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 افتتاحية العدد 

الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف خلق اهلل اأجمعين �صيدن� محمد ابن عبد اهلل،معلم 
الب�صرية وه�ديه� ب�إذن ربه� اإلى طريق الخير والفالح في الدارين وعلى اآله و�صحبه اأجمعين-وبعد.

المميز  العلوم،  ت�أ�صيل  مجلة  من  الجديد،  العدد  هذا  اإخراج  على  واأع�ن  وفق  الذي  هلل  الحمد 
اأ�صدره�  التي  االأعداد  الث�لث ع�صر من جملة  الرقم  ترتيبه  في  يحمل  والذي  ومو�صوعً�،  �صكاًل 
المركز. وال�صك اأن هذا العدد – وب�إذن اهلل تع�لى-�صي�صكل اإ�ص�فة حقيقية لحركة ت�أ�صيل العلوم 
والتطبيقي،و�صيظهر ذلك من خالل جملة  النظري  المع��صر في ج�نبيه�  واقعن�  والمع�رف في 
المو�صوع�ت التي ا�صتمل عليه� هذا العدد،والتي �صكب الب�حثون فيه� ع�ص�رة فكرهم وا�صتفرغوا 

غ�ية جهدهم وخبرتهم العملية والعلمية.
اأغلب مح�ور المجلة، والتي  اأن وفقن� الإختي�ر هذه المو�صوع�ت والتي غطت  ونحمد اهلل كذلك 

ج�ءت على النحو االآتي:
ج�ء المو�صوع االأول يحمل عنوان )اختالف الر�صم في الكلم�ت القراآنية التي وردت فيه� قراءت�ن 
من الن�صف االأول في القراآن الكريم – جمعً� وتوجيهً�( كتبه الدكتور/ محمد ب�بكر مو�صى البدوي، 
�صورة  اأول  من  قراءت�ن  فيه�  وردت  التي  القراآنية  الكلم�ت  في  الر�صم  اختالف  الب�حث  فيه  تن�ول 

البقرة الى اآخر �صورة االإ�صراء وتحدث قبل ذلك عن التعريف بكل من القراءات والر�صم العثم�ني.
اأم� المو�صوع الث�ني فقد ج�ء تحت عنوان )منهج التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز 
العلمي في القراآن الكريم( للب�حث الدكتور/ مرهف عبد الجب�ر �صق�، ح�ول الب�حث من خالله اأن 
قواعد علمية  و�صع  الى  البحث  العلمي، كم� هدف  المج�ل  بهذا  للم�صتغلين  ي�صع منهجً� من�صبطً� 

خ��صة ب�تج�ه التف�صير العلمي واالإعج�ز العلمي في القراآن الكريم بطريقة التف�صير المو�صوعي.
عبد  اأحمد  ح�مد  للدكتور/  الجلد(  تركيب  في  القراآني  )االإعج�ز  بعنوان  الث�لث  المو�صوع  وج�ء 
اللطيف، تن�ول من خالله الب�حث اأقوال المف�صرين المت�صلة بتجدد جلد االإن�ص�ن المعذب في الن�ر، 
وذكر الب�حث اأن القراآن اعتبر الجلد مركزًا لالإح�ص��ض وهذا م� اأكده علم الت�صريح الحديث، كم� 

تطرق الب�حث الى بي�ن وظ�ئفه )الجلد المختلفة ومدى التالوؤم بين التركيب والوظيفة.
ل�صنة  العمل  ق�نون  ظل  في  والم�صتخدم  للمخدم  ال�صرعية  )التدابير  بعنوان  ج�ء  الرابع  والمو�صوع 
على  العمل  خ�صو�صية  يبرز  اأن  الب�حث  خالله  من  ح�ول  نور،  محمد  اإبراهيم  للدكتور/    ) 1997م 
الت�صريع االإ�صالمي والت�أ�صيل له، مبينً� اأن الت�صريع وقد اأ�صل تنظيم العالقة بين المخدم والم�صتخدم.

 – االإ�صالمي  الفقه  في  االأ�صخ��ض  اإج�رة  عنوان )عقد  يحمل  فقد ج�ء  الخ�م�ض  المو�صوع  اأم� 
درا�صة مق�رنة( للدكتور علي ح�صب اهلل الجيالني ح�صين، تن�ول فيه الب�حث مفهوم عقد اإج�رة 
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االأ�صخ��ض في الفقه االإ�صالمي وتطور هذا المفهوم ومدى اأهميته ثم ح�ول التميز بينه وبين غيره 
في العقود ال�ص�بقة له، وبين اأرك�ن عقد اإج�رة االأ�صخ��ض.

وج�ء المو�صوع ال�ص�د�ض بعنوان:) الو�ص�ئل الحديثة في اإبرام العقود الم�لية( للدكتور/ محمد 
كم�  واأرك�نه،  م�صروعيته  ومدى  العقد  تعريف  خالله  من  الب�حث  تن�ول  محمد،  علي  االأمين 
الحديثة  ب�لو�ص�ئل  للتعريف  كذلك  تطرق  كم�  و�صروطه،  واأرك�نه  العقد  تعريف  الى  تطرق  اأنه 

وتق�صيم�ته� وفوائده�.
وق�نونً�(  فقهً�  الزن�  جريمة  في  االإقرار  عن  )الرجوع  عنوان  حمل  فقد  ال�ص�بع  المو�صوع  اأم� 
للدكتور/ كم�ل عبداهلل اأحمد المهالوي، تن�ول فيه الب�حث اأثر الرجوع عن االإقرار في جريمة 
الزن� فقهً� وق�نونً�، وتطرق فيه الى بي�ن طريقة عمل المح�كم ال�صودانية عند الرجوع عن االإقرار 
في جريمة الزن�، وتكمن اأهمية المو�صوع من كون اأن االإقرار يعد عمدة في االإثب�ت، مم� يترتب 

عليه اأثر في اإ�سقاط العقوبة حال الرجوع عنه.
وج�ء المو�صوع الث�من بعنوان:) الفعل واأبنيته ال�صرفية اأربع دمع�ت على رج�ل �ص�دات( اأ.د. عبد 
الوقوف  الى  البحث  وهدف  عمر،  علي  ال�صريف  عمر  حنيفة  اأبو  للدكتور/  المجذوب،  الطيب  اهلل 
على ابنية الفعل في ق�ص�ئد اأربعة نظمه� االأ�صت�ذ الدكتور/ عبداهلل الطيب المجذوب والتي �صم�ه� 

)اأربعة دمع�ت على رج�ل �ص�دات( كم� تطرق البحث للتعريف ب�لداللة التي توؤديه� هذه االأبنية.
حركة  وتوظيف  قراءة  في  الكريم  القراآن  دور   ( عنوان  تحت  ج�ء  فقد  الت��صع  المو�صوع  اأم� 
القراآن  اإظه�ر دور  الب�حثة  الجزولى، ح�ولت من خالله  اأحمد  للدكتورة/ بخيتة حمد  الت�ريخ( 
الكريم في توظيف حركة الت�ريخ وذكرت اأن القراآن الكريم م�ر�ض عملية توظيف حركة الت�ريخ 
وا�صتخال�ض  المختلفة،  الت�ريخية  والوق�ئع  والتجميع لالأحداث  العر�ض،  في مج�الت عدة منه� 

القوانين وال�صنن التي تحكم الظواهر االجتم�عية.
ال�ص�دق  اإبراهيم  للدكتور/  ت�أ�صيلية(  – روؤية  البيئية  )التربية  بعنوان  الع��صر  المو�صوع  وج�ء 
�ص�لم، ح�ول الب�حث من خالله اإيج�د مالمح لفل�صفة التربية البيئية والتي تعد جزًء من فل�صفة 
في  اإيج�بيً�  الفرد  تجعل  فردية  واتج�ه�ت  بيئي  وعي  تكوين  بهدف  وذلك  االإ�صالمية،  التربية 

تع�مله و�صلوكه مع البيئة.

واهلل من وراء الق�صد،،

رئي�ض هيئة التحرير
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قواعد الن�شر في المجلة

مج�الت  في  ال�صليمة  والمنهجية  االأ�ص�لة  فيه�  تتوافر  التي  والدرا�ص�ت  البحوث  المجلة  تن�صر   /1
المعرفة المختلفة.

2/ اأن يخدم البحث ق�ص�ي� الت�أ�صيل العلمي وفق� للمنهجية االإ�صالمية .
3/ تن�صر المجلة البحوث والدرا�ص�ت التي لم ي�صبق ن�صره� .

4/ يجب اأال يكون اأي من البحوث اأو الدرا�ص�ت المقدمة جزءاٌ من ر�ص�لة دكتوراه اأو م�ج�صتير.

اإجراءات الن�صر
WORD مع  اأو الدرا�صة مطبوعة علي برن�مج  اأمكن ن�صخة من البحث  1/ يقدم الب�حث كلم� 

مراع�ة الت�لي : 
  )simplified Arabic) SA خط  ب��صتخدام  العربية  ب�للغة  الدرا�صة  اأو  البحث  يكتب   /2

بحجم 16، وبهوام�ض 2�صم علوي و�صفلي واأي�صر ، و3�صم اأيمن .
3/ ال يزيد عدد �صفح�ت البحث اأو الدرا�صة عن 45 �صفحة وال تقل عن 25 بم� في ذلك 

االأ�صك�ل والمراجع والمالحق .
4/ يقدم الب�حث ملخ�صٌ� لبحثه ، علي اأن ال يزيد الملخ�ض عن 200 كلمة .

5/ يتم توثيق واإثب�ت المراجع وفق� للمنهج العلمي .
الدرا�صة  اأو  للبحث  االأولي  الفح�ض  وله حق  المجلة  تحرير  رئي�ض  اإلي  البحوث  تر�صل   /6

وتقرير �صالحيته للتحكيم اأو ا�صتبع�ده .
اأو  البحث  �ص�حب  ويبلغ  العلمي  للتحكيم  للن�صر  المقدمة  والدرا�ص�ت  البحوث  تخ�صع   /7

الدرا�صة بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�ص�ه� ثالثة اأ�صهر .
8/ تخ�صع البحوث والدرا�ص�ت المقدمة للن�صر للتحكيم العلمي  من قبل محكمين اثنين علي 
تعتمده�  التي  المحكمين  ق�ئمة  من  التحرير  رئي�ض  يخت�رهم�  المتخ�ص�صين  من  االأقل 
هيئة اإ�صدار المجلة ويجوز لرئي�ض التحرير اختي�ر محكم مرجح في ح�لة رف�ض البحث 

اأو الدرا�صة من قبل اأحد المحكمين .
9/ تخ�صع اأولوي�ت ن�صر البحوث والدرا�ص�ت وترتيبه� العتب�رات فنية بحتة ، وال ترد الأ�صح�به� .

10/ توؤول حقوق ن�صر البحوث والدرا�ص�ت ك�ملة للمجلة .
11/ يمنح كل ب�حث ثالث ن�صخ من عدد المجلة المن�صور فيه� بحثه.
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اختالف الر�شم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان   

ل من القرءاآن جمعًا ودرا�شة وتوجيهًا       من الن�شف االأوَّ

)1(
د. مهند بابكر مو�سي البدوي

ملخ�س البحث:

   من خالل درا�صتي لعلوم القراءات لفتت انتب�هي بع�ض الكلم�ت  التي ،كتبت بر�صمين 
مختلفين، وهذا م� جعلني اأخت�ر الدرا�صة فيه للدف�ع عن القراءات والقراآن وعن الر�صم 
الذي كتب به القراآن فج�ءت الدرا�صة  فيه م�صتملة علي  مقدمة واأربعة مب�حث  وخ�تمة 

على النحو االآتي:

اأواًل: التعريف  ب�لقراءات ، الر�صم العثم�ني.  -

ثانياً: اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من اأول �صورة   -
البقرة اإلي اآخر �صورة الن�ص�ء.

ثالثاً: اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من اأول �صورة   -
الم�ئدة اإلي اآخر �صورة االأعراف.

رابعاً : اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من اأول �صورة   -
التوبة اآخر �صورة االإ�صراء.

     

1- اأ�صت�ذ م�ص�عد بق�صم الدرا�ص�ت القراآنية .كلية العلوم واالآداب-ج�معة امللك خ�لد-اململكة العربية ال�صعودية



د. مهند بابكر مو�سي البدوي

مجلة ت�أ�صيل العلوم 2

المقدمة:

� َنْحُن  الحمد اهلل حق حمده،  وال�صالة وال�صالم على من ال نبي بعده، المنزل عليه : ) اإَِنّ
عليه-:  وت�صليم�ته  ربي  ،والق�ئل-�صلوات  9()لِحجر:9(  َلَح�ِفُظوَن  َلُه   � َواإَِنّ ْكَر  الِذّ ْلَن�  َنَزّ
»َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْراآَن َوَعلََّمُه«)2(، وعلى اأهل بيته الط�هرين ،و�صح�بته الغر المي�مين، 
بم�  لمع�نيه، وعماًل  وفهمً�  الألف�ظه،  الكريم �صبطً�  ب�لقراآن  الذين عنوا  جى  الدُّ م�ص�بيح 

حوته �صوره واآي�ته البين�ت ،ومن تبعهم ب�إح�ص�ن اإلى يوم الح�صر والدين.   
اأم� بعد :

ف�إن خير م� ي�صعى اإليه المرء ، ويت�صرف به في هذه الدني� خدمة كت�ب رب الع�لمين؛ ذلك 
الكت�ب الذي ال ي�أتيه الب�طل من بين يديه وال من خلفه، واأنَّى ي�أتيه الب�طل وقد تكفل بحفظه  

نه من كل ط�رق اإال ط�رق يطرق بخير. المولى جال وعال، واأمَّ
فعلى مر الع�صور والدهور وتطور الكت�بة العربية و�صبطه� يظل القرءان متم��صكً�  �ص�مخً� 
َعِليَّ المنزلة، يدل على عظمة اهلل، وف�صل �صح�بة ر�صوله االأمين، فقد اهتموا بخطه وجمعه 
ون�صخه، حتى و�صل اإلى جيل الت�بعين غ�صً� طريً� كم� اأنزله اهلل تع�لى ،ثم بعد ذلك فتح اهلل 
على العلم�ء بم� هو خير و�صبيل لحفظ كت�ب اهلل من ال�صي�ع والتحريف، فعملوا على درا�صة 

ر�صمه و�صبطه وتجويده، وهو م� نراه اأم�من� اإلى يومن� هذا.
والتجويد  والر�صم  ك�ل�صبط  تع�لى  اهلل  بكت�ب  تعلق  له�  التي  العلوم  بع�ض  يط�لع  والذي 
يجد فيه� بع�ض الق�ص�ي� التي تحت�ج اإلى وقفة مت�أمل، ودرا�صة مخت�ض، فقد ط�ل ببع�صه� 
اإلى مراجعة؛ الأنه� ال توؤدي الهدف  الزم�ن، واأ�صبح بع�ض االأحك�م والقواعد فيه�  تحت�ج 
الذي من اأجله و�صعت ،وبع�صه� اأ�صبح ملب�صً� وموهمً�، فلذا اأ�صبح لزامً� على المخت�صين 
فال  االأمة  ب�أيدي  ي�أخذوا  ،حتى  ووافية  �ص�فية  علمية  درا�صة  ودرا�صته  ذلك  عند  الوقوف 

يختلط عليه� االأمر ،فتعود اإلى الخالف والنزاع الذي كرهه ال�صح�بة.
م�شكلة البحث:

م� هو الر�صم العثم�ني وم� هي خ�ص�ئ�صه  -
م�هي الكلم�ت القراآنية التي كتبت بر�صمين مختلفين لورود قراءتين فيه�   -

اأهداف البحث:

الدف�ع عن القراءات القرءانية والقراء  -
اإبراز اعج�ز القران الكريم  -

اإبراز خ�ص�ئ�ض الر�صم العثم�ني  -

2- رواه الرتمذي ف �صننه ف ب�ب »َب�ُب َم� َج�َء ِف َتْعِليِم الُقْراآِن« ح/2907.
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اأهمية البحث:

هذا البحث عن اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية التي وردت فيه� قراءت�ن ، وتكمن 
العثم�ني وقواعده،  الر�صم  القراءات من معرفة  َيدر�ض  الذي  للط�لب  اأنه البد  اأهميته في 
وكذلك معرفة الطريقة ال�صحيحة التي ُتكتب به� كلم�ت القراآن الكريم وفق الر�صم العثم�ني

منهج البحث:

يتبع الب�حث المنهج اال�صتقرائي حيث يتتبع الكلم�ت التي وردت فيه� قراءت�ن وكتبت   -
بر�صمين مختلفين في الم�ص�حف العثم�نية في الن�صف االأول من القراآن.

يرتب الب�حث الكلم�ت القراآنية التي وردت فيه� قراءت�ن وفقً� لترتيب القراآن الكريم،   -
لي�صهل الرجوع اإليه� عند اللزوم.

يذكر الب�حث القراءات  القرءانية الواردة في كل كلمة علي حدة، ثم يوجه كل قراءة   -
مع ن�صبة كل قراءة لق�رئه� .

ي�صبط الب�حث االآي�ت القرءانية ب�ل�صكل علي رواية حف�ض عن ع��صم .  -
الخ�تمة :ت�صتمل علي النت�ئج والتو�صي�ت.  -

هيكل البحث:

تليه� خ�تمة فه�ر�ض تف�صيلية ج�ءت علي  واأربعة مب�حث  ا�صتمل هذا البحث علي مقدمة 
النحو الت�لي:

المبحث االأول : التعريف  ب�لقراءات ، الر�صم العثم�ني.  -

المبحث الث�ني : اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من   -
اأول �صورة البقرة اإلي اآخر �صورة الن�ص�ء.

المبحث الث�لث : اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من   -
اأول �صورة الم�ئدة اإلي اآخر �صورة االأعراف.

المبحث الربع : اختالف الر�صم في الكلم�ت القرءانية  التي وردت فيه� قراءت�ن من   -
اأول �صورة التوبة اآخر �صورة االإ�صراء.

الخ�تمة :ا�صتملت علي النت�ئج والتو�صي�ت  -

فهر�ض الم�ص�در والمراجع  -
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المبحث االأول

التعريف بالقراءات والر�شم العثماني:

اأواًل: القراءات

القراءات جمع قراءة، والقراءة م�صدر للفعل قراأ، وهذا الفعل ي�أتي بمعنى ال�صم والجمع 
يق�ل: قراأت ال�صيء قراآنً� اأي: �صممته وجمعت بع�صه اإلى بع�ض، و�صمي القراآن قراآنً� الأنه 

يجمع ال�صور في�صم بع�صه� اإلي بع�ض)3(  .
اأم� القراءات في اال�صطالح فله� تعريف�ت كثيرة منه�:

تعريف االإم�م الزرك�صي:)اختالف األف�ظ الوحي في الحرف وكيفيته� من تخفيف وت�صديد 
وغيره�()4(.

وعرفه� االإم�م الدمي�طي:)علم يعلم منه اتف�ق الن�قلين لكت�ب اهلل تع�لي واختالفهم في 
الحذف االإثب�ت والتحريك والت�صكين والف�صل والو�صل وغير ذلك من هيئة النطق واالإبدال 

وغيره من حيث ال�صم�ع()5( .
وعرفه� االإم�م ابن الجزري:)علم بكيفية اأداء كلم�ت القراآن واختالفه� مع عزو كل وجه لن�قله()6(

ثانيًا: الر�شم والم�شحف

يطلق الر�صم في لغة العرب ويراد به العالمة، واأ�صله االأثر، اأي:اأثر الكت�بة في اللفظ، ور�صم 
كل �صئ اأثره، يق�ل َر�َصَم على كذا، وَر�َصَم اإذا كتب، ومنه َر�ْصُم الكت�ب.

والم�صحف في اللغة: هو الج�مع لل�صحف المكتوبة بين الدفتين، اأي: بين الجلدتين - ثم 
�ص�ر ا�صمً� لم� ي�صم ال�صحف التي كتب فيه� القراآن الكريم)7(.

�ض م� �صبق فى: اأن ر�صم الم�صحف: هو العالم�ت الحرفية المنقو�صة فيه. ونلخٍّ
التعريف اال�صطالحي للر�صم: هو م� كتب به ال�صح�بة الم�ص�حف واأكثره موافق لقواعد الر�صم 

القي��صي اأو الر�صم االإمالئي اإال اأن م� خ�لفه في اأ�صي�ء قد كتبت علي هيئة مخ�صو�صة)8(.

ط3  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق:  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  اال�سحاح   -3
)1404ه_1984م(، دار املاليني، بريوت، لبن�ن، ب�ب االألف ف�صل الق�ف 64/1

4- الربهان يف علم القراآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهدار الزرك�سي، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط1، 
دار اإحي�ء الكتب العربية،عي�صي الب�بي احللبي و�صرك�ءه، 318/1

مهرة،  :اأن�س  حتقيق  الدمياطي،  الغني  عبد  بن  حممد  بن  ع�سر،اأحمد  الأربعة  القراءات  يف  الب�سر  ف�سالء  5-اإحتاف 
ط1)1419ه_م1998(، دار الكتب العلمية ، بريوت، 6/1

6-منجد املقرئني ومر�سد الطالبني،ابن اجلزري، ط1،  )1420ه_1999م( دار الكتب العلمية ،بريوت، 9/1
7- البديع يف ر�سم م�ساحف عثمان، ابن عبداهلل حممد بن يو�سف اجلهني، ط1)1998م( دار اإ�صبيلي� ، الري��ض،13/1

8- ايقاظ الأعالم جلوب اتباع امل�سحف االإمام، ال�سيخ حبيب اهلل بن يابي ال�سنقيطي، ط1)1972م( ،مكتبة املعرفة ، 10/1
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علة ن�شب الر�شم العثماني اإلي عثمان بن عفان:

ي�صمى هذا الر�صم، ب�لر�صم العثم�ني ، ن�صبًة اإلي �صيدن� عثم�ن بن عف�ن ر�صي اهلل عنه هذه 
الن�صبة ال تعني اأنه اخترعه من تلق�ء نف�صه، اأو خ�لف فيه ر�صمً� تم بين يدي النبي �صلي اهلل 
عليه و�صلم، واإنم� ن�صب اإليه ؛الأنه ن�صره واأذاعه في االآف�ق، وعممه بعد اأن نقله من �صحف 
اأبي بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه ومم� ك�ن مع ال�صح�بة، مع وفرة ال�صهود الذين  �صيدن� 

�صهدوا ب�أن م� معهم كتب بين يدي ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم)9(.

9- دليل احلريان علي مورد الظماآن يف فني الر�سم وال�سبط، اإبراهيم املراغني التون�سي ، حتقيق :عبد ال�سالم 
البكاري،ط1)2005م( ، مركز الرتاث الثق�ف املغربي ، الدار البي�ص�ء 12/1
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 المبحث الثاني
اختالف الر�شم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من اأول �شورة 

البقرة اإلي اآخر �شورة الن�شاء.

�شورة البقرة:

لفظ )وق�لوا( من قوله تع�لي: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ (   )البقرة:116(
الم�ص�حف  بقية  ق�لوا(، وكتبت في  واو قبل)  بغير  ال�ص�مي )ق�لوا(  الم�صحف  كتبت في 

)وق�لوا( ب�لواو)10( 

القراءات:

قراأ ابن ع�مر )ق�لوا( بغير واو ،لتتفق القراءة مع ر�صم الم�صحف ال�ص�مي، وقراأ الب�قون 
من الع�صرة )وق�لوا( ب�لواو ، لتتفق مع بقية الم�ص�حف)11.

التوجيه:
من قراأ بدون واو، اأنه عل اال�صتئن�ف، ومن قراأ ب�لواو، اأنه لعطف الجملة على مثله�)12(

ولفظ)وو�صي( من قوله تع�لي: )ہ ہ ہ ہ(   )البقرة:132( 

بقية  في  وكتبت  الواوين،  بين  ب�ألف  )واأَْو�صى(  وال�ص�م  المدينة  اأهل  م�ص�حف  في  كتبت 
الم�ص�حف)وو�صى( بغير األف)13(.

القراءات:

قرا ن�فع واأبو جعفر وابن ع�مر )واأَْو�صى( بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف ال�ص�د، 
معدي ب�لهمزة وهي موافقة لر�صم الم�صحف المدني وال�ص�مي.

ب�لت�صعيف،  معدي  ال�ص�د  ت�صديد  مع  الهمزة  بحذف  الع�صرة)وو�صى(  من  الب�قون  وقراأ 
وهي موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)14(.

التوجيه:
ل، واأنزل()15( اأنهم� لغت�ن مثل:)نزَّ

10- املقنع يف ر�سم م�ساحف الأم�سار، اأبو عمرو الداين ، عثمان بن �سعيد، ط1،دار الفكر، بريوت ،106/1 
11- املهذب يف القراءات الع�سر ملحمد �سامل حمي�سن، ط2 ،)1994م(، مكتبة الكلي�ت االأزهرية، م�صر   ،70/1
12- الك�سف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، اأبي مكي حممد بن اأبي طالب القي�سي،ط1 ، )260/1989،1

13-الن�سر يف القراءات الع�سر، حممد بن حممد امل�سهور بابن اجلزري،ط1 ،    دار الكتب العلمية، بريوت ،220/2 
14- اإحتاف ف�سالء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر، اأحمد بن حممد البنا الدمياطي،ط1،مكتبة الكلي�ت االأزهرية،148/1

15- احلجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن حممد بن زجنلة ، حتقيق: �سعيد الأفغاين،ط5)1422ه_2002م( ،115/1
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�شورة اآل عمران:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تع�لي:  قوله  من  لفظ)و�ص�رعوا( 
پ پ ڀ ڀ ڀ (   )اآل عمران:133(

كتبت في م�ص�حف اأهل المدينة وال�ص�م )�ص�رعوا( بغير واو قبل ال�صين وفي بقية الم�ص�حف 
ب�لواو)16(.

القراءات:

الم�صحف  لر�صم  موافقة  وهي  الواو،  بحذف  جعفر)�ص�رعوا(  واأبو  ع�مر  وابن  ن�فع  قراأ 
المدني وال�ص�مي.

وقراأ الب�قون من الع�صرة)و�ص�رعوا( ب�إثب�ت الواو، وهذه القراءة موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)17(.

التوجيه:

من قراأ بغير واو اأنه على اال�صتئن�ف، ومن قراأ ب�لواو عطفً�)18( على قوله تع�لي: )ی 
ی ی ی جئ (   )اآل عمران:132(

ولفظ )الزبر ،والكت�ب( من قوله تع�لي: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ (   )اآل عمران:184(

الكلمتين،         في  ب�ء  بزي�دة  وب�لكت�ب(  ال�ص�م)وب�لزبر  اأهل  م�ص�حف  في  الكلمت�ن  كتبت 
وكتبت في بقية الم�ص�حف) والزبر والكت�ب( بغير ب�ء فيهم�)19(.

القراءات:

الم�صحف  لر�صم  موافقة  وهي  الواو  بعد  موحدة  ب�ء  بزي�دة  ع�مر)وب�لزبر(  ابن  قراأ 
موافقة  وهي  الواو،  بعد  موحدة  ب�ء  بزي�دة  )وب�لكت�ب(  عنه  بخلف  ه�ص�م  وقراأ  ال�ص�مي، 

لر�صم الم�صحف ال�ص�مي اأي�صً�.

 وقراأ الب�قون من الع�صرة )والزبر والكت�ب( بحذف الب�ء فيهم�، وهي موافقة لر�صم بقية 
الم�ص�حف)20(.

16- �سمري الطالبني،  يف ر�سم و�سبط الكتاب املبني ،ال�سيخ ال�سباَّع ،ط1، مكتبة الق�هرة ، 101/1
17- الن�سر يف القراءات الع�سر ،حممد بن حممد اجلزري،ط2،دار ال�صح�بة، بريوت ،242/2

18- تف�سر زاد امل�سري يف علم التف�سري،عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي،ط3 ، املكتب االإ�صالمي، بريوت ،451/1
19- املقنع ف ر�صم امل�ص�حف،106/1

20- ال�سبعة يف القراءات، الإمام اأبي بكر اأحمد بن مو�سي بن العبا�س بن جماهد،ط2،دار ال�صح�بة ،بريوت  ،221/1
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التوجيه:

من قراأ بزي�دة الب�ء، اأن الب�ء واإن ك�ن م�صتغنًى عنه� ب�لب�ء االأولى الح��صلة في  البين�ت، 
اأغنت  قد  الواو  الأن  الب�ء،  بغير  قراأ  ومن  الت�أكيد،  من  �صربً�  المعطوف  في  اإع�دته�  ف�إن 

ب�إ�صراكه� عن تكرير الع�مل)21(

�شورة الن�شاء:

لفظ )قليل( من قوله تع�لي: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  (   )الن�ص�ء:66(

كتبت في الم�صحف ال�ص�مي )قلياًل( ب�لن�صب، وهي في بقية الم�ص�حف ب�لرفع)22(.

 القراءات:

قراأ ابن ع�مر)  قلياًل( ب�لن�صب ، وهذه القراءة موافقة لر�صم م�صحف اأهل ال�ص�م.

بقية  لر�صم  موافقة   القراءة  وهذه   ، الالم  برفع  )قليٌل(  الع�صرة  من  الب�قون  وقراأ 
الم�ص�حف)23(.

التوجيه:
من قراأ ب�لن�صب ، اأنه على اال�صتثن�ء، ومن قراأ ب�لرفع اأنه من البدل في )فعلوه()24

                              

                              

21- احلجة الأبي زرعة،185/1
22- دليل احلريان �سرح مورد الظماآن،اإبراهيم املارغني،ط1، مكيبة الق�هرة،الق�هرة ،348/1

23- الك�صف،394/1
24- تف�سري فتح الرحمن ، للعليمي، ط2 ، )1419ه(  دار الكتب، بريوت ،150/2
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المبحث الثالث

اختالف الر�شم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان 

من اأول �شورة المائدة اإلي اآخر �شورة االأعراف.

�شورة المائدة:

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تع�لي:  قوله  من  )ويقول(  لفظ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ (   )الم�ئدة:53(

كتبت في م�ص�حف اأهل المدينة ، ومكة ،وال�ص�م )يقول( بغير واو.

وفي م�ص�حف اأهل الكوفة، والب�صرة، و�ص�ئر العراق)ويقول( ب�لواو)25(.

القراءات:

قراأ  ن�فع، وابن كثير، واأبو جعفر، وابن ع�مر)يقول( بحذف الواو ورفع الالم. وهذه القراءة 
موافقة لر�صم الم�صحف المدني ،والمكي ،وال�ص�مي

وقراأ اأبو عمرو ويعقوب)ويقوَل( ب�إثب�ت الواو، ون�صب الالم ، وهذه القراءة موافقة لر�صم 
الم�صحف الب�صري

وقراأ الب�قون من الع�صرة)ويقوُل( ب�إثب�ت الواو، ورفع الالم، وهذه القراءة موافقة لر�صم 
الم�صحف الكوفي)26(.

التوجيه:

اأنه على  الالم،  ورفع  ب�لواو  قراأ  ي�أتي(، ومن  الالم عطفً� على)اأن  ب�لواو ون�صب  قراأ  من 
اال�صتئن�ف، ومن قراأ بغير الواو ورفع الالم ، الأن الجملة ذكر من الجملة   المتقدمة ، فج�ز 

عطفه� عليه� ب�لواو)27( 

لفظ )يرتد( من قوله تع�لي: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ (   )الم�ئدة:54(
الق��صم بن  اأبو عبيد  بدالين، ق�ل  وال�ص�م )يرتدد(  المدينة  يرتّد( في م�صحف  كتبت ) 

25- دليل احلريان،348/1
26- اإحتاف ف�سالء الب�سر201/1

27- اإبراز املعاين من حرز الأماين يف القراءات ال�سبع، الإمام عبد الرحمن بن اإ�سماعيل،املعروف باأبي �سامة،ط3 ،دار 
ال�صح�بة، بريوت ،430/1



د. مهند بابكر مو�سي البدوي

مجلة ت�أ�صيل العلوم 10

�صالم: وهكذا راأيته� في االإم�م بدالين، وكتبت في بقية الم�ص�حف )يرتّد( بدال واحدة)28(.
القراءات:

قراأ ن�فع وابن ع�مر واأبو جعفر)يرتدد( بدالين ، االأولى مك�صورة ، والث�نية �ص�كنة مع فك 
االإدغ�م ، وهذه القراءة توافق ر�صم م�صحف اأهل المدينة وال�ص�م.

وقراأ الب�قون من الع�صرة )يرتّد( بدال واحدة مفتوحة م�صددة على االإدغ�م، وهذه القراءة 
موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)29(.

التوجيه:

فيه  ج�ز  الج�زم  عليه  دخل  اإذا  الثالثي  الم�صعف  الفعل  حكم  اأن  االإدغ�م،  بفك  قراأ  من 
االإدغ�م وفكه، ومن قراأ بدال واحدة ،اأنه على االإدغ�م ، واالإدغ�م لغة تميم وفك االإدغ�م 

لغة اأهل الحج�ز)30(

�شورة االأنعام:

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  تع�لي:  قوله  من  )وللدار(  لفظ 
ھ ھ ھ ے ے (   )االأنع�م:32(

ار( بالمين)31( كتبت في م�صحف اأهل ال�ص�م)وَلَدار( بالم واحدة، وكتبت في �ص�ئر الم�ص�حف )وللدَّ
القراءات:

قراأ ابن ع�مر )ولدار( بالم واحدة وتخفيف الدال، وخف�ض الت�ء من  )االآخرِة( ، وهذه 
القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

ار( بالمين مع ت�صديد الدال ، وهذه القراءة موافقة لر�صم  وقراأ الب�قون من الع�صرة)وللدَّ
بقية الم�ص�حف)32(.

التوجيه:

من قراأ  بالم واحدة وجر )االآخرة( ، على اأن الالم لالبتداء و)االآخرة( م�ص�ف اإليه.
ومن قراأ بالمين ورفع الت�ء من )االآخرة (، على اأنهم� الم االبتداء والم التعريف، و)االآخرة ( 

مرفوعة علي اأنه� نعت) للدار()33(

28- املقنع،107/1
29- الن�صر،255/2

30- املغني يف توجيه القراءات الع�سر،حممد �سامل  حمي�سن ،ط1،املدينة املنورة 2/ )20_21(
31- �صمريالط�لبني،102/1

32- الن�صر،257/2
33- الك�صف،429/1
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لفظ)اأنج�ن�( من قوله تع�لي: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ (   )االأنع�م:63(

كتبت)گ( في م�صحف اأهل الكوفة بي�ء من غير ت�ء، وكتبت في �ص�ئرالم�ص�حف)اأنجيتن�( 
ب�لي�ء والت�ء)34(.

القراءات:

قراأ ع��صم وحمزة والك�ص�ئي وخلف الع��صر)گ( ب�ألف بعد الجيم من غير ي�ء وال ت�ء، 
بلفظ الغيب، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف الكوفي، وقرا الب�قون )اأنجيتن�( بي�ء 
تحتية �ص�كنة بعد الجيم، وبعده� ت�ء فوقية مفتوحة، على الخط�ب، وهذه القراءة موافقة 

لر�صم بقية الم�ص�حف)35(.

التوجيه:

من قراأ )گ( ب�ألف بعد الجيم من غير ي�ء وال ت�ء ، اأنه على الغيب، ومن قراأ )اأنجيتن�( 
بي�ء تحتية �ص�كنة بعد الجيم وبعده� ت�ء فوقية مفتوحة، اأنه على الخط�ب)36(

ولفظ )�صرك�وؤهم( من قوله تع�لي: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې (   )االأنع�م:137(

كتبت )�صرك�وؤهم( في م�صحف اأهل ال�ص�م)�صرك�ئهم( ب�لي�ء �صورة للهمزة، وكتبت في 
�ص�ئر الم�ص�حف)�صرك�وؤهم( ب�لواو �صورة للهمزة)37(.

القراءات:

بن�صب  و)اأوالَدهم(  الالم،  برفع  ،و)قتُل(  الي�ء  وك�صر  الزاي  ابن ع�مر)ُزيِّن( ب�صم  قراأ 
الدال، و)�صرك�ِئهم( ب�لخف�ض، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

و)اأوالِدهم(  الالم،  بن�صب  و)قتَل(  والي�ء،  الزاي  بفتح  الع�صرة)َزيَّن(  من  الب�قون  وقراأ 
ب�لخف�ض، )و�صرك�وؤُهم( ب�لرفع، وهذه القراءة موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)38(.

34- املقنع،107/1
35- الن�صر،259/2

36- املغني،54/2
37- املقنع،107/1

38- حتبري التي�سري يف القراءات الع�سر ، ابن اجلزري، ط1، دار الفرق�ن ، بريوت ،365/1
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التوجيه:

من قراأ)ُزيِّن( ب�صم الزاي وك�صر الي�ء ،و)قتُل( برفع الالم، على اأنه� ن�ئب ف�عل،وهو م�ص�ف 
و)اأوالَدهم( بن�صب الدال، على اأنه مفعول به و)�صرك�ِئهم( ب�لخف�ض،على اأنه م�ص�ف اإليه، 
ومن قراأ)َزيَّن( بفتح الزاي والي�ء، اأنه مبنٌي للف�عل و)قتَل( بن�صب الالم، على اأنه مفعول به 

و)اأوالِدهم( ب�لخف�ض، على االإ�ص�فة )و�صرك�وؤُهم( ب�لرفع، على اأنه ف�عل)39(

�شورة االعراف:

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تع�لي:  قوله  من  لفظ)تذكرون( 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ (   )االأعراف:3(

بقية  في  وكتبت  والت�ء،  ب�لي�ء  )يتذكرون(  ال�ص�م  اأهل  م�صحف  في  )تذكرون  كتبت 
الم�ص�حف )تذكرون( ب�لت�ء من غير ي�ء)40(.

القراءات:

قراأ ابن ع�مر )يتذكرون( بي�ء قبل الت�ء علي الغيبة، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

الذال،  الي�ء وتخفيف  الع��صر)تذكرون( بحذف  ،والك�ص�ئي، وخلف  وقراأ حف�ض، وحمزة 
وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف الكوفي.

لر�صم  موافقة  القراءة  وهذه  الذال  وت�صديد  ب�لت�ء  كرون(  )تذَّ الع�صرة  من  الب�قون  وقراأ 
الم�صحف المدني والمكي والب�صري)41(.

التوجيه:

من قراأ )يتذكرون( بي�ء قبل الت�ء، اأنه� على االإلتف�ت من الخط�ب اإلي الغيبة، ومن قراأ )تذكرون(
كرون( ب�لت�ء وت�صديد الذال)42( بحذف الي�ء وتخفيف الذال، اأنه االأ�صل، ومن قراأ )تذَّ

لفظ )وم� كن�( من قوله تع�لي:) ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب (   )االأعراف:43(

 كتبت في م�صحف اأهل ال�ص�م )م� كّن�( بدون واو، وكتبت في �ص�ئر الم�ص�حف ب�لواو)43( 

39- الك�صف،1/ )453   _454(
40- دليل احلريان،348/1

41- املهذب يف القراءات الع�سرة، حممد �سامل حمي�سن، ط1، مكتبة الق�هرة، الق�هرة ،235/1
42- الك�صف،460/1

43- �صمري الط�لبني،102/1
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القراءات:

قراأ ابن ع�مر )م� كن�( بحذف الواو، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

وقراأ الب�قون من الع�صرة )وم�كن�( ب�إثب�ت الواو وهذه القراءة موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)44(.
التوجيه:

من قراأ)م� كن�( بحذف الواو،على اأن قوله تع�لي: ) ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ (  مو�صح

لقوله تع�لي: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ (، ومن قراأ)وم�كن�( ب�إثب�ت الواو،اأنه 
علي اال�صتئن�ف اأو الح�ل)45(

ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ( تع�لي:  قوله  من  المالأ(  ولفظ)ق�ل 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ (   )االأعراف:75((   )االأعراف:74(

بقية  في  وكتبت   ، )ق�ل(  قبل  واو  بزي�دة  المالأ(  )وق�ل  ال�ص�م  اأهل  م�ص�حف  في  كتبت 
الم�ص�حف)ق�ل المالأ( بدون واو)46(.

القراءات:

قراأ ابن ع�مر)وق�ل المالأ( بزي�دة واو قبل )ق�ل(، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

وقراأ الب�قون من الع�صرة)ق�ل المالأ( بدون واو قبل )ق�ل(، وهذه القراءة موافقة لر�صم 
بقية الم�ص�حف)47(.

التوجيه:

من قراأ)وق�ل المالأ( بزي�دة واو قبل )ق�ل(،اأنه عطفه علي م�قبله،ومن قراأ)ق�ل المالأ( 
بدون واو قبل )ق�ل( اكتف�ء ب�لربط المعنوي)48(

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تع�لي:  قوله  من  ولفظ)اأنجين�كم( 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک ک ک گ گ (   )االأعراف:141(
44- الن�صر،269/2
45- املغني،128/2

46- املقنع،107/1_108
47- املهذب،344/1
48- الك�صف،467/1
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�ص�ئر  في  وكتبت  نون،  وال  ي�ء  غير  من  ال�ص�م)اأنج�كم(  اأهل  م�صحف  في  كتبت 
الم�ص�حف)ڇ( ب�لي�ء والنون)49(.

القراءات:

قراأ ابن ع�مر )اأنج�كم( ب�ألف بعد الجيم من غير ي�ء وال نون، وهذه القراءة موافقة لر�صم 
الم�صحف ال�ص�مي.

موافقة  القراءة  وهذه  بعده�،  واألف  ونون  بي�ء  الع�صرة )ڇ(  الب�قون من  وقراأ 
لر�صم بقية الم�ص�حف)50(.

التوجيه:

من قراأ )اأنج�كم( ب�ألف بعد الجيم من غير ي�ء وال نون، اأن على التوحيد.
ومن قراأ )ڇ( بي�ء ونون واألف بعده�، اأنه على الجمع)51(

49- دليل احلريان،315/1
50- الن�صر،271/2
51- املغني ،156/2



ل من القرءاآن جمعًا ودرا�سة وتوجيهًا اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�سف الأوَّ

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

المبحث الرابع

اختالف الر�شم في الكلمات القرءانية  التي وردت فيها قراءتان 

من اأول �شورة التوبة اإلي اآخر �شورة االإ�شراء

�شورة التوبة:

لفظ)تحته�( من قوله تع�لي)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ (   )التوبة:100(
كتبت في م�صحف اأهل مكة)من تحته�( بزي�دة )من( ، وكتبت في بقية الم�ص�حف)تحته�( 

بغير )من()52(.

القراءات:

قراأ ابن كثير)من تحته�( بزي�دة )من( قبل )تحته�( مع جر الت�ء ب�لك�صرة، وهذه القراءة 
موافقة لر�صم الم�صحف المكي.

القراءة  الت�ء من)تحته�(، وهذه  الع�صرة )تحته�( بحذف )من( وفتح  الب�قون من  وقراأ 
موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)53(.

التوجيه:

 من قراأ)من تحته�( بزي�دة )من( قبل )تحته�( مع جر الت�ء ب�لك�صرة ،اأنه� البتداء الغ�ية، 
ومن قراأ)تحته�( بحذف )من( وفتح الت�ء من)تحته�(، اأنه ذهب به� مذهب الظرف)54(

تنبيه:

اتفق القراء الع�صرة علي القراءة ب�إثب�ت )من( قبل )تحته�( في �ص�ئر القراآن الكريم عدا 
المو�صع المتقدم الذي فيه الخالف، وقد اجتمعت جميع الم�ص�حف علي ر�صم )من( قبل 

)تحته�( غير المو�صع المتقدم

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تع�لي:  قوله  من  الذين(  لفظ) 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ (   )التوبة:107(
52- املقنع،108/1
53-الن�صر،280/2 

54- الكوكب الدريُّ يف �سرح طيبة ابن اجلزري، حممد �سادق قمحاوي، املكتبة الأزهرية للرتاث، 
القاهرة،ط1)1432ه،2011( 331/1
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�ص�ئر  في  وكتبت  واو،  بغير  وال�ص�م)الذين(  المدينة  اأهل  م�صحف  في  كتبت 
الم�ص�حف)والذين( ب�لواو)55(.

القراءات:

قراأ ن�فع ، وابن ع�مر ، واأبو جعفر) الذين( بحذف الواو التي قبله�، وهذه القراءة موافقة 
لر�صم م�صحف المدينة وال�ص�م.

موافقة  القراءة  وهذه   ، الذين(  قبل)  الواو  ب�إثب�ت  والذين(  الع�صرة)  من  الب�قون  وقرا 
لر�صم بقية الم�ص�حف)56(.

التوجيه:

من قراأ  بحذف الواو،اأنه علي ا�صتئن�ف ق�صة بع�ض المن�فقين، ومن قراأ ب�لواو، اأنه عطف 
علي ق�ص�صهم المتقدمة)57(

�شورة يون�س:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تع�لي:  قوله  من  )ي�صيركم(  لفظ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ (   )يون�ض:22(

الم�ص�حف  �ص�ئر  وكتبت في  وال�صين،  ب�لنون  ال�ص�م )ين�صركم(  اأهل  كتبت في م�ص�حف 
)ي�صيركم( ب�ل�صين والي�ء)58(.

القراءات:

�صين  النون  وبعد  �ص�كنة،  نون  وبعده�  بي�ء مفتوحة  ،واأبو جعفر)ين�صركم(  ابن ع�مر  قراأ 
معجمة م�صمومة، وهذه القراءة موافقة لر�صم الم�صحف ال�ص�مي.

وقراأ الب�قون من الع�صرة)ُي�َصّيركم( بي�ء م�صمومة، بعده� �صين مهملة مفتوحة، وبعده� ي�ء 
مك�صورة م�صددة، وهذه القراءة موافقة لر�صم بقية الم�ص�حف)59(.

التوجيه:

من قراأ)ين�صركم( بي�ء مفتوحة وبعده� نون �ص�كنة، وبعد النون �صين معجمة م�صمومة،اأنه 
ي�ء  وبعده�  مفتوحة،  مهملة  �صين  بعده�  م�صمومة،  بي�ء  قراأ)ُي�َصيَّركم(  ومن  الن�صر،  من 

مك�صورة م�صددة،اأنه من الت�صيير، اأي: يحملكم علي ال�صير)60(
55-�صمري الط�لبني ،103/1

56-املهذب،284/1 
57- الكوكب الدريُّ يف �سرح طيبة ابن اجلزري331/1

58- املقنع،108/1
59-الن�صر،281/2

60-حجة القراءات،323/1 



ل من القرءاآن جمعًا ودرا�سة وتوجيهًا اختالف الر�سم في الكلمات القرءانية التي وردت فيها قراءتان من الن�سف الأوَّ

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

�شورة االإ�شراء:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تع�لي:  قوله  من  لفظ)قل( 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۋ (   )االإ�صراء:93(
بقية  في  وكتبت  الق�ف،  بعد  ب�ألف  )ق�ل(  وال�ص�م  مكة  اأهل  م�ص�حف  في  كتبت 

الم�ص�حف)قل( بغير األف)61(.

القراءات:

موافقة  القراءة  وهذه  بعده�،  األف  ب�إثب�ت  الق�ف  بفتح  ع�مر)ق�ل(  كثير،وابن  ابن  قراأ 
لر�صم الم�صحف المكي وال�ص�مي

الع�صرة)قل( ب�صم الق�ف وحذف االألف، وهذه القراءة موافقة لر�صم  الب�قون من   وقراأ 
بقية الم�ص�حف)62( .

التوجيه:

النبي �صلى اهلل عليه  ق�له  اإخب�ر عم�  بعده�،اأنه  األف  ب�إثب�ت  الق�ف  بفتح  قراأ)ق�ل(  من 
و�صلم ردًا على م� طلبه الكف�ر، ومن قراأ)قل( ب�صم الق�ف وحذف االألف،على اأنه فعل اأمر 
من اهلل تع�لى لنبيه )محمد(�صلى اهلل عليه و�صلم لينزه اهلل تع�لى ردًا علي على م� طلبه 

الكف�ر)63(.

61- دليل احلريان،352/1
62-الن�صر،309/2 
63- املغني،356/2
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الخاتمة: 

الحمد هلل الذي وفقني الإتم�م هذا البحث الذي ال اأدعي اأني قد وفيته حقه،  ولكني بذلت 
و�صع جهدي ، وم� ي�صر اهلل  لي ،وبعد هذا الجهد  تو�صل الب�حث اإلى النت�ئج االآتية :

م حروفه  علم ال�صبط لي�ض توقيفيً� ؛بل هو اجته�د من العلم�ء لي�صهل به قراءة القراآن وُيَقوَّ  -
على النحو ال�صحيح ،اأم� علم الر�صم فهو توقيفي عن النبي �صلي اله عليه و�صلم .

-  علم ال�صبط تطور على مر الزم�ن واتخذ اأ�صك�اًل مختلفة وتم�صك بع�ض الن��ض ب�لقديم 
مم� �صبب لب�صً� ووهمً� في الزمن الح��صر،بينم� علم الر�صم ح�فظ على �صكله .

ا�صتط�ع الر�صم العثم�ني اأن يح�فظ على كثير من اللغ�ت التي لواله م� ُعرفت  -

 وم� و�صلت اإلين�.

كتبت الكلم�ت بر�صمين مختلفين في الم�ص�حف العثم�نية ليتفق ر�صم كل م�صحف مع   -
القراءة التي يقراأ به� ، اإذ لو كتبت الم�ص�حف كله� بر�صم واحد لم� ك�ن هن�لك م� يدل 

على اإحدى القراءتين

اتفق القراء الع�صرة على القراءة ب�إثب�ت )من( قبل )تحته�( في �ص�ئر القراآن الكريم   -
الم�ص�حف علي ر�صم  الذي فيه الخالف، وقد اجتمعت جميع  المتقدم  المو�صع  عدا 

)من( قبل )تحته�( غير المو�صع المتقدم

       يو�صي الب�حث ب�الآتي:

القراآنية  القراءات  في  متخ�ص�صة  الع�لم  دول  جميع  من  ع�لمية  علمية  هيئة  تكوين   -
وعلومه� تكون مرجعية للع�لم اأجمع في طب�عة الم�صحف ال�صريف بجميع رواي�ته وال 

يوؤذن بطب�عة م�صحف في الع�لم اإال عبره�.

اإن علم القراءات والعلوم التي تتعلق به مثل)ر�صم القراآن و�صبط القراآن، والفوا�صل(   -
هي من العلوم الن�درة جدًا ،لذلك اأو�صي المخت�صين في هذا المج�ل بكثرة البحث فيه 

حتى تعم الف�ئدة ونح�فظ على هذا العلم .
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الم�شادر والمراجع:

 )1( القراآن الكريم برواية حف�ض عن ع��صم

)2( اال�صح�ح ت�ج اللغة و�صح�ح العربية، اإ�صم�عيل بن حم�د الجوهري،تحقيق: اأحمد عبد 
الغفور عطار، ط3 )1404ه_1984م(، دار الماليين، بيروت، لبن�ن 

)3( البره�ن في علم القراآن، بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهدار الزرك�صي، تحقيق: 
الحلبي  الب�بي  العربية،عي�صي  الكتب  اإحي�ء  دار  ط1،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد 

و�صرك�ءه، 

الغني  عبد  بن  محمد  بن  ع�صر،اأحمد  االأربعة  القراءات  في  الب�صر  ف�صالء  )4(اإتح�ف 
الدمياطي، تحقيق :اأن�س مهرة، ط1)1419ه_م1998(، دار الكتب العلمية ، بيروت، 

دار  )1420ه_1999م(  ط1،   الجزري،  الطالبين،ابن  ومر�سد  المقرئين  )5(منجد 
الكتب العلمية ،بيروت، 

)6( البديع في ر�سم م�ساحف عثمان، ابن عبداهلل محمد بن يو�سف الجهني، ط1)1998م( 
دار اإ�صبيلي� ، الري��ض

 )7( اإيق�ظ االأعالم لوجوب اإتب�ع الم�صحف االإم�م، ال�صيخ حبيب اهلل بن ي�بي ال�صنقيطي، 
ط1)1972م( ،مكتبة المعرفة 

)8( دليل الحيران علي مورد الظم�آن في فني الر�صم وال�صبط، اإبراهيم المراغني التون�صي 
، تحقيق :عبد ال�سالم البكاري،ط1)2005م( ، مركز التراث الثق�في المغربي ، الدار 

البي�ص�ء 

�سعيد، ط1،دار  بن  ، عثمان  الداني  اأبو عمرو  الأم�سار،  ر�سم م�ساحف  المقنع في   )9(
الفكر،بيروت   

)10( المهذب في القراءات الع�سر لمحمد �سالم محي�سن، ط2 ،)1994م(، مكتبة الكلي�ت 
االأزهرية، م�صر   

ط�لب  اأبي  بن  محمد  مكي  اأبي  وحججه�،  وعلله�  القراءات  وجوه  عن  الك�صف   )11(
القي�سي،ط1 ، )  1989 (



د. مهند بابكر مو�سي البدوي

مجلة ت�أ�صيل العلوم 20

البن�  محمد  بن  ع�صر،اأحمد  االأربعة  القراءات  في  الب�صر  ف�صالء  اإتح�ف   )12(
الدمياطي،ط1،مكتبة الكلي�ت االأزهرية

�صعيد  تحقيق:   ، زنجلة   بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  زرعة  الأبي  القراءات  الحجة   )13(
الأفغاني،ط5)1422ه_2002م( 

مكتبة  ،ط1،  ال�سباَّع  ،ال�سيخ  المبين  الكتاب  و�سبط  ر�سم  في  الطالبين،   �سمير   )14(
الق�هرة 

)15( الن�سر في القراءات الع�سر ،محمد بن محمد الجزري،ط2،دار ال�صح�بة، بيروت 

)16( تف�سر زاد الم�سير في علم التف�سير،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،ط3 ، 
المكتب االإ�صالمي،بيروت 

مج�هد،  بن  العب��ض  بن  مو�صي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  االإم�م  القراءات،  في  ال�صبعة   )17(
ط2،دار ال�صح�بة ،بيروت  

)18( تف�سير فتح الرحمن ، للعليمي، ط2 ، )1419ه(  دار الكتب، بيروت 

بن  الرحمن  عبد  االإم�م  ال�صبع،  القراءات  في  االأم�ني  حرز  من  المع�ني  اإبراز   )19(
اإ�سماعيل، المعروف باأبي �سامة، ط3 ،دار ال�صح�بة، بيروت 

)20( المغني في توجيه القراءات الع�سر،محمد �سالم  محي�سن ،ط1،المدينة المنورة 

)21( تحبير التي�سير في القراءات الع�سر ، ابن الجزري، ط1، دار الفرق�ن ، بيروت 

)22( المهذب في القراءات الع�سرة، محمد �سالم محي�سن، ط1، مكتبة الق�هرة، الق�هرة 

)23( الكوكب الدريُّ في �صرح طيبة ابن الجزري، محمد �ص�دق قمح�وي، المكتبة االأزهرية 
للتراث، القاهرة،ط1)1432ه،2011( 331/1
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 منهج التف�شير المو�شوعي في اأبحاث التف�شير واالإعجاز العلمي في القراآن الكريم

)1(
د. مرهف عبد الجبار �شقا  

الم�شتخل�س  

ج�ء هذا البحث بعنوان:)منهج التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز العلمي 
في القراآن الكريم(، وتتجلى اأهمية التف�صير المو�صوعي في اتج�ه التف�صير واالإعج�ز العلمي 
للقراآن في كون هذه الطريقة تعطي ت�صورًا كليً� متك�ماًل للق�ص�ي� الكونية في القراآن الكريم 
كله، ونظرا لعدم و�صوح الكت�بة ب�أ�صلوب التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث االإعج�ز العلمي؛ 
الح�صو  ليبتعد عن  به  ويعمل  االتج�ه  بهذا  ي�صتغل  لمن  راأيت �صرورة و�صع منهج من�صبط 
والزي�دات التي ي�صيع الق�رئ به�، وكم� هدف البحث اإلى و�صع القواعد العلمية الخ��صة 
و�صع   ، المو�صوعي  التف�صير  القراآن بطريقة  في  العلمي  واالإعج�ز  العلمي  التف�صير  ب�تج�ه 
خطة علمية منهجية الأبح�ث التف�صير العلمي واالإعج�ز العلمي يكون منطلقه� اآي�ت القراآن 
مو�صوع�ت،  وتن�ول  الكريم،  القراآن  على  اإ�صق�طه�  المراد  الكونية  العلوم  ولي�ض  الكريم 
واالإعج�ز  التف�صير  ق�ص�ي�  في  المو�صوعي  التف�صير  منهج  ونقد،  عر�ض  الك�تبين  من�هج 
النت�ئج  اإلى  فيه  وتو�صلت  الث�ني،  المبحث  في  المر�صوم  للمنهج  تطبيقي  نموذج  العلمي، 
االآتية، مراحل التف�صير المو�صوعي في التف�صير واالإعج�ز العلمي هي:اختي�ر المو�صوع، و�صع 
خطة منهجية للبحث، اال�صتقراء والجمع، ترتيب االآي�ت وت�صنيفه�،البحث التف�صيري: وفيه 
واالهتم�م ب�للغة العربية  يجب اأن يراَعى الم�ص�ئل االآتية، االهتم�م ب�أ�صب�ب النزول اإن وجد،ـ 
االإ�صرائيلي�ت،   من  والحذر  ب�لمنقول،  االهتم�م  و  القراآني،  ب�ل�صي�ق  واالهتم�م  وعلومه�، 
منهج التع�مل مع العلوم الكونية: يجوز في التف�صير العلمي اال�صت�صه�د ب�لنظري�ت العلمية 
ذات البره�ن العلمي؛ وب�لحق�ئق من ب�ب اأولى، اأم� في االإعج�ز العلمي فال يجوز اال�صت�صه�د 
اإال ب�لحق�ئق العلمية الث�بتة، واأم� الفر�صي�ت والت�صورات فال يجوز اال�صت�صه�د به� مطلقً�، 
بل ينبغي االقت�ص�ر على الداللة اللغوية فقط الأن الحجة فيه�، التف�صير واالإعج�ز العلمي في 
القراآن الكريم ذو ط�بع تخ�ص�صي جم�عي من علم�ء التف�صير والعلوم الكونية، وخل�صت 
اإلى التو�صي�ت الت�لية، اإن�ص�ء مركز اأبح�ث متك�مل من لج�ن علمية متخ�ص�صة في العلوم 
ال�صرعية والعلوم الكونية المختلفة لدرا�صة مو�صوع�ت القراآن الكريم في الق�ص�ي� الكونية 
وفق منهج التف�صير المو�صوعي، تقرير م�دة �صوابط التف�صير واالإعج�ز العلمي في الكلي�ت 

والمع�هد ال�صرعية.

1 - د. مرهف عبد الجب�ر �صق�اأ�صت�ذ م�ص�عد في التف�صير وعلوم القراآن ق�صم الدرا�ص�ت االإ�صالمية – كلية التربية – ج�معة المجمعة.
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المقدمة

الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل على �صيدن� محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين وبعد:

اأهمية المو�شوع:

لقد اأولت االأمة لهذا الكت�ب الرب�ني »القراآن العظيم« عن�ية ف�ئقة وبينته ب�أنواع من التبي�ن 
العلمي، فك�ن منه� اللغوي، وك�ن منه� الفقهي، وك�ن منه� الكالمي، وك�ن منه� االأثري...

ولكن  عنه،  غفلة  في  المتقدمون  يكن  لم  بي�ن  اإلى  االأمة  جهود  تتجه  اليوم  هي  وه�  الخ، 
حتمته ظروف االأمة واأو�ص�عه� الم�صطربة علميً� وثق�فيً� و�صي��صيً� اأال وهو التف�صير العلمي 
واالإعج�ز العلمي، اإذ �ص�ر هذا االتج�ه من التف�صير ي�صغل حيزا وا�صع� من الثق�فة االإ�صالمية 

واهتم�م الن��ض على ك�فة الم�صتوي�ت.

وقد انتهج العلم�ء لعر�ض هذا االتج�ه من التف�صير عدة طرق، ومن اأهمه� واأو�صعه� طريقة 
واالإعج�ز  التف�صير  اتج�ه  في  المو�صوعي  التف�صير  اأهمية  وتتجلى  المو�صوعي،  التف�صير 
العلمي للقراآن في كون هذه الطريقة تعطي ت�صورًا كليً� متك�ماًل للق�ص�ي� الكونية في القراآن 
الكريم كله، وتربط بين االآي�ت وتو�صح المجمالت وتحل الم�صكالت وتو�صح المبهم�ت اإم� 
من ب�ب تف�صير اآية ب�آية، اأو من ب�ب تكميل اآية ب�آية اأو من ب�ب تقييد اآية ب�آية..الخ، فيخرج 

الق�رئ بت�صور قراآني متك�مل حول الق�صية الكونية المبحوثة.

�شبب اختيار البحث:

 والأهمية هذا االتج�ه من التف�صير وعلوم القراآن واهتم�م العلم�ء به، وكثرة الك�تبين فيه وغ�لب 
موؤلف�تهم تقترب من التف�صير المو�صوعي، وعدم و�صوح منهج في هذه الكت�ب�ت؛ راأيت �صرورة 
و�صع منهج من�صبط لمن ي�صتغل بهذا االتج�ه ويعمل به ليبتعد عن الح�صو والزي�دات التي ي�صيع 

الق�رئ به�، ويركز الب�حث في هذا االتج�ه على علوم االآية القراآنية ويدور حوله�.

االأبحاث ال�شابقة:

في  اتب�عه�  المف�صر  على  ينبغي  التي  االأ�ص��صية  ال�صوابط  حول  مو�صوع�لبحث  يتركز  اإذن: 
التف�صير العلمي للقراآن بطريقة التف�صير المو�صوعي وتو�صيح منهج التع�مل مع م�ص�ئل خ��صة 
ب�لتف�صير واالإعج�ز العلمي في القراآن، ثم تقديم نموذج تطبيقي لمنهج التف�صير المو�صوعي.

التف�صير  منهج  و�صع  في  عديدة  موؤلف�ت  نجد  ف�إن�  القراآنية  المكتبة  في  نظرن�  لو  ونحن 
التف�صير  اإلى  )المدخل  كت�ب  اأ�صهره�  من  ولعل  عمومً�،  الكريم  القراآن  في  المو�صوعي 
المو�صوعي(للدكتور  ال�صعيد، وكت�ب  )التف�صير  ال�صت�ر فتح اهلل  للدكتور عبد  المو�صوعي 
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العلمي  التف�صير  اتج�ه  في  الكت�بة  يخ�ض  فيم�  اأم�  العديد،  وغيرهم�  م�صلم  م�صطفى 
واالإعج�ز العلمي في القراآن الكريم الكتبة في �صوابط اأبح�ث التف�صيرالمو�صوعي فيه على 

وجه الخ�صو�ض  ف�إني ال اأعلم من �صبقني في ذلك.

المو�صوعي،  التف�صير  الكريم ويدخل في عموم  القراآن  اإن هذا من علوم  ق�ئل:  يقول  وقد 
ف�لجواب: هذا �صحيح في العموم ولكن عند التدقيق �صتجد اأن الكت�بة في التف�صير العلمي 
واالإعج�ز العلمي في القراآن الكريم له خ�صو�صية في منهجية الكت�بة وطرح الموا�صيع، وقد 

ع�لجت ذلك في ثن�ي� البحث، و�ص�أترك الحكم للق�رئ ي�صتبين الحقيقة.

اأهداف البحث:

-     ر�صم منهج علمي من�صبط لتف�صير القراآن الكريم تعظيمً� لكت�ب اهلل.

القراآن  في  العلمي  واالإعج�ز  العلمي  التف�صير  ب�تج�ه  الخ��صة  العلمية  القواعد  و�صع     -
بطريقة التف�صير المو�صوعي .

-    و�صع خطة علمية منهجية الأبح�ث التف�صير العلمي واالإعج�ز العلمي يكون منطلقه� اآي�ت 
القراآن الكريم ولي�ض العلوم الكونية المراد اإ�صق�طه� على القراآن الكريم.
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م�شطلحات البحث:

يت�ألف البحث من الم�صطلح�ت االآتي:
اإذا و�صح، وتقول: المنه�ج، اأي: الطريق الوا�صح2، ومرادن�  منهج: في اللغة:َنَهج الطريق 
هن�: الطريقة الوا�صحة لكت�بة اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز العلمي في القراآن، واإن و�صوح هذا 

الطريق يكون ببي�ن قواعد و�صوابط العمل العلمي لهذه االأبح�ث.
اأي: هو  القراآنية،  الق�ص�ي�  ببي�ن  يعنى  الذي  المدون  الفن  المو�صوعي: فهو  التف�صير  واأم� 
المتفرقة،  اآي�ته�  وجمع  غ�ية،  اأو  معنى  المتحدة  الكريم  القراآن  ق�ص�ي�  في  يبحث  “علم 
وا�ستخراج  معناها  لبيان  مخ�سو�سة،  ب�سروط  مخ�سو�سة،  هيئة  على  فيها  والنظر 

عنا�سرها، وربطها برباط جامع”3
الكونية  العلوم  مختلف  با�ستنباط  الكريم  القراآن  معاني  بيان  فهو  العلمي:  التف�سير  واأما 
اأو بتوظيف العلوم التطبيقية والبحثية والمع�رف التجريبية ال�صحيحة  والنف�صية العقلية، 

بقدر الط�قة الب�صرية وفق� لقواعد ال�صرعية المقررة4.
اإلى حق�ئق في �صتى  الداللة  الكريم في  القراآن  لقراآن فهو: �صبق  العلمي في�  االإعج�ز  اأم� 

من�حي العلم قبل اكت�ص�ف العلم له او ا�صتقراره على اعتم�ده�5 .
العلمية(  وال�صوابط  )القواعد  الوا�صحة  الطريقة  وهو:  ب�لعنوان  مرادن�  نعلم  وبذلك 
القراآن  عنه�  تحدث  التي  الخ�صو�ض  على  الكونية  الق�ص�ي�  بدرا�صة  المتعلقة  لالأبح�ث 
ودرا�صته�  المتفرقة  اآي�ته�  التي دلت عليه� من خالل جمع  والعلوم  وبي�ن مع�نيه�  الكريم 

على هيئة مخ�صو�صة وفق القواعد وال�صوابط المبينة فيه.

الكلمات الداللية: 

العلمي،  االإعج�ز  اأبح�ث  المو�صوعي،  التف�صير  منهج،  العلمي،  االإعج�ز  العلمي،  التف�صير 
القراآن الكريم.

خطة البحث:

وقدجعلت البحث ب�الإ�ص�فة اإلى هذه المقدمة –التي نحن ب�صدده� – في ثالثة مب�حث، 

2 - انظر: االأزهري ، حممد بن اأحمد ، تهذيب اللغة لالأزهري م�دة نهج 6/ 41، حتقيق: حممد عو�س مرعب، طبع دار 
اإحي�ء الرتاث العربي – بريوت، االأولى، 2001م.

3 - ال�صعيد، د. عبد ال�صت�ر فتح اهلل املدخل اإلى التف�صري املو�صوعي �صـ 20، ط: دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، الثانية 1411 هـ.
4 - �سقا د. مرهف عبد اجلبار، منهج التف�سري والإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي �سوابط وتطبيقات، 1/ 62، ط: دار 

حممد االأمني دم�صق، االأولى 2010 م..
5 - الم�صدر ال�ص�بق 1/ 93 .
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ثم خاتمة.

المبحث االأول: من�هج الك�تبين عر�ض ونقد.

المبحث الثاني: منهج التف�صير المو�صوعي في ق�ص�ي� التف�صير واالإعج�ز العلمي.

المبحث الثالث: تطبيق منهج التف�صير المو�صوعي في التف�صير واالإعج�ز العلمي.

الخاتمة:اأذكر فيه� اأهم النت�ئج والتو�صي�ت.

لن�  ويغفر  ر�صدن�،  يلهمن�  واأن  والعمل،  القول  في  للحق  التوفيق  تع�لى  اهلل  واأ�ص�أل  هذا: 
اأخط�ءن�، كم� اأ�ص�أل اهلل تع�لى اأن يكتب النفع بهذا البحث واأن تتلق�ه االأمة ب�لقبول والحمد 

هلل رب الع�لمين.
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المبحث االأول

 مناهج الكاتبين عر�س ونقد

لقد ن�صطت حركة التف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم في اأوائل القرن الرابع ع�صر الهجري 
عندم� انتف�ض بع�ض علم�ء االأمة يردون دع�وى تع�ر�ض الدين مع العلم ولزوم ترك القراآن 
واعتب�ر الح�ص�رة الوافدة من الغرب هي الحل الذي �صينقذ الم�صلمين من وهدة التخلف 
لينقله� اإلى من�رة التقدم، ف�ألف ال�صيد محمود �صكري االآلو�صي)1273 ـ 1341هـ( – حفيد 
القويمة  الجديدة  الهي�أة  يع�صد  مم�  القراآن  عليه  دل  )م�  كت�به:   – الثن�ء  اأبي  المف�صر 
البره�ن( م�ص�ندًا فيه قول فيث�غورث ب�أن حركة االأر�ض ت�بعة لل�صم�ض، واأن االأر�ض كب�قي 
الكواكب ال�صي�رة معلقة بفعل الج�ذبية، وراأى اأن هذا القول ال يتع�ر�ض مع القراآن وال�صنة 

واإال لم� التفت اإليه6، فتن�ول االآي�ت المتعلقة بذلك في كل �صورة �صورة.

ثم األف ال�صيخ محمد بخيت المطيعي )1854 – 1935م(، )تنبيه العقول االإن�ص�نية لم� في 
اآي�ت القراآن من العلوم الكونية العمرانية(7 الذي األفه في الرد على دعوى م�صت�صرق يطعن 
في القراآن، فجعل ال�صيخ المطيعي رحمه اهلل كت�به على مو�صوع�ت قراآنية، فيذكر االآي�ت 
الق�صية  وي�صرح  المختلفة  ب�لمع�رف  تف�صيره  يدعم  ثم  ب�رعً�،  تف�صيرا  ويف�صره�  القراآنية 
المو�صوعة ويذكر الخالف ويفند االآراء ويدح�ض اآراء الم�صت�صرقين، فتكلم بهذه الطريقة 

عن خلق االإن�ص�ن، وعن ال�صموات واالأر�ض وتعدد االأقم�ر وال�صمو�ض..الخ.

وبمثل ذلك ق�م ال�صيخ محمد وف� االأميري في كت�به )االإ�ص�رات العلمية في القراآن الكريم(8، 
وقد تميزت موؤلف�ت العالمة االآلو�صي وال�صيخ المطيعي وال�صيخ االأميري بح�صن ال�صي�غة 
وقوة التف�صير واال�صتدالل، بل ويتميز كت�ب العالمة االآلو�صي بترتيبه المعتبر ح�صب ال�صور، 
اإال اأن كت�ب ال�صيخ االأميري اأ�صهب موؤلفه ب�لمعلوم�ت الكونية حتى طغت على تف�صير االآي�ت 

بل غيبه�، مع تكرار لبع�صه� في مواطن مختلفة.

اأو  تجريبية  علوم  من  الكون  ق�ص�ي�  في  اأمر  ا�صتجد  وكلم�  االتج�ه،  هذا  في  الموؤلف�ت  توالت  ثم 
تطبيقية اأو فلكية ظهر م� يق�بله� من االأبح�ث التي تريد اإثب�ت وجوده� وربطه� ب�لقراآن الكريم.

6  - انظر: االآلو�صي، محمود �صكري، م� دل عليه القراآن مم� يع�صد الهي�أة الجديدة القويمة البره�ن �صـ 3، 4 تحقيق: 
زهير �ساوي�س، ط المكتب الإ�سالمي، اأولى 1960.

7  - تنبيه العقول االإن�ص�نية لم� في اآي�ت القراآن من العلوم الكونية والعمرانية محمد بخيت المطيعي، تقديم:عبد الرحمن 
عي�سى ط مكتبة اأحمد ربيع، حلب 1969م. 

8  - طب�عة دار الر�صوان حلب الطبعة الث�نية 1401هـ، وقد طبع الكت�ب اأول مرة ع�م 1389 هـ.، واالأ�صت�ذ االأميري من 
اأعي�ن القرن الرابع ع�صر الهجري ولد في حلب ودر�ض في االأزهر.
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 ثم ك�ن القرن الخ�م�ض ع�صر الهجري فكثرت الموؤلف�ت في هذا االتج�ه وتنوعت، وبرزت مع�لم 
التف�صير المو�صوعي فيه� اأكثر من حيث تن�ول ق�صية بعينه� وبحثه� في القراآن الكريم، ف�ألف 
الدكتور زغلول النج�ر العديد من الموؤلف�ت المتعلقة بذلك كـ: )ال�صم�ء في القراآن الكريم(9، 
و: )المفهوم العلمي لجب�ل في القراآن الكريم(10، و: )النب�ت في القراآن الكريم(11 في ثالثة 
اأجزاء، كم� األف الدكتور ك�رم ال�صيد غنيم والدكتور عبد العظيم محمد الجم�ل كت�ب: )الجراد 
اأي�ص�: )العلوم الفلكية في القراآن الكريم(  في القراآن الكريم والعلم الحديث(12، ومم� �صدر 
الكريم في �صوء  القراآن  في  العلمي  االإعج�ز  وكت�ب )من  اأحمد ح�صيني13،  وق�ر  �صيد  للدكتور 
الدرا�ص�ت الجغرافية الفلكية والطبيعية( للدكتور ح�صن اأبو العينين14 وجعله في جزئين، وكت�ب 

)الرك�م المزني والظواهر الجوية في القراآن الكريم( ل�صالح الدين ع�رف جنيد15.

وب�لنظر في هذه الموؤلف�ت جميعه� نجد اأنه� ت�صترك ب�لمالحظ�ت االآتية:
واإنم�  ال�صرعية،  العلمية  التخ�ص�ص�ت  ذوي  من  لي�صوا  الموؤلف�ت  لهذه  الك�تبين  اإن   -
من التخ�ص�ص�ت العلمية الكونية المختلفة، ولذلك فقد كثرت في كت�ب�تهم االأخط�ء 

المنهجية العلمية االآتية.

االإطن�ب في �صرد المعلوم�ت الكونية المتعلقة بق�صية البحث، حتى ت�صل اأحي�نً� اإلى   -
ذكر جزئي�ت ال عالقة له� بداللة االآي�ت وال تت�صل به� في المو�صوع الع�م16.

االخت�ص�ر المخل في تف�صير االآي�ت، وقد يكون التف�صير عند بع�صهم فيم� ال عالقة له   -
ب�لبحث فيدخل االإ�صرائيلي�ت، وقد ي�صت�صهد ب�لتوراة واالإنجيل كم� في كت�ب الجراد 
في القراآن الكريم والعلم الحديث17، بل اإنك تجد في كت�ب الرك�م المزني خروجً� عن 

اتف�ق المف�صرين و�صذوذا في اال�صتدالل18.

9  - طب�عة: دار المعرفة للطب�عة والن�صر والتوزيع ـ طبعة ث�نية، 2005.
10  - طب�عة مكتبة ال�صروق الدولية، م�صر،

11  - طب�عة: مكتبة ال�صروق الدولية، م�صر، الث�نية 2005.
12  - طب�عة دار ال�صحوة، م�صر، االأولى 1988م.

13  - طب�عة دار طال�ض، �صوري�، الث�نية 1996.
14  - طب�عة: مكتبة العبيك�ن، ال�صعودية، اأولى 1996.

15  -  طب�عة: مطبعة الزرعي دم�صق، اأولى 1999م.
16  - انظر مثاًل: النب�ت في القراآن الكريم للدكتور زغلول النج�ر5/ 135.

17  - انظر ال�صفح�ت من 31، اإلى 33 من كت�ب الجراد في القراآن والعلم الحديث، فقد اأتى الموؤلف�ن بن�صو�ض من 
التوراة على تعذيب بني اإ�صرائيل ب�لجراد.

18  - انظر مثاًل: ال�صفح�ت 40، 42، 47، من كت�ب: الرك�م المزني والظواهر الجوية في القراآن الكرمي.
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المعلوم�ت  ي�صرد  فبع�صهم  اعتب�ره�،  يمكن  الموؤلف�ت  لهذه  وا�صحة  خطة  توجد  ال   -
ويدخل فيه� االآي�ت على اأنه� بي�ن له�، واآخرون يذكرون االآي�ت اأو االآية المتعلقة ب�لق�صية 
الكونية المبحوثة ثم يف�صرونه� ثم يذكرون المعلوم�ت المتعلقة به� على الوجه المتقدم 
مو�صوع�ت  من  االآية  ب�صورة  يتعلق  م�  ي�صرد  ثم  االآية  يذكر  من  ومنهم  االإطن�ب.  من 
ومك�ن النزول وم� تحتويه من اآي�ت كونية..الخ، ثم يف�صر االآية التي هي محل البحث، 
ثم ي�صرد المعلوم�ت الكونية ذات العالقة19، بل قد تجد بع�صهم يذكر االآية ثم يدخل 
في مو�صوعه مب��صرة دون بي�نه� اأو ذكر تف�صيره� اأو وجه ارتب�طه� ب�لق�صية العلمية 

كم� في كت�ب الدكتور اأبو العينين، وكت�ب الدكتور �صيد وق�ر.

-  ال يوجد في اأغلب هذه الكتب بي�ن وجه داللة االآية على المعلومة التي يراد اال�صتدالل 
عليه�، وال تجد اأي�ص� وجه االإعج�ز العلمي في االآية.

بع�صهم نظر في مقدمة كت�به لقواعد و�صوابط ينبغي التزامه� في التف�صير واالإعج�ز   -
العلمي للقراآن، ولكن ب�لمق�رنة بين النظرية والتطبيق تجد مف�رق�ت مختلفة، واأغلب 
هذه المخ�لف�ت في اللغة وفي مع�ني الحروف وفي اأنواع الدالالت، كم� في كت�ب ال�صم�ء 
في القراآن الكريم مثاًل، اإذ خ�لف الك�تب اللغة عند اال�صتدالل على الثقوب ال�صوداء في 

�ِض )التكوير: 15، 1620( . �ِض اْلَجَواِر اْلُكنَّ قوله تع�لى: (َفاَل اأُْق�ِصُم ِب�ْلُخنَّ

المراد  الق�صية  على  دلياًل  نزلت  وك�أنه�  والخ��ض  الع�م  �صي�قه�  عن  االآي�ت  اإخراج   -
البحث عنه� فقط21.

التف�صير  اأبح�ث  اأحده� بحث من  اأو من  منه�  يخلو  ال  التي  الع�مة  المالحظ�ت  اأهم  هذه 
واالإعج�ز العلمي في القراآن يم�صي على طريقة التف�صير المو�صوعي، ولعل ال�صبب الج�مع 
لوجود هذه المالحظ�ت هو عد التخ�ص�ض ال�صرعي للموؤلفين مم� جعل اهتم�مهم ين�صب 
على المو�صوع دون مراع�ة المنهجية العلمية، ولذلك ف�إن اأغلب هذه المالحظ�ت ال تجده� 

في الكتب التي األفه� المتخ�ص�صون ب�لعلوم ال�صرعية وخ��صة التف�صير وعلوم القراآن.

19 - انظر كت�ب النب�ت في القراآن الكريم، وق�رنه بكت�ب المفهوم العلمي للجب�ل في القراآن الكريم، وكالهم� للدكتور 
زغلول النج�ر، و�صتجد خالف� بينهم� في طريقة البحث، ففي كت�ب »المفهوم العلمي للجب�ل« يف�صر االآي�ت دون التعر�ض 

للكالم على �صوره� كم� ك�ن يفعل في كت�ب »النب�ت في القراآن« اأو كت�ب »ال�صم�ء في القراآن«.
20 - انظر: ال�صم�ء في القراآن الكريم �صـ 213، اإلى 216، ثم انظر �صـ 227، فقد خ�لف اللغة عند اال�صتدالل على الثقوب ال�صوداء.

الي�مي، مجلة  �صعيد حمود  ال�صوداء،  الثقوب  القراآنية على وجود  ال�صي�ق  المث�ل، بحث: دالالت  �صبيل  انظر على   -  21
االإعج�ز العلمي �صـ 23، العدد 23، رجب1423هـ.اإذ ا�صتدل بتكوير ال�صم�ض واندث�ر النجوم - وهي من اأهوال يوم القي�مة- 

على ظ�هرة الثقوب ال�صوداء.
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ثم ظهرت مح�ولة ت�صنيف االآي�ت ذات الداللة الكونية بمجموع�ت مو�صوعية، وهي مح�ولة 
ت�صتحق ت�صليط ال�صوء عليه�، لجدته� واأهميته� في التف�صير المو�صوعي، فقد ق�م الطبيب 
الدكتور محمد جميل الحب�ل ب�لتع�ون مع الدكتور مقداد مرعي الجواري، في كت�ب)العلوم 
في القراآن الكريم(22 بجمع االآي�ت الكونية في القراآن الكريم وت�صنيفه� على مجموع�ت 
علمية، و�صرح الموؤلف�ن طريقة الت�صنيف لهذه االآي�ت – كم� يقوالن – )ح�صب نوع االإ�ص�رة 

العلمية(، واأنواع االإ�ص�رة بتق�صيمهم اأربعة، ونذكره� هن� ب�خت�ص�ر23:
اأحده� – كم� يقوالن - »االإ�ص�رات العلمية الوا�صحة اأو المب��صرة )التخ�ص�صية(« ومثال 

له� ب�آية النحل تحت عنوان الع�صل غذاء ودواء24.
الث�نية: »االإ�ص�رات العلمية الع�مة )االإجم�لية( ك�أ�صرار الزن�.

الث�لثة: »االإ�ص�رات العلمية غير المب��صرة )التلميحية(، ك�الإ�ص�رة اإلى �صيق ال�صدر في اأع�لي الجو 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ  ٹ  ٹ 
ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چاالأنع�م: 125
الرابعة: االإ�شارات العلمية الم�شتنبطة، كمدة اأقل الحمل، وحركة االأر�س.

يقول الموؤلف�ن: )في هذه المرحلة تم جمع وت�صنيف االآي�ت التي تحوي االإ�ص�رات الكونية 
فهمنا  ح�سب  وذلك  المختلفة  والعلوم  المعرفة  اأبواب  على  الذكر  �سابقة  النقاط  ح�سب 
دالالت  ذات  اأخرى  اآي�ت  هن�ك  تكون  وقد  المذكورة..  الم�ص�در  على  واعتم�دا  ومعرفتن� 
علمية، ولكنن� لم ندخله� في الدرا�صة لق�صور علمن� وفهمن� به�، وقد يتو�صل اإليه� اآخرون 
في الوقت الح��صر اأو في الم�صتقبل..، وقد يكون هن�ك مو�صوع�ت علمية اأخرى لم ندرجه� 

في البحث وقد يتو�صل اإليه� المتخ�ص�صون به�..(25.
وعندم� تتعدد العلوم الم�ص�ر اإليه� في االآية الواحدة فيتكرر ذكر االآية عند كل علم م�صنف لديهم.
وو�صع الموؤلف�ن في ح�صب�نهم� االإط�ر االإيم�ني الذي وردت فيه االآي�ت الم�صنفة، فق�ال: )تمت 
ب�عتب�ر  ت�صنيفه�  وتم  اآية،  كل  في  االإيم�نية  المع�ني  خالل  من  اإليه�  الم�ص�ر  االآي�ت  درا�صة 
وجود اأحد اأرك�ن االإيم�ن ال�صتة..(26، ولذلك فعند ذكر االآية ف�إنهم� ي�صع�ن خطً� تحت الداللة 

22 - طب�عة دار النف�ئ�ض، بيروت اأولى 1998م. 
23 - العلوم في القراآن �صـ23 فم� بعد.

24 - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 24.

25 - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 29.
26  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 31 .
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ٻ        ٱ   چ  ذلك:  ومث�ل  العلمية  الداللة  فيه  الذي  المقطع  على  وقو�ص�ن  االإيم�نية، 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ النحل: 88

وهكذا. 

لـ  وك�ص�فً�  العلمية(27،  االإ�ص�رات  )ك�ص�ف  اأحدهم�  كت�بهم�  في  ك�ص�فين  و�صع�  فقد  ولذلك 
)االإ�ص�رات االإيم�نية(28، اأع�دا ت�صنيف االآي�ت في هذا الك�ص�ف االأخير ح�صب اأرك�ن االإيم�ن.

وقد اأقر الموؤلف�ن ب�أن مثل هذا الم�صروع يحت�ج لجهود مت�ص�فرة واأن درا�صتهم هذه )مح�ولة 
اأولية في هذا المج�ل، قد تفتح اآف�قً� كثيرة لالآخرين في الم�صتقبل(29.

ثم طبق هذه الطريقة الدكتور محمد جميل الحب�ل ب�ال�صتراك مع الدكتور ومي�ض العمري 
 17 لـ  م�صنفة  اآية   350 نحو  على  الكت�ب  ا�صتمل  اإذ  القراآن(30،  في  )الطب  كت�بيهم�  في 
اأحمد  المهند�ض  ال�صتة، ثم تبعهم�  االإيم�ن  ب�أرك�ن  االإ�ص�رات  مو�صوعً� طبيً�، ثم ربط هذه 
االآي�ت  في  العلمية  االإ�ص�رات  لتف�صير  منه�ج  القراآن،  في  )المي�ه  كت�به  في  الدليمي  ع�مر 
مج�ل  في  متخ�ص�ص�  علمً�   13 اإلى  م�صنفة  اآية،   265 نحو  كت�به  حوى  فقد  القراآنية(31، 
المي�ه، وفيه� نحو 538 اإ�ص�رة علمية – كم� يقول الموؤلف32، وقد ربط الموؤلف هذه االآي�ت 
ب�أرك�ن االإيم�ن ال�صتة ب�عتب�ر اأن الهدف من هذه االآي�ت وذكر العلوم التي فيه� اإنم� الإق�مة 

الحجة على الن��ض33.

القراآنية وطريقة  االآي�ت  الديلمي في عر�ض مو�صوع�ت كت�به واال�صتف�دة من  اأح�صن  وقد 
عر�صه�، اإال اأنه يوؤخذ على اأ�صح�ب هذا المنهج االآتي:

 ـ     لم يبينوا ب�صكل وا�صح المنهج المتبع ح�ل كون االآية ذات داللة مفتوحة ت�صتوعب كل 
َرُه  َفَقدَّ اأنهم تعر�صوا لذكر ذلك34، كم� في قوله تع�لى: ((َوَخَلَق ُكلَّ �َصْيٍء  العلوم، مع 

َتْقِديًرا )الفرق�ن: 2(.

ـ      مت�بعة الموؤلفين لمن �صبقهم في اال�صتدالالت على العلوم دون تمحي�ض، كمت�بعتهم 

27  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 67 اإلى �صـ 84.
28  - الم�صدر ال�ص�بق من �صـ 85 اإلى �صـ 97.

29  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 29.
30  - طب�عة دار النف�ئ�ض، بيروت، االأولى 1997م.

31  - طب�عة دار النف�ئ�ض، بيروت اأولى 2002م، والموؤلف يحمل م�ج�صتير في علم المي�ه.
32  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 12.
33  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 15.

34  - انظر: العلوم في القراآن �صـ 31.
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في اال�صتدالل بقوله تع�لى چ ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ال�صجدة: 5

 على ح�ص�ب ال�صرعة الكونية »�صرعة ال�صوء«35.
ـ        عدم ا�صتخدام الم�صطلح�ت العلمية في بي�ن نوع الداللة، ف��صتخدامهم لكلمة »االإ�ص�رة 
العلمية« و«االإ�ص�رة التلميحية«، ا�صتخدام لم�صطلح دارج غير �صليم، واالإ�ص�رة هي اإحدى 
اأنواع الداللة القراآنية المعبر عنه� ب�إ�ص�رة الن�ض، وهي الداللة الم�صتنبطة لغير م� �صيقت 
له االآية، وهذا المعنى غير مراد بهذا اال�صتخدام، فك�ن االأح�صن ا�صتخدام مفردة الداللة، 

ولعل عذرهم في ذلك كونهم غير مخت�صين ب�لعلوم ال�صرعية فعبروا بم� عرفوا.

ـ      اعتب�رهم ال�صي�ق االإيم�ني فقط في تف�صير االآي�ت، دون اعتب�ر �صي�ق نظم االآية من��صبته� 
لم� قبله� الذي قد ي�ص�عد كثيرًا على بي�ن االآية وتو�صيع الداللة اأو تقييده�.

ومع هذه المالحظ�ت اإال اأن منهجهم قمن ب�العتب�ر والنظر والمت�بعة واهلل اأعلم.

35  - الم�صدر ال�ص�بق �صـ 20.
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المبحث الثاني

 منهج التف�شير المو�شوعي في ق�شايا التف�شير واالإعجاز العلمي في القراآن

اإن منهج التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز العلمي على الخ�صو�ض ال يخرج 
ولكن نظرًا  الع�م،  االإط�ر  المو�صوعي في  التف�صير  الع�مة عن منهج وخطوات  في مب�دئه 
بد  ال  التف�صير  من  اللون  بهذا  خ��صة  ق�ص�ي�  ثمة  ف�إن  االأبح�ث  من  النوع  هذا  لح�ص��صية 
اإلى ق�ص�ي� منهجية خ��صة ب�أبح�ث التف�صير  من بي�نه� في هذه الخطوات الع�مة، اإ�ص�فة 

واالإعج�ز العلمي، مثل: منهج التع�مل مع المعلوم�ت الكونية في التف�صير المو�صوعي.
الب�حث  تتطلب من  الكريم؛  القراآن  الكونية في  العلمية  الق�ص�ي�  م� من  درا�صة ق�صية  اإن 
الدراية الجيدة فيم� قيل عن هذه الق�صية في العلوم الكونية اأثن�ء عملية التف�صير ومح�ولة 
ا�صتثم�ر الدالالت اللغوية في توظيف العلوم الكونية لتجليته� وتو�صيع مع�نيه�، وحتى ي�صلم 

للب�حث ذلك، فال بد له من اتب�ع المراحل االآتية:
هو  الكريم  القراآن  في  العلمي  االإعج�ز  في  االأ�صل  اإن  المو�صوع:  اختي�ر  االأولى:  المرحلة 
معرفة هدي القراآن و�صبقه في بي�ن الق�صية الكونية المدرو�صة، وبي�ن الت�صور الذي ر�صمه 
القراآن الكريم لهذه الق�صية، ولئن ك�ن الواقع العلمي له اأثر في اختي�ر المو�صوع؛ لكن ال 
اأن يبقى القراآن هو االأ�صل الذي ينبغي االعتم�د عليه في تقرير الت�صور الكوني لهذه  بد 
بي�ن  في  العلمي  الواقع  دور  ويبقى  ا�صتنب�طً�،  اأو  ا�صتدالاًل  فيه�  المبحوث  العلمية  الق�صية 

الق�صية العلمية في القراآن الكريم في اإط�ر م� يدل عليه الن�ض القراآني.
وهنا اأمران مهمان ينبغي ذكرهما:

اأحدهم�: ينبغي على الب�حث اأن يخت�ر مو�صوعً� له وجود في القراآن - ولو ا�صتدالاًل - بغير تكلف 
في  م�صتحدث  �صيء  كل  القراآن  في  يدخل  اأن  )فيح�ول  يتكلف  اأن  للب�حث  يجوز  فال  وتع�صف، 
العلوم وال�صن�ع�ت، بدعوى �صمول القراآن لكل �صيء من هذه الو�ص�ئل، كم� كتب بع�صهم بحثً� 

بعنوان: االأطب�ق الط�ئرة في �صوء القراآن، وكتب اآخر: القنبلة الذرية في القراآن الكريم(36.

