118سورة الإ�سراء ،الآية.58،
� -119أني�س الأبي�ض،بحوث يف تاريخ احل�ضارة العربية الإ�سالمية،طرابل�س1414،ه1994/م�،ص.94:
 -120كرمي جرب احل�سن،عملية النهو�ض احل�ضاري،بروت1413،ه1993/م�،ص.208:

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

265

د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي

وكما هو معلوم �أن الظلم �ضد العدل وهو �أكبر عامل ف�ساد في المجتمع وانعدام الح�ضارات
قال تعالىَ } :و َما َكانَ َر ُّب َك ِل ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َو�أَ ْه ُل َها ُم ْ�ص ِل ُحونَ { ( ،)121قال الفخر الرازي:
(�أن المراد من الظلم في هذه الآية ال�شرك والمعني �أن اهلل �سبحانه تعالى يهلك �أهل
القرى بمجرد كونهم م�شركين �إذا كانوا م�صلحين في المعامالت فيما بينهم يعامل بع�ضهم
على ال�صالح وعدم الف�ساد( ،)122فالآية المباركة تفيد �أن المجتمع �إذا كان عادال بمعني �أن
النا�س ال يظلمون �أنف�سهم وال يتظالمون فيما بينهم ،فهذا المجتمع مع كفره باهلل تعالى
يبقى قائم ًا �أو لي�س من �سنة اهلل تعالى �إهالك النا�س بكفرهم فقط ولكن �إذا مار�سوا الظلم
�إلى جانب كفرهم ف�إن عاقبتهم �ست�ؤول �إلى الدمار والهالك وفي هذا ال�سياق يقول القرطبي
في تف�سيره للآية المذكورة �أن اهلل تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ين�ضاف �إليه
الف�ساد كما �أهلك قوم �شعيب ببغي المكيال والميزان وقوم لوط باللواط َّ
ودل هذا على �أن
المعا�صي �أقرب �إلى عذاب اال�ستئ�صال في الدنيا من ال�شرك(.)123
كذلك بين القر�آن الكريم في ق�صة فرعون وبني �إ�سرائيل كيف �أن �أهل م�صر من �آل فرعون
بعد �أن و�صلوا �إلى م�ستوى الرقي واالزدهار الح�ضاري ،حل بهم العذاب والدمار ب�سبب الظلم
والطغيان الذي مار�سه فرعون وجنوده بحق بني �إ�سرائيل قال تعالى�ِ } :إنَّ ِف ْر َع ْونَ َعلاَ ِفي
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َج َع َل �أَ ْه َل َها ِ�ش َيع ًا َي ْ�ست َْ�ض ِع ُف َطا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح �أَ ْب َناءهُ ْم َو َي ْ�ست َْح ِيي ِن َ�ساءهُ ْم �إِ َّن ُه َكانَ
()124
ِمنَ ا ْل ُمف ِْ�س ِدينَ {  ،فالآية المباركة تعتبر طغيان فرعون وا�ستعالءه على بني �إ�سرائيل
وظلمه ب�أ�شكال مختلفة ب�إثاراتالنعرات الطائفية بينهم وقتل �أبنائهم وا�ستحياء ن�سائهم كان
ال�سبب في اف�ساد مجتمع �أهل م�صر وانعدام ح�ضاراتهم كما ي�ؤكد القر�آن الكريم في �آيات
�أخرى �أن الظلم �سبب محق المجتمعات الغابرة قال تعالىَ }:و َق َال ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِل ُر ُ�سلِهِ ْم
َل ُنخْ ِر َج َّنـ ُكم ِّمنْ �أَ ْر ِ�ض َنا �أَ ْو َل َت ُعودُنَّ ِفي ِم َّل ِت َنا َف�أَ ْو َحى �إِ َل ْيهِ ْم َر ُّب ُه ْم َل ُن ْه ِل َكنَّ َّ
الظالِمِ ينَ {(،)125
()126
كذلك قال :تعالىَ }:ف�أَ َخ َذ ْت ُه ُم ال َّر ْج َف ُة َف�أَ ْ�ص َب ُحو ْا ِفي َدار ِِه ْم َجاثِمِ ينَ {
وقد �أو�ضح ابن خلدون في مقدمته �سنن �سقوط الح�ضارات وانعدام المجتمعات وذهاب
الدول فر�أى �أن الظلم م�ؤذن بخراب العمران كما �أ�شار �إلى ذلك في عنوان (في �أن الظلم
م�ؤذن بخراب العمران ) فقال :واعلم �أن هذه هي الحكمة المق�صودة لل�شارع في تحريم
� -121سورة هود الآية()117
 -122الفخر الرازي ،التف�سري الكبري ،م�صدر �سابق�،ص.76:
 -123تف�سري القرطبي،مرجع �سابق ،ج�،9ص.67:
� -124سورة الق�ص�ص الآية(.)4
� -125سورة �إبراهيم الآية(.)13
� -126سورة هود الآية(.)67
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الظلم وهو ما ين�ش�أ عنه من ف�ساد العمران وخرابه وذلك بانقطاع النوع الب�شري(.)127
ويقول الأمام الماوردي عن �أثر الجور في خراب العمران ودمار المجتمعات :لي�س �شئ
�أ�سرع لخراب الأر�ض وال �أف�سد ل�ضمائر الخلق من الجور لأنه لي�س يقف على حد وال ينتهي
�إلى غاية ولكل جزء منه ق�سط من الف�ساد حتى ي�ستكمل(.)128
المبحث الثاني:االتحاد والتفرق:
�أن الوحدة والت�آلف والتحابب والتعاون كلها عناوين تن�صب في وحدة البناء االجتماعي
والح�ضاري للإن�سانية وقد جاءت الآيات القر�آنية المباركة ت�ؤكد على ذلك قال تعالى}:
َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل اللهَّ ِ َج ِميع ًا َوال َت َف َّر ُقوا َو ْاذ ُك ُروا ِن ْع َمتَ اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم ِ�إ ْذ ُك ْن ُت ْم �أَ ْعدَ ا ًء َف�أَ َّل َف َب ْينَ
ُق ُلو ِب ُك ْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إ ْخ َوان ًا َو ُك ْن ُت ْم َع َلى َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة ِمنَ ال َّنا ِر َف�أَ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َب ِّينُ
اللهَّ ُ َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ {( ،)129كذلك قال تعالىَ }:و َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َوال َت َعا َو ُنوا
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان َوا َّت ُقوا اللهَّ َ ِ�إنَّ اللهَّ َ َ�ش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِاب{ ( .)130قال تعالىَ }:وال َت َنا َز ُعوا َف َت ْف َ�ش ُلوا
َع َلى ْ ِأ
َ
()131
للهَّ
ال�صا ِب ِرينَ { و�إنما كان االختالف �أو التنازع �أو التفرق
َو َت ْذهَ َب ِر ُ
ا�ص ِب ُروا �إِنَّ ا َم َع َّ
يح ُك ْم َو ْ
�سبب ًا من �أ�سباب انحطاط الأمم و�سقوطها باعتباره علة في ت�شتتها في�ؤدي �إلى �ضعفها لأن قوتها
وهي مجتمعة�أكثر من قوتها وهي متفرقة وقوة كل فرقة هي �ضعف من قوة الأمة مجتمعه وهذا
ال�ضعف العام الذي ي�صيب الأمة بمجموعها يجرئ العدو عليها فيطمع فيها ويحتل �أر�ضها
وي�ستولى عليها وي�ستعيدها ويم�سح �شخ�صيتها وفي ذلك انقرا�ضها وهالكها (�. )132أن �سقوط
بغداد وانهيار الدولة العبا�سية كان من �أهم �أ�سباب الخالف والتفرقة بين الخليفة ووزرائه
وبين طوائف ال�شعوب ومذاهبها بحيث يتفق بع�ضهم مع هوالكو �ضد الحكم العبا�سي الأمر
الذي �أدى �إلى عملية ال�سقوط المرعب لبغداد (،)133ويذكر القر�آن الكريم بما جرى للأمم
ال�سابقة من هالك وعذاب ودمار ب�سبب تفرقها واختالفها قال تعالىَ }:وال َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذينَ
اب َع ِظي ٌم{(.)134
َت َف َّر ُقوا َو ْاخ َت َل ُفوا ِمنْ َب ْع ِد َما َجا َءهُ ُم ا ْل َب ِّي َناتُ َو�أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َع َذ ٌ
 -127ابن خلدون ،املقدمة ،الطبعة الأولى ،دار الن�شر للطباعة1998،م� ،ص.186 :
 -128املاوردي� ،أدب الدنيا والدين ،حتقيق م�صطفي ال�سقا ،الطبعة الرابعة ،بريوت  ،دار الكتب العلمية 1398ه1978م �،ص.141:
� -129سورة �آل عمران ،الآية(.)103
� -130سورة املائدة ،الآية(.)2
� -131سورة االنفال ،الآية(.)46
 -132عبد الكرمي زيدان ،ال�سنن الإلهية يف الأمم واجلماعات والأفراد يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار ال�سالم للطباعة
والن�شر1998،م�،ص.139:
 -133كرمي جرب ح�سن،عملية النهو�ض احل�ضاري ،بريوت ،دار املنهل1987 ،م�،ص.200:
� -134سورة �آل عمران ،الآية(.)105
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والمراد بالذين تفرقوا �أهل الكتاب حيث افترقت اليهود بعد نبيهم مو�سي �إلى �أحدى و�سبعين
فرقة والن�صارى �إلى اثنين و�سبعين فرقة بعد نبيهم عي�سي و�أما ال�سر لهذا الت�أكيد واالهتمام
(. )135
باجتماع الأمة واتحادها فلأن ال�شقاق مادة الف�ساد ولأن الأمة المتفرقة ال ت�صلح للحياة
المبحث الثالث:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدمهما:
يمثل هذا المبد�أ فر� ًضا من الفرائ�ض الثابتة في جميع ال�شرائع التي جاء بها الأنبياء جيال
ات اللهَّ ِ �آ َنا َء
َاب �أُ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة َي ْت ُلونَ �آ َي ِ
بعد جيل يقول اهلل تعالىَ }:ل ْي ُ�سوا َ�س َوا ًء ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
ال َّل ْي ِل َوهُ ْم َي ْ�س ُجدُونَ * ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وَيُ�سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ�أُولَئِكَ مِنَ ال� َّصالِحِينَ {( ،)136في هذه الآية بين اهلل تعالى �أنه
لي�س كل �أهل الكتاب على حد �سوا بل منهم مجتمعات �صالحة م�ؤمنة باهلل تعالى ت�أمر
بالمعروف وتنهي عن المنكر حيث مدحهم بوعيهم وعملهم بهذه الفري�ضة كما مدح اهلل
تعالى الم�سلمين ك�أمة ومجتمع لوعيهم وعملهم بها قال تعالىُ }:ك ْنت ُْم َخ ْي َر ُ�أ َّم ٍة ُ�أخْ ِر َج ْت
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو ُت�ؤ ِْم ُنونَ ِباللهَّ ِ { (.)137
ا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ِلل َّن ِ
فعدم االلتزام بهذا المبد�أ يمثل عام ًال كبير ًا في ف�ساد المجتمع وانهيار الح�ضارة فالمجتمعات
التي يمار�س �أفرادها المنكرات كالبغي والظلم والعدوان و�أكل �أموال النا�س بالباطل وغير
ذلك وال يتناهى �إفرادها عنه �سوف ي�ؤدي كل ذلك �إلى هدم المجتمع و�سقوطه كما يقول اهلل
تعالىُ } :ل ِعنَ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِمنْ َب ِني �إِ ْ�س َ
ي�سى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذ ِل َك ِب َما َع َ�ص ْوا
رائيل َع َلى ِل َ�س ِان دَا ُو َد َو ِع َ
َو َكا ُنوا َي ْع َتدُونَ * َكا ُنوا ال َي َت َناهَ ْونَ َعنْ ُم ْن َك ٍر َف َع ُلو ُه َل ِب ْئ َ�س َما َكا ُنوا َي ْف َع ُلونَ {(.)138يبين هذا الن�ص
ال�شريف �أن �سبب اللعنة التي حلت بالمجتمع الإ�سرائيلي كانت نتيجة لعدم التزامهم بمبد�أ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �أي كان ال ينهى �أحد منهم �أحدا عن ارتكاب المعا�صي
والم�آثم والمحارم( ،)139واللعن هنا لي�س عقاب ًا روحي ًا �أخروي ًا فقط �إنه هنا ي�أخذ معنى �سيا�سيا
�إن اللعن هو البعد والطرد عن رحمة اهلل ورعايته وهذا يعني �أن الملعون يتعر�ض للنكبات
ال�سيا�سية واالجتماعية التي ت�ؤدي به في النهاية �إلى االنحطاطها والدمار(.)140
و جاء في تعليق الر�سول الكريم �صلى اهلل عليه و�سلم على هذا الن�ص المبارك �أنه قال:
(كال واهلل لت�أمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولت�أخذن على يدي الظالم ولت�ضطره
 -135ال�شيخ حممد جواد مغنية ،تف�سري الكا�شف،دار الأنوار2011،م ،ج�،2ص.127:
� -136سورة �آل عمران ،الآيتان(.)114-113
� -137سورة �آل عمران ،الآية(.)110
� -138سورة املائدة ،الآيتان(.)79-78
 -139تف�سري ابن كثري،ج�،2ص.85:
 -140ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،مرجع �سابق�،ص.128:
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على الحق �أطر�أ(،)141ولتق�صرنه على الحق ق�صر ًا �أو لي�ضربن اهلل بقلوب بع�ضكم على بع�ض
ثم ليلعنكم كما لعنهم) (.)142
�أي� ًضا قال r:ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعا�صي يقدرون على �أن يغيروا عليه
فال يغيروا �إال �أ�صابهم اهلل بعذاب من قبل �أن يموتوا (.)143
وعليه كل ما تم�سك المجتمع في ح�ضارة ما �أكثر بمبادئ القيم والأخالق والأمانة وال�صدق
وال�صبر والإخال�ص كلما تقدم ذلك المجتمع �أكثر ف�أكثر وعلى العك�س ف�إذا افتقد هذه
الأ�س�س الأخالقية �سار في اتجاه االنحطاط والتفكك حتى ي�سقط ويذكر القر�آن الكريم
م�صير الأمم ال�سابقة التي جنحت ب�أخالقها و�سلوكها عن �سواء ال�سبيل وارتكبت الذنوب
والفواح�ش فكانت عاقبتها وخيمة مثل قوم لوط و�شعيب وغيرها قال تعالىَ }:و ُلوط ًا ِ�إ ْذ َق َال
ِل َق ْو ِم ِه �أَ َت ْ�أ ُتونَ ا ْل َف ِاح َ�ش َة َما َ�س َب َق ُك ْم ِب َها ِمنْ َ�أ َح ٍد ِمنَ ا ْل َعا َلمِ ينَ * ِ�إ َّن ُك ْم َل َت�أْ ُتونَ ال ِّر َج َال َ�ش ْه َو ًة ِمنْ
اب َق ْو ِم ِه ِ�إلاَّ �أَنْ َقا ُلوا �أَخْ ِر ُجوهُ ْم ِمنْ َق ْر َي ِت ُك ْم
دُونِ ال ِّن�سَاءِ بَلْ �أَنْتُمْ قَوْمٌ مُ�سْرِفُونَ * َو َما َكانَ َج َو َ
ا�س َيت ََط َّه ُرونَ * َف َ�أ ْن َج ْي َنا ُه َو�أَ ْه َل ُه �إِلاَّ ْام َر�أَ َت ُه َكا َن ْت ِمنَ ا ْل َغا ِب ِرينَ * َو�أَ ْم َط ْر َنا َع َل ْيهِ ْم َم َطر ًا
�إِ َّن ُه ْم �أُ َن ٌ
َفا ْن ُظ ْر َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ا ْل ُم ْج ِر ِمينَ {(.)144
قال :تعالىَ } :و ِ�إ َلى َم ْد َينَ �أَ َخاهُ ْم ُ�ش َع ْيب ًا َق َال َيا َق ْو ِم ْاع ُبدُوا اللهَّ َ َما َل ُك ْم ِمنْ ِ�إ َل ٍه َغ ْي ُر ُه َق ْد
ا�س �أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم َوال ُتف ِْ�سدُوا ِفي
َجا َء ْت ُك ْم َب ِّي َن ٌة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َف�أَ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْلمِ يزَ انَ َوال َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
الح َها َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِ�إنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِنينَ {(.)145
ْأ
الَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�ص ِ
هكذا ف�إن الم�صير الذي القته المجتمعات ال�سابقة ي�ؤكد �إن ال�سلوك الأخالقي المنحرف
هو طريق االنهيار الح�ضاري كما ذكر غو�ستاف لوبون من �أ�سباب �سقوط الأمم وانحطاطها
هو االنحطاط الأخالقي عندما قال( :نحن �إذا بحثنا في الأ�سباب التي �أدت �إلى انهيار
الأمم وانحطاطها وجدنا �أن العامل الأ�سا�سي في �سقوطها هو تغير مزاجها النف�سي تغير ًا
ن�ش�أ عن انحطاط �أخالقها) (.)146
و�أن غياب الف�ضائل والقيم الأخالقية الفا�ضلة عن المجتمع يدفعه �إلى االنغما�سفي الترف
وال�شهوات فيجعل ذلك المجتمع محارب لكل م�ساعي الخير وال�صالح في الحياة قال
 -141معناه تعطفوه عليه ،انظر ل�سان العرب �أ طر ج�،1ص.91:
 -142رواه عبد اهلل بن م�سعود� ،سنن ابن ماجه،ج،2كتاب املالحم ،باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،رقم احلديث�،4337ص.525:
 -143رواه جرير �سنن �أبي داوود ،ج،2كتاب املالحم ،باب الأمر والنهي رقم احلديث�،339ص.562:
� -144سورة الأعراف الآيات(.)84-80
� -145سورة الأعراف ،الآيتان(.)85
 -146غو�ستان لوبون ،ال�سنن النف�سية لتطور الأمم ،ترجمة عادل زعيرت ،الطبعة الثانية ،م�صر دار املعارف1957،م�،ص.172:

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

269

د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي

تعالىَ } :و ِ�إ َذا �أَ َر ْد َنا �أَنْ ُن ْه ِل َك َق ْر َي ًة �أَ َم ْر َنا ُم ْت َر ِفي َها َف َف َ�س ُقوا ِفي َها َف َحقَّ َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َف َد َّم ْر َناهَ ا
ت َْد ِمير ًا{(.)147

في �سياق هذه الآية المباركة يقول :العالقة بن خلدون �إذا ت�أذن اهلل بانقرا�ض الملك من
�أمة حمله على ارتكاب المذمومات والرذائل وتفقد الف�ضائل ال�سيا�سية منهم جملة وهكذا
تنهار المجتمعات وت�سقط الح�ضارات ب�سبب الف�ساد الأخالقي وهذا ما تعانيه الح�ضارة
الغربية منذ زمن بعيد كذلك انهيار االتحاد ال�سوفيتي الذي كان ي�سمى بالقوة العظمى
ال�س ِّي ِئ َوال
تعالى}:ا�س ِت ْك َبار ًا ِفي َْ أ
كذلك المجتمعات الأمريكية  .وذلك قوله
ال ْر ِ�ض َو َم ْك َر َّ
ْ
ال�س ِّي ُئ �إِلاَّ ِب�أَ ْه ِل ِه َف َه ْل َي ْن ُظ ُرونَ �إِلاَّ ُ�س َّن َت ْ أ
الَ َّو ِلينَ َف َلنْ ت َِج َد ِل ُ�س َّن ِت اللهَّ ِ َت ْب ِدي ًال َو َلنْ
َي ِحيقُ ا ْل َم ْك ُر َّ
الَ ْر ِ�ض َف َي ْن ُظ ُروا َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْم
ت َِج َد ِل ُ�س َّن ِت اللهَّ ِ ت َْح ِوي ًال * �أَ َو َل ْم َي ِ�سي ُروا ِفي ْ أ
ال�س َما َو ِات َوال ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض �إِ َّن ُه َكانَ
َو َكا ُنوا �أَ َ�ش َّد ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو َما َكانَ اللهَّ ُ ِل ُي ْع ِجزَ ُه ِمنْ َ�ش ْيءٍ ِفي َّ
َع ِليم ًا َق ِدير ًا {(.)148