االأمر الث�ني: هو اأن يكون الب�حث على قن�عة ودراية ب�لبحث الذي يخت�ره، ب�أن تكون الفكرة ن��صجة 
ووا�صحة في ذهنه، وقد تهي�أ له� واأخذ االأ�صب�ب الالزمة علميً� وعقليً� ونف�صيً� للكت�بة فيه�.

وفي هذه المرحلة ي�صع الب�حث عنوانً� اأوليً� لبحثه يبين م�صمون البحث ومدلوله، ثم اإن 
�ساء يعدل في العنوان اأو يغير فيه ح�سب ما يراه منا�سبًا، ولكن ما ي�سترط في اختيار العنوان 

36  - انظر: فتح اهلل ال�صعيد، د. عبد ال�صت�ر، المدخل اإلى التف�صير المو�صوعي،، �صـ59، ط دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، 
م�صر، الث�نية، 1991م.
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هو اأن يكون معبرًا عن الم�صمون ب�صكل وا�صح واأن يراعي فيه الم�صطلح�ت ال�صرعية37.
وقد جعل بع�ض الف�صالء ممن كتب في منهج التف�صير المو�صوعي اختي�ر العنوان الخطوة 
اأن  مع  المو�صوع عر�صً�38،  يلمحون الختي�ر  وقد  المو�صوعي،  التف�صير  االأولى من خطوات 

اختي�ر المو�صوع مقدم من اختي�ر العنوان واأكثر اأهمية.

المرحلة الث�نية: و�صع خطة البحث: والمراد بو�صع خطة البحث: و�صع العن�وين االأ�ص��صية 
للق�ص�ي� والموا�صيع الفرعية والجزئية التي �صيتعر�ض له� بحث التف�صير المو�صوعي عندم� 

يكون بحثه مطواًل مفرعً�.

بخطة  العن�ية  الأن  المو�صوع،  اختي�ر  في  االأولى  المرحلة  �صالمة  على  مبنية  المرحلة  وهذه 
البحث في بداية االأمر يدل على الت�صور الوا�صح للق�صية المبحوثة في القراآن الكريم، ويحدد 
اأن ي�صرف الجهد له�. ويوفر الوقت الكثير للب�حث كي ال يت�صتت في  االأولوي�ت التي ينبغي 
فرعي�ت متعدد ومت�صعبة، يقول الدكتور م�صطفى م�صلم: )ال بد للب�حث من االلتزام بمنهج 
البحث العلمي عندم� ي�صع مخطط البحث للمو�صوع،...ف�إن ك�ن المو�صوع مت�صعب المب�حث 
المو�صوع،  تن�ول  في  منهجه  فيه  الب�حث  يبين  تمهيد  و�صع  من  عندئٍذ  البد  والمج�الت؛ 
)يق�صمه اإلى اأبواب وف�صول ومب�حث..(، اأم� اإذا ك�ن المو�صوع محدد المع�لم واالآف�ق وا�صح 
المج�الت، قليل العن��صر؛ فال ب�أ�ض من بحثه عندئٍذ على �صكل مق�لة علمية تتكون من مقدمة 

و�صلب المو�صوع وخ�تمة... ويدون خال�صة م� تو�صل اإليه في الخ�تمة ب�صكل موجز(39.

المرحلة الث�لثة: اال�صتقراء والجمع: والمراد ب�ال�صتقراء اأن يتتبع الب�حث االآي�ت القراآنية 
المتعلقة ب�لق�صية الكونية المراد بحثه� في القراآن الكريم،ويكتبه� على بط�قة خ��صة، ثم 

يجمع هذه االآي�ت مع بع�صه� لينتقل اإلى مرحلة الترتيب والت�صنيف.

واال�صتقراء في اأبح�ث التف�صير المو�صوعي على نوعين:
كل  يتم من خالله جمع  دقيقً�  ا�صتقراًء  القراآن  ك�مل  ا�صتقراء  به  والمراد  ت�م،  اأحدهم�: 
االأر�ض،  وكروية  الكون  حركة  كمو�صوع  ا�صتدالاًل.  اأو  ن�صً�  المبحوثة  ب�لق�صية  يتعلق  م� 

وك�لحديث عن النجوم في القراآن الكريم.. ونحو ذلك40.

37  - ينظر: المدخل اإلى التف�صير المو�صوعي، د. عبد ال�صت�ر �صـ 59.
38  - انظرمثاًل: د. اأحمد ال�صيد الكومي، د. محمد اأحمد يو�صف الق��صم، التف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم �صـ23 ط 

م�صر 1402هـ، د.م�صطفى م�صلم، مب�حث في التف�صير المو�صوعي �صـ 37 ط دار القلم دم�سق الأولى 1420هـ.
39 - مب�حث في التف�صير المو�صوعي �صـ38، وم� بين  ( اخت�ص�ر لكالم ف�صيلته بت�صرف مني.

ال�صت�رفي  التف�صير المو�صوعي »الب�صيط« كم� عبر عنه الدكتور عبد  40  - وهذا النوع في اال�صتقراء ي�صتخدم في نوع 
المدخل، ينظر: المدخل اإلى التف�صير المو�صوعي �صـ62.
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 واال�صتقراء االآخر: غير ت�م، ويراد به التتبع لالآي�ت المتعلقة ب�لق�صية المبحوثة ب�صكل مب��صر 
وبداللة ظ�هرة، اأو بتتبع االآي�ت التي تجمع اأطراف المو�صوع ب�صكل ج�مع لفظً� وا�صتدالاًل41، 
كمراحل خلق الجنين، ف�الآي�ت التي تن�ض على مراحلة االأ�ص��صية قد ن�ض القراآن عليه� ولكن 
ثمة اآي�ت تدخل في هذا المو�صوع ب�صكل غير مب��صر كخلق �صمعه وب�صره مثاًل، ففي اال�صتقراء 

الت�م ينبغي اأن تدخل في الح�صب�ن، واأم� في اال�صتقراء غير الت�م فال تدخل.
اإن جمع االآي�ت لم يعد يعتمد كثيرًا على المع�جم المفهر�صة، اأو كتب المفردات والوجوه والنظ�ئر 
وغير ذلك، اإذ بتو�صع ا�صتعم�ل الح��صوب وتطور البرامج الح��صوبية التي تعتني ب�لقراآن وعلومه 
برامج  هن�ك  بل  المفردة،  عن  البحث  خالل  من  القراآنية  االآي�ت  جمع  جدًا  ال�صهل  من  �ص�ر 
رتبت اآي�ت القراآن ح�صب الموا�صيع كبرن�مج �صخر )تف�صير القراآن الكريم( مثاًل، والذي اأراه 
اأن الب�حث الج�د والمخل�ض في بحثه ال يكتفي بهذه الطريقة في البحث، ولكن ال بد له من اأن 
ي�صتوعب قراءة القراآن بت�أني من اأوله اإلى اآخره ليتن�ول االآي�ت المتعلقة بق�صيته الكونية ح�صب 
�صي�قه�، نعم قد تكون بع�ض االأبح�ث ال تحت�ج هذه الطريقة كمن يريد الكت�بة عن داللة ال�صم�ء 
اأو  الح��صوبية  البرامج  »�صم�ء«، في�صعفه مثل هذه  التي فيه�  االآي�ت  يتن�ول كل  واأن  القراآن  في 
اإ�صدارات القراآن الكريم االإلكترونية كم�صحف المدينة المنورة للن�صر االإلكتروني مثاًل، ولكن 

هذا لن يغنيه في العودة اإلى القراآن ليقراأ االآية في �صي�قه� ونظمه�.
ولذلك على من اأراد جمع االآي�ت ب�أيَّ طريقة ك�نت: اأن ي�صتعين بم�صحف على ه�م�صه بي�ن 
المفردات، اأو تف�صيرًا مخت�صرًا، وعندم� ي�صتخرج االآية على بط�قته� الخ��صة ي�صجل معه� 
فرعية  )موا�صيع  محتملة  عن�وين  من  تحتويه  وم�  مو�صوعه�  على  يدل  مخت�صرًا  تف�صيرًا 

تدخل في الق�صية الكونية المبحوثة(. 
المو�صوع�ت  في  لالآي�ت  ال�صليم  الت�صنيف  على  الب�حث  ت�ص�عد  اال�صتقراء  في  الطريقة  وهذه   
ن لديه ملكة تف�صيرية تقوي ا�صتدالله اأثن�ء �صي�غة البحث االأخيرة. المت�صعبة واالأبح�ث المطولة، وتكوِّ

المرحلة الرابعة: ترتيب االآيات وت�شنيفها: 

بعد اأن يجمع الب�حث االآي�ت المتعلقة ب�لق�صية الكونية المدرو�صة، - وك�ن قد اطلع على مع�نيه� 
جملة كما تقدم -؛ يقوم بترتيبها ح�سب اتفاقها وافتراقها في المو�سوع، ول ي�سترط اأن يكون لكل 
مو�صوع جزئي عدد من االآي�ت فقد تكون اآية واحدة مو�صوعً� جزئيً� �صمن درا�صة ق�صية كونية، 
كم� اأنه يمكن اأن يتكرر اال�صت�صه�د ب�آية واحدة عدة مرات لتداخله� مع اآي�ت اأخرى في مو�صوع�ت 

ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې      )  :- مثاًل   - تع�لى  قوله  ف�إن  فرعية، 

41  - وهذا النوع من اال�صتقراء ي�صتخدم في التف�صير المو�صوعي »الو�صيط« كم� عبر عنه د. عبد ال�صت�ر في المدخل، 
ينظر المدخل اإلى التف�صير المو�صوعي �صـ 62.
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كونية،  ق�ص�ي�  عدة  تت�صمن   ) الحج:5   ( ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
اأبرزه�: عالقة الم�ء ب�هتزاز التربة، و حركة التربة واأثره� في الزراعة، وهكذا..، وعلى كل ف�إن 

ت�سنيف وترتيب الآيات اأمر اجتهادي يعود لمدى تمكن الباحث في اأ�سول ال�ستنباط والبيان. 
اأي ترتيبً�  النزول،  اأن يكون ح�صب زمن  الترتيب ينبغي  اأن  اإلى  الف�صالء  وقد ذهب بع�ض 
التف�صير  في  �صنفوا  الذين  نرى جل  اأن  العجيب  والمدني42، )ومن  المكي  بتمييز  ت�ريخيً� 
هذا  يلتزموا  لم  المو�صوعي  للتف�صير  �صرطً�  الت�ريخي  الترتيب  هذا  وجعلوا  المو�صوعي 
اأحيانًا  يتعين  حيث  الأحكام  موا�سيع  في  اإل  ب�سموله  يطبقوه  ولم  تف�سيرهم،  في  ال�سرط 

معرفة �صبب النزول اأو الوقوف على �صببه..(43.
بع�ض  ف�ئدة مهمة في  والت�صنيف  الترتيب  التقييد في  لهذا  النظر ال نجد  لو دققن�  اإنن�   
مو�صوع�ت القراآن الكريم، وعلى االأقل ف�إن هذا الترتيب ال ف�ئدة منه في اأبح�ث التف�صير 
واالإعج�ز العلمي، الأن المراد من هذا النوع من التف�صير معرفة هداية القراآن في االآف�ق 
ومعرفة العوالم واالأكوان، والعلم ب�لت�صوير القراآني لحقيقة الق�صية الكونية، وبي�ن �صبق 
القراآن في الداللة على ق�ص�ي� كونية متعددة، وال ي�صيرن� في الترتيب والت�صنيف معرفة 
م� اإذا ك�نت االآية مكية اأو مدنية، واإن م� يهمن� في ت�صنيف االآي�ت هو مالحظة المو�صوع 
الفرعي الذي يجمع اآي�ت بعينه� �صمن المو�صوع الكلي، ف�لب�حث مثاًل في الم�ء في القراآن 
فعلى  ودورته،...الخ،  واأحواله،  ووظ�ئفه،  الم�ء،  م�ص�در  ذكر  القراآن  اأن  �صيجد  الكريم، 
مجموعته�،  �صمن  المع�ني  هذه  من  معنى  بكل  المتعلقة  االآي�ت  بجمع  يقوم  اأن  الب�حث 
والربط  منها  ال�ستنباط  على  يعين  خا�س  نحو  على  وت�سنيفها  الآي  بتنظيم  يبداأ  )حيث 

بينه� والخروج منه� بروؤية ج�معة لمختلف ق�ص�ي�ه� الجزئية(44.
واأهم  المو�صوع،  لب  هي  المرحلة  وهذه  لالآي�ت:  التف�صيري  البحث  الخ�م�صة:  المرحلة 
يتم  اأن  فبعد  ك�ماًل،  اهتم�مً�  له�  يولي  اأن  الب�حث  على  ينبغي  التي  حقيقته  بل  مراحله؛ 
جمع االآي�ت القراآنية على مو�صوع�ت متن��صبة يجمعه� عنوان واحد ينبغي على الب�حث اأن 
التحليلي،  التف�صير  اإلى كتب  ب�لرجوع  وافية مت�أنية،  االآي�ت درا�صة علمية  ي�صتوعب درا�صة 
والتعرف على اأ�صب�ب نزوله� اإن وجدت، واإلى االألف�ظ وا�صتعم�الته� والروابط بين االألف�ظ 

التراث،  دار  �صـ503،  م�صر،  في  الكريم  القراآن  تف�صير  في  التجديد  اتج�ه�ت  اإبراهيم،  محمد  �صريف،  انظر:   -  42
د.  المو�صوعي  التف�صير  في  مب�حث  �صـ63،  ال�صت�ر  د.عبد  المو�صوعي،  التف�صير  اإلى  المدخل  1982م،  اأولى  الق�هرة، 

م�صطفى �صـ37، التف�صير المو�صوعي للكومي والق��صم �صـ 23.
43  - ر�صواني، د. �ص�مر عبد الرحمن، منهج التف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم، درا�صة نقدية، �صـ 153، ط: دار الملتقى 

حلب االأولى 2009م.
44  - منهج التف�صير المو�صوعي د. ر�صواني �صـ152.
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بداللته�  يتعلق  م�  ويعلم  المجموعة45،  في  االآي�ت  وبين  االآية  في  الجملة  وبين  الجملة  في 
�صرورة  الحليلي  التف�صير  يكون  »وبذلك  والمقيد،  والمطلق  والخ�صو�ض  العموم  حيث  من 
للتف�صير المو�صوعي، فهم� يتع�ون�ن وال يتع�ر�ص�ن، بل يتك�مالن لخدمة الن�ض القراآني«46.

ويجب في هذه المرحلة الكالم على م�ص�ئل �صرورية يجب االأخذ به� في التف�صير المو�صوعي 
في اتج�ه التف�صير واالإعج�ز العلمي:

الم�شاألة االأولى: االهتمام بما يتعلق باالآية من اأ�شباب النزول اإن وجد:

ذلك الأن �صبب النزول يزيل االإ�صك�ل عن معنى االآية، كم� يقول ابن دقيق العيد)ت 702هـ(: 
)طريق قوي في فهم مع�ني القراآن(، ويقول ابن تيمية)ت728هـ(: )معرفة �صبب النزول يعين 
على فهم االآية ف�إن العلم ب�ل�صبب يورث العلم ب�لم�صبَّب(47، اإذن معرفة �صبب النزول طريق من 

طرق بي�ن االآية ومعرفة الجو الع�م الذي نزلت فيه االآية وم� يحيط به� من مالب�ص�ت،

لزوم  المراد هن�  بل  المو�صوعي،  التف�صير  في  الب�حث  يذكره  اأن  النزول  �صبب  يعني معرفة  وال 
الق�صية  بي�ن  في  ي�ص�عد  مم�  المعنى  لق�صد  االآية  به  نزلت  الذي  الجو  معرفة  على  االطالع 
المبحوثة، ثم اإن ك�ن ذكر �صبب النزول يفيد البحث التف�صيري فيذكره واإال فيكفي االإ�ص�رة اإليه.

الم�شاألة الثانية: االهتمام باللغة وعلوم العربية: 

اإن القراآن الكريم نزل بل�ص�ن عربي مبين، واإن التعر�ض لبي�نه وفهمه ال بد اأن يكون في �صوء 
القراآن  اال�صتدالل عليه� في  يراد  التي  العلوم  الأن  الكالم،  وت�صريف�تهم في  العرب  ل�ص�ن 
الكريم مكنونة في دالالت الن�ض القراآني المنزل ب�لل�ص�ن العربي، واالعتن�ء بهذا الج�نب 
يقول  فيه،  الت�ص�هل  وال  تغ�فله  يجوز  ال  اأ�صيل  واأ�صل  ركين  ركن  المو�صوعي  التف�صير  في 
الزرك�صي رحمه اهلل)ت764هـ(: )ولي�ض لغير الع�لم بحق�ئق اللغة ومفهوم�ته� تف�صير �صيء 
من الكت�ب العزيز، وال يكفي في حقه تعلم الي�صير منه�، فقد يكون اللفظ م�صتركً� وهو يعلم 

اأحد المعنيين(48.

فينبغي على الب�حث بي�ن المفردات الغريبة في االآي�ت وذات العالقة المب��صرة في ق�صيته 
المبحوثة، ويذكره� في بحثه قبل المب��صرة في تف�صير االآي�ت، كم� ينبغي اأن ي�صع الب�حث 
يقول  ولذلك  القراآن،  بي�ن  طرق  اأحد  الأنه  ح�صب�نه  في  االإعراب  المو�صوعي  التف�صير  في 

45  - انظر: مب�حث في التف�صير المو�صوعي د. م�صطفى �صـ 37.
46  - المدخل اإلى التف�صير المو�صوعي د. عبد ال�صت�ر �صـ64.

47 - انظر قول ابن دقيق العيد وابن تيمية في االإتق�ن في علوم القراآن لل�صيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر 1/ 190، 
تحقيق مكتب الدرا�سات القراآنية، ط مجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف ال�سريف 1426هـ.

48  - الزرك�صي، محمد بن عبد اهلل بن، البره�ن في علوم القراآن 306/2، تحقيق المرع�سلي، ط دار المعرفة.
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ال�صيوطي)ت911هـ(: )وعلى الن�ظر في كت�ب اهلل، الك��صف عن اأ�صراره النظر في الكلمة 
و�صيغته� ومحله� ككونه� مبتداأ اأو خبرًا اأو ف�عاًل..(49 .

 ولكن هل ي�سترط اأن يذكر الباحث في اتجاه التف�سير والإعجاز العلمي تفا�سيل اللغة والإعراب؟.

اإن التف�صير التحليلي مرحلة الزمة عند درا�صة االآي�ت لبي�ن الق�صية الكونية المبحوثة، وهذه 
المو�صوعي،  للتف�صير  والمنهجية  العلمية  ب�ل�صي�غة  المب��صرة  على  �ص�بقة  تكون  المرحلة 
وعندم� ي�صتقر المف�صر – اأثن�ء الدرا�صة التحليلية - على راأي يرجحه ف�إنه يثبته في بحثه 
اأن ال يكون هذا القول  م� دام للقول الذي اخت�ره حظ من النظر واالعتب�ر والدليل، على 
�ص�ذًا اأو مخ�لفً� اأو مهجورًا، وي�صتح�صن اأن يعلق في الح��صية اأن هذا م� يترجح له واأن ثمة 
بحثه  في  فيعر�صه�  المع�ني،  اأوجه  الب�حث  لدى  تت�ص�وى  وقد  اعتب�ره�،  له�  اأخرى  اأقوال 

ب�إيج�ز، ويذكر اأن المعنى الفالني يدل على الق�صية التي يدر�صه�.

الم�شاألة الثالثة: االهتمام بال�شياق القراآني: 

وتو�صيح  المت�ص�به�ت  االآي�ت  بين  الربط  مع�مل  بي�ن  في  كبير  دور  له  ال�صي�ق  معرفة  اإن 
مظ�ن الم�صكل في المختلف�ت، وحل موهم التع�ر�ض بينه�، وهذا له اأثر كبير في التف�صير 
الم�صكالت  المت�ص�به�ت  االآي�ت  هذه  اجتمعت  اإن  خ��صة  الكريم،  للقراآن  المو�صوعي 
المختلف�ت في مو�صوع واحد، ف�الألف�ظ لي�صت مكنون�ت ذهنية مجردة وج�مدة في داللته�، 
بل هي للتداول، وله� دالالت ومع�ني بح�صب ا�صتخدامه� في النظم، ف�ل�صم�ء في قوله تع�لى: 

)ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ( ) النحل:10(،

 غير معن�ه� في قوله تع�لى:{ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        
ِريِف  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ چ البقرة: 29)، وغير معن�ه� في قوله تع�لى: (َوَت�صْ
َم�ِء َوااْلأَْر�ِض)البقرة:164(،..وهكذا، فمراع�ة ال�صي�ق الذي  ِر َبْيَن ال�صَّ َح�ِب اْلُم�َصخَّ َي�ِح َوال�صَّ الرِّ

وردت فيه ال�صم�ء يخ�ص�ض مدلوله�، واإن ك�ن الج�مع بينه� في االأ�صل اللغوي: العلو.
 وتت�أكد العن�ية به اأكثر عند عدم وجود م� يبين االآية من الم�أثور، يقول الزرك�صي في معر�ض 
مفردات  اإلى  النظر  فهمه  اإلى  التو�صل  )وطريق  نقل:  فيه  يرد  لم  م�  تف�صير  على  كالمه 
االألف�ظ من لغة العرب ومدلوالته� بح�صب ال�صي�ق، وهذا يعتني به الراغب كثيرًا في كت�ب 
من  اقتن�صه  الأنه  اللفظ  مدلول  تف�صير  في  اللغة  اأهل  على  زائدًا  قيدًا  فيذكر  المفردات 

ال�صي�ق(50، وينقل الزرك�صي في البحر النحيط عن العز بن عبد ال�صالم)ت660هـ( 

49  - االتق�ن لل�صيوطي 4/ 1220.
50  - البره�ن في علوم القراآن 313/2.
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ُكل  اِتَو  َح  اْلَوا�صِ َوَتْقِريِر  اْلُمْحَتَماَلِت  َوَتْرِجيِح  اْلُمْجَماَلِت  َتْبِييِن  اإَلى  ُيْر�ِصُد  َي�ُق  )ال�صِّ قوله: 
ِع  � ِب�ْلَو�صْ َفٍة َوَقَعْت في �ِصَي�ِق اْلَمْدِح ك�نت َمْدًح� َواإِْن ك�نت َذمًّ ُّذلك ِبُعْرِف ااِل�ْصِتْعَم�ِل، َفُكلُّ �صِ
ِع َكَقْوِلِه َتَع�َلى:(ُذْق اإنَّك  � َواإِْن ك�نت َمْدًح� ِب�ْلَو�صْ مِّ ك�نت َذمًّ َفٍة َوَقَعْت في �ِصَي�ِق الذَّ َوُكلُّ �صِ
)كالم  اهلل)ت790هـ(:  رحمه  ال�ص�طبي  ويقول   ،51)46 اْلَكِريُم)الدخ�ن:  اْلَعِزيُز  اأنت 
العرب على االإطالق البد فيه من اعتب�ر معنى الم�ص�ق في داللة ال�صيغ، واإال�ص�ر �صحكة 
وهزءة، اأالترى اإلى قولهم: فالن اأ�صد اأوحم�ر، اأو عظيم الرم�د، اأوجب ان الكلب، وفالنة 
لميكنلهمعنىم  بمجرده  اللفظ  لواعتبر  لأمثلة،  ينح�سرمنا  ومال  القرط،  مهوى  بعيدة 
عقول؛ فم� ظنك بكالم اهلل وكالم ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم؟(52.فيجب على الب�حث 
اأن يهتم ب�ل�صي�ق الع�م والخ��ض اأثن�ء التف�صير، والمراد ب�ل�صي�ق الع�م هو اعتب�ر مق��صد 
اهلل)ت606هـ(:  رحمه  الرازي  يقول  ذلك  وفي  وبي�نه�  الكوني�ت  ذكر  في  الكريم  القراآن 
)والمق�صود من كل القراآن تقرير اأمور اأربعة: االإلهي�ت، والمع�د، والنبوات، واإثب�ت الق�ص�ء 
والقدر هلّل تع�لى(53، ولذلك ك�ن الرازي يعتبر ال�صي�ق الكلي للقراآن الكريم في تف�صيره كله، 
ْر�َض َبْعَد  م�ِء م�ًء َف�أَْحي� ِبِه ااْلأَ ُ اأَْنَزَل ِمَن ال�صَّ ففي تف�صير �صورة النحل عند قوله تع�لى: (َواهللَّ
َمْوِته�)النحل:10(، يقول:)اعلم اأن�قد ذكرن� اأن المق�صود االأعظم م هذا القراآن العظيم 
تقرير اأ�صول اأربعة: االإلهي�ت والنبوات والمع�د، واإثب�ت الق�ص�ء والقدر، والمق�صود االأعظم 
من  ف�صل  في  الكالم  امتد  كلم�  ال�صبب  فلهذا  االإلهي�ت،  تقرير  االأربعة  االأ�صول  هذه  من 

الف�صول في وعيد الكف�ر ع�د اإلى تقرير االإلهي�ت(54.

ويقول ال�صيخ بديع الزم�ن �صعيد النور�صي رحمه اهلل)ت1906م(: )اإن المق��صد االأ�ص��صية 
يقول  ثم  والعدالة..(55،  والح�صر  والنبوة  التوحيد  اأربعة:  االأ�صلية  وعن��صره  القراآن  من 
اأي�صً�: )فكم� تتراءى هذه المق��صد االأربعة في كله، كذلك قد تتجلى في �صورة �صورة..(56، 
ويدخل في ال�صي�ق الع�م اأي�صً� معرفة ال�صي�ق الع�م لل�صورة، وعلى �صبيل المث�ل، ف�إن معنى 

الموعظة الح�صنة في قوله تع�لى: (ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  

51  - الزرك�صي بدر الدين محمد بن به�در، البحر المحيط في اأ�صول الفقه 357/4 تحقيق د. محمد محمد تامر ط 
دار الكتب العلمية، اأولى 1421هـ. 

52  - ال�ص�طبي، اإبراهيم بن مو�صى اللخمي، الموافق�ت 419/3 تحقيق: م�سهور اآل �سليمان، ط دار ابن عفان الأولى1417هـ.
53  - الرازي، التف�صير الكبير 156/1.ط دار اإحياء التراث العربي.

54  - الرازي، التف�صير الكبير 20/ 231
55  النور�صي، �صعيد، اإ�ص�رات االإعج�ز في مظ�ن المج�ز �صـ 14، ط: دار المحراب تركيا.

56  - م�صدر �ص�بق �صـ 15.



 منهج التف�سير المو�سوعي في اأبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القراآن الكريم

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

الجميلة  بقوله: )وب�لعبر  ابن جرير)ت310هـ(  يف�صره�  چ )النحل: 125(  ۋ  
التي جعله� اهلل حجة عليهم في كت�به، وذّكرهم به� في تنزيله، ك�لتي عّدد عليهم في هذه 
ال�صورة من حججه، وذّكرهم فيه� م� ذكرهم من اآالئه(57،  فقد اخت�ر للموعظة الح�صنة 
معنى يتن��صب مع �صي�ق �صورة النحل التي اأكثر اهلل فيه� من ذكر النعم واالآالء معتبرًا في 

ذلك ال�صي�ق الع�م 58.

 ف�لقراآن الكريم لم يذكر العلوم المختلفة على اأنه� معلوم�ت مجردة لذاته�، بل للداللة به� 
للن��ض من خالل  العقلي  الت�صور  ولي�صحح  االأولى،  ب�لدرجة  ال�ص�بقة  المق��صد  على هذه 
القراآنية  للمق��صد  الب�حثين  ير�صد  التف�صيرية  ب�لدرا�صة  ال�صي�ق  اعتب�ر  واإن  فيه�،  التدبر 
والن�سباط بها، فما يفعله بع�س الم�ستغلين في هذا التجاه من التف�سير من ذكر تفا�سيل 
جزئي�ت المعلوم�ت الكونية التي ال ترتبط ب�الآي�ت القراآنية وال تدخل في داللته�؛ وتخرج 
االآي�ت من �صي�ق القراآن الكلي، ومن مق�صده� الهدائي االأ�ص��صي، اإلى الظن اأنه� معلومة 

مجردة، مخ�لفة منهجية خطيرة ت�صيء لهذا االتج�ه من التف�صير للقراآن الكريم.

ال�صبق  االآي�ت والجمل، من خالل ربط  المن��صب�ت بين  الخ��ض: فهو معرفة  ال�صي�ق  واأم� 
ال�صورة  مق��صد  في  القراآنية  المفردة  اختي�ر  ومن��صبة  ب�أخته�،  المفردة  وعالقة  ب�للحق 

الم�أخوذة منه�. 

الم�شاألة الرابعة: منهج التعامل مع المنقول: 

ف�أم�  والت�بعين،  ال�صح�بة  ب�أقوال  القراآن  وتف�صير  ب�ل�صنة  القراآن  تف�صير  بذلك  والمراد 
ال�صنة ف�إنه� في االأ�صل بي�ن القراآن، وفي التف�صير المو�صوعي ينبغي على المف�صر اأن ي�صتدل 
اأقوال  واأم�  الكونية،  الق�صية  على  القراآن  داللة  بي�ن  في  البحث  له  يحت�ج  بم�  ال�صنة  من 
ال�صلف ال�ص�لح كذلك ينبغي االقت�ص�ر على م� يتعلق ب�لق�صية من االآث�ر دون ا�صتطراد اأو 
تعر�ض لخالف يحول التف�صير المو�صعي اإلى تف�صير تحليلي، واأهم م� يعر�ض للمف�صر في 
هذا ال�ص�أن هو اختالف االأقوال في الم�أثور، فلي�ض الواجب على المف�صر اأن يورده� جميعه� 
اأثبته� واأقربه� للق�صية العلمية المراد بحثه�،  مع اختالفه�، واإنم� يخت�ر من هذه االأقوال 
ولكل ب�حث اعتب�ره في طريقة عر�ض االآث�ر واالأح�ديث بم� يتالءم مع بحثه وعر�ض ق�صيته 

57  - الطبري محمد بن جرير، ج�مع البي�ن في تف�صير القراآن 17/ 321 تحقيق اأحمد �ساكر، ط الر�سالة 2000م.
58  - وقد جعلت اإحدى الب�حث�ت تعريف�ت ال�صي�ق وجعلته في ثالثة مع�ني: اأحده�: الن�صو�ض ال�ص�بقة والالحقة لم� يراد 
بي�نه وت�أويله، والن�صو�ض البعيدة وال�صورة ب�أكمله�، الث�ني: ق�صد ال�ص�رع )الملحوظ في الن�ض المراد تبيينه(، ومق��صد 
الت�صريع المبثثة هن� وهن�ك، الث�لث: �صبب نزول االآية وح�ل المخ�طبين وظروف القول.انظر: ال�صي�ق عند االأ�صوليين، 

الم�صطلح والمفهوم د. ف�طمة بو�صالمة، مجلة االإحي�ء�صـ 44، العدد 25 جم�دى الث�ني 1428هـ
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دون اإلزام بمنهج معين نحتمه عليه، ويجدر بن� بي�ن ق�صية مهمة في تف�صير ال�صلف ال�ص�لح 
وهي اأنهم ر�صي اهلل عنهم قد يتكلمون في بع�ض االآي�ت بم� ك�ن �ص�ئعً� في ع�صرهم من 

المع�رف59، فعلى المف�صر اأن يكون على دراية بدرا�صة رواي�ت ال�صلف في التف�صير. 
وال يجوز اال�صت�صه�د ب�الإ�صرائيلي�ت في التف�صير المو�صوعي عمومً� وفي التف�صير واالإعج�ز 

العلمي للقراآن خ�صو�صً�، الأنه� لي�صت من طرق التف�صير المعتبرة. 

الم�شاألة الخام�شة: منهج التعامل مع المعلومات الكونية:

وهذه من الق�ص�ي� ال�ص�ئكة التي ينبغي العن�ية به� ب�أهمية ب�لغة، وحتى نخت�صر الكالم فيه� ال بد من 
القول اأن العلوم الكونية، تنق�صم من حيث الم�صداقية اإلى فر�صي�ت، ونظري�ت، ومثبت�ت )حق�ئق(.
 اأم� النظري�ت: فهي الق�صية التي تحت�ج لبره�ن يثبت �صحته�60، اأي: هي الظن الراجح الذي 
لم يقل فيه العلم�ء المخت�صون كلمتهم االأخيرة النه�ئية، وهي ق�بل للتعديل والتبديل والتغيير61.

اأم� الفر�صي�ت: فهي الطرح االحتم�لي الذي لم ي�صل لدرجة النظرية، فهي اإم� ظن مرجوح 
لي�ض له بره�ن، اأو ظن متردد بين احتم�لين اأو عدة احتم�الت متك�فئة62.

اأم� المثبت�ت: فهي اليقيني�ت التي ثبتت ب�لبره�ن الق�طع وقد يعبر عنه� ب�لحق�ئق، اأو هي 
التي ثبتت م�صداقيته� بتراكم التج�رب الكثيرة على مر الزمن ولم تتخلف، اأو ك�نت من 

الم�ص�هدات الكونية التي ال يمكن للعقل اإنك�ره�.

اأم� المثبت�ت فال خالف في جواز االأخذ به� في التف�صير واالإعج�ز العلمي للقراآن الكريم م� 
دامت داخلة في داللته، وقد اختلف العلم�ء حول جواز االأخذ ب�لنظري�ت العلمية في التف�صير 
واالإعج�ز العلمي63، والذي اأراه – واهلل اأعلم – اأنه يجوز في التف�صير العلمي للقراآن الكريم 
االأخذ ب�لنظري�ت العلمية ال�صحيحة التي ارتقت اإلى درجة الظن الراجح وله� حظ من النظر 
والدليل، وخ��صة منه� التي ارتفعت ن�صبة ثبوته� لتكون اأقرب اإلى المثبت�ت، على اأن تحتمله� 
الداللة القراآنية ب�إحدى اأنواع الداللة المعتبرة، ذلك الأن التف�صير اجته�د ب�صري في الدالالت 
الظنية لنظم القراآن، وهذا االجته�د ق�بل للخط�أ وال�صواب، وا�صتخدام النظري�ت العلمية في 
اإنم� هي من ب�ب الت�أكيد العلمي على مدلول االآية في  بي�ن مدلوالت ومع�ني الن�ض القراآني 

59  - انظر مث�ل ذلك تف�صير ابن كثير 493/7، عند تف�صير قوله تع�لى ))يخرج منهم� اللوؤلوؤ والمرج�ن((، في ذكر 
تولدهم� من م�ء المطر، وانظر للتو�صع منهج التف�صير العلمي وتطبيق�ته في �صورة النحل �صـ.

60  - انظر: المنجد في اللغة واالأعالم �صـ 817 مادة نظر، ط: دار الم�سرق بيروت 1992.
61  - انظر: الحبنكة، ال�صيخ عبد الرحمن، قواعد التدبر االأمثل لكت�ب اهلل عز وجل، �صـ232 دار القلم دم�صق، الث�لثة 2004

62  - انظر: قواعد التدبر االأمثل الم�صدر ال�ص�بق.
63  - ينظر: منهج التف�صير العلمي وتطبيق�ته في �صورة النحل د. مرهف �صـ 174 اإلى 176.
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اللغة وال�صي�ق، اأو من ب�ب التدليل ب�لقرائن الخ�رجية المعتبرة للتو�صيح والترجيح.

 اأم� في االإعج�ز العلمي فال بد من ا�صتخدام المثبت�ت - الحق�ئق - وم� ا�صتقر عليه العلم 
فقط، واأم� النظري�ت فال يجوز اعتب�ره� في االإعج�ز العلمي، الأن االإعج�ز كم� ذكرن� في 
المقدمة �صبق القراآن في الداللة على علوم يقينية، فال بد اأن يكون مو�صوع ال�صبق م�صتقرًا 

ث�بتً� حتى ي�صح اال�صتدالل عليه.

 اأم� معرفة درجة م�صداقية المعلوم�ت الكونية ف�إنه يكون ب�لرجوع اإلى اأهل التخ�ص�ض في 
كل علم في بي�ن درجة المعلومة الم�صتخدمة في بي�ن القراآن الكريم واإعج�زه، وال يجوز 
كما  كونها حقيقة  على  دلياًل  وال�سهرة  الثقافية  الأو�ساط  في  النظرية  تداول  كثرة  اعتبار 
يفعل بع�صهم في نظرية االنفج�ر الكوني، فمعرفة كون المعلومة حقيقة علمية يحت�ج من 
الب�حث خوفً� من اهلل تع�لى، وبحث علمي منهجي معتبر عند اأهل التخ�ص�ض، ولذلك يجب 
على المراكز العلمية والعلم�ء الكونيين ت�صنيف م�صداقية م� لديهم لخدمة القراآن الكريم.

في  المختلفة  الكونية  المعلوم�ت  ا�صتخدام  في  اأمور  عدة  يراعي  اأن  الب�حث  على  ويجب   
التف�صير المو�صوعي وهي:

ـ      اأن ال ي�صتطرد الب�حث في ذكر المعلوم�ت التف�صيلية اإال بم� يخدم البحث التف�صيري، 
كبي�ن م� يدخل في داللة االآية، اأو يف�صل مع�نيه�، اأو يجلي فكرة المو�صوع، الأن اأبح�ث 
التف�صير واالإعج�ز العلمي هي في االأ�صل اأبح�ث في علوم القراآن، فال ينبغي اأن تغلب 

المعلوم�ت الكونية على التف�صير فين�صى الق�رئ اأنه يقراأ بحثً� تف�صيريً�.

كم� اأن مثل هذه االأبح�ث يراد به� اإعط�ء الت�صور القراآني للق�صية الكونية، تكون فيه� االآي�ت 
هي االأ�صل، والمعلوم�ت خ�دمة لدالالته�، وو�صيفة لمع�نيه�، وي�صتح�صن اأن يقدم الب�حث في 

مثل هذه االأبح�ث بمقدمة مخت�صرة مفيدة تعطي ت�صورا علميً� لق�صية البحث، واهلل اأعلم. 

ـ      اإذا لم يجد الب�حث معلوم�ت كونية في درجة النظري�ت التي مر بي�نه� لي�صتخدمه� 
في التف�صير، بل وجد فر�صي�ت وت�صورات واجته�دات متواطئة ال تتعدى االحتم�ل، فال 
يجوز اأن يلتفت اإليه�، بل يعتمد على م� ورد من النقول والداللة اللغوية وال�صي�ق ويقت�صر 
والمرجوحة  الث�بتة  غير  المعلوم�ت  على  االعتم�د  الأن  ذلك،  على  ق�صيته  تقرير  في 
ك�الأخذ ب�لظن المرجوح وك�لقول ب�لراأي دون علم، كم� اأنه يفتح ب�بً� ل�صع�ف العقول 
يجعلهم يتالعبون ب�لن�ض القراآني ا�صتجرارًا لن�صرة فر�صي�تهم مع وجود االحتم�الت 

لغيره� في نظم االآية.
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ـ     )اإذا ك�ن الن�ض القراآني يحتمل التف�صير �صمن �صوابط فهم الن�صو�ض العربية مع م� 
يتفق مع النظرية العلمية؛ فال م�نع من جعل تف�صيره بم� يتفق معه� اأحد االحتم�الت 
التي يمكن اأن يفهم الن�صو�ض بمقت�ص�ه�، ولكن دون جزم وال قطع، وتظل االحتم�الت 
االأخرى التي يحتمله� الن�ض مفتوحة مطروحة، حتى ي�أتي اليقين العلمي الذي تقرره 

اأدوات وو�ص�ئل البحث العلمي االإن�ص�نية(64.
واإن من المهم في ختام هذا المبحث اأن نبين اأمرًا في غاية االأهمية:

اإن التف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم هو من طرق التف�صير للقراآن الكريم، ولذلك ال بد 
لمن اأراد اأن يتعر�ض للعمل في هذا الطريق اأن يكون على دراية ت�مة ب�الأدوات التي يحت�ج 
اإليها المف�سر واأن يكون متاأهاًل في نف�سه ب�سروط المف�سر المقررة في كتب علوم القراآن، 
فال يجوز لمن لم يتاأهل ب�سروط المف�سر واأدوات التف�سير اأن يتعر�س لتف�سير القراآن مهما 
العلم  بغير  القراآن  للقول في  ف�إنه �صيتعر�ض  واإال  الكونية،  العلوم  العلمية في  ك�نت درجته 
الترمذي  اأخرجه  م�  ذلك  ومن  هذا،  تحريم  في  واالآث�ر  االأح�ديث  وردت  وقد  له،  المراد 
عن�بنعب��صر�صي�للهعنهم�ق�ل: ق�لر�صواللله�صلىاللهعليهو�صلم:)منق�لفي�لقراآنبغيرعلمفليت

اأ�سول ال�ستنباط واأ�سول اللغة التي نزل  بواأمقعدهمن�لن�ر)65، والعلم المراد به هنا علم 
به� القراآن ب�لدرجة االأولى، ولذلك يقول الترمذي رحمه اهلل عند حديث جندب بن عبد 
اهلل مرفوعً�: )من ق�ل في القراآن براأيه ف�أ�ص�ب فقد اأخط�أ(66، ق�ل اأبو عي�صى: )هكذا روي 
عن بع�ض اأهال لعلم من اأ�صح�ب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وغيرهم اأنهم �صددوا في هذا 
في اأن يف�صر القراآن بغير علم واأم� الذي روي عن مج�هد وقت�دة وغيرهم� من اأهل العلم 
اأنهم ف�صروا القراآن فلي�ض الظن بهم اأنهم ق�لوا في القراآن اأو ف�صروه بغير علم اأو من قبل 
اأنف�صهم(، ثم روى الترمذي ب�صنده اإلى قت�دة اأنه ق�ل:.)م� في القراآن اآية اإال وقد �صمعت 

فيه� �صيء(67، ليكون هذا االأثر دلياًل على اأنهم ر�صي اهلل عنهم تكلموا في القراآن بعلم.
الم�صلم  امتالك  واإن  العلمية،  التخ�ص�ص�ت  احترام  العلمية  االأبح�ث  قواعد  من  اإن  نعم: 
لثق�فة �صرعية ع�مة ف�إن هذا ال يعني كونه مت�أهاًل للبحث في تف�صير القراآن، ف�إن التف�صير 
النزول،  اأ�سباب  مع  والتعامل  ال�ستنباط  طرق  وفهم  الدللت  لبيان  يحتاج  المو�سوعي 

والتع�مل مع ن�صو�ض المف�صرين وفهم م�صطلح�تهم، فكيف له ذلك وهو غير موؤهل له!!.

64  - انظر: قواعد التدبر االأمثل �صـ 237.
65  - ج�مع الترمذي، كت�ب التف�صير، ب�ب م� ج�ء في الذي يف�صر القراآن براأيه برقم )2950(، وق�ل الترمذي ح�صن 

�سحيح، تحقيق ب�سار عواد معروف، ط: دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، 1998.
66  - ج�مع الترمذي، كت�ب التف�صير، ب�ب م� ج�ء في الذي يف�صر القراآن براأيه برقم )2952(

67  - ج�مع الترمذي 5/ 50.
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ف�إذا اأراد الب�حث المخت�ض في غير علوم ال�صريعة - وخ��صة منه� التف�صير- كت�بة بحث في 
التف�صير العلمي بطريقة التف�صير المو�صوعي؛ فعليه اأن ي�صتعين بمخت�ض �صرعي يعينه على 
الترتيب وال�ستنباط و�سرح الن�سو�س و..، ولذلك فاإني اأقول: اإن اأبحاث التف�سير والإعجاز 
يعر�ض  فيه�  االنفراد  واإن  الجم�عي  الط�بع  ذات  االأبح�ث  من  الكريم هي  للقراآن  العلمي 
البحث والب�حث للوقوع في االأخط�ء العلمية68، وب�لمق�بل ف�إن المف�صر المخت�ض ال بد له 
اأي�صً� اأن يراعي التخ�ص�ض العلمي فيراجع المخت�صين في قيمة المعلوم�ت التي ي�صتخدمه� 

في التف�صير المو�صوعي على م� بين�ه �ص�بقً� واهلل اأعلم.

في مجلة  ن�صر  مق�ل  وعمل جم�عي(  العلمي ذات طبيعة متخ�ص�صة  االإعج�ز  )اأبح�ث  د. مرهف،  �صق�،  انظر:   -   68
الحقيقة ال�ص�درة عن الهيئة الع�لمية لالإعج�ز العلمي مكة المكرمة الت�بعة لرابطة الع�لم االإ�صالمي العدد الث�ني ع�صر، 

ذي القعدة 1430 هـ 
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المبحث الثالث

 تطبيق منهج التف�شير المو�شوعي في التف�شير واالإعجاز العلمي

يتركز البحث الذي نعر�صه حول ق�صية جزئية محدودة في القراآن الكريم اأال وهي البي�ن 
العلمي الطراد تقديم ال�صمع على الب�صر في االآي�ت التي ج�ء ذكرهم� فيه�، وهل الواو في 
االإعج�ز  )بي�ن  عنوان  التطبيقي  البحث  لهذا  اخترت  وقد  الترتيب،  تفيد  بينهم�  العطف 
االآي�ت  ف�إنني �ص�أقت�صر على  القراآن الكريم(، ولذلك  ال�صمع على االأب�ص�ر في  في تقديم 
التقديم  اأن هذا  بنتيجة  لنخل�ض  الخلق،  م�ص�ق  في  واالأب�ص�ر  ال�صمع  فيه� ذكر  التي ج�ء 
المطرد له داللته العلمية التي تبرز ج�نبً� من جوانب االإعج�ز العلمي في القراآن الكريم، 
الأن المعلوم�ت التي وظفت في البحث تعد من الن�حية التطبيقية ث�بتة يقينية اإن �ص�ء اهلل 

تع�لى، تطبيقً� للقواعد المنهجية المر�صومة في المبحث ال�ص�بق.

وقد جعلت هذا النموذج في مقدمة ومطلبين وخ�تمة، اأم� المقدمة فهي في التعريف بق�صية 
البحث، اأم� المطلب االأول فهو تعريف ب�ل�صمع والب�صر لغة ووجوه وروده� في القراآن، واأم� 
وتجلية وجه  وتف�صيره�  لذلك  الخ��صة  االآي�ت  بي�ن  في  البحث  ق�صية  فهو  الث�ني  المطلب 

االإعج�ز فيه�، وعر�صت في الخ�تمة نتيجة البحث.

العنوان: بيان االإعجاز في تقديم ال�شمع على االأب�شار في القراآن الكريم

المقدمة: الحمد هلل الذي نور العقول ب�لعلم والب�ص�ئر ب�لعبر، واالأب�ص�ر ب�لحجج، واالآذان 

ب�ل�صمع، وال�صالة وال�صالم على المبين لخير م� اأنزل اهلل تع�لى، واأذن خير للموؤمنين وعلى 
اآله و�صحبه اأجمعين وبعد:

فقد حفل القراآن الكريم بعديد من االآي�ت التي بينت خلق االإن�ص�ن بمراحله العظمى، ودل القراآن 
اإلى تف��صيل اأخرى من مراحل خلق االإن�ص�ن يتبينه� المتدبر للقراآن عند درا�صة �صي�ق نظمه، 
ِبِمْثِل َهَذا  ُتوا  َي�أْ اأَْن  َلِئِن اْجَتَمَعِت ااْلإِْن�ُض َواْلِجنُّ َعَلى  وبتقليب ت�صريف اأ�ص�ليبه، ق�ل تع�لى (ُقْل 
��ِض ِفي َهَذا اْلُقْراآِن ِمْن ُكلِّ  ْفَن� ِللنَّ رَّ ُهْم ِلَبْع�ٍض َظِهيًرا، َوَلَقْد �صَ اْلُقْراآِن اَل َي�أُْتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َك�َن َبْع�صُ
الَّ ُكُفوًرا)االإ�صراء: 88، 89(، يقول ابن كثير)ت774هـ(: )اأي: بين� لهم  ��ِض اإِ َمَثٍل َف�أََبى اأَْكَثُر النَّ

الحجج والبراهين الق�طعة، وو�صحن� لهم الحق و�صرحن�ه وب�صطن�ه،(69.

رب�نية  على  الدالة  الق�طعة  الحجج  اإحدى  وبي�ن  االآي�ت  لت�صريف  تتبع  هو  البحث  وهذا   
ق�صية  على  يتركز  اإذ  ر�ص�لته،  و�صدق  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  محمد  النبي  ونبوة  القراآن 
مب��صرة اأال وهي بي�ن اأحد اأ�صب�ب اطراد تقديم ال�صمع على االأب�ص�ر في االآي�ت التي ذكر 

69  - ابن كثير، محمد بن اإ�صم�عيل، تف�صير القراآن العظيم، 5/ 117، تحقيق: �سامي محمد �سالمة، ط دار طيبة 1999.
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فيه� ال�صمع واالأب�ص�ر في �صي�ق ذكر خلق االإن�ص�ن، واأقول اأحد االأ�صب�ب الأن هذا القراآن ال 
تنق�صي عج�ئبه، وال يخلق على كثرة الرد، فقد يظهر من المع�رف م� يزيد في بي�ن اأ�صب�ب 

اأخرى لم ت�صل مدارك الب�صرية له� بعد. 

المطلب االأول: ال�شمع والب�شر ووجوه ورودهما في القراآن:

القراآن  ي�أتي في  االأ�صوات71، وقد  االأذن به تدرك  االأذن70، وهو قوة في  ِح�ضُّ  لغة:  ال�صمع: 
على وجوه72:

ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى �َصْمِعِهْم) البقرة:7(. بمعنى االأذن الج�رحة: كقوله تع�لى: (َخَتَم اهللَّ

ْمِعَلَمْعُزوُلوَن) ال�صعراء:212(. ُهْمَعِن�ل�صَّ بمعنى ال�صم�ع اأي فعل ال�صمع، كقوله تع�لى: (اإِنَّ

بمعنى الفهم، كقوله تع�لى: (�َصِمعن� َواأطعن�) الن�ص�ء:46( ومنه قوله تع�لى: (ولو َعلم اهلُل 
فيهم خيرًا الأ�صمعهم) االأنف�ل:23(. واأكثر االآي�ت الواردة في هذا الم�ص�ق تت�صمن معنى 

ْمَع وُهو �َصهيٌد) ق:37(. التفهيم، ومن ذلك فهم القلب كقوله تع�لى: (اأو األقى ال�صَّ

ال  َوُهم  �َصِمْعن�  ق�لوا  ك�لذيَن  َتكـُونوا  تع�لى: (وال  قوله  في  كم�  الط�عة  معنى  يت�صمن  وقد 
اأو  ي�صَمُعوَن) االأنف�ل: 21(، )وكل مو�صع اأثبت فيه ال�صمع للموؤمنين اأو نفى عن الك�فرين 

حث على تحريه ؛ ف�لق�صد به اإلى ت�صور المعنى والتفكر فيه(73.

ُر ِح�ضُّ الَعين والجمع اأَْب�ص�ٌر74، وقد يق�ل للج�رحة ب�صر اأي�صً� كقوله تع�لى: (َكَلْمٍح  الب�صر: الَب�صَ
�َر) االأنع�م: 103(75،  �ُر وُهو ُيدرُك االأْب�صَ ِر) القمر:50(، وقوله تع�لى: (ال ُتدِرُكُه االأب�صَ ِب�لَب�صَ
واأم� معنى: قوة القلب المدركة فهي الب�صيرة76، وهي القوة المنتجة للعبرة، ق�ل تع�لى: (َوَلَقْد 

��ِض) الق�ص�ض: 43(. �ِئَر ِللنَّ اآَتْيَن� ُمو�َصى اْلِكَت�َب ِمْن َبْعِد َم� اأَْهَلْكَن� اْلُقُروَن ااْلأُوَلى َب�صَ

ح��صة،  كونه  حيث  من  اأحدهم�  جهتين:  على  يف�صر  الكريم  القراآن  في  والب�صر  اأقول: 
وث�نيهم�: من حيث المق�صد والنه�ية، وهو بهذه الجهة ت�صعة وجوه في القراآن الكريم كم� 

70  - ابن منظور، محمد بن مكرم، ل�ص�ن العرب 8/ 162، ط دار �سادر بيروت، اأولى.
71  - الراغب االأ�صفه�ني، الح�صين بن محمد المفردات في غريب القراآن، �صـ 425 م�دة �صمع، تحقيق �صفوان داودي، 

ط دار القلم 1412 هـ دم�صق.
72  - انظر: المفردات في غريب القراآن، �صـ 425 م�دة �صمع، الفيروز اآب�دي، محمد بن يعقوب، ب�ص�ئر ذوي التمييز في 

لط�ئف الكت�ب العزيز، 3/ 257- 260، ط المكتبة العلمية، بيروت، ل�سان العرب 8/ 162.
73  - ب�ص�ئر ذوي التمييز 3/ 258.

74  - انظر: ل�ص�ن العرب 4/ 64 م�دة ب�صر. ونقله عن ابن �صيده. المفردات في غريب القراآن �صـ 127 م�دة ب�صر.
75  - انظر: ل�ص�ن العرب 4/ 64، المفردات في غريب القراآن �صـ127، ب�ص�ئر ذوي التمييز 222/2

76  - ب�ص�ئر ذوي التمييز 2/ 222.
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المراد  يكون  الب�صر عندم�  يفرد  اأنه  كم�  ب�ص�ئره77،  الفيروزاآب�دي )817هـ( في  ذكره� 
اإب�ص�ر مفرد بعينه بق�صٍد، ويجمع عندم� يراد منه العموم، وبي�ن ذلك كله:

اأواًل: الب�صر ح��صة من حيث المعنى، مفرد من حيث اللفظ، ويراد به وجوه من حيث المق�صد:
قوله تع�لى: 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  چالملك: 3 - 4

ب�صر النظر والحجة. 
ُر وم� َطَغى) النجم:17(، ب�صر االأدب والحرمة. قوله تع�لى: )م� َزاُغ الَب�صَ

ِر) القمر:50(، ب�صر للتعجيل وال�صرعة. قوله تع�لى: )وم� اأَْمُرن� اإال واحدًة َكـَلْمٍح ب�لَب�صَ
ُر) القي�مة:7(، ب�صر الحيرة والح�صرة. قوله تع�لى: )َف�إَِذ اَبِرَق اْلَب�صَ

ِرِه ِغ�َص�َوًة) الج�ثية:23(، ب�صر للعمى والجه�لة في الك�فر. قوله تع�لى: )َوَجَعلَ َعَلى َب�صَ
َر َوالُفوؤَاَد) االإ�صراء: 36(، ب�صر �صوؤال عن الحجة والط�عة والمع�صية. ْمَع والَب�صَ قوله تع�لى: )اإن ال�صَّ
ث�نيً�: الب�صر: ح��صة من حيث المعنى، جمع من حيث اللفظ، ويراد منه وجوه من حيث المق�صد:
عدم  في  ب�صر  االأحق�ف:26(،  �ُرُهْم)  اأَْب�صَ َواَل  �َصْمُعُهْم  َعْنُهْم  اأَْغَنى  )َفَم�  تع�لى:  قوله 

الف�ئدة والمنفعة.
�ِرِهْم) النحل: 108(، ب�صر  ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َو�َصْمِعِهم َْواأَْب�صَ ِذيَن َطَبَع اهللَّ قوله تع�لى: )اأُوَلِئَك الَّ

للغي والغفلة.
�َرُهم) محمد: 23(، ب�صر للغط�ء واللعنة. ُهم واأَْعَمى اأَب�صَ مَّ قوله تع�لى: )ف�أ�صَ

�ُر) االأنع�م: 103(، ب�صر الإبع�د المنكرين عن اللق�ء والروؤية. قوله تع�لى: )ال ُتْدِرُكُه االأَْب�صَ
البقرة: 7(،  ِغ�َص�َوٌة)  �ِرِهْم  اأَْب�صَ َوَعَلى  �َصْمِعِهْم  َوَعَلى  ُقُلوِبِهْم  َعَلى   ُ تع�لى: )َخَتَم اهللَّ قوله 

ب�صر ختم للخ�ص�رة.
�ِر) الح�صر: 2(، ب�صر للنظر والعبرة. ْب�صَ قوله تع�لى: (َف�ْعَتِبُرواَي�اأُوِلي�اْلأَ

ولم يرد في القراآن الكريم ال�صمع جمعً� قط، �صواء اقترن ب�لب�صر اأم لم يقترن به، واإنم� 
ج�ء مفردًا م�ص�فً� ومنكرًا ومعرفً�، وقد ذكر ابن ع��صور �صبب اإفراد ال�صمع وجمع االأب�ص�ر 
فق�ل: )واأفرد ال�صمع الأنه م�صدر فهو دال على الجن�ض الموجود في جميع حوا�ض الن��ض، 
العموم الحتم�ل توهم  اإف�دة  واأم� االأب�ص�ر فجيء به جمعً�؛ الأنه ا�صم؛ فهو لي�ض ن�صً� في 

ب�صر مخ�صو�ض، فك�ن الجمع اأدل على ق�صد العموم، واأنفى الحتم�ل العهد(78.

77 - ب�ص�ئر ذوي التمييز 2/ 224، ومق��صد الب�صر الواردة بعد هي من نف�ض الم�صدر. وينظر في ذلك للتو�صع اأي�صً�: 
الخطيب، د. عبد الكريم، التف�صير القراآني للقراآن 6/ 1001، 1002، ط دار الفكر العربي، القاهرة.

78 - ابن ع��صور، محمد الط�هر، التحرير والتنوير 11/ 156، ط الدار التون�سية للن�سر، تون�س 1984.
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وهذا تعليل من حيث المعنى المقت�صي من اللغة، وقد ي�صتخرج من االإفراد والجمع فوائد 
متعددة ب�لنظر اإلى عموم م�ص�ق�ت االآي�ت الوارد فيه� ال�صمع واالأب�ص�ر، فنقول: اإن مدرك�ت 
واأم�  ال�صوت،  وهو  اأال  واحد فقط  �صيء  ال�صمع  االأخرى، فمدرك�ت  تختلف عن  كل ح��صة 
ف�ل�صم�ض  الب�صر  اإدراك  تحت  يقع  كله  المح�صو�ض  ف�لكون  كثيرة،  فهي  الب�صر  مدرك�ت 
للب�صر  والقمر والنجوم، وال�صجر والحجر والمي�ه، والطيور والح�صرات..الخ كله� مدركة 

متغ�يرة ب�لجن�ض والنوع فهي اأب�ص�ر79.
 كم� اأن ال�صمع ال ي�صتطيع اأن ي�صبط اأكثر من م�صموع واحد يفهم منه ويعي عنه، ف�إذا تداخلت 

االأ�صوات واختلطت ذهب اإدراك ال�صمع و�ص�ر �صت�تً� ينقلب على �ص�حبه مقتً� ونكدًا.
اأم� الب�صر ف�إنه ينقل كثيرا من المرئي�ت فى ح�ل واحدة، ويحتفظ لكل مرئي ب�صورته، دون 
اأن تختلط بغيره�، وينقله� اإلى االإدراك منف�صلة، كم� ينقله� اإليه مت�صلة؛ فهو ـ من هذه 
الجهة ـ اأب�ص�ر، ولي�ض ب�صرا واحدًا، ولذلك ذكرن� فيم� �صبق اأنه عندم� يراد اإب�ص�ر �صيء 
ينقلب  الب�صر كرتين  تع�لى (ف�رجع  الب�صر كم� في قوله  يفرد  القراآن  ف�إن  بعينه ق�صدًا 
اإليك الب�صر خ��صئً� وهو ح�صير) تب�رك: 4(، فقد اأمر الب�صر هن� ب�لنظر اإلى �صيء واحد 

اأال وهو ال�صم�ء دون غيره� ف�أفرده، واهلل اأعلم.

المطلب الثاني: االإعجاز في تقديم ال�شمع على االأب�شار:

ذكرن� فيم� �صبق معنى ال�صمع واالأب�ص�ر ووجوه ت�صريفه� في القراآن الكريم، وقد الحظن� 
في االآي�ت ال�ص�بقة اطراد تقديم ال�صمععلى االأب�ص�ر مم� طرحت�ص�وؤاًل للبحث حول بي�ن هذه 
الظ�هرة؛ وهل الواو اأف�دت الترتيب  وب�الأخ�ض في االآي�ت التي ج�ءت في م�ص�ق بي�ن قدرة 

اهلل تع�لى ووحدانيته في خلق االإن�ص�ن، واالآي�ت هي:

ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   چ  ٹ  ٹ 
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چيون�ض: 
�َر) اأي:  من جعل لكم القوة ال�ص�معة والقوة الب��صرة  ْمَع َواالأْب�صَ ن َيْمِلُك ال�صَّ 31ومعنى: (اأمَّ
العجيبة،  الفطرة  من  عليه  �صوي�  الذي  الحد  على  خلقهم�  على  يقدر  ومن  لكم،  وخلقهم� 

ويحميهم� من االآف�ت على كثرته�80.

�َر  ْمَع َوااْلأَْب�صَ َه�ِتُكْم اَل َتْعَلُموَن �َصْيًئ� َوَجَعَل َلُكُم ال�صَّ ُ اأَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن اأُمَّ قوله تع�لى: (َواهللَّ

79  - ينظر: التحرير والتنوير 18/ 104.
80  - انظر: القرطبي الج�مع الأحك�م القراآن، 8/ 335، تحقيق: �سمير البخاري ط دار عالم الكتب ال�سعودية 2003، ابن 

كثير 266/4، التحرير والتنوير البن ع��صور 11/ 156. 
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َوااْلأَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن)النحل: 78(.

�َر َوااْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َم� َت�ْصُكُروَن)الموؤمنون:78(. ْمَع َوااْلأَْب�صَ قوله تع�لى: (َوُهَو الَِّذي اأَْن�َص�أَ َلُكُم ال�صَّ

�َر َوااْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َم� َت�ْصُكُروَن)ال�صجدة: 9(. ْمَع َوااْلأَْب�صَ اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم ال�صَّ (ُثمَّ �َصوَّ

�َر َوااْلأَْفِئَدَة َقِلياًل َم� َت�ْصُكُروَن)الملك: 23(. ْمَع َوااْلأَْب�صَ ُكْم َوَجَعَل َلُكُم ال�صَّ )ُقْل ُهَو الَِّذي اأَْن�َص�أَ

لقد ج�ءت هذه االآي�ت في �صي�ق ع�م واحد اأال وهو ذكر دالئل عظمة اهلل تع�لى ووحدانيته 
وقدرته وكم�ل �صف�ته �صبح�نه، ففيه� اإق�مة الحجة على الم�صركين اأن اهلل وحده الخ�لق 

الرازق المحيي المميت، الق�در..
 والمنة في االآي�ت ب�لحوا�ض؛ واالأع�ص�ء داخلة في ذلك �صمنً� الأنه� مح�له�، كم� اأن محل 
يكون  اأن  ف�ئدة  فم�  فقط،  ب�الأع�ص�ء  ال  اأ�صاًل  ب�لحوا�ض  الحجة  وقي�م  المعرفة  ح�صول 
َن�  َذَراأْ (َوَلَقْد  تع�لى:  به، ق�ل  يعقل  به� وقلب ال  ي�صمع  واأذن ال  به�  لالإن�ص�ن عين ال يب�صر 
ُروَن ِبَه� َوَلُهْم  َن اْلِجنِّ َواالإِن�ِض َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَه� َوَلُهْم اأَْعُيٌن الَّ ُيْب�صِ َم َكِثيًرا مِّ ِلَجَهنَّ

اآَذاٌن الَّ َي�ْصَمُعوَن ِبَه�)االأعراف:179(.
وفي هذه االآي�ت ثالث م�ص�ئل:  اإحداه�: اإنن� نجد في االآي�ت ال�ص�بقة اأ�صلوبين في التعبير 
عن خلق ال�صمع والب�صر، اأحدهم� بلفظ االإن�ص�ء كم� في اآية الموؤمنون: 78( في قوله تع�لى: 
القراآن عن خلق  فقد عبر  ال�ص�بقة  االآي�ت  ب�قي  في  اأم�  و  �َر)،  ْب�صَ َواالأَ ْمَع  ال�صَّ لكُم  )اأن�ص�أ 

ال�صمع والب�صر ب�لجعل.
ال�صمع  بخلق  االحتج�ج  المراد  ك�ن  الموؤمنون  اآية  في  – اأن  اأعلم  – واهلل  وال�صبب في ذلك 
واالأب�ص�ر ق�صدًا على انفراد اهلل تع�لى ب�صف�ت االإلهية واالمتن�ن بم� منح الن��ض من نعمة 
لعلهم ي�صكرون بتخ�صي�ض اهلل تع�لى ب�لعب�دة، ولذلك يذكر ابن ع��صور في تف�صيره اأن هذه 
َلِعْبَرًة) الموؤمنون:21(، للعودة على  اإم� معطوفة على قوله تع�لى (واإنَّ لُكم ِفي االأَنَع�َم  االآية 
الغر�ض االأول، اأو اأن االآية ا�صتئن�فية رجوعً� لغر�ض اال�صتدالل واالمتن�ن81، ولذلك اخت�ر القراآن 

لخلق ال�صمع واالأب�ص�ر في هذه االآية قوله »اأن�ص�أ«، الأن معن�ه� )اإحداث ال�صيء وتربيته(82. 
االإن�ص�ن  بخلق  تع�لى  اهلل  �صف�ت  على  واالحتج�ج  االمتن�ن  ك�ن  فقد  االآي�ت  ب�قي  في  اأم� 
لعجيب  عمومً�  االإن�ص�ن  خلق  بين  من  ب�لذكر  واالأب�ص�ر  ال�صمع  ذكر  خ�ص�ض  ثم  عمومً�، 
الفطرة التي فطرهم� اهلل عليه� وبديع ال�صنع الذي فيهم�، وا�صتن�د الحجج الق�ئمة على 
واالأب�ص�ر  ال�صمع  القراآن لخلق  تع�لى ووحدانيته على �صالمتهم�، ولذلك اخت�ر  وجود اهلل 

81  - انظر: التحرير والتنوير 18/ 103.
82  - انظر: المفردات للراغب �صـ 807 م�دة ن�ص�أ.
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لفظ »جعل«، ف�لجعل )لفظ ع�م في االأفع�ل كله� وهو اأعم من فعل و�صنع و�ص�ئر اأخواته�(83، 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئ      ېئ   چ  ٹ   ٹ  تدبر  وجعل«  »اأن�ص�أ  المفردتين  بين  وب�لفرق 

ی   ی    یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چالملك: 23
الم�ص�ألة الث�نية: المف�صرون على اأن جعل ال�صمع والب�صر واالأفئدة في بطون االأمه�ت قبل 
اأن  قبل  واالأفئدة  واالأب�ص�ر  ال�صمع  لهم  اأبو عبيدة )ت209هـ(:)واإِنم� جعل  ق�ل  الوالدة84، 
ر(85، وق�ل البغوي)ت510هـ(:)(ال َتْعَلُموَن �َصْيًئ�)تم  م وتوؤخِّ يخرجهم، غير اأن العرب تقدِّ

�َر َواالأْفِئَدَة) ْمَع َواالأْب�صَ الكالم، ثم ابتداأ فق�ل جل وعال(َوَجَعَل َلُكُم ال�صَّ
الأن اهلل تع�لى جعل هذه االأ�صي�ء لهم قبل الخروج من بطون االأمه�ت، واإنم� اأعط�هم العلم 

بعد الخروج(86،،
 ويقول اأبو ال�صعود)ت982هـ(: )ولي�ض فيه داللٌة على ت�أخر الجمِع المذكوِر عن االإخراج لم� 
اأن مدلولَ الواو هو الجمُع مطلقً� ال الترتيُب، على اأن اأثر ذلك الجعِل ال يظهر قبل االإخراج 

لون  به� العلمَ والمعرفة(87. اأيجعل لكم هذه االأ�صي�َء اآال ٍتتح�صّ
الم�ص�ألة الث�لثة: في تقديم ال�صمع على الب�صر، وداللة الواو: وقد تقدم القول اأن هذه ظ�هرة 
مطردة في القراآن الكريم، ولم� ك�نت االآي�ت التي ذكر فيه� خلق ال�صمع واالأب�ص�ر في م�ص�ق 
اإن خلق ال�صمع يتقدم على  اأي  اإلى ح�صول خلقهم�؛  اإ�ص�رة  اآي�ت خلق االإن�ص�ن فك�ن ذلك 
خلق االأب�ص�ر في الجنين ولبي�ن ذلك انظر الجدول االآتي الذي يبين مراحل خلق كل من 

الح��صتين في الجنين88:

83  - انظر: املفردات للراغب �صـ 197 م�دة: جعل.
84  ـ انظر: ابن جرير 17 / 266، 

85  ـ نقله ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد امل�سري يف علم التف�سري347/4، حتقيق حممد عبد اهلل، ال�سعيد زغلول، 
ط دار الفكر بريوت، اأولى 1407هـ.

86  ـ البغوي، احل�سني بن م�سعود، معامل التنزيل 34/5 حتقيق: حممد النمر، عثمان �سيمرية، �سليمان احلر�س، ط دار 
طيبة للن�صر، الرابعة 1417هـ.

87  ـ اأبو ال�صعود حممد بن حممد العم�دي، اإر�ص�د العقل ال�صليم اإلى مزاي� الكت�ب الكرمي 131/5، ط دار اإحياء الرتاث.
88  - انظر اإ�سافة للمراجع املذكورة يف اأ�سفل اجلدول عند كل حا�سة: د. �سفيق عبد امللك، تكوين اجلنني، من �سـ 180 

اإلى �صـ 196، ط املطبعة التجارية احلديثة، م�سر، الثانية 1976.
The Biology of Prenatal Development، “بيولوجية التطور ف 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
العلم  “ اأكواخ   ،John F. Cogan،SCIENCE SHEDS LIGHT ON UNBORN HUMAN LIFE للتو�صع:  وينظر 
.www.ct4women.com :ال�سوء على حياة الب�سر الذين مل يولدوا بعد”: بحث م�صتف�د من ال�صبكة العنكبوتية على موقع
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مراحل تخلق الب�شر يف اجلننيمراحل تخلق ال�شمع يف اجلنني

نواة  تت�صكل  الث�لث  االأ�صبوع  م�صتهل  في 
ب�صيطة  ثخ�نة  �صكل  ال�صمعي على  الجه�ز 
االأ�صبوع  اآخر  وقي  الراأ�ض،  ج�نبي  على 
ثم  و�صوحً�،  اأكثر  الثخ�نة  هذه  تبدوا 
اإلى حوي�صلة وذلك  اإلى حفرة ثم  تتحول 
اأثن�ء  وفي  الرحمي،  الرابع  االأ�صبوع  بعد 
العرف  ُيحاط  الرحمي  الرابع  الأ�سبوع 
المتو�صطة  االأديمية  ب�لطبقة  الع�صبي 
العقدة  لتكون  الخلفي  المخ  منطقة  في 
ب�التزان،  تتحكم  التي  البدائية  ال�صمعية 
ت�صمى  ب�ل�صمع  تتحكم  اأخرى  وعقدة 

العقدة الحلزونية اأو ال�صمعية.

منت�صف  في  البدائية  االإب�ص�ر  حوي�صلة  تظهر 
الرابع  االأ�صبوع  وفي  الرحمي،  الث�لث  االأ�صبوع 
جدار  من  تتب�ين  االإب�ص�ر  حوي�صلة  خالي�  تبداأ 
االأ�صبوع  اأواخر  وفي  االأم�مي،  المخ  حوي�صلة 
العين  عد�صة  ظهور  يبداأ  الخ�م�ض  واأوائل  الرابع 
االديمية  الطبقة  في  القر�ض  ت�صبه  كثخ�نة 
تبداأ حوي�صلة  الخ�م�ض  االأ�صبوع  وفي  الخ�رجية، 
م�  ك�أ�ض  �صكل  فتتخذ  االنغم�د  في  االإب�ص�ر 
االديمية  وال�صفلية)الطبقة  العلوية  حوافه  تلبث 
الخ�رجية(ب�اللت�ص�ق ب�صكل ك�مل بنه�ية االأ�صبوع 
ال�ص�د�ض، تنمو االأجف�ن العلوية وال�صفلية ب�صرعة 
بين االأ�صبوع ال�ص�بع والث�من وتكتمل وتلت�صق مع 
بع�صه�ب�الأ�صبوع الع��صرلتعود وتتب�عد عن بع�صه� 

بين االأ�صبوعين 20 و 23،

االأذن  تت�صكل  ال�ص�بع  االأ�صبوع  خالل  وفي 
انبع�ج�ت  من  مراحل  عدة  في  ب�لمرور 
وقنوات وا�صتط�لة قن�ة القوقعة لتكون نواة 

العقدة الحلزونية للقوقعة

الطبقة  من  ب�لت�صكل  ال�صبكية  تبداأ 
يكتمل  بينم�  ال�ص�د�ض  ب�الأ�صبوع  الع�صبة 
الت��صع  ب�الأ�صبوع  الب�صري  الع�صب  �صكل 
والتطورحتىاالأ�صبوع  ،ت�صتمرال�صبكيةب�لتم�يز 
32، تت�صكلبقعة ال�صبكية التي له� دور محوري 
اللطخة  وتت�صكل   20 ب�ال�صبوع  ب�لروؤية  ومهم 

بمركزه� ب�الإ�صبوع 24
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الث�لثوالع�صرين  واالأ�صبوع  بين�الأ�صبوع�لع�صرين 
ت�صبح قوقعة االأذن التي هي ع�صو ح��صة ال�صمع 
بداخل  الب�لغ  قوقعة  ويبلغ حجمه� حجم  ك�ملة 
االأذن الداخلية الك�ملة، ومن االآن ف�ص�عدًا ف�إن 

اجلنني �سي�ستجيب لعدد متزايد من الأ�سوات

ف ال�صهر الث�ين الرحمي يبداأ ظهور األي�ف �صف�فة 
للعد�صة  وال�صطح اخللفي  الب�صري  الكوب  ق�ع  بني 
ويف  الزجاجي،  اجل�سم  نواة  هي  الألياف  وهذه 
االإب�ص�ر  حوي�صلة  تكون  الرحمي  الث�لث  ال�صهر 
ت�صمة  �صغرية  �ص�ق  بوا�صطة  املخ  من  اأفرزت  قد 

ال�صويقة الب�صرية
ا�ستجابة  اجلنني  يظهر   24 االأ�صبوع  بنه�ية 
ويكون  ال�ص�خبة،  املف�جئة  لالأ�صوات  اإجف�ل 
هذا مبكرًا عند اجلنني الأنثى، ويورد كثري من 
حتدث  قد  ال�ساخبة  ال�سو�ساء  اأن  الباحثني 
اآثار  لها  يكون  وقد  اجلنني  �سحة  على  �سررا 
القلب  دق�ت  �صرعة  ك�زدي�د  عليه  مب��صرة 
واإفراط يف البلع، وتغريات �سلوكية مفاجئة، وقد 
اآث�ر م�صتقبلة طويلة  ال�ص�خبة  لل�صو�ص�ء  يكون 

االأجل تتمثل بفقدان ال�صمع.

بنه�ية االأ�صبوع 24 تبداأ االأجف�ن ب�لتفتيح، وبنه�ية 
االأ�صبوع 26 تبداأ العين�ن ب�إفراز الدموع، وت�صتجيب 
حلق�ت العني لل�صوء اعتب�رًا من االأ�صبوع 27 وهذه 
اإلى  ت�صل  التي  ال�صوء  كمية  تنظم  اال�صتج�بة 

ال�صبكية طوال احلي�ة.

بنه�ية االأ�صبوع 28 ميكن للجنني اأن مييز بني 

االأ�صوات ذات احلدة 

املرتفعة واملنخف�صة.

المراجع

1- “Essential Otolaryngology: head & 
Neck Surgery”

:Keat Jin Leeاملؤلف

الطبعةرقم: 8 سنة: 2003 

صفحة: 11 إلى 22

2-“Developmental neurocognition: 
 speech and face processing in the 

 first year”
:Bénédicte de Boysson-Bardiesاملؤلف

الطبعةرقم: 1سنة: 1993

ف مت�م ال�صهر ال�ص�بع يكمل تكوين طبق�ت 

ال�صبكية ويكتمل تكوين الع�صب الب�صري

المراجع

1- “A textbook of clinical ophthalmology”
 صفحة: :R. Pitts Crick &Peng Tee Khawاملؤلف
43 إلى 50
 الطبعةرقم: 3سنة: 2003
2-  “The eye: basic sciences in practice”
:John V. Forresterاملؤلف
الطبعةرقم: 2سنة: 2002

صفحة: 99 إلى 113
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وبذلك نتبين اأن وظيفة ال�صمع عند الجنين ت�صبح ج�هزة للعمل والقي�م بمه�مه� في ال�صهر 
الخ�م�ض من عمر الجنين، في�صمع اأ�صوات حرك�ت اأمع�ء ونب�ص�ت قلب اأمه، وتتولد اإ�ص�رات 
�صمعية في اأذنه الداخلية، اأم� العين فال يتم تك�مل طبقته� ال�صبكية الح�ص��صة لل�صوء اإال 
وهذا  الحمل،  من  اأ�صهر  �صبعة  من  قريبً�  اأي  الحمل،  من  والع�صرين  ال�ص�بع  االأ�صبوع  بعد 
ال�صمع واأع�ص�ئه� ت�صبق بكثير ن�صوج ح��صة الب�صر واأع�ص�ئه�  اأن ن�صوج ح��صة  كله يعني 
في الخلقة، وتقديم ال�صمع على الب�صر في هذه االآية و�صبيه�ته� من اآي�ت كت�ب اهلل تع�لى 
تدل لذلك – داللة اإ�ص�رة الن�ض -، وهذا توجيه لالآية قوي، وقرينة واقعية في اعتب�ر الواو 

لترتيب الخلق والتكوين.

ال�صي�ق ال ي�ص�عد عليه في االآية هن�  اأن  ب�أن هذا اال�صتدالل يوؤخذ عليه  وقد يعتر�ض عليه 
فلم�ذا  العقل، وهو على هذا مخلوق قبلهم�  والب�صر ال يح�صالن بدون  ال�صمع  الأن  وذلك 

ت�أخر ذكره عنهم� اإذن؟

 - والطفل  ب�لع�صو فقط،  واالأثر ال  ب�لح��صة  المنة  ب�أن  اأنن� ذكرن�  اأقول: يج�ب على ذلك 
اأنه ال  اإال  الوالدة بزمن  واإن ك�ن يرى بعد  اأنه ال يعقل،  اإال  اأمه -  ي�صمع في بطن  واإن ك�ن 
)واإنم�  جرير:  ابن  يقول  كم�  الوالدة،  بعد  اإال  يح�صل  ال  العقل  ف�إثر  اأ�صهر،  بعد  اإال  يعقل 
ال�صمع  بعد تم�م خلق  اأي  اأمه�تهم(89،  اأخرجهم من بطون  والعقل بعد م�  العلم  اأعط�هم 
والب�صر، واإن ك�نت مح�ل التعقل مخلوقة ولكنه� غير مدِرَكة اإال بعد الوالدة، وعلى هذا تكون 
الواو بين هذه المذكورات للترتيب واهلل اأعلم. ولذلك يقول اأبو ال�صعود: )على اأن اأثر ذلك 
لون  به� العلَم والمعرفة ب�أن  الجعِل ال يظهر قبل االإخراج اأيجعل لكم هذه االأ�صي�َء اآال ٍتتح�صّ
ُتِح�صوا بم�ص�عركم جزئي�ِت االأ�صي�ء وُتدركوه� ب�أفئدتكم وتتنبهوا لم� بينه� من الم�ص�رك�ت 
والمب�ين�ت بتكرر االإح�ص��ِض في ح�صل لك معلٌم بديهيٌة تتمكنون ب�لنظر فيه� من تح�صيل 

العلوِم الك�صبية(90،

ويقول ابن ع��صور)ت1973م(: )ثم ذكر بعدهم� االأفئدة، اأي العقل مقّر االإدراك كّله، فهو 
الذي تنقل اإليه الحوا�ض مدرك�ِته�، وهي العلم ب�لت�صّورات المفردة(91.وي�صير المعنى على 
ذلك وجعل لكم ال�صمع والب�صر، وجعل لكم اأي�صً� اآث�ر كم�لهم� من اتق�د االأفك�ر وح�صول 

ل العلم والتعقل ب�ل�صمع والب�صر ح��صل بعد كم�لهم� واهلل اأعلم.  العلم بهم�، فتح�صُّ

89  ـ ابن جرير: 266/17.
90  ـ اأبو ال�صعود 131/5.

91  ـ التحرير والتنوير 233/14.



 منهج التف�سير المو�سوعي في اأبحاث التف�سير والإعجاز العلمي في القراآن الكريم

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

 الخاتمة

لقد تبين لن� من خالل هذا البحث اأن المعلوم�ت الطبية في تكون الجنين بينت لن� �صببً� 
هذه  ورجحت  الكريم،  القراآن  في  االأب�ص�ر  على  ال�صمع  تقديم  اطراد  اأ�صب�ب  من  قويً� 
– اأن الواو بين  – بعد التحقق منهم على ثبوته�  اأهل التخ�ص�ض  المعلوم�ت الث�بتة عند 
على  ال�صمع  ح��صة  تكوين  لترتيب  اإ�ص�رة  حمل  الترتيب  وهذا  للترتيب،  واالأب�ص�ر  ال�صمع 
الب�صر في الجنين – اإ�ص�رة الن�ض -، ويقوي هذا اال�صتدالل مجيء هذا الترتيب في �صي�ق 
ذكر  ت�أخير  واأم�  االإن�ص�ن،  خلق  في  وقدرته  اهلل  وحدانية  على  الحجة  ذكرت  التي  االآي�ت 
الفوؤاد فالأن اإدراكه وتعقله ال يح�صل اإال بعد الوالدة واإن ك�ن وجوده من حيث االأ�صل قبل 
وبذلك  القراآن،   ورب�نية  اهلل  وحدانية  على  دلياًل  البي�ن  ليكون هذا  والب�صر  ال�صمع  خلق 
ندرك اإعج�زًا بي�نيً� وعلميً� من اإعج�ز القراآن الكريم واهلل اأعلم، والحمد هلل الذي بنعمته 

تتم ال�ص�لح�ت.

خاتمة البحث: اأهم النتائج والتو�شيات:

الحمد هلل تع�لى الذي اأع�ن على تتمة البحث، واأ�ص�أله اأن يتم نعمته علين� ب�لقبول، وبعد:

بعد هذه الجولة في منهج التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز العلمي؛ ال بد 
من ت�صجيل اأهم النت�ئج والتو�صي�ت:

اأواًل: اأهم النتائج:

يغلب على الموؤلف�ت في التف�صير واالإعج�ز العلمي بطريقة التف�صير المو�صوعي الخلل   -1
من ج�نبين اأو من اأحدهم�: اإم� من الج�نب العلمي ال�صرعي بطريقة فهم الن�صو�ض 
ب�لعلوم  الك�تب  تخ�ص�ض  لعدم  يعود  وهذا  التف�صير،  كتب  مع  والتع�مل  واال�صتدالل 
الكونية  العلوم  بتوظيف  العلمي  الخلل  جهة  من  اأو  التف�صير،  منه�  وخ��صة  ال�صرعية 
واختي�ر المعلومة ال�صحيحة، وهذا يعود لعدم تخ�ص�ض الك�تب ب�لعلم الكوني للق�صية 

المبحوث فيه�.

يمر التف�صير المو�صوعي في اأبح�ث التف�صير واالإعج�ز العلمي بمراحل اأ�ص��صية وهي  -2

اأـ    اختي�ر المو�صوع: وينبغي اأن يكون المو�صوع له وجود في القراآن الكريم، واأن يكون 
الب�حث متمكن� في مو�صوعه ومقتنع� به، وي�صع له عنوانً� من��صبً�.

ب ـ و�صع خطة منهجية للبحث.
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ج ـ اال�صتقراء والجمع: ب�صبب غور االآي�ت المتعلقة ب�لق�صية المبحوثة، وهذا اال�صتقراء 
على نوعين اإم� ت�م واإم� غير ت�م، وغ�لبً� م� ي�صتعمل غير الت�م في المق�الت العلمية 
المخت�صرة حيث يقت�صر فيه� على اأهم االآي�ت واأ�صمله� للتدليل على جزئية معينة.

د ـ ترتيب الآيات وت�سنيفها: ول ي�سترط في الترتيب اأن يكون على المكي والمدني واإنما 
على توافق الموا�صيع الكلية والجزئية وال م�نع من تكرار االآية اإن ك�نت تحمل اأكثر 

من مو�صوع في �صمنه�.

اهتم�مً�  الب�حث  يوليه  اأن  ينبغي  الذي  العلمي  البحث  لب  وهو  التف�صيري:  البحث  ـ  هـ 
ب�لغً�، ويتمثل هذا البحث في اأمرين: قراءة تف�صيرية تحليلية لالآي�ت، ثم �صي�غة 

نه�ئية للبحث العلمي، ويجب اأن يراعي الب�حث في هذه المرحلة الم�ص�ئل االآتية:

-   االهتم�م ب�أ�صب�ب النزول اإن وجد الأنه ي�ص�عد على فهم المعنى.

-  االهتم�م ب�للغة العربية وعلومه� بم� يخدم التف�صير وبي�ن وجه الداللة واال�صتدالل.

-  االهتم�م ب�ل�صي�ق القراآني، وال�صي�ق ق�صم�ن : �صي�ق ع�م يتمثل بمعرفة مق��صد القراآن، 
الجمل  ومن��صبة  بعده�  وم�  قبله�  لم�  االآية  من��صبة  بمعرفة  يتمثل  خ��ض  و�صي�ق 

والمفردات لبع�صه�.

في  ال�ص�لح  ال�صلف  واآث�ر  نبوي  تف�صير  من  االآية  في  ورد  بم�  اأي  ب�لمنقول،  االهتم�م     -
التف�صير، واأم� منهج التع�مل معه� فهو ب�ختي�ر م� ين��صب البحث من ذلك واالقت�ص�ر 
التف�صير  طرق  من  فلي�صت  االإ�صرائيلي�ت  من  الحذر  وينبغي  المعنى،  يو�صح  م�  على 

وخ��صة في مج�ل التف�صير العلمي للقراآن.

3-  منهج التع�مل مع العلوم الكونية: اأم� في التف�صير العلمي يجوز اال�صت�صه�د ب�لنظري�ت 
العلمية ذات البره�ن العلمي؛ وب�لحق�ئق من ب�ب اأولى، اأم� في االإعج�ز العلمي فال يجوز 
المعلوم�ت  على  الب�حث  يقت�صر  اأن  وينبغي  الث�بتة،  العلمية  ب�لحق�ئق  اإال  اال�صت�صه�د 
التي تتعلق ببحثه دون تف�صيل ال يحت�ج له البحث، واأن تكون م�ص�دره العلمية موثقة 

من اأحدث الم�ص�در علمية متخ�ص�صة.

ينبغي  بل  القراآنية  الداللة  في  دخلت  واإن  والت�صورات  ب�لفر�صي�ت  اال�صت�صه�د  يجوز  وال 
االقت�ص�ر على الداللة اللغوية فقط الأن الحجة فيه�. 

وجم�عي،  تخ�ص�صي  ط�بع  ذات  الكريم  القراآن  في  العلمي  واالإعج�ز  التف�صير  اأبح�ث  4ـ 
المبحوث  الق�صية  التخ�ص�ض في  ب�أهل  ي�صتعين  اأن  المتخ�ص�ض  المف�صر  فيجب على 
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فيها ويجب على المتخ�س�س في العلوم الكونية اأن يرجع لأهل التف�سير وال�ستنباط في 
توجيه اال�صتدالل وت�صحيح م�ص�ر البحث. 

ثانيًا: التو�شيات:

ت�صجيع االأبح�ث العلمية الج�دة والمتخ�ص�صة في التف�صير واالإعج�ز العلمي ودعمه�   -1
ومت�بعته� وخ��صة منه� التي تعتني ب�لج�نب النظري والعملي.

اإن�ص�ء مركز اأبح�ث متك�مل من لج�ن علمية متخ�ص�صة في العلوم ال�صرعية والعلوم   -2
منهج  وفق  الكونية  الق�ص�ي�  في  الكريم  القراآن  مو�صوع�ت  لدرا�صة  المختلفة  الكونية 
�صوابط  وفق  الدرا�صة  في  االأ�صل  هي  القراآنية  الق�ص�ي�  تكون  المو�صوعي  التف�صير 

التف�صير وقواعده، وي�صتنبط بذلك من القراآن ق�ص�ي� علمية تنه�ض ب�الأمة من جديد.

تقرير م�دة �صوابط التف�صير واالإعج�ز العلمي في الكلي�ت والمع�هد ال�صرعية.  -3 

والحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل على �صيدن� محمد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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الم�شادر والمراجع:

اتج�ه�ت التجديد في تف�صير القراآن الكريم في م�صر �صريف، محمد اإبراهيم ، دار   -1
التراث، الق�هرة، اأولى 1982م.

االإتق�ن في علوم القراآن لل�صيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، تحقيق مكتب الدرا�ص�ت   -2
القراآنية، ط مجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف ال�سريف 1426هـ.

اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكريم اأبوال�سعود محمد بن محمدالعمادي، ط دار   -3
اإحي�ء التراث.
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االإعجاز القراآني في تركيب الجلد

)1(
د. حامد اأحمد عبد اللطيف محمد

ملخ�س البحث

تن�ول البحث المو�صوم ب�الإعج�ز القراآني في تركيب الجلد، م� ق�له المف�صرون عن تجدد 
جلد االإن�ص�ن المعذب في الن�ر، حيث اختلف المف�صرون في ذلك، بع�صهم ق�ل اإنه يتجدد، 
الجلد هو مركز  اأن  الكريم  القراآن  واأو�صح  ال�صرابيل،  الجلد هي  ق�ل عن  االآخر  والبع�ض 
االإح�ص��ض، االأمر الذي يتفق مع م� نتج عن علم الت�صريح الحديث، واأو�صح العلم الحديث 
اأن الجلد المحترق حروقً� عميقة يفقد االإح�ص��ض ب�الألم ب�صبب احتراق النه�ي�ت الع�صبية 
الموجودة في الجلد، وهذه اأ�ص�رة علمية ك�ن ال�صبق فيه� للقراآن الكريم، وهذا يمثل �ص�هدًا 
اإ�ص�في� على �صدق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.  كم� تطرق الب�حث اإلى وظ�ئف الجلد 
المختلفة ومدى التالوؤم بين التركيب والوظيفة.يتكون البحث من ثالثة مب�حث ا�صتخدم 
فيه الب�حث المنهج الو�صفي التحليليمو�صحً� اآراء المف�صرين ونت�ئج علم االأحي�ء الحديث.

1- اأ.م�ص�عد - كلية التربية ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم 
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الف�شل االأول: خطة البحث

االإعجاز القراآني في تركيب الجلد

مقدمة:

اأنه مجرد غالف خ�رجي يغطي اللحم من  من ينظر لجلد االإن�ص�ن نظرة �صطحية  يظن 
الخ�رج مثله مثل اأي غالف من البال�صتيك اأو الورق الذي ي�صتخدمه الب�صر، لكن الدار�ض 
المتخ�ص�ض ي�صت�صعر عظمة الخ�لق ويدرك اأن هذا الت�صميم البد اأن يكون لم�صنع ال حدود 
لعلمه وقدرته، خ��صة بعد تطور التقني�ت العلمية وو�ص�ئل الفح�ض الت�صريحي الدقيق، واأن 
هذا الع�صو �صمم ليوؤدي وظ�ئفه ب�صورة دقيقة. يتن�ول هذا البحث ج�نب االإعج�ز للقراآن 
ا�صتخدم  به�.  يقوم  التي  المختلفة  وظ�ئفه  الأداء  تالوؤمه  ومدى  الجلد  تركيب  في  الكريم 
الب�حث االأ�صلوب الو�صفي المق�رن والمنهج الت�ريخي، ولقد تو�صل الب�حث اإلى اأن م� تو�صل 
اإليه العلم الحديث في علم الت�صريح من مع�رف عن تركيب الجلد يوافق ويت�صق مع الو�صف 
اآت  القراآن  هذا  اأن  على  يدلل  مم�  الجلد،  تركيب  عن  المف�صلة  غير  لالإ�ص�رات  القراآني 

ومنزل من لدن حكيم خبير.

اأ�شباب اختيار المو�شوع:

تو�صيح اآراء المف�صرين في تجدد جلد االإن�ص�ن المعذب في الن�ر.  .1
تو�صيح اأوجه االإعج�ز القراآني العلمي في تركيب الجلد.  .2
مدى ات�ص�ق اآراء المف�صرين مع نت�ئج العلم الت�صريحي.  .3

االإ�ص�رات  في  العلمي  ب�لبحث  ليقوموا  للم�صلمين  محفز  خير  يعتبر  العلمي  االإعج�ز   .4
العلمية الواردة في القراآن الكريم.

م�شكلة البحث:

اإلق�ء ال�صوء على االختالف�ت بين اآراء المف�صرين حول تف�صير بع�ض االآي�ت التي ورد 
فيه� تجدد جلد االإن�ص�ن المعذب في الن�ر، ومدى توافق هذه االآراء مع م� تو�صل اإليه علم 

الت�صريح الحديث.

اأ�شئلة البحث:

م�ذا ق�ل المف�صرون عن تجدد جلد االإن�ص�ن؟  .1
كيف يمكن المق�ربة بين اأقوالهم؟  .2

م� هي المعلوم�ت الن�تجة عن علم الت�صريح الحديث؟  .3
م� هي اأوجه التوافق القراآني مع النت�ئج العلمية؟  .4
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اأهداف البحث:

التي  للوظ�ئف  الجلد ومدى تالوؤمه  تركيب  الكريم في  للقراآن  العلمية  المعجزات  تو�صيح 
يوؤديه�، والمق�ربة بين اآراء المف�صرين وعلم الت�صريح.  

منهج البحث:

المنهج الو�صفي التحليلي المق�رن والمنهج الت�ريخي.

م�صطلح�ت البحث:
الإعجاز: م�صتق من العجز اأو ال�صعف اأو عدم القدرة، وم�صدره اأعجز وهو بمعنى الفوت 

وال�صبق، المعجزة اأمر خ�رق للع�دة مقرون ب�لتحدي،�ص�لم من المع�ر�صة.

التجريبي،  العلم  اأثبته�  بحقيقة  النبوية  ال�صنة  اأو  الكريم  القراآن  اإخب�ر  العلمي:  الإعجاز 

واأنه� لم تثبت في عهد النبي �صلى اهلل.

القراآنية: القراآن الكريم هو كالم اهلل المنزل على محمد بن عبد اهلل �صلىعليه و�صلم، 

المتعبد بتالوته المبدوء ب�صورة الف�تحة والمختوم ب�صورة الن��ض.

تركيب: )في علم الفل�صفة ( ت�أليف ال�صيء من مكون�ته الب�صيطة، ويق�بله التحليل.

جلد الإن�سان: هو ذلك الع�صو الخ�رجي الذي يغلف ج�صم االإن�ص�ن.

الت�صريح، والمق�رب�ت  التف�صير، كتب  الكريم، كتب  القراآن  طريقة جمع المعلومات: من 

بينه�. 

حدود البحث: تركيب جلد االإن�ص�ن واأوجه االإعج�ز القراآين العلمي فيه.

هيكل البحث:

الف�سل الأول: خطة البحث.

الف�سل الثاني: م�ذا ق�ل علم�ء التف�صير عن تف�صير االآية ) اإَِنّ اَلِّذيَن َكَفُروْا ِب�آَي�ِتَن� �َصْوَف 

َك�َن   َ اهلَلّ َنّ  اإِ اْلَعَذاَب  ِلَيُذوُقوْا  َغْيَرَه�  ُجُلوًدا  ْلَن�ُهْم  َبَدّ ُجُلوُدُهْم  َجْت  َن�صِ ُكَلَّم�  َن�ًرا  ِليِهْم  ُن�صْ
َعِزيًزا َحِكيًم�  ( الن�ص�ء: 56

الف�سل الثالث: مالئمة التركيب الت�صريحي للجلد لوظ�ئفه واأوجه االإعج�ز العلمي فيه.

الف�سل الرابع : الخ�تمة وت�صمل النت�ئج والتو�صي�ت وق�ئمة الم�ص�در والمراجع. 
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الف�شل الثاني:

ُكَلَّم�  َن�ًرا  ِليِهْم  ُن�صْ �َصْوَف  ِب�آَي�ِتَن�  َكَفُروْا  اَلِّذيَن  اإَِنّ  تع�لى:)  قوله  في  المف�صرون  ق�ل  م�ذا   
 ) َحِكيًم�  َعِزيًزا  َك�َن   َ اهلَلّ اإَِنّ  اْلَعَذاَب  ِلَيُذوُقوْا  َغْيَرَه�  ُجُلوًدا  ْلَن�ُهْم  َبَدّ ُجُلوُدُهْم  َجْت  َن�صِ

الن�ص�ء: 56:

ك�نت الفكرة من وراء هذا البحث االختالف�ت التي وجده� الب�حث في تف�صير االآية ال�ص�بقة، 
حيث ق�ل البع�ض كيف يعذب اهلل جلودًا لم تع�صه، ك�ن هذا الكالم هو الذي دفع الب�حث 

ليقوم بهذا البحث.

ماذا قال المف�شرون في تف�شير االآية ال�شابقة؟

القراطي�ض. مثل  بي�صً�  جلودًا  بدلوا  جلودهم  اأحرقت  اإذا  كثير:  ابن   يقول 
ْلَن�ُهْم  َجْت ُجُلوُدُهْم َبَدّ  وق�ل يحي بن يزيد الح�صرمي: اأنه بلغه في قوله تع�لى )ُكَلَّم� َن�صِ
ُجُلوًدا َغْيَرَه� ( ق�ل يجعل للك�فر م�ئة جلد بين كل جلدين لون من العذاب (، ويقول البغوي: 

في تف�صيره: روي اأن هذه االآية قرئت عند عمر ر�صي اهلل عنه فق�ل عمر للق�رئ اأعده� ؟ 
ف�أع�ده�، وك�ن عنده مع�ذ بن جبل فق�ل مع�ذ: عندي تف�صيره�: تبدل في ال�ص�عة مئة مرة، 

فق�ل عمر هكذا �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.

وق�ل الطبري: العذاب اإنم� ي�صل اإلى االإن�ص�ن هو غير الجلد واللحم، واإنم� يحرق الجلد 
على  اأعيد  ف�صواء  ق�لوا:  ي�ألم�ن،  فال  والجلد  اللحم  اأم�  العذاب،  األم  االإن�ص�ن  اإلى  لي�صل 
الك�فر جلده الذي ك�ن عليه اإذا ك�نت الجلود غير اآلمة وال معذبة اإنم� العذبة هي النف�ض 
الب�صرية التي تح�ض ب�الألم والتي ي�صل اإليه� الوجع، وفي كل �ص�عة م�ال يح�صى عدده ويحرق 

ذلك عليه لي�صل العذاب اإلى نف�صه اإذا ك�نت الجلود ال ت�ألم.

ْلَن�ُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَه�( �صرابيلهم،  َجْت ُجُلوُدُهْم َبَدّ وق�ل اآخرون : في قوله تع�لى)ُكَلَّم� َن�صِ
اأج�ص�مهم  في  القطران  احترق  جلودًا،كلم�  لهم  جعلت  اأج�ص�مهم  من   �صرابيل  بدلن�هم 
احتراقه�  في  الأن  تحترق  ال  ف�إنه�  الكفر  اأهل  جلود  واأم�  غيره�،  �صرابيل  بدلوا   واحترق 
فن�ئه� وفي فن�ئه� راحته�. ق�لوا: وقد اأخبر اهلل تع�لى ذكره عنه�: اأنهم ال يموتون وال يخفف 
من عذابه� ق�لوا: وجلود الكف�ر اأحد اأج�ص�مهم ولو ج�ز اأن يحترق منه� �صيء فيفنى ثم يع�د 
بعد الفن�ء في الن�ر ج�ز ذلك في جميع  اأجزائه�، واإذا ج�ز ذلك وجب اأن يكون ج�ئز عليهم 
الفن�ء ثم االإع�دة، والموت ثم االإحي�ء، وقد اأخبر اهلل �صبح�نه وتع�لى اأنهم ال يموتون دليل 

وا�صح اأنه ال يموت �صيء من اأجزاء اأج�ص�مهم والجلود اأحد تلك�الأجزاء.
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اأنن� عندم�  بدليل  الواعية،  للنف�ض  واإنم�  للع�صو  لي�ض  االألم   : تف�صيره  في  ال�صعراوي  يقول 
وال  االألم  يحدث  بحيث  نخدره�  اأن  ن�صتطيع  الواعية  النف�ض  اأن  قلن�  الطب،  في  ارتقين� 
ن�صعر به، وهكذا ف�إن الجلود لي�ض له� �ص�أن واإنم� هي مو�صلة للمعذب، والمعذب هو النف�ض 
الواعية، بدليل اأنه� �صت�صهد علين� يوم القي�مة، ت�صهد الجلود والجوارح،�صتكون اآلة لتو�صيل 

ْلَن�ُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَه�(. َجْت ُجُلوُدُهْم َبَدّ العذاب للنف�ض الواعية)ُكَلَّم� َن�صِ

اإن معجزة محمد �صلى اهلل عليه و�صلم ب�قيًة بق�ًء اأبديً� مت�صلة به اأبدًا، اأم� معجزات كل 
ر�صول �صبق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قد اأدت مهمته� لمن راآه� وانتهت. كم� اأو�صح 
العلم الحديث اأن الم�ص�ب ب�حتراق ك�مل في الجلد ال ي�صعر كثيرًا ب�الألم نظرًا الحتراق 
النه�ي�ت الع�صبية الن�قلة لالألم، بخالف الحروق االأقل درجة يكون االألم على اأ�صده، فتكون 

علة التبديل للجلود التي اأحرقت بجلود جديدة كي يدوم العذاب.

قد يقول ق�ئل كيف يعذب اهلل جلدًا لم يع�صه ؟ قيل لي�ض الجلد بمعذب وال مع�قب اإنم� 
عذاب  في  زي�دة  الجلد  فتبديل  وتعرف،  تح�ض  التي  هي  الأنه�  النفو�ض،  على  واقع  االألم 

النفو�ض ولو اأراد اهلل الجلود لق�ل ليذقن العذاب.

واإنم�  واللحم  الجلد  غير  هو  الذي  االإن�ص�ن  اإلى  ي�صل  اإنم�  العذاب  اإن  الم�وردي:  يقول 
اأعيد  ي�ألم�ن ف�صواء  واللحم فال  الجلد  اأم�  العذاب،  األم  االإن�ص�ن  اإلى  الجلد لي�صل  يحرق 
على الك�فر جلده الذي ك�ن عليه اأو جدد غيره، وقيل الجلود �صرابيلهم من قبل اأن جعلت 

لب��صهم ف�صم�ه� اهلل جلودًا.

الجلود  غير  جلودًا  لهم  يجدد  اهلل  اإن  قيل   ( في  الج�ص��ض  الرازي  لخ�صه  ال�ص�بق  الكالم 
التي احترقت والق�ئلون بهذا يقولون اأن الجلد لي�ض بع�ض االإن�ص�ن وكذلك اللحم والعظم، واأن 
االإن�ص�ن هو الروح الالب�ض لهذا البدن، ومن ق�ل اأن الجلد هو بع�ض االإن�ص�ن واأن االإن�ص�ن هو هذا 
ال�صخ�ض بكم�له ف�إنه يقول اأن الجلود تجدد ب�أن ترد اإلى الح�لة التي ك�نت عليه� غير محترقة، 
كم� يق�ل لخ�تم ك�صر ثم �صيغ خ�تم اآخر هذا الخ�تم هو غير ذاك الخ�تم. وق�ل بع�صهم التبديل 

هو لل�صرابيل التي قد األب�صوه�، وهو ت�أويل بعيد الأن ال�صرابيل ال ت�صمى جلودًا.

االآية  تف�صير  في  وبينوا  اجتهدوا  عنهم  اهلل  ر�صي  المف�صرين  كالم  هو  ال�ص�بق  الكالم 
واأجهزته  العلم  اأدوات  تطورت  لقد  ؟  ال�ص�أن  هذا  في  الحديث  العلم  يقول  م�ذا  ال�ص�بقة، 
ودر�صت تركيب الجلد درا�صة دقيقة، هل الدرا�ص�ت الحديثة تتفق مع م� ق�له المف�صرون؟ 

للوقوف على ذلك البد من�إلق�ء لمحة على التركيب الت�صريحي للجلد.
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الف�شل الثالث: التركيب الت�شريحي للجلد واأوجه االإعجاز العلمي فيه:

 مقطع طولي في جلد االإن�شان

وظيفته  االأخرى،  الحيوان�ت  من  كثير  واأج�ص�م  الب�صري  الج�صم  يغطي  الذي  الع�صو  هو  الجلد 
الج�صم  الجلد يحمي  الجراثيم–  الدفاع �سد  اأحد خطوط  ويعتبر  الج�سم  الأ�سا�سية هي حماية 
من خالل خ�ص�ئ�صه الفيزي�ئية، فهو  يكون مق�ومً� للبلل  ويمنع نف�ذ ال�صوائل التي تغمر الج�صم .

يك�د يعتبر الجلد من اأكبر اأع�ص�ء ج�صم االإن�ص�ن فلو ن�صرن� جلد ذكر يبلغ وزنه 68 كيلو 
جرامً� يغطي م�ص�حًة قدره� مترين. يتركب الجلد من ثالث طبق�ت هي الب�صرة واالأدمة 

والن�صيج تحت الجلد.

:Epidermis 3-1الب�شرة

الطبقة   – الداخل  اإلى  الخ�رج  من  طبق�ت  اأربعة  من  ويتكون  ورقة  �صمك  �صمكه�  يبلغ 
المتقرنة، الطبقة الحبيبية، الطبقة ال�صوكية والطبقة الق�عدية – الطبقة المتقرنة تتركب 
من 15-40 �صفً� من الخالي� الميتة- تمتلئ بم�دة زاللية غير منفذة للم�ء ت�صمى الكيراتين 
“ القرنين” وتتركب الطبقة الحبيبية من �صف اأو �صفين من الخالي� الميتة التي تحتوي 
 10-4 من  تتركب  ال�صوكية  الطبقة  اأم�  كيراتين-  هالم  ت�صمى  م�دة  من  �صغيرة  حبيب�ت 
�صفوف من خالي� حية له� زوائد �صبه �صوكية عند التق�ء الخالي� ببع�صه� البع�ض – الطبقة 
الق�عدية تتركب من �صف واحد من الخالي� الحية وت�صمل هذه الطبقة خالي� مكونة ال�صبغة 

ت�صمى الخالي� الميالنينية- تنتج �صبغة بنية ت�صمى الميالنين.
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الخالي� الق�عدية تنق�صم ب��صتمرار مكونة خالي� جديدة- بع�ض هذه الخالي� يبقى في الطبقة 
العلي�  الطبق�ت  النه�ية  في  ويكون  للجلد  الخ�رجي  ال�صطح  نحو  يتحرك  واالآخر  الق�عدية 
للب�صرة- وهذه ت�صمى الخالي� الكيراتينية وعند تحركه� اإلى اأعلى تمتلئ ب�لكيراتين وعندم� 
ت�صل اإلى ال�صطح تموت- تعطي الجلد المت�نة والقوة وتمنع مرور ال�صوائل وبع�ض المواد من 

خالل الجلد- في النه�ية تنف�صل وت�صقط في �صكل ق�صور رقيقة.
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3-2 لون جلد االإن�شان:

الموجودة  الميالنين  اأ�صب�غ  التي تحدده� كمية  الب�صرة  لون  االإن�ص�ن من  لون جلد  يتحدد 
فيه�،  حيث يوجد في ال�صنتمتر المربع م� يقرب من 10000 خلية �صبغية، فهي  �صرورية 
ال�صريط  اأجزاء  بع�ض  تدمر  االأ�صعة  هذه  البنف�صجية،  فوق  االأ�صعة  من  الج�صم  لحم�ية 
الوراثيDNA  الموجود في اأنوية الخالي� مم� ي�صبب ظهور خالي� �صرط�نية في الجلد، 
فيت�مين  لتكوين  �صرورية  اأنه�  اإال  االأ�صعة  هذه  تحدثه  قد  الذي  ال�صرر  من  الرغم  على 
الداكن،  واالأ�صود  الف�تح  االأبي�ض  بين  االألوان  تتب�ين  العظ�م.  تكوين  في  يلزم  الذي  )د( 
ارتباط  وهناك  الوراثي.  والعامل  البيئي  العامل  الجلد،  لون  في  يوؤثران  عامالن  وهناك 
المدارية  اال�صتوائية  المن�طق  الفرد،  فيه�  يعي�ض  التي  والمنطقة  الجلد  لون  بين  وثيق 
البي�ض، من  �صك�نه�  القطبين  من  القريبة  المن�طق  بينم�  ال�صود  من  �صك�نه�   اأغلب 

َنّ  اإِ َواأَْلَواِنُكْم  اأَْل�ِصَنِتُكْم  َواْخِتالُف  َواالأَْر�ِض  َم�َواِت  ال�َصّ َخْلُق  اآَي�ِتِه  َوِمْن  الق�ئل )  �صبح�ن اهلل 
ْلَع�ِلِميَن  (الروم: 22.خت�م االآية يدل على اأن هذه االآي�ت اأكثر من يدركه�  ِفي َذِلَك اَلآَي�ٍت ِلّ
الذي  الت�صريحي   التركيب  على  تعتمد  االختالف�ت  هذه  الأن  المتخ�ص�صون،  العلم�ء  هم 
اإلهي.  ق�نون  وفق  االأرح�م  في  االإن�ص�ن  ي�صور  وتع�لى  �صبح�نه  العلم�ء،ف�هلل  اإال  يدركه  ال 
االإن�ص�ن االأفريقي االأ�صود يحمل اأي�صً� الجين�ت الخ��صة ب�لب�صرة البي�ص�ء وال�صعر االأ�صفر 
والعيون الزرق�ء والخ�صراء.....الخ، واالإن�ص�ن الطويل يحمل اأي�صُ� جين�ت الق�صر، ويورث 
هذه الجين�ت الأبن�ئه، لكن االإن�ص�ن االإفريقي ال ينجب اإال اأ�صودًا،يعود ذلك للعوامل البيئية 
الحرارة  �صديدة  البيئة  ن�ص�طه�  و�صر  البي�ص�ء  من  اأن�صط  ال�صود  ف�لجين�ت  والوراثية، 
وكثرةخمول الجين�ت البي�ص�ء وتوريثه� خ�ملة من جيل اإلى جيل يوؤدي اإلى تعطيله� تم�مً�، 

وكذلك الح�ل ب�لن�صبة لب�قي ال�صف�ت الخ��صة بتحديد المالمح ال�صكلية.

3-3 االأدمة:

اأهمه�  الجلدوالتي  وظ�ئف  ببقية  تقوم  التي  المكون�ت  معظم  الطبقة  هذه  في  توجد 
االإح�ص��ض ب�الأ�صي�ء التي تالم�ض الج�صم و�صبط حرارة الج�صم، تحتوي االأدمة على ال�صعر 
الذي يتكون من ب�صيلة ال�صعر papilla of hair ومنه� ينبت ال�صعر، ومن ثم غمد ال�صعرة 
ال�صعرة  يرتبط بجراب  الب�صرة،  اإلى �صطح  الب�صلة  يمتد من مك�ن  والذي   hair follicle
الح�جة مم�  الجراب عند  �صد  تعمل على  الن��صبةhair erector muscle وهي  الع�صلة 
 يوؤدي اإلى انت�ص�ب ال�صعرة من الو�صع الم�ئل، ويحدث ذلك عند التعر�ض للبرد اأو الخوف. 
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�صعر االإن�ص�ن يتكون من نوعين مختلفين، نوع خفيف بطيء النمو على �صكل زغب ف�تح اللون 
يك�صو معظم اأجزاء الج�صم عدا ال�صفتين وراحة اليد اأخم�ض القدمين، اأم� النوع الث�ني فمن 
النوع الكثيف �سريع النمو يك�سو الراأ�س والحواجب والرمو�س والآباط والعانة بالإ�سافة للحية 
وال�صوارب عند الرج�ل مم� يدل على اأن هذا الت�صميم قد تم بفعل عليم خبير، اإن بع�ض اأجزاء 
الج�صم قد بقيت مك�صوة ب�ل�صعر كجلد الراأ�ض والحواجب والرمو�ض وقد تم تحديد هذه المن�طق 
ب�صكل رائع ليبدو االإن�ص�ن في اأجمل �صورة. وعلى الرغم من اأن الذكر واالأنثى قد انحدرا من 
اأ�صل واحد اإال اأن االأنثى ج�صمه� يخلو من ال�صعر، اإال في من�طق محددة. لكن الرجل ميزه اهلل 

ب�صعر الج�صم واللحية وال�ص�رب. وقد ات�صح اأن ذلك مرتبط ب�لهرمون�ت الذكرية واالأنثوية.

ال�صم�ض  لحرارة  امت�ص��صه  خالل  الحر  من  الحم�ية  منه�:  وظ�ئف:  بعدة  ال�صعر  يقوم 
والحيلولة دون دخوله� اإلى الح�صم. اأم� الحم�ية من البرد فتتم عن طريقين:-اأوالهم� عمل 
ال�صعر كطبقة ع�زلة، اإذا ك�ن ال�صعر كثيفً�، وث�نيهم� من خالل انت�ص�ب ال�صعر مم� يعمل 
على حب�ض كمية من الهواء داخل جراب ال�صعرة فيعمل هذا الهواء المحبو�ض كطبقة ع�زلة 
لكل  لي�ض  اأنه  ب�لذكر  الجدير  المحيط.  الجو  اإلى  الج�صم  من  الحرارة  ت�صرب  دون  تحول 
جراب �صعرة، هن�لك بع�صه� لي�ض له� �صعر، وهذا �صروري الإخالء بع�ض من�طق  الج�صم 
من ال�صعر، وت�صتخدم هذه االأجربة الخ�لية من ال�صعر الإفراز الدهن من الغدد الدهنية.
فروة  في  الكلي  المربعوال�صعر  ال�صنتمتر  في  �صعرة  200اإلى300  بين  ال�صعر  كث�فة  تتراوح 
تكون  كم   تخيل  تحركه�،  ن��صبة  ع�صلة  �صعرة  المتو�صط.لكل  في  �صعرة  األف  مئة  الراأ�ض 
حجم الع�صلة الن��صبة اإذا م� قورنت بحجم ال�صعرة؟ هذه الدقة في التركيب والتك�مل في 

التركيب والوظيفة ال ي�صتطيع اأحد اأن يقوم به� اإال الخ�لق وحده �صبح�نه.

اأَْح�َصَن  َل  َنَزّ  ُ اهلَلّ تع�لى)  قوله  في  �صورة  اأبدع  في  الكريم  القراآن  و�صفه�  هذه  ال�صعر  حركة 
ُهْم ُثَمّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم  َث�ِنَي َتْق�َصِعُرّ ِمْنُه ُجُلوُد اَلِّذيَن َيْخ�َصْوَن َرَبّ َت�َص�ِبًه� َمّ اْلَحِديِث ِكَت�ًب� ُمّ
الزمر:    ) َه�ٍد  ِمْن  َلُه  َفَم�   ُ اهلَلّ ِلْل  ُي�صْ َوَمن  َي�َص�ء  َمْن  ِبِه  َيْهِدي   ِ اهلَلّ ُهَدى  َذِلَك   ِ اهلَلّ ِذْكِر  اإَِلى 
تق�صعر  اأو  وعده،  من  وتلين  وعيده  من  )تق�صعر  تف�صيره  في  ال�صالم  عبد  ابن  يقول   23
تالوته.( عند  القلوب  وتلين  اإعظ�مه  من  تق�صعر  اأو  الرج�ء،  من  وتلين  الخوف   من 

ويقول الطبري في تف�صيره )الذين اآمنوا تق�صعر جلودهم من �صم�ع تالوة القراآن الكريم، 
وتلين جلودهم اإلى العمل بم� فيه، والت�صديق به.(.
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الغدد الدهنية:

غمد

�صطح  اإلى  تت�صرب  ال�صعرة  جراب  في  دهنية  م�دة  تفرز   ، دهنية  غدد  على  الجلد  يحتوي   
تليين  وكذلك  ميتة  �صبه  اأو  ميتة  لكونه�  الق��صية  الب�صرة  تليين خالي�  على  اأواًل  تعمل  الج�صم 
دخول  منع  على  الجلد  �صطح  على  تنت�صر  عندم�  الدهنية  الم�دة  وتعمل  المعً�،  وجعله  ال�صعر 
الم�ء وبقية ال�صوائل وكذلك البكتيري� والفطري�ت اإلى داخل الج�صم. وعندم� يقل اإفراز الم�دة 
اأنواع الزيوت  الن��ض ال�صتخدام مختلف  الدهنية ف�إن الجلد ي�صبح ج�فً� وخ�صنً�، لذلك يلج�أ 
لتليين جلودهم و�صعورهم، وتتف�وت من�طق الجلد في عدد الغدد الدهنية الموجودة فيه�، فهي 
و�صبه  التن��صلية  االأع�ص�ء  وحول  االأذن  وقن�ة  الراأ�ض  و�صعر  والرقبة  الوجه  في  تكون  م�  اأكثر 
الذي  اأن  تدل على  ب�لغة  توزيعه� هذا حكمة  وفي  القدمين.  واأخم�ض  اليد  راحة  في  معدومة 
اأنعم،  يكون  اأن  اأراد اهلل  االإن�ص�ن، لذلك  الن��ض من  يراه  اأكثر م�  وزعه� عليم خبير، ف�لوجه 
اأم� اليد والرجل اأخالهم� اهلل من الغدد الدهنية ليتمكن االإن�ص�ن من االإم�ص�ك ب�الأ�صي�ء ب�ليد 
الدهن من  خليط من  يتكون  يتزحلق.  اأن  دون  الن�عمة  ال�صطوح  ويم�صي على  تنزلق  اأن  دون 
الجال�صريد واالأحم��ض الدهنية المتحررة وال�صمع وال�صكوالين وكول�صترول وا�صتر الكول�صترول، 

يبلغ عدد الغدد الدهنية 200-900 غدة في ال�صنتمتر المربع.2

2 - من�صور اأبو �صريعة العب�دي : اإبداع الرحمن في ج�صم االإن�ص�ن، مرجع �ص�بق �ض191-190.

غدة دهنية

�صعرة
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الغدد العرقية :

غدة عرقية تفتح على �صطح الج�صم                     غدة عرقية تفتح في جراب ال�صعرة

هن�لك نوع�ن من الغدد العرقية، النوع االأول هي الغدد العرقية التي تنت�صر في جميع اأجزاء 
الج�صم،وهي عب�رة عن اأنبوب طويل ملفوف عند ق�عدة االأدمة ثم ي�صتقيم اأعاله ليفتح عند 
�صطح الج�صم، العرق الذي تفرزه عب�رة عن محلول م�ئي ي�صكل ملح الطع�م اأكبر مكون�ته 
بعد الم�ء، وظيفته االأولى تبريد الج�صم والتخل�ض من االأمالح. وتزداد هذه الغدد في راحة 
اليد واأخم�ض القدم، حيث اأن قلياًل من الرطوبة ي�ص�عد على االإم�ص�ك ب�الأ�صي�ء وت�ص�عد 
القدم الوقوف بثب�ت على بع�ض االأ�صطح .ف�صبح�ن الخ�لق المبدع الذي لم يخلق �صيئً� في 
الج�صم اإال وله من الوظ�ئف م� يحير العقول. النوع الث�ني من الغدد العرقية موجودة فقط 
في االإبط والع�نة، ت�صب اإفرازه� في جراب ال�صعرة فيخرج اإفرازه� مع الغدد الدهنية. 
العرق الذي يخرج من هذه الغدد اإلى ج�نب الملح يحتوي على اأنواع معينة من البروتين�ت 
يعطي  فيه  البكتيري�  تك�ثر  عند  اأن  اإال  خروجه  عند  الرائحة  عديم  وهو  والكربوهيدرات 
رائحة غير مرغوب فيه�،تختلف من �صخ�ض الآخر.وظيفة هذا العرق غير معروفة على وجه 
الدقة ومن المرجح اأنه يلعب دورًا في االإث�رة الجن�صية بين االأزواج واهلل اأعلم. تبلغ كث�فة 
اأي يوجد في ج�صم االإن�ص�ن م� يقرب من  الغدد العرقية 100 غدة في ال�صنتمتر المربع، 
مليوني غدة في ال�صنتمتر المربع في المتو�صط. متو�صط العرق الذي يفرز في اليوم الواحد 

لترًا واحدًا في اليوم وقد ي�صل اإلى اأ�صع�ف ذلك عند بع�ض االأ�صخ��ض.

وظ�ئف العرق : عند تبخر العرق من �صطح الج�صم يعمل على امت�ص��ض كمية من الحرارة 
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من الج�صم فيبرد. ومن وظ�ئفه حم�ية �صطح الج�صم من الجف�ف والعمل مع الكلى على 
ال�ص�مة  المواد  وبع�ض  الزائدة  االأمالح  اإخراج  كذلك  الج�صم،  في  والملح  الم�ء  ا�صتتب�ب 
ويعمل على قتل بع�ض اأنواع البكتيري� ب��صتخدام اإنزيم�ت موجودة في العرق.3اأم� ال�صعيرات 
وتبريد  الجلد  خالي�  تروية  هي  االأ�ص��صية  الوظيفة  ف�إن  االأدمة  في  توجد  التي  الدموية 
الج�صم، عند ارتف�ع درجة حرارة الج�صم تت�صع ال�صعيرات لتمر خالله� كمي�ت كبيرة من 
الدم  الح�ر ب�لقرب من �صطح الجلد، نتيجة لالإ�صع�ع يبرد الدم ب�الإ�ص�فة اإلى تبخر العرق، 

يبرد الدم ويعود راجعً� اإلى داخل الج�صم.4

اأم� المكون الخ�م�ض من مكون�ت االأدمة فهي الم�صتقبالت الح�صية، حيث يوجد منه� �صتة 
اأنواع ت�صتجيب الأنواع مختلفة من الموؤثرات، ولقد �صنف العلم�ء ثالثة اأنواع من رئي�صة من 
والبرودة،  الحرارة  في  للتغيرات  ت�صتجيب   Thermo acceptor الحرارية  الم�صتقبالت 
وحركة  واالهتزازات  القوي  وال�صغط  الخفيف  للم�ض  ت�صتجيب  الميك�نيكية  والم�صتقبالت 
الم�صتقبالت هي  اأب�صط  الجلد،  ت�صتجيب الأي �صرر قد ي�صيب  االألم  ال�صعر، وم�صتقبالت 
ي�صيب  قد  �صرر  الأي  ت�صتجيب  حرة  ع�صبية  نه�ي�ت  عن  عب�رة  وهي  االألم،  م�صتقبالت 
الجلد، م�صتقبالت الحرارة ت�صمى حوي�صالت رافيني، وهي عب�رة عن �صبكة من النه�ي�ت 
عدده�  االأدمة،  منت�صف  في  وتقع  واحد  مليمتر  بطول  مغزلية  حوي�صلة  داخل  الع�صبية 
�صتة ع�صر األفً� م�صتقبل، موزعة في جميع اأجزاء الج�صم، مع زي�دة في التوزيع في روؤو�ض 
االأ�ص�بع واالأنف وال�صف�ه والجبهة، وتوجد اأعلى كث�فة في روؤو�ض االأ�ص�بع لليد، حيث تبلغ 75 
م�صتقبل في ال�صنتمتر المربع. اأم� م�صتقبالت البرودة  اأو فقدان الحرارة فت�صمى كري�ت 
كراو�ض، وهي عب�رة عن لفيفة من النه�ي�ت الع�صبية المعراة موجودة داخل غ�ص�ء كروي 
وتقع على عمق ن�صف مليمتر من �صطح الجلد، ويبلغ عدده� م�ئة وخم�صين األفً� موزعة على 

جميع اأجزاء الج�صم 

مع زي�دة في التركيز في روؤو�ض االأ�ص�بع واالأنف وت�صتجيب للنق�ص�ن في درجة الحرارة 
م�صتقبالت  اأم�  مئوية.  درجة   20 عند  له�  ا�صتج�بة  اأعلى  وتبلغ  المطلقة،  لقيمته�  ولي�ض 
اللم�ض وال�صغط الخفيف فتوجد منه� نوع�ن : اأقرا�ض ميركل عب�رة عن خالي� متخ�ص�صة 
من  قريبة  الق�عدية  الطبقة  في  موجودة  ع�صبية  بنه�ي�ت  مرتبطة  ميركل  خالي�  ت�صمى 
الب�صرة، وتوجد اأعلى كث�فة له� في روؤو�ض االأ�ص�بع حيث تبلغ 750 م�صتقبل في ال�صنتمتر 
ثم  مرة،  الأول  الجلد  يالم�ض  �صيء  الأي  الح�ص��صية  ب�لغة  النه�ي�ت  هذه  الواحد.  المربع 

3.- من�صور اأبو �صريعة العب�دي، اإبداع الرحمن في ج�صم االإن�ص�ن .

..   https:// ar.wikipedia.org  �4- .المو�صوعة الحرة ويكيبيدي
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اإ�ص�رات  ير�صل  و ال  المالب�ض  ي�ألف  الجلد  اأن  نجد  لذلك  الوقت  الح�ص��صية مع مرور  تقل 
العمل.  الميك�نيكية  هذه  النه�ي�ت  هذه  علم  ومن  المبدع  الخ�لق  ف�صبح�ن  عنه�،  للدم�غ 
في  اأ�صفل  وتقع  ميركل  اأقر�ض  من  تركيبه�  في  تعقيدًا  اأكثر  فهي  مي�صنر  حوي�صالت  اأم� 
التي  المنخف�صة  الترددات  ذات  واالإهتزازات  الخفيف  لل�صغط  وت�صتجيب  االأدمة  طبقة 
تقل عن خم�صين هيرتز، وتوجد اأعلى كث�فة له� في روؤو�ض االأ�ص�بع لليد، حيث تبلغ 1500 
م�صتقبل في ال�صنتمتر المربع الواحد. اأم� م�صتقبالت حركة ال�صعر فهي عب�رة عن نه�ي�ت 
ع�صبية ملفوفة حول جذر ال�صعرة وتح�ض ب�أي موؤثر يحرك ال�صعرة. يبلغ عدده� بعدد �صعر 
وهي  ب��صين�ن  حوي�صالت  فت�صمى  واالهتزازات  القوي  ال�صغط  م�صتقبالت  اأم�  الج�صم. 
اأبعد الحوي�صالت عن �صطح  الجلد في اأ�صفل االأدمة واأكبره� حجمً� واأكثره� تعقيدًا في 
كث�فة  اأعلى  توجد  و  المربع،  ال�صنتمتر  األف م�صتقبل في  بثالثين  ويقدر عدده�  التركيب، 
تركيب  وي�صبه  المربع.  ال�صنتمتر  في  م�صتقبل   75 تبلغ  حيث  لليد،  روؤو�ص�الأ�ص�بع  في  له� 
 20 اإلى  عدده�  ي�صل  عديدة  طبق�ت  من  مكونة  فهي  الب�صلة  تركيب  الم�صتقبالت  هذه 
ت�صتجيب  الم�صتقبل،  الع�صبية في لب هذا  االألي�ف  بينه� م�دة �ص�ئلة وتوجد  طبقة. يمالأ 
واالهتزازات  القوي  ال�صغط  خ��صة  الجلد  على  يقع  �صد  اأو  �صغط  الأي  الم�صتقبالت  هذه 

الميك�نيكية ذات الترددات الع�لية التي ت�صل اإلى 300 هيرتز.5

تقت�صر على ح��صة  ال  اأنه�  Touch sense رغم  اللم�ض  ت�صكل ح��صة  الم�صتقبالت  هذه 
من  معجزة  تعتبر  الح��صة  هذه   . المحيط  الجو  وبرودة  بحرارة  تح�ض  بل  فقط  اللم�ض 
معجزات الخ�لق، زراعة م� يقرب من خم�صة ماليين م�صتقبل في م�ص�حة ال يتج�وز �صمكه� 
�صمك الخم�ض مليمترات وال تتج�وز م�ص�حته المترين، معجزة علمية تجعل العلم�ء يحنون 

روؤو�صهم اإجالاًل لمن �صنع هذا الجلد وركبه في اأح�صن �صوره.

اأ�ص�ر القراآن الكريم اإلى اأن الجلد هو جه�ز االإح�ص��ض، واأ�ص�ر ب�صورة غير مف�صلة اإلى 
اأن الجلد عندم� يحترق يفقد هذه الح��صة وذلك في قوله تع�لى:)اإَِنّ اَلِّذيَن َكَفُروْا ِب�آَي�ِتَن� 
 َ ْلَن�ُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَه� ِلَيُذوُقوْا اْلَعَذاَب اإَِنّ اهلَلّ َجْت ُجُلوُدُهْم َبَدّ ِليِهْم َن�ًرا ُكَلَّم� َن�صِ �َصْوَف ُن�صْ
َك�َن َعِزيًزا َحِكيًم�  (الن�ص�ء: 56. هذه المعلوم�ت اأ�ص�ر اإليه� القراآن الكريم ولم تعرف اإال 

بعد تطور علم الت�صريح في هذا الع�صر.

:Finger print : ب�سمة اليد

 ) ِعَظ�َمُه  َنْجَمَع  اأََلّن  االإِن�َص�ُن  تع�لى)اأََيْح�َصُب  قوله  في  اليد  ب�صمة  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�ص�ر 

5 - من�صور اأبو �صريعة العب�دي: اإبداع الرحمن في ج�صم االإن�ص�ن، مرجع �ص�بق، �ض194.
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Ridges تظهر على �سكل خطوط متعرجة تر�سم  القي�مة:4.  هذه الب�صمة عب�رة عن بروزات 
اأ�صك�اًل عجيبة ال ح�صر له� على �صطح الجلد، لهذه البروزات وظ�ئف عديدة منه�: زي�دة االحتك�ك 
بين �صطوح االأ�صي�ء التي تم�صك به� اليد اأو تم�صي عليه� القدم، كم� اأنه� تزيد من ح�ص��صية اللم�ض 
 arches االأقوا�ض   : اأنواع  ثالثة  التجعدات  وهذه  االأ�ص�بع  نه�ية  في  بكثرة  توجد  اأنه�  نجد  لذا 
الجوانب وير�صم  اأحد  االأقوا�صيدخل الخط فيه� من   .whorls والدوام�ت   loops واالأن�صوط�ت 
يدخل  االأن�صوط�ت  اأم�  االآخر  الج�نب  من  يخرج  ثم  المنطقة  منت�صف  في  معينة  ب�أبع�د  قو�صً� 
الخط من اأحد الجوانب وير�صم قو�صً� ب�أبع�د معينة ثم ير�صم اأن�صوطة ب�صكل م�ئل في منت�صف 
المنطقة ثم يخرج من نف�ض المنطقة التي دخل منه�، اأم� الدوام�ت فيدخل الخط فيه� من اأحد 

الجوانب ثم ير�صم عدة دوائر حلزونية ثم ينتهي الخط في مركز الحلزون.6

َبٍن  �ء َغْيِر اآ�ِصٍن َواأَْنَه�ٌر ِمن َلّ ن َمّ ِة اَلِّتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن ِفيَه� اأَْنَه�ٌر ِمّ يقول المولى عز وجل:)  َمَثُل اْلَجَنّ
ى َوَلُهْم ِفيَه� ِمن ُكِلّ الَثَّمَراِت  ًفّ �صَ ْن َع�َصٍل ُمّ �ِرِبيَن َواأَْنَه�ٌر ِمّ ٍة ِلّل�َصّ َذّ ْن َخْمٍر َلّ ْر َطْعُمُه َواأَْنَه�ٌر ِمّ ْم َيَتَغَيّ َلّ

َع اأَْمَع�َءُهْم ( محمد: 15 �ِر َو�ُصُقوا َم�ء َحِميًم� َفَقَطّ ِهْم َكَمْن ُهَو َخ�ِلٌد ِفي الَنّ ِبّ ن َرّ َوَمْغِفَرٌة ِمّ

 6
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بينم� توجد  الح�صية،  الم�صتقبالت  الداخل من  االأمع�ء خ�لية من  اأن  العلم الحديث  اأثبت 
بكث�فة ع�لية في الم�ص�ريق�، يوجد في هذه المنطقة عدد كبير من ج�صيم�ت ب��صيني الن�قلة 
لالألم والحرارة، لذلك االأمع�ء ال تت�أثر ب�لحرارة لكنه� اإذا قطعت خرج منه� الم�ء الحميم 
اإلى منطقة الم�ص�ريق�الغنية بم�صتقبالت الحرارة واالألم والنه�ي�ت الع�صبية الن�قلة لهم� 

اإلى المخ في�صعر االإن�ص�ن ب�أق�صى درج�ت االألم.7

الطبقة الدهنية تحت الجلد ت�صكل ع�زاًل حراريً� يحول دون فقدان الج�صم لحرارته، ومن 
الحكم الرب�نية اأن هذه الطبقة تزداد كث�فته� في �صك�ن  المن�طق الب�ردة حتى تحول دون 
اكت�ص�ب الحرارة من الو�صط المحيط، اأم� �صك�ن المن�طق المدارية تقل ن�صبة الدهون تحت 

جلدهم حتى يتمكن الج�صم من اإ�صع�ع الحرارة من الج�صم.

تكون  تك�د  وظيفته�  لكن  الثديي�ت  كل  في  توجد    mammary glands  : الثديية  الغدد 

مق�صورة على االإن�ث بعد و�صع ال�صغ�ر.

الغدد الدمعية: تنتج اإفرازًا يحفظ �صطح العين رطبً� ونظيفً�.

الغدد العج�نية اأو غدد الرائحة:توجد في كثير من الحيوان�ت تعطي الحيوان رائحة مميزة 
وعن طريقه� يتعرف الحيوان على اأقرانه من نف�ض النوع.8

وظ�ئف الجلد:
1(   يحمي الجلد االأن�صجة الواقعة تحته من ت�أثير العوامل الجوية الخ�رجية .

2(   يحتوي الجلد على الم�صتقبالت الح�صية التي تح�ض ب�أي تغيرات في البيئة.
3(   تعمل الغدد العرقية الموجودة في الجلد اأ�ص��صً� على تنظيم درجة حرارة الج�صم.

4(   قد يتلون الجلد كو�صيلة للتمويه لحم�ية الحيوان.
5(   االأظ�فر من مكون�ت الجلد قد ت�صتخدم للدف�ع عن الج�صم.

اأوجه االإعج�ز العلمي في تركيب الجلد:
خم�صة  �صمكه�  م�ص�حة  في  لالإح�ص��ض  م�صتقبل  ماليين  خم�صة  من  يقرب  م�  وجود   -

مليمترات وال تتج�وز المترين معجزة علمية اأذهلت عقول العلم�ء .

النه�ي�ت  على  يحتوي  الأنه  االإح�ص��ض  جه�ز  هو  الجلد  اأن  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�ص�ر   -
الع�صبية، واإذا احترقت ال يح�ض االإن�ص�ن ب�الألم لذلك اأ�ص�ر القراآن اإلى تبديل الجلود

7 - عبد اهلل بن عبد العزيز امل�سلح، عبد اجلواد ال�ساوي:الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة، دار جياد للن�سر والتوزيع، 
الطبعة االأولى1429ه-2008م �ض83.

8 - حممود اأحمد البنه�وي واآخرون: علم احليوان، دار املع�رف، الطبعة الث�نية، 1988م، الق�هرة ، �ض414.
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ْلَن�ُهْم  َجْت ُجُلوُدُهْم َبَدّ ِليِهْم َن�ًرا ُكَلَّم� َن�صِ  في قوله تع�لى)اإَِنّ اَلِّذيَن َكَفُروْا ِب�آَي�ِتَن� �َصْوَف ُن�صْ
َ َك�َن َعِزيًزا َحِكيًم�  ( الن�ص�ء:56 . ُجُلوًدا َغْيَرَه� ِلَيُذوُقوْا اْلَعَذاَب اإَِنّ اهلَلّ

�صبق  وهذا  ب�الألم  االإح�ص��ض  يفقده  للجلد  العميق  االحتراق  اأن  الحديث  العلم  اأثبت   -
للقراآن في هذه المعلومة العلمية.

ب�صمة اليد معجزة علمية ورد ذكره� في القراآن الكريم في قوله تع�لى)َبَلى َق�ِدِريَن َعَلى 
َي َبَن�َنُه ( القي�مة: 4. �َصِوّ اأَن ُنّ

اختالف األوان الب�صر من االآي�ت القراآنية التي ال يدرك كنهه� اإال الع�لمين الذين لهم    -
دراية بعلم االأحي�ء.

اأو  الخوف  انت�ص�به عند  واآلية  ال�صعر  الجلد وجود  العلمية في تركيب  المعجزات  من   -
االإح�ص��ض ب�لبرد ودوره في حفظ التوازن الحراري للج�صم.

فوق  االأ�صعة  ك�نت  كلم�  كث�فة  تزداد  لونه  الجلد  تعطى  التي  الميالنين  �صبغة  وجود   -
البنف�صجية اأعلى في البيئة التي يعي�ض فيه� الفرد، االأمر ي�ص�عد في حفظ الج�صم من 

هذه االأ�صعة.
وجود الغدد العرقية ت�ص�عد في حفظ التوازن الحراري.  -

الغدد الدهنية التي توجد في الجلد ترطب الجلد وتمنعه من التق�صف والتق�صر وطبقة   -
الدهن تمنع دخول ال�صوائل اإلى داخل الج�صم وتجعل ال�صعر المعً� وطريً�.

االأكثر  المن�طق  في  الب�صرة  كث�فة  ازدي�د  الجلد  تركيب  في  الرب�نية  المعجزات  من   -
عر�صة لالحتك�ك ب�صكل دائم خ��صة في االأيدي واأخم�ض االأقدام.

اآلية ت�ص�عد  وجود ال�صعر على الجلد ي�ص�عد في اال�صتتب�ب الحراري للج�صم وهن�لك   -
على انت�ص�به ورقوده عند الح�جة لذلك.

الجلد يحمي الج�صم من خطر االأ�صعة فوق البنف�صجية وذلك بفعل م�دة الميالنين، وهذه   -
الم�دة تزداد كث�فة في المن�طق التي تزداد فيه� كمية االأ�صعة مثل المن�طق المدارية.

الطبقة تحت الجلد الدهنية ت�صكل ع�زل حراري تمنع فقدان حرارة الج�صم، ومن الحكم 
الرب�نية اأن هذه الطبقة تزداد كث�فة عند �صك�ن المن�طق الب�ردة، ويقل الدهن عند �صك�ن 

المن�طق المدارية، حتى يتمكن الج�صم من اإ�صع�ع الحرارة .
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الخاتمة:

اأهم النتائج: 

واأن  ويتجدد  يحترق  الجلد  اإن  ق�ل:  بع�صهم  الجلد،  تجدد  في  التف�صير  علم�ء  اختلف   - 
المعذب لي�ض الجلد واإنم� النف�ض الواعية و هذا التف�صير هو الذي يميل اإليه الب�حث واهلل 

اأعلم .

بع�ض العلم�ء ق�ل: اإن الجلد هي ال�صرابيل واأنه� من قطران كلم� احترقت تجدد.  -

م� تم اكت�ص�فه من معلوم�ت عن التركيب الت�صريحي لجلد االإن�ص�ن يتوافق  ويت�صق مع م�   -
ورد ذكره في القراآن الكريم ويع�صده.

اأكد القراآن الكريم اأن الجلد هو مركز االإح�ص��ض وهذا م� نتج عن علم الت�صريح الحديث.  -

اأثبت العلم الحديث اأن منطقة الم�ص�ريق� من اأغنى المن�طق بم�صتقبالت الحرارة واالألم.  -

كل مكون من مكون�ت الجلد خلق ب�صكل رائع بحيث يوؤدي وظيفته على اأكمل وجه.  -

كل اأع�ص�ء االإن�ص�ن يمكن زراعته� عدا الجلد.  -

االإعج�ز العلمي يعتبر من اأهم و�ص�ئل الدعوة اإلى اهلل في هذا الع�صر، ) �َصُنِريِهْم اآَي�ِتَن� ِفي االآَف�ِق   -
ُه َعَلى ُكِلّ �َصْيٍء �َصِهيٌد  ( ف�صلت: 53 َنّ َك اأَ َوَلْم َيْكِف ِبَرِبّ ُه اْلَحُقّ اأَ َنّ َن َلُهْم اأَ َوِفي اأَنُف�ِصِهْم َحَتّى َيَتَبَيّ

التو�شيات:

يو�صي الب�حث ب�إق�مة مراكز الأبح�ث القراآن تعمل على اإجراء بحوث تجريبية لالإ�ص�رات 
بمختلف  دوري�ت ع�لمية  نت�ئجه� في  ون�صر  الكريم،   القراآن  ورد ذكره� في  التي  العلمية 
اللغ�ت الع�لمية الحية الإقن�ع االآخرين ب�صدق النبوة الفرن�صي موري�ض بوك�ي ) لقد قمت اأواًل 
بدرا�صة القراآن الكريم وذلك دون اأي فكر م�صبق وبمو�صوعية ت�مة ب�حثً� عن درجة اتف�ق 
الظ�هرات  من  كثيرًا  الدرا�صة  قبل  اأعرف  وكنت   ، الحديث  العلم  ومعطي�ت  القراآن  ن�ض 
الطبيعية ولكن معرفتي ك�نت وجيزة وبف�صل الدرا�صة الواعية للن�ض العربي ا�صتطعت اأن 
اأحقق ق�ئمة اأدركت بعد االنته�ء منه� اأن القراآن ال يحتوي على اأي مقولة ق�بلة للنقد من 

وجهة نظر العلم في الع�صر الحديث.( 9

القراآن العظيم بين طي�ته من المعجزات والدالئل الم�صتمرة م�يجعلهمقنعً� في كل االأزمنة 
وب�ختالف االأم�كن.

9- بوك�ي: 1979م �ض 13.
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الم�ص�در والمراجع

القراآن الكريم.    -

الح�صين بن م�صعود البغوي: تف�صير البغوي، دار طيبة الجز الث�ني.   - 

طيبة،1422ه-2002م  دار  كثير،  بن  تف�صير  الدم�صقي:  القر�صي  كثير  بن  اإ�صم�عيل    - 
الجزء الث�ني.

.https://www.almeshkat،ال�صعراوي: تف�صير ال�صعر على موقع م�صك�ة االإ�صالمية   - 

عبد اهلل بن عبد العزيز الم�صلح،عبد الجواد ال�ص�وي: االإعج�ز العلمي في القراآن وال�صنة،    -
جي�د للطب�عة والن�صر، الطبعة االأولى 1429ه-2008م، جدة، المملكة العربية ال�صعودية.

النكت والعيون، دار  الم�وردي،  الم�وردي الب�صري: تف�صير  علي بن محمد بن حبيب    -
الكتب العلمية، المحقق ال�صيد عبد المق�صود عبد الرحيم، الجزء )1(.

-  عز الدين بن عبد ال�صالم : تف�صير ابن عبد ال�صالم،م�صدر الكت�ب موقع التف��صير، 
.https://www.alltafasir.com

دارالمع�رف،الطبعة  العملية،  الحيوان  بيولوجية  واآخرون:  الح�صيني  حم�د  اأحمد    -
الخ�م�صة ع�صر1986م، الق�هرة، م�صر.

،https://ar.wikipedea,org �المو�صوعة الحرة ويكيبيدي  -

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غ�لب االآملي: اأبو جعفر الطبري، المحقق اأحمد    -
محمد �ص�كر، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، الطبعة االأولى، 1420ه-2000م، م�صدر الكت�ب موقع 

الملك فهد لطب�عة الم�صحف ال�صريف.

للن�صر  الح�مد  دار  الكريم،  القراآن  في  الوراثية  الهند�صة  اهلل:  عبد  محمود  محمد    -
والتوزيع، عم�ن االأردن، 2006م.

االأولى  الطبعة  االإن�ص�ن،  ج�صم  في  الرحمن  اإبداع  العب�دي:  اأبو�صريعة  من�صور    -
1433ه-2012م، عم�ن االأردن.

-  محمود اأحمد البنه�وي واآخرون: علم الحيوان، دار المع�رف، الق�هرة، م�صر، الطبعة 
الث�نية،1988م. 
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التدابير ال�شرعية للمخدم والم�شتخدم

 في ظل قانون العمل ل�شنة 1997م والتاأمينات االجتماعية

“ مقارنة  فقهية  “ روؤية 
د. جودة اإبراهيم محمد النور)1(

الم�شتخل�س

العمل له قيمة ومك�نة وخ�صو�صية والعمل في االإ�صالم ت�أ�صل من خالل قوله �صبح�نه وتع�لى 
من االآي�ت الدالة على الحث عليه واالأح�ديث ال�صريفة والم�أثورات والحكم تن�ولت في هذه 
الورقة البحثية خ�صو�صية العمل على الت�صريع االإ�صالمي والت�أ�صيل له من جوانب متعددة 
بالن�سو�س  �سرعه  اتباع  على  الحنيف  ديننا  وحثنا  حياته  تطور  ونمط  الإن�سان  وارتباط 
القراآنية و�صنته ال�صريفة. واأي�صً� تن�ولت اأهم االأحك�م والق�ص�ي� التي اأث�رته� فل�صفة االإن�ص�ن 
والتي اأثرت في نظر وفكر المفكرين والم�صرعين ودع�ة حقوق االإن�ص�ن وقد اأ�صل الت�صريع 
البحثية عن  الورقة  والم�صتخدم. وخ�ص�صت هذه  المخدم  بين  العالقة  تنظيم  االإ�صالمي 
الت�أمين  ن�حية  من  جوازه  وكذلك  والغرر.  الرب�  من  خال  م�  اإذا  �صرعيته  وجواز  الت�أمين 

الحكومي في المع��ض والت�أمين�ت االجتم�عية. والت�أمين التع�وني التك�فلي.

مقدمة: 

ت�صهده�  التي  واالقت�ص�دية  االجتم�عية  ب�لتطورات  وثيقً�  ارتب�طً�  العمل  ت�صريع�ت  ترتبط 
 – العمل  ت�صريع�ت  – اأي  وت�صتجيب لمعطي�ته�  تتف�عل معه�،  المخلفة، فهي  الع�لم  بالد 
الذين  االإن�ص�ن  بني  من  غفيرة  الأعداد  اليومية  الحي�ة  �صميم  تم�ض  �صوؤونً�  تتن�ول  حيث 
ي�ص�همون بجهودهم في تنفيذ خطط التنمية والو�صول اإلى رف�هية ال�صعوب واالأفراد، هذا 
من ج�نب ومن الج�نب االآخر اأي اأ�صح�ب الم�ص�ريع حيث يقومون بتوفير الوظ�ئف والتي 

بدوره� تكفل الحي�ة الكريمة لكل طبق�ت الب�حثين عن الوظ�ئف . 

 وال يختلف المجتمع  ال�صوداني عن �ص�ئر المجتمع�ت في ح�جة اإلى ت�صريع�ت عمل ع�صرية، 
ال �صيم� واأن ال�صودان قد �صهد العديد من التطورات االجتم�عية واالقت�ص�دية وال�صي��صية 
منذ ع�صر اال�صتعم�ر التركي ، الم�صري ، االإنجليزي وحتى يومن� هذا، اإذ ارتبط �صدور 
ت�صريع�ت العمل ال�صودانية ببروز الطبقة الع�ملة ال�صودانية كقوة اجتم�عية و�صي��صية ذات 

1- اأ.م�ص�عد - كلية الق�نون - ج�معة الجزيرة . 
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وزن موؤثر من اأجل النهو�ض بواقعه� وتح�صين اأو�ص�عه� المعي�صية واالجتم�عية، واال�صتثم�ر 
االأمثل للط�ق�ت والموارد الب�صرية الع�ملة التي تذخر به� بالدن�. 

اأهمية المو�شوع :لقد اأردن� من هذا البحث اأن يجمع بين الفكر الق�نوني، والتطبيق�ت 

منهج  تنتهج  التي  العمل،  من�زع�ت  تفرزه�  التي  العملية  الوق�ئع  على  الق�ئمة  الق�ص�ئية 
مق�رنة اأحك�م الق�ص�ء ال�صوداني ب�أحك�م الق�ص�ء العربي المق�رن. 

فرو�س البحث : 

اإن�ص�ف  عبر  العمل  مج�ل  في  كبيرًا  تطورًا  ت�صهد  العربية  الق�ص�ئية  التطبيق�ت  اإن   /1
المخدم والم�صتخدم. 

2/ ال تتع�ر�ض المب�دئ الع�مة لق�نون العمل ال�صوداني ل�صنة 1997م مع اأحك�م وقواعد عقد 
العمل في الفقه االإ�صالمي. 

3/ تتك�مل االأدوار م� بين اأحك�م الق�ص�ء ال�صوداني وقواعد ق�نون العمل ل�صنة 1997م في 
حفظ الحقوق الم�لية الخ��صة ب�لم�صتخدم. 

4/ عقود الت�أمين و�صرعيته� في حفظ حقوق المخدم والم�صتخدم. 

منهج البحث :  ا�صتخدم الب�حث في هذا البحث المنهج الو�صفي، التحليلي، الت�ريخي واال�صتنب�طي.

الدرا�شات ال�شابقة : 

ثق�فته  منطق  من  بدلوه  يدلي  ب�حث  وكل  ال�ص�بقة،  الدرا�ص�ت  من  مقدر  عدد  برز  لقد 
ولو  ي�صد  اأن  اآمل  تقديمجهدي  اإلي  �صعيت  المتوا�صعة  الدرا�صة  هذه  خالل  ومن  وقن�عته، 
العمل  وت�صريع  بوجه ع�م  المج�ل  والب�حثين في هذا  والدار�صين  المن�صغلين  قلياًل ح�جة 
بوجه خ��ض وهو جهد مقل يجد عذره في جهد ق��صر ووقت محدود، ويظل المج�ل وا�صعً� 
انته�ء  دون  تتوا�صل  م�صيرة  البحث  اأن  ذلك  واالإ�ص�فة،  البحث  من  لمزيد  المعنيين  اأم�م 

وعط�ء ي�صتمر دون ن�صوب . 

هيكل البحث:

وينق�صم هذا المبحث اإلى ثالثة مط�لب وتحتوى على االآتي: 

المبحث االأول : المب�دئ الع�مة لق�نون العمل 1997م
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المبحث الث�ني اآث�ر عقد العمل ب�لن�صبة للمخدم والم�صتخدم في الفقه والق�نون 

   المبحث الث�لث : تعريف الت�أمين واأنواعه. 

المبحث الرابع : الت�أمين من االإ�ص�ب�ت وخ�ص�ئ�صه ال�صرعية.

الخ�تمة : وفيه� اأهم النت�ئج التي تو�صل اإليه� الب�حث والتو�صي�ت. 
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المبحث االأول

المبادئ العامة لقانون العمل 1997م

االأعم�ل وهو  واأرب�ب  العم�ل  بين  العالق�ت  تنظم  التي  القواعد  العمل هو مجموعة  ق�نون 
فرع حديث الن�ص�أة ن�صبيً�، فقد ك�نت العالقة بين الع�مل ورب العمل تخ�صع للقواعد الع�مة 
للقانون المدني، حيث يوؤخذ بمبداأ �سلطان الإدارة، فتجري �سروط عقد العمل بينهما وفقًا 

لم� تم االتف�ق عليه ب�صرف النظر عم� تحمله من جور وا�صتغالل . 

اإثر ذلك ن�صطت حركة الت�صريع في اأغلب البالد لتنظم العالقة بين العم�ل واأرب�ب االأعم�ل 
على نحو يكفل الحم�ية للطبقة الع�مة، واأدى هذا بدوره اإلى اأن اأ�صبح ق�نون العمل فرعً� 

م�صتقاًل من فروع الق�نون الخ��ض .

المطلب االأول: معني العمل في اللغة: 

المهنة والفعل، والجمع اأعم�ل وفي الكلي�ت العمل يعم اأفع�ل الجوارح والقلوب وق�ل اآخرون: 
هو اإحداث اأمر قواًل ك�ن اأو فعاًل ب�لج�رحة اأو القلب حيث ال يخرج)2(المعني اال�صطالحي 

عن المعني اللغوي . 

االأحكام المتعلقة بالعمل تعتريها خم�شة اأحكام: 

فم� طلبه ال�ص�رع منه على �صبيل االإلزام فهو واجب، وم� طلبه على �صبيل الترجيح في غير 
اإلزام فهو مندوب، وم� طلب تركه على �صبيل الترجيح من غير اإلزام فهو مكروه وم� خير 

ال�ص�رع بين عمله وتركه  مب�ح وم� نهي عنه فهو حرام . 

وتختلف االأعم�ل التي يعمله� العبد ب�ختالف متعلق�ته� من عب�دات ومع�مالت فيث�ب على 
الط�ع�ت ويع�قب على المع��صي اإال اأن ي�صمله اهلل بعفوه.

مفهوم العمل في االإ�شالح الفقهي : 

ورد لفظ العمل والمع�ملة عند الفقه�ءفقديمً�  يق�صد به العمل الزراعي في غ�لب ا�صتعم�له، 
ففي بداية المجتهد ونه�ية المقت�صد ورد في الم�ص�ق�ة و�صرب ال�صراب واآب�ر النخل وقطع 

الجريد وجذ الثم�ر واأ�صب�هه على الع�مل.

اإليه ال�صجر  اأن كل م� ك�ن عمل المع�ملة مم� يحت�ج  وج�ء في بدائع ال�صن�ئع ... منه� ) 

2 - ل�ص�ن العرب، ت�ج العرو�ض، الكلي�ت، م�دة عمل، املو�صوعة الفقهية، وزارة االأوق�ف وال�صئون االإ�صالمية، الكويت، 
ط1، 1414هـ - 1994م، طبعة دار ال�صفوة، ج3، �ض332
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التعريف�ت  (.ومن  الع�مل  فعلي  والتلقيح  والحفظ،  النهر  واإ�صالح  ال�صقي  من  والكروم 
العمل  الأن  الحرفة  من  اأعم  وهو  الفعل  على  يطلق  العمل   : الفقه�ء  عند  للعمل  المع��صرة 
يطلق على الفعل �صواء حذق به االإن�ص�ن اأم لم يتخذه بخالف الحرفة، ف�إنهم يطلقونه� على 
م� انحرف اإليه ال�صخ�ض من االأعم�ل وجعله ديدنة الأجل ك�صبه)3( ، وهو عند اأهل االقت�ص�د 
لخدمة  الطبيعة  لإخ�ساع  الب�سري  الجن�س  قبل  من  الواغيالمبذول  الجتماعي  الن�ساط   (
منفعة  لخلق  االإن�ص�ن  يبذله  الذي  والذهني  الع�صلي  الجهد  وهذا  الجن�ض،  هذا  ح�ج�ت 

اقت�ص�دية اأو زي�دة الموجود منه� وتنميته ()4( ، والعمل اأعم من الفعل .
المطلب الثاني : م�شادر قانون العمل : 

وم�ص�در  داخلية  م�ص�در  اإلى  تق�صيمه�  يمكن  م�ص�در،  عدة  من  قواعده  العمل  ق�نون  ي�صتمد 
دولية، كم� يمكن تق�صيم الم�ص�در الداخلية اإلى م�ص�در ر�صمية وم�ص�در ذات طبيعة ِحرفية.)5(

اأوالً : الم�شادر الداخلية :

واالأوامر  والقواعد  واللوائح  والقوانين  الد�صتور  ي�صمل  والذي  الت�صريع  في  تتمثل  وهذه 
والقرارات الوزارية والت�صريع هو الم�صدر الر�صمي االأ�صلي لقواعد ق�نون العمل مثلم� هو 
الم�صدر الر�صمي االأول للقواعد الق�نونية بوجه ع�م ، وقد اأ�صبح ق�نون العمل من اأكثر فروع 

الق�نون ازدح�مً� ب�لن�صو�ض الت�صريعية 

تكمل هذه  التي  الوزارية  والقرارات  اللوائح  اإ�صدار  المخت�صة  االإدارية  لل�صلطة  ترك  فقد 
من  للعمل  االأعلى  اال�صت�ص�ري  المجل�ض  يعتبر  م�صر  وفي   ، تنفيذه�  وتكفل  الت�صريع�ت 
اأع�ص�ء يمثلون الحكومة والعم�ل واأ�صح�ب العمل  الهيئ�ت اال�صت�ص�رية اله�مة ويتكون من 
ويخت�ض هذا المجل�ض ب�إبداء الراأي في قوانين العمل قبل اإ�صداره� وهو م� يعرف ب�للجنة 

الثالثية على ال�صعيد المحلي .   
ثانيًا : الم�شادر ذات الطبيعة الحرفية : 

يري فريق من �ُصّراح الق�نون، اأن ق�نون العمل لي�ض كله من �صنع الدولة ذلك اأن هن�ك قواعد 
ذات اأ�صل حرفي تن�ص�أ بمعزل عن الدولة ومن اأمثلته� القرارات النق�بية ف�لنق�ب�ت ت�صع قواعد 
ع�مة تلزم جميع اأع�ص�ء النق�بة ب�حترامه� وتملك حق توقيع الجزاء على من يخ�لفه� كف�صل 

الع�صو من النق�بة عند مخ�لفته لالئحة اأو اإبرام العقود الم�صتركة مع اأ�صح�ب العمل. 

3 - املرجع ال�ص�بق، �ض333
4 - االإم�م اأحمد، امل�صند، بريوت،دار �ص�در ، ج4، �ض229.

5 - حممد بن اأحمد بن را�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، بريوت، دار الفكر، ط1،1951م، ج2، �ض199.
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المطلب الثالث : خ�شائ�س قانون العمل : 

يتميز ق�نون العمل بط�بع واقعي، وب�صي�غة خ��صة وب�ل�صفة االآمرة التي ت�صود قواعده، ف�صاًل 
عن اختالف قواعد تف�صيره، وت�صمنه لقواعد خ��صة بت�صيير اإجراءات التق��صي على العم�ل .

اأواًل : الطابع الواقعي : 

اأن تظل بعيدة عن  اأهم خ�ص�ئ�ض ق�نون العمل ف�أحك�مه يجب  يعتبر الط�بع الواقعي من 
التجريم والتعميم، واأن تتكيف وتتنوع بم� يتفق والظروف الخ��صة بكل ح�ل على حده، بم� 
قواعد  تختلف  وقد  يالئم طبيعة العمل وظروف الع�مل وقدرة �ص�حب العمل،  
ق�نون العمل تبعً� لظروف الع�مل الرجل من المراأة اأو الع�مل الحدث وهذا م� ذهب اإليه 
ال�صوداني ل�صنة 1997م في الم�دة )21(، كذلك يفرق الم�صرع في القواعد  ق�نون العمل 
التي تطبق على اأ�صح�ب االأعم�ل ب�صبب االختالففي قدراتهم االقت�ص�دية ، فيفر�ض على 

المن�ص�آت الكبيرة اأعب�ء ل�ص�لح العم�ل ويعفي المن�ص�آت ال�صغيرة منه�.)6(

وهكذا ف�إن الم�صرع ال ي�صع اإال القواعد الع�مة ت�ركً� لل�صلطة التنفيذية اأن تحدد بقرارات 
وزارية نط�ق تطبيق هذه القواعد بم� يتن��صب مع الظروف الخ��صة بكل ح�لة ومن ذلك م� 
ن�صت عليه الم�دة 1/8 من ق�نون العمل ال�صوداني ل�صنة 1997م بقوله� : ) يجوز للوزير 
المك�تب  تلك  من  كل  يخت�ض  التي  والفئ�ت  المن�طق  وتحديد  لال�صتخدام  مك�تب  اإن�ص�ء 
بخدم�ته� ( والم�دة 1/9 من ذات الق�نون التي اأج�زت للوزير ال�صم�ح الأي �صخ�ض بفتح 
 .)... اال�صتخدام  وك�الت  طريق  عن  اال�صتخدام  اأعم�ل  بمم�ر�صة  اأو  لال�صتخدام  مكتب 
والم�دة 2/15 والتي تن�ض على اأن ) ينظم الوزير بموجب اأمر طرق واإجراءات التفتي�ض 

وبط�ق�ت الموظفين الذين يقومون ب�لتفتي�ض ( . 

ثانيًا : ال�شياغة الخا�شة بقانون العمل : 

اأو  الفردية  العمل  عالق�ت  في  �صواء  وا�صتقالل  ذاتية  تبرز  خ��صة  ب�صي�غة  العمل  يتميز 
الجم�عية، ففي االأولي، يتميز عقد العمل ب�أحك�م خ��صة تخرجه من نط�ق نظرية العقد في 
المقدرة  وال�صلطة  ل�صحته،  الالزمة  ب�الأهلية  الخ��صة  االأحك�م  ذلك  ومن  المدني،  الق�نون 
لرب العمل في توقيع الجزاءات على الع�مل، كذلك ال يترتب على بطالن عقد العمل اإال اآث�رًا 
محدودة ب�لمق�رنة ب�آث�ر بطالن العقود االأخرى .وفي اإط�ر عالق�ت العمل الجم�عية توجد نظم 

6 -الدكتور نزيه حم�د، معجم امل�صطلح�ت الفقهية ف لغة الفقه�ء، الوالي�ت املتحدة االأمريكية، املعهد الع�يل للفكر 
الإ�سالمي، ط1، 1993م، �ض302.
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ق�نونية خ��صة يتميز به�ق�نون العمل كعقد العمل الم�صترك الذي يجب اأن يتم وفقً� الأحك�م 
عقود العمل الفردية ، وهو بهذا ال يخ�صع لق�عدة ن�صبية اآث�ر العقد ، ومن اأمثلة ذلك م�صئولية 

�ص�حب العمل عن اإ�ص�ب�ت العمل على خالف االأحك�م المقررة في فقه الق�نون المدني.)7(

ثالثًا : ال�شفة االآمرة لقواعد قانون العمل : 

اأهم  من  تعتبر  لقواعده  االآمرة  ال�صفة  ف�إن  ولذلك  الع�مل  حم�ية  اإلى  العمل  ق�نون  يهدف 
الخ�ص�ئ�ض المميزة له، وفي غي�ب هذه ال�صفة ي�صتطيع رب العمل – وهو في مركز اقت�ص�دي 
يختلف عن مركز الع�مل – اأن يفر�س �سروط العمل كما ي�ساء ، ولي�س اأمام العامل عندئٍذ 
له من �سمانات  القانون  يقرره  لما  انتقا�سًا  تت�سمن  كانت  ولو  ال�سروط حتى  تلك  قبول  اإل 
اأخذت معني خ��صً� يق�صد تحريم مخ�لفته� على  لذا ف�إن ال�صفة االآمرة لهذه القواعد قد 
الح�لة التي توؤدي المخ�لفة فيه� اإلى الم�ص��ض ب�لحقوق المقدرة للع�مل بمقت�صي هذه الحقوق 
يقدره� الق�نون له ف�إن المخ�لفة في هذه الح�لة تعتبر ج�ئزة، وهذا م� قررته الم�دة 31 من 
ق�نون العمل ال�صوداني ل�صنة 1997م بقولها : ) يعتبر باطاًل كل �سرط في اأي عقد للعمل يكون 
مخالفًا لأحكام هذا القانون ولو كان �سابقًا على العمل به اإل اإذا كان هذا ال�سرط اأكثر فائدة 

للع�مل ويحق له اأن يط�لب بك�مل حقوقه بموجب هذا الق�نون ( .

7 - حممد القي�سي، مبادئ القت�ساد ال�سيا�سي، موؤ�س�سة الوحدة ، الكويت، ط3،1978م ، �ض302.
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المبحث الثاني

اآثار عقد العمل بالن�شبة للمخدم والم�شتخدم في الفقه والقانون

�صوف يتم من خالل هذا البحث تن�ول اآث�ر عقد العمل ب�لن�صبة للطرفين وذلك في ثالثة 
مط�لب كم� يلي : 

المطلب االأول : االلتزام بدفع االأجر في الفقه االإ�شالمي: 

اأواًل : تناول االلتزام بدفع االأجر في الفقه: 

متى �صلم االأجير نف�صه للموؤجر ف�نه ي�صتحق االأجر ك�ماًل عن المدة التي حب�ض نف�صهفيه� 
للقي�م ب�لعمل المتفق عليه، عمل اأم لم يعمل وذلك اأنه قد ق�م بم� عليه من التزام ، وبي�ن 

ذلك في المذاهب ك�الآتي : 
اأواًل:المذهب الحنفي: 

ج�ء تعريف االأجير في المذهب الحنفي : هو من يعمل لواحد عماًل موؤقتً� ب�لتخ�صي�ض وي�صتحق 
االأجر بت�صليم نف�صه في المدة واإن لم يعمل كمن ا�صتوؤجر �صهرًا للخدمة اأو �صهورًا لرعي الغنم.)8(

 المذهب المالكي :

يري الم�لكية االأجير الخ��ض ي�صتحق االأجر بمجرد ت�صليمه لنف�صه ل�ص�حب العمل، عمل اأم 
لم يعمل م�دام ذلك ب�صبب من �ص�حب العمل.)9(

ثالثًا : المذهب ال�شافعي : 

يري ال�ص�فعية اأن االأجير الخ��ض متى حب�ض نف�صه وفقً� للعقد المترا�صي عليه ف�إنه ي�صتحق 
االأجر عمل اأم لم يعمل.)10(

رابعًا : المذهب الحنبلي :

ج�ء في المذهب اأن الع�مل االأجير ي�صتحق االأجر بتقديم من�فعه اإلى الموؤجر بت�صليمه نف�صه 
العين  الب�ئع  بذل  لو  كم�  عليه  م�  بذل  الأنه  يعمل،  لم  اأم  عمل  عليه�  المتفق  المدة  خالل 
المبيعة، اأو المنفعة في عقد العمل تحدد اأم� ب�لمدة واأم� ب�لعمل فينبغي �صغل هذه المدة 

ب�لعمل المتفق عليه وال يجوز االإخالل بذلك الأنه اإخالل ب�لعقد.)11(

8- الدكتور اإ�صم�عيل غ�من، ق�نون العمل ، طبعة 1962م ، �ض40.
9- د. مو�صي رزيق، ق�نون العمل، حم��صرات مطبوعة على الكمبيوتر، �ض89.

10- نقاًل عن كت�ب املوجز ف قوانني العمل والت�أمين�ت االجتم�عية، للدكتور اإبراهيم اأحمد حممد ال�ص�دق الك�روري، 
عميد كلية ال�سريعة والقانون، جامعة اأم درمان الإ�سالمية، مطبعة املثاين العاملية ، اخلرطوم، ط ذو احلجة، 1432هـ- 

نوفمرب 2011م، ط5 ، �ض67.
11- ابن ع�بدين ، رد املحت�ر على الدر املخت�ر ، ج9، �ض82.
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ثانيًا االلتزام بدفع االأجر في القانون : 

االأ�صل اأن االأجر هو المق�بل للعمل وهو عن�صر جوهري في عقد العمل فال قيمة لهذا العقد 
المع�و�صة وهو تب�دل  اأحد عقود  العمل هو  العمل، وعقد  واأداء  بدون االلتزام بدفع االأجر 

يرتب التزام�ت متق�بلة في ذمة طرفين، وكم� يقول البع�ض االأجر هو الثمن.)12(

ج�ء في الق�نون المدني الم�صري ، عقد العمل هو الذي يتعهد فيه اأحد المتع�قدين ب�أن 
يعمل في خدمة المتع�قدين االآخرين وتحت اإدارته اأو اإ�صرافه مق�بل اأجر يتعهد به المتع�قد 
االآخر، وذهب الم�صرع ال�صوداني في ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م اإن عقد العمل 
عقد يلتزم اأحد طرفيه ب�أن يقوم بعمل لم�صلحة االآخر تحت اإ�صرافه واإدارته لق�ء اأجر التزم 
�ص�حب العمل ب�لوف�ء به واالأ�صل اإن االأجر هو المق�بل للعمل غير اأن الع�مل ي�صتحق االأجر 

ولو لم يقم ب�لعمل اإذا ك�ن ال�صبب يرجع اإلى �ص�حب العمل . 

   ويتفق الفقه االإ�صالمي ون�صو�ض الق�نون على اأن الع�مل ي�صتحق االأجر والعن�صر االأ�ص��صي في العقد 
وذلك بمجرد ح�صوره الأداء العمل ولو لم يوؤد العمل م� دام ذلك ب�صبب يعود ل�ص�حب العمل.)13(

المطلب الثاني : العمل خالل المدة المحددة في الفقه والقانون : 

و�صوف يتم تن�ول ذلك من خالل نقطتين : 

اأواًل : العمل فعاًل خالل المدة المحددة في الفقه : 

الأن  المنفعة  قدر  معرفة  ا�صترطوا  لذلك  المن�فع  بيع  هي  االإج�رة  اأن  اإلى  الفقه�ء  يذهب 
االإج�رة بيع والبيع اإنم� ي�صح لمعلوم القدر)14( ، ويري الفقه�ء اأن المنفعة تقدر اإم� ب�لمدة 

اأو ب�لعمل وبي�ن ذلك في المذاهب الفقهية ك�الآتي :

اأواًل : المذهب الحنفي :  

 ج�ء في رد المحت�ر على الدر المخت�ر : يعلم النفع ببي�ن المدة ك�ل�صكن والزراعة مدة كذا، 
ويعلم النفع اأي�صً� ببي�ن العمل ك�ل�صي�غة وال�صبغ والخي�طة، واإن لم تحدد المدة ب�لعقد 

عمل الع�مل الفترة المعروفة ب�لعرف. )15(

 اأم� في ح�لة بق�ء الع�مل دون عمل ب�صبب في الموؤجر ف�إنه ي�صتحق االأجر ك�ماًل وال �صئ عليه 

12- انظر اأحمد ال�ص�وي، بلغة ال�ص�لك الأرب امل�ص�لك، ج2، ، �ض959.
13- ال�صربيني ، االإقن�ع، ج2 ، �ض 72.

14- انظر البهوتي ، الرو�س املربع، دار الكتاب ، ط2 ، 1996م ، �ض324.
15-  ابن ع�بدين، م�صدر �ص�بق، ج3 ، �ض9 وم� بعده�.
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الأنه حب�ض نف�صه للعمل،  ج�ء في مجلة االأحك�م العدلية الم�دة )571( ) اأن االأجير الخ��ض 
ي�ستحق الأجر اإذا كان في مدة الإجازة حا�سرًا للعمل ول ي�سترط عمله بالفعل ولكن لي�س له 

اأن يمتنع عن العمل واإذا امتنع عن العمل ال ي�صتحق االأجر ( . 

ثانيًا : المذهب المالكي : 

   ج�ء في فتح الرحيم : ) االإج�رة ج�ئزة وت�صح ممن ي�صح منه البيع وهي دفع م�ل ي�صح 
ح��صية  �ص�حب  وق�ل   ) ت�صليمه�  على  ويقدر  تقوم  غلة  اأو  عمل  مق�بلة  في  ثمنً�  يكون  اأن 
الد�صوقي : ) االإج�رة هي تمليك من�فع �صئ مب�حة مدة معلومة بعو�ض غير اأنهم �صموا العقد 
على من�فع االأر�ض وم� ينقل غير ال�صفن والحيوان اإج�رة ( . وقوله تمليك من�فع �صئ مب�حة 

مدة معلومة دالة على االلتزام ب�لعمل في اإط�ر المدة والقدر المطلوب . 

ثالثًا : المذهب ال�شافعي : 

ج�ء في المجموع : ) اإن المنفعة تحدد ب�لمدة وبي�ن العمل و�ص�بط الزم�ن كل م�ال ين�صبط 
المتعاقد  العمل  وبيان  المدة  الأهمية تحدده  بيان  ي�سترط علمه (، وهذا  بالمحل وحينئٍذ 

عليه اأثن�ء المدة المذكورة. )16(

رابعًا : المذهب الحنبلي : 

ق�ل �ص�حب المغني: ) لو ا�صت�أجره لعمل فك�ن االأجير يقراأ القراآن ح�لة عمله ف�إن اأخر المكري 
بقراءة القراآن رجع المكري عليه بقيمة م� فوت عليه العمل ب�صبب ان�صغ�له ب�لقراءة ( وهذا 
ي�صير اإلي درجة االأم�نة الع�لية التي ينبغي اأن يت�صف به� الع�مل فال ين�صغل ب�لن�فلة عن العمل 

المتق�عد عليه.

ثانيًا : العمل خالل المدة المحددة في القانون :

اأن يقوم  له  ب�أن يعمل وفق م� وقع عليه ومن ثم ال يجوز  الع�مل  اإلزام  اإلى  الق�نون  يذهب 
بعمل اآخر بداًل عنه اإال بموافقة �ص�حب العمل، كم� ال يجوز ل�ص�حب العمل كق�عدة ع�مة اأن 
يغير نوع العمل المتفق عليه اإال بر�ص�ء الع�مل ولو ك�ن ذلك بق�صد تحقيق م�صلحة الع�مل، 

وذلك مراع�ة لم�صلحة �ص�حب العمل ولحفظ حق الع�مل . 

 اإن من واجب�ت الع�مل اأن ينجز عمله المحدد بعقد عمله ب�إخال�ض واأم�نه تبعً� لتوجيه واإ�صراف 
واإدارة �ص�حب العمل ووفقً� لم� هو مبين في ق�نون العمل واأنظمته وعقوده الجم�عية حيث اأن 

16-  املرجع ال�ص�بق، �ض7.
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�صلطة �ص�حب العمل في االإدارة هي المظهر االأ�ص��صي لرابط التبعية.)17(
ج�ء في ق�نون العمل ال�صوداني ل�صنة 1997م : ) ال يجوز للع�مل اأن ي�صغل نف�صه وقت العمل 
ب�صئ اآخر وال يعمل مدة العقد لدي غير �ص�حب العمل واإال ف�إن ل�ص�حب العمل ف�صخ العقد 

اأو اإنق��ض االأجر بقدر تق�صير الع�مل في عمله لديه (.

المطلب الث�لث : حفظ االأموال التي تحت يد الع�مل في الفقه والق�نون : 
و�صوف نتن�ول في هذا المطلب �صي�نة وحفظ االأموال من ِقبل الع�مل من ق�صمين :

اأواًل : حفظ االأموال التي تحت يد العامل في الفقه : 

   الع�مل هو يوؤدي م� عليه من التزام اإنم� يفعل ذلك وتحت يديه اأموال وممتلك�ت يعمل من 
خالله� وهو موؤتمن عليه�، وفي ح�ل تلف م� تحت يديه ف�إن االأجير الخ��ض ال ي�صمن ذلك 

اإال اإذا وقع التلف ب�صبب من اإهم�له وتق�صيره.)18(
اإذ يقول الر�صول  اأوؤتمن عليه  اإلى واجب الع�مل في حفظ م�  ّنة المطهرة  اأ�ص�رت ال�صُّ وقد 
�صلي اهلل عليه و�صلم: ) كلكم راٍع وكلكم م�صئول عن رعيته، والخ�دم راٍع في م�ل �صيده وهو 
م�صئول عن رعيته ()19(، والحفظ يتمثل في االعتن�ء به� ورع�يته� وعدم التفريط فيه� اأو 

توظيفه� في غير مك�نه� اأو ا�صتهالكه� بغير وجه حق اأو اإعط�ئه� لمن ال ي�صتحقه� . 
والع�مل في ال�صريعة عن�صر مهم ن عن��صر المجتمع ، وله ت�أثير وا�صح على �صالمة المجتمع 
وا�صتقراره ، وعلى الع�مل الم�صلم اأن يقيم نف�صه من م�ل رب العمل مق�م الو�صي من م�ل اليتيم 
الم�صلمين  م�ل  بين  نف�صي من  )اأنزلت   : عنه  الخط�ب)20( ر�صي اهلل  بن  �صيدن� عمر  يقول  اإذ 
بمنزلة الو�صي من اليتيم()24(، ي�صير ر�صي اهلل عنه اإلى اأنه �صوف يبذل الجهد في حفظ م�ل 
الم�صلمين وال�صهر على رع�يته ب�عتب�ره اأم�نة في عنقه وال ي�أخذ منه اإال ب�إذنه وب�لمعروف، وقد 
ك�ن �صيدن� عمر ر�صي اهلل عنه يذهب اإلى العوالي كل يوم �صبت ف�إذا وجد عبدًا في عمل ال يطيقه 
و�صع عنه منه )21(، وعن ال�ص�ئب بن ُجبير مولى ابن عب��ض وقد ك�ن اأدرك اأ�صح�ب ر�صول اهلل 
ق�ل : م�زلت اأ�صمع حديث عمر ر�صوان اهلل عليه اأنه خرج ذات ليلة ليطوف المدينة، وك�ن يفعل 

ذلك كثيرًا ، اإذ مر ب�مراأة من ن�ص�ء العرب مغلقًة عليه� ب�به� وهي تقول : 

17-  املرجع ال�ص�بق ، �ض14.
18- الب�برتي ، العن�ية ف �صرح الهداية، ج7،�ض62.

19-  حممد ابن اأحمد ، فتح الرحيم على فقيه� الإم�م م�لك ب�الأدلة، ج3، ، �ض167.
20- املطيعي، املجموع �صرح املهذب، ج15 ،�ض255.

21-  جملة الأحكام العدلية، املادة )610(.
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تط�ول هذا الليل ت�صري كواكبـــــــه        واأرقنـــــي اأن ال �صجيــــع اأالعبه
اأالعبه طــــورًا، وطـــــورًا كــــ�أنمـــ�           بدا قمر من ظلمة الليل ح�جبه 
ي�صر به من كـ�ن يلهو بقربــــــــــــه           لطيف الح�صى ال تجتويه اأق�ربـه 
فــــــو اهلل لوال اهلل ال �صئ غيــــره           لينق�ض من هذا ال�صرير جوانبه 
ولكنني اأخ�صي رقيبً� موكــــــــــــاًل           ب�أنف�صن� ال يفتر الدهر كـــ�تبــــه 

ثم تنف�صت ال�صعداء وق�لت : له� اأن على عمر وح�صتي وغيبة زوجي عنى، وعمر واقف ي�صمع 
قوله� ، فق�ل عمر : يرحمك اهلل، ثم وجه اإليه� بك�صوة ونفقة، وكتب اأن يقدم عليه� زوجه�، 
وفي رواية ال�صعبي : فدخل على حف�صة- اأم الموؤمنين – فق�لت : ي� اأمير الموؤمنين : م� ج�ء 
بك في هذا الوقت ؟ ق�ل: اأي بنية، كم تحت�ج المراأة اإلى زوجه� ؟ فق�لت : في �صتة اأ�صهر، 
فك�ن ال يغزي جي�صً� اأكثر من �صتة اأ�صهر)22(، وقد عقد ابن الجوزي في �صيرة عمر الب�ب 

الرابع والثالثين في ذكر ع�ص�ض عمر ب�لمدينة وبع�ض م� جري له في ذلك . 
رفع م�شتوي ال�شعب الفكري والمادي : 

   اأم� رفع م�صتوي ال�صعب فكريً� : فح�صبن� من ذلك قول عمر : اإني لم اأبعثهم- اأي الوالة- اإال 
ليفقهوا الن��ض في دينهم.)23(

واأم� رفع م�صتوى ال�صعب م�ديً�: فح�صبن� قول عمر: ولكم علّى اأال اأجتني من خراجكم وال 
مم� اأف�ء اهلل عليكم اإال من وجهه : ولكم علّى اإذا وقع في يدي اأال يخرج مني اإال في حقه، 
ولكم علّى اأن اأزيد اأعطي�تكم واأرزاقكم اإن �ص�ء اهلل)24( وقوله : اإن �صلمني اهلل الأدعين اأرامل 

العراق وهن ال يحتجن اإلى اأحد بعدي.)25(
ح�فظة على اأموال االأمة وثرواته� : وقد مر معن� قول عمر : ولكم علّى اإذا وقع –الفئ- في 

يدي اأال يخرج مني اإال في حقه . 

ال�صرورة فقد ق�ل  اإليه  اإال بقدر م� تدعو  االأمة  اأموال  اأخذ �صئ من  ي�صتحل  وك�ن عمر ال 
مرة : اإني الأجد هذا الم�ل ال ي�صلحه اإال خالل ثالث : اأن يوؤخذ ب�لحق ، ويعطى في الحق ، 

22-  حديث) كلكم راعي ( اأخرجه الرتمزي يف �سننه، كتاب اجلهاد، باب ما جاء عن الإمام ، �س4 ، 208ج رقم 1705 ، وق�ل اأبو 
عي�سي هذا حديث ب�سند �سحيح، �سنن الرتمزي لأبي عي�سي، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، ط2، تون�ض دار �صحنون، 1413هـ-1992م.
املوؤمنني  ب�أمري  لقب  من  واأول  الرا�صدين،  اخللف�ء  ث�ين  حف�ض،  اأبو  العدوي  القر�صي  نفيل  بن  اخلط�ب  بن  عمر   -23
وي�صرب بعدله املثل، اأ�صلم قبل الهجرة بخم�ض �صنوات وبويع ب�خلالفة، عقب وف�ة اأبي بكر ال�صديق ولقب ب�لف�روق، قتله 

اأبو لوؤلوؤة الف�ر�صي ، االأعالم ، ج5،�ض33.
24- مو�صوعة فقه �صيدن� عمر بن اخلط�ب ، ت�أليف د. حممد روا�صي قلعة جي، �ض109.