� -147سورة الإ�سراء ،الآية(.)16
� -148سورة فاطر ،الآيات()44-43
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الخاتمة:
الحمد هلل رب العاملين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين .
هذه الدرا�سة تناولت دور القر�آن الكريم في توظيف وقراءة حركة التاريخ ،و�أن القر�آن الكريم
يمثل د�ستور النه�ضة الإن�سانية الكاملة ،وعليه ا�ستخدم عن�صر التاريخ في كثير من الآيات
المباركة ولذلك عمل على توظيف وقائع التاريخ الما�ضية حتى تكتمل الر�ؤية العملية للإن�سان
وفي القر�آن الكريم �آيات عديدة تحث على ال�سير في الأر�ض والنظر في الكون ودرا�سة ما�ضي
وتاريخ الأمم ال�سابقة حتى يتمكن الإن�سان من �أخذ العبرة والعظة في حياته.
النتائج والتو�صيات:
النتائج:
�أو ًال :القر�آن الكريم ا�ستخدم عن�صر التاريخ في كثير من الآيات المباركة لتو�ضيح وقائع
و�أحداث الما�ضي حتى تكتمل عملية العظة واالعتبار.
ثاني ًا� :آيات القر�آن الكريم مليئة بالقيم الإن�سانية والتوجيهات الح�ضارية التي تعبر عن
رحلة الأمم ال�سابقة.
ثالث ًا :يحث القر�آن الكريم على التدبر والنظر في حركة التاريخ.
رابع ًا :البد للم�سلم �أن يعمل في حياته من �أجل تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية كتاب ًا و�سنة.
خام� ًسا� :أن مثل هذه الدرا�سات تو�ضح العالقة الوثيقة بين �آيات القر�آن الكريم وتاريخ الأمة.
التو�صيات:
�أو ًال� :أو�صي كل م�سلم �أن ي�ساهم في �إيجاد الأر�ضية ال�صالحة لتطبيق �أحكام اهلل .
ثاني ًا :البد من البحث في م�سيرة تاريخ الب�شرية من ناحية قر�آنية حتى يتم الو�صول �إلى
الحقائق الح�ضارية.
ثالث ًا :البد من التدبر في �آيات القر�آن الكريم من ناحية تاريخية حتى يتم التعرف على
�أحوال الأمم الما�ضية من خالل تاريخها .
رابع ًا :يعي�ش مجتمعنا الإ�سالمي اليوم في واقع م�ؤلم وعليه البد للقائمين على الأمر ان
يهيئوا للدعاة والعلماء الم�سلمين ما ي�ساعدهم على ن�شر الدعوة والتمكين لها.
خام� ًسا� :إن طالب العلم اليوم بحاجة للثقافة وفقه القر�آن الكريم وال�سنة النبوية علم ًا
وعم ًال و�سلوك ًا وقلب ًا وغالب ًا.
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م

271

د.بخيتة حمد �أحمد الجزولي

الم�صادر والمراجع:
الم�صادر:
 القر�آن الكريم ال�سنة النبوية ال�شريفة. المراجع:�	.1أبو الأعلى المودودي ،الجهاد في �سبيل اهلل ،بيروت ،دار الفكر ،بدون تاريخ طبعة.
�	.2أبو علي م�سكوبه ،تجارب الأمم ،تحقيق الدكتور �أبو القا�سم �أمامي �إيران  ،طهران
،دار �سرو�ش(1407ه1987/م).
�	.3أحمد �إبراهيم ال�شريف ،درا�سات في الح�ضارة الإ�سالمية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
العربي1981،م
�	.4أني�س الأبي�ض،بحوث في تاريخ الح�ضارة العربية الإ�سالمية ،طرابل�س1414 ،ه199/م.
�	.5إبراهيم الحيدري،الح�ضارة والمدنية �أطروحات في النظرية االجتماعية
والمجتمع،الجزائر ،عنابة .1983
 .6ابن خلدون ،المقدمة الطبعة الأولى 1998 ،م.
 .7ابن �أبي حديد ن �شرح نهج البالغة ،دار �إحياء الكتب العربية 1378ه1959/م.للطباعة
والن�شر2007،م الم�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1997،م.
 .8باقر �شريف القر�شي،النظام ال�سيا�سي في الإ�سالم،بيروت ،دار المعارف1982،م
 .9جان فور�آ�ستيه،معايير الفكر العلمي،ترجمة فايزكم نق�ش،الطبعة الثانية،
بيروت1984م.
 .10جودت �سعيد ،حتى يغيروا ما ب�أنف�سهم ،دم�شق ،مطبعة زيد بن ثابت الأن�صاري1984،م.
 .11رواه جرير �سنن �أبي داوود ،ج،2كتاب المالحم ،باب الأمر والنهي رقم الحديث.339
 .12رواه عبد اهلل بن م�سعود� ،سنن ابن ماجه،،كتاب المالحم ،باب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر،ج ،2رقم الحديث.4337
 .13ال�سيد محمد الباقر ال�صدر ،خالفة الإن�سان و�شهادة الأنبياء  ،بيروت ،دار المعارف 1979م.
 .14ال�سيد محمد ح�سين ف�ضل اهلل ،تف�سير من وحي القر�آن ،مكتبة التفا�سير الطبعة الثانية 1992
 .15ال�سيد محمد ر�شيد ر�ضا ،تف�سير المنار ،الهيئة الم�صرية للكتاب1366،ه1947/م
 .16ال�شيخ محمد مهدي �شم�س الدين ،حركة التاريخ عند الإمام على ،الطبعة الرابعة،
بيروت ،الم�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1997،م،
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 .17ال�شيخ مرت�ضى المطهري،التربية والتعليم في الإ�سالم،بيروت ،دار الهادي 1993م.
 .18ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،الطبعة الأولى ،دار الهادي
 .19ال�شيخ محمد جواد مغنية ،التف�سير المبين ،الطبعة الثانية ،م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة
والن�شر1983 ،م،
 .20عبد الحليم عوي�س ،تف�سير التاريخ الإ�سالمي ،الطبعة الأولى ،دار ال�صحوة1414،ه1994 /م
 .21محمد هي�شور� ،سنن القر�آن الكريم في قيام الح�ضارات ،دار الوفاء للطباعة
والن�شر1997،م
 .22محمود ال�شرقاوي،التف�سير الديني للتاريخ كتاب القاهرة،ال�شعب1975،م.
� .23شاكر م�صطفى ،التاريخ العربي والم�ؤرخون ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار العلم المالي
� .24سيد قطب �إبراهيم ح�سن ال�شاربي ،في ظالل القر�آن الكريم،دار ال�شروق ،بدون تاريخ طبع.
 .25طلعت همام� ،سين وجيم عن علم االجتماع ،بيروت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1989م.
 .26عبد الحليم عوي�س ،تف�سير التاريخ علم �إ�سالمي ،بدون تاريخ طبع
 .27عبد الرحمن ح�سن حنبكة الميداني� ،أ�س�س الح�ضارة الإ�سالمية وو�سائلها،دم�شق1970،م
 .28عبد العزيز كامل ،القر�آن والتاريخ ،مجلة عالم الفكر ،المجلد الثاني 1982،م.
 .29عبد الكريم بكار ،ف�صول في التفكير المو�ضوعي ،الطبعة الثانية ،بيروت ،الدار ال�شامية
 .30عبد الكريم زيدان ،ال�سنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في ال�شريعة
الإ�سالمية ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر1998،م
 .31عماد الدين خليل ،حول �إعادة ت�شكيل العقل الم�سلم ،بيروت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة 1405ه
 .32غو�ستان لوبون ،ال�سنن النف�سية لتطور الأمم ،ترجمة عادل زعيتر ،الطبعة الثانية ،
م�صر دار المعارف1957،م.
 .33غو�ستان لوبون،ال�سنن النف�سية لتطوير الأمم  ،الطبعة الثانية ،م�صر ،دار المعارف ،
1975م ترجمة عادل زعيتر.
 .34كريم جبر الح�سن ،عملية النهو�ض الح�ضاري،بروت ،دار المنهل1413،ه1993/م
 .35محمد �إقبال ،تجديد الفكر الديني في الإ�سالم ،ترجمة عبا�س حمود،القاهرة1968،م.
 .36مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهين ،دم�شق1989،م.
 .37محمد جواد مغنية ،تف�سير الكا�شف،دار الأنوار2011،م
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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 .38محمد عبد اهلل دراز ،د�ستور الأخالق في القر�آن الكريم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
الثالثة ،بيروت1400 ،ه1980/م .39.ملحم قربان ،المنهجية ال�سيا�سية ،بيروت،
الطبعة الرابعة1992،م
 .40محمد عبد الرحمن ال�سخاوي ،الإعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  ،دار الكتاب العربي1989 ،م
 .41محمد هي�شور� ،سنن القر�آن الكريم في قيام الح�ضارات ،دار الوفاء للطباعة والن�شر 1997،م
 .42يو�سف القر�ضاوي ،ثقافة الداعية ،الطبعة الثانية ،بيروت  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1399،ه1979-م.
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د .ابراهيم ال�صادق �سالم
م�ستخل�ص البحث
هدف هذا البحث �إلى ت�شكيل مالمح فل�سفة تربوية بيئية تعمل على تج�سيد قيم �إيمانية في
مجاالت الحياة المختلفة ينتج عنها وعي لدى الفرد والمجتمع يجعلهم ايجابيين في التعامل.
•اتبع الباحث المنهج الكيفي التحليلي وذلك بتحليل م�ضمون الن�ص ومن ثم التفاعل بها
�سلوكي ًا داخل البيئة وخارجها.
•تو�صل الباحث �إلى نتائج:
 محافظة الإن�سان على البيئة واجبة بحكم انه مكلف وم�ستخلف ال�شعور بقد�سية الحقوق والواجبات تولد الموائمة التي تدفع الإن�سان لتجويد العمل. القيم المعيارية م�صدرها الوحي  -وهي ال�ضابطة لحركة الإن�سان الم�سلم. الخبرة المربية �صمام الأمان لأي م�شكلة.•�أهم التو�صيات لهذا البحث-:
 �ضرورة تبني فل�سفة تربوية للبيئة في مناهج مراحل التعليم المختلفة �إعداد كوادر متخ�ص�صة من معلمي ريا�ض الأطفال والتعليم العام لتر�سيخ القيموالمبادئ الإ�سالمية المرتبطة ب�صحة البيئة.
 معالجة الم�شكالت البيئية من خالل م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية بدء ًا بالأ�سرةوانتها ًء بالجامعة.