25- �سرية عمر بن اخلطاب لبن اجلوزي ، �س71 وم� بعده�، وف مغني ابن قدامه اأربعة اأ�صهر ، 301/7.
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ويمنع من الب�طل ، اإنم� اأن� وم�لكم كولي اليتيم اإن ا�صتغنيت ا�صتعفيت ، وان افتقرت اأكلت 
ب�لمعروف ، وقد حدد هو ر�صي اهلل عنهم� ي�صتحله من اأموال االأمة في الجل�صة التي ك�ن 
فيه� االأحنف بن قي�ض عند ب�ب عمر حيث ق�ل االأحنف : كن� جلو�صً� عند ب�ب عمر ، فخرجت 
علين� ج�رية ، فقلن� : هذه �صرية اأمير الموؤمنين، فق�لت : واهلل م� اأن� ب�صريته وال اأحل له ، 
واإني لمن م�ل اهلل، ق�ل : ثم دخلت فخرج علين� عمر فق�ل : م� ترونه يحل لي من م�ل اهلل؟ 
اأو ق�ل : من هذا الم�ل ؟ ق�ل قلن� : اأمير الموؤمنين اأعلم بذلك من� ، ثم �ص�ألن� فقلن� له مثل 
قولن� االأول ، فق�ل : اإن �صئتم اأخبرتكم م� ا�صتحل منه؟ م� اأحج واعتمر عليه من الظهر، 
وحلتي في ال�صت�ء وحلتي في ال�صيف، وقوت عي�لي �صعبهم ، و�صهمي في الم�صلمين، ف�إنم� 

اأن� رجل من الم�صلمين ، ق�ل عمر : واإنم� ك�ن الذي يحج عليه ويعتمر بعيرًا واحدًا.)26(

   والبد لن� من اأن نقف وقفة ت�أمل عند قوله) وقوت عي�لي �صبعهم ( ومفهوم هذا اأن عمر لم يكن 
ي�أخذ من بيت م�ل الم�صلمين اإال م� يدفع الجوع عن عي�له من خبز واأدم، اأم� الف�كهة، ف�إنه لم يكن 
يحمل بيت الم�ل ثمنه�، بل ك�ن ي�صتريه� من م�له الخ��ض، فقد روي البيهقي اأن عمر لم� ا�صتخلف 

اأكل هو واأهله من بيت الم�ل، واخترف من م�ل نف�صه)27( ، واالإختراف هو اقتن�ء الف�كهة .

 وحتى االأدم الذي ك�ن عمر يحمله بيت م�ل الم�صلمين ك�ن اأدمً� متوا�صعً� ، لي�ض ب�أكثر من 
جودة من االأدم الذي تتن�وله اأي اأ�صرة فقيرة، وك�ن عمر يراعي في ذلك ي�ص�ر الم�صلمين 
وقحط  �صدة  في  ك�نوا  واإن  وعي�له،  نف�صه  على  هو  اأي�صر  ي�صر  في  ك�نوا  ف�ن   ، واإع�ص�رهم 
قتر على نف�صه وعي�له، وقد الحظ الن��ض ت�صدد عمر على نف�صه وعي�له عندم� حل الجدب 
ب�لن��ض وك�نت ال�صدة، واإن عمر ال يتن�ول من الطع�م – وهو اأمير الموؤمنين – م� يقويه على 
اأداء االأعم�ل التي اأثقلته، فتقدمت اإليه حف�صة وابن مطيع وعبد اهلل بن عمر فكلموه وق�لوا 
: لو اأكلت طع�مً� طيبً� ك�ن اأقوى لك على الحق، ق�ل : اأُكلَُّكم على هذا الراأي؟ ق�لوا : نعم 
، ق�ل : قد علمت اأنه لي�ض منكم اإال ن��صح ، ولكني تركت �ص�حبي على الج�دة، ف�إن تركت 
ج�دته� لم اأدركهم� في المنزل، واأ�ص�ب الن��ض �صنة-�صدة- فم� اأكل ع�مئذ �صمنً� وال �صمينً� 

حتى اأحيى – اأخ�صب – الن��ض.)28(

ي�أكل الخبز ب�لزيت ع�م الرم�دة، فقرقر بطنه  اأن عمر  ك�ن  النووي في المجموع   وذكر 

26- اخلراج ابي يو�صف ، �ض141.
27- م�صنف عبد الرازق، 103/6و 371/10.

28- اخلراج اأبي يو�صف، مرجع �صبق ذكره،  �ض141.
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فق�ل: قرقر م��صئت ، فال يزال هذا داأبك م� دام ال�صمن يب�ع ب�أوراقي.)29(
ي�أكل خبزًا ب�صمن، فدع�  اأن عمر ك�ن   وروي االإم�م م�لك في الموط�أ عن يحي بن �صعيد 
اأثر  من  به�  يعلق  – م�  ال�صحفة  و�صر  ب�لقمة  ويتبع  ي�أكل  فجعل  الب�دية،  اأهل  من  رجاًل 
ال�صمن – فق�ل عمر : ك�أنك مقفز ، فق�ل : واهلل م� اأكلت �صمنً�، وال راأيت اأكاًل به منذ كذا 

وكذا ، فق�ل عمر : ال اأكل ال�صمن حتى يحي� الن��ض من اأول م� يحيون.)30(
ولم يكن عمر يحمل بيت الم�ل اأكثر من هذا، اأم� ب�قي نفق�ته ف�إنه ك�ن يحمله� م�له الخ��ض 
ال  الذين  المو�صرين  اأ�صدق�ئه  اإلى  لج�أ  يف  لم  واإن   ، ونعمت  فبه�  بذلك  م�له  وفي  ف�إن   ،
يجد حرجً� وال ذاًل ب�ال�صتدانة منهم ، ف��صتدان ، وقد ذكر اأبو عبيد في االأموال : اأن عمر 
اأر�صل الي عبد الرحمن بن عوف ي�صت�صلفه اأربعم�ئة درهمً� ، فق�ل عبد الرحمن اأت�صت�صلفني 
اأن ي�صيبني قدري،  اأتخوف  اإني   : ت�أخذ منه ثم ترده؟ فق�ل عمر  اأال  وعندك بيت الم�ل؟ 
فتقول اأنت واأ�صح�بك : اأتركوا هذا االأمير الموؤمن، حتى يوؤخذ من ميزاني يوم القي�مة ، 

ولكني اأت�صلفه� منك لم� اأعلم من �صحك ، ف�إذا مت جئت ف��صتوفيته� من ميراثي.)31(

ف�إن لم يجد عند هوؤالء االأ�صدق�ء م� يقوم بح�جته لج�أ اإلى بيت الم�ل، ي�صتدين منه اإلي 
وقت الي�ص�ر ، ق�ل يرف�أ – مولى عمر- ق�ل لي عمر : اأنزلت م�ل اهلل مني بمنزلة م�ل اليتيم 

اإن احتجت اإليه اأخذت منه، ف�إذا اأي�صرت ق�صيت.)32(
ولم يكن �صيدن� عمر يطيق هذا االلتزام ال�صديد تج�ه اأموال االأمة نف�صه فح�صب، بل على اأق�ربه 
اأي�صً� ، فقد لقي عمر ذا قرابة له – �صهرًا له – فعر�ض لعمر اأن يعطيه من الم�ل، ف�نتهره عمر 
وزجره ، ف�نطلق الرجل، ثم لقيه عمر بعد فق�ل له : اأجئتني الأعطيك م�ل اهلل ؟ م�ذا اأقول هلل 

اإذا لقيتني ملكً� خ�ئنً� ؟ اأغال كنت ت�ص�ألني من م�لي ؟ ف�أعط�ه من م�له م�اًل كثيرًا.

رحم اهلل عمر ، لقد ك�ن ي�صع م�له دريئة لم�ل االأمة .
ابنه من غن�ئم غزوة  ا�صتراه  م�  رد  اأنه  االأمة  اأموال  على  الحف�ظ  في  االإمع�ن  به  وبلغ     

جلوالء، وق�ل : اأنه ُيَح�ب�)33( الأنه ابن اأمير الموؤمنين .

انته�ج ال�صي��صة الو�صط التي ال ته�ون فيه� وال �صدة على االأمة : فقد ق�ل عمر موجهً� اأب� 

29- م�صنف عبد الرزاق، 223/11.
30- املجموع، 228/10.

31- املوط�أ، 932/2.
32- اأموال اأبي عبيد، 268.

33-  م�صنف عبد الرازق،105/11 ، وكنز العم�ل برقم 11673.
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اإياك وال�سوط والع�سا، اجتنبهما حتى يقال :  اإلى الب�سرة :  مو�سي الأ�سعري حين وجهه 
لين في غير �صعف، وا�صتعملهم� حتي يق�ل �صديد في عنف. )34( عدم اإره�ق الجي�ض : الأن 
اإرهاق الجي�س يوؤدي اإلى هبوط الروح المعنوية والكفاءة القتالية فيه، وفي ذلك ما فيه من 
اأ�صب�ب خذالن ، والأنه يوؤدي اإلى �صعف الثقة ب�لح�كم ، ق�ل عمر : ولكم علّي اأال األقيكم في 
المه�لك، وال اأحجزكم في ثغوركم)35( وق�ل لبع�ض قواده : ق�تلوا بهم – ب�لجنود –الكف�ر 
ط�قتهم ، ف�إذا راأيتهم بهم كاللة فكفوا عن ذلك ، ف�إن ذلك اأبلغ في جه�د عدوكم ، وكتب 
اإلي اأبي عبيدة حين واله بعد عزل خ�لد ر�صي اهلل عنه : اأو�صيك بتقوي اهلل الذي يبقي ، 
ويفني م� عداه، الذي هدان� من ال�صاللة ، واأخرجن� من الظلم�ت اإلى النور، وقد ا�صتعملتك 
على جند خ�لد غنيمة، وال تنزلهم منزاًل قبل اأن ت�صتريده لهم، وتعلم كيف اأت�ه، وال تبعث 

�صرية اإال في كنٍف من الن��ض ، واإي�ك واإلق�ء الم�صلمين في التهلكة (.)36(

ثانيًا : حفظ االأموال التي تحت يد العامل في القانون :  

اأوجب الق�نون على الع�مل اأن يحر�ض على و�ص�ئل االإنت�ج المو�صوعة تحت ت�صرفه واأن يقوم 
بجميع االإجراءات ال�صرورية لحفظه� و�صي�نته� وينزل الق�نون في جمهورية م�صر العربية 
) اأنه يجب على الع�مل اأن يحر�ض على حفظ االأ�صي�ء الم�صلمة اإليه لت�أدية عمله ( وتن�ض 
الم�دة )54( من ق�نون العمل الموحد الملغي على اأنه : ) اإذا ت�صبب ع�مل في فقد اأو اإتالف 
اأو تدمير مهي�آت العمل اأو اآالت اأو منتج�ت يملكه� �ص�حب العمل اأو ك�نت في عهدته وك�ن 

ذلك ن��صئً� عن خط�أ الع�مل وجب اأن يتحمل المبلغ الالزم نظير ذلك(.

وج�ء في ق�نون المع�مالت المدنية ل�صنة 1984م : ) ي�صمن الع�مل م� ي�صيب م�ل العمل 
من نق�ض وتلف اأو فقد ب�صبب تق�صيره اأو تعديه(.)37(

34-  مغني ابن قدامه، 447/8.
35-  اأخب�ر الق�ص�ة ، 285/1.

36- اخلراج اأبي يو�صف ، 141.
37- املرجع ال�ص�بق ،103/6 ، 371/10.
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المبحث الثالث

تعريف التاأمين واأنواعه

المطلب االأول : تعريف التاأمين لغة وا�شطالحًا : 

ن َخْوف (   الت�أمين لغًة : اأ�صل االأمن طم�أنينة النف�ض وزوال الخوف وفي القراآن )َوَءاَمَنُهم مِّ
ورجل اأمن واأم�ن اأي له دين واأمن البلد اطمئن�ن اأهله،  وا�صت�أمن فالن طلب منه االأم�ن ومنه 
قوله تع�لي : ) َق�َل َهْل َءاَمُنُكْم َعَليِه اإِالَّ َكَم� اأَِمنُتُكْم َعَلى اأَِخيِه ِمن َقبُل ف�هلُل َخير َح�ِفظً� َوُهَو 

اِحِميَن (.)38( اأَرَحُم الرَّ

اإلي  ن�صير  اأن  الت�أمين  بعقد  التعريف  معر�ض  في  بن�  يجدر   : اال�صطالح  في  الت�أمين  اأم� 
اأن هن�لك فرق بين نظ�م الت�أمين ب�عتب�ره فكرة ذات اأثر اقت�ص�دي واجتم�عي تقوم على 
ين�صئ حقوقً�  ق�نونيً�  ب�عتب�ره ت�صرفً�  الت�أمين  وبين عقد  فنية  نظرية ع�مة وذات قواعد 
بين طرفين متع�قدين وعليه ف�إن نظ�م الت�أمين وفق التعريف الق�نوني ، كم� ج�ء في الم�دة 
به  يلتزم  عقد  الت�أمين   (  ، 1984م  ل�صنة  ال�صوداني  المدنية  المع�مالت  ق�نون  من   )75(
الموؤمن اأن يوؤدي اإلى الموؤمن له اأو اإلى الم�ستفيد الذي ا�سترط التاأمين ل�سالحه مبلغًا من 
الم�ل اأو اإيراد مرتبً� اأو اأي مق�بل اآخر في ح�لة وقوع الح�دث الموؤمن �صده اأو تحقق الخطر 

المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد اأو اأق�ساط فورية يوؤديها الموؤمن له للموؤمن(. 

   ويت�صح من هذا التعريف اأن الت�أمين عقد بين طرفين اأحدهم� وهو الموؤمن والث�ني وهو 
الموؤمن له، يلتزم الموؤمن له بدفع اأق�ساط محددة ، يلتزم بموجبها الموؤمن على دفع مبلغ 
من الم�ل للموؤمن له في ح�لة وقوع ح�دث اأو خطر)39(، وهو م� ذهب اإليه الم�صرع في ق�نون 

الت�أمين االجتم�عي ل�صنة 1990م والمعدل في ع�م 2004م . 

المطلب الثاني : ن�شاأة نظام التاأمين واأنواعه : 

الموؤثرات  بع�ض  اإلق�ءنظرة على  اإلى  الت�أمين االجتم�عي يدعون�  ن�ص�أة نظ�م  الحديث عن 
التي ك�ن له� الدور في بروز هذا النظ�م، معلوم اأن الثورة الفرن�صية التي ق�مت في اأواخر 
ب�الأح�دية  ين�دي  الذي  الفردي  المذهب  لظهور  اأ�ص�صت  1789م  �صنة  ع�صر  الث�من  القرن 
الن�ساط  الراأ�سمالي والذي يقوم على حرية  النظام  الأثر في بروز  له  الفردية والذي كان 

االقت�ص�دي وظهور مبداأ �صلط�ن االإرادة وم� يتبعه من حرية التع�قد . 

38-  �صورة يو�صف االآية )64(.
39- م�صنف عبد الرزاق، 104/11.
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وانت�ص�ره�  ع�صر  الت��صع  القرن  خالل  اأورب�  في  ال�صن�عية  الثورة  ظهور  الع�لم  �صهد  ثم 
وقد ك�صفت هذه الثورة عن م�ص�وئ النظ�م الفردي والراأ�صم�لي خ��صة فيم� يتعلق بحقوق 
العم�ل وزي�دة المخ�طر ، واأن ن�صب الف�صل لتطور ونمو الت�أمين االجتم�عي للدول االأوربية 
األم�ني� ، فرن�ص� ، بريط�ني� ... الخ في هذا الع�صر ) اإال اأن هذا النظ�م قد و�صعت ال�صريعة 
الحقوق  بع�ض  واثب�ت   ، االجتم�عي  التك�فل  قيمة  ب�إعالء  وذلك  االأولي  اأ�صوله  االإ�صالمية 

لع�ملين برع�يتهم وحم�يتهم وتوفير ال�صروري�ت لهم وفق التقدير ال�صرعي الع�م ( .

اأنواع التاأمين : 

ينق�صم الـت�أمين من حيث ال�صكل اإلى ق�صمين اأ�ص��صيين : 
االأول : ت�أمينتع�وني اأو تب�دلي .

الثاني : ت�أمين تج�ري . 

التاأمين التعاوني : 

�صبيل  على  نقدية  بمب�لغ  واحد  خطر  يتهددهم  االأ�صخ��ض  من  مجموعة  يكتتب  اأن  وهو 
اال�صتراك يوؤدي منه� تعوي�ض لكل من يتعر�ض لل�صرر من هوؤالء ، والفكرة في ذلك هو اأن 
تتواله جمعي�ت الت�أمين التع�وني ال ت�صتهدف ب�لربح، واإنم� التع�ون لجبر الخطر وال�صرر 
الذي يلحق ب�أحد االأع�ص�ء بتوزيعه عليهم جميعً� وقد اأطلق على الت�أمين التع�وني ا�صطالح 

الت�أمين ب�الكتت�ب اأو الت�أمين التب�دلي الأن االأع�ص�ء اأنف�صهم موؤمنون وموؤمن عليهم.)40(

التاأمين التجاري : 

تق�صد  ال  به  تقوم  التي  والموؤ�ص�ص�ت  ال�صرك�ت  الأن  تج�ريً�  و�صمى  الغ�لب  الت�أمين   ( وهو 
�صوى الربح عن طريق بيع الت�أمين للن��ض وفي هذا النوع يدفع الموؤمن له مبلغً� من الم�ل 
للموؤمن ( �صركة الت�أمين ) على اأن يتحمل تعوي�ض ال�صرر الذي ي�صيب الموؤمن له (، ف�إن 
لم يتعر�ض لل�صرر المحدد بعقد الت�أمين اأ�صبح المدفوع حقً� للموؤمن وال �صئ للموؤمن له، 
ف�إن لم يتعر�ض لل�صرر المحدد بعقد الت�أمين اأ�صبح المدفوع حقً� للموؤمن وال �صئ للموؤمن 
له، والفكرة االأ�ص��ض في هذا النظ�م هو اأن يتولى الت�أمين �صرك�ت اأو موؤ�ص�ص�ت ال �صلة له� 
بمجموع الم�صت�أمنين الم�صتركين لديه� وتقت�صر �صلته� بكل م�صت�أمن على حده وفل�صفة هذه 

ال�صرك�ت هي بيع االأمن للن��ض بق�صد الربح . 

40- �سنن البيهقي ، 107/10.
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المطلب الثالث : التاأمين من حيث المو�شوع : 

 ينق�صم الت�أمين من حيث المو�صوع اإلى عدة تق�صيم�ت منه� : 
ت�أمين االأ�صرار وت�أمين االأ�صخ��ض والت�أمين الفردي والت�أمين االجتم�عي .

اأواًل : تاأمين االأ�شرار : 

التي  المخ�طر  على  الت�أمين  به  ويق�صد  والجوي  والنهري  البحري  الت�أمين  ي�صمل  وهذا 
الت�أمين  وهو  البري  الت�أمين  ي�صمل  كم�  ب�ص�ئع  تحمله من  ولم�  والط�ئرات  لل�صفن  تحدث 
�صد الحوادث الع�مة، الت�أمين من الم�صئولية وفيه يوؤمن ال�صخ�ض نف�صه من ال�صرر الذي 
ي�صيبه، في ح�لة تحقق م�صئولية ِقبل الم�صرور، ف�صركة الت�أمين ال تعو�ض الم�صرور نف�صه 

بل تعو�ض الموؤمن له ثم يرجع على �صركة الت�أمين بمقدار هذا التعوي�ض . 

ثانيًا : تاأمين االأ�شخا�س : 

   ومو�صوع هذا الت�أمين هو ال�صخ�ض الموؤمن عليه اإذ يتم الت�أمين �صد االأخط�ر التي تهدد ال�صخ�ض 
اإلى  الت�أمين  مبلغ  ب�أداء  يلتزم  الموؤمن  اأن  اأي�صً� من حيث  يختلف  وهو  �صالمته،  اأو في  في وجوده 
الموؤمن له اأو اإلى الم�صتفيد من الت�أمين ب�صرف النظر عن ال�صرر الذي يمكن اأن ينتج من تحقق 

الح�دث والخطر الموؤمن منه، والت�أمين من االإ�ص�ب�ت وح�الت الت�أمين على الحي�ة ثالثة وهي : 

ال�شورة االأولي : الت�أمين العمري : وفيه يدفع الموؤمن مبلغ الت�أمين الم�صتفيد عن وف�ة 

الموؤمن على حي�ته فهو ت�أمين عمري يبقى طوال عمر الموؤمن على حي�ته.)41(

الموؤمن على حي�ته في خالل مدة  اإذا م�ت  للم�صتفيد  الت�أمين  : وفيه يدفع مبلغ  ال�شورة الثانية 

معينة، فاإن لم يمت من خالل المدة المعينة برئت ذمة الموؤمن وا�ستبقى اأق�ساط التاأمين اإلى قب�سها . 

بقى  اإذا  للم�صتفيد  الت�أمين  مبلغً�  الموؤمن  يدفع  وفيه   : البقي�  ت�أمين   : الثالثة  ال�شورة 

حيً� بعد موت الموؤمن على حي�ته ف�إذا م�ت الم�صتفيد قبل موت الموؤمن على حي�ته انتهي 
التاأمين وبرئت ذمة الموؤمن من مبلغ التاأمين وا�ستبقى الأق�ساط التي قب�سها . 

ال�شورة الرابعة : التاأمين المختلط : وهو عقد بموجبه يلتزم الموؤمن في مقابل اأق�ساط 

على  الموؤمن  م�ت  اإذا  الم�صتفيد،  اإلى  اإيراد مرتب  اأو  م�ل  راأ�ض  الت�أمين،  مبلغً�  يدفع  ب�أن 
حي�ته خالل مدة معينة. )42(

41- انظر د. ه�ص�م رفعت ، عقد العمل ف الدول العربية ، �ض155.
42- امل�دة 2/404.
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المبحث الرابع

التاأمين من االإ�شابات وخ�شائ�شه ال�شرعية

تحققت  اإذا  الت�أمين  مبلغ  له  ن  للموؤمَّ ق�صط  مق�بل  في  الموؤمن،  يدفع  بمقت�ص�ه  عقد  وهو 
االإ�ص�بة الموؤمن منه�، ك�أن يموت في ح�دث مف�جئ اأو ي�ص�ب في ج�صمه اإ�ص�بة تعجزه عن 
العمل عجزًا دائمً� اأو موؤقتً�، ويلحق ب�لت�أمين من االإ�ص�ب�ت من المر�ض وفيه يوؤمن ال�صخ�ض 

نف�صه من العجز عن العمل الذي يترتب على المر�ض وتدخل في ذلك نفق�ت العالج . 

التاأمين من حيث العموم والخ�شو�س وينق�شم اإلى تاأمين فردي واجتماعي : 

االأول : التاأمين الفردي : 

   يكون فيه الموؤمن طرفً� مب��صرًا في العقد حيث يتولي مب��صرة العقد ليوؤمن على نف�صه من 
خطر معين لم�صلحته ال�صخ�صية وهي طلب االأم�ن لدي �صركة من �صرك�ت الت�أمين والتي 

هي �صرك�ت تج�رية تهدف اإلى الح�صول على الربح في ظل نظ�م الت�أمين . 

الثاني : تاأمين اجتماعي :  

يرمي اإلى ت�أمين مجموعة من االأفراد يعتمدون على ك�صب اأيديهم من بع�ض االأخط�ر التي 
قد يتعر�صون اإليه� ك�لمر�ض وال�صيخوخة والبط�لة والعجز فهو يهدف اإلى تغطية االأخط�ر 

االجتم�عية وتهدف اإلى تح�صين و�صع وم�صتقبل طبقة من طبق�ت ال�صعب الع�مة . 

خ�شائ�س التاأمين الفردي واالجتماعي :

   يتميز ب�أنه نظ�م يقت�صر على فئ�ت معينة لفر�ض الحم�ية على فئ�ت معينة اإذا م� عجزت 
الفردي ال يتحدد بفئة معينة، فهو رخ�صة مب�حة لكل �صخ�ض  الت�أمين  بينم�  الك�صب  عن 
في المجتمع، بينم� االجتم�عي اإلزامي لفئة، اأي�صً� يتميز بفكرة التك�فل االجتم�عي بينم� 
الفردي يقوم على فكرة الم�ساريع التجارية، اأما اأق�ساط التاأمين في النظام الجتماعي ل 
يتحمله� الع�مل وحده بل ورب العمل اأي�صً� ب�الإ�ص�فة اإلي م�ص�همة الدولة بن�صبة اأخرى بينم� 

التاأمين الفردي يتحمل فيها الموؤمن نفقات دفع الأق�ساط لوحده.)43(

المطلب الثاني : عقد التاأمين في �شوء ال�شريعة االإ�شالمية : 

 يرد التع�مل بنظ�م الت�أمين اإلى القرن ال�ص�د�ض ع�صر الميالدي وقد بداأ في نط�ق الت�أمين 
في  وك�ن  ب�ص�ئع  من  تحمله  وم�  ال�صفن  له�  تتعر�ض  ك�نت  التي  المخ�طر  ب�صبب  البحري 
بدايته نظ�مً� بين تج�ر البندقية في اإيط�لي� ثم تو�صع بعد ذلك لي�صمل الكثير من نواحي 

43- نقاًل عن كت�ب املوجز ف قوانني العمل، للدكتور اإبراهيم اأحمد حممد ال�ص�دق الك�روري، �ض111.
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�صي��ص�ت  وفر�صت  الت�أمين  �صوق  على  هيمنت  التي  الت�أمينية  ال�صرك�ت  وظهرت   ، الحي�ة 
ا�صتغاللية تمثلت في دفع ر�صوم ب�هظة والتن�صل من دفع الت�أمين�ت في ح�لة الحرب . 

ابن  محمد  للعالمة  للعالقة  ين�صب  ف�إنه  الم�صلمين  فقه�ء  م�صنف�ت  في  الت�أمين  ذكر  ورود  اأم� 
ع�بدين رحمه اهلل، عندم� و�صف عقد الت�أمين و�صم�ه  ال�صوكرة  وج�ء في ب�ب الم�صت�أمن من كت�ب 
الجه�د وذلك اأن بع�ض الوكالء التج�ريين االأج�نب يدخلون اإلى دار االإ�صالم، وم�صت�أمنين ويعقدون 
�صفق�تهم مع ال�صوكرة عليه�، ثم يقول : ) وبم� قررن�ه يظهر جوانب م� كثر ال�صوؤال عنه في زم�نن� 
وهو اأنه جرت الع�دة اأن التج�ر اإذا ا�صت�أجروا مركبً� من حربي يدفعون له اأجرته ويدفعون اأي�صً� 
م�اًل معلومً� لرجل حربي مقيم في بالده ي�صمى ذلك الم�ل �صوكرة ( على اأنه مهم� هلك من الم�ل 
الذي في المركب بحرق اأو غرق اأو نهب اأو غيره فذلك الرجل �ص�من له بمق�بل م� ي�أخذه منهم وله 
وكيل عنه م�صت�أمن في دارن� يقيم في بالد ال�صواحل االإ�صالمية يقب�ض من التج�ر م�ل ال�صوكرة اأي 

) ق�صط الت�أمين ( وهكذا �ص�ر نظ�م الت�أمين متدرجً� حتى برز في �صورته المع��صرة. )44(

ويمكن اإجم�ل اأقوال الفقه�ء في عقد الت�أمين في االآتي : 

1/ القول ببطالن عقد التاأمين بجميع اأنواعه : 

  وهذا الفريق يذهب اإلى حرمة عقد الت�أمين وال يحل فيه اأخذ التعوي�ض من ج�نب الموؤمن 
له واأخذ الق�صط من ج�نب الموؤمن له وي�صتدلون ب�أن عقود الت�أمين الح�لية نوع من المي�صر 
ب�عتب�ر اأن المي�صر وفق التعريف هو : كل عقد يكون فيه اأحد الع�قدين عر�صة للخ�ص�رة بال 

مق�بل ين�له من الع�قد االأخير الرابح .

 ثم هي نوع من بيع الغرر الذي حرمته ال�صريعة االإ�صالمية وهو بيع االأ�صي�ء االحتم�لية الذي 
ال تدري ع�قبته هل تح�صل اأم ال، كبيع ال�صمك في الم�ء والطير في الهواء، وي�صتمل على 
الرب� وهو اأكل اأموال الن��ض ب�لب�طل ففي ح�لة عدم ح�صول الك�رثة ف�إن الموؤمن ي�صتحق 
الق�صط دون القي�م بفعل مق�بل- وعند وقوع الك�رثة ف�ن الموؤمن له ي�صتحق مبلغ الت�أمين 

واإن زاد على م� دفع مق�بل من الق�صط . 

2/ القول بالجواز اإذا خال من الربا : 

وقد ذهب اإلى هذا القول م�صطفى الزرق� ونفى م� اأورده الم�نعون ، ومن االأدلة التي يذهب 
يقول  اأن  على  يقوم  والذي  المواالة  بعقد  اإلح�قه  يمكن  الت�أمين  عقد  اأن  المجيزون  اإليه� 
مجهول الن�صب للعربي اأنه ولي تعقل عني اإذا جنيت وترثني اإذا مت.وهو يم�ثل �صم�ن خطر 

44- امل�صدر ال�ص�بق، �ض113-112.
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الطريق عند الحنفية مثل اأن يقول �صخ�ض اأ�صلك هذا الطريق واإن اأ�ص�بك �صئ ف�أن� �ص�من، 
واأي�صً� اعتمدوا على ق�عدة الوعد المبرم عند الم�لكية واأي�صً� اال�صتن�د على نظ�م العواقل 

في االإ�صالم حيث اأن الدية توزع على اأفراد ع�ئلة الق�تل في ح�ل عدم الق�ص��ض.)45(
بيان ما اتفق عليه فقهاء ال�شريعة : 

   اتفق الفقه�ء من حيث المبداأ على قبول فكرة الت�أمين الق�ئمة على التع�ون بين الموؤمن 
لهم والذي ي�صكل وحدة االأ�ص��ض الم�صترك ب�لن�صبة للت�أمين بجميع اأنواعه، وعلى اأن الت�أمين 
من الح�ج�ت الع�صرية الملحة واتفقوا على اأن عقد الت�أمين ب�صورته المعروفة ح�ليً� هو 
عقد م�صتحدث واختلفوا في اإلح�قه ب�لعقود ال�صرعية المعروفة ك�لكف�ءة والم�ص�ربة ووالء 
البع�ض  بينم� ذهب  االإلح�ق،  واالأكثرون على عدم  الملزم  والوعد  العواقل  المواالة ونظ�م 
اإلى االإلح�ق وتقدمت اأدلتهم واتفق الفقه�ء على نوعين من الت�أمين هم� الت�أمين التع�وني 
والت�أمين الحكومي في �صورتين منه هم� : التع�قد والمع��ض ونظ�م الت�أمين�ت االجتم�عية . 

فمن حيث التاأمين التعاوني : 

تع�لي  اأمرن� اهلل  التع�ون وقد  ال�صرع، فهو يحقق  به�  اأمر  النوع يحقق م�ص�لح كثيرة  هذا 
في قوله: ) َوَتَع�وُنوا َعَلى الِبرِّ والتَّقَوى ()46( ويحقق الحذر الذي اأمرن� به اهلل ومن المكروه 
الة ف�ذُكروا اهلَل ِقَي�مً� َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنِبُكم ف�إذا  كم� في قوله تع�لي: ) َف�إَّذا َق�صيُتم ال�صَّ
من  يقي  فهو  وُقوت�()47(،  مَّ ِكَت�بً�  الُموؤمِنيَن  ك�نت  الَة  ال�صَّ اإنَّ  الة  ال�صّ َف�أِقيموا  اطم�أَْننُتم 

ال�صرر وال يوقع �صررًا وهو م� حث عليه ال�ّصرع وفق ق�عدة ) ال �صرر وال �صرار (. 
 ) االجتم�عية  والت�أمين�ت  المع��ص�ت  نظ�مي  �صورة  في   ( الحكومي  الت�أمين  حيث  من  اأم�     
نجده� مع�ملة اإلزامية اأ�ص��صه� التع�ون وتخت�ض بفئة معينة وت�صتمل على مع�و�صة وهذا م� عبر 
عنه االإم�م ابن حزم الظ�هري بقوله : )المف�صدة المف�صية اإلى تحريم اإذا ع�ر�صته� م�صلحة 
ب�صتى  الت�أمين  االإ�صالمي حول  الفقه  قرار مجمع  في  وج�ء   ) المحرم  اأبيح  راجحة  اأو ح�جة 
�صوره واأ�صك�له الموافقة على قرار مجل�ض هيئة كب�ر العلم�ء في المملكة العربية ال�صعودية رقم 

)51( وت�ريخ 1397/4/4م من جواز الت�أمين التع�وني بداًل من الت�أمين التج�ري المحرم.)48(

45- انظر اأ.د. حاج اآدم ح�سن الطاهر ، ع�سو هيئة املظامل واحل�سبة العامة منتدبًا لها من وزارة العدل، تويل عددًا من 
املن��صب الرفيعة بجمهورية ال�صودان، لديه عدد مقدر من املوؤلف�ت منه� نظرات وحم��صرات ف ق�نوين العمل والت�أمين�ت 

االجتم�عية، �ض53 و م� بعده�.
46- �صورة امل�ئدة، االآية )2(.

47- �صورة الن�ص�ء، االآية )103(.
48- امل�صدر ال�ص�بق نف�صه، �ض54.
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الخـــاتمـــة : 

وت�شتمل على : 

اأواًل : اأهم النتائج : 

للعمل في االإ�صالم قيمته ومك�نته وقد اأتت الن�صو�ض القراآنية واالأح�ديث ال�صريفة التي تحث . 1
على العمل وتعلى من �ص�أن الع�ملين . 

قد ات�صل العمل بحي�ة االإن�ص�ن وبتطوره الح�ص�ري منذ اأقدم الع�صور وذلك لت�أثيره المب��صر . 2
في حركة الحي�ة ونموه� فقد ذهبت بع�ض النظم االقت�ص�دية اإلي التعويل على عقد العمل 

ب�عتب�ره العن�صر االأ�ص��صي لالإنت�ج .
تعتبر عالق�ت العمل وم� يتعلق به� من اأحك�م من اأهم الق�ص�ي� التي اأث�رته� فل�صفة االإن�ص�ن . 3

وظلت توؤثر في نظر المفكرين والم�صرعين ودع�ة حقوق االإن�ص�ن وهذا بدوره اأدى اإلي حدوث 
ثورة في تنظيم العالقة بين المخدم والم�صتخدم . 

الت�أمين ج�ئز �صرعً� اإذا خال من الرب� والغرر . . 4
الت�أمين الحكومي المتمثل في المع��ض والت�أمين�ت االجتم�عية ج�ئز . . 5
اأظهر اأنواع الت�أمين جوازًا هو الت�أمين التع�وني التك�فلي . . 6

ث�نيً� : التو�صي�ت : 
كم� يهتم �صراع الق�نون بحقوق الع�مل، وجب االهتم�م بحقوق �ص�حب العمل واتخ�ذ تدابير . 7

وا�صعً�  المج�ل  فتح  االأ�صعف  الطرف  العتب�ره  للع�مل  والنظر  الطرفين،  تحمي  احترازية 
في اتخ�ذ اإجراءات ق�ص�ئية �صده تكلفه الكثير وهذا بدوره ي�ص�عد على تدمير راأ�ض الم�ل 

الوطني وتحجيم فر�ض العمل و�صعي اأ�صح�ب روؤو�ض االأموال نحو العم�لة االأجنبية . 
من . 8 يوؤخذ  وال  الموؤمن  ج�نب  من  يوؤخذ  تعوي�صً�  هن�لك  الأن  الت�أمين  عقود  بمراجعة  اأو�صي 

ج�نب الموؤمن له، وهذا النوع يكون فيه اأحد المتع�قدين عر�صة للخ�ص�رة بال مق�بل ين�له من 
الع�قد االآخر .  

االأ�صي�ء . 9 بيع  وهو  االإ�صالمية  ال�صريعة  حرمته  الذي  الغرر  بيوع  من  نوع  هي  الت�أمين  عقود 
االحتم�لية الذي ال تدري ع�قبته� هل تح�صل اأم ال . 

اأي�صً� عقد الت�أمين فيه �صبهة الرب� وهو اأكل اأموال الن��ض دون وجه حق ففي ح�لة عدم ح�صول . 10
الك�رثة ف�إن الموؤمن ي�صتحق الق�صط دون القي�م بعمل مق�بل . 
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عقد اإجارة االأ�شخا�س في الفقه االإ�شالمي

)درا�شة مقارنة(

اإعداد : د. علي ح�صين الجيالني ح�صين)1(

م�شتخل�س الدرا�شة

اأتن�ول مفهوم عقد اإج�رة االأ�صخ��ض في الفقه االإ�صالمي، وذلك  في هذه الدرا�صة �صوف 
اللغة واالإ�صطالح الفقهي، ومن ثم تطور عقد  اإج�رة االأ�صخ��ض في  بدرا�صة تعريف عقد 
االإج�رة في ال�صريعة االإ�صالمية واأهميته�، وبعد ذلك اأتعر�ض لتمييز عقد اإج�رة االأ�صخ��ض 
– مثل عقد اإج�رة االأعي�ن، وعقد  في الفقه االإ�صالمي عن غيره من العقود الم�ص�بهة له 
الوك�لة، وعقد المق�ولة، وعقد البيع- ومن ثم نتن�ول اأرك�ن عقد اإج�رة االأ�صخ��ض، وذلك 
التي  والتو�صي�ت  النت�ئج  اأذكر عدد من  ذلك  وبعد  الع�قدين،  وركن  ال�صيغة  ركن  بتن�ول 
تو�صلت اإليه� من هذه الدرا�صة . اإ�صتخدمت الدرا�صة المنهج االإ�صتقرائي التحليلي، والمنهج 

الت�ريخي، بج�نب المنهج المق�رن.

التي ب�تت  الم�ص�ئل واالأحك�م  اأن هن�ك بع�ض  الب�حث  اإليه�  التي تو�صل  النت�ئج  اأهم  ومن 
الى مع�لجة، ك�الأحك�م  الم��صي، تحت�ج  القرن  التطور في  تفر�صه� م�صتجدات ومعطي�ت 
االإ�صالمية  ال�صريعة  موقف  لبي�ن  الح�جة  تبدو  اإذ  وغيره�،  بتنظيم،  المتعلقة  وال�صوابط 
ب�لعمل، وهو م� يجعل بدوره  المتعلقة  القوانين  اأحك�م  واإدراجه� �صمن  تبنيه�  بغية  منه�، 
�صرورة  به�  اأو�صي  التي  التو�صي�ت  اأهم  ومن  القوانين،  لتلك  م�صدرًا  االإ�صالـية  ال�صريعة 
االإ�صالمي،  الفقه  اأحك�م  خالل  من  الحديث  الع�صر  في  الم�صتجدة  الم�ص�ئل  في  البحث 
وذلك الإيج�د قواعد واأحك�م لهذه الم�صتجدات ووجود اأ�ص��ض �صرعي له�، حتي تتم��صي مع 
الع�صر الح�لي. والنظر الي اأهمية العمل في الحي�ة االإجتم�عية واالإقت�ص�دية، والحث على 
بث روح االإجته�د و�صط اأفراد المجتمع، وذلك للعمل على نه�صة البالد وتقدمه�، والعمل بم� 

ج�ء في الكت�ب وال�صنة من اأوامر ب�لعمل وال�صعي للك�صب الم�صروع .

1-  د. علي ح�صين الجيالني ح�صين ج�معة الجزيرة – كلية الق�نون   



 د. علي ح�سين الجيالني ح�سين

مجلة ت�أ�صيل العلوم 100

المقدمة :

و�صحبه  اآله  وعلى  االأمين،  اهلل  ر�صول  على  وال�صالم  وال�صالة  الع�لمين،  رب  هلل  الحمد 
اأجمعين، وعلى من اأهتدى بهديه واأ�صتن ب�صنته اإلى يوم الدين.

وبعد:

المع��صر )بعقد  الق�نوني  الفقه  اأو م� يعرف في  االإ�صالمي  الفقه  االأ�صخ��ض في  اإج�رة  اإن عقد 
العمل( اأ�صبحت من الموا�صيع التي ُتحظى ب�أهمية ب�لغة في الوقت المع��صر، ومن هن� ك�ن البحث 
في هذا ال�صدد عن االإج�رة في الفقه االإ�صالمي، وفي هذه الدرا�صة اأتعر�ض لالأحك�م التي تتعلق 
عقد  اأن  حيث  من  وذلك  االأعي�ن،  ب�إج�رة  المتعلقة  االأحك�م  من  غيره�  دون  االأ�صخ��ض  ب�إج�رة 
االإج�رة عمومً� في الفقه االإ�صالمي ينق�صم الي نوعين : اإج�رة اأ�صخ��ض واإج�رة اأعي�ن، على اإعتب�ر 

اأن اإج�رة االأ�صخ��ض هي التي تعنين� في هذه الدرا�صة، من هن� ج�ء اإخيت�ر هذا المو�صوع .

اأهمية الدرا�شة :

ت�أتي اأهمية المو�صوع انطالقً� من اأهمية االإج�رة ب�صورة ع�مة، اإج�رة االأ�صخ��ض وعلى وجه 
الخ�صو�ض في الفقه اال�صالمي، وم� حظيت به من اأحك�م فقهية ثرة وردت في م�ص�در ال�صريعة 
االأ�صالمية، اإ�ص�فة اإلى اإجته�دات الفقه�ء القدم�ء والمحدثين، ولكن عندم� بداأت الت�صريع�ت 
الحديثة التي تن�ولت )عقد العمل( مع مطلع القرن الم��صي في الظهور والتطور، اأخذ االأمر 
يت�صور في فهم الكثير من ال�صراح على غير م� هو عليه، من اأن الفقه االإ�صالمي لم يح�فظ 
الدولية  واالإتف�قي�ت  الحديثة  الت�صريع�ت  اأحك�م  له  وفرته�  التي  ب�ل�صورة  االأجير  على حقوق 
الفقه  في  االأ�صخ��ض  اإج�رة  عقد  اأحك�م  لتو�صيح  الملحة  االأهمية  برزت  هن�  من  واالإقليمية، 
االإ�صالمي، و�صموله� واأحتوائه� لكل الحقوق التي تح�فظ على م�ص�لح الطرفين في هذا العقد.

اأهداف  الدرا�شة :

وبي�ن  االإ�صالمي،  الفقه  في  االأ�صخ��ض  اإج�رة  عقد  اأحك�م  في  للنظر  الدرا�صة  هذه  تهدف 
االأهتم�م الكبير الذي اأولته ال�صريعة الغراء للعمل في المجتمع الم�صلم، بحيث جعلت منه واجب 
و�صرف وكرامة يرتقي اإلى م�ص�فة العب�دة، وفي المق�بل االهتم�م ب�الأجير وحقوقه التي يجب 
اأن ين�له� مق�بل عمله، والواجب�ت التي ينبغي اأن يقوم به�، وحقوق اأرب�ب العمل، وبحيث اأوجد 
الفقه االإ�صالمي نظ�مً� يح�فظ ويوازن بين م�صلحة المجتمع في التنمية واالإعم�ر، وم�صلحة 

االأجير في ح�صوله على اأجره، وحقوق رب العمل في الح�صول على المنفعة.
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منـهج البـحث :

المنهج  مع  المق�رن  التحليلي  االإ�صتقرائى  والمنهج  الو�صفي،  المنهج  الدرا�صة  تنتهج 
ك�نت  كلم�  والمق�رنة  االإ�صالمي،  الفقه  في  االأ�صلية  الم�ص�در  الي  يرجع  بحيث  الت�ريخي 

هن�ك �صرورة، ال �صيم� اأحك�م التي ج�ءت في الق�نون ال�صوداني. 

م�شكلة الدرا�شة:

اأن م�صكلة الدرا�صة تكمن في اأن هن�ك عدم اهتم�م- من قبل البع�ض- ب�الأحك�م المتعلقة 
بعقد اإج�رة االأ�صخ��ض التي ج�ءت في الفقه االإ�صالمي، وت�صويره� من ج�نب بع�ض ال�صراح 
في الع�صر الح��صر ب�أنه� ال تتم��صي مع م� ج�ءت به الت�صريع�ت المع��صرة من اأحك�م عقد 
العمل، وعدم و�صوحه� ب�ل�صورة التي تجعل منه� نظ�مً� متك�ماًل. ومن هن� يمكن �صي�غة 

م�صكلة الدرا�صة في االأ�صلئة االآتية:

1/ م� هو مفهوم عقد اإج�رة االأ�صخ��ض في الفقه االإ�صالمي، واإلى اأي مدى يت�ص�به اأو يختلف 
مع م� ج�ءت به عقد العمل في الت�صريع�ت المع��صرة؟

2/  م� هي االإختالف�ت التي يخت�ض به� عقد اإج�رة االأ�صخ��ض عن العقود االأخرى، بحيث 
جعل منه عقد له خ�صو�صيته واأحك�مه المتعلقة به؟

3/  مم� يتكون عقد اإج�رة االأ�صخ��ض في الفقه االإ�صالمي، بحيث ت�صكل اأرك�ن يقوم به�، 
وينعدم بعدمه�؟.

هيكلة الدرا�شة :

ونتعر�ض لهذا المو�صوع من خالل التق�صيم الت�لي:

المبحث الأول: مفهوم عقد اإج�رة االأ�صخ��ض:

المطلب الأول: تعريف عقد االإج�رة.

المطلب الثاني: اأهمية العمل واأهدافه في ال�صريعة االإ�صالمية.

المبحث الثاني: تمييز عقد العمل عن العقود االأخري :

المطلب الأول: عقد اإج�رة االأ�صخ��ض وعقد اإج�رة االأعي�ن.

المطلب الثاني: عقد االإج�رة وعقد الوك�لة.
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المطلب الثالث: عقد العمل وعقد المق�ولة.

المطلب الرابع: عقد االإج�رة وعقد البيع.

المبحث الثاني: اأركــ�ن العـالقة التعــ�قدية في عقد االإج�رة :

المطلب الأول: ال�صيغة.

المطلب الثاني : الــــعـــــ�قـــــدان. 

المطلب الثالث : المنفعة.

الخاتمة.

النتائج.

التو�سيات.

الم�سادر والمراجع.
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المبحث االأول

 مفهوم عقد اإجارة االأ�شخا�س

المطلب االأول: تعريف عقد االإجارة : 

الَعْقُد لغة ، العهد ، وهو عك�ض الحل ، والجمع عقود ، وع�قْدُته اأو عقدُت عليه اأي األزمُته 
ذلك ب�إ�صتيث�ق2 ، والعقد ال�صم�ن والعهد3 ، والَعْقُد : العهد وم� ُعِقَد من اإتف�ق بين طرفين 

يلتزم بمقت�ص�ه كل منه� تنفيذ م� اإتفق� عليه4 .

اأم� العقد في االإ�صطالح فيميز بع�ض الفقه�ء بين االإتف�ق والعقد ، ب�أن االإتف�ق هو توافق 
االإتف�ق على تعديل  ، ومثل  اإنه�ئه  اأو  اأو تعديله  اأو نقله  اإلتزام  اإن�ص�ء  اأكثر على  اأو  اإرادتين 
اإلتزام ، الإتفاق على اإقتران اأجل بالإلتزام اأو اإ�سافة �سرط له ، اأما العقد فهو اأخ�س من 
االإتف�ق فال يكون عقدًا اإال اإذا ك�ن من�صئً� الإلتزام اأو ن�قاًل له ، ف�إذا ك�ن يعدل االإلتزام اأو 

ينهيه، فهو لي�ض بعقد5 .

الملوك  واأجر  عمل  في  اأجر  من  اأعطيت  م�  وهي  ي�أجر،  اأجر  من  م�خوذة   : لغًة  االإج�رة 
اإيج�رًا  اأوؤجرة  واأجرت عبدي   ، وموؤاجرة  اإيج�رًا  يوؤجره  واآجرة  م�أجور،  فهو  اإجرا،  ب�أجرة 
فهو موؤجرًا، واآجر االإن�ص�ن واإ�صت�أجره ، واالإجير : الم�صت�أجر وجمعه اأجراء ، واالأ�صم منه 
على  الجزاء  االأجر  العمل،  على  الجزاء  وهو  االأجر  من  م�صتقة  لغة  واالإج�رة   . االإج�رة6   :
العمل وجمعه اأجور، واالإِج�َرة من اأَجر َي�أِجُر ، وهو م� م�أعطيت من اأجر في عمل7، واالأجرة 
: الكراء، تقول اأ�صت�أجر الرجل فهو ي�أجرني اأي ي�صير اأجيري، واأتجر عليه بكذا من االأجر 

فهو مرتجر، ومعن�ه اأ�صتوؤجر على العمل، واأجره الدار اأكراه�8.

اأجر ي�أجر، وهو الم�صهور في اللغة، ومنه� االإجير  اأن االإج�رة في اللغة م�خوذة من  ونري 
واالأجراء، واالأجر وهو المق�بل على العمل، وجمعه اأجور .

2- اإبن منظور ، ل�سان العرب ، املجلد الرابع ، اجلزء 34 ، دار املع�رف ، الق�هرة ، د. ت ، �ض3030 .
3- الفريوز اآب�دي ، الق�مو�ض املحيط ، املوؤ�ص�صة العربية للت�أليف ، دار بريوت للن�صر ، بريوت ، د.ت ، ب�ب العني .

4- املعجم الو�صيط ، االإدارة الع�مة للمجمع�ت واإحي�ء الرتاث العربي ) ج.م.ع( ، الطبعة الرابعة ، مطبعة ال�صروق الدولية 
، 2004م ، �ض614 .

5- ع�طف حممد عبد اهلل احل�ج ، احل�جة امل��صة ف ق�نون اإيج�ر املب�ين ل�صنة 1991م ، دار وادي النيل للطب�عة والن�صر 
والتوزيع ، اخلرطوم ، 2008م ، �ض6 .

6- الفريوزاأب�دي ، الق�مو�ض املحيط ، املجلد االأول ، مرجع �ص�بق ، �ض362- 363 .
7- اإبن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق ، اجلزء الأول ، �س31 ..

8- اأحمد بن حممد الفيومي، امل�صب�ح املنري، دار احلديث، الق�هرة، 2000م، الطبعة االأويل، �ض9.
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 ، المعلومة في مق�بلة عو�ض معلوم9  المنفعة  بيع  بمعني   ، الفقه�ء  اإ�صطالح  واالإج�رة في 
وهي كذلك تمليك الموؤجر للم�صت�أجر منفعة مق�صودة من العين الموؤجرة في نظر العقالء 

بعو�ض ي�صلح اأجرة10 .

الفقه  في  االإج�رة  لعقد  متعددة  تعريف�ت  اأوردوا  قد  االأربعة  المذاهب  فقه�ء  اأن  ونجد 
االإ�صالمي، وعلى الرغم من االإختالف في �صي�غة تلك التعريف�ت اإال اأنه� في الواقع تحكي 
عن توافق في التعريف مع اإيراد بع�ض القيود التي يراه� البع�ض �صرورية، و�صوف نتن�ول 

تلك التعريف�ت تب�عً�.

فيق�صد ب�الإج�رة اإ�صطالحً� عند الحنفية : » بيع المنفعة المعلومة في مق�بل عو�ض معلوم »11 .

ويعرفه� الم�لكية ب�أنه� : » بيع من�فع معلومة بعو�ض معلوم مع خروج ف�ص�ده�«12 . ونجد اأن 
الم�لكية قد خ�ص�صوا لفظ االإج�رة ب�لعقد علي من�فع االآدمي وكل م� يقبل االإنتق�ل غير 
اأنه  ال�صفن والحيوان ، ولفظ كراء حيث ق�لوا االإج�رة والكراء �صئ واحد في المعني غير 
يطلق علي العقد علي من�فع االآدمي ، وم� ينقل من غير ال�صفن والحيوان�ت اإج�رة، وعلي 
العقد علي من�فع م� ال ينقل ك�الأر�ض والدور وم� ينقل من �صفينة وحيوان لفظ كراء غ�لبً�13 . 

وعلى كل فهم قد عرفوا االإج�رة : » ب�أنه� عقد تمليك من�فع �صئ مب�ح مدة معلومة بعو�ض 
غير ن��صئ عن المنفعة » ، ومثله� الكراء ف�إنهم عرفوه بهذا التعريف اأي�صً� لم� عرفت معني 
التى  العقود  ي�صمل  تمليك  فقولهم  الت�صمية،  في  االإختالف  واإنم�  واحد  والكراء  االإج�رة 
تفيد التمليك من اإج�رة، وبيع، وهبة، و�صدقة، ونك�ح، وجعل، وم�ص�ربة، وم�ص�ق�ة، ف�إنه� 
عليه�  يعقد  التي  الم�صتع�رة  وهي  المحللة  االأمة  تمليك  اأي�صً�  وي�صمل  التمليك،  تفيد  كله� 
تفيد  الأنه�  وال�صدقة  والهبة  البيع  به  �صئ خرج  من�فع  وقولهم  نك�حه�،  ليحلل  م�صتعيره� 
تملك ذات ال�صئ ال من�فعه، والمراد ب�ل�صئ م� ي�صح اأن ت�صت�أجر منفعته �صواء ك�ن اآدميً� اأو 
حيوانً� اأو ثي�بً� اأو اأواني اأو غيره� مم� تقدم قريبً�، وكذلك يخرج به عقد النك�ح الأنه يفيد 
تمليك منفعة الب�صع واإنم� تمليك االإنتف�ع وال يلزم من تمليك االإنتف�ع تمليك المن�فع كم� 

9- جملة الأحكام العدلية ، األفتها جلنة مكونة من عدد من العلماء والفقهاء يف اخلالفة العثمانية ، �س72 .
10- حممد قدري با�سا ، مر�سد احلريان ايل معرفة اأحوال الإن�سان ، املطبعة الكربي الأمريية ، القاهرة ، 1891م ، م�دة 470 .

11- علي بن اإبي بكر املريغيناين، الهداية �سرح بداية املبتدي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، اجلزء الرابع، �س5 .
12- حممد بن حممد الطرابل�سي املعروف باحلطاب، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، مكتبة النجاح، طرابل�س، 

اجلزء اخلام�س، �س389 .
13- الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق، ج4 �ض1 / 2 .
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في المنكوحة ب�صبهة وله� زوج ف�إن المهر الذي يجب له� ت�أخذه هي ال الزوج، وقولهم منفعة 
مب�حة خرج به تمليك منفعة االأمة المحللة التي ذكرت، ف�إن العقد عليه� ال ي�صمي اإع�رة 
لن منفعتها المق�سودة من العقد- وهي الوطء- غير مباحة، وقولهم مدة معلومة خرج به 
الجعل كم� اإذا جعل قدرًا من الم�ل الآخر في نظير اأن يح�صر له خيلة ال�ص�لة ف�إن المدة 
فيه غير معلومة، وقولهم غير ن��صئ عن المنفعة خرج به الم�ص�ق�ة والم�ص�ربة الأن العو�ض 

ن��صئ عن المنفعة ، ف�إن الع�مل يدفع للم�لك اأجرة اأر�صه اأو �صجرة من الثمرة14 .

اأم� ال�ص�فعية فقد عرفوه� ك�التي : » عقد على منفعة مق�صودة معلومة ق�بلة للبذل واالإب�حة 
بعو�ض معلوم »15 . وذهب بع�ض التع�ريف عند ال�ص�فعية الي القول » ق�بلة للبذل واالإب�حة 
الإخراج عقد النك�ح الأنه عقد علي منفعة الب�صع فهذه ال ي�صح بذله� لغير الع�قد »، وبذلك 
تخرج العقود الم�ص�بهة لعقد االإج�رة والتي تفيد تمليك المن�فع ، مثل الجع�لة والم�ص�ق�ة 
والم�ص�ربة والقرا�ض ، وهبة المن�فع والو�صية به� واإع�رته�، ويخرج اأي�صً� االإج�رة الف��صدة 

، وهي االإج�رة علي منفعة محرمة اأو منفعة غير مق�صودة اأو المجهولة فيه� المنفعة16 .

في حين تعرف لدى الحن�بلة ب�أنه� : » عقد على منفعة مب�حة معلومة توؤخذ �صيئً� ف�صيئً� »17 
. وُعرفت اأي�صً� ب�أنه� : » عقد على منفعة مب�حة معلومة لمدة معلومة من عين اأو مو�صوفة 

في الذمة اأو عمل معلوم بعو�ض معلوم »18 .

والهبة  ك�لبيع  التعريف  عن  خرجت  التي  العقود  تعرف  االأخري  المذاهب  في  تقدم  ومم� 
وال�صدقة ونحو ذلك مم� يكون العقد فيه� على العين ال المنفعة، وكذلك العقود على م� ال 

يب�ح ونحو ذلك .

وعليه، ف�إن اإ�صتف�دة �صخ�ض م� من عمل �صخ�ض اآخر يعد من قبيل المنفعة المعلومة التي 
ي�صتحق مقدمه� عو�صً� اأو اأجرًا معينً�، ف�ل�صخ�ض الذي ي�صتفيد من عمل اآخر هو » الم�صت�أجر 
» يق�بل �ص�حب العمل في مفهوم القوانين الو�صعية المع��صرة وعرف هذه االأي�م، واالخر 

14- عبد القادر اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث، مرجع �سابق، �س97
15- حممد بن حممد اخلطيب ال�سربيني، مغني املحتاج ايل معرفة األفاظ املنهاج، املكتبة التوفيقية، القاهرة، اجلزء 

الث�لث، �ض387 .
16- االإم�م ال�صيد البكري ، اإع�نة الط�لبني ، مطبعة اإحي�ء الكتب العربية/ عي�صي ب�لب�بي احللبي واأوالده ، الق�هرة ، 

د.ت ،  ج3 ، �ض109 .
17- من�سور بن يون�س البهوتي، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، دار عامل الكتب، الريا�س، 2003م، اجلزء اخلام�س، �س1773 .
18- عبد القادر بن عمر التغلبي ال�سيباين اجلنبلي، نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب، دار اإحياء الكيتب العربية، القاهرة، 

اجلزء الأول ، �س321 .



 د. علي ح�سين الجيالني ح�سين

مجلة ت�أ�صيل العلوم 106

بعقد  بينهم� هي م� تعرف  والعالقة  الع�مل19،  يق�بل   « االأجير   « اأجر هو  لق�ء  يعمل  الذي 
العمل، والذي يق�صد به بح�صب م� تعرفه القوانين الو�صعية: » عقد يلتزم اأحد طرفيه ب�أن 

يقوم بعمل لم�صلحة االآخر تحت اإ�صرافه اأو اأدارته للق�ء اأجر »20 .

ونري في خال�صة القول : اأن تعــريف�ت الفـقه�ء جميعً� متق�ربة في المعنى واإن اإختلفت في عب�راته�.

اأم� في الق�نون ال�صوداني.، فقد عرف ق�نون العمل ل�صنة 1997م عقد العمل ب�أنه : » يق�صد 
به اأي عقد �صواء ك�ن مكتوبً� اأو �صفويً�، �صريحً� اأو �صمنيً�، ي�صتخدم بمقت�ص�ه اأي �صخ�ض 
تحت اإ�صراف واإدارة �ص�حب العمل مق�بل اأجرًا اأيً� ك�ن نوعه على اأال ي�صمل عقود التلمذة 

الخ��صعة الأحك�م ق�نون التلمذة ال�صن�عية والتدريب المهني ل�صنة 1974م«21.

ونالحظ الفقه االإ�صالمي في تعريفه لعقد االإج�رة اأورد م� يفيد تعهدًا �صمنيً� من طرفيه 
بالإلتزام الكامل بحقوق و�سمانات و�سروط العمل الأخرى المقررة بقانون العمل واأنظمته 
�صواء ذكرت في العقد اأو لم تذكر، في حين اأن التعريف�ت التي وردت في الفقه االإ�صالمي 
المنفعة  على   – االأ�صخ��ض  اإج�رة   – االإج�رة  عقد  قي�م  عن  لتعبر  مجمله�  في  ج�ءت 
القيود والخ�ص�ئ�ض من  الفقه�ء مجموعة من  اأورد بع�ض  اأ�ص��صية، وقد  والعو�ض ب�صورة 
خالل تعريف�تهم لعقد االإج�رة ، في حين ذكر بع�ض الفقه�ء قيودًا اأخرى، وكل ذلك نراه ال 

يوؤثر كثيرًا في التعريف.

 ، منعفة  علي  عقد  اأنه   «  : هو  ال�صحيحة  ال�صرعية  االإج�رة  لعقد  نخت�ره  الذي  والتعريف 
مق�صودة ، مب�حة ، معلومة، بعو�ض معلوم » . وبذلك تخرج العقود الم�ص�بهة لعقد االإج�رة 
والتي تفيد تمليك المن�فع ، مثل الجع�لة والم�ص�ق�ة والم�ص�ربة والقرا�ض ، وهبة المن�فع 

والو�صية به� واإع�رته� .

المطلب الثاني: اأهمية العمل واأهدافه في ال�شريعة االإ�شالمية:

يقر  لم  اإذ   ، ومك�ن  زم�ن  لكل  ت�صلح  فل�صفة  هن�  الحقوق  تقرير  في  االإ�صالم  فل�صفة  اإن 
يقررونه� علي �صوء  للم�صلمين  تركه�  بل  قوالب ج�مدة  اأو  اأطر  في  الحقوق  االإ�صالم هذه 
بفعل  يوم  اأثر  يومً�  تتبدل  التي  ف�لم�ص�لح   ، االأمة  علم�ء  واإجته�د  وال�صنة  الكت�ب  اأحك�م 
التطور الطبيعي للحي�ة الب�صرية تجد في ال�صرع االإ�صالمي مت�صعً� الإ�صتيع�به� في كل وجوه 

19- ج�ء ف امل�دة )413( من جملة الأحكام العدلية، ما ن�سه : » الأجري الذي اآجر نف�سه » .
20- د. هيثم ح�مد امل�ص�ورة، الت�صريع العم�يل االإ�صالمي، دار الكتب الق�نونية، الق�هرة، 2010م، �ض18 .

21- ق�نون العمل ل�صنة 1997م ، امل�دة )4( .
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الحي�ة وتبدو مظ�هر هذا الحق و�صور حم�يته في الد�صتور والق�نون ، لكل م� تقـدم يتجلي 
قيم   ، القيم  هذه  فعلى   ، الم�صروع  الك�صب  و�صم�ن  الملكية  حم�ية  علي  االإ�صـالم  حـر�ض 
توحيدية  االإ�صالم بخ�ص�ئ�ض دولة  و�صلم دولة  الر�صول �صلي اهلل عليه  بنى  االإ�صالم  دين 
تحريرية، ط�لم� اأن العدل يعني اأن يوحد الوالء هلل ف�إن توحيد الوالء �صيحرر الن��ض ، فهي 
دولة ت�صل للحرية عن طريق التوحيد وتبطل االإ�صترق�ق واالإ�صتكب�ر معً� ، واأنه� دولة ق�نون 

يحتكم فيه� الن��ض حك�مً� ومحكومين الي �صريعة معلومة ذات قواعد مو�صوعية22

اآي�ت  من  الكثير  في  وردت  اأخرويً�،  عقليً�  عماًل  اأم  يدويً�  عماًل  تعني  ك�نت  �صواء  عمل،  فكلمة 
القراآن الكريم واأح�ديث ال�صنة النبوية، وهي تح�ض على العمل وتعلي مك�نة الع�ملين، حيث اأن 
النبي �صلي اهلل عليه و�صلم األقتي بع�مل فراأى في يده خ�صونة فق�ل له : » م� هذا اأرى في يدك؟«، 
فق�ل الع�مل: »اإنه اأثر الم�صح�ة اأ�صرب واأنفق على عي�لي«، فقبل �صلى اهلل عليه و�صلم يده وق�ل: » 
هذه يد ال تم�صه� الن�ر«، وفي رواية اأخرى : » هذه يد يحبه� اهلل ور�صوله«، نبي اهلل وق�ئد اأّمة يقبل 

يد ع�مل خ�صنة قد ي�أنف ق�دة اليوم من دع�ة المذاهب الو�صعية اأن ي�ص�فحوه�23 .

وحيث نجد اإن االإ�صالم قد اإهتم ب�لعمل ، الأن قيمة االإن�ص�ن ال تق��ض اإال ب�لعمل واأن لي�ض لالإن�ص�ن 
اإال م� �صعى ، واأن قيمة كل اأمرئ في المجتمع بم� يقدمه لربه وللن��ض من عمل ، كم� ان ال�صريعة 
االإ�صالمية رفعت �ص�أن العمل الي م�ص�ف العب�دات والواجب�ت الدينية االأ�ص��صية ، حيث يقول 
َ َكِثيًرا  ِ َواْذُكُروا اهللَّ ـِل اهللَّ اَلُة َف�ْنَت�ِصُروا ِفي ااْلأَْر�ِض َواْبَتُغوا ِمْن َف�صْ َيِت ال�صَّ اهلل تع�لي: » َف�إَِذا ُق�صِ
َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن »24، وق�ل ر�صـول اهلل �صلي اهلل عليه و�صـلم : » م� اأكل اأحد طع�مً� قط خير مـن اأن 

ي�أكل مـن عـمل يـده، واأن نبي اهلل داود عليه ال�صالم ك�ن ي�أكل من عمل يده »25 .

والعمل قيمة اإيج�بية يحر�ض عليه� االإ�صالم نظرًا لم� فيه من تحقيق �ص�لح المجتمع يقول 
�صلي اهلل عليه و�صلم :« الموؤمن القوي خيٌر واأحب الي اهلل من الموؤمن ال�صعيف »26.

وح�ض االإ�صالم علي العمل، والك�صب عن طريق العمل، وب�لو�ص�ئل ال�صريفة، و�صجع االإ�صالم 

اأ�صول الفكر ال�صي��صي ف القراآن املكي، معهد البحوث والدرا�ص�ت االإجتم�عية، اخلرطوم،  22-  التج�ين عبد الق�در، 
1995م ، �ض85 .

23- د. جم�ل الدين عي�د، نظم العمل ف االإ�صالم، دار الكت�ب العربي، الق�هرة، 1952م، �ض9 .
24- �سورة اجلمعة ، الآية )10( .

 ، ، ج�معة دم�صق  االإن�ص�نية  العلوم  دار   ، الطبعة اخل�م�صة   ، البغ�  ، د. م�صطفي ديب  البـخ�ري  25- خمت�صر �صحـيح 
1994م ، 3 / 74 .

26- اإبن ماجة ، �سنن اإبن ماجة ، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ، الطبعة الثانية ، دار �سحنون ، 1413هـ / 1992م ، 
. 1395 /12
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الح�فز والمب�درة الفردية، والغنى نعمة من نعم اهلل، والمطلوب من الغني اأن يعرف حق 
اأي بطر النعمة ، وحث  اإن المذموم في االإ�صالم هو الترف  الن��ض وحق اهلل فيم� اأعط�ه، 
َك الَِّذي َخَلَق  االإ�صالم علي طلب العلم، واأول مـ� نزل من القراآن الكريم : » اْقَراأْ ِب��ْصِم َربِّ
»27 ، والقراءة في االإ�صالم، والعلم في االإ�صالم، والعمل في االإ�صالم، يجب اأن يكون » ب��صم 
اهلل »، » من اأجل الكل »، » من اأجل الدني� واالآخرة » ، ولقد اأمر االإ�صـالم ب�لن�صـح الأولي 
االأمـر ، واالأمـر ب�لمعروف والنهي عن المنكر ، ف�لنـقد البن�ء المـخل�ض لي�ض مجـرد اإب�حـة 

اأو رخ�صة اأو حق ، بل اإنه – في االإ�صالم – فر�ض28 .
واإذا ك�ن االإ�صالم قد اعتبر العمل واجبً� علي الفرد اإذ ال يب�ح له اأن يعي�ض علي الت�صول اأو ال�صلب 
اأو النهب ، وقد �صددت ال�صريعة النكير علي ال�ص�ئلين من غير ح�جة ، ق�ل الر�صول �صلي اهلل 

عليه و�صلم : » من فتح علي نف�صه ب�بً� من الت�صول فتح اهلل عليه �صبعين ب�بً� من الفقر »29 .
وكذلك بغ�صت ال�صريعة ال�صوؤال، الأنه ذل ومه�نة، واإهدار للكرامة االإن�ص�نية، وتعطيل للقوي 

الب�صرية والمواهب االإبداعية
، و�صبيل الي الخداع واالإحتي�ل، اإذ يحمل ال�صوؤال ال�ص�ئل الي التظ�هر ب�لع�ه�ت واالأمرا�ض، 
» من  وال�صالم:  ال�صالة  الن��ض وبرهم، ق�ل عليه  ي�صتدر عطف  والم�صكنة، وحتي  والفقر 
�ص�أل من غير فقر فك�أنم� ي�أكل الجمر«30، وعلي ذلك حثت ال�صريعة الن��ض علي العمل ، ف�إذا 
اأن  االإ�صالمية  الدولة  االأعم�ل فيجب علي  الح�صول علي عمل من  االإن�ص�ن من  يتمكن  لم 
تهيئ له عماًل من��صبً� ، وان تحمي حقوقه ، وان تعد اأفراد الرعية اأعدادًا فنيً� وعلميً� واأن 

تن�صئ لهم المراكز التدريبية ، لتمكنهم من النهو�ض بواجب�تهم الكف�ئية31 .
ونري اأن كل ذلك جعل عقد االإج�رة محل اإهتم�م الفقه�ء الم�صلمين، حيث اأخذوا يف�صلون 
اأحك�مه ويو�صحون تف��صيله ب�صتي �صوره واأق�ص�مه ، وال �صك اأن عقد االإج�رة قد اأخذ حيزًا 
كبيرًا عند فقه�ء االإ�صالم، االأمر الذي جعل منه ب�بً� اأ�ص��صيً� في الفقه االإ�صالمي، وهو يوؤكد 

اأن ال�صريعة االإ�صالمية واأحك�مه� �ص�لحة للتطبيق في كل زم�ن ومك�ن .

27- �صورة العلق ، االآية )1( .
28- القطب حممد القطب طبليه ، االإ�صالم وحقوق االإن�ص�ن ، الطبعة االأويل ، دار الفكر العربي ، الق�هرة ، 1976م ، �ض299 .

29- الرتمذي - اأبوعي�سى حممد بن عي�سي ال�سلمي الرتمذي ، �سنن الرتمذى ، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ، ط 2 ، 
تون�ض ، دار �صحنون ، 1413هـ، - 1992م ، من حديث اإبي كب�صة االأمن�ري ، وق�ل : ح�صن �صحيح .

30- اأحمد بن حنبل ، امل�صند ، موؤ�ص�صة قرطبة ، د.ت ، 289/3، واأورده ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري ، 2 / 534 ، احلديث رقم / 8730 .
اإ�صم�عيل البدوي ، احلري�ت الع�مة ، دع�ئم احلكم ف ال�صريعة االإ�صالمية والنظم الد�صتورية املع��صرة ، مرجع   -31

�ص�بق ، �ض384 .
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 المبحث الثاني

 تمييز عقد العمل عن العقود االأخري

قد يختلط عقد االإج�رة – اإج�رة االأ�صخ��ض-  بغيره من العقود، وذلك الأنه قد يت�ص�به في 
العديد من خ�ص�ئ�صه واأحك�م مع هذه العقود، ومن هن� ت�أتي اأهمية هذا التمييز، يقوم عقد 
الأن  الم�صتمرة،  العقود  واأنه من  والمنفعة،  االأجرة،  المدة،  العمل على عن��صر ثالثة، هي 
المدة عن�سر جوهري فيه، وهناك اإرتباط وثيق بين الأجرة والمدة، ويجب على �سوء تلك 

العن��صر تمييز عقد العمل عن بع�ض العقود االأخري.

المطلب االأول: عقد اإجارة االأ�شخا�س وعقد االإجارة االأعيان:

للم�صت�أجر منفعة  ، فهو تمليك  ب�ل�صئ  اإنتف�ع  الواردة على  العقود  االأعي�ن من  اإج�رة  عقد 
مق�صودة من ال�صئ الموؤجر لمدة معينة لق�ء مق�بل معلوم، بينم� عقد اإج�رة االأ�صخ��ض يرد 
على عمل ويمت�ز بعن�صر تبعية الع�مل ل�ص�حب العمل، ف�إن الث�ني يرد على االإنتف�ع ب�ل�صئ 
وال توجد بين عن��صره هذه التبعية الق�نونية، فلم يمكن االأمر كذلك في الع�صور القديمة .

كم� اإن عقد اإج�رة االأ�صخ��ض اأ�صبح يعرف ب�إ�صطالح عقد العمل، والذي يعد حديث الن�ص�أة 
في لغة الق�نون، لم يظهر اإال في مطلع هذا القرن حيث ك�ن عقد العمل يعتبر نوعً� من عقد 
االإيج�ر، واأتت ن�صو�صه في التقنين القديم تحت ب�ب واحد . وهم االآن يفرقون بين عقد 
عقد  بين  التفرقة  في  �صعوبة  ويواجهون  التبعية،  عن�صر  طريق  عن  االإيج�ر  وعقد  العمل 
الذي  االآخر  للع�قد  معين  عمل  بت�أدية  المتع�قدين  اأحد  يلزم  عندم�  االإيج�ر  وعقد  العمل 
يلتزم بدوره بتمكين االأول من االإنتف�ع بعين من اأعي�نه مق�بل مبلغ يدفعه له مقدمً� على اأن 
يقوم الث�ني ب�إ�صتغالل هذا ال�صئ عن طريق العمل ومع بق�ء ملكية ال�صئ ل�ص�حبه االأ�صلي 
رغم اإنتق�ل حي�زته الي من يقوم ب�لعمل ولنعتبر هذا ال�صئ �صي�رة مثاًل، فيثور الت�ص�وؤل عم� 
اإذا كن� ب�صدد عقد اإيج�ر لل�صي�رة يتمثل في االأجرة التي يدفعه� م�صتغل ال�صي�رة لم�لكه�، 
الف�رق بين م� يدفعه لم�لك  اأجر، هو  لق�ء  الث�ني  اأو ب�صدد عقد عمل يعمل فيه الطرف 

ال�صي�رة وبين االإيراد الذي �صيح�صل عليه من اإ�صتغالل ال�صي�رة .

واأو�صعه�  مدى  واأبعده�  �ص�أنً�  الحقوق  اأخطر  هي  الملكية  حق  يعتبر  االإ�صالمي  الفقه  في 
م�صمونً� وهذا الحق بمث�بة المحور الذي تدور عليه تلك الحي�ة ، والواقع اأن حق الملكية 
كغيره من الحقوق يخ�صع لكثير من القيود ، وملكية المن�فع ب�صفة خ��صة من اأهم العقود 
والتي ينتجه� عقد االإج�رة فكم� نعلم محل العقد في االإج�رة هو المنفعة وهي اأحد اأنواع 
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الملك ، وعندم� تن�ول الفقه االإ�صالمي عقد العمل32 ف�إنم� تن�وله من خالل تنظيمه لعقد 
االإج�رة ككل ، وك�ن يعرف ب�إج�رة االدمي للخدمة والعمل ولم يقت�صر التقريب بين عقد 
اإمتد الي الن�حية المو�صوعية، حيث ك�ن العقد  االإج�رة وعقد العمل على هذا اللفظ، بل 
و�صع  قد  االإ�صالمي  الفقه  اأن  نقول  اأن  ن�صتطيع  وبذا  االأول،  العقد  من  نوعً�  يعتبر  الث�ني 
تنظيمً� �ص�ماًل لعقد االإج�رة يندرج تحته� اأنواع االإج�رات المختلفة من بينه� عقد اإج�رة 
االآدمي للخدمة والعمل وهو م� ي�صمي االآن بعقد العمل، اإذن ال يوجد فرق بين العقدين واأنم� 
العقد االأول يجب العقد الث�ني تحته، حيث اأن عقد االإج�رة تنظيم �ص�مل وعقد العمل فرع 

يندرج تحت هذا التق�صيم33.

االأرا�صي  اإج�رة من�فع  ي�صمل  االإيج�ر  اأن عقد  لن�  يت�صح  االإج�رة  تعريف  ونري من خالل 
اأحد  اأن عقد العمل  اأن نقول  اإذن ن�صتطيع   ، اأي�صً�  والدواب والدور ونحوه� وعمل االإن�ص�ن 
ولي�ض  االإن�ص�ن  العقد على منفعة  اأوردوا  الفقه�ء  اأن  االإعتب�ر  االأخذ في  االإيج�ر، مع  اأنواع 
على االإن�ص�ن مق�بل اأجر، وحيث اأن العبرة ب�لمق��صد والمع�ني ولي�صت ب�الألف�ظ والمب�ني 
فال عبرة ب�الألف�ظ واإختالفه� �صواء اأطلقن� عقد عمل اأو عقد اإج�رة االأ�صخ��ض ، واأن قلن� 

اأف�صل عقد العمل .

ونري اأن التفرقة هن� تقوم على اأ�ص��ض عن�صر التبعية اأي�صً� ف�إذا ك�ن هن�ك رق�بة واإ�صراف 
وتبعية من �ص�حب ال�صي�رة على م�صتغل ال�صي�رة كن� ب�صدد عقد عمل، واإذا لم يوجد هذا 

االإ�صراف كن� ب�صدد عقد اإيج�ر .

المطلب الثاني: عقد االإجارة وعقد الوكالة :

ف�الأجير في عقد  االآخر،  يختلف عن  كاًل منهم�  اأن  في  العقدين  بين  التمييز  اأهمية  تبدو 
عقد  في  الوكيل  به�  يحظي  ال  و�صم�ن�ته  حقوقه  حيث  من  خ��صة  برع�ية  يتمتع  االإج�رة 
الوك�لة، ومن مظ�هر هذه الرع�ية اأن اأجر االأجير يتمتع بحق اإمتي�ز وال يجوز الحجز عليه 
اإال في حدود معينة وال كذلك اأجر الوكيل، كم� ان عقد الوك�لة في االأ�صل تبرعه م� لم يتفق 
العن��صر  من  االآخر  بينم�  الوكيل،  ح�لة  من  �صمنً�  ي�صتخل�ض  اأو  �صراحة  ذلك  غير  على 
الجوهرية لعقد االإج�رة، واآخيرًا ف�إن اأحك�م اإنته�ء عقد العمل تختلف عن االأحك�م الخ��صة 
ب�إنته�ء عقد الوك�لة، ومن هذه االأحك�م اأن عقد العمل ال تنتهي بوف�ة �ص�حب العمل بينم� 

32- قدري ب��ص� ، مر�صد احلريان ف معرفة اأحوال االإن�ص�ن، الب�ب الث�لث، مرجع �ص�بق، �ض80 .
33- نادرة حممود حممد �سامل ، عقد العمل درا�سة مقارنة بني ال�سريعة والقانون، ر�سالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، 

1988م، �ض59 .
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الوك�لة تنتهي بموت الموكل، وب�صفة ع�مة ب�أن كاًل من العقدين يخ�صع عن العقد االآخر34.
يقت�صر على  الوكيل  فعمل  الم�دية،  االأعم�ل  دون  الق�نونية  االأعم�ل  الوك�لة على  وتقت�صر 
تمثيل الموكل في اإجراء الت�صرف�ت الق�نونية، اأم� الع�مل فيقوم ب�الأعم�ل الذهنية واليدوية، 
وال تثور م�صكلة التمييز بين عقد الوك�لة وعقد العمل في ح�لة م� اإذا ك�ن مو�صوع العقد هو 

قي�م طرف بعمل م�دي لح�ص�ب االآخر، هذا العقد لي�ض وك�لة على �صبيل الت�أكيد35 .
المطلب الثالث: عقد العمل وعقد المقاولة :

وت�أتي اأهمية التمييز بين عقدي العمل والمق�ولة حيث اأن كال من العقدين يخ�صع لنظ�م 
ق�نوني يختلف عن النظ�م الق�نوني الذي يخ�صع له االآخر، لذلك يكون من االأهمية تحديد 
نوع العقد، ومن مظ�هر اإختالف النظ�م الق�نوني لكل من العقد ان الع�مل في عقد العمل 

يتمتع ببع�ض االإمتي�زات وال�صم�ن�ت والحقوق اأثن�ء اأدائه لعمله وبعد االإنته�ء منه .

الم�صترك،  واالأجير  الخ��ض  االأجير   : �صربين  على  االإج�رة  ف�أن  االإ�صالمي  الفقه  في  اأم� 
وعندم� نتن�ول التفرقة بين عقد اإج�رة االأ�صخ��ض وعقد االإ�صت�صن�ع في الفقه االإ�صالمي 
اإنم� نتن�ول وجه االإختالف اأو الفرق بين االأجير الم�صترك وعقد االإ�صت�صن�ع اأو المق�ولة كم� 

ي�صميه �صراح الق�نون الو�صعي .

الم�سترك وعقد الإ�ست�سناع الذي هو بيع �سرط  ووجه الإختالف بين الإجارة في الإجير 
فيه العمل اأن االإج�رة تكون العين فيه� من الم�صت�أجر والعمل من االأجير، اأم� االإ�صت�صن�ع 
ف�لعين والعمل كالهم� من ال�ص�نع » االأجير »36 ، كم� اأنه ال يلزم في االإ�صت�صن�ع دفع ال�صيئ 
الم�صت�صنع ح�اًل وقت العقد واأن ال�صيئ الم�صنوع اإذا لم يكن على االأو�ص�ف المطلوبة ثبت 
للم�صت�صِنع خي�ر فوات الو�صف، وال يجري ال�صم�ن الذي يجري ب�لن�صبة لالأجير الم�صترك 

على عقد االإ�صت�صن�ع .

وقد تدق في بع�ض االأحي�ن التفرقة بين عقدي العمل والمق�ولة، وذلك عندم� يكون ل�ص�حب 
العمل �صلطة االإ�صراف والتوجيه للمق�ول في اأدائه لعمله، فيثور الت�ص�وؤل عم� اإذا كن� ب�صدد 
اأو عقد مق�ولة، وفي هذه الح�الت يمكن الو�صول الي التكييف ال�صحيح للعقد  عقد عمل 
العقد وتنفيذه، ف�إن  واإنعق�د  للعقد، كطريقة تحديد االأجر،  العن��صر االأخري  الي  ب�لنظر 

34- د. ي�ض حممد يحي، ق�نون العمل- امل�صري ال�صوداين، الطبعة الث�لثة، دار النه�صة العربية، الق�هرة، 1991م، �ض99 .
35- د. حممد ح�سني من�سور، قانون العمل، دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية، 2011م، �ض99 .

الب�بي احللبي  اإبن ر�صد، بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد ، مطبعة م�صطفي  الهندية، ج4 ، �ض517 .//   الفت�وي   -36
واأوالده ، الق�هرة ، الطبعة اخل�م�صة ، د.ت، ج2، �ض232 
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اإ�صتمرار الروابط وعرف المهنة والظروف  ك�ن مجموع هذه العن��صر والظروف وعن�صر 
اأن الق�ئم ب�لعمل يتحمل مخ�طر عمله ويتمتع بقدر  االأخرى التي الب�صت العقد توؤدي الى 
من االإ�صتقالل في اإدائه ف�إن العقد يكون عقد مق�ولة، اأم� اإذا ك�ن ال يتحمل مخ�طر العمل 

ويخ�صع الإ�صراف وتوجيه �ص�حب العمل ف�إن العقد يكون عقد عمل .
المطلب الرابع: عقد االإجارة وعقد البيع :

عقد البيع هو احد العقود التي تقع على الملكية، كم� هو تمليك م�ل اأو حق م�لي لق�ء مق�بل، 
ومع ذلك فقد ذهب راأي قديم في الفقه – مت�أثرًا ب�لنظرة االإقت�ص�دية للعمل – الى اأن 
الع�مل يبيع قوة عمله الي �ص�حب العمل مق�بل ح�صوله على االأجر، ولكن هذا الراأي لم يعد 
مقبواًل الأنه ي�ص�وي بين ال�صئ الم�دي الذي تنتقل ملكيته ب�لبيع وقوة العمل التي ال تنف�صل 
عن �صخ�ض الع�مل وهو ن�ض يتن�فى مع طبيعة عقد البيع، كم� ذهب راأي اآخر في الفقه الي 
مح�ولة للتقريب بين عقد العمل وعقد البيع على اأ�ص��ض ت�صوير العمل الذي يقوم به الع�مل 
في م�دة ال�صيئ واإخراجه� في �صكل جديد، على نحو يجعل له حق ملكية على هذا ال�صئ 
مق�بل االأجر الذي يح�صل عليه من �ص�حب العمل، ولكن هذا الت�صوير ال يتفق مع طبيعة 

عقد العمل الأن هذا العقد ال يك�صب الع�مل ملكية على ال�صئ محل العمل37.
اأم� عن التفرقة بين عقد االإج�رة وعقد البيع في الق�نون، ف�إنه ال ي�صكل �صعوبة في نظر 
�صراح الق�نون نظرًا الإختالف مو�صوعه�، اإال اأن النظرة القديمة الي العمل ب�إعتب�ره �صلعة 
تتداول في ال�صوق ك�ص�ئر ال�صلع ك�نت تبرر القول بورود البيع على العمل، ويختلط االأمر في 
الواقع عندم� يقوم الع�قد الملتزم ب�لعمل بتقديم م� يقع عليه عمله من مواد فيجمع حينئٍذ 
و�صف الع�مل اأو المق�ول لتعهده بت�دية عمل، وو�صف الب�ئع الإلزامه بنقل ملكية المنقول38 .

في الفقه االإ�صالمي قلم� يوجد لب�ض بين عقد العمل وعقد البيع ، ف�الأول من العقود التي 
ترد على العمل، والث�ني من العقود التي ترد على الملكية، وقد �صرح الفقه�ء ب�أن االإج�رة 
اإج�رة  المعقود عليه في عقد  اإذ   . بعو�ض  نفع معلوم  بيع  اأنه�  ق�لوا  البيع، حيث  قبيل  من 

االأ�صخ��ض هو المنفعة اأو بيع عمل العين فيه تبع39 .

37- د. ي�ض حممد يحي، ق�نون العمل- امل�صري ال�صوداين، مرجع �ص�بق، �ض109 .
38- اأ.د. محمود جم�ل الدين زكي ، عقد العمل في الق�نون الم�صري ، مط�بع الهيئة الم�صرية الع�مة للكت�ب ، الق�هرة 

، الطبعة الث�نية ، 1982م ، �ض352 .
39- الزيلعي، عثم�ن بن على بن على بن محمد فخر الدين الزيلعي- المتوفي �صنة 843هـ ، تبيين الحق�ئق �صرح كنز 
الدق�ئق للفقه الحنفي ، الطبعة االأولي، المطبعة الكبري االإميرية ببوالق، م�صر المحمية، 1315هـ، ج5 ، �ض105. // 
الك��ص�ني، اإبي بكر �صعود بن اأحمد عالء الدين الك��ص�ني- المتوفي 587هـ ، بدائع ال�صن�ئع، ج4 ، �ض201 .// البهوتي، 



113

عقد اإجارة الأ�سخا�ص في الفقه الإ�سالمي )درا�سة مقارنة(

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

التي  االأولية  المواد  اإذا ك�نت  اإال  البيع  يعتبر عقد  الذي  الراجح  ونري على ح�صب ف�لراأي 
يقدمه� الع�قد ث�نوية ب�لن�صبة لم� يقوم به من عمل وبنوا التفرقة بين العقدين على اأ�ص��ض 
فكرة التبعية الق�نونية بين الع�مل و�ص�حب العمل اأو عقد المق�ول اإذا تخلفت هذه التبعية 
. ويمكن القول ب�أنن� نكون ب�صدد عقدين في نف�ض الوقت، عقد بيع ب�لن�صبة للمواد االأولية، 
وعقد عمل اأو مق�ولة ح�صب الظروف الأن هذا الراأي يوؤدي الي �صعوب�ت عملية نتيجة اأعم�ل 
فيه� عقد  ي�صتبه  التي  ال�صور  ف�إنه في  الوقت، وعلى كل ح�ل  نف�ض  نظ�مين مختلفين في 
العمل بعقد البيع ف�إن التمييز بينهم� اإنم� يرجع اأ�ص��صً� الي معي�ر التبعية الق�نونية كمميز 
لعقد العمل، ف�إذا وجدت هذه التبعية ف�إن العقد يكون عقد عمل، واإذا تخلفت ف�إن العقد 

يكون عقد بيع اإذا توافرت اأرك�نه وعن��صره االأ�ص��صية .

العالمة من�صور بن بول�ض بن اإدري�ض البهوتي – المتوفي �صنة 1051هـ ، ك�ص�ف القن�ع على متن االإقن�ع ، مكتبة الن�صر 
الحديثة ، الري��ض ، د.ت، ج6 ، �ض30 . // الد�صوقي، ال�صيخ �صم�ض الدين محمد عرفة الد�صوقي – المتوفي �صنة 1230هـ 

، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبير، ج4 ، �ض2 . // مجلة االأحك�م العدلية ، الم�دة420 
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المبحث الثاني 

 اأركــان العـالقة التعــاقدية في عقد االإجارة 

اأم� اأرك�ن االإج�رة في الفقه االإ�صالمي ف�لركن عند علم�ء اللغة : ركن ال�صئ ج�نبه، والجمع 
اأم� عند  يم�صكه  الذي  القوي  الج�نب  . ف�لركن هو  اأجزاء م�هيته40  ال�صئ  ف�أرك�ن  اأرك�ن، 
رج�ل الفقه االإ�صالمي فقد اإختلف فيه حيث ذهب الجمهور41، الي انه م� ال بد منه لت�صور 

العقد ووجوده �صواء ك�ن جزءًا منه اأم مخت�صً� به . 

ونتن�ول ثالثة اأرك�ن، وهي ال�صيغة، والع�قدان، والمنفعة.

المطلب االأول: الـــ�شـــيـــغـــة :

اأو م� يقوم مق�مه� في كل م� يدل على تمليك  ال�صيغة في عقد االإج�رة هي االإيج�ب والقبول 
المنفعة المق�صودة من العمل، وي�صح في االإج�رة اإ�صتخدام اأي من االألف�ظ المعروفة في اإن�ص�ء 

العقد ك�إ�صت�أجرت، وعملت، وقبلت، كم� وتجوز االإ�ص�رة المعهودة من االأخر�ض الإن�ص�ء العقد42. 

اإن الحنفية يعتبرون ال�صيغة هي ركن العقد الأن الركن عندهم م� ال يتم ال�صئ اإال به وك�ن 
جزءًا منه، ومبررهم في ذلك اأن ال�صيغة وحده� هي التي ت�صتقل ب�إيج�د العقد وتكوينه، 
ف�إذا وجدت ال�صيغة، وجد العقد، وهذا غير موجود ب�لن�صبة للع�قد والمعقود عليه ف�إنهم� 
موجودان قبل ال�صيغة ومع ذلك لم يوجد العقد عندهم�43، واأيً� ك�ن االأمر ف�إن هذا الخالف 
بين الحنفية والجمهور خالف لفظي ال ثمرة له، الأن الفقه�ء جميعً� متفـقون على اأن العقد 

ال يكون موجودًا اإال بتوفر هذه االأمور االأربعة .

وال�ص�فعية يقولون ب�إعتب�ر ال�صيغة ركنً� لعقد االإج�رة ومنه� اأن تكون م�صتملة على االإيج�ب 
فيها  ي�سترط  الإجارة  اأن  كما  عرفًا،  طويل  فا�سل  بينهما  ينف�سل  ل  واأن  لفظًا،  والقبول 

40- ط�هر اأحمد الزاوي الطرابل�صي ، ترتيب الق�مو�ض املحيط على طريقة امل�صب�ح املنري ، مطبعة االإ�صتق�مة ، الق�هرة 
، الطبعة االأويل ، 1959م ، �ض237 .

41- عبد الرحمن اجلزيري ، الفقه على املذاهب الأربعة ، مرجع �سابق، ج3 ، �ض130 .
42- من�صور يو�صف البهوتي، الرو�ض المربع، دار الفكر، الطبعة ال�ص�د�صة، �ض214 //  موفق الدين بن قدامة المقدا�صي، 
الك�في في الفقه، دار اإحي�ء الكتب العربية، الق�هرة، الجزء الث�ني، �ض198 // ال�صربيني، مغني المحت�ج الي معرفة 

األف�ظ المنه�ج، مرجع �ص�بق، الجزء الث�لث، �ض389 .
43- اإبن ع�بدين – املتوف �صنة 1252هـ ، ح��صية اإبن ع�بدين ) قرة عيون االأخب�ر لتكملة رد املخت�ر على درر املخت�ر 
�صرح تنوير االأب�ص�ر ( ، املطبعة االأمريية ببوالق ، الق�هرة ، 1323هـ ، ، الطبعة الث�لثة، 1326هـ ، ج5 ، �ض3 – 4 . // 
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الت�أقيت، وتنق�صم �صيغة االإيج�رة الي ق�صمين : �صريحة ، وكن�ية، ف�ل�صيغة ال�صريحة هي 
م� دامت على معني االإج�رة وحدة فال تحتمل غيره، والكن�ية م� اأحتملت االإج�رة وغيره�، 
واإذا وقع الع�قدان على عقد مكتوب ك�لمتع�رف عليه في زم�نن� ف�إنه ي�صح ويقوم التوقيع 

على المكتوب مق�م التلفظ ب�ل�صيغة، ويكون من ب�ب الكن�ية44 .

ينتج  اإرادتين على وجه  بين  الإرتباط  به  يتم  ما  العقد  ان  الي  الفقهاء  وقد ذهب جمهور 
اأمر خفي ال  اإرادة المتع�قدين، وهي  اأن االأ�ص��ض في العقود هو  اإلتزامً� بينهم�، كم� ق�لوا 
يعرف اإال بم� يظهره� من لفظ اأو م� يقوم مق�مه مم� يكون االإيج�ب والقبول ويطلق عليه 
اأ�ص��ض  اأنه�  اأ�ص��صً� لالأحك�م، رغم  اأن تكون  �صيغة العقد، ولذا فال ت�صلح االإرادة وحده� 
العقد الأنه� اأمر خفي وال يظهره اإال ال�صيغة الدالة عليه� والتي هي مظهر الحكم، وتتكون 
ال�صيغة من االإيج�ب والقبول، وكل من االإيج�ب والقبول قد يكون ب�للفظ اأو ب�لفعل، وقد 
يكون �صريحً� وقد يكون �صمنيً�، ويكون التعبير عن االإرادة ب�الأقوال وذلك ب�أن تكون العب�رة 
بين  للتف�هم  الطبيعي  الطريق  الأنه�  المتع�قدين،  اإظه�ر رغب�ت  االأ�صل في  اللفظية45 هي 
الن��ض، حيث اأن االأفع�ل من المع�ط�ة ونحوه� قد تحتمل اأكثر من وجه، ويكون التع�قد بلغة 
التخ�طب لدي المتع�قدين ففي المب�دلة على المنفعة مثاًل يجب اإ�صتعم�ل لفظ يفيد ذلك 
ك�الإج�رة ، وتنعقد االإج�رة ب�لفعل الم��صي46، كم� تنعقد ب�لجملة االأ�صمية وحرف الجواب 
والم�ص�رع واالأمر اإذا نوي فيهم� االإيج�ب، اإال اأن الحنفية لهم راأي اآخر وهو عدم �صالحية 

التع�قد بفعل االأمر وكذا ب�صيغة االإ�صتفه�م47 .

في  االأ�صل  هي  اللفظية،  العب�رة  تكون  ب�أن  وذلك  ب�الأقوال  يكون  االإرادة  عن  التعبير  واإن 
اإظه�ر رغب�ت المتع�قدين، الأنه� الطريق الطبيعي للتف�هم بين الن��ض، حيث اأن االأفع�ل من 
المع�ط�ة ونحوه� قد تحتمل اأكثر من وجه، ويكون التع�قد بلغة التخ�طب لدي المتع�قدين 
ففي المب�دلة على المنفعة مثاًل يجب اإ�صتعم�ل لفظ يفيد ذلك ك�الإج�رة ، كم� اأن االإج�رة 

44- عبد القادر اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-‘ مرجع �ص�بق، �ض110 .
45- اإبن تيمية – �صيخ االإ�صالم اإبي العب��ض تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم ال�صهري ب�إبن تيمية – املتوف �صنة 728هـ ، 
الفتاوي الكربي ، قدم له وعرف به ف�سيلة ال�سيخ املفتي ح�سنني حممد خملوف ، دار املعرفة ، بريوت ، د.ت ، ج3 ، 406 .

46- جملة الأحكام العدلية ، املادة 435 .
47-االإم�م حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�صد القرطبي احلفيد – املتوف �صنة 595هـ ، بداية املجتهد ونه�ية 
املقت�صد ، مطبعة م�صطفي الب�بي احللبي واأوالده ، الق�هرة ، الطبعة اخل�م�صة ، د.ت ، ج2 ، �ض170 . // االإم�م موقف 
الدين اإبي حممد عبد اهلل بن احمد بن حممد بن قدامة- املتوف �صنة 630هـ ، املغني وال�صرح الكبري ، دار الكت�ب العربي 

للن�صر والتوزيع، 1403هـ ، ج 6 ، �ض3 - 4 .// البهوتي ، ك�ساف القناع على منت الإقناع ، مرجع �سابق، ج3 ، �ض537 . 
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واالأمر  والم�ص�رع  الجواب  وحرف  االأ�صمية  ب�لجملة  تنعقد  كم�  الم��صي48،  ب�لفعل  تنعقد 
بفعل  التع�قد  �صالحية  عدم  وهو  اآخر  راأي  لهم  الحنفية  اأن  اإال  االإيج�ب،  فيهم�  نوي  اإذا 
دال  لفظ  ب�أي  تنعقد  االإج�رة  اأن  على  الفقه�ء  وجمهور   ، االإ�صتفه�م49  ب�صيغة  وكذا  االأمر 
عليه� ك�الإ�صتئج�ر واالإكراء واالإكتراء50، وفي خي�طة الثوب اإذا ك�نت هذه االألف�ظ لم تو�صع 
اأكثر من  تو�صعوا  والحن�بلة  بعو�ض،  المنفعة  تمليك  اأف�دت  اأنه�  اإال  اللغة، لذلك،  اأ�صل  في 
ذلك، واإختلف الفقه�ء في اإنعق�د االإج�رة بلفظ البيع كقوله بعني عملك �صهرًا اأو بعتك هذه 
الدار بكذا، وتنعقد االإج�رة بلفظ البيع وي�ص�ف الي المن�فع، قول عند الحنفية، وقول عند 
ال�ص�فعية، ومبرهم في ذلك اأن االإج�رة �صنف من البيوع، وهن�ك قول اآخر عند الحنفية 
وال�ص�فعية، وهو االأرجح، ال تنعقد االإج�رة بلفظ بعتك منفعته� الأن المنفعة مملوكة ب�الإج�رة 
ولفظ البيع و�صع لتملك العين، فذكره في المنفعة مف�صدة، وق�لوا اأي�صً�، والأن بيع المعدوم 

ب�طل والمن�فع المعقود عليه� معدومة وقت العقد51 .

وال�صيغة تنعقد ب�أي لفظ يعرف به غر�ض الع�قدين وذلك ع�م في جميع العقود ف�إن المعول 
فيه� على فهم مق�صود الع�قدين من األف�ظهم� بم� ال يوجب الريبة والنزاع الأن ال�ص�رع لم 
يعين األف�ظ العقود ولم يحده� بل جعله� مطلقة لي�صتعمل الن��ض منه� م� يدل على غر�صهم 
يقول  كم�  العين  الي  اأ�ص�فه�  �صواء  االإج�رة  بلفظ  فتنعقد  يق�صدونه  الذى  المعني  ويحدد 
اآجرتك هذه الدار اأو اأ�ص�فه� الي المنفعة كم� يقول اأجرتك منفعة هذه الدار، وتنعقد بلفظ 
الكراء ك�أن يقول اأكريتك هذه الدار اأو اأكريتك منفعته�، وتنعقد بلفظ الملك م�ص�فً� الي 
المنفعة ك�أن يقول ملكتك منفعة هذه الدار، وبلفظ البيع م�ص�فً� للمنفعة اأي�صً� ك�أن يقول 
بعتك منفعة هذه الدار اأو بعتك �صكني الدار، اأن يكون العقد واردًا على منفعة عين معلومة 
ك�أن يقول �صخ�ض الآخر اأجرتك هذا البعير اأو هذه الدار اأو واردًا على منفعة عين مو�صوفة 
في الذمة ك�أجرتك بعيرًا �صفته كذا، كم� يمكن اأن يكون العقد واردًا على عمل معلوم ك�أن 

48- جملة الأحكام العدلية ، املادة 435 .
، بداية  – املتوف �صنة 595هـ  القرطبي احلفيد  اأحمد بن ر�صد  اأحمد بن حممد بن  االإم�م حممد بن  49-اإبن ر�صد - 
املجتهد ونه�ية املقت�صد ، مطبعة م�صطفي الب�بي احللبي واأوالده ، الق�هرة ، الطبعة اخل�م�صة ، د.ت ، ج2 ، �ض170 . // 
اإبن قدامة- االإم�م موقف الدين اإبي حممد عبد اهلل بن احمد بن حممد بن قدامة- املتوف �صنة 630هـ ، املغني وال�صرح 
الكبري ، دار الكت�ب العربي للن�صر والتوزيع، 1403هـ ، ج 6 ، �ض3 - 4 .// البهوتي، ك�ساف القناع على منت الإقناع ، 

مرجع �ص�بق، ج3 ، �ض537 . 
50- اإبن تيمية ، الفتاوي الكربي ، مرجع �سابق، ج3 ، 407 .// اخلر�صي، اخلر�صي على خمت�صر �صيدي خليل ، مرجع 

�ص�بق، ج7 ، �ض3 .
51- اإبن ع�بدين، ح��صية اإبن ع�بدين مرجع �ص�بق، ج5 ، �ض3 .
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اأو لتعمل لي هذا ال�صندوق اأو نحو  يقول �صخ�ض الآخر اأ�صت�أجرتك لتبني لي هذا الح�ئط 
ذلك من التع�قد مع اأرب�ب المهن ف�إن العقد فيه� واردًا على اأعم�لهم واأن ك�ن المق�صود 
منه المن�فع المترتبة عليه� اإال اأن المعقود عليه هو العمل والمنفعة ت�أتي تبعً� كم� في عقد 

الم�ص�ق�ة ف�إنه ي�ص�ف الي الب�صت�ن والمنفعة ب�لثمرة ت�أتي تبعً�52 .

اأم� ال�صكوت في االإج�رة فقد ذهب الفقه حديثً� الي اإعتب�ر ال�صكوت قبواًل ور�ص�ء واأن ك�ن 
موقفً� �صلبيً� مح�صً�، وعلى ذلك فال اإعتب�ر لل�صكوت ب�لن�صبة لالإيج�ب، اأم� ب�لن�صبة للقبول 
فقد اأجازوه وخير مثال على ذلك لو ُدفع لخياط ثوب ليخيطه وقال �ساحب الثوب �ساأدفع 

خم�سين فقط، قال الخياط بل �ستين واأبقاه يلزمه الخم�سين فقط53 .

والجمهور على جواز المع�ط�ة، والمذهب عند ال�ص�فعية عدم جواز عقود المع�ط�ة، فلو دفع 
ثوبًا الي الخياط ليخيطه ففعل ولم يذكر اأحدهما اأجرة فال اأجر له، ومثل له اأجر المثل له 
اأجر المثل الإ�صتهالكه منفعته، وقيل اأن ك�ن معروفً� بذلك العمل ب�الأجر فله اأجر المثل ، 
وقد اأ�صتدل الق�نون ب�إنعق�د االإج�رة ب�لمع�ط�ة ب�أدلة منه�، اأن ال�صرع لم يطلب غير الر�ص� 
في �سحة العقود، ول يوجد دليل لإ�ستراط اللفظ في التعبير عن هذا الر�سا، ولم ينقل عن 
الر�صول �صلي اهلل عليه و�صلم وال اأ�صح�به ر�صي اهلل عنهم اإ�صتعم�ل اإيج�ب وقبول في بيعهم 
ونحن نجد الم�صلمين في اأ�صواقهم وبيوع�تهم على بيع ب�لمع�ط�ة54، وحيث اأن االإج�رة نوع 

من البيع كم� ذكر الفقه�ء فينطبق عليه� نف�ض الحكم .

وقد ندب الفقه�ء كت�بة العقد بين الع�مل ورب العمل بعد �صدور االإيج�ب والقبول، وح�صب 
العرف الج�ري ح�ليً� اأن يقوم التوقيع على العقد مق�م االإيج�ب والقبول، وكم� نعلم ف�لكت�بة 
تعتبر من االأدلة التي تدل على الر�ص�، اإذن ال م�نع �صرعً� من تحقق ذلك في اإنعق�د االإج�رة 

و�صحته�، حيث اأنن� في زمن ف�صدت فيه الذمم و�صعفت فيه االأخالق55 .

َت�أُْكُلوْا  ِذيَن اآَمُنوْا اَل  يَُّه� الَّ اأَ اأم� اأدلة من منع اإنعق�د االإج�رة ب�لمع�ط�ة االآية الكريمة : » َي� 
نُكْم »56، وقول الر�صول الكريم : »  اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِب�ْلَب�ِطِل اإِالَّ اأَن َتُكوَن ِتَج�َرًة َعن َتَرا�ٍض مِّ

52- عبد القادر اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث، مرجع �سابق، �س99
53- جملة الأحكام العدلية، املادة 67 .// اأ.د. عبد الرزاق اأحمد ال�صنهوري ، الو�صيط ف �صرح الق�نون املدين مرجع 

�ص�بق، ج5 ، �ض 4 .
54-البهوتي، ك�ساف القناع على منت الإقناع ، مرجع �سابق، ج3 ،�ض148 .

55- اإبن تيمية ، الفتاوي الكربي ، مرجع �سابق ، ج/3 ، �ض406 .
56- �صورة الن�ص�ء ، االآية )29( .
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اإنم� البيع عن الترا�ض«57 ، والر�ص� بين المتع�قدين اأمر خفي ال يظهره اإال االإيج�ب والقبول 
ولذلك وجب اللفظ الإظه�ر اإرادة المتع�قدين .

وقد ذهب الجمهور الي اأنه يجوز التع�قد ب�لكت�بة بين ح��صرين �صواء يقدران على التلفظ 
اأو يعجزان م� دامت الكت�بة وا�صحة، ويوجد قول لل�ص�فعية ب�نه ال يجوز التع�قد ب�لكت�بة، 
اإذا ك�ن التع�قد بين ح��صر  اأم� في ح�لة م�  اإال عند العجز عن النطق ،  بين الح��صرين 

وغ�ئب فيجوز ب�لمرا�صلة اإتف�قً� بين الفقه�ء58 .

واأم� �صرائط ال�صيغة فمنه� ر�ص� المتع�قدين فال ت�صح اإج�رة المكره والمخطئ والن��صي 
واأن ك�نت تنعقد وتنفذ اإال اأنه� تكون اإج�رة ف��صدة حكمه� اأن فيه� اأجر المثل بعد االإ�صتعم�ل 

وهذا ال�سرط وما قبله متعلق بالعاقد59 .

األ  العقد  لنفاذ  اأبو حنيفة  وي�سترط  الإنعقاد،  �سروط  والإ�سالم من  والحرية  البلوغ  ولي�س 
يكون مرتدًا اإن ك�ن رجاًل الأنه يرى اأن ت�صرف�ته تكون موقوفة عنده، بينم� يرى ال�ص�حب�ن 

وجمهور الفقه�ء اأن ت�صرف�ت المرتد تكون ن�فذة ذكرًا ك�ن اأو اأنثي60 .

اأم� عن االإكراه في الق�نون فيكون عقد العمل ق�باًل لالإبط�ل اإذا اأكره الع�مل على اإبرامه 
واإن ك�ن من الن�در اأن يتحقق االإكراه عند اإبرام عقد العمل، ولكن في ح�لة م� اإذا ك�نت 
حاجة العامل الي مورد رزقه اإ�ستغلها �ساحب العمل لإمالء �سروط مجحفة ما كان العامل 
ليقبله� لوال �صدة ح�جته، ففي هذه الح�لة يعتبر ظرفً� مكرهً�، ويتفق ال�صراح على جواز 

اإبطال العقد في هذه الحاجة ب�سرط اأن تمثل حاجة العمل الما�سة خطرًا يهدده وذويه61.

المطلب الثاني : الــــعـــــاقـــــدان :

لبد لإبرام عقد الإجارة من وجود �سخ�سين هما الم�ستاأجر والأجير، الذين ي�سترط في كل منهما 
اأن يكون ع�قاًل ب�لغً� ر�صيدًا ومخت�رًا، اإذ ال ت�صح اإج�رة المجنون اأو غير المميز اأو المكره مثاًل62 .

57- اإبن ماجة ، �سنن اإبن ماجة ، مرجع �سابق، ج2 ، �ض737 ، رقم 2185 .
58- الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع �ص�بق، ج5، �ض138 .// اإبن تيمية، الفتاوي الكربي ، مرجع �سابق، ج3 ، �ض406 

.// الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، مرجع �ص�بق، ج3 ، �ض3 ..
59- عبد القادر اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث، مرجع �سابق، �س100 .

60- الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع �ص�بق، ج4 ، �ض176 .
61- اأ.د. اإيه�ب ح�صن اإ�صم�عيل ، ق�نون العمل، مرجع �ص�بق، �ض217 .// د. عبد الودود يحيى ، �صرح ق�نون العمل ، دار 

الفكر العربي، الطبعة االأويل ، د.ت ، �ض172 .
62-ال�سربيني، مغني املحتاج ايل معرفة األفاظ املنهاج، مرجع �سابق، اجلزء الثالث، �س388  // البهوتي، ك�ص�ف القن�ع 

عن منت الإقناع، مرجع �سابق، اجلزء الثالث، �س1774 .
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وقد يلج�أ الع�قد مب��صرة الي التع�قد مع رب العمل، وقد يكون اأحد طرفي العقد اأو كالهم� 
وكياًل عن الغير في اإبرام هذا العقد63 ، واأج�رة الوكيل عندئٍذ ن�فذة لوجود الوالية ب�إن�بة 
الم�لك له فتنعقد كم� لو عقده� الموكل نف�صه، وذهب الفقه الم�لكي الي اأنه اإذا اأجر الوكيل 
بمح�ب�ة حق للموكل اأن يف�صخ العقد اأو يرجع عليه ب�لمح�ب�ة64، وق�ل الك��ص�ني : » ولو اأجر 
البيع وال  يتن�ول ال�صحيح والف��صد كم� في عقد  العقد  ، والأن مطلق  اإج�رة ف��صدة نفذت 
�صم�ن عليه الأنه لم ي�صر مخ�لفً� » . ومع ذلك ف�إنه ت�صح اإج�رة ال�صبي لنف�صه اإذا م� تم 

الح�صول على اإذن وليه65.
اأم� فلو اأجر ال�صبي نف�صه ب�أجر ال غبن فيه بدون اإذن وليه ، فهن� للفقه�ء اآراء في ذلك، 
اأمــ�  ولــيه.  مــن  له  م�أذونً�  ك�ن  اإن  �صحيحة  االإج�رة  هذه  اأن  الي  الفقه�ء66  ذهب جمهور 

الـ�ص�فعية فقد منعوه مطلقً� ، ولو ك�ن ال�صبي م�أذونً� له في ذلـك مــن الولي.
ْنُهْم  مِّ اآَن�ْصُتم  ْن  َف�إِ َك�َح  النِّ َبَلُغوْا  اإَِذا  َى  َحتَّ اْلَيَت�َمى  َواْبَتُلوْا   «  : تع�لي  بقوله  الجمهور  واأ�صتدل 
بلغ  اإذا  الفقه�ء  ... ق�ل   «  : تف�صيره  اإبن كثير في  . ق�ل   67« ْمَواَلُهْم  اأَ اإَِلْيِهْم  َف�ْدَفُعوْا  ُر�ْصدًا 
الغالم م�صلحً� لدينه وم�له اأنفك عنه، في�صلم اإليه م�له الذي تحت يد وليه »68 . واأ�صتدلوا 
ك�ل�صالة  وبلوغه  وقدرته  المكلف  على  تتوقف  تكليف  اأحك�م  ق�صم�ن  االأحك�م  ب�أن  اأي�صً� 
الأ�سباب  من  �سبب  الإجارة  وعقد   . وال�سروط  الأ�سباب  وهي  و�سعية،  واأحكام  وال�سيام، 
ك�لبيع، وهي اأحك�م و�صعية ال تتوقف على علم المكلف وال قدرته وال بلوغه، ومع ذلك ف�إن 
عن  لالأموال  �صونً�  الولي  اإج�زة  على  موقوفً�  عقده  فجعل  ال�صبي  م�صلحة  راعي  ال�ص�رع 

ال�صي�ع ب�صبب ق�صور النظر69 .

63- الفت�وي الهندية ، مرجع �ص�بق، ج4 ، �ض411 .
64- الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، مرجع �ص�بق، ج3 ، �ض388 .

65- ال�صيخ نظ�م وجم�عة من علم�ء الهند، الفت�وي الهندية » املعرفة ب�لفت�وي الع�ملكريية«، دار الكتب العلمية، بريوت، 
2002م، اجلزء الرابع، �س496 .

 ، �ص�بق، ج/2  ، مرجع  املقت�صد  ونه�ية  املجتهد  بداية  ر�صد،  اإبن   //. ، �ض176  �ص�بق، ج4  ال�صن�ئع، مرجع  بدائع  الك��ص�ين،   -66
�ض282 .// النووي، املجموع ، مرجع �ص�بق، ج9 ، �ض167 .// الدردير، ال�صرح ال�صغري على اأقرب امل�ص�لك ايل مذهب االإم�م م�لك ، 
مرجع �ص�بق، ج/4، �ض7 .// الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق، ج/4 ، �ض3 .// اخلر�صي ، اخلر�صي على 

خمت�صر �صيدي خليل ، مرجع �ص�بق،ج7 ، �ض3 .// قدري ب��ص� ، مر�صد احلريان ف معرفة اأحوال االإن�ص�ن، مرجع �ص�بق، م�دة174 .
67- �صورة الن�ص�ء، االآية )6( .

68- اإبن كثري- املتوف �صنة 774هـ ، تف�صري العلي القدير الإخت�ص�ر اإبن كثري ، اإخت�صره وعلق عليه حممد ن�صيب الرف�عي، 
عم�دة �صئون املكتب�ت ج�معة االإم�م حممد بن �صعود االإ�صالمية ، الري��ض، الطبعة االأويل، 1972م، ج1 ، �ض354 .

69- الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق، ج4 ، �ض3 .// الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع 
�ص�بق، ج4 ، �ض176 .// اإبن ر�صد، بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد ، مرجع �ص�بق، ج/2 ، �ض167 .
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والقول ب�صحة راأي الجمهور ب�صحة عقد ال�صبي المميز وتوقف نف�ذه على اإج�زة الولي، 
ت�صرف�ت  يت�صرفون  المميزين  ال�صبي�ن  من  كثيرًا  هن�ك  اأن  العملية  الحي�ة  اأثبتت  فقد 
َك�َح  َى اإَِذا َبَلُغوْا النِّ توافق الم�صلحة، ف�صاًل عن قوله في محكم التنزيل : » َواْبَتُلوْا اْلَيَت�َمى َحتَّ
ت�صرف  جواز  على  تدل  االآية  فهذه   ،  70« ْمَواَلُهْم  اأَ اإَِلْيِهْم  َف�ْدَفُعوْا  ُر�ْصدًا  ْنُهْم  مِّ اآَن�ْصُتم  َف�إِْن 

ال�صبي المميز قبل البلوغ71 .

والحر�ض على م�صلحة  والحب  ال�صفقة  ال�صغير هو  ني�بة عن  العقد  اإبرام  الوالية  ومن�ص�أ 
لوجود  ن�فذة  واأمينة  والق��صي،  والو�صي  االأب  من  االإج�رة   «  : الك��ص�ني  ويقول  ال�صغير، 
االإن�بة من ال�صرع، فلالأب اأن يوؤجر اأبنه ال�صغير في عمل من العم�ل الأن واليته على ال�صغير 
كواليته على نف�صه، الأن �صفقته عليه ك�صفقته على نف�صه، وله اأن يوؤجر نف�صه فكذا اأبنه، والأن 
فيه� نظرًا لل�صغير من وجهتين اأحدهم� اأن المن�فع في االأ�صل لي�صت بم�ل خ�صو�صً� من�فع 
في  اإج�رة  اأن  والث�ني  النظر،  ب�ب  من  بم�ل  لي�ض  م�  وجعل  م�اًل،  ت�صير  وب�الإج�رة  الحر، 
ال�صن�ئع من ب�ب التهذيب والت�أديب والري��صة وفيه نظر لل�صبي، فيملكه االأب ، وكذا و�صي 
االأب الأنه مر�صي االأب، والجد اأب االأب لقي�مه مق�م االأب عند عدمه، وو�صيه الأنه مر�صيه، 
والق��صي الأنه ن�صب ن�ظرًا، واأمينه الأنه مر�صيه »72 ، ون�صتطيع اأن نقول اأن جميع مذاهب 

الفقه االإ�صالمي قد اأج�زت لمن له الوالية، التع�قد ب�لني�بة عن ال�صبي الق��صر73 . 

ب�الآث�ر  الع�قد الأن يط�لب غيره ويط�لبه غيره  االإ�صالمي هي �صالحية  الفقه  واالأهلية في 
المترتبة على عقد االإج�رة المتفق عليه، ف�الأهلية اإذن هي �صالحية ال�صخ�ض للقي�م بنف�صه 
بالأعمال القانونية والق�سائية المتعلقة به، ي�سترط اأن يكون العاقدين مميزين، فال تنعقد 

االإج�رة على العمل من المجنون، اأو المعتوه، اأو ال�صبي غير المميز74 .

70- �صورة الن�ص�ء، االآية )6( .
71- اإبن كثري، تف�صري العلي القدير الإخت�ص�ر اإبن كثري ، مرجع �ص�بق، ج1 ، �ض354 .// اجلاللني - ال�سيخ جالل الدين 
حممد بن اأحمد املحلي- املتوف �صنة 862هـ، وال�صيخ جالل الدين عبد الرحمن اإبي بكر ال�صيوطي- املتوف �صنة911م، 

تف�سري اجلاللني، علق عليه ال�سيخ خالد احلمي�سي اجلوجا ، مكتبة املالح، دم�سق ، د.ت ، �س103 .
72- الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع �ص�بق، ج4 ، 188 .

73- الدردير، ال�صرح ال�صغري على اأقرب امل�ص�لك ايل مذهب االإم�م م�لك ، مرجع �ص�بق، ج4، �ض7 .// اإبن قدامة، 
املغني وال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق، ج 6 ، �ض44 .// املرت�صي – االإم�م اأحمد بن يحي بن املرت�صي – املتوف �صنة 840هـ 

، البحر الزخار اجلامع لفقه علماء الأم�سار ، د.ن ، ج3 ، �ض51.
74- الدردير، ال�صرح ال�صغري مرجع �ص�بق، ج/4 ، �ض7 . // اإبن ر�صد ، بداية املجتهد ونه�ية املقت�صد ، مرجع �ص�بق 
، ج/2 ، �ض172 . // الد�صوقي، ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق ، ج/4 ، �ض3 .// الفريوزاأب�دي، 

املهذب ، مرجع �ص�بق ، ج/1 ، �ض342 .
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اأما من يتعاقد لح�ساب غيره قا�سدًا  ت�سترط الأهلية فيمن يتعاقد بنف�سه لح�ساب نف�سه، 
اإلزامه فيجب اأن تكون له بج�نب االأهلية والية التع�قد عن ذلك الغير واإلزامه بم� يعقده هو 

على ذلك الغير من عقود75 .

وتثبت الوالية للع�قد اإذا ك�ن يبرم العقد ب�إعتب�ره وليً�، اأو و�صيً�، اأو قيمً�، اأو وكياًل عن غيره 
. والع�قد الذي يبرم العقد ب�إعتب�ره وليً�، اأو و�صيً�، اأو قيمً� عندهم ال تتوافر في الع�قد اأهلية 
وفــ�ة  ح�لة  في  والجد  ال�صحيح،  االأب  وهو  للولي  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأج�زت  فقد  التع�قد، 
الأب، اإجــازة ال�ســبي الممــيز اأو الإذن له باإبرام عقد الإجارة �سرط األ يغبن غبنًا فاح�س76.

ومن �سروط الإنعقاد الإجارة اأمور منها العقل فال تنعقد اإجارة المجنون وال�سبي الذي ل يميز، 
اأم� ال�صبي المميز ف�إن اأجر نف�صه اأو اأجر �صيئً� يملكه ف�إج�رته تنعقد بدون اإج�رة اإن ك�ن م�أذونً� 
من واليه واإن لم يكن م�أذونً� تنعقد موقوفة على اإذن الوالي فال تنفذ اإال اإذا اأج�زه�، ف�إذا اأجر 

ال�صبي المميز المحجور عليه نف�صه وعمل عماًل ف�إنه ي�صتحق اأجره لنف�صه77 .

واأج�ز جمهور الفقه�ء اإج�رة ال�صبي المميز لنف�صه دون اأذن وليه، ومنعه� ال�ص�فعية، وقد 
اأ�صتدل ال�ص�فعية على بطالن اإج�رة ال�صبي المميز قي��صً� على بطالن اإج�رة ال�صبي غير 
المميز الأنه غير مكلف، وف�صاًل عن اأن العقل ال يمكن معرفة الحد الذي ي�صلح به الت�صرف 
لخف�ئه فجعل ال�ص�رع له �ص�بطً� وهو البلوغ فال ي�صح ت�صرفه قبل البلوغ . وفي ح�لة م� اإذا 
ك�ن ال�صبي محجورًا عليه ك�ن العقد موقوفً� على االإج�زة عند الحنفية78، وفي الراجح عند 
الم�لكية79، وقول عند االإم�م اأحمد80 لأن الولية �سرط للنفاذ ل لل�سحة، وكان العقد غير 
�سحيح عند ال�سافعية، وفي قول عند المالكية ورواية عن اأحمد لأن الولية عندهم �سرط 

ل�صحة العقد واإنعق�ده ال لنف�ذه .

والمطلوب ل�سحة الترا�سي اأن تتوافر الأهلية في طرفي العقد، ومن �سروط هذا الر�ساء وخلوه من 
العيوب، وال يختلف الق�نون مع ال�صريعة االإ�صالمية حيث يتطلب اأن تتوافر لدي كل من المتع�قدين 

الثق�فية  دار   ، االإ�صالمي  الفقه  لدرا�صة  املدخل   ، دبور  اأنور حممود  اأ.د.   //. 447 املادة   ، العدلية  الأحكام  75- جملة 
العربية، الطبعة الث�نية، 1987م ، �ض395 .

76- الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع �ص�بق ، ج5 ، �ض155 .
77- عبد القادر اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة-ق�سم املعامالت،اجلزء الثالث، مرجع �سابق، �س100 .

78- قدري ب��ص� ، مر�صد احلريان ف معرفة اأحوال االإن�ص�ن، مرجع �ص�بق، م�دة 177 .
79- االإم�م م�لك- االإم�م م�لك بن اأن�ض رواية �صحنون بن �صعيد التنوحي- املتوف �صنة 240هـ ، املدونة  الكربي، مطابع 

ال�صع�دة، الق�هرة، 1323هـ، ج3 ، �ض403 .
80- اإبن قدامة، املغني وال�صرح الكبري ، مرجع �ص�ب ، ج 6 ، �ض45 .
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له،  اإرادة  التمييز ال  االأقل، الأن عديم  يكون� مميزين على  اأن  ي�صتلزم  ق�نونً�، وذلك  اإرادة معتبرة 
ويترتب على ذلك اأنه اإذا ك�ن الع�مل اأو رب العمل غير مميز ف�إن عقد العمل يكون ب�طاًل مطلقً�81 .

المطلب الثالث : الــمــنــفــعــة: 

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة التي يح�سل عليها الم�ستاأجر، وي�سترط فيها اأن تكون 
ك�إ�صتئج�ر �صخ�ض  المنفعة محرمة،  تكون  اأن  ت�صليمه�، فال يجوز  مب�حة، ومعلومة، ومقدور 
للغن�ء، اأو الزمر، اأو حمل الخمر، اأو االإعتداء على االآخرين ب�ل�صتم اأو ال�صرب، اأو القتل. كم� 
اأن يكون كال الع�قدين ع�لمً� ب�لمنفعة ومحله� علمً� ن�فيً� للجه�لة التي قد تف�صي الي  يجب 
العمل على  اإذا م� ك�ن تحديد  الخدمة  اأو  العمل  الع�مل ع�لمً� بمدة  اأن يكون  النزاع، فيجب 
المدة، ويجب اأن يبين الم�صت�أجر لالأجير غ�ية العمل وان يحدد له المعمول فيه ب�الإ�ص�رة اأو 
التعيين، كم� ال يجوز اإ�صتئج�ر �صخ�ض الأمر ال ي�صتطيع القي�م به، ك�إ�صتئج�ر االأمي للكت�بة82 .

لكي  توافرها  يلزم  �سروط  الإجارة  اأركان  ركن من  التي هي  المنفعة  في  الفقهاء  اأ�سترط 
يكون العقد �سحيحًا، وتكاد المذاهب الفقهية تتفق في هذه ال�سروط من حيث المعنى واإن 
اختلفت في العبارة وبع�س التفا�سيل، وهذه ال�سروط اإجماًل هي اأن تكون المنفعة معلومة، 
واأال يكون مع المنفعة عين تهلك ب�الإ�صتعم�ل، واأن يكون مقدورًا على ت�صليمه�، وروؤية العين 

الموؤجرة، واأن يكون للمنفعة قيمة م�لية، واآخيرًا اأن تكون المنفعة م�صروعة ومب�حة83 .

اأم� موقف الفقه�ء من اأن المعقود عليه �صرعً� هو المنفعة واأن العين ت�بعة له�، حيث يق�صد 
ب�لمنفعة االإ�صتف�دة من ال�صئ الموؤجر مم� ال تمكن حي�زته م�صتقباًل دون العين، مثل زراعة 
االأر�ض و�صكنى الدار وال�صئ الذي تكمن فيه المنفعة، ويمكن اأن تح�ز المنفعة بحي�زته مثل 
االأر�ض والبيت في هذين المث�لين . وقد اختلف الفقه�ء في المعقود عليه في عقد االإج�رة ، 
هل هو المنفعة اأو العين على ثالثة مذاهب ، حيث يرى المذهب االأول، وهو مذهب جمهور 
الفقه�ء الي اأن المعقود عليه في عقد االإج�رة هو المن�فع والعين ت�بعة له�. ومبررهم في 
ذلك اأن المن�فع هي التي يجوز الت�صرف فيه�، واأن العو�ض في عقد االإج�رة وهو االأجرة 
يق�بل المنفعة دون العين، وم� ك�ن العو�ض مق�بلة فهو المعقود عليه، ولو ك�ن العين لم� ج�ز 

رهنه� اإذا ك�نت م�صت�أجرة ولكن رهنه� ج�ئز84.

81- اأ.د. حممد لبيب �صنب ، �صرح ق�نون العمل ، مرجع �ص�بق، �ض135 .
82- عبد الرحمن بن حممد بن ع�صكر امل�لكي، اإر�ص�د ال�ص�لك ايل اأقرب امل�ص�لك، مكتبة الق�هرة، الق�هرة، 1972م، �ض77 .

83- نادرة حممود حممد �سامل ، عقد العمل – درا�صة مق�رنة بني ال�صريعة والق�نون، مرجع �ص�بق ، �ض103 .
84- الك��ص�ين، بدائع ال�صن�ئع، مرجع �ص�بق،  ج4 ، 175 .
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وذهب راأي ث�ني وهو  الأبي اإ�صحق المروزي- من ال�ص�فعية- الي اأن المعقود عليه في عقد 
االإج�رة هو العين الأن المن�فع معدومة، والمعــقود عليه في االإج�رة يجب اأن يكون موجودًا 
وقت العقد قي��صً� على البيع، هذا اإلى ج�نب اأن العقد ي�ص�ف الي العين، الأن العين هي التي 

ت�صتوفي منه� المن�فع فلذلك تكون العين هي المعقود عليه في عقد االإج�رة85 .

ومن وج�هة الراأي االأول حيث اأن المن�فع واإن ك�نت معدومة وقت التع�قد اإال اأن ت�صليم العين 
يعتبر ت�صليمً� له� حكمً�، حيث اأن المنفعة هي والعين متالزمت�ن، واأنه عندم� ي�ص�ف عقد 
اإليه�  االإيج�ر  اأ�صيف عقد  ولذلك  المنفعة،  العين هي محل  الأن  العين فذلك  الي  االإيج�ر 
كم� ي�ص�ف عقد الم�ص�ق�ة الي الب�صت�ن، والمعقود عليه هو الثمرة، ف�صاًل عن اأنه يجوز اأن 

ي�ص�ف عقد االإيج�ر الي المنفعة نف�صه� فيق�ل اأجرتك منفعة �صي�رتي مثاًل86 .

وذهب راأي ث�لث : وهو لالأم�م اإبن تيمية، حيث يرى اأن المعقود عليه في عقد االإج�رة هو كل م� 
يتجدد وي�صتخلف بدله مع بق�ء العين �صواء ك�ن عينً� اأو منفعة، كم�ء البئر ولبن الظئر والعين87 .

وبذلك نجد مخ�لفة ابن تيمية لقول الجمهور �صريحة في اأن المعقود عليه في عقد االإج�رة 
هو العين التي تحدث �صيئً� ف�صيئً� مع بق�ء اأ�صله�، ولكنه اإتفق مع الجمهور في اأن المعقود 
اأم� العين التي تحدث �صيئً� ف�صيئً� على  اأ�صله،  اإنتفع به م� بق�ء  عليه في عقد االإج�رة م� 

�صبيل المتبع، واإج�زه ابن تيمية على االأ�صل والق�عدة .

اإلى  اأ�صيف العقد فالأنه� محل المنفعة  والمعقود عليه في عقد االإج�رة هو المن�فع، واإذا 
كم�  ورهنه�  الم�صت�أجرة  العين  رهن  الإمتنع  قيل  كم�  العين  هو  عليه  المعقود  ك�ن  لو  اأنه 
نعلم ج�ئز، كم� ق�ل جمهور الفقه�ء ف�صاًل عن تمليك المن�فع بعو�ض هو االإج�رة، وتمليك 
االأعي�ن بعو�ض هو البيع، هذا هو االأ�صل وهو اأمر مقرر عند جميع الفقه�ء، واإذا حدث م� 
يرد على العين وهو م�ص�به للمنفعة مع بق�ء اأ�صله كلبن الظئر وغيره� فيمكن القول بجوازه 

اإ�صتثن�ء من الق�عدة الع�مة ورخ�صة لل�صرورة .

واأم� االأجير الذي منفعته ع�مة، ف�إن خدم�ته تعتبر م�صلحة من الم�ص�لح التي يجب على 
وك�نت  الجم�عة،  الي  االأفراد  نفعه�  يتعدي  منفعة  كل  الأّن  وذلك  للن��ض،  توفيره�  الدولة 
بيت  على  يجب  التي  الع�مة  الم�ص�لح  من  المنفعة  هذه  ك�نت  اإليه�،  محت�جة  الجم�عة 

85- امل�وردي ، احل�وي الكبري ، مرجع �ص�بق، ج9 ، ورقة 258 .
86- اإبن قدامة، املغني وال�صرح الكبري ، مرجع �ص�بق ، ج 6 ، �ض 4 .

87- اإبن تيمية ، الفتاوي الكربي ، مرجع �سابق، ج3 ، �ض443 .



 د. علي ح�سين الجيالني ح�سين

مجلة ت�أ�صيل العلوم 124

الم�ل توفيره� للن��ض جميعً�، وذلك ك�أن ي�صت�أجر االأمير من يق�صي بين الن��ض م�ص�هرة، 
وك�أ�صتئج�ر موظفي الدوائر والم�ص�لح، وك�إ�صتئج�ر الموؤذنين واالأئمة، ويدخل في الم�ص�لح 
التعليم  اأم�  التعليم والتطبيب،  للن��ض جميعً�  اإ�صتئج�ر االأجراء له�  الدولة  التي يجب على 
فالإجم�ع ال�صح�بة على اإعط�ء رزق المعلمين قدرًا معينً� من بيت الم�ل اأجرًا لهم ، والأن 
وبدل فدائه من  الم�صلمين،  اأبن�ء  تعليم ع�صرة من  الكف�ر  االأ�صير من  الر�صول جعل فداء 
الغن�ئم، وهي ملك لجميع الم�صلمين، واأم� الطب فالأن الر�صول �صلي اهلل عليه و�صلم اأهدي 
اإليه طبيب فجعله للم�صلمين، فكون الر�صول ج�ءته الهدية، ولم يت�صرف به�، ولم ي�أخذه�، 
بل جعله� للم�صلمين، دليل على اأن هذه الهدية مم� هو لع�مة الم�صلمين، ف�لر�صول اإذا ج�ءه 

�صئ هدية، وو�صعه للم�صلمين ع�مة، يكون هذا ال�صئ مم� هو لع�مة الم�صلمين88.
اإعتبر فقه�ء الم�صلمين العمل من فرو�ض الكف�ية التي اإن ق�م به� البع�ض قي�مً� ي�صد ح�جة 
المجتمع �صقط االأثم عن الب�قين، واإال اأثمت االأمة كله�، وتحول فر�ض الكف�ية الي فر�ض 
عين اإن ك�ن الغير ع�جزًا عنه� اأو ال ي�صتطيع، قي��صً� على الجه�د، ق�ل اإبن تيمية : » فلهذا 
تتم م�صلحة  ال  ف�إنه  الكف�ية  على  عين  فر�ض  ال�صن�ع�ت  اأن  الفقه�ء  من  واحد  غير  ق�ل 
اأن تجبر الن��ض  اأن الجه�د فر�ض على الكف�ية ..، وعلى دولة االإ�صالم  اإال به� كم�  الن��ض 
على اأي عمل كان اإذا كانت الأمة بحاجة اإليه واإمتنع النا�س عن القيام به، لكنه اإ�سترط اأن 
يعطي العم�ل اأجر المثل »89 . وروي اأن االإم�م اأحمد بن حنبل ك�ن مع علمه ومك�نته ال يجد 
غ�ص��صة من اأي عمل ك�ن، فك�ن يوؤجر نف�صه للحمل في الطريق اإذا ك�ن بح�جة الي نفقة، 
بل نجد من موؤرخيه من ذكر اأنه عندم� ك�ن في اليمن نفذت منه النفقة فعر�ض عليه رف�قه 

الدراهم ف�أبي واأخذ ين�صج التكك، ويبيعه� ويفطر على ثمنه� .
واالإنف�ق على من  الدين  العي�ض وق�ص�ء  الإكت�ص�ب  العمل  اأن  الي  الم�صلمون  الفقه�ء  وذهب 
ولقد  تع�لي.  الي اهلل  به  يتقربون  يرونه قربة  وك�نوا  يعول هو فر�ض عين على كل م�صلم، 
م�ر�ض كثير من فقه�ء وعلم�ء الم�صلمين االأعم�ل اليدوية، وال زلن� نقراأ ون�صمع عن عدد كبير 
من الذين ن�صبوا الي االأعم�ل والحرف التي ك�نوا يزاولونه� في�أكلون لقمة العي�ض منه� دون 
اأن يجدوا اأية غ�ص��صة من هذه الن�صبة الي المهنة اأو الحرفة، وال زلن� نقراأ اأ�صم الزج�ج، 

والج�سا�س، والخياط، والبزاز، والخراز، والقطان، والدقاق، والخ�ساف، وغيرهم90 .

88- تقي الدين النبَه�ين، النظ�م االإقت�ص�دي ف االإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ض100.
89- اإبن تيمية ، احل�سبة يف الإ�سالم ، حتقيق �سيد بن اإبي �سعدة، مكتبة دار الأرقم ، الكويت ، 1983م ، �ض45 .

90- د. اإبراهيم ح�سني الع�سل، العمل والق�سايا العمالية، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، الطبعة 
االأويل، 2012م، �ض35 .
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ونرى اأن العمل يتمثل في الن�ساط الإن�ساني الذي ُيبذل من اأجل تحقيق الذات الفردية من 
اأن يكون م�صدر �صع�دة ورف�هية  جهة، وتحقيق الذات االإجتم�عية من جهة اأخري، يمكن 
يرى  وكم�  الح�ص�رات،  وتذدهر  المجتمع�ت  تقوم  وبه  �صواء،  حٍد  على  والمجتمع  للفرد 
الب�حث اأن جميع االأنظمة المع��صرة قد �صعت الي تنظيم العمل، واإن ك�نت في الوقت ذات 
نجد اأن بع�ض المجتمع�ت - الغربية منه� – واإن ك�نت تن�دي ب�لحري�ت في مج�ل العمل، 
اأن االإ�صالم  اأنه� جميع الت�صريع�ت قد فر�صت الكثير من القيود على عقد العمل، كم�  اإال 
قد و�صع العمل في مك�نة ع�لية ت�ص�وي مرتبة الجه�د في �صبيل اهلل، وقد و�صع له القيود 
الي  يتحول  ل  وحتي  حقه،  للعامل  تحفظ  التي  ال�سمانات  من  بكثير  واأحاطه  وال�سروط، 

ال�صخرة واالإ�صتعب�د .

كم� نرى اأن  راأي �صراح الق�نون في اأن محل عقد العمل هو عمل الع�مل اأي منفعة العين 
االأجرة  هو  للم�صت�أجر  ب�لن�صبة  العمل  ومحل عقد  ب�لمدة،  تق��ض  المنفعة  وهذه  الموؤجرة، 

التي يلتزم بتقديمه� للموؤجر، يتفق مع م� ق�له جمهور فقه�ء ال�صريعة االإ�صالمية .
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الخاتمة :

الحمد هلل رب الع�لمين ، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف االأنبي�ء والمر�صلين �صيدن� محمد 
�صلوات اهلل و�صالمه عليه ، وعلى اآله و�صحبه اأجمعين ، ومن اأهتدي بهديه الى يوم الدين .

في خ�تمة هذه الدرا�صة، التي تن�ولت ب�لبحث عقد اإج�رة االأ�صخ��ض في الفقه االإ�صالمي، 
والتي اأ�صتملت على المفهوم الع�م لهذا العقد من حيث تعريفه وخ�صو�صيته اإلى يخت�ض به� 
عن غيره من العقود االأخرى، ومكون�ته، وم� ج�ءت به اأحك�م الفقه االإ�صالمي، مع مق�رنة 
اإلى  الك�تب  الفقه�ء المحدثين، يخل�ض  اآراء  ال�صوداني، وبع�ض  الق�نون  اأحك�م  ي�صيرة مع 

عدد من النت�ئج والتو�صي�ت. يهدف من خالله� بي�ن م� تو�صلت اإليه هذه الدرا�صة.

الــنــتــائـــج :

ومن النت�ئج التي تو�صلن� اإليه� من هذه الدرا�صة، م� ي�أتي:

1/ قد وردت تعريف�ت عديدة في ال�صريعة االإ�صالمية وجميعه� تكمن في اأن التعر�ض الأحك�م 
عالق�ت العمل في ال�صريعة االإ�صالمية يتطلب الخو�ض في اأحك�م الرابطة العقدية التي 
تقوم بين طرفي العمل، كم� اأن هذه التعريف�ت متق�ربة ومت�ص�بهة الي حد كبير. وهذا 
بدوره يقت�صي النظر في اإجراء المزيد من الدرا�صة ومعرفة الجوانب التي ينطلق منه� 

كل تعريف اإدراك م�هية هذا العقد.

القرن  في  التطور  ومعطي�ت  م�صتجدات  تفر�صه�  ب�تت  التي  واأحك�م  م�ص�ئل  هن�ك   /2
الم��صي، تحت�ج الي مع�لجة، ك�الأحك�م وال�صوابط المتعلقة بتنظيم االإج�زات و�ص�ع�ت 
ال�صريعة  موقف  لبي�ن  الح�جة  تبدو  اإذ  وغيره�،  العمل،  واإ�ص�ب�ت  والراحة  العمل 
االإ�صالمية منه�، بغية تبينه� واإدراجه� �صمن اأحك�م القوانين المتعلقة ب�لعمل، وهو م� 

يجعل بدوره ال�صريعة االإ�صالمية م�صدرًا لتلك القوانين .

3/ العمل �صرف الحي�ة وكرامته�، هو حي�ة وكرامة الفرد الأنه يوؤمن له �صبل االإنف�ق على 
نف�صه واأهل بيته، ويقيه واإي�هم م�صقة الحرم�ن وذل ال�صوؤال، وهو حي�ة وكرامة للمجتمع 
فال  واالإطمئن�ن،  االأمن  اأ�صب�ب  لهم  ويهئ  ومتطلب�تهم،  ح�ج�تهم  الأفراده  يكفل  الأنه 
اأن اأهتم االإ�صالم ب�لعمل، وقّدرت ال�صريعة الع�مل فرفعته الي درجة المج�هد  عجب 

في �صبيل اهلل .

4/ هن�ك بع�ض العقود نجده� تت�ص�به مع عقد اإج�رة االأ�صخ��ض، وقد تداخل معه بحيث 
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ي�صعب التفرقة بينهم� في بع�ض االأحي�ن، اإال اأن الفقه�ء قد و�صعوا عدة مع�يير للتمييز 
بين هذه العقود، كم� اأن عقد اإج�رة االأ�صخ��ض يرتكز في االأ�ص��ض على عن�صري االأجر 

والتبعية في المق�م االأول.

– وهم� ركني ال�صيغة  اإن االأرك�ن التي يقوم عليه� عقد االإج�رة في الفقه االإ�صالمي   /5
– قد ج�ءت بتف�صيالت وافية في كتب الفقه االإ�صالمي، ومن خالل هذا  والع�قدان 

االأرك�ن يت�أكد �صحة وعدم �صحة هذا العقد .

الــتــو�شــيــات :

ومن خالل هذه الدرا�صة نو�صي بعدة تو�صي�ت اأهمه� :

1/ اأهمية درا�صة االأحك�م الواردة في كتب الفقه االإ�صالمي ب�ص�أن عقد اإج�رة االأ�صخ��ض، 
وذلك الأهمية هذا العقد في االآونة االآخيرة، وتقييم م� ج�ء في هذه الكت�ب�ت ب�ل�صرح 

واإ�صتنت�ج االآراء الراجحة لالإ�صتف�دة منه� .

الفقه  اأحك�م  خالل  من  الحديث  الع�صر  في  الم�صتجدة  الم�ص�ئل  في  البحث  �صرورة   /2
االإ�صالمي، وذلك الإيج�د قواعد واأحك�م لهذه الم�صتجدات ووجود اأ�ص��ض �صرعي له�، 

حتى تتم��صى مع الع�صر الح�لي .

3/ النظر الي اأهمية العمل في الحي�ة االإجتم�عية واالإقت�ص�دية، والحث على بث روح العمل 
و�صط اأفراد المجتمع، وذلك للعمل على نه�صة البالد وتقدمه�، والعمل بم� بم� ج�ء في 

الكت�ب وال�صنة من اأوامر ب�لعمل وال�صعي للك�صب الم�صروع .

4/ العمل على اإدراج القواعد واالأحك�م ال�صرعية الواردة للفقه االإ�صالمي في الت�صريع�ت 
المع��صرة، وذلك اإنطالقً� من اأن الدولة االإ�صالمية مط�لبة بتطبيق ال�صريعة االإ�صالمية 

في مختلف نواحي الحي�ة. 
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الــمــراجــع :

القراآن الكريم.

اأواًل: كتب االأحاديث:

1- اإبن م�جة ، �صنن اإبن م�جة ، تحقيق محمد فوؤاد ، الطبعة الث�نية ، دار �صحنون ، 1413هـ 
- 1992م ، الجزء 12.

2- اأحمد بن حنبل ، الم�صند ، موؤ�ص�صة قرطبة ، د.ت ، 289/3، واأورده ال�صيوطي في الج�مع 
ال�صغير ، الجزء الث�ني.

3- الترمذي - اأبوعي�صى محمد بن عي�صي ال�صلمي الترمذي ، �صنن الترمذى ، تحقيق محمد 
فوؤاد عبد الباقي ، ط2 ، تون�ض، دار �صحنون ، 1413هـ، - 1992م.

العلوم  دار   ، الخ�م�صة  الطبعة   ، البغ�  ديب  د. م�صطفي   ، البـخ�ري  4- مخت�صر �صحـيح 
االإن�ص�نية، ج�معة دم�صق ، 1994م ، الجزء الث�لث.

ثانيًا: كتب اللغة:

1- اإبن منظور ، ل�ص�ن العرب ، المجلد الرابع ، الجزء 34 ، دار المع�رف ، الق�هرة ، د.ت.
2- اأحمد بن محمد الفيومي، الم�صب�ح المنير، دار الحديث، الق�هرة، 2000م، الطبعة االأولي.

للن�صر،  بيروت  دار  للت�أليف،  العربية  الموؤ�ص�صة  المحيط،  3-الفيروزاآب�دي،الق�مو�ض 
بيروت،د.ت.

4- المعجم الو�صيط ، االإدارة الع�مة للمجمع�ت واإحي�ء التراث العربي ) ج.م.ع( ، الطبعة 
الرابعة ، مطبعة ال�صروق الدولية ، 2004م.

ثالثًا: كتب الفقه االإ�شالمي:

1- اإبن تيمية – �صيخ االإ�صالم اإبي العب��ض تقي الدين اأحمد بن عبد الحليم ال�صهير ب�إبن 
تيمية ، الفت�وي الكبري ، قدم له وعرف به ف�صيلة ال�صيخ المفتي ح�صنين محمد مخلوف 

، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت، ج3 .
2- اإبن ر�صد، بداية المجتهد ونه�ية المقت�صد ، مطبعة م�صطفي الب�بي الحلبي واأوالده ، 

الق�هرة ، الطبعة الخ�م�صة ، د.ت، ج2. 
3- اإبن ع�بدين ، ح��صية اإبن ع�بدين ، د.ن ، ج5.

4- االإم�م ال�صيد البكري ، اإع�نة الط�لبين ، مطبعة اإحي�ء الكتب العربية/ عي�صي ب�لب�بي 
الحلبي واأوالده ، الق�هرة، د.ت ،  ج3.
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5- التج�ني عبد الق�در، اأ�صول الفكر ال�صي��صي في القراآن المكي، معهد البحوث والدرا�ص�ت 
االإجتم�عية، الخرطوم، 1995م.

ال�صرح  الد�صوقي على  الد�صوقي، ح��صية  الدين محمد عرفة  ال�صيخ �صم�ض  الد�صوقي،   -6
الكبير،ج4.

الفكر  دار   ، االأولي  الطبعة   ، االإن�ص�ن  االإ�صالم وحقوق   ، القطب طبليه  القطب محمد   -7
العربي ، الق�هرة ، 1976م.

8- الزيلعي، عثم�ن بن على بن على بن محمد فخر الدين الزيلعي، تبيين الحق�ئق �صرح 
كنز الدق�ئق للفقه الحنفي ، الطبعة االأولي، المطبعة الكبري االإميرية ببوالق، م�صر 

المحمية، 1315هـ، ج5. 
ب�لفت�وي  المعرفة   “ الهندية  الفت�وي  الهند،  علم�ء  من  وجم�عة  نظ�م  ال�صيخ   -9

الع�لمكيرية”، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002م، الجزء الرابع.
10- د. جم�ل الدين عي�د، نظم العمل في االإ�صالم، دار الكت�ب العربي، الق�هرة، 1952م.

11- قدري ب��ص� ، مر�صد الحيران في معرفة اأحوال االإن�ص�ن، الب�ب الث�لث.
المع�مالت،الجزء  االأربعة-ق�صم  المذاهب  على  الفقه  كت�ب  الجزيري،  الق�در  عبد   -12

الث�لث، دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت،د.ت.
13- عبد الق�در بن عمر التغلبي ال�صيب�ني الجنبلي، نيل الم�آرب ب�صرح دليل الط�لب، دار 

اإحي�ء الكيتب العربية، الق�هرة، الجزء االأول.
التوفيقية،  المكتبة  المبتدي،  بداية  �صرح  الهداية  الميرغين�ني،  بكر  اإبي  بن  علي   -14

الق�هرة، الجزء الرابع.
المنه�ج،  األف�ظ  معرفة  الي  المحت�ج  مغني  ال�صربيني،  الخطيب  محمد  بن  محمد   -15

المكتبة التوفيقية، الق�هرة، الجزء الث�لث.
16- محمد بن محمد الطرابل�صي ب�لحط�ب، مواهب الجليل ل�صرح مخت�صر خليل، مكتبة 

النج�ح، طرابل�ض، ج5.
الكبري  المطبعة  االإن�ص�ن،  اأحوال  معرفة  الي  الحيران  مر�صد   ، ب��ص�  قدري  محمد   -17

االأميرية، 1891م. 
18- مجلة االأحك�م العدلية ، األفته� لجنة مكونة من عدد من العلم�ء والفقه�ء في الخالفة العثم�نية.
19- من�صور بن يون�ض البهوتي، ك�ص�ف القن�ع عن متن االإقن�ع، دار ع�لم الكتب، 2003م،ج5.

20- من�صور يو�صف البهوتي، الرو�ض المربع، دار الفكر، الطبعة ال�ص�د�صة
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رابعًا: كتب الفقه القانوني:

1- ع�طف محمد عبد اهلل الح�ج ، الح�جة الم��صة في ق�نون اإيج�ر المب�ني ل�صنة 1991م 
، دار وادي النيل للطب�عة والن�صر والتوزيع ، الخرطوم ، 2008م.

2- د. محمد ح�صين من�صور، ق�نون العمل، دار الج�معة الجديدة، االإ�صكندرية، 2011م.
الهيئة  مط�بع   ، الم�صري  الق�نون  في  العمل  عقد   ، زكي  الدين  جم�ل  محمود  اأ.د.   -3

الم�صرية الع�مة للكت�ب ، الق�هرة ، الطبعة الث�نية ، 1982م.
4- ن�درة محمود محمد �ص�لم ، عقد العمل بين ال�صريعة والق�نون، ر�ص�لة دكتوراة ، ج�معة 

الق�هرة ، 1988م.
 5- د. هيثم ح�مد الم�ص�ورة، الت�صريع العم�لي االإ�صالمي، دار الكتب الق�نونية، الق�هرة، 2010م.

النه�صة  دار  الث�لثة،  الطبعة  ال�صوداني،  الم�صري  العمل-  ق�نون  ي�ض محمد يحي،  د.   -6
العربية، الق�هرة، 1991م.

خام�شًا: القوانين:

1- ق�نون العمل ل�صنة 1997م.
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الو�شائل الحديثة ودورها في ابرام العقود المالية

)روؤية تاأ�شيلية(

د/ محمد االأمين علي محمد)1(  

تن�ول هذا البحث تعريف العقد و مدي م�صروعيته و اأرك�نه ، كم� اأنه تطرق اإلي تعريف القب�ض 
انه  . كم�  فوائده�  و  وتق�صيم�ته�   الحديثة  ب�لو�ص�ئل  التعريف  و كذلك   ، �صروطه  و  اأرك�نه  و 
والقب�ض  العقد  بم�هية  التعريف  منه�  ت�ص�وؤالت  عدة  في  تكمن  وهي  البحث  لم�صكلة  تعر�ض 
وكذلك اق�سام العقود التي ي�سترط فيها القب�س وكذلك ن�ساأت الو�سائل الحديثة والمراحل التي 

مرت به� وطرق تطوره� ، وطريقة مع�لجة هذه الم�ص�كل تكمن من خالل ثن�ي� هذا البحث .

وقد اتبع الب�حث في هذا البحث المنهج االإ�صتقرائي التحليلي والمنهج الو�صفي وقد تو�صل 
الب�حث الي عدة نت�ئج منه� :اأن الفقه االإ�صالمي بمرونته ظل و�صيظل مهم� تغيرت الوق�ئع 
�صكال« و م�صمون�« �ص�لح� الإ�صب�غ قواعده و�صوابطه علي كل م� ي�صتجد من وق�ئع . وكذلك 
مق�صود  مخ�لفه  عدم  مراع�ة  مع  العقود  م�صتحدث�ت  تقبل  من  يمنع  م�  ال�صرع  في  لي�ض 
ال�ص�رع .وكذلك ال م�نع �صرع� من ا�صتخدام الو�ص�ئل الحديثة خ��صة االإنترنت ف�أن �ص�أنه� 
�ص�أن �ص�ئر القنوات الف�ص�ئية الأنه� و�صيلة من و�ص�ئل ال يق�ل فيه� حالل وال حرام ، و اإنم� 
حرمته� ب�لن�صبة لم� ت�صتخدم له وكذلك تو�صل الب�حث الي عدة تو�صي�ت منه� اإن اأعداء 
لخدمة  وتوظيفه�  االنترنت  وبخ��صة  الحديثة  الو�ص�ئل  ا�صتخدام  في  نجحوا  قد  االإ�صالم 
دعواتهم الب�طلة في ت�صويه �صور االإ�صالم، لذلك ف�إن علي االأمة االإ�صالمية اليوم اأن ت�صعي 
تع�ليمه كم�  واأحك�مه  االإ�صالم  تع�ليم  ن�صر  اأجل  الحديثة من  التقنية  لال�صتف�دة من هذه 

نحب هدين� » ع�لمي� » �ص�لح� » لجميع الب�صر في كل زم�ن ومك�ن . 
الحديثة،  االأمور  هذه  لمثل  والمع�لجة  البحث  من  لمزيد  الجهود  تت�ص�فر  اأن  يجب 
التطور ومقت�صي�ت  الع�صر،  متطلب�ت  مع  لتالوؤم  تحقيق�  تع�لي،  اهلل  مر�ص�ه   ابتغ�ء 

الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم علي �صيدن� محمد �صيد المر�صلين و�ص�حب الخلق 
اإلي �سراط  النا�س  ، وهدي  ال�ساللة  الب�سر من  به  اأنقذ اهلل   ، ووعد   ، واأنذر  ب�سر   ، الكريم 

م�ستقيم ، �سراط اهلل الذي له ما في ال�سموات وما في الأر�س األ اإلي اهلل ت�سير الأمور .

وبعد ..
ف�ن التع�قد ب�لو�ص�ئل الحديثة تكنولوجي� علي اختالف اأنواعه� ) �صمعية ، وب�صرية ( ، تعد 

1-ا�صت�ذ م�ص�عد - كلية ال�صريعة - ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم . 
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من الم�ص�ئل التي دعت ال�صرورة اإلي بي�نه� و اختالف الفقه�ء في �ص�أنه� فقد، غدا التع�قد 
 ، بينهم  والتع�مل  الحوار  ل  ت�صهِّ واأداة  ال�صعوب،  بين  و�صل  اليوم همزة  الحديثة  ب�لو�ص�ئل 

فلقد قرب الم�ص�ف�ت واخت�صر الزمن ، و�صهل في المع�مالت بين جميع جه�ت االأر�ض .

وزادت اأهمية التع�قد ب�لو�ص�ئل الحديثة مع التقدم الكبير حيث قل االلتق�ء المب��صر بين 
المتع�قدين واأ�صبحت العقود تبرم بينهم ب�لمرا�صالت وعبر الم�ص�ف�ت ف�أ�صبحت ال�صرورة 

م��صة اإلي درا�صة هذا المو�صوع .

1. بي�ن الموقف الفقهي من اإبرام العقود ب�لو�ص�ئل الحديثة .
2. مح�ولة متوا�صعة ل�صد النق�ض في الحديث عن التع�قد ب�لو�ص�ئل الحديثة وتن�وله� من 

وجهة نظر ال�صريعة االإ�صالمية .
لق�ص�ي�  يتعر�ض  اأنه  ب�عتب�ر   ، وحي�تهم  الن��ض  بواقع  مب��صرة  عالقة  له  المو�صوع  اإن   .3

�ص�ئعة بينهم .
1/ تكمن اأهمية المو�صوع في اأنه يتعلق بج�نب من حي�ة الم�صلمين اليومية ك�لبيع وال�صراء . 

2/مح�ولة التو�صل لنت�ئج و تقديم مقترح�ت فيم� يت�صل ب�لعقود . 
» فقهي� » مع  الم�ص�ئل بعد بحثه� بحث�  ال�صرعي في هذه  اإلي الحكم  الو�صول  3/ مح�ولة 

درا�صة االإبع�د الم�صتجدة لكل م�ص�ألة و بي�ن الحكم ال�صرعي له� . 
تكمن م�صكلة البحث في عدة ت�ص�وؤالت منه� :

 م� معنى العقد1- 
مامعنىالقب�سوماهياق�سامه وماهي العقود التي ي�سترط فيها القب�س- 2

 م� معني الو�ص�ئل الحديثة وم�هي اق�ص�مه� وم� فوائده�3- 
اتبعت في كت�بة هذا البحث المنهج التحليلي اال�صتقرائي والمنهج الو�صفي

ق�صمت البحث اإلي مقدمة و ثالثة مب�حث وهي علي النحو الت�لي :-
المطلب االأول : تعريف العقد لغة و ا�صطالح� .

المطلب الث�ني : م�صروعيه العقد من الكت�ب و ال�صنة.
المطلب الث�لث : اأرك�ن العقد . 

الث�ني�لمطلب االأول : تعريف القب�ض و اأق�ص�مه و كيفيته و �صروطه.  
المطلب الثاني : العقود التي ي�سترط القب�س في �سحتها .
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المطلب الثالث : العقود التي ي�سترط فيها القب�س لنقل الملكية . 
المبحث الث�لث : التعريف ب�لو�ص�ئل الحديثة و فوائده�. 

المطلب االأول : تعريف الو�ص�ئل الحديثة ن�ص�أته� و تطوره� .
المطلب الث�ني : تق�صيم�ت الو�ص�ئل الحديثة .

المطلب الث�لث : فوائد الو�ص�ئل الحديثة و عيوبه� . 
الخ�تمة : اأهم النت�ئج و التو�صي�ت .
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المبحث االأول 

تعريف العقد و م�شروعيته و اأركانه 

المطلب االأول : تعريف العقد لغة و ا�شطالحًا

العقد عند علم�ء اللغة بفتح العين و ت�صكين الق�ف و �صم الدال ا�صم من عقد فهو يطلق عند 
علم�ء اللغة علي مع�ن كثيرة ، تدور كله� حول الربط و ال�صد و االإحك�م و االلتزام و التوكيد 

و التقوية و ال�صم�ن �صواء ك�ن ذلك من االأمور الح�صية اأو المعنوية.2

فقد جاء في اللغة 

اإن العقد نقي�ض الحل ف�لعقد  العهد و الجمع عقود ، فهو اأوكد العهود ، و عقد الحبل اأي �صده 
و منه قيل عقدت البيع و نحوه ، و ع�قده علي كذا و عقدت عليه بمعني ع�هدته .3

المعنوي علي �صبيل  الربط  اإلي  الح�صي ثم نقل  الربط  العقد يطلق علي  االأ�صل في   : اأواًل 

المث�ل المج�زي لكن ال علي �صبيل الحقيقة فيه. 

فيري البع�ض اإن حقيقة كلمة العقد في الربط الح�صي ثم تج�وز به� عنه من الربط المعنوي ، 
و علي هذا الراأي يكون اإطالق العقد علي البيع و غيره من الت�صرف�ت من قبيل المج�ز ت�صبيه� 

للربط بين االإيج�ب و القبول . 

ثانيا : و قد تطلق كلمة و يراد به� مطلق الربط اأعم من اأن يكون ح�صي� اأو معنوي� و علي هذا 

يكون اإطالق العقد علي الت�صرف�ت ك�لبيع و نحوه من ب�ب الحقيقة ال من قبيل المج�ز . 

ب�لنظر للمعنيين االأول و الث�ني نجد المعنى الث�ني ب�لعموم هو االأكثر �صيوع� و ا�صتعم�ال في 
معجم اللغة العربية نظرًالاللتزام الوا�صح بين المعنيين اللغوي و اال�صطالحي . 

اأطلق االإم�م الج�ص��ض رحمة اهلل4 العقد علي التزام �صيئ في الم�صتقبل ق�ئال: »  اإن اإطالق العقد 
و  البيع  ، فقد �صمي  اأو من جهتين  اأن يكون جهة واحدة  اأعم من  الم�صتقبل  التزام �صيئ في  علي 
النك�ح و �ص�ئر عقود المع�و�ص�ت عقودا ، الأن واحد من طرفي العقد األزم نف�صه ب�لتزامه و ي�صمي 

اليمين علي الم�صتقبل عقدا ، الأن الح�لف األزم نف�صه ب�صيئ يفعله في الم�صتقبل فهو عقد« 5 .

2-معجم مقايي�س اللغة ، لبن فار�س اأبي احل�سن اأحمد بن فار�س بن زكريا ، ط عي�سي احللبي م�سر ، ج1 – �ض16 
3- هو اللفظ امل�صتعمل ف غري م� و�صع له ، املرجع ال�ص�بق نف�صه ، �ض16 

4- هو اأبو بكر احمد ابن عبد اهلل الرازي اجل�سا�س ، ولد 305هجرية ، و توف �صنه 370هجرية – طبق�ت املف�صرين 
مرجع �ص�بق ج1 ،�ض93 .  

5- اأحك�م القراآن للج�ص��ض ، 3/ 5285 دار اإحي�ء الرتاث العربي بريوت ، �صنة 1405هـ . 
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ِذيَن اآََمُنوا اأَْوُفوا ِب�ْلُعُقوِد (  و ذهب االإم�م القرطبي6رحمة اهلل في تف�صير قوله تع�لي )َي� اأَيَُّه� الَّ
7فقال العقود الربوط و احدها عقد ، وقال : عقدت العهد و الحبل ، و عقدت الع�سل و هو 

ي�صتعمل في المع�ني و االأج�ص�م . 

عند الحنفية : العقد هو تعلق كالم اأحد الع�قدين ب�الأخر- �صرع� علي وجه يظهر اأثره في المحل8 .

عند المالكية : هو يتوقف علي اإيج�ب وقبول ، واأم� غيره� ك�لطالق وم� بعده اإخراج�ت ال 

تتوقف علي اإيج�ب وقبول9

عند ال�سافعية : العقد هو م� يجرى بين اثنين مم� يتوقف االلتزام فيه علي اجتم�ع اإرادتين10 .

.
11

عند الحنابلة : هو ما يجري بين اثنين حقيقة اأو حكمًا

�شبب اختالف الفقهاء:

لعل ال�صر في اختالف الفقه�ء راجع اإلي اال�صتعم�ل اللغوي لكلمة عقد ، اإذ اأنه يطلق كم� 
�صبق علي الربط بين اأطراف ال�صيء ومن هذا المعني جعل العقد بمعنى الربط بين كالمين 
في االتف�ق�ت المتب�دلة ، كم� اأنه يراد به االإحك�م والتقوية ، ومن هذا المعني جعل العقد 

بمعني العهد واليمين ، يقوي عظم الح�لف علي فعل المحلوف اأو تركه. 

العقد عند الفقهاء له معنيان: 

اأحدهم� ع�م : هو الت�صرف الذي ين�ص�أ عنه الحكم ال�صرعي ،�صواًء  �صدر من �صخ�ض واحد 
ك�لنذر و اليمين ، اأو من طرفين ك�لبيع و االإج�رة  ، مف�د هذا التعريف يتحقق ب�لت�صرف الذي 
ين�صئ حكم� �صرعي� ، و �صواء وجد التزام� من ج�نب في مق�بله التزام من ج�نب اآخر ك�لبيع ، 

اأو ك�ن متوقف تم�م� علي قبول الطرف االآخر ك�لطالق و النذر و االإبراء من الدين12 . 

ِذيَن اآََمُنوا  و من هذا االإطالق الع�م ج�ء في روح المع�ني في تف�صير قوله تع�لي )َي� اأَيَُّه� الَّ

6- هو عبد اهلل حممد ابن اأبي بكر ابن فزح االأن�ص�ري ، اخلزرجي القرطبي ، املتوف �صنه 671هجرية اأنظر طبق�ت 
النف�صرين لل�صيوطي ، �ض92، مكتبة وهبه القاهرة ،ط1 ، �صنة  1396هـ. 

7- امل�ئدة االآية 1 . 
8- العن�ية به�م�ض �صرح القدير لالإم�م الب�برتي ، 188/6 ،248 ، دار املعرفة بريوت 

9- ح��صية الد�صوقي ، لالإم�م حممد بن عرفة الد�صوقي ، 5/3 ، حتقيق حممد علي�س ، ط دار الفكر بريوت .
10- نه�ية املحت�ج ف �صرح املنه�ج ، لل�صيخ حممد بن اأحمد الرملي ،5/3 ، ط م�سطفي البابي احللبي ، القاهرة 1938م 
11- ك�ساف القناع عن منت الإقناع ، لل�سيخ من�سور بن يون�س البهوتي ، 146/3 ، نتقيق هالل م�سيلحي ، ط دار الفكر 

بريوت ، 1402هـ
المطبوعات  دار  ط   ، �ض80   ، ال�صربتى  الودود  عبد  د:   ، االإ�صالمي  الفقه  في  النظري�ت  بع�ض  لدرا�صة  المدخل   -12

الج�معية االإ�صكندرية ، 1997م . 
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اأَْوُفوا ِب�ْلُعُقوِد(13. المراد م� يعمم جميع م� األزم اهلل عب�ده ، و عقد عليه من التك�ليف و 
االأحك�م الدينية ، و م� يعقدونه فيم� بينهم ، من عقود االأم�ن�ت و المع�مالت و نحوه� ، مم� 

يجب الوف�ء به14 .
 واإليه ذهب اأبو بكر الج�ص��ض15رحمه اهلل ، الأن العقد هو م� يعقده الع�قد علي اأمر يفعله 

هو اأن يعقد علي غيره فعله علي وجه اإلزامه16.

ث�ني� خ��ض : و هو يتن�ول الت�صرف الذي يتوقف علي تم�مه علي اإر�ص�ء الطرفين وال ي�صح 
ارتباط  العقد  اهلل17:«  رحمه  الزرك�صي  االإم�م  عرفه  المعني  بهذا  و  القبول،  اأو  ب�الإيج�ب 

االإيج�ب و القبول كعقد البيع و النك�ح و غيرهم�«18

وبن�ء عليه ف�إن هذا المعني هو الذي يراد به العقد ، و ذلك الأن المعني ال�ص�ئع الم�صهور ، 
حتى اإذا ذكر لفظ الع�قد ك�ن هو المتب�در في الذهن . اأم� معني الع�م فال تدل عليه كلمة 

العقد اإال بنيه تدل عليه19
و   ، اإرادتهما  اأتفاق  نتيجة   ، بين �سخ�سين  ال�سرع  الرتباط في نظر  قبيل  العقد هو من  اإن 
ه�ت�ن االإرادت�ن خفيت�ن ، فطريق اإظه�رهم� التعبير عنهم� ، و هو في الع�دة بي�ن يدل عليهم� 

ب�صورة متق�بلة من الطرفين المتع�قدين ، و ي�صمي هذا التعبير المتق�بل اإيج�ب� و قبوال . 

االإيج�ب هو اأول كالم ي�صدر من اأحد المتع�قدين ، فعبر عن جزم  اإرادته في اإن�ص�ء العقد اأي� ك�ن 
هو الب�دئ منهم� ، و اأم� القبول هو م� ي�صدر من الطرف االآخر بعد االإيج�ب معبرًا عن موافقته 
عليه . ف�لب�دئ بعب�رته في بن�ء العقد دائم� هو الموجب ، و االآخر هو الق�بل ، �صواء ك�ن الب�دئ 
مثال في عقد البيع هو الب�ئع بقوله بعت اأو الم�صتري بقوله ا�صتريت ، اأو ك�ن الب�دئ في نحو االإج�رة 
هو الم�صت�أجر بقوله اأجرت اأو الم�صت�أجر بقوله ا�صت�أجرت و هكذا في �ص�ئر العقود ، اأو تعبيرا فيه� 

عن االإرادة العقدية من اأحد الطرفين هو االإيج�ب و ث�نيهم� من الطرف االآخر هو القبول . 

13- �صورة امل�ئدة االآية 1
14- روح املع�ين ف تف�صري الق�آن العظيم و ال�صبع املث�ين ، االلو�صي ، 48/6�ض 217 دار اإحي�ء الرتاث العربي بريوت . 

15- �صبق ترجمته ، �ض5
16- اأحكام القراآن ، لأبي بكر بن علي الرازي اجل�سا�س ، 3/ 285 حتقيق : حممد ال�سادق ، ط دار اإحياء الرتاث 

العربي بريوت ، 1405م . 
17- هو اأبو عبد اهلل بدر الني اأبن به�ر بن عبد اهلل الزرك�صي ، ولد �صنه 745 هـ ، و توف �صنة 794 هـ ، اأنظر ابن 

القا�سي �سهبة ، طبقات ال�سافعية ، ط1 مكتبة عامل الكتاب بريوت ، �سنه 1407هـ . 
18- املنثور ف القواعد ، للزرك�صي ، 397/2 ط2 ، وزارة االأوق�ف و ال�صوؤون االإ�صالمية  . 

19- امللكية و نظرية العقد ، لل�صيخ اأبو زهرة ، �ض175، دار الفكر العربي ، ط: 3 ، 1957هـ . 



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

الو�ص�ئل الحديثة �د�ره� في ابرام العقود الم�لية - )ر�ؤية ت�أ�صيلية(

و متى ح�سل الإيجاب و القبول ب�سرائطهما اأعتبر بينهما الرتباط و في الحقيقة ارتباط بين 
اأي   ، العقد الأجله  الذي �صرع   ، المق�صود منه  االأثر  و مو�صوع   . العقد  ال�صخ�صين بمو�صوع 
حكمه ال�صرعي ، في�صبح كل منه� ملزم� من الحقوق التي التزامه� ، بمقت�صي الطرف االآخر. 

 االإيج�ب و القبول في عقد البيع هم� لفظً� » بعت اأو ا�صتريت » اأو م� في معن�هم� ، اإذا �صدر 
كل منهم� من ع�قد ذو اأهلية �صرعية لعقد البيع ، يرتبط�ن في عقد البيع ارتب�ط� يثبت له اأثر 
في محل العقد ، و هو االأحوال التي يق�صد المتع�قدان تب�دل الحقوق فيه� ، وذلك االأثر هو 
انتق�ل ملكية المبيع من الم�صتري ، و ا�صتحق�ق الثمن ، و الم�ل المرهون هو محل العقد ، و حق 
االحتب��ض مو�صوع العقد ، و هو الغ�ية النوعية التي تميزه عن غيره من اأنواع العقود ، ثم بعد 
االنعق�د تثبت هذه الغ�ية ، فتكون حكم� �صرعي� للعقد الواقع اإلي اأثرا اأ�صلي� يرتبه ال�صرع و يثبته 

علي ذلك الم�ل المرهون ، كنتيجة لعقد الرهن ، و هذا يق�ل في كل عقد20. 

بناء علي ما �سبق من تعريف الفقهاء للعقد ، يت�سح اأن التعريف المختار للعقد هو ارتباط 
االإيج�ب ال�ص�در عن اأحد المتع�قدين بقبول الطرف االآخر ، علي وجه م�صروع يترتب عليه 
االأثر المق�صود من المعقود عليه ، و ذلك الأن التعريف ع�م و �ص�مل ، ب�لن�صبة الآث�ر العقد ، الأن 
االأثر المق�صود من العقد ي�صمل م� يترتب علي العقد من التزام�ت ، يجب علي المتع�قدين 

الوف�ء به� ، وكذا ب�لن�صبة للعقود التي تتدرج تحت مدلول العقد في الفقه االإ�صالمي.

ثالثًا : تعريف العقد عن بع�س المعا�شرين 

اأول : عرف باأنه ارتباط اإيجاب و قبول علي وجه م�سروع يثبت اأثره في محله21

ث�ني� : الربط بين كالمين اأو م� يقوم مق�مه� ، �ص�درين عن �صخ�صين علي وجه يترتب عليه 
اأثره ال�صرعي .22

ث�لث�: هو ت�صرف اإرادي ي�صدر عن �صخ�ض فيلزمه منفردا اأو مع اآخر علي وجه يترتب عليه 
تحقيق م�صلحة م�صروعة23.

الأحك�مهو  ب�ب� خ��ص�  اأحد  لكل  ، حيث جعلت  كبيرا  اهتم�م�  اهتمت  االإ�صالمية  ال�صريعة  اإن 
تطبيق�ته ، كعقد البيع و االإج�رة و الوك�لة ، و ال�صلم و الرهن ، وغيرهم� من العقود االأخرى ، التي 

20- ر�ص�لة دكتورة ، د. ال�ص�دق حممد ، ج�معة اأم درم�ن االإ�صالمية ، �ض: 70 تطبيق�ت �صيغ التمويل االإ�صالمي ، 1994
21- املدخل لدرا�صة ال�صريعة مل�صطفي الزرق� 291/1 ، ط جامعة دم�سق ، طبعة الأويل ، 1965م .

22- خمن�صر اأحك�م املع�مالت ال�صخ�صية ، ال�صيخ علي اخلفيف ، �ض55 ، ط ال�سنة املحمدية القاهرة ، 1374هـ . 
23- الفقه االإ�صالمي و اأدلته ، و هبة الزحيلي ، 80/4 ، دار الفكر �سوريا ، ط2 ، �صنه1984 . 
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ال غني عنه� بتنظيم المع�مالت بين الن��ض دون ا�صتقالل المع�مالت اأو ظلم بينهم ، ومن اأجل 
هذا ن�صت ال�صريعة االإ�صالمية علي م�صروعية العقود في الكت�ب و ال�صنة و االإجم�ع . 

ِذيَن اآََمُنوا اَل َت�أُْكُلوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِب�ْلَب�ِطِل  اأوال : من القراآن الكريم: قوله تع�لي )َي� اأَيَُّه� الَّ
اإِالَّ اأَْن َتُكوَن ِتَج�َرًة َعْن َتَرا�ٍض ِمْنُكْم  (24.اإن اهلل �صبح�نه و تع�لي قد حرم اأكل اأموال الن��ض 
ب�لب�طل ، و اأحله بطريق التج�رة ، و فيم� بينهم ب�لترا�صي الذي هو االإيج�ب و القبول بين 

الطرفين ، و هذا هو العقد عند الحنفية25. 

ِذيَن اآََمُنوا اأَْوُفوا ِب�ْلُعُقوِد(26 اإن اهلل اأمرن� ب�لوف�ء ب�لعقود ، و االأمر  و قوله تع�لي )َي� اأَيَُّه� الَّ
هن� للوجوب ، م� لم يكن هن�ك �ص�رف و حيث ال �ص�رف يجب الوف�ء ب�لعقود ، وهو المطلوب 
�صرعيته . كم� اأن المراد ب�لعقود في االآية ، م� يجري بين الن��ض من العقود و المع�مالت ب�أن 

تكون علي وفق م� اأمر و اأن يتجنبوا الخبيث من الك�صب27. 

اأي  ، و المعني  َم�ْصُئواًل  (28 المراد ب�لعهد العقد  َك�َن  اْلَعْهَد  اإِنَّ  ِب�ْلَعْهِد  اأي�ص� قوله تع�لي )َواأَْوُفوا  و 
الذين تع�هد عليه الن��ض ، و العقود التي تع�ملوا به� ، و اإن العهد و العقد كل منهم� ي�ص�أل �ص�حبه29. 

حيث اأمرن� اهلل ب�لوف�ء به ، ف�إن االأمر ب�لوجوب وال �ص�رف هن� ، فدل علي وجوب الوف�ء 
ب�لعقد ، و علي اأنه م�صروع الأن عدم الوف�ء ب�لعهود و العقود �صفة من �صف�ت المن�فقين ، و 

هم في الدرك االأ�صفل من الن�ر30. 

َيْعَلُم َم� ِفي   َ اأَنَّ اهللَّ اأََجَلُه َواْعَلُموا  َيْبُلَغ اْلِكَت�ُب  َك�ِح َحتَّى  َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ وقوله تع�لي )َواَل 
اأَْيَم�ُنُكْم  َعَقَدْت  ِذيَن  )َوالَّ تع�لي  قوله  (31و  َحِليٌم   َغُفوٌر   َ اهللَّ اأَنَّ  َواْعَلُموا  َف�ْحَذُروُه  اأَْنُف�ِصُكْم 

َ َك�َن َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء �َصِهيًدا(32 نَّ اهللَّ يَبُهْم اإِ َف�آَُتوُهْم َن�صِ

24- �صورة الن�ص�ء االآية 29 
25- اإق�مة العقد ف الفقه االإ�صالمي و الق�نون الو�صعي ، ال�صني حممد يون�ض الغي�تي ، �ض13 ، ط مطبعة التقدم طنطا 

ط1 ، 1985م . 
26- �صورة امل�ئدة ، االآية 1

27- نظرية العقد ف الفقه االإ�صالمي ، د. عبد الغف�ر �ص�لح ، �ض54 طبعة 2002-2003م 
28- �صورة االإ�صراء االآية 34 . 

29- تف�صري القراآن العظيم ، الأبي الفداء اإ�صم�عيل بن عمر بن كثري ، 40/3 دار الفكر بريوت ، 1401هـ 
30- اإق�مة العدل ، مرجع �ص�بق ،  لال�صني الغي�تي ، �ض14 

31- �صورة البقرة االآية 235 
32- �صورة الن�ص�ء االآية : 33 
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ثانيا : من ال�شنة النبوية : 

�صلم  و  الر�صول �صّل اهلل عليه  اأن   ، اأبيه عن جده  بن عبد اهلل عن  كثير  ابن  م� روي عن 
ق�ل: » ال�صلح ج�ئز بين الم�صلمين ، اإال �صلح� حرم حالل اأو اأحل حرام� و الم�صلمون علي 

�صروطهم ، اإال �صرط� حرم حالل و اأحل حرام33. 
اأن عمر بن عبد العزيز اأنه كتب : اإن من �ص�أل عن موا�صع الفئ ، فهو حكم فيه عمر بن 
الخط�ب ر�صي اهلل عنه ، فراأه الموؤمنون عداًل ، موافقة لقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم » 
جعل اهلل الحق علي ل�ص�ن عمر و قلبه » فر�ض االأعطية للم�صلمين ، و عقدت الأهل االأدي�ن 

ذمة بم� فر�ض عليهم في الجزية ، لم ي�صرب به� بخم�ض ال مغنم.34
ثالثا االإجماع : 

و  االإ�صالمي  الت�صريع  غ�ي�ت  من  غ�ية  العقد  اأن  علي  االإ�صالمية  االأمة  فقه�ء  اأجمع  فقد 
و�صيلة من و�ص�ئل التع�مل بين االأفراد ، وذلك اأن االإن�ص�ن ك�ئن اجتم�عي بفطرته ال يمكنه 
اإليهم ، و ذلك الأن ح�ج�ت االإن�ص�ن  اأن يعي�ض منفردا بعيدا عن جن�صه الأنه بهم و يحت�ج 
معقدة و كثيرة فهو يحت�ج اإلي اأن يقب�ض ح�جته من م�أكل و م�صرب و ملب�ض و م�صكن و كل 
ذلك جعله يبني عالق�ت مع االآخرين ليتمكن معهم من ق�ص�ء ح�ج�ته ، فك�ن ذلك دافع� 

لم�صروعية العقد35.
ومن المعقول اأن العقل يجد في العقود منفعة كبيرة لالأفراد ، وذلك ل�صدة الح�جة اإليه� ، 

فك�ن ذلك �صبب� في �صرعيته� الأنه� و�صيلة لتحقيق الهدف بال حرج اأو م�صقة اأو ظلم36.

تعريف الركن لغة : الركن يق�صد به اأجزاء ال�صيء وم�هيته وجوانبه التي ي�صتند اإليه� ويقوم به� .
وا�صطالحً� : الركن هو الجزء الذاتي الذي تتركب الم�هية منه ومن غيره ، بحيث يتوقف 

تقومه� عليه37. 

اأوال : راأي الجمهور في اأرك�ن العقد 
يري جمهور الم�لكية و ال�ص�فعية و الحن�بلة اأن اأرك�ن العقد ثالثة هي ال�صيغة و الع�قدان و 

المعقود عليه »المحل «  . 

33- اأخرجه الرتمذي ف �صننه ، 634/3 . رقم احلديث 352 ، كت�ب االأحك�م ، ب�ب م� ذكر عن ر�صول اهلل ف ال�صلح بني الن��ض . 
34- �سنن اأبي داود ، كتاب اخلراج و الإمارة و الفي ، باب يف تدوين العطاء ، رقم احلديث 2961 ، ج3 ، �ض365. 

35- اإق�مة العدل ، ال�صني الغي�تي ، مرجع �ص�بق ، �ض:14 
36- �صبل ال�صالم و�صرح بلوغ املرام ، ملحمد بن اإ�صم�عيل لل�صنع�ين ،3/3 ،ط دار اإحياء الرتاث العربي ،ط4، بريوت 1379هـ

37- املو�صوعة الفقهية ، �ض200 ، وزارة ال�سوؤون والأوقاف الإ�سالمية ، ط1 ، ج30 دار ال�صفوة ، �صنه 1994 . 
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 – اأن العقد ال يمكن ت�صوره بدون الثالثة وهم ال�صيغة  اإليه و هو  و للجمهور فيم� ذهبوا 
الع�قدان – و المعقود عليه ، لذلك وجب اعتب�ره� اأرك�ن العقد . 

وبن�ء علي م�صلك الجمهور هذا يكون الع�قدان والمعقود عليه من اأرك�ن العقد و هو م�أخوذ 
من ن�صو�صهم : 

1/ عند الم�لكية : و للبيع ثالثة اأرك�ن وهي: ال�صيغة و الع�قد و هم� الب�ئع و الم�صتري و 
المعقود عليه38.

2/ عند ال�ص�فعية : و اأرك�ن العقد ع�قد و معقود عليه و �صيغة 39
3/ عند الحن�بلة : اأم� البيع فله ثالثة اأرك�ن ، ع�قد ، و معقود عليه ، و�صيغة40.

ثانيًا : راأي الحنفية في اأركان العقد :

الأنه�  به�   اإال  العقد  اإن�ص�ء  يتم  ال  التي  ال�صيغة  وهو   ، واحدا  ركن�  للعقد  اأن  الحنفية  يري 
وحده� التي تدخل في تكوينه وهي عب�رة عن االإيج�ب والقبول41.

راأي الحنفية : 

ولهم في م�صلكهم هذا وجهة نظر هي اأنه اإذا وجدت ال�صيغة وجد العقد الأن ال�صيغة يلزم 
هذا  و   ، تكوينه  و  العقد  ب�إيج�د  وحده�  ت�صمل  ال�صيغة  ب�أن  ق�لوا   ، ع�قدين  وجوده�  من 

المعني غير موجود ب�لن�صبة للع�قدين و المحل . 

، لأن  الأركان  ال�سروط ل من  المعقود عليه من  و  العاقدان  راأي الحنفية يكون  وبناء علي 
الركن عندهم هو ال�صيغة فقط . 

فقد ج�ء في كتب الحنفية : اأم� القول في االإيج�ب و القبول و هم� ركنه . ف�لواقع اأن م� ذهب اإليه 
الحنفية من اعتب�ر ال�صيغة ركن للعقد ب�ل�صرورة وجود الركنين االآخرين عند غيرهم ، فال اإيج�ب 
بغير موجب وال قبول بغير ق�بل ، وال اإيج�ب و قبول بغير محل يقع عليه العقد ، فك�ن مذهب الحنفية 

اأولي ب�القت�ص�ر عليه42 .   

38- مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر ، لأبي خليل عبد اهلل عبد الرحمن املغربي امل�سهور باحلطاب 288/4 ،ط دار الفكر 
بريوت ، ط2، 1398هـ . 

39- حوا�سي ال�سرواين ، لل�سيخ عبد احلميد ال�سريواين ، ط دار الفكر بريوت ، 215/4 . 
40- ك�ساف القناع عن منت الإقناع ، لل�سيخ من�سور بن يون�س البهوتي ،146/3 ، حتقيق : هالل م�سيلحى م�سطفي 

هالل ،ط ، دار الفكر ، بريوت 1402هـ.
41- بدائع ال�صن�ئع الأبي بكر عالء الدين بن اأحمد الك��ص�ين ، 133/5 ، دار الكتاب العربي بريوت ،ط2 ، 1982م 

42- بدائع ال�صن�ئع ، مرجع �ص�بق ج35 ، �ض13 .       
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المطلب االأول : تعريف القب�س و اأق�شامه و �شروطه : 

حقيقة القب�س و اأق�سامه : دلت القواعد العامة في ال�سريعة الإ�سالمية علي ا�ستراط القب�س 
في كثير من العقود و اإن كان ذلك ال�ستراط مختلفا في مداه بين عقد و اآخر و بين فقيه و 

اآخر من الفقه�ء و المجتهدين . 

حقيقة القب�س في اللغة و اال�شطالح : 

تعريف القب�ض في اللغة : القب�ض الجمع و االأخذ في الق�ف و الي�ء و ال�ص�د اأ�صل واحد �صحيح 
يدل علي �صيئ  م�أخوذ ، ف�لقب�ض هو تن�ول ال�صئ بجميع الكف و قب�ض ال�صئ اأخذه بيده تقول 
قب�صت اليد علي ال�صئ اأي جمعه� بعد تن�وله ، وقب�صه� عن ال�صئ اأي جمعه� قبل تن�وله وذلك 

تن�وله و ذلك اإم�ص�ك عنه ، و قب�صت ال�صئ قب�ص� اأي اأخذته ، و هو في قب�صته اأي ملكه . 

و  الدار  و ان لم يكن فيه مراع�ة الكف نحو قب�صت  ال�صئ  القب�ض لتح�صيل  ا�صتع�ر  و قد 
االأر�ض من فالن اأي اأخذته ، و يق�ل قب�صته عن االأمر اأي عزلته ، و قد يكني عن القب�ض 

ب�لموت و يق�ل قب�صه اهلل اأي اأم�ته43 .

القب�س في ا�شطالح الفقهاء : 

اأن القب�ض و الحي�زة و الحوز من االألف�ظ الم�صتركة و معن�ه� هو حي�زة ال�صئ و التمكن منه �صواء 
ك�ن التمكن ب�ليد اأو بعدم الم�نع من اال�صتيالء عن ال�صئ هو م� ي�صمى ب�لتخلية اأو القب�ض الحكمي . 

و القب�ض عب�رة عن حي�زة ال�صيئ و التمكن منه �صواء اأك�ن مم� يمكن تن�وله ب�ليد اأم لم يمكن44. 

ق�ل العالمة الك�ص�ئي : » الأن القب�ض هو التمكن و التخلي و ارتف�ع الموانع عرف� و ع�دة و حقيقة . 

اإذا نظرن� للقب�ض في معن�ه اللغوي و  موازنة بين المعني اللغوي و اال�صطالحي للقب�ض : 
اأن بينهم� ن�صبه العموم و الخ�صو�ض و المطلق الأن القب�ض ي�صتعمل  اال�صطالحي نالحظ 
في اللغة لتح�صيل ال�صيئ و اإن لم يكن فيه مراع�ة الكف و هو معن�ه اال�صطالحي و ي�صتعمل 
اأي�ص� بمع�ني اأخرى فك�ن كل قب�ض ب�لمعنى اال�صطالحي قب�ص� ب�لمعنى اللغوي و العك�ض اإذ 

االأخ�ض ي�صتلزم دائم� معني االأعم و العك�ض45. 

1/ القب�ض الحقيقي : هو القب�ض الح�صي اأي القب�ض الت�م المدرك ب�لح�ض و يتم بتقدير 

43- ل�ص�ن العرب ، البن منظور ، 724/7 م�دة » قب�ض » 
44- البهجه �صرح التحفة ، ابي احل�صن علي بن عبد ال�صالم التويل ، 168/1 ، ط م�سطفي احللبي 1370 هـ ، م�صر . 

45- ق�ص�ي� فقهيه ف امل�ل و االقت�ص�د ، د/ نزيه حم�د ، �ض76 ، طبعة دار القلم دم�صق . 
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المقدرات ب�لكيل و الوزن و العد و الزرع و نقل المنقوالت ك�ل�صي�رات و الط�ئرات و مواد 
البن�ء و الحيوان�ت من مك�نه� الذي تم فيه التع�قد اإلي مك�ن اآخر . 

2/ القب�ض الحكمي : اأو التقدير يق�م مق�م القب�ض الحقيقي و ينزل منزلته و اأن لم يكن 
متحقق� ح�ص� في الواقع و ذلك ل�صروري�ت و م�صوغ�ت تقت�صي اعتب�را تقديرا و حكم� 

و ترتيب اأحك�م القب�ض الحقيقي عليه . 
كيفية القب�س : اأن القب�ض في االأ�صي�ء يختلف بح�صب طبيعية االأ�صي�ء و بح�صب طبيعية 

الن��ض في الع�صور المختلفة و البيئ�ت المتب�ينة و طبيعة المع�مالت كم� هو معلوم ف�ن كل 
م� ورد في ال�صرع مطلق� و لم يرد فيه وال في اللغة م� يقيده يرجع في تحديده للعرف46 و 
يقول �صيخ االإ�صالم ابن تيمية : » االأ�صم�ء تعرف حدوده� ت�رة ب�ل�صرع ك�ل�صالة و ال�صي�م 
و الزك�ة و الحج و ت�رة ب�للغة ك�ل�صم�ض و القمر و البحر و البرد و ت�رة ب�لعرف ك�لفي�ض و 
التفرق كذلك العقود ك�لبيع و االإيج�ر و النك�ح و الهبة و غير ذلك فم� ورد له كيفية �صرعية 

في قب�صه يرجع اإليه� وم� لي�ض كذلك فيرجع فيه للعرف«47. 
تختلف كيفية قب�ض االأ�صي�ء ح�صب اختالفه� في نف�صه� و هي نوع�ن : 1/ عق�ر       2/ و منقول 

قب�س العقار : 

اإختلف الفقهاء على المراد بالعقار اإلي قولين: 

الحنفية : هو اأن العق�ر م� له اأ�صل ث�بت ال يمكن نقله و تحويله ك�الأراأ�صي و الدور اأم� البن�ء و 

ال�صجر فيعتبران من المنقوالت اإال اإذا ك�ن� ت�بعين لالأر�ض فيرى عليهم� حكم العق�ر ب�لتبعية . 
الجمهور : هو اأن العق�ر هو االأر�ض و البن�ء و ال�صجر و اأم� م� يكون به القب�ض العق�ر فقد 

اتفق الفقه�ء من الحنفية و الم�لكية و الحن�بلة علي اأن القب�ض هو العق�ر ب�لتخلية و التمكين 
من اليد و الت�صرف ف�ن لم يتمكن منه ف�نه منعه �صخ�ض اآخر من و�صع يده عليه فال تعتبر 
التخلية قب�ص� و قيد ال�ص�فعية قولهم هذا بم� اإذا ك�ن العق�ر غير معتبر فيه تقدير اأم� اإذا 

ك�ن معتبرا فيه كم� اإذا ا�صتري مزارعة فال تكتفي التخلية بل البد مع ذلك من الزرع . 
كما ا�سترط الحنفية اأن يكون العقار قريبا فاإذا كان بعيدا فال تعتبر التخلية فان لم يعتبر 
القرب و البعد و ان ك�ن العق�ر مم� له قفل فيكفي في قب�صه ت�صليم المفت�ح مع تخليته بحيث 

يتهي�أ له فتحه من غير تكلف . 

46- القب�ض و اأحك�مه ، د/ م�صعود بن م�صعد �ض16 ،طبعة املكتبة ، الطبعة االأويل دار بن حزم 1995م . 
47- القواعد النورانية الفقهية ، لأبي العبا�س اأحمد بن عبد احلليم ابن تيمية ، حتقق حممد حامد الفقي 299/1 ، ط 

دار املعرفة ، بريوت، 1399 هـ  . 
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قد األحق الحنفية و ال�ص�فعية و الحن�بلة الثمر علي ال�صجر ب�لعق�ر في اعتب�ر التخلية في 
ارتف�ع الموا�صع قب�ص� له لح�جه الن��ض اإلي ذلك و تع�رفهم عليه48. 

قب�س المنقول : 

المنقول هو م� يمكن نقله و تحويله في�صمل النقود و العرو�ض و الحيوان�ت و الموزون�ت و ال�صفن و 
ال�صي�رات و م� اأ�صبه ذلك و اختلف الفقه�ء في كيفية قب�ض المنقول اإلي قولين للحنفية و الجمهور . 

الحنفية : 

قب�ض المنقول يكون ب�لتن�ول ب�ليد اأو التخلية علي وجه التمكين و ي�صمي التن�ول ب�ليد قب�ص� 
حقيقي� و ب�لتخلية قب�ص� حكمي� اإي االأحك�م المترتبة عليه ك�أحك�م القب�ض الحقيقي . 

و ا�صتدلوا علي ذلك : ب�أن ت�صليم ال�صئ في اللغة معن�ه جعله �ص�لم� خ�ل�ص� ال ي�ص�ركه فيه 
غيره و هذا غيره و هذا يح�صل ب�لتخليه وب�ن من وجب عليه الت�صليم البد اأن يكون له �صبيل 

الخروج من عهده م� وجب عليه ووافق الحنفية علي اعتب�ر التخلية في المنقول قب�صً� .
اأما جمهور الفقهاء :

فذهبوا للتعريف بين المنقوالت فيم� يعتبر قب�ص� له� حيث اأن بع�صه� يتن�ول ب�ليد ع�دة ك�لنقود 
والجواهر وغيره� وم� ال يتن�ول ب�ليد نوع�ن » اأحدهم� ال يعتبر فيه تقدير في العقد ، والث�ني 

يعتبر فيه فيح�صل لديهم في المنقوالت ثالث ح�الت .
االأولي : اأن يكون مم� يتن�ول ب�ليد ع�دة ك�لنقود والجواهر وغيره� وقب�صة يكون بتن�وله ب�ليد .

الث�نية : اأن يكون مم� ال يعتبر فيه تقدير في كيل اأو وزن اأو زرع اأم� لعدم اإمك�نه واأم� مع اإمك�نه ك�لمت�ع 
والعرو�ض والدواب وفي هذه الح�لة اختلف جمهور الفقه�ء فيم� يكون قب�ص� له علي ثالث اأقوال :

1/ االأب��صية49 وهو اأن يكون القب�ض ب�لتخلية50
2/ الم�لكية وهو اأنه يرجع في قب�صه للعرف .

3/ ال�ص�فعية والحن�بلة وهو اأن قب�صه يكون بنقله وتحويله.
وا�صتدل ال�ص�فعية والحن�بلة علي ذلك ب�لمنقول والعرف 

48- احلي�زة ف العقود ، د/ نزيه حم�د ، �ض47 ، مكتبه دار البي�ن ، الطبعة االأويل دم�صق ، 1978 . 
49- االب��صية : هي احدي فرق اخلوارج وموؤ�ص�صه� عبد اهلل بن اب��ض التميمي ويدعي اأنهم لي�صو خوارج واحلقيقة اأنهم 
لي�صو من غالة اخلوارج ولكنهم يتفقون مع اخلوارج ف م�ص�ئل عديدة مثل تعطيل ال�صف�ت والقول بخلق القراآن وجواز 
اخلروج علي اأئمة اجلور – املو�صوعة املي�صرة ف االأدي�ن واملذاهب واالأحزاب املع��صرة – الندوة الع�ملية لل�صب�ب االإ�صالمي 

– الن��صر دار الندوة الع�ملية – الري��ض –ط1-2003م – �ض 58 
50- احلي�زة ف العقود د؟ نزيه حم�د ، مرجع �ص�بق ، �ض45 . 
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اأم� المنقول فم� روي عن ابن عمر اأنه ق�ل : كن� ن�صتري الطع�م من الركب�ن جزافً�فنه�ن�  
ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم اأن نبيعه حتى ننقله من مك�نه وقي�ض علي الطع�م غيره .

اأما العرف : فالأن اأهله ال يعدون احتواء اليد عليه قب�ص� من غير تحويل 

الحالة الثالثة : اأن يكون م� يعتبر فيه تقدير من كيل اأو وزن اأو زرع اأو ثوب مزارعه ففي 

هذه الح�لة اتفق ال�ص�فعية والم�لكية والحن�بلة علي اأن قب�صه يكون ب��صتيف�ئه بم� يقدر فيه 
من كيل اأو وزن اأو زرع وا�سترط ال�سافعية مع ذلك نقله وتحويله.

بيع  نهي عن  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلي  النبي  روي عن  بم�   « والحن�بلة  ال�ص�فعية  وا�صتدل 
الطع�م حتى يجري فيه ال�ص�ع�ن �ص�ع الب�ئع و�ص�ع الم�صتري وقوله �صلي اهلل عليه و�صلم 
» من ابت�ع طع�مً� فال يبيعه حتى يكت�له51 »فذلك على اأنه ال يح�صل فيه القب�ض اإال ب�لكيل 

فتعيين فيم� قدر ب�لكيل وقي�ض عليه الب�قي .

اإن من�ص�أ اختالف الفقه�ء اإنم� هو اختالف العرف والع�دة فيم� يكون قب�ص� لالأ�صي�ء كم� 
ق�ل ابن تيمية » م� لم يكن له حد في اللغة وال�صرع فيرجع فيه للعرف » ك�لقب�ض المذكور 
في قول ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم » من ابت�ع طع�م� فال يبيعه حتى يقب�صه52. ولهذا 

اختلف القب�ض في االأ�صي�ء ح�صب نوعه� واختالف ع�دات الن��ض فيه53.

�شروط �شحة القب�س :-

ي�سترط ل�سحة  اأنه  الفقهاء علي  اأتفق   : للقب�س  اأهاًل  ال�سخ�س  اأن يكون   : الأول  ال�سرط 

القب�ض �صدوره من اأهل له ، غير اأنهم اختلفوا فيمن يكون اأهاًل » علي ثالثة اأقوال : فذهب 
ال�سافعية والحنابلة اإلي اأنه ي�سترط في �سحة القب�س �سدوره من جائز الت�سرف وهو البالغ 
الع�قل غير المحجور عليه ، وذهب الحنفية اإلي اأن اأهلية ال�صخ�ض للقب�ض هي نف�صه� اأهلية 
الت�سرفات القولية والعقود ، في�سترط ل�سحة القب�س اأن يكون القاب�س عاقاًل » فال ي�سح 

قب�ض المجنون وال�صبي الذي ال يعقل54

ال�سرط الثاني : �صدور القب�ض ممن له واليته : ف�لقب�ض نوع�ن قب�ض بطريق االأ�ص�لة ، 

وقب�ض بطريق الني�بة .

51- �صحيح م�صلم ، لالإم�م م�صلم ، كت�ب البيوع ، حديث رقم 1525 ، ب�ب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض ، �ض 1159 
52- �صحيح م�صلم ، لالإم�م م�صلم ، كت�ب البيوع ، حديث رقم 1525 ، ب�ب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض ، �ض 1162

53- بدائع ال�صن�يع ، للك�ص�ين مرجع �ص�بق ، ج6 ،�ض126
54- املرجع ال�ص�بق نف�صه ، �ض 25 
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اأم� القب�ض بطريق االأ�ص�لة ، فهو اأن يقب�ض ال�صخ�ض بنف�صه لنف�صه ، وال خالف بين الفقه�ء 
في اأن والية هذا القب�ض تكون لمن تثبت له اأهلية القب�ض55 .

اأم� القب�ض بطريق الني�بة : فواليته تثبت اأم� بتوليه الم�لك اأو بتوليه ال�ص�رع.
ال�سرط الثالث : الإذن : اأختلف الفقهاء في ا�ستراط الإذن ل�سحة القب�س علي ثالثة مذاهب : 

فذهب الحنفية و ال�ص�فعية اإلي التفريق بين م� اإذا ك�ن للمقبو�ض منه الحق في حب�صه ك�لمرهون 
في يد الراهن ، و الموهوب في يد الواهب ، و المبيع  في يد الب�ئع بثمن ح�ل قبل الثمن ، وبين 
م� اإذا لم يكن له الحق في حب�صه ك�لمبيع في يد الب�ئع بعد نقد الم�صتري ثمنه ، اأو قبل اإذا ك�ن 
الثمن موؤجال ، فذهبوا في الحالة الأولي اإلي اأنه ي�سترط في �سحة القب�س اأن يكون باإذن منله 
حقفي حب�سه ، و ذهبوا في الحالة الثانية اإلي اأنه ل ي�سترط ، و �سححوا القب�س بدون اإذنه56.  
و عللوا ا�ستراط الإذن في الأولي باأن من كان له الحق في حب�س ال�سيئ فال يجوز اإ�سقاط حقه 
بغير اإذنه ، بخالف من لم يكن له الحق في حب�صه ، و تعلق حق الغير به ، و ا�صتحق قب�صه ف�ن 

لم يقب�صه �صواء اأذن المقبو�ض منه اأم لم ي�أذن . 

�سائر  في  ي�سترط  ول  الرهن  في  القب�س  ل�سحة  الإذن  ي�سترط  اأنه  اإلي  المالكية  ذهب  و 
العط�ي� ك�لهبة و ال�صدقة و الوقف ، لبق�ء ملك الراهن في الرهن دونه�. 

و  كالهبة  العطايا  في  و  الرهن  في  القب�س  ل�سحة  الإذن  ي�سترط  اأنه  اإلي  الحنابلة  وذهب 
ال�صدقة ، ف�ن تعدي المرتهن اأو الموهوب اأو المت�صدق عليه فقب�صه بغير اأذن الراهن اأو 

الواهب اأو المت�صدق ، ف�صد القب�ض ، و لم تترتب عليه اأحك�مه . 

ال�سرط الرابع : اأن يكون المقبو�س غير م�سغول بحق غيره ، و اأختلف الفقهاء في ا�ستراط 
كون المقبو�ض غير م�صغول بحق  غيره علي ثالثة اأقوال: 

الأولي للحنفية و ال�سافعية : و هو اأن ي�سترط ل�سحة العقد اأن يكون المقبو�س غير م�سغول 
بحق غيره فلو ك�ن المبيع دارا م�صغولة بمت�ع للب�ئع فال ي�صح القب�ض حتى ي�صلمه� ف�رغة.57

الثاني للمالكية : و هو انه ل ي�سترط في �سحة القب�س ان يكون المقبو�س غير م�سغول بحق 
غيره اإل في دار ال�سكني في�سترط ب�سحة قب�سها اإخالوؤها. 

الثالث للحنابلة :  و هو انه ل ي�سرط ذلك وي�سح قب�س ال�سئ الم�سغول بحق غيره فلو خالء 

55- احلي�زة ف العقود ، د. نزيه حم�د ، �ض 50 ، مرجع �ص�بق 
56- بدائع ال�صن�ئع ، للك��ص�ئى 6/ 123، مرجع �ص�بق  . 

57- الفتاوى الهتدية ، امل�سماه بفتاوى العامل كريية 17/3 . 
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الب�ئع بين الم�صتري و بين الدار المب�عة ، و فيه� مت�ع للب�ئع �صحة القب�ض الن ات�ص�له� 
لملك الب�ئع الأي منع �صحة العقد.58

ال�سرط الخام�س : اأن يكون المقبو�س منف�سال متميزا » و هذا ال�سرط قال به الحنفية و 
هو اأن يكون المقبو�ض منف�صل متميز عن حق الغير ف�إن ك�ن مت�صال به ات�ص�ل االأجزاء 

فال ي�صح القب�ض 

و علي هذه فلو رهن اأو وهب االأر�ض بدون البن�ء اأو بدون الزرع اأو ال�صجر بدون االأر�ض اأو 
ال�صجر بدون الثمر اأو الثمر بدون ال�صجر فال ي�صح القب�ض لو �صلمه الكل الأن المرهون اأو 

الموهوب المراد قب�صه مت�صل بغيره ات�ص�ل االأجزاء و هذا يمنع من �صحة القب�ض59.

 و�سبب ا�ستراطهم هذا ال�سرط اأن ات�سال ال�سئ بحق الغير يمنع من التمكين منه و يحول 
دونه ومن اأجل ذلك ال ي�صح قب�صه و هو في هذه الح�ل60. 

ال�سرط ال�ساد�س : اأن ل يكون المقبو�س ح�سة �سائعة : اأختلف الفقهاء في ا�ستراط عدم 
ال�صيوع ل�صحة القب�ض علي قولين : 

االأول : للم�لكية و ال�ص�فعية و الحن�بلة : و هو اأنه ي�صح قب�ض الح�صة ال�ص�ئعة ، الأن ال�صيوع ال 
ين�في �صحة القب�ض ،  اإذ لو ك�ن القب�ض غير متحقق في الح�صة ال�ص�ئعة لعدم تمكن كل واحد 
من ال�صريكين من الت�صرف في ح�صته ، لك�ن كل ال�صريكين في ملك �ص�ئع غير ق�ب�صين له 
و لو ك�ن� غير ق�ب�صين له لك�ن مهمال » ال يد الأحد عليه ، وهذا اأمر ينكره ال�صرع و العي�ن  ، 
اأم� ال�صرع فالأنه جعل ت�صرفهم� فيه ت�صرف ذي ملك ملكه و اأم� العي�ن فلكونه عند كل واحد 
منهم� مدة متفق�ن عليه� اأو عندهم� مع� » يتفق�ن عليه� و عنده� مع� ينتفع�ن به و ي�صتغالنه�61.

غير اأن جمهور الفقه�ء مع اتف�قهم علي �صحة قب�ض الح�صة ال�ص�ئعة و عدم من�ف�ة ال�صيوع 
ل�صحة القب�ض و اختلفوا في كيفية قب�ض الح�صة ال�ص�ئعة 

اأ/ فذهب ال�ص�فعية و الحن�بلة اإلي قب�ض الح�صة ال�ص�ئعة يكون بقب�ض الكل ف�إذا قب�صه ك�ن 
م� عدا ح�صته اأم�نة في يده ل�صريكه الأن قب�ض ال�صئ يعني و�صع اليد عليه و التمكن 
منه و في قب�سه الكل و�سع ليده علي ح�سته و تمكن منها و قالوا ل ي�سترط لذلك اإذن 

58- ك�ساف القناع علي منت القتاع ، من�سور بن يو�سف البهوتي ، مرجع �سابق 202/3 . 
59- بدائع ال�صن�ئع للك��ص�ين ، 6/125 ، املرجع ال�ص�بق . 

60- رد املحت�ر ، علي الدر بن ع�بدين ، مرجع �ص�بق ،479/4 . 
61- االآم ، حممد بن اإدري�ض ال�ص�فعي ، 125/3، 169 ، املطبعة الأمريية بيولق ، ط1 ، 1326هـ . 
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 ، اإذا ك�ن مم� يقب�ض ب�لنقل و التحويل  اأم�   ، اإذا ك�ن ال�صئ يقب�ض ب�لتخلية  ال�صريك 
مع  �سريكه  بنقل ح�سة  اإل  يتاأتي  ل  نقله  و   ، بنقله  قب�سه  لأن  ال�سريك   اإذن  في�سرط 

ح�صته ، و الت�صرف في م�ل الغير بدون اإذنه ال يجوز.  

ف�إن اأبي  ال�صريك االإذن فللم�صتحق قب�صه اأن يوكل �صريكه في قب�ض ح�صته في�صبح القب�ض ، 
ب من يقب�ض لهم� ، فينقله ليح�صل القب�ض ، الأنه ال �صرر  ف�إن لم يوكله قب�ض له الح�كم ، اأو ن�صّ

على ال�صريك في ذلك و يتم به عقد �صريكه62. 

ب/و ق�ل الم�لكية : قب�ض الح�صة ال�ص�ئعة يكون بو�صع يده عليهم� كم� ك�ن �ص�حبه� ي�صع 
في�سترط  الراهن  فيه  ال�سريك  يكون  الذي  المرهون  في  اإل   ، �سريكه  مع  عليها  يده 
 ، ي�أذن  لم  اأو  الراهن  ال�صريك  اأذن  �صواء   ، مع�  المرتهن  يد  تجتمع  كيال  الكل  قب�ض 
فلو وهب رجل ن�صف داره و هو �ص�كن فيه� ، فدخل الموهوب له ف�ص�كنهفيه� ، و�ص�ر 
ح�ئزا ب�ل�صكني و االرتف�ق بمن�فع الدار ، و الواهب معه في ذلك علي ح�صب م� يفعله 
ال�صريك�ن في ال�صكني ، فذلك قب�ض ت�م ، وكذلك كل من وهب جزءا من م�ل اأو دار ، و 

تولى احتي�ز ذلك مع واهبه ، و�ص�ركه في االغتالل و االرتف�ق فهو قب�ض63 .

لكن لو رهن �صخ�ض ن�صف دار �ص�ئعً� لم يتم القب�ض اإال بقب�ض المرتهن جميعً� لئال تجول 
القب�ض بحلوله في  للراهن فيح�صل  لو ك�ن الن�صف غير المرهون  اأم�   ، يد الراهن فيه� 

ح�صة الراهن مع ال�صريك في ال�صكنى واالرتف�ق.

والثاني للحنفية : وهو اأنه ي�سترط في �سحة القب�س األ يكون المقبو�س ح�سة �سائعة ، وذلك 
اإثب�ت اليد والتمكن من الت�صرف في ال�صيء المقب�ض ، وتحقق ذلك في  الأن معني القب�ض 
الجزء ال�ص�ئع وحده ال يت�صور ف�إن �صكنى بع�ض الدار �ص�ئعً� ولب�ض بع�ض الثوب �ص�ئعً� مح�ل ، 

واإن ق�ب�صه ال يتمكن من الت�صرف فيه ولو ج�ز الكل نظرًا لتعلق حق ال�صريك به64.

اإن جميع العقود التي ي�سترط فيها القب�س لنقل الملكية : عقد القر�س و العارية و الهبة و 
نحوه� ال م�نع �صرع� من عقده� ب�لو�ص�ئل الم�صتحدثة لالت�ص�ل لي�ض �صرط� في �صحته� 

لكنه �سرط لإتمام العقد ونقل الملكية :

الهبة : ذكر جمهور الفقه�ء اأن الهبة و ال�صدقة و الهدية األف�ظ ذات مع�ني متق�ربة وكله� تمليك 

62- مغتي املحت�ج �صرح املنه�ج ، لل�صربيتي اخلطيب ،400/2، مرجع �ص�بق . 
63- املو�صوعة الفقهية ، ال�ص�درة عن وزارة االأوق�ف ، مرجع �ص�بق ، 278/30

64- بدائع ال�صن�ئع للك��ص�ين ، مرجع �ص�بق ، 120/6 
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في الحي�ة بغير عو�ض و ا�صم العطية �ص�مل لجميعه� و كذلك الهبة و ان ك�ن هن�ك ثمة تغ�ير بين 
ال�صدقة و الهدية الأن النبي �صلي اهلل عليه و�صلم ك�ن ي�أكل الهدية وال ي�أكل ال�صدقة65

اختلف الفقهاء في ا�ستراط القب�س لنقل الملكية للعين الموهوبة اإلي الموهوب علي قولين : فذهب 
اإلي الموهوب بل تثبت له  اأنه ل ي�سترط القب�س في انتقال الملكية  اإلى   : الم�لكية و الظ�هرية66 
ِذيَن اآََمُنوا اأَْوُفوا ِب�ْلُعُقوِد(67 حتى اأن  ب�لعقد و علي الم�صتري اقب��صه و ف�ء ب�لعقد لقوله : )َي� اأَيَُّه� الَّ
المالكية ن�سوا علي اإجبار الواهب لت�سليم الموهوب اإن امتنع و ا�ستدلوا علي عدم ا�ستراط القب�س 

ب�لقي��ض على البيع ف�إن الم�صتري يملك م� ا�صتراه ب�لعقد و لو لم يقب�ض . 

و ذهب جمهور الفقه�ء من الحنفية68 و ال�ص�فعية69 و الحن�بلة70 : علي اأنه ي�سترط القب�س 
في انتق�ل الملكية اإلي الموهوب و اأن الهبة ال تملك اإال ب�لقب�ض و ا�صتدلوا علي ذلك ب�ل�صنة 

و االإجم�ع و المعقول. 

و اأما ال�شنة : 

فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم انه ق�ل : ) ال تجوز الهبة اإال مقبو�صة (71 اأي ال تملك اإال 
بعد القب�ض ف�لمراد نفي الملك قبل القب�ض ال نفي الجواز والأن النبي اهدي اإلي النج��صي ثالثين 
اأوقية م�صك� ، ثم ق�ل الأم �صلمة : اإني الأري النج��صي قد م�ت وال اأري الهدية التي اأهديت اإلي اإال 

�صترد ف�إن ردت اإلّي ، فهي لك فك�ن كذلك ، فدل ذلك علي اأن الهدية ال تملك اإال ب�لقب�ض72 .

اأما االإجماع : 

اأب� بكر نحله� حزاز ع�صرين وثق� من  اأن  اأنه� ق�لت  فقد روي عن ع�ئ�صة ر�صي اهلل عنه� 
م�له ب�لع�لية73، فلم� ح�صرته الوف�ة ق�ل : و اهلل ي� بنية م� من الن��ض اأحب اإلي غني بعدي 

65- املغني ، البن قدامه 5/ مرجع �ص�بق591. 
66- ال�صرح الكبري علي خمت�صر خليل ، اأحمد الدر دير ، 101/4 مرجع �ص�بق .

67- �صورة امل�ئدة: االآية 1
68- رد املحت�ر علي الدر املخت�ر ، البن ع�بدين ، 424/8 ، ط دار الفكر بريوت ، ط2 ، 1368. 

69- مغني املحت�ج ، لل�صم�ض الدين اخلطيب ، 400/2 مرجع �ص�بق . 
70- املحرر يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ، ملجد الدين اأبو الربكات ، 374/1 ، دار الكتاب العربي بريوت ، ) ب ت ، ب ط ( 

71- امل�صتدرك علي ال�صحيحني الأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احل�كم ، 1245/2 ، حتقيق : م�سطفي عبد القادر 
عطا ، ط دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط1 ، 1990 م . 

72- احلي�ز ف العقود ، د. نزيه حم� ، �ض13، مكتبة دار البيان ، ط1 ، 1978 م . 
73- العالية : هي اأر�س العرب ما فرق جند اإيل اأر�س تهامة – املعجم الو�صيط – جممع اللغة العربية بالقاهرة – دار 

الدعوة مب�صر –�ض33 
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منك و ال اعز علي فقرا بعدي منك و اإني كنت نحلتك74 من م�لي حزاز ع�صرين وثق� ف�إن 
كنت جددتيه و احتزتيه ك�ن لك وذلك و اإنم� هو اليوم للوارث و اإنم� هم� اأخواك و اأخت�ك 
ف�قت�صموه علي كت�ب اهلل فلوال توقف الملك علي القب�ض لم� ق�ل اأنه م�ل الوارث و قد روي 
عن عمر ابن الخط�ب انه ق�صي في االأنح�ل اأن م� قب�ض منه فهو ج�ئز وم� لم يقب�ض فهو 
ميراث75وقد روي مثل ذلك عن عثم�ن وبن عمر وبن عب��ض واأن�ض وع�ئ�صة ر�صي اهلل عنهم 

وال يعرف لهم في ال�صح�بة مخ�لف فك�ن اإجم�عً�.

اأما المعقول :

اأن الموهوب لو ملكه قبل القب�ض لثبت له الحق في مط�لبة الواهب ب�لت�صليم واإجب�ره عليه 
وهذا من موجب�ت عقد المع�و�ص�ت والهبة عقد تبرع.

العين  العقد لنقل ملكية  با�ستراط  الفقهاء  : يرجع جمهور  القولين  وبالموازنة بين هذين 
الموهوبة اإلي الموهوب وذلك لقلة االأدلة التي �ص�قوه� والأن م� ا�صتدل به غير م�صترطين في 
قي��ض الهبة علي البيع في اأن الم�صتري يملك المبيع قبل قب�صه غير م�صلم الأنه قي��ض مع 
الف�رق اإذ البيع عقد مع�و�صة ينطوي علي التزام من طرفيه والهبة عقد تبرع ينطوي علي 

اإح�ص�ن من الواهب دون اأن يق�بله اأي التزام من الطرف االآخر ف�فترق�.

القر�س :-

في اللغة: القطع و�صرعً� :هو عقد مخ�صو�ض يرد علي دفع م�ل مثلي الآخر ليرد مثله ، �صمي 
العقد قر�صً� لم� فيه من قطع ط�ئفة من م�له وذلك ب�لت�صليم اإلي الم�صتقر�ض76، واختلف 

الفقهاء في مدي ا�ستراط القب�س في القر�س لنقل الملكية علي ثالثة اأقوال:

ذهب الم�لكية اإلي اأن المقتر�ض يملك القر�ض ب�لعقد ملكً� ت�مً� واأن لم يقب�صه وي�صير م�اًل 
من اأمواله و يق�صي له به77.

ذهب جمهور الفقه�ء من الحنفية علي المعتمد عندهم78 وال�ص�فعية في القول االأ�صح79

74- نحلتك معن�ه� : وهبتك – املرجع ال�ص�بق نف�صه –�ض 56 
75- �سنن البيهقي الكربى ، لأبي بكر اأحمد بن احل�سني علي البيهقي ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا ، ط دار الباز ، 

مكة املكرمة 1994 . 
76- رد ال�صن�ئع ، للك��ص�ين ، مرجع �ص�بق ، 295/7 

77- املرجع ال�ص�بق ، �ض 396
78- رد املخت�ر علي الدر املخت�ر ، بن ع�بدين ، 164

79- املهذب ، اإبراهيم بن حممد ال�صريازي ، 391/1 ، مطبعة م�سطفي حممد ، القاهرة ، ط3 ، 1976م 



محمد الأمين علي محمد

مجلة ت�أ�صيل العلوم 150

والحن�بلة80  اإلي اأن المقتر�ض اإنم� يملك الم�ل المقر�ض ب�لقب�ض وا�صتدلوا علي ذلك :
اأواًل : ب�أن هذا اال�صم دليل عليه الأن القر�ض في اللغة القطع فيدل علي انقط�ع ملك المقر�ض 
بنفي الت�صليم ث�نيً� ب�أن الم�صتقر�ض بنف�ض القب�ض �ص�ر في �صبيل من الت�صرف في القب�ض 
من غير اإذن المقر�ض بيع� وهبة و�صدقة و�ص�ئر الت�صرف�ت واإذا ت�صرف فيه نفذ ت�صرفه 
وال  يتوقف علي اإج�زة المقر�ض وهذه اإم�رات الملك اإذ لو لم يملكه لم� ج�ز له الت�صرف فيه 
وتظهر ، ثمرة الخالف بين م� ذهب اإليه الم�لكية وم� ذهب اإليه جمهور الفقه�ء اإذا هلكت 
اإذ يكون �صم�نه� في هذه الح�لة علي المقتر�ض  العين المقر�صة بعد العقد وقبل القب�ض 
عند الم�لكية الأنه� هلكت في ملكه ، اأم� عند الجمهور فيكون �صم�نه� علي المقر�ض الأنه� 
لم تزل في ملكه ولم يملكه� المقتر�ض بعد وذهب اأبو يو�صف من الحنفية وال�ص�فعية في قول 
اإنم� يملك الم�ل المقر�ض ب�لت�صرف ف�إذا ت�صرف فيه تبين  اأن المقتر�ض  اإلي  عندهم ، 
ثبوت ملكه قبله والمراد ب�لت�صرف كل عمل يزيل الملك ك�لبيع والهبة واالإعت�ق وال يكفي 

الرهن والتزويج واالإج�رة.

وا�صتدل اأبو يو�صف علي قوله ب�أن االإقرا�ض اإع�رة بدليل اأنه ال يلزم فيه االأجل و لو ك�ن مع�و�صة 
للزم كم� في �ص�ئر المع�و�ص�ت و كذا في اإقرا�ض الدراهم و الدن�نير ال يبطل ب�القترا�ض 
قبل قب�ض البدلين و لو ك�ن مب�دلة لبطل الأنه �صرف و ال�صرف يبطل ب�الفتراق قبل قب�ض 
البدلين و كذا ال يملكه االأب و الوا�صي و العبد و الم�أذون و هوؤالء يملكون المع�و�ص�ت و ثبت 

بهذه الدالئل اأن االإقرا�ض اإع�رة فبقيت العين علي حكم ملك المقر�ض81 . 

لتظهر ثمرة الخالف بين م� ذهب اإليه جمهور الفقه�ء و م� ذهب اإليه اأبو يو�صف و ال�ص�فعية في 
قول في م� اإذا ا�صتقر�ض �صخ�ض من رجل كرا و قب�صه ثم ا�صتري ذلك الكرابعينه من المقر�ض 
ف�نه ال يجوز علي عين الجمهور الأنه ملكه بنف�ض القب�ض في�صير م�صتري� ملك نف�صه اأم� علي القول 

االآخر ف�لكر ب�قي علي ملك المقر�ض في�صير الم�صتقر�ض م�صتري� ملك غيره في�صح.82

ب�لنظر اإلي هذه االأقوال الثالثة ف�إنني اأميل اإلي م� ذهب اإليه جمهور الفقه�ء:
ا�صتداللهم  لقوة  وذلك  ب�لقب�ض  المقتر�ض  اإلي  تنتقل  اإنم�  القر�ض  ملكية  اأن  وهو   : االأول 
اأم�  التبرع  وج�نب  المع�و�صة  فيه ج�نب  اجتمع  عقد  القر�ض  اأن   : اأحده�   ، ثالثة  والأمور 

80- ك�سف القناع عن منت الإقناع ، من�سور بن يون�س البهوتي ، 3/257 مطبعة اأن�ص�ر ال�صنة املحمدية الق�هرة ، 
1947م 

81- مغني املحت�ج �صرح املنه�ج ، حممد ال�صربيني اخلطيب ، مرجع �ص�بق ، 12/2. 
82- رد املحت�ر علي الدر املخت�ر ، بن ع�بدين ، مرجع �ص�بق  ، 164/5 . 
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المع�و�صة فالأن الم�صتقر�ض يجب عليه رد بدل من��صب عو�صً� عن الم�ل الم�صتقر�ض واأم� 
التبرع فالأنه ينطوي علي تبرع المقر�ض للم�صتقر�ض ب�النتف�ع ب�لقر�ض ب�ص�ئر الت�صرف�ت 
لكن ج�نب التبرع فيه اأرجح ل�صعف جهة المع�ر�صة فيه كم� ات�صح من االأمثلة التي �ص�قه� 
اأبو يو�صف والأن التبرع بمن�فع الم�ل المقر�ض هو مق�صوده وثمرته ، اأال تري اأنه ال يق�بله 
هب�ت  من  التبرع�ت  كب�قي  فك�ن  التبرع  يملك  ال  من  يملكه  ال  كذلك  الح�ل  في  عو�ض 

و�صدق�ت فتتنقل الملكية فيه ب�لقب�ض ال ب�لعقد وال ب�لت�صرف. 

والث�ني : اأن القول ب�نتق�ل الملكية فيه ب�لت�صرف ممنوع الأن الت�صرف فرع الملك فيمتنع 
كونه �صرطً� فيه واإال لزم الدور .

العين  تمليك  ال  المنفعة  تمليك  واالإع�رة  اإع�رة  القر�ض  اأن  يو�صف  اأبي  قول  اأن   : والث�لث 
ي�صير  المنفعة  مق�م  عينه  بقي�م  عينه  بق�ء  مع  به  االنتق�ل  يمكن  ال  م�  الأن  الم�صلم  غير 
قب�ض القب�ض فيه ق�ئمً� مق�م قب�ض المنفعة والمنفعة في االإع�رة تملك ب�لقب�ض الأنه� تبرع 

بتمليك المنفعة فكذا م� هو ملحق به� وهو العين .

الوقف في اللغة : هو الحب�ض وهو �صد االإطالق والتخلية .

واأم� في اال�صطالح ال�صرعي : فهو ) تحبي�ض االأ�صل وت�صبيل المنفعة ( وقد اختلف فقه�ء 
الحنفية في ا�ستراط القب�س لزوال ملكية الوقف عن الواقف فقال اأبو يو�سف : يزول ملكه 

بمجرد القول ، الأنه ا�صقط ملكه هلل تع�لي ف�ص�ر ك�لعتق83.

وق�ل محمد بن الح�صن : ال يزول ملكه حتى يجعل للوقف متوليً� وي�صلمه اإليه ، الأنه �صدقة ، 
فيكون الت�صليم من �صرطه ك�ل�صدقة المنفذة ، والأن التمليك من اهلل تع�لي ال يتحقق ق�صدًا 
من  وغيره�  الزك�ة  في  كم�  العبد  اإلي  الت�صليم  �صمن  في  يثبت  ولكنه  االأ�صي�ء  م�لك  الأنه 

ال�صدق�ت المنفذة .

مقبرة  اأر�س  خال  اأو  للمجاهدين  رباط  اأو  للم�سلمين  �سقاية  �سخ�س  بني  فاإن  هذا  وعلي 
ال�صق�ية  من  الن��ض  ا�صتقي  اإذ  محمد  وق�ل   ، بقوله  يو�صف  اأبي  عند  ملكه  زال  للم�صلمين 
و�سكنوا الرباط ودفنوا في المقبرة زال ملكه وقد اأخذ م�سايخ بخاري بقول الإمام محمد 

لكن المفتي به و الراجح هو مذهب الحنفية وهو قول اأبي يو�صف .

واإنني اأميل اإلي م� ذهب اإليه اأبي يو�صف واأفتي به الحنفية من زوال ملكية الوقف عن الواقف 

83- نه�ية املحت�ج �صرح املنه�ج ، حممد اأحمد الرملي 358/5 ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ) ب ن ، ب ط ( 
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دون احتي�ج اإلي القب�ض قي��صً� علي العتق الأن في كل منهم� تزول ملكية الرقبة من المعتق 
والواقف اإلي اهلل عز وجل . 

الفتراق  م�صلم  فغير  والزك�ة  وال�صدقة  الوقف  قي��ض  من  االإم�م محمد  به  ا�صتدل  م�  اأم� 
الوقف عنهم� ، اإذ فيه ال تنتقل ملكية الرقبة اإلي الموقوف عليه بينم� تنتقل في ال�صدقة 

والزك�ة ، فك�ن قي��صً� عليهم� مع الف�رق84.

العقود التي ي�شترط القب�س في �شحتها :-

يعتبر  التي  هي  العقد  مجل�س  في  الفوري  التقاب�س  فيها  القب�س  ي�سترط  التي  العقود  اإن 
حول  الفقه�ء  خالف  مث�ر  هي  البطالن  عدمه  علي  ويترتب  �صحته�  في  �صرط�  القب�ض 

اإمك�نية عقده� ب�لو�ص�ئل الحديثة لالت�ص�ل ، ونتحدث عن نم�ذج منه�:

اأواًل ال�شرف :-

ال�صرف في اللغة :ال�صرف من ال�صرافة ، وله عدة مع�ني منه� الدفع والوزن والكيل والنقل 
، تقول �صرفت الم�ل اأي اأنفقته و�صرفت الذهب ب�لدراهم اأي بعته85.

ال�صرف في اال�صطالح : هو مب�دلة واقعة علي االأثم�ن بع�صه� ببع�ض 
عند الحنفية : اإن ال�صرف هو بيع م� هو من جن�ض االأثم�ن بع�صه� ببع�ض86

عند الم�لكية : اإن ال�صرف بيع الذهب ب�لف�صة87.
عند ال�ص�فعية : هو بيع النقد ب�لنقد من جن�صه وغيره 88

عند الحن�بلة : م� ك�ن من جن�صين فج�ئز التف��صل فيه يدا بيد وال يجوز فيه ن�صبة89 .
في االقت�ص�د : هو مب�دلة عملة وطنية بعملة اأجنبية ، ويطلق علي �صعر المب�دلة اأي�ص� .

اتفق الفقهاء علي اأنه ي�سترط في �سحة عقد ال�سرف التقاب�س في البدلين قبل التفرق ، 
ق�ل ابن المنذر اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم علي اأن المت�ص�رفين اإذا افترق� قبل 

اأن يتق�ب�ص� اأن ال�صرف ف��صد90.
وا�صتدلوا علي ذلك بم� روى عن عب�دة بن ال�ص�مت ر�صي اهلل تع�لي عنه عن النبي �صلي اهلل 

84- احلي�زة ف العقود ف الفقه االإ�صالمي ، الدكتور نزيه حم�د ، مرجع �ص�بق ، �ض 103-102 
85- معجم مق�يي�ض اللغة ، البن ف�ر�ض ، مرجع �ص�بق ، �ض 342/3 

86- امل�صب�ح املنري ، الأبي املك�رم املطرزي ، �ض 203 ، ط دار الكتاب العربي .  
87- ح��صية الد�صوقي  لالإم�م اأحمد بن عرفة الد�صوقي ، 35/3 ، مرجع �ص�بق 

88- مغني املحت�ج لالإم�م �صم�ض الدين ال�صربيني اخلطيب ، مرجع �ص�بق ، 25/2 

89- املغني البن قدامه ، مرجع �ص�بق ، 29/4 
90- رد املحت�ر علي الدر املخت�ر ، الين ع�بدين ، 49/5- 258 ، مرجع �ص�بق . 
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 ، ب�ل�صعير  وال�صعير   ، ب�لبر  والبر   ، ب�لف�صة  والف�صة  ب�لذهب  الذهب   «  : اأنه ق�ل  عليه و�صلم 
والتمر ب�لتمر ، والملح ب�لملح ، مثاًل بمثل ، �صواء ب�صواء يدًا بيد ، ف�إذا اختلفت هذه االأ�صن�ف 

فبيعوا كيفم� �صئتم اإذا ك�ن يدًا بيد« 
وبم� روي عن عمر عن اأبيه ر�صي اهلل عنهم� اأنه ق�ل : » وال تبيعوا الذهب ب�لذهب اإال مثال 
بمثل ، وال تبيعوا الذهب ب�لورق اأحدهم� غ�ئب واالأخر ن�جز ، و اإن اإ�صتنظرك حتى يلج بينن� 
فال تنتظره اإني اأخ�ف عليكم الرم�ء (91 اأي الرب�لهذا اإذا تعذر علي المت�ص�رفين�لتق�ب�ض 
في المجل�ض و اأرادا االإفتراق ، لزمهم� دي�نة العقد بينهم� قبل التفرق كي ال ي�أثم� بت�أخير 
العو�صين اأو حدهم� ، الأن ال�صرع نهي عن هذا العقد اإال يدا بيد ، و حكم عليه اأنه رب� اإال ه�ء 
بهاء ، فمتي لم يح�سل هذا ال�سرط ح�سل المنهي عنه ، و هو ربا الن�سيئة و هو حرام ، و في 

التف��صخ قبل التفرق في العقد ، فال تلزمهم� �صروطه920
لكن فريق من الم�لكية ا�صتثني من هذه االأ�صل المتفق عليه – هو اإ�ستراط التقاب�س قبل 
التفرق ل�صحة ال�صرف م� لو تفرق� قبل التق�ب�ض عليه ، اأي بم� يغلب�ن عليه اأو اأحدهم� ، 
كن�صي�ن اأو غلط اأو �صرقة من ال�صرف و نحو ذلك ، و ق�ل ال�صيخ علي�ض : و قد تكون الغلبة 

بحيلولة �صيل اأو ن�ر اأو عدو قبل التق�ب�ض و ق�لوا بع�ض بطالن ال�صرف في هذه الح�لة93. 

اأراء الفقهاء حول عقد ال�شرافة بالو�شائل الم�شتحدثة : 

العملة  اإلي تحويل  التع�مل في ال�صرف يتم عبر الحدود ومن ثم تبرز الح�جة  اإن معظم 
من مك�ن اإلي اأخر و يتم التحويل اأم� برقي� اأو بريدي� اأو ه�تفي� اأو عبر التلك�ض اأو الف�ك�ض اأو 
االإنترنت ، و في هذه الح�لة نجد اأن العملة قد ال ت�صل في الح�ل اإلي الطرف ، بل تت�أخر 
وفق� ل�صرعة االإت�ص�ل عبر هذه الو�ص�ئل التكنولوجية مم� يتيح لب�ئع العملة اأن ي�صتفيد من 

توظيف ذلك الم�ل في تلك الفترة94 .

وهذا االأمر اأث�ر اأختالف الفقه�ء حول اإمك�نية عقد ال�صرافة ب�لو�ص�ئل الم�صتحدثة :-

اأوال : المجيزون لعقد ال�شرافة بالو�شائل الم�شتحدثة : 

ذهب بع�ض الفقه�ء اإلي جواز اإجراء عقد ال�صرافة من خالل االت�ص�ل المب��صر في ح�لة 
م� اإذا تم التق�ب�ض بين المت�ص�رفين في نف�ض  مجل�ض عقد ال�صرافة  ، وذلك الأن يكون لكل 

91- �صحيح البخ�ري ، 2/ 761 كت�ب الينبوع ، ب�ب بيع الف�صة ب�لف�صة ، رقم احلديث : 2068 . 
92- املجموع �صرح املهذب ، لالإم�م النووي ، 404/9 ، مرجع �ص�بق . 

93- بداية املجتهد و نه�ية املتق�صد ، االإم�م حممد بن اأحمد بن ر�صد ، 2/ 164 ، ط دار الفكر بريوت . 
94- اأحك�م العقود و البيوع ف الفقه االإ�صالمي ، لل�ص�ئح ، �ض113-112 . 
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 ، واحد من المت�ص�رفين وكيل في مجل�ض العقد المنعقد عن طريق الو�ص�ئل الم�صتحدثة 
بتولي عملية ا�صتالم م� ترتب في ذمه موكله مب��صرة و قبل انقط�ع المجل�ض95. 

ويتم ذلك علي النحو الت�لي اأن يقوم الن�قل لل�صرف بتحديد �صعر ال�صرف اأوال ،و من ثم 
ا�صتالم المبلغ و اإ�صع�ر وكيله في البلد االآخر عن طريق و�ص�ئل االت�ص�ل المب��صر اله�تف 
اأو االإنترنت و في نف�ض مجل�ض العقد بت�صليم المبلغ اإلي  اأو التلك�ض  اأو البريد  اأو الال�صلكي 
�ص�حبه اأو م� ينوب عنه ، و علي اأ�ص��ض �صعر ال�صرف المتفق عليه وقت التع�قد و ا�صتالم 
المبلغ بحيث اأن يمكن لوكيل �ص�حب المبلغ ا�صتالم مبلغ موكله مب��صرة و بدون ت�أخر ، و 
ب�أن التق�ب�ض بين المت�ص�رفين في مثل هذه الح�لة هو تق�ب�ض  ب�لت�لي ف�أنه يمكن القول 
فوري ون�جز م� دام اأنه قد تم في مجل�ض العقد وذلك الأن القب�ض قد يكون فعلي� ) و هو 

القب�ض الحقيقي المح�صو�ض ( و قد يكون حكمي�96. 

الم�نعون لعقد ال�صرافة ب�لو�ص�ئل الم�صتحدثة : ذهب بع�ض الفقه�ء اإلي القول بعدم جواز 
عقد ال�صرافة عن طريق و�ص�ئل االت�ص�ل الحديثة .

مجمع الفقه : قرر مجمع الفقه المنعقد بجده في دورته ال�ص�د�صة اإلي اأنه ال يجوز اإجراء 
عقد ال�سرافة باآليات الت�سال الحديثة ل�ستراط القب�س الفوري97 .

وقد اأفتي البع�ض بعدم جواز التوكيل في القب�ض في ال�صرف فق�ل : ال يجوز اأن تدفع العملة 
الأحد التج�ر في بلد ثم ي�صتلم اأو ي�صتلم وكيله عملة اأخرى بدل منه� في بلد اآخر الأن هذا 
�سرف وال�سرف ي�سترط فيه القب�س في المجل�س ، ولكن من الممكن اأخذ العملة البديلة 

في مجل�ض العقد ثم تحويله اإلي البلد الذي تريد .

و اأي�ص� : الأن الفترات التي يتم فيه� عقد ال�صرف فيه� من خالل الو�ص�ئل الم�صتحدثة لالت�ص�ل 
تتف�وت من و�صيلة اإلي اأخري ، ف�إذا اأراد �صخ�ض تغيير عملة بعملة اأخري فق�م ب�إر�ص�ل حوالة عن 
طريق البريد اإلي اأحد الم�ص�رف الإر�ص�ل العملة التي يريده� فق�م  الم�صرف ب�إر�ص�ل تحويل له 
عن طريق البرق ) التلغراف ( ، ف�إن فترة التحويل البريدي اأطول من التحويل بوا�صطة البرق ، 
و ب�لت�لي ف�إن �صعر ال�صرف في الح�لة االأولي ) البريد ( يقع اأقل من الح�لة الث�نية ) البرق ( 

مم� يتيح فر�صة توظيف العملة االأجنبية لفترة اأطول ، و هذا هو الرب� بعينه . 

95- حكم اإجراء العقود بالآت الإت�سال احلديثة ، علي القرة داعي ، بحث من�سور يف جمل�س الفقه الإ�سالمي ، العدد : 3 اجلزء2 
96- بداية املجتهدو نه�ية املقت�صد ، ابن ر�صد ، 151-150/2 . 

97- القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة ، لعلي اأحمد ال�سالو�س -  طبعة دار اأم القري للطباعة والن�سر ) ط 5 – 1998م ( . 
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في  الوقوع  و  الرب�  تلوث  من  يخلو  ال   ، الم�صتحدثة  ب�لو�ص�ئل  ال�صرافة  عقد  ف�أن  اأي�ص�  و 
المحظور اإذ ت�أخر القب�ض . 

ث�ني� : بيع االأموال الربوية ببع�صه� : 
انتق�ء  و  الحلول  الربوية بجن�صه�  االأموال  – بيع  ي�سترط في �سحة  اأنه  الفقهاء علي  اتفق 
الن�صيئة ، و كذا اإذا بيعت بغير جن�صه� ، و ك�ن� الم�الن الربوي�ن تجمعهم� علة واحدة ، اإال اأن 
يكون احد العو�صين ثمن� و االأخر مثمن� كبيع الموزون�ت ب�لدراهم و الدن�نير.98 و ا�صتدلوا 
علي ذلك بم� ورد عن النبي �صلي اهلل عليه و�صلم انه ق�ل : ) الذهب ب�لذهب ، و الف�صة 
ب�لف�صة ، و البر ب�لبر و ال�صعير ب�ل�صعير ، و التمر ب�لتمر ، و الملح ب�لملح ، مثال  بمثل ، 
اإذا ك�ن يدا بيد(   ، ف�إذا اختلفت هذه االأ�صن�ف فبيعوا كيفم� �صئتم  �صواء ب�صواء يدا بيد 
غير اأن الفقهاء مع اتفاقهم هذه علي ا�ستراط الحلول و انتقاء الن�سيئة و اختلفوا ا�ستراط 
الترابط قبل التفرق من مجل�ض العقد في بيع جميع االأموال و الربوية ببع�صه� علي قولين:-

اأحدهما : لل�سافعية و المالكية و الحنابلة و هو اأنه ي�سترط الترابط قبل التفرق من المجل�س 
الن�صيئة  النهي عن  العقد و ذلك الأن  التق�ب�ض بطل  ، فلو تفرق� قبل  في ال�صرف و غيره 
ثبت في ال�صرف و غيره من بيع الربوي�ت ببع�صهم� ، و تحريم الن�صيئة و وجوب التق�ب�ض 
متالزمان ، اإذ من المحال اأن ي�سترط ال�سارع انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال الربوية 
و يكون ت�أجيل التق�ب�ض في بع�صه� ج�ئزا ، و ال يخفي اأن قوله �صلى اهلل عليه و �صلم ) يدا 
بيد و ه�ء  به�ء (99في �ص�أن بيع االأموال الربوية ال�صتة ب�لكيفية البينة في الحديث اأنه� منه 

ا�ستراط التقاب�س فيها جميعا100101
الثاني : للحنفية ، هو اأنه ل ي�سترط التقاب�س قبل التفرق اإل في ال�سرف اأما في غيره – 
البدل  لأن  التقاب�س  التعيين دون  في�سترط ل�سحته  اأو حنطة–  تمر  اأو  �صعير  كبيع حنطة 
في غير ال�صرف يتعين بمجرد التعيين قبل القب�ض ، و يتمكن م�صتريه بمجرد التعيين من 
الت�سرف فيه و لذلك ل ي�سترط قب�سه ل�سحة العقد ، بخالف البدل في ال�سرف فاإنه ل 
يتعين بدون القب�س ، اإذ القب�س �سرط في تعيينه ، حيث اأن الأثمان ل تتعين مملوكه اإل به ، 

و لذلك ك�ن لكل من الع�قدين تبديله� بمثله� قبل ت�صليمه�102. 
98- مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل ، حلمد عام�س ، �س511/2 ، ت : 1299 ، دار الفكر بريوت ، ط1 ، �صتة 1984 . 

99- امل�صتدرك علي ال�صحيحني ، الأبي عبد اهلل احل�كم ، كت�ب البيوع ، ج2 ، �ض34 ، حديث رقم ) 9251 ( . 
100- �صبق تخريجه ، �ض

101- رو�سة الطالبني و عمدة املتقني ، ليخي بن �سرف الدين النووي ، 3/ 873 ، املكتب الإ�سالمي بريوت ، ط2 ، 5891م ،
102- رد املحت�ر علي الدر املخت�ر ، البن ع�بدين 271/2 -871 . 



محمد الأمين علي محمد

مجلة ت�أ�صيل العلوم 156

اأرى اأن ما ذهب اإليه الجمهور من ا�ستراط التقاب�س في المجل�س في بيع الأموال الربوية 
هي االأولي ب�الأخذ و االعتب�ر عمال ب�لكيفية التي ن�ض عليه� الحديث : ) يدا بيد ( حتي ال 
اإلي الرب� المحرم �صرع� و الذي يبدو لي و  اإلي التف��صل الذي يوؤدي بدوره  يوؤدي الت�أخير 
اهلل اعلم انه ال م�نع �صرع� من عقد االأموال الربوية عن طريق و�ص�ئل االت�ص�ل الحديثة ، 
فاأن الجمهور ي�سترطون التقاب�س في المجل�س في بيع بع�سها ببع�س فاأن هذا ال�سرط ممكن 
تحقيقه مع عقده� ب�لو�ص�ئل الم�صتحدثة وذلك عن طريق التوكيل ، ب�أن يكون لكل واحد من 
المتع�قدين ن وكيل يقوم بعملية القب�ض ني�بة عن موكله ، فمثال » اإذا ق�مت �صركة ب�إر�ص�ل 
ف�ك�ض اإلي اأحدي ال�صرك�ت بطلب �صراء �صفقة من القمح من نوع معين مق�بل �صفقة من 
اأذا تم القب�ض في نف�ض المجل�ض ، ب�أن يكون لكل منهم�  اأو من نوع اآخر يجوز  نف�ض النوع 
وكيل �صواء اأك�ن هذا الوكيل �صخ�ص� » اأم مندوب� » يتمثل في هيئه اأو فرع لهذه ال�صركة في 

البلد االآخر . 

ثالثا : عقد ال�شلم :

في اللغة : ال�صلم له مع�ني كثيرة منه� ال�صلف و يق�ل �صلم و اأ�صلف بمعني واحد.103
تطبيقية  �صورة  اأنه  كم�   ، اال�صتثم�ر  األوان  من   « لون�  يحقق  عقد   : اال�صطالح  في  ال�صلم 

للتع�ون في ظل ال�صريعة االإ�صالمية . 
عند الحنفية : بيع اآجل بع�جل.104

عند الم�لكية : بيع يتقدم فيه راأ�ض الم�ل و يت�أخر الثمن الأجل.105
عند ال�ص�فعية : بيع �صئ مو�صوف في الذمة ببدل يعطي ع�جال.106

عند الحن�بلة : هو عقد علي مو�صوف في الذمة موؤجل بثمن مقبو�ض في مجل�ض العقد .107

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية و ال�سافعية اإلي اأنه ي�سترط في �سحة عقد ال�سلم قب�س 
الم�صلم اإليه راأ�ض الم�ل قبل االفتراق ، ف‘ن تفرق� قبل قب�صه ف�صد العقد .108

وذهب المالكية اإلي اأنه ي�سترط في �سحة ال�سلم قب�س راأ�س المال قبل تفرقهما اأو بعده بمده 

103- ل�ص�ن العرب ، الإبن منظور ، 295/12 ، م�دة » �صلم » 
104- البحر الرائق ، لبن جنيم ، �س:186/6 ، دار املعرفة بريوت ، بدون . 

105- ال�صرح الكبري علي خمت�صر خليل ، الأحمد الديردير ، 3/195 . 
106- رو�صة الط�ليني و عمدة املتقني ، ليحي بن �صرف الدين النووي ، 3/4 ، ط املكتب الإ�سالمي بريوت ، ط2 ، 1405 هـ . 
107- االإن�ص�ف ف معرفة اخلالف عالء الدين للمرداوي ، 84/5 ، ت : 885 ، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت ، ط1 ، �صنة 1377 هـ 

108- الفقه االإ�صالمي و اأدلته ، لوهبة الزحيلي ، �ض: 285 . 
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ي�سيره كاليومين اأو الثالثة ، �سواء كان هذا التاأخير ب�سرط اأو بغير �سرط عمال بالقاعدة 
الفقهية الكلية ) م� ق�رب ال�صئ يعطي حكمه ف�إن ت�أخر قب�صة اأكثر من ذلك بطل العقد ( 

اآراء الفقهاء حول اإمكانية عقد ال�شلم بالو�شائل الم�شتحدثة : 

اأوال المانعون لقعد ال�شلم بالو�شائل الم�شتحدثة : 

مجمع الفقه االإ�صالمي : اأن مجل�ض العقد المنعقد في الفقه االإ�صالمي بجده في المملكة العربية في 
م�ر�ض 1990 قرر : اأنه ل يجوز عقد ال�سلم بالو�سائل الحديثة نظرا ل�ستراط تعجيل راأ�س المال.109

و هذا مبني علي راأي الجمهور الذين ي�صترطون قب�ض راأ�ض م�ل ال�صلم في مجل�ض العقد قبل 
االفتراق خ�صية الوقوع في بيع الدين ب�لدين و هو منهي عنه . 

اأنه في ظل التطور اله�ئل لو�ص�ئل االت�ص�ل الحديثة ، ف�أنه ال م�نع من عقد ال�صلم  و اأرى 
من خالل هذه الأجهزة التي يتم بها الت�سال مبا�سرة لأن عملية ا�ستراط القب�س الفوري و 
تعجيل راأ�ض الم�ل اأمر ممكن عن طريق هذه الو�ص�ئل ف�إنه من الممكن لرب ال�صلم اأن يقوم 
بدفع راأ�ض الم�ل اإلى الم�صلم اإليه الذي تع�قد معه من خالل هذه الو�ص�ئل عن طريق الدفع 
االلكتروني ب�إر�ص�ل �صيك االلكتروني ي�صتلمه الم�صلم اإليه في اللحظة و يعتبر قب�ص� » الأن 

قب�ض ال�صيك قب�ض لمحتواه. 

اأم� الم�لكية فيجيزون ت�أخير دفع راأ�ض الم�ل اإلي ثالثة اأي�م فم� دونه� . 

وبن�ء عليه يجوز عقد ال�صلم ب�لو�ص�ئل الم�صتحدثة الأنه من الممكن عقد راأ�ض الم�ل في اأقل من 
هذه المدة من خالل هذه الو�ص�ئل و هو م� تقت�صيه طبيعية هذا الع�صر في المع�مالت ، بم� 

ال يخ�لف ال�صريعة في القواعد الخ��صة ب�لعقود . 

و  الحق  اإلي  اله�دي  هو  الكت�ب  و  ب�لق�صط  الن��ض  ليقوم  الميزان  و  الكت�ب  اهلل  اأنزل  لقد 
الميزان ، و هو الذي توزن اأعم�ل الخلق فيعرف عدله� من ع�ئله� ، و �صحيحه� من ف��صده� ، 
و ترد الفروع اإلي اأ�صوله� ، و يلحق النظير بنظيره ، و يعطي حكمه مع الجواز و المنع كم� في 
ر�ص�لة �صيدن� عمر ر�صي اهلل عنه الأبي مو�صي االأ�صعري » الفهم الفهم فيم� اأدليه اإليك ، و رد 
عليك مم� لي�ض في القراآن وال �صنة ، ثم ق�ي�ض االأمور عند ذلك ، و اعرف االأمث�ل ، ثم اأعمد 
فيم� تري اإلي اأحبه� اإلي اهلل و اأ�صبهه� ب�لحق ، و لهذايعتبر من الجور و عدم العدل اإلح�ق 
الحرام ب�لحرام ، وكذا عك�صه بحجة رواجه و �صيوعه بين الن��ض ، اأو م�ص�يرته لتطور اأو حكم 

109- االقت�ص�د االإ�صالمي و الق�ص�ي� الفقهية ، علي اأحمد ال�ص�لو�ض ، �ض762 . 
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االأنظمة بموجبه ، و كل تع�مل اأو ا�صتراك ين�في ال�صرع فهو ب�طل ، وقد كثر في هذا الزم�ن التع�قد 
ب�لو�ص�ئل الحديثة علي اختالفه� ، و منه� م� يجري علي اأ�صول ال�صرعية ، و بع�صه� ظ�هر الف�ص�د 
في بع�ض العقود لمع�ر�صته ال�صريعة و قواعده� ، و اإن ا�صتف�دة التع�قد بهذه الو�ص�ئل بين 
الن��ض ال ي�صيره� حجة علي اإطالقه� ، و من هن� ك�ن ال بد من النظر في العقود التي تبرم 
عبر هذه الو�ص�ئل ، و تطبيقه� علي م� ي�ص�كله� من نظ�ئر ، ثم الحكم عليه� ب�لميزان الع�دل 
اإلي تحقيق مق�صد ال�ص�رع  علي �صوء الن�صو�ض ال�صحيحة و القواعد الم�صلمة ، الموؤدية 

علي اأن يكون �صليم� من االأهواء و االأغرا�ض . 
110

تعريف الو�شائل لغة:

هي م� يتو�صل به اإلى ال�صيء ، ويتقرب به اإليه ، والجمع و�ص�ئل ، والو�صيلة جمع و�صيلة .تو�صل اإلي ربه 
، وت�أتي الو�صيلة بمعنى المنزلة والقربة والدرجة والح�جة ، وبمعني  اإليه بعمل  اأي تقرب   ، بو�صيلة 
الرغبة111وق�ل ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم » فمن �ص�أل لي الو�صيلة حلت له �صف�عتي112 ق�ل 
ِهُم اْلَو�ِصيَلَة  ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن اإَِلى َربِّ االإم�م القرطبي في تف�صيره : في قوله تع�لي (اأُوَلِئَك الَّ
113نزلت هذه االآية في نفر من العرب ، ك�نوا يعبدون نفر من الجنيون ، ف�أ�صلم الجنيون ، ولم 

(

ي�صعر الذين ك�نوا يعبدونهم من االإن�ض بذلك فنزلت هذه االآية .

اإليه يطلبون  ويت�صرعون   ، والقربة   ، الزلفة  اأي يطلبون من اهلل  يبتغون   : ابن عب��ض  ق�ل 
الو�صيلة ، اأي الجنة .

وق�ل ابن كثيررحمه اهلل : الو�صيلة هي التي يتو�صل به� اإلي تح�صيل المق�صود واأي�ص� علم 
اأمكنة  اأقرب  اأعلى المنزلة في الجنة ، وهي منزلة النبي �صلي اهلل عليه و�صلم وهي  على 

الجنة اإلي العر�ض114.

وج�ء في �صحيح البخ�ري عن ج�بر ر�صي اهلل عنه ق�ل ، ق�ل ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه 
و�صلم » من ق�ل حين ي�صمع النداء الّلهم رب هذه الدعوة الت�مة وال�صالة الق�ئمة اآت محمد 
الو�صيلة والف�صيلة ، وابعثه المق�م المحمود الذي وعدته حلت له �صف�عتي يوم القي�مة«115. 

110- ل�ص�ن العرب البن منظور ، ، م�دة و�صل 724/11مرجع �ص�بق. 
111- ل�ص�ن العرب ، البن منظور ، 724/11 ، م�دة و�صل

112- اأخرجه م�صلم ف �صحيحه ، 288/1 ، حديث رقم )384( ، كت�ب ال�صالة ب�ب ا�صتحب�ب القول 
113- �صورة االإ�صراء ، االآية 57

114- مق��صد ال�صريعة االإ�صالمية ، لل�صيخ حممد الط�هر بن ع��صور ، �ض 148 ، حتقيق املي�ساوي ،ط1 دار االأنف��ض ، 1999م 
115- �صحيح البخ�ري ، لالأم�م حممد بن اإ�صم�عيل البخ�ري 222/1 ، كت�ب االأذان ، ب�ب الدع�ء عند النداء رقم احلديث 589 .  
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الو�صيلة116 في ا�صطالح االأ�صوليين :-

ق�صم االأ�صوليين الو�ص�ئل ا�صطالح� اإلي ق�صمين ، اأحدهم� : ع�م ، واالآخر خ��ض .

الو�ص�ئل في اال�صطالح الع�م : هي الو�ص�ئل المف�صية اإلي الم�ص�لح والمف��صد ق�ل االإم�م 
القرافي وموارد االأحك�م علي ق�صمين ، مق��صد وهي المت�صمنة للم�ص�لح والمف��صد ، وفي 

نف�صه� و�ص�ئل ، وهي الطرق المف�صية اإليه� .

واإن   ، اللغوي  المعني  مع  ب�لو�ص�ئل  الع�م  اال�صطالح  اتف�ق  التعريف  هذا  من  ويالحظ 
اال�صطالح الع�م للو�ص�ئل يطلق في مق�بل المق��صد ، كم� يدخل في الو�ص�ئل في اال�صطالح 

الع�م اأمران هم�.

اأوًل : الطرق الموؤدية اإلي الم�سالح : كالأ�سباب وال�سروط ال�سرعية .

ث�نيً� : الطرق الموؤدية اإلي المف��صد : ك�لحيلة الب�طلة والذرائع المف�صية اإلي الحرام .

الو�ص�ئل في اال�صطالح الخ��ض : هي الطرق المف�صية اإلي تحقيق م�صلحة �صرعية .

للو�صيلة  خ��ض  هو  اإذ   ، للو�صيلة  اللغوي  للمعنى  تقييد  فيه  اأن  التعريف  هذا  من  ويالحظ 
الموؤدية اإلي الم�ص�لح فقط دون الو�ص�ئل الموؤدية اإلي المف��صد ، كم� اأن الو�ص�ئل ب�لمعنى 
الخ��ض تطلق علي مق�بل الذرائع ، واأن الو�ص�ئل بمعني الخ��ض يدخل فيه� كل م� يتوقف 
واأ�سباب  و�سروط  لوازم  من  المر�سية  الأحكام  وتطبيق  ال�سرعية  الم�سالح  تحقيق  عليه 

و�صيغ واألف�ظ117.

المعنى المق�شود بالو�شائل في البحث:

يحمل  �صيء  اأي  علي  يطلق  الذي  المفهوم  هو  الم�صتحدثة  ب�لو�ص�ئل  المق�صود  المعنى  اإن 
المعرفة بين م�صدر هذه المعرفة والم�صتقبل لهذه المعرفة ، وجمع هذا المفهوم و�ص�ئل ، 
ف�لتلفزيون واالأفالم واأجهزة المذي�ع واأجهزة الت�صجيل » الك��صت« والفيديو ك�صت ، وال�صور 

المطبوعة ، واأجهزة العر�ض ال�صوئية ، تعتبر كله� و�ص�ئل للتخ�طب .

الفرق بين الو�شائل والو�شائط :-

الو�ص�ئط جمع و�ص�طة ، والو�ص�طة بفتح اأوله م�صدر الفعل و�صط ، وو�صط ب�صم عين الفعل 

116- الفروق ، الأبي العب��ض �صه�ب الدين اأحمد بن اأبي العالء امل�صري القرف ، ج1 ، �ض55 ، ط دار املعرفة بريوت ، 
دار اإحي�ء الكتب العربي 

117- القواعد والأ�سول اجلامعة ، لبن �سعدي ، �س : 11-10 
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وفتحه� م�صدر من فعل علي فع�له ، قي��ض مطرد ، والقي��ض في م�صدر فعل الفع�لة ال الفعل 
مم� ج�ء فيه الفع�لة ، ك�لو�ص�مة والقي�مة والمالحة واال�صم : الو�صيط .

ق�ل ابن االأثير118 رحمه اهلل : والو�ص�طة مع�ني منه� : التو�صط في الحق والعدل والح�صب 
والن�صب وال�صرف ، ويق�ل رجل و�صيط اأي ح�صيب في قومه119 .

المتع�ملين  اأو  المتت�بعين  بين  والمتو�صط  المتخ��صمين  بين  المتو�صط  : هو  الو�سيط لغة 

والمعتدل بين ال�صيئين والجمع و�صط�ء120.

وتطلق الو�ص�طة علي العمل الذي يقوم به الو�صيط ، يق�ل تو�صط بينهم اأي عمل الو�ص�طة ، 
و التو�صط في كل �صئ اأعدله.121

و غيره� من  الحديثة ك�الآالآت  الو�ص�ئل  ف�إن   ، الو�ص�ئط  و  الو�ص�ئل  بين  اأنه ال فرق  يبدو  كم� 
الو�ص�ئل الكت�بية ك�لف�ك�ض و م� ي�صبهه من الو�ص�ئل التكنولوجية الحديثة ، اأو اللفظية ال�صوتية 
» ك�لتلفزيون ، و الراديو ، و الك��صت ، و غيره� تلعب دور الو�صيط بين الموجب و الق�بل ، و 

كذلك الو�ص�ئط ف�إن الو�ص�ئط تطلق علي الذي يقوم به الو�صيط بين المتع�قدين ك�لمن�دي .

ن�شاأة الو�شائل الم�شتحدثة و تطورها : 

اأو االإي�ص�ل ، و هو م� يعرف ب�إ�صم ات�ص�ل  اأ�صك�ل االإعالم  اأول �صكل من  ك�نت ال�ص�ئع�ت 
الم�صموع اأو المرحلة ال�صمعية في تطور اأ�صك�ل االت�ص�ل ، و ك�نت االأخب�ر تنتقل من الفم 
اإلي االأذن ، و ب�نتق�له� ك�نت تحور اأو ت�صخم بل تغير و ت�صوه بحيث ت�صيع حقيقته� في اأحي�ن 
كثيرة ، و اإنن� �صنخت�ر بين الواقع و الخي�ل اأو االأ�صطورة ، وفي المجتمع�ت الب�صرية االأولي 
، نجد اأن االأت�ص�ل ك�ن يلبي ح�ج�ت دينية عند االأن�ص�ن ، و لكن ح�ج�ته جديدة ظهرت ، 
حيث بداأت تتكون االأنظمة ال�صي��صية و تمد نفوذه� اإلي اأق�ليم وا�صعة ، ففراعنة م�صر ك�نوا 
ين�صرون اأوامرهم اإلي اأق��صي االأر�ض التي يحكمونه� ، فك�نوا يكتبون مرا�صيهم و ير�صلونه� 
اإلي كل مك�ن ، كم� ك�نوا ي�أمرون بحفر هذه المرا�صم علي جدران المع�بد ليقراأه� الن��ض 
ليكونوا علي علم به� ، و قد عرفت الب�صرية هذه النوع من االت�ص�ل بعد اأن اكت�صف االإن�ص�ن 
الخبر  اأما   . المن�سوخ  اأو  المخطوط  الت�سال  با�سم  منه  المرحلة  ، هذه  و عرفت  الكتابة 

118- �صري اأعالم النبالء ملحمد ابن اأحمد ابن عثم�ن الذهبي – موؤ�ص�صة الر�ص�لة -1422هـ  - 2001م – ج3 –�ض 489 
119- امل�صب�ح املنري ، البي املك�رم املطرزي ، �ض 659 ، مادة » و�سط » ط : دار الكتاب العربي 

120- املعجم الوجيز الإبراهيم مدكور ، �ض 668 ، م�دة و�صط » د : دار الكت�ب العربي .    
121- ترتيب الق�مو�ض املحيط علي طريقة امل�صب�ح املنري ، لط�هر اأحمد الزاوي ، 61/4 ، ج2 ، ط2 ، مطبعة عي�صي الب�يل احللبي . 
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المخطوط فقد ظهر في القرن ال�ساد�س ع�سر ، و اأ�سحي مناف�سا خطيرا للخبر المخطوط 
، ف��صتط�ع االأول ينت�صر علي الث�ني و اأن يحتفظ بم�صتواه في مق�بلة االآخر . 

و هكذا انت�صرت االأوراق الخيرية ، و تطورت اإلى اأن اأ�صبحت �صحيفة ، و ظلت هذه ال�صحيفة 
و�صيلة االت�ص�ل الوحيدة ، اإلى اأن ك�نت الطفرة الكبرى ب�إكت�ص�ف » الال�صلكي » الذي ك�صر 
ح�جز الم�ص�فة والزمن ، ثم تطورت و�ص�ئل االت�ص�ل ب�لطرد و الزمن و االختراع�ت لت�صل 

اإلىاأعلى م�صتوي�ته� من خالل االأقم�ر ال�صن�عية فك�نت تجوب الف�ص�ء ليل نه�ر. 

و  الدولية  التلفيزيون  و  االإذاعية  ال�صبك�ت  ثم   ، ف�لتلفيزيون  الراديو  ثم  ال�صينم�  ب�ختراع  و 
القنوات الف�ص�ئية و االأقم�ر ال�صن�عية ، و�صبكة االإنترنت ، اأ�صبح االإن�ص�ن مح��صر من كل هذه 
الو�ص�ئل مجتمعة يت�أثر فيه� ، و اأ�صبح الع�لم كله قرية �صغيرة و �صوف يم�صي هذا الع�لم الذي 

نعي�ض فيه ع�لم االلتزام ك�مل ، يكون كل اإن�ص�ن فيه مو�صع عن�ية االآخرين و اهتم�مهم122. 

تنق�صم الو�ص�ئل اإلي ق�صمين : و�ص�ئل االت�ص�ل ال�صلكية ، و و�ص�ئل االت�ص�ل الال�صلكية . 

و قد عرف االإتح�د الرو�صي : ب�أنه� عملية اإنتف�ل اأو اإر�ص�ل اأو ا�صتقب�ل الرموز اأو اإ�ص�رات اأو 
كت�ب اأو اأ�صوات اأو معلوم�ت اأي� ك�نت طبيعته� ، بوا�صطة اآلية ب�صرية اأو كهرب�ء ال�صلكية اأو 

اأي اأنظمة الكترومغن�طي�صية اأخري .123

و هذه الو�ص�ئل منه� م� ي�صير عبر كوابل اأر�صية اأو بحرية اأو محط�ت ال�صلكية كبيرة تعتمد 
علي اأجهزة اإر�ص�ل و ا�صتقب�ل اأو مجموع�ت هوائية لكل منه� اأو ت�صتخدم االأقم�ر ال�صن�عية 
كو�صيلة و�صيطة لتحقيق ات�ص�له� هذا و يمكن تق�صيم الو�ص�ئل الم�صتحدثة ثالثة اأق�ص�م : 1/ 
و�ص�ئل النقل المب��صر 2/ و الو�ص�ئل الحديثة لنقل المكتوب مب��صرة 3/ و الو�ص�ئل الحديثة 

لنقل ال�صوت و ال�صورة و الكت�بة مب��صرة. 

1/ الم�ص�ألة االأولي و�ص�ئل النقل المب��صرة : 
و ت�صمل اله�تف و الراديو و التلفيزيون. 

تعريف اله�تف : جه�ز نقل االأ�صوات بوا�صطة �صلك معدني ، و ك�بالت كهرب�ئية عبر االأر�ض اأو البحر 
اأو عن طريق االأقم�ر ال�صن�عية ، و �ص�حب هذا االقتراع هو االأمريكي » جراه�م بل« ع�م 1876م .124

122- و�ص�ئل االت�ص�ل و تطوره� خلليل �ص�ي�ت ، �ض: 9 -11 ، مكتبة الأجنلو امل�سرية ، ط9 
123- االت�ص�الت ال�صلكية و الال�صلكية ف الوطن العربي ، مي�صر حمدون �صليم�ن ، �ض337 ، مركز درا�ص�ت الوحدة العربية ، 1982 م  

124- معجم امل�صطلح�ت االإعالمية ، د. كرم �صلبي ، �ض: 600 وزارة ال�صروق بريوت . 
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اإن�شاء العقد عن طريق الهاتف : 

وال يخفي اأن التلفون ينقل كالم المتحدث فيه بدقة ، في�صمع كل واحد منهم� االأخر بو�صوح 
، وال يختلف الكالم من خالله عن الكالم بدون وا�صطة �صوي عدم روؤية اأحدهم� االأخر ، 
وجود ف��صل ، ف�إذا انتهي عقد م� من خالل اله�تف ، و تم فيه االإيج�ب و القبول مع بقية 
ال�سروط المطلوبة ، فاإنه �سحيح ل غبار عليه ، غير اأن عدم روؤية اأحدهما الأخر ، يجعل 

احتم�ل التزوير و تقليد �صخ�ض اأخر اأمرا واردا.

و عدم روؤية اإحداهم� االأخر لي�ض له عالقة ب�صحة العقود اأو عدهم� ، الأن المطلوب في ب�ب 
العقود �صم�ع االإيج�ب و القبول اأو التق�ئهم� ب�أي و�صيلة ك�نت . و هن�ك عدة و�ص�ئل وردت في 
كتب الفقه�ء يمكن جعله� اأ�صال يق��ض عليه العقد عن طريق اله�تف ، و ذلك لوجود بع�ض 

اأوجه الت�ص�به بينهم� ، و من اأهم تلك الم�ص�ئل : 

1/ م�ص�ألة التع�قد بين �صخ�صين بعيدين ال يري اأحدهم� االأخر ، لكنه ي�صمعه ، يقول االإم�م 
النووي : » لو تن�دي� و هم� متب�عدين و تب�يع� �صح البيع بال خالف » 

اإذا ق�ل �صخ�ض بعت لفالن كذا ، فلم� بلغه الخبر ق�ل قبلت ينعقد العقد الأن النطق   /2
اأقوي من الكت�بة . 

3/ اإن وجود ال�ص�تر بين الع�قدين ال يوؤثر حتي في خي�ر المجل�ض ، و كيف يوؤثر في اإن�ص�ء العقد . 

4/ اإن االأ�ص��ض في العقود هو �صدور م� يدل علي الر�ص� ، ب�صورة وا�صحة مفهومة كم� يدل 
علي ن�صو�ض الفقه�ء و ذلك متحقق ب�له�تف ، حيث اأن التغبير يتم من خالل اللفظ 

الذي محل االتف�ق بين الفقه�ء. 125

مجل�س العقد والتعاقد بالهاتف : 

التع�قد ب�له�تف نوع خ��ض من طرق التع�قد ، حيث يختلف عن التع�قد من الح��صرين في 
بع�ض الوجوه ، كم� يختلف عن التع�قد بين الغ�ئبين عن طريق الكت�بة و المرا�صلة من جميع 
الوجوه ، و نالحظ اأن في مجل�ض العقد في اله�تف لكال الطرفين الرجوع عن اإيج�به عند 
الجمهور قبل �صدور القبول منه م� دام اأنه اأ�صمع االأخر رجوعه ، و لي�ض في ذلك اإ�صك�ل. 126

كم� اأنه يثبت خي�ر المجل�ض للمتحدثين ب�له�تف ، و هو يثبت هذا الحق اإذا ف�رق اأحدهم� 

125- �صرح فتح القدير ، كم�ل الدين الهم�م ، 49/3 ، ت : 861 م : م�صطفي حممد . 
126- فتاوي الهندية امل�سمي بفتاوي العامل كريية 8/3 مطبعة الأمريية ببولك ط : 2 ، 1310هـ . 
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المك�ن الذي تحدث فيه ب�له�تف ، اأو اأن العقد الزم� ، و ي�صقط حق الخي�ر للطرفين بمجرد 
اإنته�ء المح�دثة بينهم� و انقط�ع الخط127. 

تعريف التلفيزيون : و�صيلة من و�ص�ئل االت�ص�ل يعتمد علي ال�صوت و ال�صورة في اآن 

الم�صموعة و خوا�ض  االإذاعة  ، و قد جمعت بين خوا�ض  واحد لكن من طرف واحد فقط 
الو�ص�ئل المرئية ، و قد يكون نقله للحوادث مب��صرا و قد يكون غير ذلك و ين�صب اختراع 
راديو  كملة  الأول مره ع�م 1926م  اختراعه  الذي عر�ض  االنجليزي  يرد«   اإلي«  التلفزيون 
تطلق علي اإر�ص�ل و ا�صتقب�ل الكلم�ت و االإ�ص�رات ال�صوتية علي الهواء ال�صلكي� و يرتبط هذا 
االكت�ص�ف ب�لع�لم م�ركوني الذي نجح في اإتم�م اأول اإر�ص�ل ال�صلكي ع�م 1901 م وفي 1921 

معر�ض اأول اإنت�ج الأجهزة اال�صتقب�ل الراديو في معر�ض ب�ري�ض 

و الراديو �صلعة كو�صيلة تعد من اأهم و �ص�ئل االت�ص�ل و ذلك الأنه يعتمد علي  الكلمة المنطوقة  
ومن هن� فهو يخ�طب ك�فة الفئ�ت من المتعلمين و غير المتعلمين .128

اإن�شاء العقد عن طريق الراديو و التلفزيون :

الموجهة  االإيج�ب�ت  في  �صيم�  وال   ، التلفزيون  و  الراديو  خالل  من  العقود  اإجراء  يمكن 
للجمهور ، فلو عر�ض اأحد من خالل الراديو اأو التلفزيون عر�ص� خ��ص� ببيع �صي معين اأو 
اأو�سح ال�سروط و الموا�سفات المطلوبة للمعقود عليه ب�سكل يزيل الجهالة عنه  اإيجار ، و 
اآخر فيقبله و حينئذ يتم العقد .  اأن يتقدم  اإلي  ، ف�إن هذا االإيج�ب مقبول ، ويبقي ق�ئم� 
وكذلك يمكن اإجراء التع�قد الخ��ض من خالل �صخ�صين عن طريق الراديو ، وذلك الأن 
الركن االأ�ص��صي في العقد هو �صدور االإيج�ب و القبول ، و و�صول كل منهم� اإلي علم االآخر 
و  لل�سروط  م�ستوفية  تكون  بحيث  �سرعية  ب�سورة  العقد  اإجراء  و   ، �سرعا  معتبرة  ب�سورة 
االأرك�ن و خ��صة التق�ب�ض اإن وجد . ف�إذا ك�ن االإعالن في الراديو اأو التلف�ز » االإيج�ب » 

خا�سا اأي لم يكن موجها اإلي الجمهور فللفقهاء �سروط في التعامل مع هذه الم�ساألة . 
1/ ذهب الحنفية و الحنابلة اإلي تقيد جواز العقد و اإبرامه ب�سرط دوام المجل�س.129

2/ ذهب ال�سافعية اإلي ا�ستراط الفورية في قبول العقد .130

127- اإجراء العقود الإت�سال احلديثة ، د. وهيةالزحيلي ، بحث من�سور يف جملة املجمع الفقه الإ�سالمي ، عد
128- املرجع ال�ص�بق نف�صه عدد6 ، ج2 . 

129- رد املخت�ر علي الدر املخت�ر املعروف بح��صية بن ع�بدين ، ملحمد اأمني امل�صهور ب�إبن ع�بدين ، �ض: 21/4 ، ط دار 
الفكر بريوت ، ط2 ، 1386هـ 

130- املجموع ف �صرح املهذب ، ليحي بن �صرف الدين النووي ، 169/9 ، ت : 676 ، دار الفكر بريوت ، بدون . 
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3/ اأم� الم�لكية ف��صترطوا عدم االإعرا�ض عنه و الخروج اإلي غيره عرف�. 131

اأم� الخط�ب الموجه اإلي الجمهور ف�إنه ال ينتهي بل ي�صتمر اإلي اأن يت�صل به القبول اأو يحدث 
ع�ر�ض بقطعه . 

و علي �صوء ذلك : لو ق�ل �صخ�ض في الراديو اأو التلفيزيون بعت هذا لكلمن يريد اأو لفالن 
ب�أولوية  ف�الإعتب�ر  تزاحم  اإذا ح�صل  و   . العقد  تم  فقد   ، القبول  اإليه  بعث  و   ، اأخر  فقبله 

الو�صول اإلي علم الموجب ، و اإذا ك�ن ب�إذن الموجب �صح . 
و االإيج�ب الع�م الذي يقدمه اأحد عبر الراديو و التلفيزيون ال يجوز الرجوع فيه عند الم�لكية ، و 
كذلك االإيج�ب�ت الموجهة للجمهور مثل الجع�لة132، و اإن لم تكن الزمة من حيث هي لكنه� 

تف�صي اإلى اللزوم بحيث اأتى �صخ�ض بم� طلبه الج�عل ، ف�إن الج�عل ملزم ب�لتنفيذ .

و اإجراء العقود بوا�صطة التلف�ز تطور ب�صكل الفت النظر حتي ت�صكيل العديد من �صبك�ت 
التلفزة التج�رية له� فروع في العديد من دول الع�لم . 

الم�شاألة الثانية : و�شائل نقل اللفظ غير المبا�شر 

وهذه الو�ص�ئل ت�صتمل على �صريط الت�صجيل الك��صيت ، و �صريط الفيديو �صواء اأر�صل لع�قد 
اآخر اأو بث عن طريق الراديو اأو التلفزيون اأو الفيديو . ولك ب�أن  يعر�ض الموجب بنود عقده 
و �صروطه من خالل �صريط م�صجل ، فيبعثه اإلي االآخر ف�إذا قبل االآخر ، فقد تم العقد �صواء 

اأر�صل قبوله عن طريق �صريط اآخر اأو ب�أيه و�صيلة اأخري من و�ص�ئل التعبير. 
اإيج�به المتعلق بعقد معين و نوعه عن طريق  ب�إر�ص�ل  وكذلك االأمر فيم� لو ق�م الموجب 
�صريط فيديو ، �صور فيه و هو يتحدث ب�إيج�به ، ف�إذا قبل االآخر في مجل�ض الو�صول ، فقد 

تم العقد �صواء اأر�صل قبوله عن طريق الفيديو اأو اأية و�صيلة اأخري . 