- 1ا �ستاذ فل�سفة التربية الم�شارك -جامعة القر�آن الكريم وت�أ�صيل العلوم -ال�سودان.
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المقدمة :
�إن اهلل قد منح الإن�سان المحيط البيئي وزوده بالقابليات واال�ستعدادات والقدرات على
التعرف على قوانين الخلق ثم تحويل مايتلقاه من معارف وتوجيهات وموجهات �إلي
ممار�سات وتطبيقات عملية في الأر�ض وما حولها .
�إن االنتظام مع هذا الت�صميم الإلهييتطلب اال�ستر�شاد بمنطق ال�شرع والعقل ليحافظالإن�سان
على عوامل التوازن العقلي والنف�سي والج�سدي في حياته ليظل محتفظ ًا ب�إن�سانيته محكم ًا
من ال�سقوط وليبقى من�سجم ًا مع القوانين التي فطره اهلل �سبحانه وتعالى عليها وليتعرف
على الأ�ساليب ال�صحيحة للتعامل مع خالقه ومربيه ومع العالم المحيط به من بيئات.
لقد �أ�صبح من ال�ضرورة تنمية �سلوك الفرد بما يتم�شي و�أهمية الم�صادر الطبيعية وغيرها
من مقومات البيئة .وال يت�أتى ذلك �إال من خالل تربية بيئية تجعل �أهدافها تب�صير �أجيال
الحا�ضر والم�ستقبل بمهمة اال�ستخالف والأعمارحتىيمكن �إك�سابهم اتجاهات وقيم بيئية
�ش�أنها المحافظة علي البيئة .
هذا ال يت�أتى �إال ب�إدراك متكامل للإن�سان في �إطار بيئته .مما دفعني �إلى محاولة �إيجاد
مالمح لفل�سفة التربية البيئة التي هي جزء من فل�سفة التربية الإ�سالمية لتكوين وعي بيئي
واتجاهات فردية تجعله ايجابي ًا في تعامله و�سلوكه مع البيئة .
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الم�شكلــــــة :
تناولت عدد من الدرا�سات العربية طرق حماية البيئة وموقف الإ�سالم منها وعن الأخالقيات
البيئية  .لكنها لم تتو�صل �إلي مرتكزات �أو مبادئ ت�شكل مالمح الفل�سفة التربوية للبيئة تنتج
عنها �أحكام معيارية ومثل عليا تت�صل بم�ضامين واقعية يت�شربها الفرد من خالل انفعاله
وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة ي�سعى �إلي تحقيقها حتى تكون بمثابة موجهات
ل�سلوكياته تجاه البيئة التي يعي�ش فيها .
لذا يمكن �صياغة هذه الم�شكلة في الأ�سئلة التالية :
 /1ماهي مالمح الفل�سفة التربوية البيئة .
 /2ما هو دور تلك المالمح في �صياغة �سلوكيات الفرد .
 /3ماهي القيم البيئة التي تكون تلك الأحكام والمبادئ المعيارية.
�أهداف البحث :
 /1ت�شكيل مالمح الفل�سفة التربوية للبيئة .
�/2إي�ضاح دور التربية في تطور عالقة الإن�سان بالبيئة .
�3إبراز مفهوم الأعمار تكليفا وعبادة من خالل ممار�سة العمل اليومي .
�/4إدراك ما يترتب علي اختالل توازن العالقات البيئية وت�أثيرها علي الحياة .
�أهمية البحث :
تكمن �أهمية البحث في تحقيق الأتي :
/1تكوين وعي بيئي لدى الفرد ثم المجتمع يجعله �إيجابي ًا في التعامل .
 /2تحرير فكر التفاعل بين العوامل االجتماعية والح�ضارية والطبيعية وفق ًا لل�ضوابط الإ�سالمية .
 /3تج�سيد قيم تمكن من �صياغة البيئة والمحافظة عليها .
 /4القدرة علي اتخاذ القرارات المنا�سبة في �إ�صالح و�إ�صحاح البيئة .
 /5تقديم التعاليم الإ�سالمية كر�سالة ح�ضارية �إ�صالحية غايتها الحفاظ علي النوع
الب�شري ورقيه .
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منهج البحث :
المنهج الو�صفي التحليلي وذلك بتحليل م�ضمون الن�ص وما ينتج عنه من قيم يتعامل معها
ويتفاعل بهاالفرد �سلوكيا داخل البيئة وخارجها.
م�صطلحات البحث :
 -1فل�سفة التربية :
فقه تربوي ي�ستهدف تو�ضيح المقا�صدوالغايات النهائية للتربية وتو�ضيح طرق البحث
والتربية الم�ؤ�صلة �إلي هذه المقا�صد والمعايير التي يحكم بها علي هذه الق�ضايا .
-2البيئة  :هي �إطار معي�شة الإن�سان الذي ي�ؤثر فيه ويت�أثر به .
-3القيم البيئية  :هي مجموعة الأحكام المعيارية والمبادئ والمثل العليا المت�صلة
بم�ضامين واقعية يت�شربها الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات حتى
تكون بمثابة موجهات ل�سلوكه تجاه البيئة .
منهج البحث :
المنهج الو�صفي التحليلي  ،وذلك بتحليل م�ضمون المبادئ وما نتج عنها من قيم يتعامل
ويتفاعل بها الفرد في �سلوكياته داخل البيئة و خارجها.
الدرا�سات ال�سابقة :
 /1درا�سة �سردار 1991م .
موقف الإ�سالم من الأخالقيات البيئية .
هدفت الدرا�سة � :إلي موقف التراث الإ�سالمي من الأخالقيات البيئية .
منهج الدرا�سة  :المنهج الو�صفي التحليلي .
نتائج الدرا�سة  :المبادئ والأخالقيات البيئية تحظى باحترام و�إجالل في �إطار التراث الإ�سالمي .
�أهم التو�صيات-:
 مناهج ال�سلوك والتطور في العالم الإ�سالمي يغلب عليها الطابع الغربي . الحلول القابلة للتطبيق فيما يخت�ص بواقع البيئة المت�أزم موجود في النظرة ال�شاملة للإ�سالم . /2درا�سة الكيالني 1992م
هدفت الدرا�سة الى معرفة موقف الإ�سالم وتوجهاته البيئية .
منهج الدرا�سة :الو�صفي التحليلي.
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خل�صت الدرا�سة �إلي :
البيئة �أمانة �أودعها اهلل لدي الإن�سان ينتفع بها ويرعاها ويح�سن التعامل معها .
�أن يعرف الب�شر حق اهلل وحقهم في هذه البيئة .
�أن يعرف النا�س جمال البيئة ويحافظوا علي �أ�سباب ذلك الجمال .
اهم التو�صيات:
تج�سيد القيم اال�سالمية في رعاية البيئة.
 /3درا�سة ال�سقاف 1994م نحو فل�سفة �إيمانية للتربية البيئية
 هدفت الدرا�سة الى و�ضع فل�سفة ايمانية في التعامل مع البيئة تقوم على اال�ستخالفوالعلم والعدل والإعتدال والعمل.
 اتبعت الدرا�سة المنهج :التحليلي للن�صو�ص الم�شتملة على القيم الإيمانية. تو�صلت الدرا�سة �إلي و�ضع مالمح لفل�سفة تربوية �إيمانية للبيئة.�أهم التو�صيات:
-

التربية االيمانية هي المخرج في تنمية البيئة والمحافظة عليها
الإن�سان ذو طبيعة مزدوجة ال�شهوانية الج�سدية والنورانية الروحانية
�إن �سلوك الإن�سان وفق ًا للطبيعة المزدوجة ال تفرد ًا لأي منها .
االختالف في ن�سب االمتزاج هو الم�سئول عن تنوع ال�سلوك الب�شري في درجاته بين
ال�شدة واللطف وبين الكفر والإيمان .

التعقيب علي الدرا�سات :
جميع الدرا�سات نقدت البرامج الخا�صة بالتربية لبيئته  ،علي الرغم من ن�شاطها وبع�ضها
ن�سبت �إلي �أنها لم تحقق النجاح المطلوب لإهمال الجانب العقدي والقيمي و�إلى الأخالقيات
البيئية الالزمة  .وعلى الرغم �أن بع�ض منها و�ضعت مالمح فل�سفة تربوية �إيمانية �إال �أنها
و�ضعت المالمح ك�إطار ولم تهتم بالقيم المج�سدة لمحتوي تلك المالمح .

العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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المبحث الثاني
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
فل�سفة التربية البيئية.
الإن�سان فرد �أو جماعة �أوجدهاهلل �سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بوظيفتين هما
المهام والمقام.
ُون (َ )56ما �أُ ِري ُد
مهام الإن�سان هي العبادة قال تعالىَ ( -:و َما َخ َل ْقتُ ا ْل ِجنَّ َو ْ ِإ
ال ْن َ�س ِ�إلاَّ ِل َي ْع ُبد ِ
ِم ْنه ُْم ِمنْ ِر ْز ٍق َو َما �أُ ِري ُد �أَنْ ُي ْط ِع ُم ِون (�ِ )57إنَّ اللهَّ َ هُ َو ال َّر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا ْل َم ِتينُ )�سورة الذاريات .
مقام الإن�سان هي الخالفة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ البقرة٣٠ :

المطلب الأول العبادة.
العبادة لغة تعني كمال الطاعة لكمال المحبة.
ا�صطالح ًا :ا�سم جامع لكل مايحبه اهلل وير�ضاه من الأقوال والأعمالوالأفعال والم�شاعر
والعواطف في حياة الأفراد والجماعات في جميع المبادئ الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية وغيرها(ماجد عر�سان الكيالني.)2002
والمحبة التي تف�ضي �إلى الطاعة الت�ستمر �إال�إذا ذاقت ثمرتها ولم�ست نتيجتها مافيها
ال�سعادة وقوام الحياة.لذلك ا�شتمل مفهوم العبادة في التربية الإ�سالمية على ثالثة مظاهر.

�أ -المظهر ال�شعائري:
يتمثل في ممار�سات ترمز �إلى�إ�شكال الحب والطاعة التي يعبد بها الإن�سان الخالق عز وجل،
ويتطلب من التربية التعريف بتفا�صيل ال�شعائر والممار�سات الدينية ال�صحيحة والتدريب
على �أدائها ،وثمرة هذا المظهر هو التوازن النف�سي.
ب -المظهر االجتماعي:مو�ضوعه الثقافة والقيم والعادات والتقاليد والنظم ،وتطبيقه
يتطلب من التربية التعريف ب�شبكة العالقات االجتماعية ابتدا ًء من دائرتها الأ�سرية وانتهاء
بدائرتها الإن�سانية ،وان تدربهم على فهم درا�سة االجتماع الب�شري وتعاقب الح�ضارات
وتنوع الأحوالوالأحداث واكت�شافقوانينها وعالقاتها ،والنتائج التي تترتب عليها وثمرة هذا
المظهر التطبيق العملي.
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ج -المظهر الكوني:
مو�ضوعه العلوم الطبيعية والتطبيقية التي توفر للإن�سان دخول مختبر الأفاقو�إبراز
المعجزات وبراهينها وتوفير ال�شواهد التي تك�شف عن عظم �صنع اهلل وقدرته ،وتطبيق
هذا المظهر يتطلب من التربية �أن تعرف الإن�سان اكت�شاف القوانين التي تنظم الكائنات
الحية والطبيعة واكت�شاف خ�صائ�صها وتدريبه على �أ�شكال وطرق التعامل معها واالنتفاع
بها .وثمرة هذا المظهر القناعة العقلية.
والمح�صلة النهائية لعمل هذه المظاهر الثالثة هي اليقين في النفو�س واال�ستقامة في
ال�سلوك والعالقات االجتماعية (ماجد عر�سان2002م).
المطلب الثاني المقام (الإ�ستخالف -العمل ال�صالح الم�صلح  -العدل واالح�سان)-:
اال�ستخالف:
قال تعالي ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ البقرة ٣٠ :هذا الإ�ستخالف ت�شريف وتكريم للجن�س الب�شري �إذ خ�ص

به الب�شر دون �سائر المخلوقات.وق�ضت �إرادة اهلل �إن يتمتع الإن�سان بالقدرة العقلية على
التعلم والقدرة الج�سدية على التنفيذ والعمل والإبداعوالإرادة الحرة الختيار �أ�سلوب
الحياة التي يعد �إليها.

�إن دور الإن�سان في مهمة اال�ستخالف اليحدها حد فكل ما تحقق النفع للعباد هو من اال�ستخالف
 وفق ًا لما يحبه اهلل وير�ضاه وفي الحديث( الخلق عيال اهلل انفعهم لعياله �أحبهم �إلى اهلل).م�سند ابي يعلى_باب ثابت البناني عن ان�س _رقم �_ 3224ص. 1796
ومن مظاهر النفع لال�ستخالف في البيئة-:
 عدم الإ�سراف قال تعالىﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الأعراف٣١ :

 �إماطة الأذى عن الطريق �أذى مادي �أو معنوي. ا�ستغالل المرافق العامة التي ت�شترك فيها مع النا�س ومن ثم احترام القوانين واللوائحالتي تنظم ذلك.
 عدم هدر الموارد باالكتفاء بما يفي بالحاجة حتى اليترك باقيا نفايات �أو قمامة.العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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 �أن يكون حلقة �إيجابية تزيد ما كان من خير وتمحو �أو تقلل ماكان من �شر. جمع القلوب على الخير �أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. -ر�أب ال�صدع وجمع النائي توحيدا ل�صف الم�سلمين

ﭧ ﭨﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ �آل عمران ١٠٣ :اال�ستخالف ي�أتي

بالثبات وال�صبر لكنه يقت�ضي م�س�ؤولية التخطيط للنجاة من العدو وم�س�ؤولية الثبات �إمامه
في �إي�ضاح الدعوة ومرحلة ال�صبر على الفتنة وتحمل الأذى في �سبيل اهلل و�أي بيئة تخلو من
متاعب(...منير الغ�ضبان 2002م)
ومن م�ستلزمات هذا اال�ستخالف العمل ال�صالح والعدل والإح�سان .

العمل ال�صالح -الم�صلح  (.ماجد عر�سان 2005م)
هو الترجمة العملية والتطبيق الكامل للعالقات التي دونتها فل�سفة التربية الإ�سالمية بين �إن�سان
التربية الإ�سالمية من ناحية وبين الخالق والكون والإن�سان والحياة الأخرى من ناحية �أخرى.
 فالعالقة بين الإن�سان واهلل هي عالقة تعبدية . العالقة بين الإن�سان والكون عالقة ت�سخيرية. العالقة بين الإن�سانوالإن�سان عالقة عدل ورحمة. العالقة بين الإن�سان والحياة عالقة ابتالء وامتحان. العالقة بين الإن�سانوالآخرة عالقة جزاء والعمل لكي يكون منجي ًا ل�صاحبه البد �أن يكون�صالح ًا في نف�سه م�صلح ًا لغيره

ﭧ ﭨﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ هود١١٧ :
�.أي �أن ال�صالح البد �أن يتعدى لغيره حتى ي�صبح م�صلح ًا .مبادئ العمل ال�صالح-
الم�صلح(:ماجدعر�سان الكيالني 2002م)

 -1تكامل مظاهر العمل الديني واالجتماعي والكوني .العمل الديني يت�ضمن �أهداف
الحياة ومقا�صدها .والعمل الكوني واالجتماعي يت�ضمن الو�سائل المنا�سبة لتحقيق هذه
الأهداف والمقا�صد .فالأهداف والمقا�صد دون و�سائل عقيمة .والو�سائل دون الأهداف
والمقا�صد �ض�آلة .كما �أن الدينالإ�سالمي ينهى عن العطالة والبطالة قال تعالى
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ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼالحديد٢٨ - ٢٦ :

 -2العمل ال�صالح اليقت�صر على جلب الخير النافع و�إنما يتعداه �إلى محاربة ال�شر ال�ضار.العمل
الذي هدفه محاربة ال�شر هو ال�صالح  .بينما العمل الذي هدفه جلب النافع هو الم�صلح
والإن�سان ال�صالح والم�صلح هو الأنموذج الذي ت�سعى التربية الإ�سالمية�إلى�إخراجه .
 -3العمل ال�صالح والم�صلح ق�سمان �أخالقي وناجح .اجتماع ال�صنفين �ضروري .

العمل الأخالقي غير الناجح اليجلب منفعة واليدفع �ضرر والعمل الناجح غير الأخالقي
اليجلب �سعادة وال�أمن ًا.ولقد�أ�شار علماء الإ�سالم�إلى �صلة النجاح بال�صواب و�أطلقوا على
�صفة الأخالق �ألإخال�صي وا�شترطوا �أن يكون العمل �صائب ًا مخل�ص ًا  .فان كان مخل�ص ًا غير
�صائب ًا اليثمر وان كان �صائب ًا غير مخل�ص ًا اليقبل

 -4العمل ال�صالح الم�صلح -نافعالعمل مق�صود به منفعة العامل ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼالبقرة١٦٤ :

ﭧ ﭨ ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼالرعد١٧ :وفي الحديث النبوي اللهم
�إني�أعوذ بك من علم الينفع )�صحيح م�سلم كتاب الذكر -ج� 17ص.71

 -5الإعداد والتدريب والتربية على العمل ال�صالح  -الم�صلح اليترك بروزالعمل ال�صالح لجهود
الأفراد وحدهم �أو المحاوالت التلقائية والخبرات ال�سطحية �أو الم�ؤ�س�سات التقليدية.بل
يعمل على توفير بيئاته وم�ؤ�س�ساته وو�سائله وتطوير خبراته لأنه ورد في القر�آن الكريم�أن
العمل ال�صالح مقرون ًا بالإيمان والعلم والحكمة والتعاون والبر والتقوى.

المطلب الرابع -العدل والإح�سان(ماجد عر�سان الكيالني2005م)ﭧ ﭨ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼالنحل٩٠ :العدل يعني الإن�صاف �.أما
الإح�سان يعني التف�ضل والزيادة في المعاملة الح�سنة (كنز العمال ج� 2ص )451العالقة التي
تقيمها فل�سفة التربية الإ�سالمية بين الإن�سان والإن�سان هي عالقة العدل والإح�سان
حدودعالقة العدل  :العدل هو الحد الأدنى للعالقات بين الإن�سان والإن�سان وال يجوز
تجاوزه �إلي ماهو �أدني منه حتى في حاالت الغ�ضب والتعر�ض للأزمات �أو ال�شهوات حتى ال
ت�صبح النفو�س عر�ضة للهوى والتحيز.
قال

تعاليﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼالمائدة:
٨والعدل هو العالقة بين الإن�سان والإن�سان حين يكون الفرد �أو الجماعة حكما بين طرفين �أخري
 .وهذه الحالة ال يقوم الإح�سان مقام العدل لأنه ال يجوز التف�ضل بحقوق الغير وممتلكاتهم �إلي
ذلك كانت التوجهات ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼالن�ساء٥٨ :
دوائر العدل  ( :ماجد عر�سان الكيالني 2005م)
للعدل دوائر وميادين تتدرج في �سعتها ح�سب دوائر االنتماء الب�شري وهي :
 /1دائرة النف�س.
 /2دائرة الأ�سرة.
 /3دائرة القربى.