الو�شائل الحديثة لنقل الكتابة :

 ت�صمل هذه الو�ص�ئل : البرقية و التلك�ض و الف�ك�ض حيث تطورت هذه الو�ص�ئل ب�صكل عجيب ، 
حتى اأ�صبح في مقدور االإن�ص�ن اأن ينقل م� كتبه خالل ثوان ، اأو دق�ئق معدودة اإلي المك�ن 
الذي يريده م� دام لديه� جه�ز الف�ك�ض ، اأو التلك�ض ، حيث ينقل حرفي� ، بل الف�ك�ض ينقل 

�صورة منه طبق االأ�صل فيوا�صله اإلي الجه�ز االآخر مهم� ك�ن بعيدا. 

131- الفروق الأحمد اإدري�ض �صه�ب الدين القراف ، �ض: 172/3 ، ت: 648 ط1 ، دار اإحي�ء الكتب العربية الق�هرة ، �صنة 1346هـ
132- اجلعالة : هي التزام جعل اأو اجر معني ملن يقوم بعمل معني بدون حتديد اأمد معني ، و هي عقد جائز غري لزم 

كتقدمي ملن يرد مت�ع� �ص�ئع� اأو غري ذلك – معجم مق�يي�ض اللغة – مرجع �ص�بق –ج1- �ض 36  
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و اأم� حكم العقود من خالل جه�ز الف�ك�ض فهو كحكم التع�قد ب�لكت�بة �صواء ب�صواء ، اإذ اأنه 
ينقل �صورة حقيقة من الخط�ب و التوقيع دون اأي تغير ، اأو تبديل فكم� �صرحن� �ص�بق� ، ف�إن 
جه�ز الف�ك�ض حينم� ت�صع عليه الورقة المطلوب نقله� اإلي اآخر و ت�صغط علي الزر الخ��ض ، 
ف�إنه ي�صوره لك �صورة وير�صله� اإلي الجه�ز الث�ني لتظهر ال�صورة بو�صوح علي الورقة في 

الجه�ز الث�ني .133

و علي اأية ح�ل ف�إن التع�قد بهذه االأجهزة ي�ص�به التع�قد عبر الكت�بة ، وقد �صبق ذكر اآراء 
الفقه�ء في هذه الم�ص�ألة ، لتو�صح حكم اإجراء العقود بهذه الو�ص�ئل الحديثة ال بد من بي�ن 

مجل�ض العقد فيه� ، ووقت تم�م العقد . 

مجل�س العقد في التعاقد بالبرق ، و التلك�س ، و الفاك�س: 

�صواء ك�ن عن  الغ�ئبين  بين  العقد  الم�ص�ألة عند بحثه عن مجل�ض  االإ�صالمي هذه  الفقه  ع�لج 
طريق الكت�بة ، اأو الر�صول ، وال بد من ذكر بع�ض الن�صو�ض للفقه�ء ، ثم التعقب عليه� ب�لتعليق . 

فقد �صرح الحنفية ب�أن االأ�صل هو اإتح�د المجل�ض ، ب�أن يقع االإيج�ب و القبول في مجل�ض 
ق�ل   ، الر�صول  اأو  الخط�ب  الغ�ئبين هو مجل�ض و�صول  بين  التع�قد  لكن مجل�ض  و   ، واحد 
الك��ص�ني134 : » و اأم� الكت�بة فهي اأن يكتب الرجل اإلي رجل : اأم� بعد فقد بعت عبدي فالن� 
منك بكذا ح�صر بنف�صه ، و خ�طب ب�الإيج�ب و قبل االآخر في المجل�ض. » 135 كم� ج�ء في 

الفت�وى الهندية136 : » و الكت�ب و الخط�ب حتى اعتبر مجل�ض بلوغ الكت�ب، الر�ص�لة » . 

و يقول النووي137من ال�ص�فعية » و اإن قلن� : ي�صح – اأي البيع ب�لمك�تبة – ف�صرطه اأن يقبل 
المكتوب اإليه بمجرد اإطالعه علي الكت�ب .... و اإذا �صححن� ب�لمك�تبة ج�ز القبول ب�لكت�بة و 
ب�للفظ ، ذكر اإم�م الحرمين و غيره ....ق�ل الغزالي في الفت�وى : » اإذا �صححن� ب�لمك�تبة ، 

فكتب اإليه فقبل المكتوب اإليه ثبت له خي�ر المجل�ض م� دام في مجل�ض العقد138« 

133- حكم اإجراء العقود االت�ص�ل الحديثة د. علي القراةداغي ، �ض45 ، بحث من�صور في مجلة الفقه االإ�صالمي ، العدد : 6 ج 2 . 
134- هو اأبو بكر ابن م�صعود ابن اأحمد الك��ص�ني الحنفي – كت�ب بدائع ال�صن�ئع في ترتيب ال�صرائع –لالإم�م عالء 

الدين اأبي بكر ابن م�صعود الك��ص�ني–ج1-�ض 5 – ط2 – 1406هـ - 1986م – دار الكتب العلمية – بيروت – لبن�ن 
135- بدائع ال�صن�ئع للك�ص�ئي ، 137/5 . 

136- الفت�وى الهندية ، لل�صيخ نظ�م ، 9/3 ، ط دار اإحياء الرتاث العربي بيوت ، ط4 ، دار �ص�در 
137- النووي : هو اأبو زكري� يحيي بن �صرف الدين بن حممد احلزامي ال�ص�فعي – ولد ف قرية نوي –ع�م 631هـ 

- كت�ب العلم وبن�ء االأمم للدكتور – راغب ال�صرح�ين– موؤ�ص�صة اإقراء الق�هرة – 2007م – طبق�ت ال�ص�فعية – 
مرجع �ص�بق –ج1- �ض 37 . 

138- املجموع ف �صرح املهذب ليحي بن �صرف الدين النووي �ض9 /167 مرجع �ص�بق 



محمد الأمين علي محمد

مجلة ت�أ�صيل العلوم 166

ويظهر من هذه الن�صو�ض ، وغيره� اأن مجل�ض العقد ب�لن�صبة للتع�قد ب�لبرقية ، اأو التلك�ض 
اأو الف�ك�ض ، ف�إذا و�صل وقراأه وق�ل : قبلت ، اأو كتب الموافقة ، فقد انعقد العقد وحينئذ لي�ض 

الإحداهم� الحق في الف�صخ بعد انته�ء المجل�ض .

يقول الك��ص�ني : » واأم� الكت�بة فهي اأن يكتب الرجل اإلي رجل : فقد بعت – كذا منك ، فبلغه 
الكت�ب ، فق�ل : في مجل�صه : اأ�صريت اأي انعقد العقد – الأن خط�ب الغ�ئب كت�بة ، وك�أنه 
ح�صر بنف�صه ، وخ�طب ب�الإيج�ب وقبل االآخر في المجل�ض ، وق�ل ابن ع�بدين139 :« ف�إن قبل 

الغ�ئب �صح العقد140

القب�س بالو�شائل الحديثة :-

اإن اإجراءات العقود بو�سائل الت�سال الحديثة اإنما ت�سح فيما ل ي�سترط فيه القب�س الفوري ، 
اأم� اإذا بيع بمثله ، فال ي�صح العقد ب�لتلفون ، اإال اإذا تم القب�ض ك�أن يكون لكل واحد منهم� 

وكيل للت�صليم عند االآخر اأو عن طريق بنك لدى كل واحد منهم� فيه ر�صيد لكليهم�.

كما دل على ا�ستراط القب�س الفوري ، الأحاديث ال�سحيحة الثابتة ، واإجماع العلماء من 
حيث المبداأ ، منه� الحديث ال�صحيح المتفق عليه . عن اأبي �صعيد الخدري ر�صي اهلل عنه 
ق�ل : » ال تبيع الذهب ب�لذهب وال تبيع الورق ب�لورق اإال مثل بمثل«141. وفي حديث اآخر » 
نهي ر�صول اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم عن بيع الذهب ب�لذهب والف�صة ب�لف�صة ، والبر ب�لبر 
وال�صعير ب�ل�صعير والتمر ب�لتمر والملح ب�لملح اإال �صواء ب�صواء واإذا اختلفت هذه االأ�صن�ف 

فبيعوا كم� �صئتم اإذا ك�ن يدًا بيد142.

الو�شائل الحديثة لنقل ال�شوت وال�شورة والكتابة مبا�شرة :-

ت�صتمل هذه الو�ص�ئل علي اله�تف النق�ل » الموب�يل » والكمبيوتر اإذا ارتبط ب�صبكة االنترنت 
، ويمكن القول ب�أن هذه الو�صيلة هي ال�صبكة الع�لمية العنكبوتية االنترنت ، لقد اأمكن اإزاحة 
هذا المك�ن ب�أكثر من م�ئة دولة ، واختلفت الم�ص�فة التي نف�صل بينه� ، وا�صتط�عت العقول 
اأن تدخل هذه الدول دون جوازات �صفر ، كم� اأمكن اإ�ص�بة ح�جزا الزم�ن والتنقل بين الدول 
في عدة ثوان والتحدث دون مت�عب ، واختالف اللغ�ت ، واأ�صبح الع�لم المترامي االأطراف 

قرية �صغيرة نتيجة ثورة الكمبيوتر ا�صمه� االنترنت . 

139- هو حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز بن اأحمد بن عبد الرحيم » املعروف ب�بن ع�بدين » �صري اأعالم النبالء –ج1-�ض 63 
140- رد املحت�ر علي الدر املخت�ر البن ع�بدين ، 15/4 

141- �صحيح م�صلم ، كت�ب امل�ص�ق�ة ، ب�ب الرب�ء رقم احلديث : 1484 
142- �صحيح م�صلم ، الإم�م م�صلم ، كت�ب امل�ص�ق�ة ، ب�لب ال�صرف وبيع الذهب ب�لورق نقدًا ، رقم احلديث : 1587 
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ب�أنه �صبكة معلوم�ت ع�لمية عب�رة عن مجموعة �صبك�ت  البع�ض  تعريف االنترنت : عرفه 
الح��صب ، مو�صولة مع بع�صه� البع�ض143

وق�ل البع�ض ب�أنه : و�صيلة التوا�صل عبر الكمبيوترات لي�ض اإال144.

فو�صفه�  الع�صر  اإليه� في هذا  ارتقت  التي  تدل علي مك�نته�  البع�ض �صف�ت  عليه�  اأطلق 
البع�ض ب�أنه� مكتبة الع�لم في الع�صر الرقمي145

ال �صك اأن الو�ص�ئل الم�صتحدثة ب�لتع�قد قد لعبت دورا ه�م� ، ال �صيم� في مج�ل التج�رة 
اإجراء مع�مالت  االإلكترونية ، فعن طريقه� يتم توفير المعلوم�ت عن الفر�ض التج�رية و 
الت�صويق و الترويج ، و خدم�ت م� قبل البيع و م� بعده ، و ال�صي�نة و ال�صحن و التفريق ، 
اأو  الم�صترين  و  الب�ئعين  بين  ال�صفق�ت  علي  التع�قد  يتم  االإلكتروني  البريد  ب��صتخدام  و 

الم�صدرين و الم�صتوردين ، و يتم ت�صوية المرفوع�ت المتعلقة ب�ل�صبغة االإلكترونية. 146

و  تزايد م�صتمر  اأنه� في  االإنترنت  �صبكة  تتم عبر  التي  العقود  اأن  المث�ل نجد  �صبيل  فعلي 
انت�ص�ر �صريع ، و هذا النمو و االنت�ص�ر ال�صخم لم يتحقق ع�لمي� اإال لفوائده و مميزاته . 

فوائد التعاقد للو�شائل الم�شتحدثة : 

1/ تخفي�ض تك�ليف ال�صفق�ت مع تخطي العقب�ت و الحواجز الجغرافية التقليدية 

2/ �صهولة اإبرام ال�صفق�ت من خالل الدخول في عالق�ت تع�قدية بين الم�صتري و الب�ئع 
دون و�ص�طة اأفراد اأو �صرك�ت .

3/ �صف�فية و تدفق المعلوم�ت و �صرعته� من خالل �صبكة االإنترنت مم� يوفر معرفة مختلفة 
االأ�صع�ر التن�ف�صية الع�لمية .

4/ �صهولة عملية التع�مل مع البي�ن�ت المتوفرة علي ال�صبكة وبنقر واحد علي الجه�ز ممكن 
تتم عملية البيع وال�صراء147.

143- خدم�ت االنرتنت ، اأحمد ري�ن ، �ض :19 ، من�سورات املجمع الثقايف اأبو ظبي ،ط1 ، �صنة 1997
144- األف ب�ء االنرتنت ، كر�صتي�ن كروملتي ، �ض : 9 ، دار العربية للعلوم بريوت ،ط:1

145- جملة العلوم ، :3�ض : 38 م�ر�ض 1998
146- الأحكام الفقهية للتعامل بالإنرتنت ، لل�سيخ نظام يعقوب ، جملة القت�ساد الإ�سالمي العدد 6 . 

147- املرجع ال�ص�بق نف�صه العدد 6
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عيوب التعاقد بالو�شائل الم�شتحدثة :-

1/ عدم قدرة الم�صتورد علي روؤية ال�صلعة قبل طلب �صرائه�.

2/ احتم�ل حدوث تع�قدات �صورية ب��صتخدام �صبكة االنترنت . 

3/ اإمك�نية ا�صتخدام البط�ق�ت االإئتم�نية المزيفة لل�صراء بوا�صطة �صبكة االنترنت عن �صرقة 
اأرق�م تلك البط�ق�ت ، خالل تداوله� عبر ال�صبكة ، ومن ثم يتحمل اأ�صح�ب تلك البط�ق�ت 

اأعب�ء عملية �صراء ب�ص�ئع اأو الح�صول علي خدم�ت لم يقوموا بطلبه� اأو تنفيذه�148

هوي�ت  ا�صتخراج  وحدة  اإن�ص�ء  خالل  من  االأخيرة  العيوب  هذه  علي  التغلب  اأمكن  اأنه  اإال 
الكترونية لكل من العميل والت�جر والبنك تعمل علي ا�صتخراج هذه الهوي�ت .

هذا ب�لن�صبة للمع�مالت التج�رية ولكن لم يقت�صر االأمر علي هذا النوع من العقود بل تعداه 
اإلي عقود االأحوال ال�صخ�صية حيث اأن الزواج والطالق عن طريق الو�ص�ئل الحديثة اأخذ في 

االنت�ص�ر ف�لزواج عن طريق الح��صب

االآلي يتم عن طريق اإعط�ء الكمبيوتر معلوم�ت عن ال�صخ�ض الذي يريد الزواج رجاًل ك�ن 
اأو اأمراة وعن طريق توافر المعلوم�ت لدي الكمبيوتر عن موا�صف�ت الراغبين في الزواج 
يمكن للح��صب االآلي اختي�ر وتحديد ا�صم الزوج اأو الزوجة المن��صبة ، اأم� ب�لن�صبة ل�صبكة 
المعلوم�ت الدولية االنترنت ف�إن االأمر يختلف عن ب�قي و�ص�ئل االت�ص�ل فهي تتيح االإر�ص�ل 

واال�صتقب�ل وبذلك يمكنه� عقد لق�ءات الكترونية بين االأفراد والجم�ع�ت . 

اأ�صكر اهلل العلي القدير واأحمده اأن وفقني لكت�بة هذا البحث وقبل اأن اأطوي هذا البحث 
اأعر�ض خال�صة ت�صير اإلي اأبرز واأهم النت�ئج والتو�صي�ت :

1/ اأن الفقه االإ�صالمي بمرونته ظل و�صيظل مهم� تغيرت الوق�ئع �صكال« و م�صمون�« �ص�لح� 
الإ�صب�غ قواعده و�صوابطه علي كل م� ي�صتجد من وق�ئع . 

2/ لي�ض في ال�صرع م� يمنع من تقبل م�صتحدث�ت العقود مع مراع�ة عدم مخ�لفه مق�صود ال�ص�رع .

�ص�ئر  �ص�أن  �ص�أنه�  ف�أن  االإنترنت  الحديثة خ��صة  الو�ص�ئل  ا�صتخدام  �صرع� من  م�نع  3/ال 
القنوات الف�ص�ئية الأنه� و�صيلة من و�ص�ئل ال يق�ل فيه� حالل وال حرام ، و اإنم� حرمته� 

ب�لن�صبة لم� ت�صتخدم له 

148- املرجع ال�ص�بق نف�صه العدد 6
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4/ يلزم الحيطة و الحذر وبذل الجهد قبل اأن يحكم علي عقد ب�أنه حالل اأو حرام . 

بالن�سبة  التقليدي  التعاقد  في  ي�سترط  ما  الحديثة  بالو�سائل  التعاقد  في  ي�سترط   /5
للمتع�قدين و المحل و ال�صيغة م�عدا اختالف �صكلي في الو�ص�ئل . 

6/ ال م�نع �صرع� » من التع�قد ب�لو�ص�ئل الحديثة ك�لمرا�صلة و اله�تف و الو�ص�ئل المرئية 
، ول ي�سترط في مجل�س العقد اأن يكون كال المتعاقدين في مكان واحد ، بل هو زمن 

تبليغ الق�بل للموجب 

7/ اأن عدم روؤية اأحد المتع�قدين لالآخر اأثن�ء التع�قد ال يوؤثر على �صحة العقد قي��ص�« على 
التع�قد بين غ�ئبين الذين يف�صل بينهم� �ص�تر . 

1/ يجب اأن تت�ص�فر الجهود لمزيد من البحث و المع�لجة لمثل هذه االأمور الحديثة ، ابتغ�ء 
مر�ص�ه اهلل تع�لي ، تحقيق� لتالوؤم مع متطلب�ت الع�صر،  و مقت�صي�ت التطور . 

2/ من االأف�صل عدم ا�صتخدام الو�ص�ئل الحديثة في االأمور ال�صخ�صية الأنه� و�صيلة فورية ال تدع 
ل�ص�حبه� مج�ال لمواجهة م� بينه و بين اأهله . 

3/ اإن اأعداء االإ�صالم قد نجحوا في ا�صتخدام الو�ص�ئل الحديثة و بخ��صة االنترنت و توظيفه� 
لخدمة دعواتهم الب�طلة في ت�صويه �صور االإ�صالم ، لذلك ف�إن علي االأمة االإ�صالمية اليوم 
اأن ت�صعي لال�صتف�دة من هذه التقنية الحديثة من اأجل ن�صر تع�ليم االإ�صالم و اأحك�مه و 

تع�ليمه كم� نحبه دين� » ع�لمي� » �ص�لح� » لجميع الب�صر في كل زم�نو مك�ن . 
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فهر�س الم�شادر و المراجع : 

اأوال : القراآن الكريم 

ثانيا : كتب التف�شير 

1/ اأحكام القراآن ، لأبي بكر اأحمد بن علي الرازي ، تحقيق محمد ال�ساد قمحاوي ، ط دار 
اإحي�ء التراث العربي بيروت 1405هـ 

2/ الج�مع الأحك�م القراآن ، الأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي ، تحقيق 
اأحمد عبد العليم البردوني ، ط دار ال�سعب القاهرة ، الطبعة الثانية 1372هـ . 

3/ تف�سير القراآن العظيم ، لأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثير ، ط دار الفكر ، بيروت 1401 هـ . 
4/ روح المعاني في تف�سير القراآن العظيم و ال�سبع المثاني ، لأبي الف�سل اللو�سي ، ط دار 

اإحي�ء التراث العربي بيروت . 

ثالثا : كتب الحديث و �شروحه 

1/ الم�صتدرك علي ال�صحيحين ، الأي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الح�كم ، تحقيق م�صطفي 
عبد الق�در عط� ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة االأولي 1411هـ- 1990 . 

2/ �صنن�لبيهقي�لكبرى ، الأبي بكر اأحمد بن الح�صين بن علي البيهقي ، تحقيق محمد عبد 
الق�در عط� ، طبعة دار الب�ز مكة المكرمة 1414هـ -19994 م . 

تحقيق محمد محي   ، ال�صج�صت�ني  االأ�صعث  بن  �صليم�ن  داوود  الأبي   ، داوؤود  اأبي  �صنن   /3
الدين عبد الحميد ، ط دار الفكر ، بيروت . 

4/ �صنن الترمزي ، الأبي عي�صي محمد بن عي�صي الترمزي ، تحقيق اأحمد محمد �ص�كر و 
اآخرون ، ط دار اإحياء التراث العربي بيروت . 

5/ �صبل ال�صالم �صرح بلوغ المرام ، لالإم�م محمد بن اإ�صم�عيل ال�صنع�ني ، تحقيق محمد 
عبد العزيز الخولي ، ط دار اإحياء التراث العربي الطبعة الرابعة بيروت 1379هـ . 

6/�سحيح البخاري ، لالإمام اإ�سماعيل البخاري ، تحقيق د/ م�سطفي ديب البغا ، ط دار 
بن كثير اليم�مة ، بيروت ، الطبعة الث�لثة 1407هـ . 

7/ �صحيح اأبن حّي�ن ، لالإم�م ح�تم بن محمد بن حّي�ن بن اأحمد التميمي ، تحقيق �صعيب 
الرناوؤوط ، ط موؤ�س�سة الر�سالة ، بيروت الطبعة الثانية 1414هـ ، 1993م . 

8/ �سحيح م�سلم ، لأبي الح�سين م�سلم بن حجاج الق�سيري ، وتحقيق فوؤاد عبد الباقي ، ط 
دار اإحي�ء التراث العربي بيروت . 
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رابعا : كتب اللغة العربية و المعاجم : 

1/ الم�صب�ح المنير الأبي مك�رم المطرزي ، طبعة دار الكت�ب العربي . 
2/ النه�ية في �صرح الحديث ، لعز الدين اأبي الح�صن علي بن محمد بن عبد الكريم بن 

االأثير ، المكتبة االإ�صالمية بيروت . 
، تحقيق محمود  الرازي  الق�در  اأبي بكر بن عبد  ت�أليف محمد بن   ، الق�مو�ض  3/ ترتيب 

خاطر ، ط مكتبة لبنان نا�سرون ، طبعة جديدة 1415هـ - 1995م . 
4/ ل�سان العرب ، لأبي الف�سل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي الم�سري ، ط دار 

�ص�در بيروت الطبعة االأولي . 
5/ معجم مقايي�س اللغة ، لأبي الح�سين اأحمد بن فار�س بن زكريا ، ط عي�سي الحلبي ، م�سر . 
6/ مق��صد ال�صريعة االإ�صالمية ال�صيخ محمد الط�هر بن ع��صور ، تحقيق الم�ص�وي ، الطبعة 

االأولي دار االأنف��ض 1999م . 

خام�شا : كتب الفقه : 

1/ االأم ، محمد بن اإدري�ض ال�ص�فعي ، المطبعة االأميرية ببوالق ، الطبعة االأولي 1326هـ . 
2/ الإن�ساف في معرفة الخالف ، عالء الدين المرداوي ، ط دار اإحياء التراث العربي 

بيروت الطبعة االأولي 1377م . 
3/البحر الرائق البن نجيم دار المعرفة بيروت .

4/ العناية بهام�س �سرح القدير ، لالإمام اأكمل الدين محمد بن محمود البابتري، ط دار 
الفكر بيروت . 

5/ الفت�وي الكبرى ، اأحمد بن عبد الحميد بن تميم ،تحقيق ح�صنين محمد مخلوف ، دار 
المعرفة بيروت . 

6/ الفتاوى الهندية ، لل�سيخ نظام و جماعة من علماء الهند ، ط دار اإحياء التراث العربي 
بيروت الطبعة الرابعة ، دار �ص�در بيروت . 

7/ الفروع اأحمد بن اإدري�ض �صه�ب الدين القرافي ، دار اإحي�ء المتب العربية الطبعة االأولي 
الق�هرة 1346هـ 

8/ الفقه االإ�صالمي و اأدلته د. وهبة الزحيلي الطبعة الرابعة دار الفكر �صوري� دم�صق . 
9/ القب�ض و اأحك�مه د. م�صعود �صعد ، طبعة المكتبة ، الطبعة االأولي دار بن حزم 1995م . 
10/ المجموع �سرح المهذب ، تحقيق محمود مطرحي ، ط دار الفكر بيروت الطبعة الأولي 1996م . 
11/ المحرر في فقه بن حنبل ، مجد الدين اأبو بركات ، دار الكتاب العربي بيروت ، ) ب. ت، ب ط ( 
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12/ المغني علي مخت�صر الحرقي الأبي محمد بن عبد اهلل بم قدامه المقد�صي طبعة دار 
الفكر بيروت الطبعة االأولي 1405هـ 

13/ ال�صرح ال�صغير علي اأقرب الم�ص�لك اإلي مذهب م�لك ، الأحمد بن محمد الدريري ، 
تحقيق م�صطفي كم�ل ، دار المع�رف الق�هرة 1392هـ 

دار  ، ط  تحقيق محمد علي�س   ، الدرير  اأحمد  �سيدي  البركات  لأبي   ، الكبير  ال�سرح   /14
الفكر – بيروت . 

15/ المنثور في القواعد للزرك�صي ، الأبي عبد اهلل محمد بن به�در بن عبد اهلل الزرك�صي ، 
تحقيق د. تي�سير فائق اأحمد محمود ، ط وزارة الأوقاف و ال�سئون الإ�سالمية ، الكويت 

الطبعة الث�نية 1405هـ . 
16/ بدائع ال�سانع ، لأبي بكر عالء الدين بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساني ، ط دار الكتاب 

العربي بيروت الطبعة الث�نية 1982م. 
17/ حا�سية الد�سوقي لالإمام بن عرفة الد�سوقي تحقيق محمد علي�س ، ط دار الفكر بيروت . 

18/ حوا�سي ال�سرواني لل�سيخ عبد الحميد ال�سيرواني ط دار الفكر بيروت 
الفكر  دار  ط   )) عابدين  بن  بحا�سية  المعروف   (( المختار  الدر  علي  المحتار  رد   /19

بيروت الطبعة الث�نية .
هالل  تحقيق  البهوتي  يون�ض  بن  من�صور  لل�صيخ   ، االإقن�ع  متن  عن  القن�ع  ك�ص�ف   /20

م�صيلحي م�صطفي هالل دار الفكر بيروت 1405هـ .
21/ مخت�صر خليل ، للعالمة خليل بن اإ�صح�ق بن مو�صي الم�لكي ، تحقيق اأحمد برك�ت ، 

ط دار الفكر بيروت 1415هـ . 
االأولي  الطبعة  بيروت  الفكر  ، دار  ، لمحمد علي�ض  الجليل �صرح مخت�صر خليل  22/ منح 

1984م . 
23/ مغني المحت�ج ، لالإم�م �صم�ض الدين محمد بن اأحمد ال�صربيني الخطيب ، دار الفكر بيروت . 

24/ منهاج الطالبين ، لأبي زكريا يحي بن �سرف النووي ، ط دار المعرفة بيروت . 
25/ نهاية المحتاج : في �سرح المنهاج لل�سيخ محمد بن اأحمد الرملي ط م�سطفي البابي 

الحلبي الق�هرة 1938م . 
�شاد�شا : كتب فقهية و اأ�شولية حديثة : 

1/ العقد في الفقه االإ�صالمي اأ. عبد الغف�ر اإبراهيم �ص�لح ، طبعة 2002م -2003م 

2/المدخل في التعريف بالفقه الإ�سالمي اأ.د م�سطفي �سلبي ط دار التاأليف 1383هـ ، دار 
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النه�صة العربية بيروت الطبعة االأولي 1981م . 

3/ المدخل لدرا�سة بع�س النظريات في الفقه الإ�سالمي د. عبد الودود ال�سربتي ، ط دار 
المطبوع�ت الج�معية ، االإ�صكندرية 1997م . 

4/ المكلية و نظرية العقد في ال�سريعة الإ�سالمية ، ال�سيخ محمد اأبو زهرة ، ط دار الفكر 
العربي ، الطبعة الث�لثة 1996م . 

5/ مبداأ الر�سا في العقود ، علي محي الدين الغرة داعي ، ط دار الب�سائر ، بيروت الطبعة 
االأولي 1985م. 

�شابعا : االقت�شاد االإ�شالمي 

1/ الحيازة في العقود د. نزيه حماد ط دار البيان دم�سق ، الطبعة الأولي 1398هـ . 
2/ القت�ساد الإ�سالمي و الق�سايا الفقهية المعا�سرة د. علي اأحمد ال�سالو�س ، ط دار اأم 

القرى للطب�عة ، ن�صر  دار التقوي بلبي�ض ، الطبعة الخ�م�صة 1998م . 
3/ االأحك�م الفقهية للتع�مل ب�النترنت ، مجلة االإقت�ص�د االإ�صالمي ، ال�صيخ نظ�م يعقوب ، 

مجلة االقت�ص�د االإ�صالمي العدد 6. 
4/ مجلة الأحكام العدلية ، جمعية المجلة ، تحقيق نجيب هوانيني ، ط كار خانه تجارت 

مكتبة االآداب بيروت 1877م 
5/ مجلة الفقه االإ�صالمي ، مجمع الفقه االإ�صالمي العدد ال�ص�د�ض و ال�ص�بع . 

6/ المو�صوعة الفقهية وزارة ال�صئون و االأوق�ف اال�صالمة ، الجزء 30، ط1 دار ال�صفوة 1994م 
7/المو�صوعة الفقهية الكويتية ال�ص�درة عن وزارة االأوق�ف وال�صئون االإ�صالمية ، الكويت 

الطبعة االأولي 1414هـ - 1994م 
8/ ق�سايا فقهية في المال والقت�ساد د. نزيه حماد ، ط دار القلم دم�سق .

كتب في تكنولوجيا االت�شال :-

1/ االت�ص�الت�ل�صلكية والال�صلكية في الوطن العربي اأ. مي�صر حمدون طبعة مركز درا�ص�ت 
الوحدة العربية 1982م 

2/ معجم الم�صطلح�ت االإعالمية د. اأكرم �صلبي – وزارة ال�صروق – بيروت 
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الرجوع عن االإقرار في جريمة الزنا فقهًا وقانونًا

د.كم�ل عبد اهلل اأحمد المهالوي )1(

م�صتخل�ض البحث

الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على اإم�م المر�صلين �صيدن� وموالن� محمد وعلى 
اآله و�صحبه اأجمعين.

 الختالف اأحك�م المح�كم العلي� في اأثر االإقرار المرجوع عنه على جريمة الزن� ج�ء هذا 
البحث بعنوان )الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن� فقهً� وق�نونً�(، وتكمن اأهمية المو�صوع 
في الآتي: الإقرار عمدة الثبات، الرجوع عن الإقرار له اأثر في ا�سقاط العقوبة اإذا كانت 
ثابتة بالإقرار وحده، لتحقيق الأهداف الآتية: معرفة الإقرار و�سروط المقر، ومعرفة اأثر 
الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن�، معرفة طريقة عمل المح�كم ال�صودانية عند الرجوع 
عن االإقرار في جريمة الزن�، من اأجل االإج�بة على االأ�صئلة االآتية: م� هو االإقرار؟، وم� هي 
�صروطه؟، م� هو اأثر الرجوع عن االإقرار على الزن�؟، م� هي المب�دئ التي اأر�صته� المح�كم 
ال�صودانية بخ�صو�ض الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن�؟، اتبع الب�حث المنهج اال�صتقرائي 
والتحليلي والمق�رن وذلك لطبيعة البحث، وخرج البحث ب�لنت�ئج االآتية: االأ�صل في الحدود 
اأن تدراأ ب�ل�صبه�ت، الرجوع عن االإقرار في اأي مرحلة من مراحل الدعوى الجن�ئية �صبهة 
تدراأ الحد، من تف�صيرات الرجوع عن االإقرار ادع�ء االإكراه، عقوبة الزاني المح�صن الرجم 
في �ص�لح الج�ني اإذا ك�ن الجريمة ث�بتة ب�إقراره فقط تتيح له فر�صة الرجوع عن اإقراره 
حتى اأثن�ء التنفيذ، كم� اأو�صى الب�حث ب�الآتي: على الم�صرع ال�صوداني الن�ض �صراحة على 
اأن الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن� �صبهة تدراأ الحد في اأي مرحلة من مراحل الدعوى 
الجن�ئية، اإلغ�ء عقوبة ال�صنق حتى الموت للزاني المح�صن والرجوع للن�ض ال�ص�بق االإعدام 

رجمً�، الأنه يتن��صب مع م�صقط�ت عقوبة الزن�.

1 - اأ�صت�ذ الفقه املق�رن امل�ص�رك كلية ال�صريعة - مدين
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مقدمة:

الحمد هلل رب الع�لمين حمد ال�ص�كرين الم�صتغفرين وال�صالة وال�صالم على المبعوث رحمة 
للع�لمين �صيدن� وموالن� محمد ال�ص�دق االأمين واآله واأ�صح�به اأجمعين اأم� بعد:

اإن االإقرار عند اأهل الق�نون والفقه هو �صيد االأدلة ولذلك ي�أخذ المرتبة االأولى في االثب�ت، 
وعند وجود االإقرار وانعدام االأدلة االأخرى يكون االإقرار قد ت�صيد الموقف اإذا �صدقه الواقع 
فتكمن الم�صكلة في الرجوع عنه ومدى اأثر هذا الرجوع على الدعوى الجن�ئية خ��صة جرائم 
الحدود، وهن� نتكلم عن حد الزن� ولذلك ج�ء هذا البحث بعنوان)الرجوع عن االإقرار في 

جريمة الزن� فقهً� وق�نونً�(.

اأ�شباب اختيار المو�شوع:

1/ اختالف اأحك�م المح�كم العلي� في اأثر االإقرار المرجوع عنه.

2/ تزويد مكتب�ت المح�كم ببحث لعله يعين الق�ئمين على تنفيذ الحدود اال�صتف�دة منه.

اأهمية المو�شوع:

تكمن اأهمية المو�صوع في:

1/ االإقرار عمدة االثب�ت .

2/ الرجوع عن الإقرار له اأثر في ا�سقاط العقوبة اإذا كانت ثابتة بالإقرار وحده.

اأهداف المو�شوع:

يهدف المو�صوع اإلى:

1/ معرفة الإقرار و�سروط المقر.

2/ معرفة اأثر الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن�.

3/ معرفة طريقة حكم المح�كم ال�صودانية عند الرجوع عن االإقرار في جريمة الزن�.

م�شكلة البحث:

تكمن في معرفة الإقرار و�سروط المقر والمبادئ التي اأر�ستها المحاكم ال�سودانية، والتي 
تتلخ�ض في الت�ص�وؤالت الت�لية: 

1/ ما هو الإقرار؟ وما هي �سروط المقر؟
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2/ م� هو اأثر الرجوع عن االإقرار على الزن�؟

في  االإقرار  عن  الرجوع  بخ�صو�ض  ال�صودانية  المح�كم  اأر�صته�  التي  المب�دئ  هي  م�   /3
جريمة الزن�؟

منهج البحث:

اأتبع الب�حث المنهج اال�صتقرائي والتحليلي والمق�رن وذلك لطبيعة البحث، حيث يتم ا�صتقراء 
الن�صو�ض الق�نونية وال�صوابق الق�ص�ئية والفقه االإ�صالمي وتحليل ذلك مع المق�رنة.

هيكل البحث:

لغر�ض الدرا�صة تم تق�صيم البحث اإلى مقدمة وثالثة مب�حث ) المبحث االأول: في االإقرار 
والمبحث الث�ني: في جريمة حد الزن� والمبحث الث�لث: في اأثر الرجوع عن االإقرار( وخ�تمة 

ت�صمنت اأهم النت�ئج والتو�صي�ت.
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االأول : االإقرار

المطلب االأول: مفهوم االإقرار

اأواًل: تعريف االإقرار لغة:

وقـــــــوله  مك�نه  في  يتقــــــ�ر  وم�  �ص�كـــــن  قــــــ�ر  فالن  ليقر  مقره  في  ال�صيء  اأقررت  الثبوت،  هــــو 
َلىِحيٍن {2 اأي قرار وثبوت القرار في المك�ن تقول منه قررت  َوَمَت�ٌع�إِ ُم�ْصَتَقرٌّ تعــــ�لى: }َوَلُكْمِفي�الأَْر�صِ

ب�لمك�ن ب�لك�صر اأقر قرارًا اأي�صً� ب�لفتح اأقر قرار اأو قرورًا وقر ب�لمك�ن يقر ويقر االأولى اأعلى3 .

ثانيًا: تعريف االإقرار ا�شطالحًا فقهيًا:

فهو اإخب�ر �صخ�ض عن ثبوت حق للغير عليه4. كذلك هو اإخب�ر �صخ�ض عن ثبوت الحق فيم� 
م�صى على نف�صه.اإخب�ر عن حق ث�بت على المخبر لغيره. وي�صمى االإقرار اعترافً�5.اإخب�ر 

�صخ�ض بحق �ص�بق لغيره6.االعتراف ب�لحق، ويكون لفظً� وكت�بة واإ�ص�رة مفهمة7.

 من هذه التع�ريف نقول اأن االإقرار: ) اإخب�ر عن ثبوت حق للغير على نف�صه فيم� م�صى ال 
اإن�ص�ء الحق ابتداء،ويكون لفظً� وكت�بة واإ�ص�رة مفهمة،وي�صمى االإقرار اعترافً�(.

ثالثًا: تعريف االإقرار ا�شطالحًا قانونًا:

هو  )1( االإقرار  الفقرة   1994 ل�صنة  ال�صوداني  االثب�ت  ق�نون  من  الم�دة)15(  عرفته 
اعتراف �صخ�ض بواقعة تثبت م�صئولية مدعى به� عليه8.  

هو اخب�ر �صخ�ض بواقعة مجرمة من �ص�أنه� اأن تنتج اآث�رًا ق�نونية �صده مع ق�صده9.كذلك هو 
اعتراف ال�صخ�ض بعب�رات وا�صحة بوق�ئع من�صوبة اإليه كله� اأو بع�صه�10. هو اإخب�ر المكلف 

المخت�ر �صراحة بحق عليه لغيره على وجه اليقين11.

2-  �صورة البقرة االآية )36(.
3  - ل�سنان العرب،اإبن منظور ، موؤ�س�سة التاريخ العربي ــ دار اإحياء الرتاث العربي ط3 بريوت لبن�ن، 1413-1993م – 111/11.

4-   فتح القدير، كم�ل الدين حممد بن عبد الواحد ال�صيوا�صي املعروف ب�بن الهم�م )املتوفى : 861هـ(، 242/19 
)املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع(.

5-   الفقه املنهجي على مذهب االإم�م ال�ص�فعي رحمه اهلل تع�لى، الدكتور م�صطفى اخلن و الدكتور م�صطفى البغ� وعلي ال�صربجي، 202/8.
6-  ح��صية اإع�نة الط�لبني، اأبو بكر )امل�صهور ب�لبكري( بن حممد �صط� الدمي�طي )املتوفى : بعد 1302هـ(، ] هو ح��صية على 
حل الفاظ فتح املعني ل�سرح قرة العني مبهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز املعربياملليباري )املتوفى : 987 هـ( [،14/4.

7-  �صرح زادامل�صتقنع، حممد بن حممد املخت�ر ال�صنقيطي، 3/416، )املكتبة ال�ص�ملة غري مط�بق للمطبوع(.
8-  ق�نون االإثب�ت ال�صوداين ل�صنة 1994م.

ـ 2000م �ض 93، اأحك�م االثب�ت، دكتور ر�ص� املزغني طبعة 1985م، �ض152. 9-   طرق االإثب�ت ف الق�نون ، مرجي دليلة – اجلزائر 1991مـ 
10 – حجية الإعرتاف كدليل اإدانة، قدري عبدالفتاح ال�سهاوي ط1 - 2005م �ض2

11  - �سرح قانون الإثبات ، عثمان حيدر اأبوزيد ط1 2007م من�صورات ج�معة ال�صودان املفتوحة �ض111، �صرح ق�نون 
االثب�ت ال�صوداين ل�صنة 1994م، د. ح�ج اآدم ح�صن الط�هر، الطبعة الث�نية 2003م، �ض42.
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وعرفت المحكمة العلي� االإقرار في �ص�بقة حكومة ال�صودان �صد توبي علي اأحمد )م ع/م 
ك/1972/116( اأنه االأقوال ال�ص�درة عن المتهم في جريمة بوق�ئع تدل �صراحة ارتك�به 

لتلك الجريمة12.
بواقعة من  وا�صحة،  بعب�رات  ال�صخ�ض،  االإقرار: )اعتراف  تعريف  القول يمكن  وخال�صة 
�ص�أنه� اأن تنتج اآث�رًا ق�نونية �صده مع ق�صده،واأن تعتبر هذه الواقعة ث�بتة في حقه بحقيقة 

الوق�ئع المن�صوب اإليه كله� اأو بع�صه�(.

المطلب الثاني: حجية االإقرار:

اأواًل: حجية االإقرار في الفقه االإ�شالمي:

لي�ض  ؛  االأدلة  االإقرار �صيد   .
به13 اأقر  ل�صروطه يكون حجة فيم�  االإقرار م�صتوفيً�  متى ك�ن 

بال�سرر  نف�سه  على  وي�سهد  اإقراره  لقبول  الإقرار  �سروط  فيه  تتوافر  عاقل  �سخ�س  هناك 
اإال اإذا ك�ن �ص�دقً�، ومن هن� فهو اأقوى الحجج، وقد اأخذ اهلل االإقرار على اأنبي�ئه وعب�ده 

وخلقه، كم�  ق�ل تع�لى: } ِمنچ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
چ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
فهو خبر يحمل ظ�هره�ل�صدق  االإقرار15.  االأعراف: 172 {14ويدل ذلك على عظم حجية 
والكذب، ولظهور رجح�ن ج�نب ال�صدق فيه ك�ن حجة، اإذ اأنه غير متهم فيم� يقر به على 
نف�صه16.واالإقرار حجة علي المقر يوؤخذ به ويحكم عليه بمقت�ص�ه وهو اأقوى االأدلة اإذ الع�قل 

ال يقر ع�دة وال يرتب حق� للغير على نف�صه اإال اإذا ك�ن �ص�دق� في اإقراره17.
اإذن متى �صدر االإقرار من هو اأهاًل له ب�صروطه التي و�صعت له وبدون اأن تعتريه �صبهة يكون 

حجة ق�طعة.
ثانيًا: حجية االإقرار في القانون:

ن�صت الم�دة)21( الفقرة)3( على: )ال ي�صكل االإقرار في الم�ص�ئل الجن�ئية بينة ق�طعة 
12-   جملة الأحكام الق�سائية 1972، �ض206.

13-   درر احلكام �سرح جملة الأحكام، علي حيدر، حتقيق تعريب: املحامي فهمي احل�سيني، النا�سر : دار الكتب 
العلمية، مك�ن الن�صر : لبن�ن / بريوت، 290/4.

14-   �صورة االأعراف االآية)172(.
15-  �صرح زاد امل�صتقنع، حممد بن حممد املخت�ر ال�صنقيطي، 416/4.

16-   املو�صوعة الفقهية الكويتية، �ص�در عن : وزارة االأوق�ف وال�صئون االإ�صالمية – الكويت، الطبعة : ) من 1404 - 1427 هـ(، تنبيه : 
تراجم الفقهاء يف الأ�سل الورقي ملحقة باآخر كل جملد ، فُجمعت هنا - يف هذا الكتاب الإلكرتوين - يف اآخر املو�سوعة تي�سريا للو�سول 
اإليه� ، مع احلف�ظ على ترقيم ال�صفح�ت، 48/6، املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة بالأنظمة املعمول بهايف اململكة العربية ال�سعودية، 

�صعود بن عبد الع�يل الب�رودي العتيبي، ع�صو هيئة التحقيق واالدع�ء الع�م ـ فرع منطقة الري��ض، الطبعة : الث�نية 1427، 133/1.
17-   مو�صوعة الفقه االإ�صالمي، اإعداد : وزارة االأوق�ف امل�صرية، 48/1.
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واإذا ك�ن  الق�ص�ئي  االإقرار  اأن  اأو اعترته �صبهة (18. وهذا يدل على  اإذا ك�ن غير ق�ص�ئي 
�ص�لم من �صبهة االإكراه ونحوه� حجة ق�طعة.

االإقرار حجة ك�ملة في اإثب�ت الحق اأو التهمة في حق المقرواليحت�ج اإلي من يوؤيده  ويعرف 
االإقرار ب�أنه �صيد االأدلة وهذا اأمر ال�صك فيه بترجيح �صدقه متى م� �صدر ممن له الوالية 

الك�ملة على نف�صه وم�له19.
االإقرار في الق�ص�ي� الجن�ئية بينة ق�طعة في مواجهة المقر اإال اإذا ك�ن غير ق�ص�ئي، اأو ك�ن 
اأم�م الق��صي في مجل�ض الق�ص�ء.  ق�ص�ئيً� واعترته �صبهة، ف�الإقرار الق�ص�ئي هو الذي يكون 
واأم� االإقرار غير الق�ص�ئي، هو اأي اإقرار يدلي به المتهم اأم�م اأي �صخ�ض ب�صفته الع�دية، اأو 
الر�صمية خ�رج المحكمة. ج�ء في �ص�بقة حكومة ال�صودان �صد محمد ف�صل اهلل واآخر )م ع/ م 
ك/ 1988/108(، اأن االإقرار غير الق�ص�ئي هو كل اإقرار لم يحدث في مجل�ض الق�ص�ء الذي 

يق�صي في الم�ص�ألة المعنية ب�الإقرار، وال يكون حجة اإال اإذا ع�صد ببين�ت اأخرى 20.
   ف�الإقرار متى ا�صتوف �صروطه و�صدر من هو اأهاًل له ولم يعتريه اإكراه اأو خط�أ في الوق�ئع، 

ولم يرجع عنه �ص�حبه يكون حجة ق�طعة.
المطلب الثالث:�شروط المقر:

اكتفى الباحث في هذا المطلب ب�سروط المقر وذلك لطبيعة البحث، اأما فيما يتعلق ب�سروط 
االإقرار االأخرى فهي مرتبطة ب�لم�ص�ئل المدنية لم يتطرق له� الب�حث منعً� لالإط�لة.

اأوًل: �سروط المقر في الفقه الإ�سالمي:
اأورد الفقه االإ�صالمي �صروطً� للمقر التي تتمثل في21:

1 ــــ ان يكون المقر ع�قاًل ، فال ي�صح اإقرار زائل العقل ك�لمجنون اأو المعتوه اأو المغمي عليه 

18-   ق�نون االثب�ت ال�صوداين ل�صنة 1994م امل�دة)21(/3.
اأحك�م  –الق�هرة-�ض95،  –حال املتهم يف جمل�س الق�ساء، �سالح اللحيدان ط3-1405-1985م مط�بع الطوبجي   19

االثب�ت، مرجع �ص�بق �ض161.
20-   جملة الأحكام الق�سائية 1989م، �ض167.

21-   ح��صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، حممد بن اأحمد الد�صوقي )املتوفى : 1230هـ(، 174/14، ) املكتبة ال�ص�ملة 
الق�هرى  ال�صربينى اخلطيب  اأحمد  بن  الدين حممد  �صم�ض  �صج�ع،  اأبي  األف�ظ  االإقن�ع ف حل   ،) للمطبوع  موافق  غري 
ال�ص�فعي، 76/6، الفقه املنهجي على مذهب االإم�م ال�ص�فعي رحمه اهلل تع�لى، الدكتور م�صطفى اخلن و الدكتور م�صطفى 
ِطيِب )) حا�سية البجريمي على اخلطيب ((، �سليمان بن  َ ِح اخلخْ ِبيِب َعَلى �َسرخْ َ َفُة احلخْ البغ� وعلي ال�صربجي، 205/8، حُتخْ
عمر بن حممد البجريمي )املتوفى : 1221هـ(، )ح��صية على كت�ب اخلطيب ال�صربيني امل�صمى االإقن�ع ف حل األف�ظ اأبى 
�صج�ع (، 279/8، ) املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع (، ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع، حممد بن �ص�لح بن حممد 
العثيمني )املتوفى : 1421هـ(، دار الن�سر : دار ابن اجلوزي، الطبعة : الأولى، �سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ، 483/15. 
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اأوالن�ئم لفقدان اأهلية االلتزام ب�لن�صبة لهم الأن هوؤالء واأمث�لهم اليملكون القدرة على 
فهم الخط�ب وال القدرة على االأداء ب�لت�لي ي�صقط عنهم التكليف.

2 ــــ اأن يكون المقر مخت�رًا ، ف�إن ك�ن مكرهً� لم يوؤخذ ب�إقراره ويعتبر االإن�ص�ن مكرهً� اإذا 
تعر�ض ل�صرر كبير يلحقه ب�أي وجه من الوجوه وي�صعب عليه تحمله �صواء ك�ن االإكراه 

ب�ل�صرب اأو اأخذ الم�ل اأو النيل من القريب اأو ب�لوعيد.
ـــ اأن يكون المقر غير محجور عليه ، ي�سترط اأن يكون المقر غير محجور عليه بمايمنع من  3ـ 
نف�ذ الت�صرف�ت التي اأقر به� ف�إن اأقر ال�صفيه اأو المدين المحجور عليه عليهم� بم�ل 
اأهلية المقر الم�صححة  ل�صخ�ض  ف�إن االإقرار يتوقف حتى يفك الحجر وذلك لقي�م 

لعب�رته وقت االإقرار غير اأنه وجد م�نع الحجر ف�ذا زال الم�نع ظهر اأثر االإقرار.
4 ـــ اأن يكون المقر ب�لغً� ، اأي ظهرت عليه عالم�ت البلوغ الطبيعية لمن بلغ �صن الخ�م�صة 

ع�صر من عمره.
5- واأ�ص�ف الحنفية الحرية22.

ثانيًا: �شروط المقر في القانون: 

ج�ء في الم�دة )19ـ( الفقرة )1( من ق�نون االثب�ت ال�صوداني ل�صنة 1994م، ) ي�سترط في المقر 
اأن يكون ع�قاًل ومخت�رًا وغير محجورعليه وب�لغً� �صن الم�صئولية التي ين�ض عليه� الق�نون( .

وج�ء تعريف الب�لغ في الم�دة )3( من الق�نون الجن�ئي ال�صوداني ل�صنة 1991م ) » ب�لغ »  يعنى 
الخ�م�صة ع�صرة  اأكمل  قد  وك�ن  الق�طعة  الطبيعية  ب�الأم�رات  الحلم  بلوغه  ثبت  الذي  ال�صخ�ض 

من عمره ، ويعتبر ب�لغً� كل من اأكمل الث�منة ع�صرةمن عمره ولو لم تظهر عليه اأم�رات البلوغ(.

لم يكن هناك فرق في �سروط المقر بين الفقه الإ�سالمي والقانون �سوى زاد الفقهاء �سرط 
الحرية، وهذا ال�سرط لم ي�سترطه القانون لعدم وجود الرق في ال�سودان ونخل�س من ذلك 

اأن �سروط المقر هي �سروط التكليف اإ�سافة اإلى عدم الحجر عليه.

22-   البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن جنيم ، املعروف بابن جنيم امل�سري )املتوفى : 
970هـ(، 457/19، ) املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع (.
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المبحث الثاني

 جريمة حد الزنا 

المطلب االأول: مفهوم الحد:

وفالن  ب�الآخر  اإحداهم�  يختلط  لئال  �صيئين  بين  الح�جز  لغة:  الحد  تعريف  اأواًل: 

محدود اإذا ك�ن ممنوعً� ك�أنه منع الرزق فيق�ل للبواب حداد لمنع الن��ض من الدخول23.

ثانيًا : تعريف الحد ا�شطالحًا فقهيًا:

و�صميت العقوب�ت المقدرة حدودًا الأنه� تمنع ال�صخ�ض من الوقوع في الجريمة ، وحدود اهلل 
مح�رمه الأنه� ممنوع عنه�، فخرج التعزير لعدم التقدير وخرج الق�ص��ض رغم اأنه مقدرًا 

الأنه حق العبد فالي�صمى حدًا24.

الحد هو العقوبة التي قدره�ال�صرع وجبت لحق اهلل تع�لى وهذا راأي جمهور الفقه�ء وعليه 
رتبوا اأبواب العقوب�ت في كتبهم25.

ف�لحد هو م� ثبت بدليل قطعي وله عقوبة مقدرة، م� عدا الق�ص��ض، على الراجح اأنه لي�ض 
من الحدود فن�صتطيع اأن نعرفه بـ) هو م� ثبت بدليل قطعي وله عقوبة مقدرة وال يجوز فيه 

العفو الع�م اأو الخ��ض م� عدا حد القذف(

ثالثًا: تعريف الحد قانونًا:

لم يذكر الق�نون الجن�ئي ال�صوداني ل�صنة 1991م تعريفً� للحد واإنم� اكتفي بذكر الحدود 
في م�دة التف�صيرات الم�دة )3( بقوله )»جرائم الحدود » تعنى جرائم �صرب الخمر والردة 

والزن� والقذف والحرابة وال�صرقة الحدية (.في هذه الح�لة ي�ص�ر اإلى التعريف الفقهي.

المطلب الثاني: مفهوم الزنا:

لواحدة  قي��ض فيه�  تت�ص�يق وال  المعتل ال  والحرف  والنون  الزن�  الزنا  لغة :زني  1/تعريف 

على اأخرى ف�الأول الزن� معروف، ويق�ل اأنه يمد ويق�صر ويق�ل في الن�صبة اإلى زن� زنويي وهو لزنيه 
وزنية، والفتح اأف�صح، ويق�ل زن�أت في الجبل اأزن�أ وزن�أ، والزن�ء وهو الق�صير من كل �صيء26.

23 – معجم مق�يي�ض اللغة ، اأبي ح�صني اإبن الرازي – مرجع �ص�بق – �ض263.
24-   البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن جنيم ، املعروف بابن جنيم امل�سري )املتوفى : 

970هـ(، 1/13، ) املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع (.
25 – النظام اجلنائي يف الإ�سالم والعقوبة، خري اهلل طلفاج – بغداد –دار احلرية للطب�عة – 1982م. �ض145  .

26-  معجم مقايي�س اللغة، اأبي ح�سني اأحمد بن الرازي،  ،ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبن�ن، 1420هـ ـ 1990م، 2/ 34
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2/ تعريف الزنا في اال�شطالح الفقهي: هو وطء مكلف)عاقل بالغ(بر�سًى)غير مكره(

م�صتهً�)غير �صغير( ح�اًل اأو م��صيً� في القبل بال �صبة ملك في دار االإ�صالم27.  وهو اأي�سًا وطء 
مكلف م�صلم فرج اآدمي ال ملك له فيه ب�تف�ق تعمدا واإن لواطً�28. هو اإيالج قدر الح�صفة من 

الذكر في فرج محرم م�صتهي طبعً� ال �صبهة فيه29.واأي�صً� هو فعل الف�ح�صة في قبل اأو دبر30.

هذه التعريفات ال�سطالحية بع�سها اأدخل اللواط والراجح اأن اللواط من جرائم التعازير، 
فن�ستطيع القول اأن نعرف الزنا باأنه: )هو وطء مكلف م�سلم باليالج فرج اآدمي ولو قدر 
ح�صفة ط�ئع م�صتهً� ح�اًل اأو م��صيً� في القبل بال �صبة ملك ، تمكنه من ذلك اأو تمكنه�،عمدًا(.

ال�صوداني  الجن�ئي  الق�نون  عرفه  القانوني:  اال�شطالح  في  الزنا  تعريف   /3

الزنا:كل رجل  وطئ امراأة دون رباط �سرعي، وكل  ل�صنة 1991م31:) يعد مرتكبًا جريمة 
ما  اأو  كلها  الح�سفة  بدخول  الوطء  يتم  �سرعي،  رباط  دون  وطئها  من  رجاًل  امراأةمكنت 

يع�دله� في القبل، ال يعتبر النك�ح المجمع على بطالنه رب�طً� �صرعيً�(.

  عرف القانون الزنا بذكر الرجل تارة وذكر المراأة تارة اأخرى بو�سف الفعل والختيار ودون الرباط 
ال�صرعي كم� عرف في عرف كلمة )رجل( وكلمة )امراأة( في الم�دة )3( جن�ئي بقوله )رجل يعنى 
)يعنى  الم�دة  نف�ض  في  كلمة)الب�لغ(  عرف  كم�  الب�لغة(،  االأنثى  تعنى     « امراأة  و«  الب�لغ   الذكر 
الخ�م�صة ع�صرة من  اأكمل  قد  وك�ن  الق�طعة  الطبيعية  ب�الأم�رات  الحلم  بلوغه  ثبت  الذي  ال�صخ�ض 

عمره، ويعتبر ب�لغً� كل من اأكمل الث�منة ع�صرة، من عمره ولو لم تظهر عليه اأم�رات البلوغ(.

المطلب الثالث  : عنا�شر جريمة حد الزنا:

اأواًل: في الفقه االإ�شالمي:

تتمثل عن��صر جريمة الزن� في:

1/ الوطء المحرم، حيث اأن الوطء المحرم الذي يعتبر زنا هو الذي يحدث بغير ملك، وق�س على ذلك 
اأي وطء من هذا القبيل فاإنه يعد زنا وعقوبته الحد ما لم يكن هناك مانع �سرعي من العقوبة.

27-   حا�سية رد املختار، ابن عابدين، ط2، دار املعرفة للطب�عة والن�صر، بريوت لبن�ن، 1966م، 36/4
28-  ال�سمر الداين يف تقريب املعاين، اأبو زيد القريواين، ط1، ، دار الفكر، دم�صق، �صوري�، دت، 2/ 568

29-   حا�سية ال�سرقاوي على حتفة الطالب،اأبي يحي زكريا الأن�ساري،   دار املعرفة، بريوت، لبنان، دت، 2/ 427 
30-  من�سور بن يون�س، ك�ساف القناع على منت القناع، ج4، عامل الكتب، بريوت، لبنان، 1983م، 277 

31 -   القانون اجلنائي ل�سنة 1991م،امل�دة 145، راجع: �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�صم اخل��ض، دكتور ي��صني 
عمر يو�صف، الطبعة االأولى 2001م، �ض328، �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م، عبد اهلل الف��صل عي�صى، �ض270.
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2/ اأن يقع ذلك في قبل اآدمي حي، فخرج من ذلك اللواط، فهو لي�س زنا عند ال�سافعية32 
والحنفية33، ويري الم�لكية34 والحن�بلة35 اأن ما يجب في اللواط يجب في الزنا.

3/ توافر الق�صد الجن�ئي؛ وذلك بوقوع الزن� ممن تتوافر فيه االأهلية من عقل وبلوغ واختي�ر وعلم 
ب�لتحريم، وذلك النعدام الق�صد من ال�صبي والمكره

ثانيًا: في القانون:

وج�ءت عن��صر جريمة الزن� في الق�نون في الن�ض الم�دة ) 145 ( )1( يعد مرتكبً� جريمة 
الزنا :)اأ (كل رجل  وطئ امراأة دون رباط �سرعي ، )ب(كل امراأة مكنت رجاًل من وطئها 
اأو ما يعادلها في القبل .)3(ال  دون رباط �سرعي ، )2( يتم الوطء بدخول الح�سفة كلها 

يعتبر النك�ح المجمع على بطالنه رب�طً� �صرعيً� .
كذلك القانون لم يدخل اللواط في جريمة الزنا لأنه ذكر الإدخال في القبل وهذا ما جاء عند 
الحنفية وال�ص�فعية36. وقوع فعل الوطء، وهو الذي عبر عنه الفقهاء تغييب الح�سفة، فخرج 

من ذلك عدم االإدخ�ل ك�لمالم�صة والتقبيل فال تعتبر زن�37. مع الق�صد وعدم االإكراه.
   فعن��صر جريمة حد الزن� في الفقه والق�نون لي�ض بينهم� خالف فهي اأو�ص�ف لفعل الزن� 

مع الق�صد والر�ص�.
المطلب الرابع : عقوبة حد الزنا:

اأواًل: عقوبة حد الزنا في الفقه االإ�شالمي :

تختلف عقوبة الزاني في ال�صريعة االإ�صالمية اإذا ك�ن مح�صن اأو غير مح�صن:
اِني َف�ْجِلُدوا ُكلَّ  اِنَيُة َوالزَّ 1-  الزاني غير المح�صن حرا يع�قب بم�ئة جلدة، ق�ل تع�لي:)الزَّ
ِ َواْلَيْوِم  ِ اإِْن ُكْنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِب�هللَّ َواِحٍد ِمْنُهَم� ِم�َئَة َجْلَدٍة َواَل َت�أُْخْذُكْم ِبِهَم� َراأَْفٌة ِفي ِديِن اهللَّ

ِمِنيَن(38. ااْلآِخِر َوْلَي�ْصَهْد َعَذاَبُهَم� َط�ِئَفٌة ِمَن اْلُموؤْ

32-   كت�ب احل�وى الكبري ـ امل�وردى، العالمة اأبو احل�صن امل�وردى، دار الن�صر : دار الفكر ـ بريوت، 223/13.
33-   بدائع ال�صن�ئع ف ترتيب ال�صرائع، اأبو بكر بن م�صعود بن اأحمد الك��ص�ين عالء الدين )املتوفى : 587هـ(، 23/15، 

) املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع (
�ِلك اإلى اأ�صرف امل�ص�لك، عبد الرحمن بن حممد بن ع�صكر �صه�ب الدين البغدادي امل�لكي، 1/ 273. 34-  اإْر�َص�ُد ال�صَّ

35-  املغني ف فقه االإم�م اأحمد بن حنبل ال�صيب�ين، عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي اأبو حممد، الن��صر : دار الفكر 
– بريوت، الطبعة االأولى ، 1405، 147/10.

36-  �صرح الق�نون الجن�ئي ال�صوداني ل�صنة 1991م الق�صم الخ��ض مرجع �ص�بق �ض329، �صرح الق�نون الجن�ئي ال�صوداني 
ل�صنة 1991م مرجع �ص�بق �ض271.

37-   القانون اجلنائي ) الق�سم اخلا�س(، حممد الفاحت اإ�سماعيل، دار جامعة ال�سودان املفتوحة، 2007م، �ض 43
38-   �صورة النور : االآية )2(.
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ويغرب الرجاللبكر الزاني اإلى م�ص�فة الق�صر ف�أم� المراأة ف�ن خرج معه� محرمه� غربت الى م�ص�فة 
اأنه� تغرب الى م�ص�فة الق�صر ك�لرجل39  اأحمد  واإن لم يخرج معه� محرمه� فقد نقل عن  الق�صر 
يجعلوه  واإنم�  الحدية  العقوبة  من  جزء  التغريب  يجعلوا  لم  الحنفية  اأم�  ال�ص�فعي40،  مذهب  وهذا 
�صلطة تقديرية لالإم�م من ب�ب التعزير اإن راأى فيه م�صلحة41، اأم� الم�لكية جعلوا التغريب للرجل42.

2-   الزاني المح�صن رجل ك�ن اأم امراأة، يع�قب ب�لرجم، والمراد بذلك هو قتل من ثبت عليه 
الزن� رمي� ب�لحج�رة43. ق�ل عمر بن الخط�ب وهو ج�ل�ض على منبر الر�صول �صلى اهلل 
عليه و�صلم: )اإن اهلل قد بعث محمدًا �صلى اهلل عليه و�صلم ب�لحق، واأنزل عليه الكت�ب، 
فك�ن مم� اأنزل اآية الرجم، قراأن�ه� ووعين�ه� وعقلن�ه�، فرجم الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم ورجمن� بعده، ف�أخ�صى اأن ط�ل ب�لن��ض زم�ن اأن يقول ق�ئل م� نجد الرجم في كت�ب 
اإذا  زن�  من  على  كت�ب اهلل حق  في  الرجم  واأن  اهلل،  اأنزله�  فري�صة  بترك  في�صلوا  اهلل 

اأح�صن من الرج�ل والن�ص�، واإذا ق�مت البينة اأو ظهر الحبل اأو االعتراف(44.

وكذلك حديث عب�دة بن ال�ص�مت ق�ل: ق�ل ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- ) خذوا عنى خذوا 
عنى قد جعل اهلل لهن �صبيال البكر ب�لبكر جلد م�ئة ونفى �صنة والثيب ب�لثيب جلد م�ئة والرجم (45.

وذكر الفقه�ء �صروطً� لالإح�ص�ن منه�)الحرية والعقل والبلوغ في زواج �صحيح مدخول فيه 
وزاد الحنفية وال�ص�فعية االإ�صالم (46.

39-   المغني في فقه االإم�م اأحمد بن حنبل ال�صيب�ني، عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة المقد�صي اأبو محمد، الن��صر : دار 
الفكر – بيروت، الطبعة االأولى ، 1405، 132/10.

40-  كت�ب احل�وى الكبري ـ امل�وردى، العالمة اأبو احل�صن امل�وردى، دار الن�صر : دار الفكر ـ بريوت، 188/13.
41-   بدائع ال�صن�ئع ف ترتيب ال�صرائع، اأبو بكر بن م�صعود بن اأحمد الك��ص�ين عالء الدين )املتوفى : 587هـ(، 52/15، 

) املكتبة ال�ص�ملة اآلي� غري موافق للمطبوع (.
�ِلك اإلى اأ�صرف امل�ص�لك، عبد الرحمن بن حممد بن ع�صكر �صه�ب الدين البغدادي امل�لكي، 273/1. 42-  اإْر�َص�ُد ال�صَّ

43  -  املغني ف فقه االإم�م اأحمد بن حنبل ال�صيب�ين، مرجع �ص�بق، 132/10، كت�ب احل�وى الكبريـ  امل�وردى، مرجع �ص�بق 188/13، 
�ِلك اإلى اأ�صرف امل�ص�لك، مرجع �ص�بق، 273/1،  احلدود ف  بدائع ال�صن�ئع ف ترتيب ال�صرائع، مرجع �ص�بق  52/15، اإْر�َص�ُد ال�صَّ

الفقه اجلنائي الإ�سالمي املقارن، خالد الر�سيد اجلميلي، ط1، مط�بع الدار الهند�صية، الق�هرة، م�صر، 2002م، �ض 38.
44-  �صحيح م�صلم، مرجع �ص�بق، 116/5.
45-  �صحيح م�صلم، مرجع �ص�بق، 115/5.

46-   بدائع ال�صن�ئع ف ترتيب ال�صرائع الك��ص�ين 15/ 47،االختي�ر لتعليل املخت�ر-ابن مودود املو�صلي 93/4، الفواكه 
يف  اجلليل  مواهب   118/12 خليل  ملخت�صر  واالكليل  الت�ج   ،166-165/7 القريواين  زيد  اأبي  ابن  ر�ص�لة  على  الدواين 
 474-473/19، زكري�االأن�ص�ري   / ،�صيخ�الإ�صالم  اأ�صنىاملط�لبفي�صرحرو�ص�لط�لب   ،  49/18 خليل  خمت�صر  �صرح 
،دارالكتب�لعلمية - بريوت - 1422 ه – 2000 ،الطبعة : الأولى،حتقيق : د . حممدحممدتامر ، مغنى املحتاج اإلى معرفة 

األف�ظ املنه�ج 371/16-372، �صرحمنتهىاالإرادات ،من�صوربنيون�صبن�إدري�ص�لبهوتي، 116-115/11 -117.



د.كمال عبد اهلل اأحمد المهالوي

مجلة ت�أ�صيل العلوم 186

ثانيًا: عقوبة حد الزنا في القانون:

ج�ء في الم�دة )146ـ()1( من يرتكب جريمة الزن� يع�قب :)اأ ( ب�الإعدام رجمً� اإذا ك�ن مح�صنً� 

تم تعديل هذه الفقرة اإلى االإعدام �صنقً� حتى الموت47 وهذا التعديل فيه مخ�لفة لن�ض �صرعي 
الأن الرجم ث�بت ب�الأح�ديث القولية والعملية، وفيه تفويت م�صلحة للج�ني اإذا ثبتت الجريمة 

ب�إقراره وهذا م� �صيتم الحديث عنه عند التنويه عن اأثر الرجوع عن االإقرار في حد الزن�.

)ب( ب�لجلد م�ئة جلدة اإذا ك�ن غير مح�صن .)2( يجوز اأن يع�قب غير المح�صن الذكر ، 
ب�الإ�ص�فة اإلي الجلد ب�لتغريب لمدة �صنة . 

م�  وهذا  للمحكمة  عقوبة جوازية  المح�صن  غير  للزاني  التغريب  عقوبة  الق�نون  فجعل    
ذهب اإليه الحنفية.

)3( يق�صد ب�الإح�ص�ن قي�م الزوجية ال�صحيحة وقت ارتك�ب الزن�  على اأن يكون قد تم فيه� الدخول .

ق�سر القانون �سروط الإح�سان على )قيام الزوجية ال�سحيحة والدخول(48 واأغفل بقية 
وا�ستراط  لالجتهاد،  للق�ساء  وا�سعة  م�ساحة  جعل  مما  الفقهاء49  ذكرها  التي  ال�سروط 
الق�نون قي�م الزوجية جعل المطلقة غير مح�صنة وهذا راأي عند ال�صيعة االإم�مية وبع�ض 

اجته�دات المت�أخرين كر�صيد ر�ص�50.

   الفقه االإ�صالمي والق�نون كالهم� فرق بين عقوبة زن� المح�صن وزن� غير المح�صن فجعل في 
الأولى الرجم لخطورتها ومخافة اختالط الأن�ساب، وفي الثانية الجلد مائة جلدة مع جواز التغريب.

المطلب الخام�س : م�شقطات عقوبة حد الزنا :

اأواًل: م�شقطات عقوبة حد الزنا في الفقه االإ�شالمي:

ت�صقط عقوبة حد الزن� في الفقه االإ�صالمي ب�الآتي:
1/  وجود �سبهة الحرام المح�س، فال يقام الحد على من وطء غير زوجته ظانا منه اأنها 

زوجته، والأن الحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت فال يق�م عليه الحد.

47-   وذلك ف م�صروع  ق�نون التعديالت  املتنوعة رقم )2( ل�صنة  2016م التي �سادق عليها جمل�س الوزراء بتاريخ 
اخلمي�ض 22- �سبتمرب 2016م.

48-   �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�صم اخل��ض مرجع �ص�بق �ض336، �سرح القانون اجلنائي 
ال�صوداين ل�صنة 1991م مرجع �ص�بق �ض274.

49-   انظر البحث املطلب الرابع عقوبة حد الزن� ف الفقه االإ�صالمي.
50-   جملة الأحكام الق�سائية ال�سودانية ل�سنة 2007م �ض207
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2/ اإذا ك�ن مكرهً�.

3/ اإذا ك�ن غير مكلف،  فال حد على ال�صبي اأو ال�صكران اأو المجنون.

4/ اإذا رجع المقر عن اإقراره، اإذا ك�ن الحد ث�بت ب�الإقرار وحدة51.

ثانيًا: م�شقطات عقوبة حد الزنا في القانون:

ت�صقط عقوبة الزن� ب�أي من ال�صببين االآتيين:

1/اإذا رجع الج�ني عن اإقراره قبل تنفيذ العقوبة وك�نت الجريمة ث�بتة ب�الإقرار وحده.

2/اإذا رجع ال�صهود عن �صه�داتهم بم� ينق�ض ن�ص�ب ال�صه�دة قبل تنفيذ العقوبة52.

وكذلك ت�صمل الم�صقط�ت الدفوع المتمثلة في االإكراه و�صن الم�صوؤولية الجن�ئية وم� يعتريه�53.

المبحث الثالث:اأثر الرجوع عن االإقرار:

اأواًل: اأثر الرجوع عن االإقرار في الفقه االإ�شالمي:

اإذا ثبت الحد ب�الإقرار فال خالف بين جمهور الفقه�ء في اأنه ال ي�صقط اإال ب�لرجوع عن االإقرار، 
يكن  لم  فلو  الرجوع  و�صلم م�عزًا  النبي �صلى اهلل عليه  لقن  لم�  وذلك  ب�ل�صبهة،  يدراأ  والحد 
محتماًل لل�سقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة، ولأن الرجوع يورث ال�سبهة، والرجوع قد يكون 
�صريحً� وقد يكون داللة ب�أن ي�أخذ الن��ض برجمه فيهرب اأو اأثن�ء الجلد فيهرب ، فال يلحق به اإن 

هرب،وهذا يدل على الرجوع. م� عدا حد القذف فال ي�صقط ب�لرجوع الأنه حق للعبد54. 

ح�لة الرجوع عن االإقرار في عقوبة حد الزن� اإم� اأن تكون قبل الحكم اأو اثن� تنفيذ الحكم:
اأ/ الرجوع عن االإقرار قبل الحكم، وهي اأن ي�أتي الزاني ليقر ب�لزن� مرة واحده، والمطلوب 

 : )املتوفى  امل�سري  بابن جنيم  املعروف   ، بن جنيم  اإبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر     -51
�ِلك اإلى اأ�صرف امل�ص�لك، عبد الرحمن بن حممد بن  970هـ(، ) املكتبة ال�ص�ملة غري موافق للمطبوع (، 6/13، اإْر�َص�ُد ال�صَّ
ع�صكر �صه�ب الدين البغدادي امل�لكي، 273/1،  االإقن�ع ف حل األف�ظ اأبي �صج�ع، �صم�ض الدين حممد بن اأحمد ال�صربينى 
اخلطيب الق�هرى ال�ص�فعي، 454/3،  ال�صرح املمتع على زاد امل�صتقنع، حممد بن �ص�لح بن حممد العثيمني )املتوفى : 
1421هـ(، دار الن�سر : دار ابن اجلوزي، الطبعة : الأولى، �سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ، 242/14، احلدود ف الفقه 

اجلنائي الإ�سالمي املقارن ، مرجع �سابق، �س 62.
52- القانون اجلاين ال�سوداين ل�سنة 1991م، امل�دة 147

53-  املواد املتعلقة ب )9ـ فعل ال�صغري .13ـ االإكراه . 15ـ ال�صرورة . 18ـ  اخلطاأ يف الوقائع ( من القانون اجلنائي 
ل�صنة 1991م، راجع: �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م الق�صم اخل��ض مرجع �ص�بق �ض326، �صرح الق�نون 

اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م مرجع �ص�بق �ض275.
54-   احلدود يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي املقارن ، مرجع �سابق، �س 309
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اأن يكرر اعترافه اأربع مرات حتى يحكم عليه بعقوبة الزن�، ف�إذا اعترف مرة واحدة ثم 
تراجع فال يحكم عليه بعقوبة الزن�، وا�صتدلوا بحديث م�عز والغ�مدية، عن �صليم�ن 
بن بريده عن اأبيه ق�ل: ج�ء م�عز بن م�لك اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فق�ل: )ي� 
ر�صول اهلل طهرني، فق�ل ويحك ارجع ف��صتغفر اهلل وتب اإليه، ق�ل: فرجع غير بعيد، 
اإليه، ق�ل:  ثم ج�ء فق�ل ي� ر�صول اهلل طهرني، فق�ل ويحك ارجع ف��صتغفر اهلل وتب 
فرجع غير بعيد ثم ج�ء فق�ل ي� ر�صول اهلل طهرني، فق�ل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
مثل ذلك حتى اإذا ك�نت الرابعة، ق�ل له ر�صول اهلل فيم� اأطهرك فق�ل من الزن�، ف�ص�أل 
اأ�صرب  فق�ل  مجنون،  لي�ض  اأنه  ف�خبر  ؟  جنون  اأبه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
خمر؟ فق�م رجل ف��صتنكه فلم يجد منه ريح خمر، فق�ل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم اأزنيت ق�ل نعم، ف�أمر به فرجم(55. ج�ءت امراأة من غ�مد من االأزد فق�لت: ي� 
ر�صول اهلل طهرني فق�ل ويحك ارجعي ف��صتغفري اهلل وتوبي اإليه، فق�لت اأراك تريد 
اأن تردني كم� رددت م�عز بن م�لك، ق�ل وم� ذاك، ق�لت اإني حبلي من الزن� فق�ل: 
اأنت ق�لت نعم، فق�ل له� حتى ت�صعي م� في بطنك، ق�ل: فكفله� رجل من االأن�ص�ر حتى 
و�صعت، ق�ل ف�أتي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فق�ل قد و�صعت الغ�مدية، فق�ل اإذن 
ال نرجمه� وندع ولده� �صغيرًا لي�ض له من ير�صعه، فق�م رجل من االأن�ص�ر فق�ل: اإلي 

ب�لر�ص�عة ي� نبي اهلل، ق�ل فرجمه�(56.

ب/ الرجوع عن االإقرار بعد الحكم واأثن�ء التنفيذ، ي�صقط الحد وال تق�م العقوبة اإذا تراجع المقر 
بعد الحكم واأثن�ء التنفيذ، والرجوع يكون ب�لكالم �صراحة ك�أن يكذب نف�صه، وينفي اأنه زنى، 
وقد يكون داللةك�لهروب اأثن�ء اإق�مة الحد اأو ب�أي �صورة تدل على الرجوع57، وج�ء في حديث 
عروة عن ع�ئ�صة بلفظ: )ادرءوا الحدود عن الم�صلمين م� ا�صتطعتم، ف�إن ك�ن له مخرج فخلوا 

�صبيله؛ ف�إن االإم�م اأن يخطئ في العفو، خير من اأن يخطئ في العقوبة(58.

ذهب الم�لكية اإلى م� ذهب اإليه الحنفية في الرجوع عن االإقرار في عقوبة الزن�، اإذا رجع 
عن االإقرار ب�لزن� قبل الحكم ف�إن اأقر الزاني ب�لزن� مرة واحدة ال يحد حتى يراجع ليقر 
اأربع مرات، حتى يحكم عليه ب�لعقوبة، واإذا اعترف مرة واحدة ثم تراجع فال يحكم عليه، 

55-  �صحيح م�صلم مرجع �ص�بق 119/5.
56-  املرجع نف�صه، 119/5.

57-   الختيار لتعليل املختار)كتاب احلدود(، عبد اهلل بن حممود املو�سلي احلنفي، حتقيق: خالد عبدالرحمن العك، 
ط1، دار املعرفة، بريوت، لبن�ن،د.ت، 1/ 98

58-  تلخي�ض احلبري ف تخريج اأح�ديث الرافعي الكبري، اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر 
الع�صقالين )املتوفى : 852هـ(، الن��صر : دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة االأولى 1419هـ .1989م، 160/4.
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تعقيبً� على حديث م�عز والغ�مدية، اإذا رجع عن االإقرار ب�لزن� بعد الحكم واأثن�ء التنفيذ 
ي�صقط الحد وال تق�م العقوبة اإذا تراجع المقر عن اإقراره59.

اإذا اقر الزاني على نف�صه ب�لزن� ثم رجع �صقط الحد، والرجوع عن االإقرار ب�ن يقول: كذبت 
اأو اأكرهت اأو تراجعت عم� اأقررت به60.

وا�صترطوا العدد في االإقرار ب�لزن�، فال يثبت اإال ب�إقراره اأربع مرات على نف�صه مرة بعد مرة 
مع وجود �سروط التكليف ولأنهم اعتبروا الإقرار مثل ال�سهادة، وكما اأن ال�سارع ا�سترط في 
ال�صه�دة على الزن� اأربعً� على خالف ال�صه�دة في جميع الحدود، وا�صتدلوا بحديث م�عز 

والغ�مدية، واإذا رجع المقر عن الزن� �صقط الحد الأن رجوعه �صبهة تدراأ الحد61.

ف�إذا رجع عن اإقراره ، وقع به بع�ض الحد اأو لم يقع، ي�صقط عنه الحد اأو م� بقي منهق�ل 
الم�وردي :) اإذا رجع المقر ب�لزن� عن اإقراره ، قبل رجوعه و�صقط الحد عنه،  وبه ق�ل اأبو 

حنيفة واأكثر الفقه�ء ، �صواء وقع به بع�ض الحد اأو لم يقع(62 .

 من هن� تظهر بع�ض الحكمة من تنفيذ عقوبة الزاني المح�صن ب�لرجم وهي لتترك فر�صة 
للج�ني اإذا ثبتت الجريمة ب�إقراره ب�أن يرجع عن اإقراره في اأي مرحلة حتى ولو ك�ن عند 
تنفيذ العقوبة ف�إذا م�صته الحج�رة وطلب توقيف تنفيذ العقوبة وكذب نف�صه يقبل منه ذلك 
وت�صقط بقية العقوبة �صواء ك�ن جلدًا اأم رجمً� ف�إذا ك�ن تنفيذ العقوبة �صنقً� فم�ذا ينتظر 

عندم� ت�صحب الخ�صبة التي تحت اأقدامه ويلقي بج�صده اإلى اله�وية.

ثانيًا: اأثر الرجوع عن االإقرار في القانون وعمل المحاكم ال�شودانية

في  غلط  عن  �صدر  اأنه  ثبت  اإذا  اإال  االإقرار  عن  الرجوع  مبداأ  تقبل  ال  الو�صعية  القوانين 
ل�صنة  ال�صوداني  االثب�ت  وق�نون  الملغي  1983م  ال�صوداني  االثب�ت  ق�نون  ولكن  الوق�ئع63، 
1994م م�صدرهم� الت�صريعي من ال�صريعة االإ�صالمية، فجعال الرجوع عن االإقرار �صبهة تدراأ 

59-  مدونة الفقه املالكي واأدلته، ال�سادق عبد الرحمن القرياين، ط1،-، مو�ص�صة الري�ن لطب�عة والن�صر، بريوت، 
لبن�ن، 1423-2002م/ 420/4، كت�ب احل�وى الكبري ـ امل�وردى، العالمة اأبو احل�صن امل�وردى، دار الن�صر : دار الفكر ـ 

بريوت، 211/13.
60-  العزيز �سرح الوجيز، اأبو القا�سم عبد الكرمي بن حممد القزويني، حتقيق: علي حممد معو�س، ط1، ، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبن�ن، د.ت 11/ 152.
61-  الإقناع يف م�سائل الإجماع،اأبو احل�سن علي الفا�س،  حتقيق: فاروق حمادة، ط1، ، دار القلم، دم�صق، �صوري�، 

1424ه-2003م، 4/ 1837
62-   كت�ب احل�وى الكبري ـ امل�وردى، العالمة اأبو احل�صن امل�وردى، دار الن�صر : دار الفكر ـ بريوت، 211/13.

63-  اأحك�م االثب�ت، مرجع �ص�بق �ض164.
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الحد. ج�ء في الم�دة)21( الفقرة )3( اثب�ت:) ال ي�صكل االإقرار في الم�ص�ئل الجن�ئية بينة 
ق�طعة اإذا ك�ن غير ق�ص�ئي اأو اعترته �صبهة(64. ون�ض في الم�دة)22( الفقرة )2( اثب�ت 
على: )يعتبر الرجوع عن االإقرار في جرائم الحدود �صبهة تجعل االإقرار بينة غير ق�طعة(65.

اأم� في جرائم الحدود ف�إن الرجوع عن االإقرار يعتبر �صبهة يدراأ الحد به� عمن تراجع عن 
اإقراره الأن الرجوع �ص�ر �صبهة والحدود تدراأ ب�ل�صبه�ت66.

 من المالحظ اأن المعنى في الم�دتين واحد يجعل االإقرار في جرائم الحدود وهي ب�لطبع 
م�ص�ألة جن�ئية كم� في الم�دة)21(، ال يعتد به اإذا ك�ن غير ق�ص�ئي اأي لي�ض في اأم�م ق��صي 
في  الخط�أ  اأو  االإكراه  مثل  �صبهة،  اعترته  اإذا  وكذلك  االإقرار  ب�أخذ  الق�نون  يخوله  من  اأو 

الوق�ئع التي ق�دته اإلى االإقرار.

  عند اطالع الب�حث على ال�صوابق الق�ص�ئية وجده� كله� على فهم موحد م� عدا �ص�بقة 
ال�صوابق  هذه  ذكر  الب�حث  وي�صتطرد  االإ�صالمي  الفقه  به  ج�ء  م�  وخ�لفت  �صذت  واحدة 

ب�صيء من االيج�ز المفيد.

الدعوى  مراحل  من  مرحلة  اأي  في  االإقرار  عن  الرجوع  تعتبر  التي  ال�شوابق  اأواًل: 

الجنائية �شبهة تدراأ الحد:

67
1/ حكومة ال�شودان //�شد // كلثوم خليفة عجبنا، النمرة : م ع / غ اأ / 48 /1992م

اإقرار المتهم  ب�رتك�ب جريمة  الزن�  في مرحلتي التحري  والمح�كمة  لدى محكمة المو�صوع ثم 
اإقراره  لدى المح�كم اال�صتئن�فية  ب�دع�ئه اال�صتكراه  على ارتك�ب جريمة الزن�  ف�إن  رجع عن 
اأو االعتراف  هذااالدع�ء  يعتبر �صبهة تدراأ حد الزن� .والق�عدة الع�مة التي تحكم قبول االإقرار 
كبينة �صرعية هي اأخذه ككل دون تجزئته الأنه ال يجوزعدالة واإن�ص�فً� اأخذ م� هو �صد المعترف اأو 
المقر وترك وطرح م� هو في �ص�لحه.ولكن جرى العملفي المح�كم ال�صودانية على و�صع ا�صتثن�ءات 
معينة لهذه الق�عدة الع�مة هي اأن ترف�ض المحكمة اأجراء االإقرار اأو االعتراف�لذييتج�فى ويتع�ر�ض 
مع العقل والمنطق ال�صليم والمجرى الع�دي لالأمور الطبيعية وال يتفق وطب�ئع االأ�صي�ء والظروف 
وقرائن االأحوال والمالب�ص�ت التي تحيط بوق�ئع الق�صية واأن ترف�ض المحكمة اأي�صً� تلك االأجزاء 

64-   ق�نون االثب�ت ال�صوداني ل�صنة 1994م الم�دة )21(.
65-   ق�نون االثب�ت ال�صوداني ل�صنة 1994م الم�دة)22(.

66-   �صرح ق�نون االثب�ت ال�صوداني، البروفي�صور/ ح�ج اآدم الط�هر، �ض67، ت�أ�صيل ق�نون االثب�ت ل�صنة 1993م، 
ال�صلطة الق�ص�ئية، لجنة ت�أ�صيل القوانين، �ض86.

67-  جملة الأحكام الق�سائية 1992م �ض129.
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من االإقرار اأو االعتراف التي تن�ه�صه� وتدح�صه� بين�ت اأخرى والتي ال تط�بق الحقيقة والواقع الأن 
المقر اأو المعترف ح�صره� ح�صرًا لتبرير اأفع�له االإجرامية ك�دع�ءات واأك�ذيب ب�طلة و اختالف�ت و 
افتراءات ال اأ�ص��ض له� من ال�صحة والواقع مم� ال يركن اإليه وجدان المحكمة وال ي�صدقه ال�صمير 
وال يطمئن ل�صحة الرواية وال ت�صتطيع المحكمة اأن تكون عقيدته� تج�هه عن قن�عة ت�مة.ومعلوم 
اإن لالإقرار اأو االعتراف �صوابط و�صرائط البد من توافره� لتجعله جديرًاب�إثب�ت الجريمة الحدية 
فوق كل ال�صبه�ت ودون مرحلة ال�صك المعقول . ف�إذا اأرتكب المتهم الجريمة الحدية واأقر بذلك 
في مرحلة تحري�ت البالغ لدى ال�صرطة وفي مرحلة المح�كمة اأم�م محكمة المو�صوع ولكنه دفع 
اأم�م محكمة المو�صوع ب�لدليل  اإكراه واأثبت ذلك  اأرتكب الجريمة الحدية نتيجة  اإقراره ب�أنه  في 
الق�طع ف�إن �صبهة االإكراه في هذه الح�لة قوية تمحو و�صف الجريمة الحدية ويترتب عليه� براءة 
المتهم نه�ئيً� ويخلي �صبيله من غير اأية م�ص�ءلة جن�ئية وال�صند والحجة على ذلك م� ورد في محكم 
ن ََّف�إِنَّ  التنزيل قوله عز وجل:{ اإِالََّمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئّن ٌِب�الإِيَم�ِن }68 �صورة النحل { َوَمن ُيْكِرههُّ

ِحيٌم }69. َ ِمن َبْعِداإِْكَراِهِهّنَ َغُفوٌررَّ اهللَّ

والدليل على ذلك م� ورد في ال�صنة المطهرة في قوله �صلي اهلل عليه و�صلم : ) اإن اهلل تج�وز 
عن اأمتي الخط�أ والن�صي�ن وم� ا�صتكرهوا عليه(70وكذلك م� ج�ء في ق�صية حكومة ال�صودان 
على  ا�صتكرهت  ب�أنه�  تثبت  اأن  المتهمة  �صليم�ن71والتي��صتط�عت  الح�صين  الح�جة  �صد 
ارتك�ب جريمة الزن� من خالل اإقراره� الموؤيد ب�لظروف وقرائن االأحوال والمالب�ص�ت التي 
اأحاطت بالوقائع المتعلقة بالحادث- ق�ست المحكمة العليا باأن الوطء باإكراه �سواء نتج عنه 
الحمل اأو لم يتنج عنه لي�ض بجريمة مطلقً� حدية اأو غير حدية في حق من اأكرهتالنعدام 

الر�ص� والموافقة اأي التعمد اأو الق�صد الجن�ئي ومن ثم تمت براءة المتهمة.
ولكن ال يحكمب�لبراءة م� لم يثبت الدف�ع ب�ن المتهمة قد ا�صتكرهت على ارتك�ب الجريمة 
المب��صرة  وغير  المب��صرة  ب�لبين�ت  يتم  قد  ذلك  واإثب�ت  ب�رتك�به�  اأقرت  التي  الحدية 

والظروف وقرائن االأحوال والمالب�ص�ت التي تحيط بوق�ئع الجريمة الحدية.

68-   �صورة النحل االآية)106(.
69-  �صورة النور االآية )33( .

70-   �صحيح ابن حب�ن برتتيب ابن بلب�ن، حممد بن حب�ن اأبو ح�مت الُب�صتي، )املتوفى : 354هـ(، املحقق : �صعيب 
الأرنوؤوط، النا�سر : موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، الطبعة : الث�نية ، 1414 – 1993، 202/16، فتح الب�ري �صرح �صحيح 

البخ�ري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�صل الع�صقالين ال�ص�فعي، الن��صر : دار املعرفة - بريوت ، 1379، حتقيق : 
اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�صل الع�صقالين ال�ص�فعي، 390/9.

71-   جملة الأحكام الق�سائية �سنة 1988م �ض186
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و اإذا اأقر المتهم ب�رتك�ب الجريمة الحدية اأثن�ء التحري اإال اأنه دفع فيم� بعد في مرحلة 
اإجراءات المح�كمة لدى محكمة المو�صوع  ب�أن اإقراره �صدر بن�ء على اإكراه وتعذيب و�صواء 
ا�صتط�ع الدف�ع اأن يثبت ذلك اأم لم ي�صتطع اأم�م محكمة المو�صوع ف�إن �صبهة االإكراه يترتب 
بمث�بةعدول  وهذا  حدية  غير  ع�دية  جريمة  اإلي  الحدية  الجريمة  وتنزل  الحد  دراأ  عليه� 
�صمنيعن االإقرار وتوقيع العقوبة التعزيرية المن��صبة فقد ق�صت المحكمة العلي� في ق�صية72 
حكومة ال�صودان �صد محمد عبداهلل ج�ه الر�صول ب�أن االعتراف الم�صحوب هو الذي يذكر 

المتهم اإنه اأدلى به اأو يقر ب�إدالئه وينكر اإن ذلك ك�ن عن طواعية.
التثبت  �صرورة  بق�عدة  عماًل  الحدية  ب�لجريمة  المتهم  تدين  اأال  المحكمة  على  ويتعين 
والتريث والت�صدد في اإثب�ت جرائم الحدود- في ح�لة اأن يكون االإقرار هو الدليل الوحيد- 
م� لم يكن االإقرار غير م�صحوب �صراحة اأو �صمنً� ففي ق�صية73 حكومة ال�صودان �صد العو�ض 
مركز مع�لي قد ق�صى ب�أنه يجب على المحكمة التثبت من اإن اإقرار المتهم ك�ن عن طواعية 

واختي�ر طبقً� للم�دة 24 )2( من ق�نون االإثب�ت ل�صنة 1983م.
ف�إن االإقرار الذي اأنتزع من المتهم انتزاعً� ب�الإكراه اأو االإقرار الذي ي�صتبه في اأنه انتزع من 

المتهم ب�الإكراه غير جدير ب�إثب�ت الجريمة الحدية.