وفي هذه الدوائر الثالث يقول اهلل تعالي ﭧ ﭨﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼالن�ساء١٣٥ :
 /4دائرة الأمة التي ينتمي �إليها الفرد �أو الجماعة ذوو العالقة ﭧ ﭨﭽﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼالحجرات:

�٩إن �شيوع عالقات العدل ور�سوخها في عالقات الإن�سان بالإن�سان ثمرته الن�ضج الفكري
والتقدم الح�ضاري فالمجتمع الذي ي�شيع فيه العدل يوفر الفر�ص للواعين والقادرين
ليقودوا التقدم والبناء والإنتاج .
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وهذا مما يحافظ علي بقاء النوع الب�شري بطاقاته ومقدراته التي تدفعه �إلي �أن يتقدم
ويتحفز داخل البالد وخارجها  ،فتواجه �سيا�ستها بالر�ضي وتنداح عالقتها وت�ؤمن
ممتلكاتهم ومواطنوها من �أي �آذي �أو �ضرر .
وتج�سيد العدل في العالقات الإن�سانية مطلب من مطالب التربية الإ�سالمية و�سمة من
�سمات ال�صفوة التي يريدها اهلل لقيادة الح�ضارة الإ�سالمية الإن�سانية جمعاء قال تعالي ( َو
ِم َّم ْن َخ َل ْق َنا�أُ َّم ٌة َي ْهدُو َن ِبا ْل َح ِّق َوبِهِ َي ْع ِد ُلونَ }الأعراف 181
وحين ت�سود عالقة العدل ي�شيع اال�ستقرار والأمن وتتج�سد عالقة االنتماء لبني الإن�سان
وتذوب عالقات الع�صبية والقبلية والقومية والعرفية والمذهبية
عالقة الإح�سان ( :محمد قطب1995م)
الإح�سان هو العالقة المطلوبة حين تكون عالقة الإن�سان بالإن�سان عالقة مبا�شرة ال و�سيط
بين الطرفين فهي العالقة التي تربط الحاكم بالمحكوم والغني بالفقير والعالم بالجاهل
والقوي بال�ضعيف والمقيم بالم�سافر والزوج بالزوجة والولد بالوالدين والدولة المتقدمة
بالدولة المتخلفة .
لو عامل المح�سنون المح�سنين �إليهم بالعدل النتهت �إلىوجوب قطيعتها ووقف العطاء عنها
لأنهم لن يجدوا عن المح�سن �إليهم الجزاء المقابل �أو الآجر المماثل  ،فيقع المح�سنون في
المن والأذى وهذا مايثير عن المح�سنين �إليهم العزة والأنفة فتف�سد العالقات بين الطرفين .
ومن هنا كان التحذير الإلهي للمح�سنين �أال يذهبوا �إح�سانهم بالمن والأذى.
وكان �إر�شادهم للتعامل مع اهلل والأمل ب�أجره وجزائه

ﭧ ﭨﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼالبقرة٢٦٢ :
دوائر الإح�سان-:
تتدرج عالقة الإح�سان ح�سب دوائر االنتماء الب�شري فتبد�أ بدائرة النف�س قال تعالى ﭽ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼالإ�سراء٧ :

دائرةالأ�سرة :ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼالن�ساء٣٦ :

دائرة الأقارب والدائرة القومية ثم الدائرة الإن�سانية

ﭧ ﭨﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼالبقرة٨٣ :

ويرى الباحث �إن�إدراك قيم هذه العالقة للعدل والإح�سان وتج�سيدها في ميادين الحياة
و�أنماط ال�سلوك و�شبكة العالقات االجتماعية لأمر�أهم  .ولأن التربية البيئية تر�سخ هذه
العالقة في �أ�صولها وان ت�شيعها في �أهدافها وتج�سدها في مناهجها وتطبيقاتها حتى ت�صبح
نعمة للب�شرية و�إيمانا وتقدم ًا ورقي ًا حقيقي ًافالعدل يكون البقاء للنوع الإن�سانيوبالإح�سان يتم
االرتقاء وهو الهدف بل الغاية للتربية جميعا.
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المبحث الثاني
الت�صور اال�سالمي للتربية البيئية
المطلب الأول�:أهداف التربية البيئية
تنبثق �أهداف التربية البيئية في الت�صور الإ�سالمي من �أهداف التربية الإ�سالمية(�أبو
�صالح محب الدين و�آخرون 1407ه �ص)95وهي-:
 -1بناء �إن�سان متكامل الجوانب ال�شخ�صية.
 -2بناء خير �أمة �أخرجت للنا�س .
 -3بناء خير ح�ضارة �إن�سانية�إ�سالمية.
 -4عمارة الأر�ض معنوي ًا ومادي ًا وفق �شرع اهلل .
 -5المحافظة على البيئة ومكوناتها من الإ�سراف والتخريب
 -6تنمية موارد البيئة وتطويرها بالطريقة ال�سليمة التي تحفظ البيئة وتراعي �صحة الإن�سان .
 -7عدم تلوث البيئة ب�أي �شكل من الأ�شكال
 -8االقت�صاد با�ستهالك الماء وجميع م�صادر الطاقة
 -9ن�شر الوعي البيئي المترتب على المحافظة «عدم التلوث  ،عدم �إ�ساءة اال�ستخدام
 -10تنمية الوعي الديني ب�أن الإ�ساءة�إلى البيئة �أو احد مكوناتها مخالفة لأمر اهلل تعالى
و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم (عبد اهلل بن �سليمان الفهد 1999م) �ص .408
نالحظ من هذه الأهداف�أنها وحدة متكاملة الهدف منها تح�سين م�ستوى المعي�شة كم ًا وكيف ًا.
كما �أنها تعتمد على الت�شريع النابع من عقيدة الإ�سالم وهي التي و�صفت ت�صور ًا كامال عن
الإن�سان وعالقته بالمحيط الحيوي الذي يعي�ش فيه قال تعالى ﭧﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ الجاثية١٣ :
المطلب الثاني -:منهجية التعامل مع البيئة (-:ماهرا�سماعيل الجعفري2088م)
النهج الإ�سالمي للتعامل مع البيئة منهج المنفعة المتبادلة بين الإن�سان وبيئته بل جعله
خليفة و�شرفه باال�ستخالف عن بقية الكائنات و�أهله بم�ؤهالت الخالفة التي تجعله
يعمر الأر�ضبالإعمال ال�صالحة في ظل منهج اهلل وحدوده .فما عليه �إال�أن يتبع ال�صراط
الم�ستقيم في ا�ستغالل مواردها والمحافظة عليها ومن تلك المنهجية.
ا�ستخالف الإن�سان في الأر�ض-:
ق�ضت حكمة اهلل �أن ي�ستخلف الإن�سان في الأر�ض وعليه �أن ي�ؤدي �شكر نعمة اال�ستخالف
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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واالختيار �أوال ثم حفظ الأمانة التي خلف فيها لالنتفاع واال�ستمتاع بخيراتها وهذا مايحث
الإن�سان على بذل �أق�صى غاية ت�سمح بها ملكاته لتطوير هذه البيئة والمحافظة عليها.
ﭧ ﭨﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ الأعراف١٢٩ :

هذا العدو قد يكون كل من العدو الب�شري �أو فقر �أو جهل ....
الحديث(�إن الدنيا حلوة خ�ضرة وان اهلل م�ستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون)�صحيح
م�سلم ج 4رقم .2098

 المحافظة على التوازن البيئي (-:احمد عبد الكريم �سالمة 1999م)يحتوي النظام البيئي على عنا�صر وموارد حية وعنا�صر غير حية تتعاي�ش فيه عنا�صره
وموارده في نظام متكامل وت�سير على منهج طبيعي ثابت ومتوازن تحكمه القدرة الإلهية
دون �أدنى تدخل ب�شري.
ويعبر القر�آن عن مبد�أ التوازن في مخلوقات اهلل

ﭧﭨﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الحجر.١٩ :

فكل �شيء في الكون مخلوق بحكمة ومخلوق لغاية لي�ؤدي وظيفته ويحقق الغاية من خلقه.فعلى الإن�سان
معرفة تلك الحكمة ويجتهد في ا�ستالل القوانين التي تحقق تلك الغاية وفق ًا للحكمة المن�شودة
التنمية الم�ستدامة (-:فاطمةعبداهلل الخليفة 2004م �.ص)114
تقوم �أ�س�س حماية البيئة على البناء والتنمية والأعمار .هناك الكثير من ال�شواهد التي
تدعو �إلى حماية البيئة و�إحيائها وعدم الإف�ساد بها
ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭼ المائدة٣٢ :

ويقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( مامن م�ؤمن يغر�س غر� ًسا في�أكل منه طائر �أو بهيمة
�أو �إن�سان �إالكان له به �صدقة)رواه م�سلم والرازي والترمذي.
كما حث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على �ضرورة اعمارالأر�ض وغر�س ف�سائلها قال
�صلى اهلل عليه و�سلم(�إذا قامت ال�ساعة وبيد �أحدكم ف�سيلة فا�ستطاع �أال تقوم حتى يغر�سها
فله بذلك �أجر)مجمع الزوائدومنبع الفوائد 63/4
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المطلب الثالث -:حماية التنوع الإحيائي ( -:عبداهلل بن �سليمان الفهد 1999م)
لقد اهتم الإ�سالم بحفظ التنوع وال�ساللة في الإن�سانوالأنعاموالأ�شجار وهو ماي�ؤدي �إلى
توازن بيئي بديع .ولكل مخلوق في الحياة دور ي�ؤديه ال�ستمرار حياته وحياة غيره .
وتدلل ق�صة �سيدنا نوح عليه ال�سالم على اهتمام الإ�سالم بالمحافظة على التنوع الحيوي
ﭧﭨﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ هود٤٠ :

يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (اغتربوا والتنحلوا اغتربوا وال ت�ضووا)(ابن قتيبة
الديناوري-غريب الحديث -الجزء الثالث�-ص�)737أي تباعدوا تزوجوا من غير ذي
القربى والتنحلوا يعني �ضعف الج�سم والت�ضعفوا يعني �ضعف العقل.هذا مع �إن التنوع
الب�شري في الجن�س ي�ؤدي �إلىتلقح المجتمعات فتو�سع �صلة القربى بين النا�س وتزول
الفوارق االجتماعية وما �أحوجنا في ال�سودان لذلك التزاوج لإزالة التمرد.
�أما الكائنات الحية غير الإن�سان من حيوان �أو نبات فان ذلك ي�ؤدي �إلى تح�سين النوع والن�سل
ويك�سب الكائن المناعة �ضد الأمرا�ض ويك�سب ماهو مرغوب فيه .فالتهجين والتلقيح
ال�صناعي للأبقار والتطعيم للأ�شجار �أنتج نوع ًا من ال�سالالت ذات �صفات مرغوب فيها
كاللحم �أو اللبن �أو�إنتاج ثمار مح�سنة.
المحافظة على البيئة-:
التدهور البيئي يحدث نتيجة الجهل �أوالإعرا�ض عما كلفهم اهلل به ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ �سب�أ١٧ – ١٥ :

وقال �صلى اهلل عليه و�سلم (التبطروا النعم فت�صبح نغمة ) الإبانة الكبرى  459باب
التحذير من �صحبة قوم يمر�ضون القلوب ويف�سدون .

والبطر هو غمت الحق والنغمة هي الم�صيبة.وقال تعالىﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ�إبراهيم٧ :

فال�شكر يزيد النعم والكفر يزيلها.
تر�شيد اال�ستهالك (-:محمد قطب � 1999ص)108
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التر�شيد في الإ�سالم مبد�أ ثابت وم�ستقر ويطبق في جميع الظروف والتر�شيد اليفهم منه
التقتير والبخل وقلة الإنفاق بل هو و�سط حد الكفاية .
الإ�سراف والبخل نقي�ضان غير مرغوب فيهما وهذه الآيات تدلل على ذلك

ﭧﭨﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼالفرقان٦٧ :

ﭧﭨ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭼالإ�سراء٢٩ :ﭧ ﭨ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼالأعراف٣١ - ١ :الحكمة من النهي عن الإ�سراف في كل �شيء للأتي

كل دفعة فطرية مزودة ب�ضمانين في وقت واحد �ضمان الألم و�ضمان اللذة .احدهما �ضمان
الألم النا�شئ عن عدم تحقيق الرغبة .الأخرهو اللذة الكامنة في تحقيق الرغبة.والدافع
الفطري هو خال�صة ذلك المزيج والمح�صلة هي ت�ساوي الألم مع اللذة والذي ي�سرف ي�صيبه
النهم ويظل دوم ًا جائعا يبحث عن �صيد جديد لذلك ذم الإ�سالمالإ�سراف في كل �شيء .فلي�س
هم الحياة مجرد �أداءالمطالب بل جمالها يتمثل في ح�سن الأداء.
ارتباط الإن�سان بالبيئة� (-:سيد قطب 1402ه)
حر�ص الإ�سالم على تعميق �صلة الم�سلم ببيئته و�إدراك عنا�صرها ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﭼالعنكبوت٢٠ :وحث اهلل العزيز القدير على التفكير والتدبر وفي مجال

التفكير ودوام النظر

ﭧﭨﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﭼ �آل عمران١٩٠ :قال �صلى اهلل عليه و�سلم (ويل لمن قر�أها ولم يتفكر فيها) رواه ابن

مردوية و عيد بن حميد عن ابن عبا�س .التفكير الناتج عنها هو الفكرة المربية .

هذه الحقيقة في هذه الآية تمثل احد مقومات الت�صور الإ�سالمي عن هذا الكون وال�صلة
الوثيقة بينه وفطرة الإن�سان والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وال�صلة الوثيقة بينه
وبين فطرة الإن�سان وداللة هذا الكون على خالقه وهي ذات �أهمية في تقدير موقف الإن�سان
من الكون واله الكون .
ال�صلة واالرتباط بالبيئة دعوة �إلى التفكير في قدرة اهلل ودعوة �إلى ا�ستثمار مافيها بهدف الإعمار

ﭧ ﭨﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼهود٦١ :

وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أن الدنيا حلوة خ�ضرة وان اهلل م�ستخلفكم فيها فينظر كيف
تعملون) رواه م�سلم ج 4رقم  .2098تعامل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع البيئة بروح
الحب والمودة ال�صافية وقال لجبل احد الذي بجوار ح�صن ان�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (طلع احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه)�.صحيح البخاري-
-2754باب ف�ضل الخدمة في الغزو �ص....5041

المطلب الرابع -:حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها) ( -:
حث الإ�سالمالإن�سان على الت�صرف في الموارد الطبيعية باعتدال وتوازن ونهى عن
ا�ستنزافها و�سوء ا�ستخدامها وا�ستغاللها ومنها-:
�أوال الماء-:
�أ�شارالإ�سالم�إلى ف�ضل الماء ودوره في الحياة

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

الم�ؤمنون١٨ :

ونهى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن التبول في الماء و�إف�ساده فقال(اليتبول �أحدكم في
م�ستحمه)�صحيح الجامع.ونهى عن الإ�سراف في الماء قال �صلى اهلل عليه و�سلم (الت�سرف
.وال ت�سرف) �سنن ابن ماجة -421-كتاب الطهارة -باب ما جاء في الق�صد في الو�ضوء.
ثاني ًا الهواء-:
تعتمد الكائنات على الهواء في التنف�س و�إنتاج الطاقة عدا التي تتنف�س تنف� ًسا الهوائي ًا .
والتقت�صر �أهمية الهواء على التنف�س  .فالرياح لواقح لل�سحب من اجل تكوين المطر

ﭧﭨ ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﭼ الحجر ٢٢ :ونهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن تجمع القمامة في

الأفنية حيث قال(�إن اهلل طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد
يحب الجود فنظفوا �إفنائكم و�ساحاتكم والتت�شبهوا باليهود يجمعون الأكباد في دورهم )
المذري باب ماجاء في النظافة.
ثالث ًا النبات-:
دعا الإ�سالم�إلى ا�ستزراع النبات وحمايته والزرع معجزة �أو�ضح القر�آن الكريم هذه المعجزة
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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بت�صور فني بديع ﭧ ﭨ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼعب�س٣٢ - ٢٦ :

تحكي هذه الآيات ق�صة طعام الإن�سان هل له يد فيها ؟ هل له من تدبير فيها؟ �أن الذي
�أخرجه للحياة هو الذي اخرج طعامه

ﭧﭨﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ الواقعة٦٥ - ٦٣ :

ويحثنا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على الزراعة فقال( مامن م�سلم يغر�س غر� ًسا �أو
يزرع زرع ًا في�أكله طير �أو�إن�سان�أو بهيمة �إال كان له �صدقة) رواه البخاري-5672-باب رحمة
النا�س والبهائم �ص1868
رابع ًا الحيوانات-:
هي �أهم مماثلة لعالم الإن�سان
ﭧ ﭨ ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الأنعام٣٨ :
�أو�صانا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بالرفق بالحيوان فيقول (دخلت امر�أة النار في هرة
حب�ستها الهي �أطعمتها والهي تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض)�صحيح لبخاري-3155-
باب خم�س من الدواب فوا�سق �ص.........379
ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم( في كل ذي كبد رطبة اجر)�صحيح البخاري- 2255-باب �ص
�سقي الماء� -ص .2نهى الر�سول الكريم من العبث بالطيور والحيوان وتعذيبها واتخاذها
هدف ًا لل�صيد يقول �صلى اهلل عليه و�سلم (التتخذوا �شيئ ًا فيه الروح غر� ًضا)الن�سائي -
كتاب الم�ساجد ج� 20ص .179ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم( �إن اهلل كتب الإح�سان على كل
�شيء ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة وليحد �أحدكم�شفرته وليرح
ذبيحته)�صحيح م�سلم -3709-باب الأمر ب�إح�سان الذبح والقتل .771-
�إن النظرة الإ�سالمية المتكاملة للإن�سان المتحرر من التمركز حول الذات والنظرة
الإ�سالمية المتكاملة حول الكون التي ت�أخذ في االعتبار م�صالح المجتمع والتهمل �شيئ ًا من
خلق اهلل هو جوهر الوعي البيئي المطلق م�صداق ًا

ﭧ ﭨ ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ �آل عمران١٠٤ :
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المبحث الثالث
القيم البيئية
المطلب الأول القيم البيئية ومرتكزاتها.
تعرف القيم البيئية ب�أنها مجموعة من الأحكام المعيارية والمبادئ والمثل العليا المتعلقة
بم�ضامين واقعية ين�شرها الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات
وي�سعى �إلى تحقيقها حتى تكون بمثابة موجهات ل�سلوكياته تجاه البيئة(ع�صام الدين
هالل2007....م)
مرتكزات مفهوم القيم البيئية ( -:محمود عو�ض اهلل و ابو ال�سعود 1990م)
يرتكز مفهوم القيم البيئية على الآتي-:
 -1ينبغي على الإن�سان فهم الكيفية التي ي�ستخدم بها الموارد البيئية .
� -2أن يكون الإن�سان �صادق ًا �أمينا في تعامله مع البيئة ومواردها .
� -3أن ي�سعى الإن�سان�إلى تحقيق ثنائية التوافق بينه وبين البيئة .
� -4أن يعي الإن�سان عدالة الحقوق والواجبات في �صيانةالموارد البيئية .
المطلب الثاني-:ت�صنيف القيم البيئية .
كي ي�سهل الفهم والتعامل على �أ�سا�س قيمي فقد �صنفت هذه القيم ح�سب الن�شاط المعتاد
في البيئة اقت�صادي � ،سيا�سي  ،ح�ضاري ،تخطيطي� ،صحة� ،أمن .كما جاء عن(ع�صام
الدين هالل 2007م).
او ًال  :قيم المحافظة على الموارد الطبيعية-:
�أ -الموارد الطبيعية الدائمة.
 -1المحافظة على الهواء من التلوث.
 -2المحافظة على الماء من �شواطئ وبحار وبرك وبحيرات.
الموارد الطبيعية المتجددة-:
 المحافظة على رقعة الأر�ض المزروعة وزيادة الم�ساحة الخ�ضراء. المحافظة على الثروة النباتية. المحافظة على الثروة الحيوانية.العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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ثاني ًا :المحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة-:
المحافظة على الثروة المعدنيةالمحافظة على المحميات الطبيعية كحظيرة الدندر.ثالث ًا :قيم المحافظة على ال�صحة العامة-:
 -1النظافة .
 -2الرعاية ال�صحية.
 -3التوافق البيئي بين الإن�سان وبيئته.
 -4حفظ الإن�سان.
 -5الأمن ال�صناعي.
رابع ًا :قيم بيئية تخطيطية وت�شريعية.
 -1التخطيط البيئي .
 -2النظام البيئي .
 -3احترام القوانين .
 -4الإدارة البيئية.
خام� ًسا :قيم بيئية ح�ضارية-:
 -1نبذ المعتقدات الخرافية .
 -2التوازن الخدمي بين الريف والح�ضر.
 -3حماية التراث الح�ضاري .
 -4الم�شاركة في تح�سين البيئة .
�ساد� ًسا :قيم بيئية تعليمية -:.
 -1التنظيف البيئي.
 -2التنقية من التلوث الثقافي .
� -3إدراك البعد الزمني.
 -4المحافظة على القيم الجمالية.
�سابع ًا :قيم بيئية �سيا�سية واقت�صادية-:
 -1تر�شيد ا�ستخدام الموارد.
 -2قيم ال�سالم وال�سلم.
294

مجلة ت�أ�صيل العلوم

التربية البيئية ر�ؤية ت�أ�صيلية

 -3قيمة الأمن).
ويرى الباحث �أن يجمل هذه الت�صنيفات تحت ثالث بيئاتوهي:
 قيم البيئة ال�صحية �أن تكون الموارد طهورة �صالحة لال�ستخدام واال�ستعمال من قبله�أوبعده مثل الماء وغيره حتى تحفظ تبلل الموارد

ﭧ ﭨ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﭼالفرقان٤٨ :
وهذا يخ�ص كل ما يعي�ش في الماء.
 قيم للحفظ على كل من يعي�ش على الياب�س وامتثاال لقوله تعالى ﭽ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﭼ الأعراف٥٦ :
 قيم لال�ستمتاع بجمال النظر �أو الأكل �أوال�شرب �أو اال�ستعمال الأمثل لهذه المخلوقات�أو�أي كانت مائية �أو برية وهي قيم الجمال

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼالأعراف٣٢ - ٣١ :
المطلب الثالث :خ�صائ�ص القيم البيئية.
�إن القيم البيئية �ضرورية وحقيقية في حياتنا اليمكن تجاهلها�إذ تتوغل في كل المواقف
فهي جزء اليتجز�أ من حياتنا  ،وتبني لنا للتغلب على الم�شكالت فهي تعالجنا لذا فهي
بمثابة المحك لنا بكيفية التعامل االيجابي مع البيئة .
ومن تلك الخ�صائ�ص(فوزية دياب 1996م)
 القيم البيئية مكت�سبةالإن�سانابن بيئته فتكون االتجاهات والقيم نتيجة احتكاكه بالموافق داخل البيئة.
 -2القيم البيئية مجتمعية البد من قيم يجتمع عليها النا�س مثل تر�شيد اال�ستهالك
اال�ستغالل الر�شيد والقيمة الجمالية فالقيم الإ�سالمية عالمية وقيم البيئة منها.
العدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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 -3القيم البيئية �شخ�صية.
ي�ؤمن بها ال�شخ�ص وينفذها على الم�ستوى الذاتي.
 -4القيم البيئية تاريخية .
اليمكن فهمها بدون فهم التطور التاريخي .ومادام التاريخ رواية ودراية البدمن �أن ت�ستمد
من م�ساره المو�ضوعي .
 -5القيم البيئية مترابطة .
متبادلة العالقات بين الت�أثير والت�أثر في �إطار البناء االجتماعي والثقافي وماينطوي عليه
من معايير يكت�سبها الفرد من البيئة فت�صبح من الال�شعور و�أ�سا�سا ال�ستجاباته.
- 6القيم البيئية مرتبة ترتيب ًا هرمي ًا.
هذا يعني �أن لبع�ض القيم البيئية الأولوية في حياة الفرد عن باقي القيم فالقيم في �إطارها
ن�سق التتخذ ترتيب ًا ثابت ًا وذلك تبع ًا للظروف البيئية ويرى �أن هذا مما ي�سهل التزكية في
البيئة بترتيب الأولى ثم الأولى حتى نعطي ن�سق ًا �إيجابي ًا في توجيه ال�سلوك.
 -7القيم البيئية موجهات لل�سلوك
ترتبط بجميع ميادين الحياة وتتغلغل داخل نفو�س الإفراد في �شكل اتجاهات ودوافع تتبدى
في ال�سلوك ال�شعوري والال�شعوري وتعتبر ف�ض ًال عن ذلك مرجع ًا في الحكم على ال�سلوك.
-9القيم البيئية تت�صف بالعالمية.
لذا البد من التوجه العالمي من �أجل الحفاظ على البيئة وهذا مايف�سح المجال وا�سع ًا للقيم
الإ�سالمية فقط نحتاج �إلى تج�سيدها في نماذج حياتية ت�ستوعب حركتنا في �إطار خارج
عن قيد الزمان والمكان.
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الخاتمة :
لقد تم بحمداهلل هذا البحث بعنوان التربية البيئة ر�ؤية ت�أ�صيلية .
ناق�ش البحث فل�سفة التربية البيئة و�أهدافها وقيمها التي تحكم تلك الفل�سفة وقد تو�صل
البحث �إلي نتائج وتو�صيات �أهم تلك النتائج هي :
النتائج :
 /1ال�شعور بقد�سية الحق والواجب هي التي تولد المواءمة التي تدفع الإن�سان لتجويد العمل .
 /2علي الإن�سان �أن يحافظ علي البيئة فهو مكلف وم�ستخلف .
 /3حرية الإرادة تعني القيام بم�س�ؤولية التكليف .
 /4القيم المعيارية هي ال�ضابطة لحركة الإن�سان الم�سلم .
 /5الخبرة المربية �صمام الأمان لأي م�شكلة .
من �أهم التو�صيات التي تو�صل اليهاالباحث هي :
 �ضرورة تبني فل�سفة تربوية للتربية البيئة المعا�صرة . �ضرورة �إعداد كوادر متخ�ص�صة من معلمي ريا�ض الأطفال والتعليم العام لتر�سيخ القيمالدينية والمبادئ التربوية الإ�سالمية المرتبطة بعالقة البيئة الطبيعية وعنا�صرها .
 �ضرورة معالجة الم�شكالت البيئة من خالل م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية . تدريب المعلمين علي تعلم وتفعيل بع�ض المفاهيم البيئة المعا�صرة .الم�صادر والمراجع :
�أوال الم�صادر-:
 القر�آن الكريم �أبوالح�سين م�سلم بن الحجاج � -صحيح م�سلم -وزارة �أالوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالميةقطر-الطبعة الأولى 2013-م
 عالء الدين علي المتقي  -كنز العمال -م�ؤ�س�سة الر�سالة-بيروت1979-م محمد بن يعي�سى� -صحيح الترمذي  -تحقيق و�شرح؛احمد محمد �شاكر 379ه. محمد بن �إ�سماعيل� -صحيح البخاري -الإ�سالمي-تركيا المكتب 1979-مالعدد الثالث ع�شر  -المحرم 1439هـ � -أكتوبر2017م
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ثانيا المراجع-:
 �أبو �صالح محي الدين و�آخرون � -أ�صول التربية الإ�سالمية  -الريا�ض . �أحمد عبدالكريم �سالمة  -قانون حماية البيئة الإ�سالمية  -دار الفكر العربي الأزهر 1999م . رانيا عبدالمعز الجمال -التربية البيئة ر�ؤى وتوجيهات معا�صرة  -دار الجامعةالإ�سكندرية 2011م .
 �سيد قطب  -خ�صائ�ص الت�صور الإ�سالمي ومقوماته  -بيروت  -دار ال�شروق 1402هـ. عبداهلل بن �سليمان الفهد  -المدر�سة البيئية فل�سفتها و�أهميتها � -أهدافها قيمهاومنهجها في التربية الإ�سالمية  -جامعة الأزهر 1999م.
 ع�صام الدين هالل  -التربية البيئة  -مكتبة الأ�سرة  -القاهرة 2007م. ع�صام الدين هالل  -التربية البيئة مرجع �سابق . فاطمة عبداهلل �أل خليفة  -التربية البيئية في الإ�سالم  -دار الفكر العربي القاهرة 2004م . فوزية دياب  -القيم والعادات االجتماعية  -دار الكتاب الم�صري للطباعة والن�شر -القاهرة 1996م .
 ماجد عر�سان الكيالنى  -فل�سفة التربية الإ�سالمية  -دار القلم :دبي 2002م. ماجد عر�سان � -أهداف التربية  -المعهد الإ�سالمي العالمي  -والية بن�سلفينا 2005م. ماهر �إ�سماعيل الجعفري  -نحو فل�سفة �إيمانية للتربية البيئة  -ال�شروق  -الأردن 2008م . محمد قطب  -التربية الإ�سالمية محمود عو�ض اهلل و�أبو ال�سعود محمد  -درا�سة تحليلية للقيم البيئة المت�ضمنة في كتبالعلوم للمرحلة الإعدادية  -الم�ؤتمر العلمي الثالث 1990م .
 منير الغ�ضبان  -التمكين في ال�سيرة النبوية  -ال�شروق  -الريا�ض 2005م. -منى قا�سم -التلوث البيئي والتنمية االقت�صادية -الدار الم�صريةاللبنانية2000-م
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