لدى محكمة  المح�كمة  واأثن�ء  التحري  اأثن�ء  الحدية  الجريمة  ب�رتك�ب  المتهم  اأقر  اإذا  و 
اأو المحكمة العلي� حتى و لو ورد ذلك  اأم�م محكمة اال�صتئن�ف  اأنه رجع عنه  اإال  المو�صوع 
اإقراره في مراحل اإجراءات الق�صية  في �صكل ادع�ء في مذكرة اال�صتئن�ف�أو الفح�ض ب�أن 
ف�إن  ب�الإكراه  الحدية  الجريمة  ارتكب  اأنه  اأو  الإكراه  نتيجة  ك�ن  والمح�كمة  التحري�ت  في 
اإلي  الحدية  الجريمة  وتتحول  الحد  درء  عليه�  يترتب  الح�لة  هذه  في  هن�  االإكراه  �صبهة 
جريمة غير حدية اأو يدراأ الحد و ي�صتبدل بعقوبة تعزيرية وال ح�جة بمحكمة اال�صتئن�ف اأو 
المحكمة العلي� الإع�دة االوراق لمحكمة المو�صوع من اأجل التحقيق في ثبوت ذلك االدع�ء 
بل يجوز لمحكمة اال�صتئن�ف اأو المحكمة العلي� نف�صه� اأن تقوم بذلك االإجراء دون اإثب�ت 

ذلك االدع�ء الذي ي�صكل اأدنى �صبهة تدراأ الحد. 
74

2/ حكومة ال�شودان �شد مريم محمد �شليمان، م ع / م ك / 76/ 1405هـ
ل�صنة  االإثب�ت  ق�نون  – الم�دة 3/77 من  الزن�  اإثب�ت جريمة  في  ق�طعً�  دلياًل  لي�ض  الحمل 

72-   جملة الأحكام الق�سائية �سنة 1973م �ض263- 288.
73-   جملة الأحكام الق�سائية �سنة 1983م �ض 95- 150.
74-   جملة الأحكام الق�سائية 1405هـ املجلة االإلكرتونية.
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1983م، ) وكذلك ن�ض عليه ق�نون االثب�ت ل�صنة 1994م الم�دة )62( الفقرة )ج( )الحمل 
، بل قرينة ت�صل  الزن�  لي�ض قرينة ق�طعة على  الحمل  اإذا خال من �صبهة((،  الزوجة  لغير 
الدليل المناه�س ، اإذا كان مجرد احتمال اأن الحمل نتج عن وطء باإكراه اأو خطاأ اأو دون اإيالج 
لبق�ء البك�رة لزم درء الحد..الحمل لي�ض دليل اإثب�ت على الزن� اإذا اعترته �صبهة. ويجب درء 
الحد عن الح�مل كلم� ق�مت �صبهة في ارتك�ب الزن�. وقد ذهب الجمهور اأن مجرد الحمل ال 
يثبت به الحد ، بل البد  من االعتراف اأو البينة ، وا�صتدلوا على هذا ب�الأح�ديث الواردة في 
درء الحدود ب�ل�صبه�ت ، وروى عن على بن اأبى ط�لب »ر�صى اهلل عنه« اأنه ق�ل المراأة حبلى 
»ا�صتكرهت؟ ق�لت ال »ق�ل »لعل رجاًل اأت�ك في نومك« وقد روى عن عمر بن الخط�ب ر�صى 

اهلل عنه قبل قول امراأة ادعت اأنه� ثقيلة النوم واأن رجاًل طرقه� ولم تدر من هو بعد.

  ثانيًا:ال�شوابق التي ال تعتبر الرجوع عن االإقرار اإذا ع�شده الحمل �شبهة يدراأ الحد

حكومة ال�شودان /�شد/مريم محمد عبد اهلل، )م ع/م ك/5041/12هـ(، )مكرر م ع/

حدي/5041/3هـ(75

الدفع  اأخذه�  لعدم  ال�صودانية  المح�كم  وعمل  الفقه�ء  عند  لم� ج�ء  �ص�بقة مخ�لفة  هذه 
ب�الإكراه و�صلله� في ذلك الحمل كقرينة الحتم�ل الزن� والر�ص� به ولم ت�أخذ بمبداأ ال�صبهة 

المقررة �صرعً� ف�ألقت بدفع المتهمة ب�الإكراه عر�ض الح�ئط.

 في الجرائم الحدية يجب على محكمة المو�صوع اأن تن�ق�ض الم�صقط�ت اأو ال�صبه�ت التي 
تدراأ الحد واحدًا تلو االآخر قي��صً� على م� جرى عليه العمل في ق�ص�ي� القتل العمد حيث 
تن�ق�ض المحكمة ا�صتثن�ءات الم�دة 249 من ق�نون العقوب�ت76 الخ��صة ب�ال�صتثن�ءات التي 

تغير من و�صف الجريمة من قتل عمدي اإلى قتل �صبه عمدي .

،ون�ق�صة  اأ�صهر  �صبعة  بلغ  الذي  والحمل  االإقرار  على  الق�صية  هذه  في  االته�م  ا�صتند  قد 
المحكمة هذين الدليلين وفقًا لل�سروط التي يتطلبها القانون .

لقد اأقرت المتهمة وفي كل مراحل الق�صية ب�أن المتهم الذي اأطلق �صراحه لعدم وجود بينة 
�صده قد ات�صل به� جن�صيً� ولم تتراجع عن اإقراره�بل حتى في طلب اال�صترح�م الذي تقدمت 
به لم تزل على اأمره� .ج�ءت الم�دة 19)1( من ق�نون االإثب�ت معرفة االإقرار ب�أنه هو اإخب�ر 
الق�نون  ذات  من   )2(20 الم�دة  في  وج�ء  عليه  به�  مدعى  م�صئولية  تثبت  بواقعة  �صخ�ض 

75-   جملة الأحكام الق�سائية 1405هـ املجلة االإلكرتونية.
76-   يق�صد ق�نون العقوب�ت ل�صنة 1983م.
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الق�ص�ء  بواقعة في مجل�ض  االإقرار  الجن�ئية في  الم�ص�ئل  الق�ص�ئي في  االإقرار  اأنه ينح�صر 
اأثن�ء اإجراءات الدعوى المتعلقة به� – ون�صت الم�دة 22 اأنه يكون االإقرار �صراحة اأو داللة 
ويكون ب�للفظ واالإ�ص�رة ... الخ وا�صترطت الم�دة 23)1( في المقر اأن يكون ع�قاًل ب�لغً� �صن 
الم�صئولية التي ين�ض عليه� الق�نون ومخت�رًا وغير محجور عليه . واعتبر االإقرار غير �صحيح 
اإذا كذبه ظ�هر الح�ل ) الم�دة 24( واأنه ال يكون �صحيحً� اإذا ك�ن نتيجة اإغراء اأو اإكراه على 
اأن يعتبر الرجوع عن االإقرار في الم�ص�ئل الجن�ئية �صبه تجعل االإقرار بينة غير ق�طعة .لقد 
اإذا لم يكن  الحد ي�صقط عنه  ف�إن  اأقر بحد ثم رجع عنه  اأن من  اإلى  الفقه�ء  ذهب جمهور 
هن�لك دليل اآخر الإثب�ته. ولقد اأخذ الم�صرع ال�صوداني براأي الجمهور فن�صت الم�دة 26 )2( 
من ق�نون االإثب�ت : يعتبر الرجوع عن االإقرار في الم�ص�ئل الجن�ئية �صبهة تجعل االإقرار بينة 
غير ق�طعة ون�صت الم�دة 80  )2( اأنه يعتبر من ال�صبه�ت الرجوع عن االإقرار وال�صلة في 
اعتب�ر الرجوع عن االإقرار �صبهة هو اأن رجوع المقر عن اإقراره يورث خلاًل حكمً� في اإقراره 
ال�ص�بق واإن ك�ن قد �صدر م�صتوفيً� �صروطه وال�صبهة هي اإم� اأن يكون �ص�دقً� في الرجوع وهو 
االإنك�ر ويحتمل اأن يكون ك�ذبً� فيه ، ف�إن ك�ن �ص�دقً� في االإنك�ر يكون ك�ذبً� في االإقرار واإن 

ك�ن ك�ذبً� في االإنك�ر �ص�دقً� في االإقرار فيورث �صبهة في الحد وهو ال ي�صتوفي مع ال�صبهة .

هل ا�شتكرهت المتهمة على ارتكاب الجريمة؟

لم تقتنع المحكمة ب�دع�ء المتهمةلالإكراه الرتك�ب الجريمة وو�صفته ب�أنه قول يعوزه الدليل. 
في طلب  ذكرته  وم�  المح�كمة  واأثن�ء  التحري  في  المدانة  اأقوال  في  ج�ء  م�  ب�أن  واأكدت 
اال�صترح�م يجعل المحكمة ت�صتيقن اأنه لم يكن هن�ك اإكراه قدوقع على المدانة فلقد ذكرت 
في التحري اأنه قد تم االت�ص�ل به� جن�صيً� مرتين واأنه� قد خ�فت و�صمحت له ب�الت�ص�ل 
ك�نت خ�ئفة  اأنه�  ا�صتجوابه� ذكرت  وفي  ن�ئمة  وهي  به�  ات�صل  اأنه  المحكمة  في  وذكرت 
وذكرت في طلب اال�صترح�م الذي تعر�صت به اأنه قد ا�صتعمل معه� القوة الرتك�ب الجريمة 
الجن�صي  االت�ص�ل  يتم  اأن  بمك�ن  ال�صعوبة  اأنه من  و  الخالء  به�ئمه� في  ترعى معه  وهي 
ب�لمراأة عن طريق القوة بل الث�بت اأن المتهمة قد مكنت الزاني من اإتي�ن الف�ح�صة معه� 
وك�نت مخت�رة في ذلك وطوال هذه الفترة لم تبلغ ال�صلط�ت ب�لح�دث واالإكراه الذي وقع 
المتهمة  اأقوال  ت�ص�رب  اأن  ذلك  اإلى  اأ�صف  اإتي�نه�  على  المتهمة  ب�إكراه  قول  فال   ، عليه� 
وتن�ق�صه� في مراحل الق�صية المختلفة يجعل المحكمة ت�صتيقن يقينً� ال يزاوله �صك ب�أن 
المتهمة لم تكن �ص�دقة في اأقواله� واأنه� لج�أت اإلى الكذب ال�صريح بل اأن المحكمة يمكنه� 
القول ب�أن االت�ص�ل الجن�صي مع المتهمة قد تم اأكثر من مرة ح�صب م� ذكرت هي في يومية 
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التحري والتي تليت عليه� في المحكمة واأقرت به� .

ثم ق�لت المحكمة وبم� اأن الجريمة في هذه الق�صية ث�بتة ببينة اأخرى منف�صلة وهي الحمل وبم� 
اأن الق�نون قد ن�ض على اأن الحمل يعتبر بينة الإثب�ت جريمة الزن� اإذا لم يكن للمراأة زوج اإال اأنه 
في هذه الق�صية ات�صح اأن المراأة متزوجة من ال�ص�كي ولكنن� يمكنن� اأن نعتبر اأن الحمل اأي�صً� 
بينة في هذه الح�لة حيث ثبت ب�لبينة اأن المتهمة قد غ�ب عنه� زوجه� اأكثر من �صنة ولم يح�صل 
وطء بينهما بالرغم من ذلك راأت دم الحي�س اأكثر من مرة مما يقطع ال�سك باأن الحمل لم يكن 
من زوجه� بل ك�ن من �صخ�ض اآخر وبم� اأن المتهمة قد ادعت اأنه� ك�نت مكرهة ف�إنن� نرى اأنه� 
يجب عليه� اأن تقيم دلياًل اأو قرينة على �صحة دف�عه� قي��صً�. والمتهمة لم ت�صتغيث ولم تبلغ عن 
اإتي�ن المراأة دون  اأن  اأن االت�ص�ل قد تم مرتين مع االأخذ في االعتب�ر  ات�ص�ل المتهم به� رغم 
ر�ص�ه� اأمر جد ع�صير واأنن� نرى اأن االأخذ بهذا الراأي يقفل الب�ب اأم�م انت�ص�ر الف�ص�د والرذيلة 
مع االأخذ في االعتب�ر اأن الحمل هو قمة ال�صرر الذي يمكن اأن ينتج من الزن� واأن الم�صرع قد راأي 
االأخذ ب�لحمل بينة منف�صلة دون اأن يربطه ب�الإقرار اأو ببينة ال�صهود .ج�ء في المذكرة التف�صيرية 
لق�نون العقوب�ت77، ) وك�ن ال بد من تحديد البينة على الزن� ل�صدة العقوبة والأن البينة ج�ءت 
االإثب�ت  اأي�صً� تحديده� في ق�نون  مرتبطة مع الجريمة في كت�ب اهلل فوجب تحديده� كم� تم 
( .وعليه اأرى اأن المتهمة قد ارتكبت جريمة الزن� المعرفة في الم�دة 306 والمع�قب عليه� في 
الم�دة 318)1( والتي تط�بق اأي�صً� الم�دة 430)2( من ق�نون العقوب�ت ل�صنة 1983 وعليه اأرى 

ت�أييد الحكم ال�ص�در �صد المتهمة وتوقيع العقوبة ال�صرعية عليه� وهي االإعدام رجمً� .

عن  الرجوع  جعل  1994م  ل�صنة  ال�صوداني  االثب�ت  ق�نون  اأن  نجد  تحليل  من  تقدم  كم�    
ل�صنة 1991م جعل  الجن�ئي  الق�نون  الحد وكذلك  تدراأ  �صبهة  الحدود  االإقرار في جرائم 
الرجوع عن االإقرار من م�صقط�ت عقوبة حد الزن� متم�صيً� مع م� ج�ء في الفقه االإ�صالمي 
اأي مرحلة من مراحل  اأن الرجوع عن االإقرار في  ودرجت المح�كم ال�صودانية العلي� على 

الدعوة �صبهة تدراأ الحد ومن تف�صير الرجوع عن االإقرار ادع�ء االإكراه.

الترجيح:

 عليه نرجح اأن الرجوع عن االإقرار في اأي مرحلة من مراحل الدعوى الجن�ئية �صبهة تدراأ 
الحد حتى ولو ك�نت المراأة ح�ماًل لالآتي:

1/ اإذا ثبت الحد ال مج�ل للعفو عنه ولكن ت�صقطه ال�صبهة.

77-   المذكرة التف�صيرية لق�نون العقوب�ت ل�صنة 1983م، �ض10.



د.كمال عبد اهلل اأحمد المهالوي

مجلة ت�أ�صيل العلوم 196

2/ الحمل قرينة قوية لغير المتزوجة اأو الغ�ئب عنه� زوجه� مدة طويلة ولكن تزول ب�دع�ء االكراه.

3/ المراأة في الغ�لب اإذا اغت�صبت ال تكلم اأهله� مخ�فة الف�صيحة وخ��صة اإذا ك�نت مطلقة 
اأو متوفي عنه� زوجه� اأو غ�ئب عنه� زوجه�، الأنه ال يف�صحه� اإال الحمل فتنظر، ف�إن لم 
يظهر الحمل تكون قد �صترت نف�صه� واأهله�،  اأم� البكر مظنة اأن تخبر اأهله� واردة، 

الأنه� تخ�ف من ك�صف اأمره� عند الزواج.

4/ في جرائم الحدود دور الق��صي �صلبي، متى م� وجد مخرجً� خلى �صبيل المتهم.

5/ فمن اأقر ب�رتك�به حد الزن� ال ت�أخذ المحكمة ب�إقراره مب��صرة واإنم� تن�ق�صه كم� فعل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مع م�عز، ) اأبك جنون لعلك قبلت ...( وهكذا حتى تطمئن 

على �صحة اإقراره.

خاتمة:

في خت�م هذا البحث تو�صل الب�حث اإلى اأهم النت�ئج والتو�صي�ت:

اأواًل: النتائج:

1/ االأ�صل في الحدود اأن تدراأ ب�ل�صبه�ت.

2/ الرجوع عن االإقرار في اأي مرحلة من مراحل الدعوى الجن�ئية �صبهة تدراأ الحد.

3/ من تف�صيرات الرجوع عن االإقرار ادع�ء االإكراه.

4/ عقوبة الزاني المح�صن الرجم في �ص�لح الج�ني اإذا ك�ن الجريمة ث�بتة ب�إقراره فقط 
تتيح له فر�صة الرجوع عن اإقراره حتى اثن�ء التنفيذ.

ثانيًا: التو�شيات:

الزن�  في جريمة  االإقرار  الرجوع عن  اأن  على  �صراحة  الن�ض  ال�صوداني  الم�صرع  على   /1
�صبهة تدراأ الحد في اأي مرحلة من مراحل الدعوى الجن�ئية.

2/ اإلغ�ء عقوبة ال�صنق حتى الموت للزاني المح�صن والرجوع للن�ض ال�ص�بق االإعدام رجمً�، 
الأنه يتن��صب مع م�صقط�ت عقوبة الزن�.
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38-  �سرح قانون الإثبات ، عثمان حيدر اأبوزيد ط1 2007م من�صورات ج�معة ال�صودان المفتوحة.
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الطبعة  الط�هر،  ح�صن  اآدم  ح�ج  د.  1994م،  ل�صنة  ال�صوداني  االثب�ت  ق�نون  �صرح    -39
الث�نية 2003م

40-  �صرح ق�نون االثب�ت ال�صوداني، البروفي�صور/ ح�ج اآدم الط�هر.

41-  �صرح منتهى االإرادات ،من�صور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتي.

42-  �صحيح ابن حب�ن بترتيب ابن بلب�ن، محمد بن حب�ن اأبو ح�تم الُب�صتي، )المتوفى : 
– بيروت، الطبعة :  354هـ(، المحقق : �سعيب الأرنوؤوط، النا�سر : موؤ�س�سة الر�سالة 

الث�نية ، 1414 – 1993.

43-  �صحيح البخ�ري، محمد بن اإ�صم�عيل البخ�ري.

44-  طرق االإثب�ت في الق�نون ، مرجي دليلة – الجزائر 1991م ــ 2000م .

الع�صقالني  الف�صل  اأبو  اأحمد بن علي بن حجر  البخ�ري،  الب�ري �صرح �صحيح  45-  فتح 
ال�ص�فعي، الن��صر : دار المعرفة -   بيروت ، 1379، تحقيق : اأحمد بن علي بن حجر اأبو 

الف�صل الع�صقالني ال�ص�فعي.

الهم�م  ب�بن  المعروف  ال�صيوا�صي  الواحد  بن عبد  الدين محمد  القدير، كم�ل  فتح    -46
)المتوفى : 861هـ(، )المكتبة ال�ص�ملة غير موافق للمطبوع(.

47-  ق�نون االإثب�ت ال�صوداني ل�صنة 1994م

48-  ق�نون االثب�ت ال�صوداني ل�صنة 1994م.

49-  كت�ب الح�وى الكبير ـ الم�وردى، العالمة اأبو الح�صن الم�وردى، دار الن�صر : دار الفكر 
ـ بيروت.

لبن�ن،  بيروت،  الكتب،  ع�لم  يون�ض،  بن  من�صور  االقن�ع،  متن  على  القن�ع  ك�ص�ف    -50
1983م.

51-  ل�سنان العرب،اإبن منظور ، موؤ�س�سة التاريخ العربي ــ دار اإحياء التراث العربي ط3 
بيروت لبن�ن، 1413-  1993م

52-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية 1405هـ المجلة االإلكترونية.

53-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية 1972م.

54-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية 1983م
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55-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية 1989م.

56-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية 1992م المجلة االإلكترونية.

57-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية ال�صودانية ل�صنة 2007م .

58-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية �صنة 1985م .

59-  مجلة االأحك�م الق�ص�ئية �صنة 1988م .

مو�ص�صة   ، القرياني، ط1،-    الرحمن  عبد  ال�سادق  واأدلته،  المالكي  الفقه  مدونة    -60
الري�ن لطب�عة والن�صر، بيروت، لبن�ن، 1423-  2002م.

61-  معجم مقايي�س اللغة، اأبي ح�سين اأحمد بن الرازي،  ،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبن�ن، 1420هـ ـ 1990م.

62-  مغنى المحت�ج اإلى معرفة األف�ظ المنه�ج.

63-  مواهب الجليل في �صرح مخت�صر خليل.
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رفيَّة في )اأربع دمعات على رجال �شادات(  الفعل واأبنيته ال�شَّ

لعبد اهلل الطيب المجذوب

اإعداد دكتور: اأبو حنيفة عمرال�سريف علي عمر )1(

الم�شتخل�س

َتْهُدُف هذه الدرا�صة اإلى الوقوِف على اأبنية الفعل في ق�ص�ئَد اأربٍع نظمه� االأ�صت�ذ الدكتور 
�َه�:)اأربع  �صمَّ اهلل  رحمة  عليه  المعروف،  ال�صوداني  االأديب  المجذوب  الطيب  اهلل  عبد 
دمع�ت على رج�ٍل �ص�دات(، والتعرف على الّداللة التي توؤديه� هذه االأبنية، وقد انتهجت 
الدرا�صة المنهج الو�صفي اآخذًة من اأدواته التحليل، ومن نت�ئجه� التي خرجت به�: اأّن اأبنية 
مع�ت تنوعت على جميع اأبواب الفعل من مجرد اإلى مزيد اإلى �صحيح اإلى  االأفع�ل في الدَّ
معتل...اإلخ، واأّن من اأبنية الفعل الثُّالثي م� ج�ء على مع�ٍن لم يذكره� الّنحويُّون، من ذلك: 

ِوي. قوط في َلفِظ « َهوى َيهخْ ِعُل« َدلَّتخْ على ال�سُّ بنية«َفَعَل َيفخْ

مقدمة

الة وال�صالم على نبّي اهلل االأمين، محمٍد بن عبد اهلل ال�ص�دق  الحمُد هلل ربِّ الع�لمين، وال�صَّ
االأمين، وعلى اآله و�صحبه الطيبين الط�هرين، ومن �ص�ر على نهجه اإلى يوم البعِث والدين، وبعد:

�ظُر اإلى اللُّغة العربية وفروعه� يجُد فيه� جم�اًل خاّلًق�؛ كيف ال؟! وهي اللغة ال�صريفة التي  ف�لنَّ
رَف، وهو ِعْلٌم َجِلْيُل الَقْدِر،  نزل به� اأ�صرف كت�ٍب وهو القراآن الكريم، ومن فروع اللغة ِعلَم ال�صَّ
ة الُمْعَربة في ِبَنى اأ�ْصَم�ئه�، والمت�صرفة في ِبَنى اأفع�له�،  رفيُع المنزَلِة، يهَتمُّ ِبِزَنِة األف�ِظ العربيَّ
َه� من محذوِفه�؛  وهو ِعْلٌم ُيعَرُف به اأ�صوُل الكلم�ت، وبميزاِنِه ُيَعرُف �صحيُحَه� من معَتلِّه�، وت�مِّ
را�صة: ِلَتْبَحَث ب�ًب� من اأبواِبِه، وُتح�ِوُل الَك�صف عن َخَواِفيه، وهي اأبنيُة الفعل  ِلهذا ج�ءت هذه الدِّ
� �ِصعريًّ� رث�ئيًّ� هو:)اأربع دمع�ت على رج�ل �ص�دات لعبد  ودالالُتَه� ، وقد َجَعَلت م�دَة بحِثِه� َن�صًّ
ِبَنى  ِبَعر�ِض  اكتَفيُت  وقِد  للكتب،  ال�صودانية  الدار  طبعة  لغتِه،  و�صالمة  الأ�ص�لِتِه،  الطيب(؛  اهلل 
وقد  فيه�،  رفيوَن  ال�صَّ ق�له  بَم�  �ص�بًق� ذلك  الق�ص�ئد،  في  م� ج�ء  ِوْفَق  مع�نيه�  وبع�ض  االأفع�ل 

تطرقُت للوزن ال�صعري الذي ج�ء عليه البيت في الق�صيدة واالأثر الذي اأّداه في ت�أدية المعنى...

م�شكلة البحث:

مجموعة  ودرا�صته  العربّية،  اللغة  في  رفيَّة  ال�صَّ واأبنيته  الفعل  ق�صّية  البحث  هذا  ُيع�لُج 
ق�ص�ئد عنوانه�: )اأربع دمع�ت على رج�ل �ص�دات لعبد اهلل الطيب المجذوب(.

1-  اأ�صت�ذ م�ص�عد، كلية اللغ�ت- ق�صم اللغة العربية، ج�معة ال�صودان للعلوم والتكنولوجي�.
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اأهداف البحث: 

-   الّتعريف ب�لفعل ومفهومه.
رفيُّوَن. -   تو�صيح ِبَنى الفعل الواردة في اأربع دمع�ت على رج�ٍل �ص�دات، وِذكُر مع�نيه� كم� ذكرَه� ال�صَّ

-   معرفة العالقة بين بنية الفعل وزن بيته ال�صعري الوارد فيه واأثره في ت�أدية المعنى.

اأهمية البحث:

رف العربي، وهو الفعل،  َتْكُمُن اأهميُة البحث في كونه يتن�ول مو�صوًع� من مو�صوع�ت علم ال�صّ
ا�صم:)اأربع  تحت  ال�صوداني  ال�صعر  من  ق�ص�ئد  مجموعة  وهو  التطبيق،  م�صدر  اإلى  اإ�ص�فًة 

دمع�ت على رج�ٍل �ص�دات( لالأ�صت�ذ الدكتور عبد اهلل الطيب المجذوب رحمه اهلل تع�لى.

اأ�شباب اختيار البحث:

رفيَّةفي اأربع دمع�ت على رج�ل �ص�دات لعبد  مو�صوع هذا البحث، هو: » الفعل واأبنيته ال�صَّ
اهلل الطيب المجذوب، ومم� دع� الدار�ض لتن�ولِه ب�لبحث: رغبته في الدرا�صة فيه، ومك�نة 
–على  ال�ّص�عر الّرفيعة  بين �ُصعراء الوطن العربي، واأنَّ هذا ال�ص�عر لم تتعر�ض درا�صٌة  
بحثي- لدرا�صٍة ُلغوّيٍة لق�ص�ئده االأربع التي ُطبعت ب�لدار ال�صودانية للكتب؛ لذلك ف�إنَّ هذا 

ق اإلى م� فيه الف�ئدة. البحث خ��ض ميدان هذه البنية، اآماًل اأن ُيوفَّ

منهج البحث:

�صيّتبُع الب�حث في مو�صوعه هذا: المنهج الو�صفي اآخًذا من اأدواته التحليل.

خطة البحث:

 يتن�ول البحُث اأبنيَة الفعِل في اأربع دمع�ت على رج�ل �ص�دات، وقد اقت�صت طبيعته اأن ي�أتَي 
على: توطئة فيه� تعريف ب�لق�ص�ئد االأربع، والتعريف بك�تبه�، اإ�ص�فًة اإلى لمحٍة عن من��صبة 
البحور العرو�صّية لغر�ض ال�ص�عر. تال التمهيد التعريف ب�لفعل لغًة وا�صطالًح�، ثم حديث 
، والوقوف على البنية ال�صرفّية للفعل من حيث  عن بنى الفعل مجرًدا ومزيًدا ودالالت ُكلٍّ
الّتعّدي واللزوم، ومن حيُث البن�ُء للمعلوم والبن�ُء للمجهول، ُثمَّ تلت ذلك خ�تمة ورد فيه� 

ل اإليه� البحث، وق�ئمة بم�ص�در البحث ومراجعه. اأهم النت�ئج التي تو�صّ

توطئة: 

مع الق�شائد االأربع:

االأديب  ت�أليف  من  �ص�دات(  رج�ٍل  على  دمع�ت  )اأربع  هي:  الدرا�صِة،  م�صدُر  الق�ص�ئُد 
ث�ء  ال�صوداني االأ�صت�ذ الدكتور عبد اهلل الطيب المجذوب عليه رحمة اهلل، ومو�صوعه�: الرِّ
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الأربع رج�ٍل ك�ن لهم المعّزة الكبيرة في نف�ض ال�ص�عر، ف�الأولى ك�نت في ِرث�ء ال�صيخ محمد 
مجذوب بن محمد بن اأحمد بن جالل الدين بن عبد اهلل الّنقر ابن اأحمد المجذوب، وك�ن 
–كم� ُو�صف في الق�صيدة- من كب�ر العلم�ء، فقد برز في علم الحديث وعلم المذاهب، 
والح�ص�ب، وغيره�، وك�ن مرجًع�  النحو  اأج�َد حوا�صيه�، ومخت�صراته�، وكذلك علم  وقد 

للطالب، وال يبخل بم� اآت�ه اهلل من علٍم.2
الق�صيدة المرثي به� ال�صيخ هي من البحر الب�صيط، يقول في مطلعه�:3

َنَعوا4 اإليك جالاًل �صيًخ� القمرا     لمثلِه ج�َل دمُع العيِن ف�نحدرا

وقد ج�ءت الق�صيدة في واحٍد وثالثيَن بيًت�.

اأّم� الق�صيدُة الث�نية، فك�نت رث�ًء للواء5 ُعمر الح�ج مو�صى، الذي امت�ز ب�لحي�ء واحترام 
بطت الق�صيدة على البحر الوافر، مطلع الق�صيدة: الّن��ض �صغيرهم قبل كبيرهم،6 وقد �صُ

�صالُم اهلِل ي� عمُر بن مو�صى      على الخرطوم ثم على ثراك�

وقد ج�ءت الق�صيدة في  ع�صرِة اأبي�ٍت.

بقوة  امت�َز  الذي  المهدي  مندور  البروفي�صور  المرحوم  رث�ء  في  ك�نت  المرثي�ت  وث�لثة 
ال�صخ�صّية واإبداء الراأي وك�ن ال يخ�صى في الحق لومة الئم، وقد ج�ءت الق�صيدة على بحر 

الطويل، وك�نت في ع�صريَن بيًت�، يقوُل في مطلعه�:7

ال َنَعوا ِلَي مندوًرا ف�أطرقُت �ص�عًة    حزيًن� وك�َن الموُت حتًم� موؤجَّ

اأّم� رابعة هذه المرثّي�ت، فهي اأ�ص��صه� ذلك ب�أنَّه� ج�ءت في �صبعة و�صتيَن بيًت�، من البحر 
المهدي  محمد  ال�صوداني  ال�ص�عر  وهو  المرثّي،  وف�ة  ت�ريخ  ال�ص�عر  فيه�  وذكر  الطويل، 
َي في 1982/3/2م8، وقد اأف��ض -المرحوم االأ�صت�ذ الدكتور عبد اهلل الطيب-  مجذوب ُتوفِّ

2-  عبد اهلل الطيب المجذوب، اأربع دمع�ٍت على رج�ٍل �ص�دات، الدار ال�صودانية للكتب، د. ت، �ض2.
3-  اأربع دمع�ت، �ض2.

-يف الق�سيدة- بغري األٍف التفريق التي ُتكتب بعد واو اجلماعة املت�سلة بالفعل  4-  ُر�سمتخْ
5- اللواء رتبة ع�سكرّية يف اجلي�س ال�سوداين وال�سرطة.

6- اأربع دمع�ت، �ض 3.
7- اأربع دمع�ت، �ض5. اأطرقت �ص�عًة: اأطرَق  راأ�صه، اأي اأَْحن�ه َوَخَف�َض َعْيَنْيِه َيْنُظُر اإلى االأْر�ِض �ص�ِكتً�.

8- اأربع دمع�ت، �ض6.
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ف�ت والمواقف مع المرثي، كيف ال؟! وهو رفيقه، يقول فيه�:9 من ال�صّ
ب�   اإلى اأن اأتى ع�صر الم�صيب يحيُن وك�ن رفيُق العمِر من زمن ال�صِّ

ة، وبعد قراءتي له�  هذه توطئة موَجزة عن هذه الدمع�ت، وقد راأيُت اأْن اأبحَث فيه� عن ق�صّية لغويَّ
د اأبنيته ح�صوًرا كبيًرا، فك�َن ال�صبب في درا�صته، �ص�ئاًل اهلل التوفيَق وال�ّصداد. وجدتُّ للفعِل وتعدُّ

من هو عبد اهلل الطيب؟

 – الدامر في 25 رم�ص�ن1339 هـ  التميرا بغرب  هو عبد اهلل الطيب المجذوب، ولد بقرية 
الموافق 2 يونيو ع�م 1921م، وتوفي - رحمة اهلل عليه- في 19 ربيع الث�ني1424 هـ الموافق 
19 يونيو2003م، والدته ع�ئ�صة جالل الدين وهو ابن محمد بن اأحمد بن محمد المجذوب.10

ومعهد  العلي�  والمدار�ض  ب�لخرطوم  التذك�رية  غردون  وكلية  وبربر  والّدامر  ك�صال  ِبَمداِر�ض  َتَعلََّم 
ن�ل  واالأفريقية.  ال�صرقية  الدرا�ص�ت  ومعهد  التربية  لندنبكلية  الر�ص�وج�معة  ببخت  التربية 
وكلية  االأهلية  درم�ن  ب�أم  ب�لتدري�ض  عمل  1950م.  �صنة   )SOAS( لندن  ج�معة  من  الدكتوراه 
غردون وبخت الر�ص� وكلية الخرطوم الج�معية وج�معة الخرطوم وغيره�. تولى عم�دة كلية االآداب 
اأول  بج�معة الخرطوم )1961 - 1974( ك�ن مديرًا لج�معة الخرطوم) )1975 - 1974، وهو( 
مدير لج�معة جوب� )1975 - 1976(. اأ�ص�ض كلية ب�يرو بك�نو »نيجيري�«، وهى االآن ج�معة مكتملة. 

ح�صل البروفي�صر”عبد اهلل الطيب”على ج�ئزة الملك في�صل الع�لمية في االأدب ع�م 2000 م.11

ب�الإذاعة  ُم�صّجل  وهو  حمدون،  اأحمد  �صديق  ال�صيخ  المقرئ  تالوة  الكريممع  َف�ّصَرالقراآن 
ودانية )مع ال�صيخ �صّديق – من 1958 اإلى �صنة 1969م(.  ال�صُّ

من دوواينه: اأ�صداء النيل 1957م، واللواء الظ�فر 1968م، و�صقط الزند 1976م، واأغ�ني 
م�صرحي�ته  من  رامة.  وب�ن�ت  1978م،  �ص�دات  رج�ل  على  دمع�ت  واأربع  1976م،  االأ�صيل 

ال�صعرية:  زواج ال�صمر 1958، وقي�م ال�ص�عة 1959م.
ومن موؤلف�ته: المر�صد اإلى فهم اأ�صع�ر العرب و�صن�ع�ته�  في خم�ض مجلدات، واالأح�جي 

ال�صودانية، ومن ن�فذة القط�ر، ومن حقيبة الذكري�ت، وغيره�.12

9- امل�صدر ال�ص�بق، ال�صفحة نف�صه�.
10- ندوة حمنة املثقفني العرب، الدوحة، قطر، نادي اجل�سرة الريا�سي، 1991م، بت�صرف.

11 - ُينظر، مقدمة ديوادن اأ�سداء النيل، دار جامعة اخلرطوم للن�سر، ط 5.  1992م، وويكيبيدي� املو�صوعة احلرة.
للن�صر،   الخرطوم  ج�معة  دار  و�صن�عته�،  العرب  اأ�صع�ر  فهم  اإلى  المر�صد  المجذوب،  الطيب  اهلل  عبد  ُينظر،   -  12
ج182/3، وويكيبيدي� المو�صوعة الحرة، وعبد الرحيم ح�صن حمزة، م� بعد الرحيل االأخ�صر عبد اهلل الطيب، موؤ�ص�صة 

اأروقة للثقافة والعلوم، الخرطوم، ط1، 2003، �ض17.
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ية لغر�س ال�شاعر: منا�شبة البحور العرو�شِ

َم-على ثالثة اأبحر، هي الطويل، والب�صيط، والوافر،  َنظم ال�ّص�عر الّدمع�ت االأربع- كم� َتقدَّ
ومفت�حه�  التف�عيل،  مختلفة  وت�أتي  »المختلف«،  هي  واحدة  دائرٍة  من  والب�صيط  ف�لطويل 
مف�عيلن«،  فعولن  مف�عيلن  على:«فعولن  تفعيالته  ت�أتي  الذي  الطويل  هو  به  ُتدر�ض  الذي 
ب�عّية،  وال�صُّ مثل«فعولن«،  الخم��صية،  بين  التف�عيل  مختلفة  ت�أتي  ب�لمختلفة«الأنه�  و�صميت 
وجاللة،  هًة  اأبَّ واأعظمهم�  العربي  ال�صعر  بحور  اأطوال  والب�صيط  والطويل  مثل«مف�عيلن«13، 
الك�مل«  »البحر  ُي�َصمى  اآخر  بحر  مع  في�أتي  الوافر  اأّم�  الّر�ص�نة14،  اأ�صح�ب  يعمد  واإليهم� 
في دائرة اأخرى هي دائرة الموؤَتلف، و�صميت بذلك الئتالف اأجزائه� وتم�ثله� الأّن بحريه� 
مركب�ن من اأجزاء �صب�عية«15، وتف�عيل هذا البحر التي ي�أتي عليه�، هي: مف�علتن مف�علتن 
عر لم ياأِت اإل مقطوًفا، وهي علة بالّنق�س ُيعنى بها: اإ�سقاُط اآخر  مفاعلتن«، اإل اأّنه في ال�سِّ
�صبب خفيف، واإ�صك�ن م� قبله، فتكون:« مف�علتن //0///0، اإلى فعولن //0/0«، وال�صبب 
عراء  الخفيف، هو م� تكون من حركة و�صكون«/0«16، وهذا البحر اأكثر م� تجده في نظم ال�صُّ

ُلُح في اال�صتعط�ف والبك�ئي�ت«.17 تجده ذا اأ�ص�ليب تغُلب عليه� الخط�بة، واأح�صُن م� َي�صْ
الفعل لغًة وا�شطالًحا:

، َفَعَل َيْفَعُل، َفَعاًل، و ِفْعاًل ف�ال�صم ب�لك�صر  الِفعُل في اللُّغة كن�يًة من كل عمٍل ُمتعدٍّ اأو غير متعدٍّ
ًة َيْهُدوَن ِب�أَْمِرَن� َواأَْوَحْيَن� اإَِلْيِهْم ِفْعَل  ِئمَّ والم�صدر مفتوح« الَفْعُل، وفي القراآن:18)َوَجَعْلَن�ُهْم اأَ
َك�ِة َوَك�ُنوا َلَن� َع�ِبِدْيَن(، ُقرئت بفتح الف�ء و�صكون العين،  الِة َواإِْيَت�َء الزَّ الَخْيَراِت َواإَِق�َم ال�صَّ
»َفْعل«، والجمع الِفَع�ل، مثل: ِقدح ِقَداح، وقيل َفَعَله َيْفَعْله ِفْعاًل: م�صدر، وال َنِظْيَر له اإال �َصَحره 

�- مثل: َذَهَب َذَه�ًب�، والفعل العمل«19. �ِصْحًرا، والَفَع�ل: الكرم، وهو م�صدر –اأي�صً

13 - ُينظر، اأبو الفتح عثمان بن جني، كتاب العرو�س، حتقيق وتقدمي د.اأحمد فوزي الهيب، دار القلم للن�سر والتوزيع، 
الكويت، د. ت، �ض35.

14 - المر�صد اإلى فهم اأ�صع�ر العرب و�صن�عته�، 443/1.
15 - نور الدين ال�ص�لمي العم�ني، المنهل ال�ص�في على ف�تح العرو�ض والقوافي، وزارة التراث القومي والثق�فة، �صلطنة 

عمان، ط2، 1993م، �ض 96.
16 - ُينظر، المر�صد اإلى فهم اأ�صع�ر العرب، 404/1.

17 - املرجع ال�ص�بق، 407/1. وُينظر، عمر اإدري�س عبد املطلب، حازم القرطاجني حياته ومنهجه البالغي، دار اجلناردية 
للن�صر والتوزيع، اململكة العربية ال�صعودية، 2009م،  �ض 222، 223، 224.

18  - �صورة االأنبي�ء االآية »73«.
19 - الرازي، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار ال�سحاح، مكتبة لبنان نا�سرون، حتقيق حممود خاطر، بريوت، 
طبعة جديدة 1995م 1415ه، �ض212، م�دة«فعل« » ابن منظور، ل�ص�ن العرب604/6، م�دة«فعل« ، واملعجم الو�صيط، م�دة »فعل«.
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الفعل ا�شطالًحا:

ِخَذْت من لفِظ اأحداِث االأ�صم�ِء، وُبِنَيْت ِلَم�  َف �صيبويه الفعل بقولِه:«واأم� الِفْعُل ف�أمثَلٌة اأُ َعرَّ
� بن�ُء م� م�صى، َفَذَهَب و�َصِمَع وَمُكَث  ى، وِلَم� يكون، ولم َيَقْع، وم� هو ك�ئٌن َلْم َيْنَقِطع، ف�أَمَّ م�صَ
وَيْذَهُب  َيْقُتُل  وُمْخِبًرا:  ِرْب،  وا�صْ واْقُتْل  ِاْذَهْب  اآمًرا:  فقولك  َيَقْع،  لم  م�  بن�ء  واأم�  َوُحِمَد، 
ِرُب وَيْقُتُل، وكذلَك ِبَن�ُء م� لم َيْنقِطع وهو ك�ئن«20، ويظهر من تعريف �صيبويه للفعل اأنه  َوَي�صْ
مح�صور في داللته على الم�صي والم�ص�رعة واالأمر«الطلب« وهذا المعنى هو تق�صيم الفعل 
من حيث الزمن، وهذا التق�صيم هو الوظيفة ال�صرفّية التي َيْخَت�ض به� الفعل، اإِذ الفعل كم� 
عرفه ال�صريف الجرج�ني في كت�به التعريف�ت: هو م� دلَّ على معنى في نف�صه مقترن ب�أحد 

االأزمنة الثالثة، وقيل: الفعل كْون ال�صيء موؤثًرا في غيره ك�لق�طع م� دام ق�طًع�«21.

ومهم� يكن من اأمر ف�إنَّ داللة الفعل تكمن في الزمن والحدث مًع�، ومعظم النحويين الذين 
ج�وؤوا بعد �صيبويه يربطون تعريف�تهم للفعل ب�لداللة على الزم�ن والحدث، »ف�لحدث هو 

المعنى الظ�هر في الفعل، اأو بمعنى اآخر هو جزء مهم في الفعل«22.

�صَبة  ب�لنِّ وهو  واأمر«،  وم�ص�رع  »م��ٍض  اأنواع،  ثالثة  وهو  وزمن«23،  َحَدٍث  على  م�«دلَّ  والفعُل 
د  «، ومن حيُث اأبنيُتُه:«مجرَّ �صبة ِلَعمِلِه:«الزم ومتعدٍّ ِلف�ِعلِه: مبنيٌّ للمعلوم، ومبنيٌّ للمجهول، وب�لنِّ

�ت عند الكوفيين، وم�صتق من الم�صدر عند الب�صريين24. وَمِزيد«، وهو اأ�صُل الم�صتقَّ

ة للفعل –هن�- �صندُر�ُصه� من حيُث هي: رفيَّ والِبنَيُة ال�صَّ

20  - �صيبويه، الكت�ب، 12/1.
21  - علي بن حممد ال�سريف اجلرجاين،  معجم التعريفات، حتقيق ودرا�سة، حممد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة، 

الق�هرة، بال ت�ريخ، �ض141.
22  - اأحمد عفيفي، احلدث الّنحوي يف اجلملة العربية، درا�سة يف املعنى، مكتبة الأجنلو امل�سرية بال تاريخ �س17.

رف ف كت�ب �صيبويه، �ض377. 23  -اأبنية ال�صّ
الفعل،  اأنَّ امل�صَدر م�صتق من  اإلى  الكوفيوَن  الفرع؟ فذهب  واأيهم�  االأ�صل  اأيُّهم�  الفعل وامل�صدر  العلم�ء ف  24 -اختلف 
َيدلُّ  بينم�  زمٍن مطلق،  على  امل�صدر  لداللة  وذلك  امل�صَدر،  م�صتق من  الفعل  اإّن   : الب�صريوَن  وق�ل   ... عليه،  فرٌع  وهو 
»واإمّن�  يقول:  »الزخم�صري،  » مف�صل  �صرحِه  يعي�ض ف  ابن  هو:  الب�صريني،  ة  ِبُحجَّ ق�ل  والذي   ، ُمَعنيَّ زم�ٍن  على  الفعل 
اخلالف:  هذا  ف  ُينظر   َتِرُده.  الذي  للمك�ن  االإبل  كـ«م�صدر  منه،  اأُِخَذْت  اأي  منه:  �صدرت  االأفع�ل  الأنَّ  م�صدًرا  َي  �ُصمِّ
م�سائل  »الإن�ساف يف  الأنباري،  �سعيد  بن  بن عبد اهلل  الرحمن بن حممد  بن عبد  الدين  كمال  الربكات  الأنباري)اأبو 
190/1، ابن  اخلالف، حتقيق ودرا�سة: جودة مربوك حممد، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1 2002، م�ص�ألة رقم”28”، 
يعي�ض، اأبو البق�ء موفق الدين بن يعي�ض املو�صلي، �صرح املف�صل، تقدمي، اإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، 
الإي�ساح يف علل الّنحو، حتقيق مازن  لبن�ن د.ت، 43/6، والّزج�جي، عبد الرحمن بن اإ�صح�ق الزج�جي، ت”240هـ”، 

مبارك،، دار الّنفائ�س،بريوت- لبنان، ط2، 1973م،  �ض 65-63. 
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- مجردة و مزيدة.
ية. - الِزَمة و متَعدِّ

ة للمعلوم. ة للمجهول ومبنيَّ - مبنيَّ

اًل- الفعل المجّرد والمزيد: اأوَّ

د: 1- بنية الفعل الُمَجرَّ
ُد، هو:«م� ك�نت ُحروُفُه ُكلُّه� اأ�صلّية ال ت�صُقُط في اأحِد التَّ�ص�ريِف اإاّل ِلعلَّة ت�صريفّية«25 الفعل الُمَجرَّ

د، كم� َلْم َيِقّل ِبن�وؤُه عن ثالَثِة  د ي�أتي ُثالِثيًّ� وُرب�ِعيًّ�، ولم يوَجْد ِفعٌل ُخم��صيٌّ ُمَجرَّ والِفعُل الُمَجرَّ
وَحرٌف  بِه،  ُيبتداأ  َحرٌف  اأحُرف:  تكون على ثالثة  اأن  ُمكتملة  كِلَمٍة  ُكلِّ  َل في  االأ�صْ الأنَّ  اأْحُرٍف؛ 
ُيوقُف عليه، وَحْرٌف َيكوُن وا�ِصطًة بينُهَم�، واإنَّم� احت�جوا لِلحرِف االأو�َصِط؛ الأّن المبدوء ِبِه َيِجُب 
احِة بين الحرفين الُمت��صدين،  ًك�، والموقوف عليه َيكوُن �ص�ِكًن�، ف�حت�جوا للرَّ اأن يكون ُمتحرِّ
ُل ِبِه في�صيُر معه� ك�لكلمِة الواِحَدة.26،  م�ئَر تت�صِ وَلم َيِزِد الِفعُل المجّرد على اأربعة؛ الأّن ال�صّ

والمعنى اأّن اأقلَّ َكِلَمة تكون في الّت�صِريُف ت�أتي على ثالثة اأْحُرٍف، يقول ابُن م�لٍك:27
ِريٍف َحِري رِف َبِري         وما �ِسَواُهَما ِبَت�سْ َحْرٌف و�ِسبُهُه من ال�سَّ

را َولي�َض اأْدَنى من ُثاَلِثيٍّ ُيَرى   َق�ِبَل َت�صِرْيٍف �ِصَوى م� ُغيِّ

االإتي�ن  وجَب  ُهن�  ومن  ك،  الُمتحرِّ على  الوقوف  تكره  كم�  ب�ل�ّص�ِكُن  االبتداأ  َتكرُه  والعرُب 
ب�لحرِف الّث�ني الذي يقع و�صًط� بينهم�، ف�إن ك�ن متحرًك� توالت حركة الُمبتداأ ِبِه وحركة 
المح�صوِّ بِه، فوَجَب اأن يليهم� َحْرٌف ث�لٌث �ص�كن –عند الوقف-؛ الأّن توالي الحرك�ت عند 

العرِب ُيَوّلد الملل«28.

مُن اأن يكوَن م��صًي�، واإذا اأمعن� الّنظر في بنية الفعِل الثُّالثي وجدن�  ُل في الفعل من حيث الزَّ واالأ�صْ
ك ب�لفتِح داِئًم�، وتبقى  َكة ب�لفتِح دائًم�، واأنَّ الَمه� تتحرَّ له� ثالَث اأبنية، ذلك ب�أنَّ الف�ء تكون ُمتحرِّ
، نحو: �صرَب، وَكُرَم، وَعِلَم، َوَفِرَح، وبي�ن ذلك فيم� َيِلي:29 مِّ العين، التي تتحّرك ب�لفتِح والك�صِر وال�صّ

ر. ُر  َيْن�صُ »َفَعَل- َيْفُعُل«، َنحَو: »َن�صَ  -1

25  - حممد حُميي الدين عبد احلميد، ُدرو�ض ف الّت�صريف، �ض55.
26  - ال�صيوطي، همع الهوامع، 3260.

27  -  ابن مالك، منت الألفّية، مكتبة �سيدا، بريوت، �س67.
28  - درو�ض ف الّت�صريف، �ض55.

�صي اال�صرتاب�ذي، �صرح ال�ص�فية، 67/1، و، 114، و118. 29  -ُينظر، الرَّ
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ِرُب. َرَب  َي�صْ »َفَعَل- َيْفِعُل«، َنحَو: »�صَ  -2
»َفَعَل- َيْفَعُل«، َنحَو: »َفَتَح  َيْفَتُح.  -3
»َفِعَل- َيْفَعُل«، َنحَو: »َعِلَم  َيْعَلُم.  -4

»َفِعَل- َيْفِعُل«، َنحَو: »َح�ِصَب  َيْح�ِصُب.  -5
»َفُعَل- َيْفُعُل«، َنحَو: »َكُرَم  َيْكُرُم.  -6

َية، في�صَتِرُك  تَّة- يكوُن اَلِزًم� دائًم�، اأّم� الخم�صة الُمتَبِقّ والب�ُب االأخير -من هذه االأبواب ال�صِّ
ي«و�صي�أتي الحديُث عن ذلك« اإن �ص�ء اهلل. ِزُم والُمَتَعدِّ فيه� الالَّ

واإذا ُعِرَف اأنَّ الَم��صَي  »َفَعَل«، وَلم ُيْعَرْف الم�صتقبل«الُم�ص�رع«، ف�لَوجه اأْن يُكوَن ب�لك�صر؛ الأنَّه 
كر اأرَبٌع عند)�صيبويه(، هي:«َفَعَل َيْفَعُل، َوَفَعَل َيْفِعُل، َوَفَعَل َيْفُعُل،  اأكثر.30، واالأبنية ال�ّص�ِبَقة الِذّ

م، وهو الُم�صَتعمل عند العرب. ه� �صتة كم� َتَقدَّ وَفُعَل َيْفُعُل«31. اأّم� غيرُه ِمَن النُّح�ة، فعدَّ
� الج�ِمُد، فال َيْدُخله التَّ�صريف،  ف«. اأمَّ رِّ م اإلى:«ج�ِمد، وُمَت�صَ ُد، ُيَق�صَّ هذا، والِفْعُل الُمَجرَّ

ف، َفَعلى نوعيِن: رِّ واأّم� الُمَت�صَ
ريف فيه«، وهو:« على نوعين32: ِف: وهو ك�لج�ِمِد في عَدِم التَّ�صْ رُّ 1- ناِق�ُس التَّ�شَ

اأ- م� ي�أتي منه الم��صي و الُم�ص�ِرع، وال ي�أتي منه االأمر، نحوم� زال، وم�َبِرَح، وم� َفِتَئ، يقوُل 
ال�ّص�عر من الب�صيط:33

بَع قد كادت مع�رفه    تعفو جاله� ومنه� جّدد االأثرا لّم� راأى الرُّ
منهم�.34  الم��صي  ُي�صَتْعَمل  ولم  وَيَدُع«،  َيذُر،  نحو:  واالأمر،  الم�ص�رع  منه  ي�أتي  م�  ب- 

وقد  واإّنم�«َتَركُه«35،  ُيق�ل:«َوَدَعه،  َفاَل  »َتَرك«،  ب�لفعل  منهم�  الم��صي  عن  وق�لوا:«ُا�صُتغِنَي 
لَّى اهلُل  ريف، ق�ل ر�صول اهلل )�صَ بوي ال�صَّ ج�ء هذا الفعل على م��صيه«َوَدع« في الحديث النَّ
ق�ء ُفح�ِصِه«،  ��ِض َمنِزَلًة يوم القي�مة: من َوَدَعُه الّن��ُض اتِّ عليه و�صلََّم(:36  » ي� ع�ئ�صُة اإنَّ �صرَّ النَّ

ف ك�ن من الم��صي فقط. ولم يرد هذا الفعل في الدمع�ت، وم� ج�ء به من ن�ق�ض الت�صرُّ

ل، 152/1، و�صرح ال�ّص�فية، 118/1، وامل�صتق�صي ف علم الّت�صريف، �ض276. 30  -�صرح املف�صّ
31  -الكت�ب،310/3«ه�رون«.

32  - ُينظر: امل�صتق�صي ف علم التَّ�صريف، �ض133، 134، 135.. 
33  - الدمع�ت، �ض 3، الربع: ا�صم مك�ن مع�رف: اأعالم.  تعفو: متحو: جاله�: جمع جلهة، وهي ال�صخرة العظيمة، 

ُينظر، خمت�ر ال�صح�ح، واملعجم الو�صيط.
34  -الكت�ب، 256/2«بوالق«/ واخل�ص�ئ�ض،99/1.

35  - ال�صيوطي، املُزهر، 45/2.
36  - االإم�م ُم�صلم، �صحيح م�صلم، 2002/4.
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ي والم�ص�رع واالأمر، وهو كثير«37. ف: »وهو الفعل الذي َيِجيء منه الم��صِ رُّ تام التَّ�شَ  -2

حيح، وي�أتي منه الفعل الُمعتل، وبي�ن ذلك، فيم� َيِلي: ف ي�أتي منه الفعل ال�صّ رُّ والِفعُل ت�م الّت�صَ

حيح: الفعل ال�شّ

»هو م� َخلْت اأ�صوله من اأحرِف الِعلَّة، وهو على ثالثة اأنواع:38

َر،  نحو:«َن�صَ والّت�صعيف،  والهمِز،  الِعلَّة،  اأحُرف  من  اأ�صوله  �َصِلَمت  م�  وهو  ال�ّشالم:  أ- 
رَب،  َوَكُرَم«. و�صَ

عيِنِه،  في   اأو  نحو:«اأَخَذ،  ف�ئِه،  في  اإم�  همزة،  اأ�صولِه  اأَحُد  َوهو«م�ك�َن  الَمهُموز:  ب- 

، نحو:«اأتى وراأى«، ولكّنُه  نحو:«�ص�أَل«، اأو في المه، نحو:«قراأ«، وقد يكون المهموز ُمعَتالًّ
نَّف مع الُمعتل. في هذه الح�َلة ُي�صَ

عَّف: الُم�شَ ج- 

ومعنى التَّ�شعيف:«اأن َيجَتِمَع في الَكِلَمِة مثالِن من االأ�صوِل ُمتَج�ِوَران، وال َيْخُلو َتَج�وُرهم� 

الثُّالِثي«االأ�صم  ف  عَّ الُم�صَ وَنُه  وُي�َصمُّ والالم،  العين  بين  اأو  والعين،  الف�ء  بين  يكون  اأن  من 
قلياًل  وج�ء  العرب،  كالم  في  والعين  الف�ء  بين  االأفع�ل  من  ف  عَّ الُم�صَ ي�أِت  ولم  ِتِه39،  ِل�ِصدَّ
فهو  والالم،  العين  بين  اأّم�  ل من:«َوَول،  واأوَّ وَكوَكب من:«َكَكب،  نحو:«َدَدن40،  االأ�صم�ء،  في 
«.41، وُهَن�ك ُم�شّعُف الرباعّي: وهو:«م� ك�نت ف�وؤه والمه االأولى  ، وردَّ ، و�َصدَّ كثير، نحو:«َعدَّ
من جن�ض، وعينه والمه الث�نية من جن�ض،نحو:«زلزَل، َوَع�ْصَع�َض و�صر�صر«42، ومن هذا قوله 

تع�لى:43) واللَّيِل اإَذا َع�ْصَع�َض(، وم� ج�ء من هذا الفعل، قوله من الب�صيط:44

اأم ال ُنَكفِكف عن طول البك�ء له   لمثله �ص�ل دمع العين وانهمرا

37  -  حممد عبد اخل�لق ع�صيمة، املُغني ف ت�صريف االأفع�ل، �ض188.
38  -  ُينظر، �صرح ال�ص�فية، 32/1، وامل�صتق�صي ف علم الّت�صريف، �ض111.

39  -  ُينظر: �صرح ال�ص�فية، 34/1، و�صرح الّت�صريف امللوكي، �ض45، و�صرح ابن عقيل، مج2/  217/2، وامل�صتق�صي ف 
علم الّت�صريف، �ض112.

َدن اللَّهو واللَِّعب. 40  - الدَّ
41 - ُينظر: �صرح ال�ص�فية، 34/1، وامل�صتق�صي ف علم الّت�صريف، �ض112. 

ي�ًح� �صديًدا، وَع�صع�ض  ر�صر: اإذا �ص�ح �صِ 42 - ُينَظر، �صرح ال�ص�فية، 34/1، و�صذا العرف ف فنِّ ال�صرف، �ض17.  �صَ
الليل: اإذا اأقبل ظالَمُه اأو اأدبر«املعجم�لو�صيط«�صر�صر، وع�ْصع�َض«.

43 -�صورة التكوير، االآية 17.
44 - الدمع�ت، �ض 3. كفكف دمعه: م�صحه مرة بعد مرة، املعجم الو�صيف)كفكف(
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الفعل الُمعتل:

َيْت  الِعلَّة ثالثة:«االألف والواو، والي�ء«45، و�ُصمِّ ِعلَّة، وحروف  تعريفه:«هو م� ك�ن فيه حرف 
من  كثيٍر  في  ح�ِلَه�  على  َتْبَقى  ال  اأي   ، حُّ َت�صِ وال  َت�صَلُم،  ال  الأنَّه�  اال�صم؛  ِبهذا  العلَّة  اأحرف 

ِع ، بل تتغّير ب�لَقلِب واالإ�صَك�ِن والَحْذِف«46. الموا�صِ
47

 اأق�شام المعتّل:

، ولفيٍف. ينق�صم المعتل اإلى مث�ٍل، واأجوٍف، ون�ق�ضٍ
ي بذلك؛ الأنه ُيم�ثل ال�صحيح في  1- المثال: هو«م� اعتلت ف�وؤه«، نحو:« َوَعَد َوَي�َصر«، و�ُصمِّ

عدم اإعالل م��صيه.
ي بذلك؛ لخلوِّ جوفه؛ اأي و�صطه  2- واالأجوف: هو«م� اعتلت عينه«، نحو:« ق�ل وب�ع«. و�ُصمِّ

�: ذا الثالثة؛ الأنَّه عند اإ�صن�ده لت�ء الف�عل، ي�صير  من الحرف ال�صحيح، وُي�َصّمى اأي�صً
معه� على ثالثة اأحرٍف، نحو:«ُقلُت وِبعُت«، في:« ق�ل وب�ع«.

بحذف  لُنق�ص�نه،  بذلك  ي  و�ُصمِّ وَرَمى«.  َغَزا،  نحو:«  اعتّلت المه،  م�  هو«  الناق�س:   -3

�: ذا االأربعة؛  اآخره في بع�ض الت�ص�ريف، نحو:«َغَزْت َوَرَمت«. وُي�َصّمى اأي�صً
الأنه عند اإ�صن�ده لت�ء الف�عل ي�صير معه� على اأربعة اأحرف، نحو:« َغَزْرُت َوَرَمْيُت«.

4- اللفيف، وهو ق�شمان:

اأ- َمْفروق: وهو:« م� اعتلت ف�وؤه والمه«، نحو:« وفى ووقى«.

ي بذلك لكون الحرف ال�صحيح ف�رًق� بين حرَفي العّلة.  و�ُصمِّ

ي بذلك القتران حرَفي  ب-َمْقرون: وهو:« م� اعتلت عيُنه والُمه«، نحو:« َطَوى َوَرَوى«. و�ُصمِّ

العلة بع�صهم� ببع�ض.
ة  الثُّالِثيَّ الأفعال  ِبنى  اِلَية  التَّ النقاط  في  اأذُكُر  ِد  الُمَجرَّ الفعِل  َيِة  ِلِبنخْ ر  الُمخَت�سَ رِح  ال�سَّ هذا  وَبعد 
الُمَجّرَدة والمزيَدة، والمع�ني التي ت�أتي عليه� هذه الِبنى، واأُح�وُل تطبيق ذلك على الق�ص�ئِد االأربِع.

د الثُّالِثي: اًل- الفعل الُمَجرَّ اأوَّ

1- بنية »َفَعَل«: ِبَفْتِح الف�ء والعين«:
هذه البنية من اأكثِر الِبَنى وروًدا في كالِم العَرِب«ولْي�َض �َصْيٌء اأكثر من كالِمِهم من »َفَعَل«48، 

45  - الت�صريف امللوكي، �ض48.
46  - �صرح ال�ص�فية، 33/1.

47  -ُينَظُر لهذه االأق�ص�م في: �صرح ال�ص�فية، 34/1، والت�صريف الملوكي، �ض48، وال�صيوطي، الُمزهر39/12،  و�صذا 
رف، �ض16، 17، والم�صتق�صي في علم التَّ�صريف، �ض 114، 117. العرف في َفنِّ ال�صَّ

48  - الكت�ب، 37/4«ه�رون«.
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ُه َي�صُعُب َح�صره�، ومن هذه الَمَع�ني:«الَجْمع،  وا�ْصُتْعِمَلْت هذه البنية في مع�ٍن َكثيرٍة ِلَدرَجِة اأنَّ
والغلبة: اأي غلبة المق�بل، نحو َك�َرَمِني َفكَرمته. اأو الغلبة مطلًق� نحو: قَهر، ق�َصر، والني�بة 
عن فُعل في الم�ص�عف، نحو: جَللت ف�أنت جليل، وفي الي�ئي العين نحو: ط�ب فهو طيِّب. 
واالأ�صل كونه على فُعل، والجمع، نحو:«ح�َصر، وح�َصد، ومنه م� دلَّ على و�صل: مَرج، مَزج، 
ل، وق�َصم. ومنه  واالإعط�ء، نحو: »مَنح، واال�صتقرار، نحو: �صَكن، وَقَطَن، والتفريق، نحو: ف�صَ

ف، اأو خرق: نقب، والتحول، نحو: رَحل.49 م� يدل على قطع: ق�َصم، ك�َصر، ق�صَ

م- الم�ص�رع على ِزَنِة«َيْفَعُل، وَيْفُعُل، وَيْفِعُل«. وهذه الِبنية ي�أتي منه�-كم� َتقدَّ

أ- ما جاء على »َفَعَل َيْفَعُل«: ِبَفْتِح العيِن في الم��صي والُم�ص�ِرع«
تَِّة، وهي:«اله�ء، والهمزة،  وهذا الِبَن�ء خ��ضٌّ ِبم� ك�ن المه اأو عينه اأحد ُحروِف الَحلِق ال�صِّ
ِبه�  التي ق�ل  الَمَع�ني  الِبْنَية على  � ج�ء من هذه  وِممَّ والخ�ء«50،  والح�ء،  والغين،  والعين، 

رِفيُّوَن، م� يلي: ال�صَّ
َدلَّ ِبه� على الَجْمِع، في قوِل ال�ّص�عر من الطويل:51

كم� ك�نِت االأرح�ُم تجَمُع بينن�      واإرث مروءاٍت �صلفَن ثميُن
وَدلَّ ِبَه� على التََّحوُّل من مك�ن اإلى اآَخر في قوله من الطويل:52

وَت�صُعُف اأ�صب�ُب البق�ِء وتذَهُب الغ�صـــــ�رة مّن� والبه�ُء يبيُن
ودّل به� على االإعط�ء في قوله من الب�صيط:53

ا مثله نَثَرا  عهِدي به م�صرف االإقب�ل ي�شرح    اآي�ت الثرّي� وُدرًّ
وَدّل به� على االإخب�ر، وهو معنى لم يقل به ال�صرفيون، وذلك في قوله من الطويل:54

ال َنَعوا اإلّي مندوًرا ف�أطرقُت �ص�عًة  حزيًن� وك�ن الموُت حتًم� موؤجَّ

المذكور،  ال�ّسرط  فيها  ق  َيتحقَّ لم  اأفَعاٌل  الباب  هذا  في  ال�ّسافية:«وجاء  �سرح  �ساِحُب  وقاَل 
ومن ذلك:«اأََبى َي�أَبى«55، ولم تِرْد هذه البنية في الق�ص�ئد، وقد ج�ءت القراآن الكريم في قوله 

49  - ُينظر، ال�صيوطي، همع الهوامع، 20/6، 21.
50 - امل�صدر ال�ّص�بق، 101/4.

51 - الدمع�ت، �ض7.
52 -  الدمع�ت، �ض6. 
53- الديوان، �ض202.
54 - الدمع�ت، �ض 5.

55  - �صرح ال�ّص�فية، 123/1.



 دكتور: اأبو حنيفة عمرال�شريف علي عمر

مجلة ت�أ�صيل العلوم 214

تع�لى56:) َواإِْذ ُقْلَن� ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوا اِلآَدَم َف�َصَجُدوا اإِالَّ اإِْبِلي�َض اأََبى َوا�ْصَتْكَبَر َوَك�َن ِمَن اْلَك�ِفِريَن(

ما جاء على«َفَعَل َيْفُعُل«: ِبَفتِح عين الم��صي، و�صمه� في الم�ص�رع. ب- 
والّن�ق�ض  واالأجوف،  ف،  عَّ الُم�صَ ِحيح  وال�صَّ �ِلم،  ال�صَّ ِحيح  ال�صَّ على  البنية  هذه  وت�أتي 

الواوي57، ومن مع�ِنيه� التي ج�ءت عليه�:
معنى االعتداء، في قوله من الطويل:58

َفقْد ج�ء هذا الموُت فيك يروعنا   بك�رثٍة منه� الجب�ل عهوُن
من الفعل »راعَيُروع« االأجوف.

ومعنى المح�فظة واالأم�نة، في قولِه من الطويل:59
ي عنده وي�شوُن اأٌخ ك�ن يرع�ني وك�ن ُيعيُن     وَيحَفُظ حقِّ

وُن« االأجوف« . �َنَي�صُ من الفعل »�صَ
ومعنى الُي�صر  في قوله من الطويل:60

بكيُتَك ي� مهديُّ فقُدك ف�جٌع    وُرزوؤَُك ال ُيلفى عليَّ يهوُن
من »َه�َن َيُهوُن�الأجوف«.

َرخ، وَهَتَف، اأو م� َدلَّ على  ُد به ُكلَّ ِفعٍل َدلَّ على �صوت، نحو:«�صَ ومعنى القول والتَّ�صِويت:  وَنق�صُ
61:� قول، نحو:«َنَطق، ووَعَظ، وَق�َل«، ومم� ج�ء ِبِه ِبمعنى القول، ومن ذلك قوله من الطويل اأي�صً

َيقوُل  م�صت ب�الأم�ض من خلِف نع�صه اْلــ    جموُع وع�دوا منه وهو دفيُن

من »ق�ل َيُقوُل« االأجوف، واأ�صُل عين«ق�ل« الواو، اأ�صله:«َقَول« تحّركِت الواو وُفِتَح م� َقْبله� 
فُقلَبْت اأِلًف�«62، ما جاء على«َفَعَل َيْفِعُل«: ِبَفتِح عين الم��صي، وك�صِره� في الم�ص�رع.

ذلك«ُمق�ربة  في  ومرِجُعهم  الثُّالثي،  في  االأ�صل  هو  الِبَن�ء  هذا  َجعَل  من  رفيين  ال�صَّ من 
َع َكثيرٍة«63. الفتحة الَك�صرة واجتم�عهم� في موا�صِ

56 - �صورة البقرة، االآية 34.
رف ف كت�ب �صيبويه، �ض381. 57  - ُينظر، ابنع�صفور االإ�صبيلي، املمتع ف التَّ�صريف، 174/1، واأبنية ال�صَّ

58  - الدمع�ت، �ض8. عهون: جمع عهن، وهو ال�سوف امل�سبوغ، فكاأّن اجلبال العالية من هذا اخلرب املفجع كال�سوف. 
وهو اقتب��ض من قوله تع�لى ف �صورة الق�رعة االآية 5، »وتكوُن اجلباُل كالعهِن املنفو�س«

59  - الدمع�ت �ض6.
60  -  الدمع�ت، �ض7. 

61  - امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صه�.
62  - ُينظر، املمتع ف الت�صريف، 120/2.

ي، املن�صف، �ض180. 63  - ابن ِجنِّ
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ومن المع�ني التي ج�ء به� ال�ص�عر- عليه رحمة اهلل- من هذا الب�ب:
معنى الهدوء والثَّب�ت والح�صن، َنِجُد ذلَك في قوله من الطويل:64

ح�فُة والذي   مج�ل�َض اأهل الف�صل ك�ن يزين َنَعْت �ص�عَر الُعرِب ال�صّ

قوط ونحوه، في قوله من الطويل65: ومعنى ال�سُّ

نعْتُه ال�صحيف�ت اللواتي �صواُده�     غراٌب هوى فوق ال�صطور لعيُن

رفيُّوَن. من »َهَوى َيْهِوي« اللفيف الَمقرون. وهذا المعنى َلم َيُقْل ِبه ال�صَّ
َوَدلَّ ِبه على الع�فية، والذك�ء، في قوله من الطويل:66

َجَنْيَن� َجَن�َة العلِم عند م�ص�يٍخ    �شفتنا �صروٌح منهمو ومتوُن
من �َصَفى َي�ْصِفي الن�ق�ض.

2- بنية«َفِعَل«: ِبَفتِح الف�ء وك�صر العين:

من المع�ني التي َتُدلُّ عليه� هذه البنية َفِعل

1-الداللة على االألوان:

�ُغ على »اأْفَعل«، ويكون الفعل على »َفِعل يفَعل«. نحو: اأِدم ي�أَدم، و�َصِهب  »اأم� االألوان، ف�إنه� ُت�صَ
ِدئ ي�صَداأ«67. ي�صَهب، وقِهبيقَهب، وَكِهَب َيْكَهب، و�صَ

2-االأدواء: ذكر )�صيبويه( في الكت�ب«هذا ب�ب م� ج�ء من االأدواء على مث�ل وِجع يوَجع 

وجًع�، وهو َوِجيٌع لتق�رب المع�ني«، نحو: »َمِر�َض َيمَر�ُض، �َصِقَم َي�ْصَقُم وق�لوا: حِزن َحَزًن�، 
عر، » م� ك�ن من  وهو حزين، جعلوه ِبمْنزلِة المر�ض؛ الأنَّه داء«68، ويدخل في ذلك اأفع�ل الذُّ
عر والخوف على هذا المث�ل؛ الأّنه داء قد و�صل اإلى فوؤاده كم� و�صل م� ذكرن� اإلى بدنه،  الذُّ
وذلك قولك: َفِزعُت َفَزًع�، وهو َفِزٌع، وفِرَق يَفرق َفَرًق� وهو فِرٌق، و وِجل َيْوَجل َوَجاًل، وهو 
والعط�ض، و�صدهم�،  الجوع  َتُدلُّ على  منه�  اأفع�ل  وهن�ك  وِجٌر«69،  وهو  َوَجًرا  ووِجر  وِجٌل، 

64 - الدمع�ت، �ض6.
65  - الدمع�ت، �ض 6

66  -  الدمع�ت، �ض7.
67  - الكت�ب، 25/4 »ه�رون«،  واأبوا اأو�ض اإبراهيم ال�ّصم�ص�ن، وُينظر، اأبنية الفعل دالالته� وعالق�ته�، »ن�صخة اإلكرتونية، 

. املعجم الو�صيط«�صهب، وكهب« �ض6، وم� بعده�.  �َصِهَب �َصَهًب�، و�ُصْهَبًة: خ�لَط بي��ض �صعره �صواد.  وَكِهب لونه: ا�صودَّ
68  - امل�صدر ال�ص�بق، 17/4. »ه�رون«

69  - ال�ص�بق، 18/4.«ه�رون«
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نحو: »ظِمئ، وعِط�ض، و�صده�: �َصِبَع، وَرِوي، و�َصِكَر، َوَمِليَء«70.
وم� ج�ء من ُم�ص�ِرٍع لهذه الِبْنَية، هو:«َيْفَعُل، وَيْفِعُل«.

اأ- ما جاء على:«َفِعَل َيْفَعُل«، »ِبَك�صر العين في الم��صي وفتحه� في الم�ص�رع«

ف«71، ومم� ج�ء من مع�ني هذا الب�ب في  عَّ حيح والمعتل والُم�صَ ي�أتي هذا الب�ب في ال�صَّ
الديوان، م� يلي:

عر، في قوله من الطويل:72 معنى الخوف والذُّ

لقد ِخفت روؤي�ي التي قد راأيته�   وبع�ض الروؤى ت�أويلهن يقين
رفيُّون، وهو المواجهة و�صبهه�، في قوله  من الوافر:73 وج�ء بِه على معنى لم يذُكرُه ال�صَّ

وعندك حين نلقاك ارتي�ح       اإلين� اإن تجّهمن� �صواك�

ب- ما جاء على«َفِعَل َيْفِعُل«: »ِبَك�شِر العين في الما�شي والُم�شاِرع«

َدة، َيُدلُّ ُكلُّ منه�  ِحيح، والُمعتل، وقد ذكَر )�صيبويه( اأفع�اًل ُمَحدَّ هذا الب�ب قليٌل في ال�صَّ
حيح:«َح�ِصَب َيْح�ِصُب، وَنِعَم َيْنِعُم، ومن الواوي:«َوِمَق َيِمُق«، وَوِرَم  على معنى ُمنفِرد، َفِمن ال�صَّ
اأخرى غير هذه  اأفَع�اًل  رفييَن  ال�صَّ َبع�ُض  »، وقد ذكر   َيْيِئ�ُض«74،  وَيِئ�َض  َيْيِب�ُض،  وَيِب�َض  َيِرُم، 

االأفع�ل، منه�:«َوِلَغ َيِلُغ، وَوِهَل َيِهُل، وَوِلَه َيِلُه، َوَقِدَر َيْقِدُر«75.
ولم ي�أِت على هذه البنية �صيء في الّدمع�ت.

ُل اإلى اأنَّ ب�ب«َفِعَل َيْفَعُل« هو االأ�صُل، واأنَّ هذا الب�ب َفْرٌع عليه. وِلِقلَِّة االأفع�ل في هذا الب�ب َن�صِ

مِّ العين« 3- ِبنية »َفُعَل«:« ِبَفْتِح الفاء، و�شَ

ذكر)�صيبويه( المع�ني التي َتُدلُّ عليه� هذه البنية، في قوله:« اأم� م� ك�ن ح�صًن� اأو ُقْبًح�، ف�إنَّه مم� 
ة  َدّ يبنى فعله على »َفُعَل َيْفُعل«، وذلك قولك: »قُبح َيْقُبُح، وَو�ُصَم َيْو�ُصُم، َجُمَل َيْجُمل، وم� ك�ن من ال�صِّ
ُعَب«.76، اأم� م�  ُعَف، و�َصُجَع، وَغُلَظ، و�َصُهَل، و�صَ عف والُجبن، ف�إنه نحٌو من هذا نحو: �صَ والجراأة وال�صّ

مِّ العيِن«. ج�ء من ُم�ص�ِرٍع ِلَهذه البنية، فهو واحٌد فقط، وهو:«َيْفُعُل«: بَفْتِح الي�ء، و�صكون الف�ء، و�صَ

70  - ال�ّص�ِبق، 21/4، »ه�رون«.
رف ف كت�ب �صيبويه، �ض384. 71  - اأبنية ال�صَّ

72   - الدمع�ت، �ض6. 
73  -  الدمع�ت، �ض4. جتهمن� �صواك، اأي لقين� بوجه عبو�ض وكريه، املعجم الو�صيط«جتهم«. 

74  - الكت�ب، 218/2، 219،252«بوالق«، و53/4، 55«ه�رون«
75  - ابن القطاع ال�سقلي، اأبنية الأ�سماء والأفعال وامل�سادر، حتقيق ودرا�سة، اأحمد حممد عبد الّدائم، دار الكتب 

امل�صرية، الق�هرة، 1999م، �ض328، 330، واأبنية ال�صرف ف كت�ب �صيبويه، �ض387.
76  -الكت�ب، 28/4، 31.
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واب، وذلك في قوله من الطويل:77 الح والرجوع اإلى ال�صّ وم� ج�ء من هذه البنية، ج�ء على معنى ال�صّ

ُلَحت دني� بذاك ودين ه  وكم �شَ وك�نت ُتجيُد الخطَّ و الّر�صَم كفُّ
فعُة وذلك في قوله من الب�صيط:78 ومعنى ال�صرف والرِّ

ر لكن قدُره َكُبرا ترى الكب�ر لديه� خ��صعين له     وم� تكبَّ

اأّن ال�صيخ عبد اهلل  ُح لن�  َيتَّ�صِ د،  م� ج�ء في الَعْر�ِض ال�ّص�بق لبنية الفعل الثُّالثي الُمَجرَّ َومِّ
بن الطيب ج�ء ببنية »َفَعَل« مفتوحة الف�ء والعين كثيًرا في دمع�ته، وهذا �صِ�هٌد ِلم� ق�له 
ة االأفع�ل التي ج�ءْت  اأنَّ غ�لبيَّ اإلى ذلك  ف  راده� في كالِم العرب، اأ�صِ رفيُّوَن من اطِّ ال�صَّ
هذا  وفي  اال�صتقب�ل،  اأو  الح�ِل  على  الّدال  الُم�ص�رع  من  ك�نت  وَفُعَل«  وَفِعَل،  »َفَعَل،  على: 

رفية  للفعل، وتواتره في هذه البني المذكورة. اإ�ص�رة لعالقة الغر�ض ال�صعري ب�لبني ال�صّ

َباِعي: د الرُّ ثانًيا- الفعل الُمَجرَّ

َب�ِعي من االأْفَع�ل:«ُكلُّ م� ك�ن على اأرَبعِة اأْحُرٍف اأُ�صول، وله ِبنية واِحدة،  ُد ب�لُمَجّرد الرُّ ُيْق�صَ
هي:«َفْعَلَل«، وُم�ص�ِرُعه�:«ُيَفْعِلُل«79.

ب�ِعي على َوْجَهيِن: وي�أتي الرُّ
ف: وهو م� ك�نت ف�وؤه الُمُه االأولى من ِجن�ض، وعيُنه والُمه الثَّ�نَية من ِجن�ٍض اآَخر،  عَّ اأ- ُم�صَ

نحو:«َزْلَزل، وَع�صَع�ض، وو�ْصَو�َض«80.
ُيَدْحِرُج،  َتكرار في ف�ئه وال في عينِه، نحو:«َدْحَرَج  َيُكن فيه  ف: وهو م� لم  ب- غير ُم�صعَّ
وَبْعَثَر ُيَبْعِثُر، و�َصْرَهَف81ُي�َصْرِهُف«82. وقد َنحتت العرُب على هذا الِبن�ء من اأكثر من َكِلَمة، 
نحو:«َحْمَدَل من:« الَحمد هلل«، وَب�صمل من«ب�صم اهلل«، وحوقل، من«ال حوَل وال قوة اإاّل ب�هلل«83.

ب�عي في الّدمع�ت، ج�ء ت في قوله من الب�صيط:84 د الرُّ و مث�ُل بنية الُمَجرَّ

اأم ال ُنَكفِكف عن طول البك�ء له   لمثله �ص�ل دمع العين وانهمرا

»َكْفَكف«،  على وزن َفْعَلَل مثل«زلزل، وَع�صَع�ض«.

77 الدمع�ت، �ض7.
78 - الدمع�ت، �ض2.

رف ف كت�ب �صيبويه، �ض388. 79  - �صرح امللوكي ف الّت�صريف، �ض32، واملُزِهر، 42/2، واأبنية ال�صّ
رف ف كت�ب �صيبويه، �ض389، و �صعب�ن �صالح، ت�صريف االأفع�ل، �ض30. 80  -اأبنية ال�صَّ

رع: مل يتوالد، كاأنَّ ُكلُّ حّبة براأ�سها. املعجم الو�سيط«�سمهر« 81  - �سمهر الزَّ
82  - ُينظر الِكت�ب، 177/1، و246/2«بوالق.

83  -حممد حميي الدين عبد احلميد، درو�ض ف الّت�صريف، �ض69.
84 - الدمع�ت، �ض 3. 
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2- بنية الفعل المزيد:

اأ-بنية الفعل الثُّالثي المزيد ِبَحرٍف:

الفعل الثُّالثي المزيد فيه ثالثة اأق�ص�م، م� ِزْيَد فيه َحرٌف واِحد، وم� ِزيَد فيه حرَف�ن، وم� 
ي�دة ِبَحرٍف الإف�دة  ي�دة، �صتة«85 وتكون  الزِّ ِزيَد فيه ثالثة اأحُرف، فغ�ية م� َيْبُلُغ الفعل ب�لزِّ
المعنى، وتكون قبل الف�ء، وبعَده� فقط، ف�إن ك�نت الّزي�دة قبل الف�ء، ف�إّن الحرف الَمزيد 
ي�دة اإم� التَّ�صعيف اأو االألف، وتو�صيح ذلك في الّت�لي: يكون الهمزة، واإن ك�نت بعده�، ف�لزِّ

1- بنية«اأْفَعل«:

َوِمْن َمَع�ِنْيِه التي ُيفيُده�: تعدية الفعل الالزم، وهو الغ�لب فيه، نحو:«اأخرَج، واأدَخَل، واأف�صَد، 
وال�ّصلب واالإزالة، نحو:«اأعجمُت الكت�ب، اأي اأزْلُت ُعجمته«86، وال�صيرورة ال�صحبة: )�ص�ر 
�ص�حب كذا(87 ج�ء في الكت�ب »وتقول اأْجَرَب الرجُل، اأي �ص�ر �ص�حب َجَرب، ومثل ذلك 
قول الرجل: اأالم الرجل اأي �ص�ر �ص�حب الئمة«88، ومن هذا النوع -اأي �صيرورته ذا كذا- 
دخول الف�عل في الوقت الم�صتق منه اأفعل، نحو:« اأ�صبح واأم�صى واأفجر واأ�صهر«: اأي دخل 
في ال�صب�ح والم�ص�ء والفجر وال�صهر، وكذا منه دخول الف�عل في وقت م� ا�صتق منه اأفعل، 
َبْيَن�واأدبرن�: اأي دخلن� في اأوق�ت هذه الري�ح89، اأم� )�صيبويه(  اأَ�ْصَملَن� واأْجَنْبَن� واأ�صْ نحو:« 
اإذا  واأفجرن�، وذلك  واأ�صحرن�  واأم�صين�  اأ�صبحن�  وتقول:  ق�ل:  الحين،  ه� �صيرورة في  فعدَّ
ْبٍح وَم�َص�ء و�َصَحر«90، وَعدَّ )�صيبويه( من ذلك اأدنفت. ق�ل: »ومثل اأدنفت  ْرَت في ِحين �صُ �صِ
اأ�صبحن� واأم�صين� واأ�صحرن� واأفجرن�، �صبهوه بهذه التي تكون في االأحي�ن«91، »ومنه الدخول 
في المك�ن الذي هو اأ�صله والو�صول اإليه ، نحو: اأْنَجَد واأْجَبَل اأي و�صل اإلى نجد واإلى الجبل.

َية، نحو:«اأكبَّ زيٌد وكببُته اأن�«92. وهذه البنية، ج�ءت الزَمة، ومتعِدّ
ومم� ا�صتخدمه ال�ّص�عُر من هذه الِبنية ج�ء على المع�ني التَّ�لية:

ج�ء ِبِه� ِلَتعِدَية الفعل الالزم، في قوله من الطويل:93

رف، �ض25. 85  -�صذا العرف ف فّن ال�صّ
86  -الكت�ب، 230/2، 237 »بوالق«، وابن خ�لويه، لي�ض ف كالم العرب، �ض132.

87  - الزخم�صري،  املف�صل 280، و�صذا العرف ف فن ال�صرف، �ض27، 28، واأبنية الفعل دالالته�، وعالق�ته�، �ض10-7
88  �صيبويه، الكت�ب 4/ 60

89 -  الر�صي،  �صرح ال�ص�فية 1/ 90. 
90  - �صيبويه، الكت�ب 4: 63-62.

91  - �صيبويه، الكت�ب 4/ 61. »ه�رون«
92  -لي�ض ف كالم العرب، �ض132.

93  -الدم�ت، �ض7.



219

رفيَّة في )اأربع دمعات على رجال �سادات(  - لعبد اهلل الطيب المجذوب الفعل واأبنيته ال�سَّ

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

وك�ن اإذا األقى الكالَم اأفاَدُه    ُبُروز المع�ني والل�ص�ُن مبيُن
من، في قوله من الب�صيط:94 وا�صتخدَمه� لداللة دخول الف�عل في الزَّ

اأحي� رج�َل بني المجذوب ُكلَُّهُم    طرا وكلهم اأم�شى به اأفتخرا
من من الُم�صتق منه، وهو  الم�ص�ء95 خول في الزَّ ف�أم�صى: َنقي�ض اأ�صَبَح، والهمزة فيه َتُدلُّ على الدُّ

َل«: 2-بنية«َفعَّ

ح«96، وتكثير الفعل  ي وُيَفرِّ ح، وم�ص�رعهم�«ُيَقوِّ ى، وَفرَّ معن�ه� الغ�لب، هو الّتعِدَية، نحو:«َقوَّ
اإليه،  ن�صبته  اأو  ب�لفعل  وت�صميته  االأبواَب،  وَغلَّْقُت  ُر،  ُيك�صِّ الحجر،  َر  َك�صَّ نحو:  والمب�لغة، 

ييِه«، ومنه� االإزالة، نحو:«جلَّدُتُه اأَُجلُِّده«97. يُته اأُحِّ ُئُه، وَحيَّ �أُته اأَخطِّ نحو:«َخطَّ

ومم� ج�ء في الق�ص�ئد من هذه البنية ك�ن على المع�ني الّت�لية:
معنى تعدية الفعل الق��صر، قوله من الب�صيط:98

منه َتَعلَّْمُت علًم� ن�فًع� وبه   ِنْلُت الروايَة عن اآب�ئه الفقرا
ف واإظه�ر االأدب، في قوله من الطويل:99 وَمعنى التَّلطُّ

ال فن�ص�أل ربَّ الن��ض �صتر عيوبن�     و�صبًرا على البلوى واأن َنَتَجمَّ

رفيُّوَن: -بنية«َفاَعَل«: وم�ص�ِرُعَه� ُيَفِعُل، ومن مع�نيَه� التي ذكره� ال�صَّ

بمثله،  االآخر  فيق�بله  فعاًل،  ب�ص�حبه  اأحدهم�  يفعل  اأن  وهو  ف�أكثر،  اثنين  بين  الم�ص�ركة 
وحينئذ فُيْن�َصب للب�دئ ن�صبة الف�علية، وللمق�بل ن�صبة المفعولية. ف�إذا ك�ن اأ�صل الفعل الزًم� 
�ص�ر بهذه ال�صيغة متعدًي�، نحو م��صيته واالأ�صل: َم�َصيُت وم�صى، وتكون ِبَمعنى«َفَعَل«،نحو«َن

اَوَل،وَع�َقَب،و�َص�َفر.

ر،  َن�صَ ب�ب  َفَعل من  ب�صيغة  اأحدهم�،  َغَلبة  وُيَدلُّ على  المغ�لبة،  ال�صيغة معنى  وفي هذه 
َرب كم�  الغلبة من ب�ب �صَ ُيَدّل على  اأو الالم، ف�إِنه  اأو ي�ئى العين  م� لم يكن واوّى الف�ء، 
ًي�، واإن ك�ن اأ�صله الزًم�، وك�ن من ب�ب  تقدم، ومتى ك�ن »فَعَل« للداللة على الغلبة ك�ن ُمتعدِّ

94- الدمع�ت، �ض2.
95  -جناة عبد العظيم الكويف، اأبنية الأفعال درا�سة ُلغويَّة، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 1409هـ، 1989م، �ض282.

96  - الكت�ب، 55/4.
97  -الكت�ب، 233/2، 238. بوالق، واالأبنية ال�صرفية ف كت�ب �صيبويه، �ض393، 394.

98  - الدمع�ت، �ض2.
99 -الدمع�ت، �ض5
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اأفعل  الُمواالة، فيكون بمعنى  ب�ٍب ك�ن.وث�نيهم�:  اأيِّ  َرَب« على م� تقدم من  اأو »�صَ َر«  »َن�صَ
َم� ك�ن بمعنى  �، وُربَّ ه بع�صً المتعّدى، كـ«واليت« ال�صوم وت�بعته، بمعنى اأوليُت، واأتبعُت بع�صَ

فته.100 َل الم�صعف للتكثير، ك�ص�عفت�ل�صئ و�صعَّ فعَّ
ومم� ج�ء به ال�ص�عر ك�ن يدلُّ على معنى »َفَعل« اأ�صل الفعل، في قوله من الطويل:101

ه�   فيه� �صهول ال�ص�برين حُزون ُيجاوُز اأفن�ء الع�صيرة فجُّ

وعلى معنى »َفَعَل« الدالة على الم�ص�ركة في قوله من الطويل:102
دا     كذاك النجيُب االألَمِعيُّ يكون وك�ن اإذا م� رافق الوفد �صيِّ

 اأ- بنية الفعُل الثُّالِثيِّ المزيد ِبَحْرَفْيِن:

ُل بينهم� الف�ء والعين،  وبنيُة هذا الفعل اإم� اأن ُتَزاَد بحرفيِن قبل الف�ء، اأو بحرفيِن تف�صِ
ُل بينهم� الف�ء فقط، ومعنى ذلك اأّن هذه الِبَنى ت�أتي على:«اْنَفَعَل، وافَتَعَل،  او بحرفيِن تف�صِ
ي�دة،  الزِّ ُتفيُده هذه  المزيِد بحرفيِن معًنى  بنية من  وِلُكلِّ   » واأخيًرا:«ِاْفَعلَّ َل،  وَتَفعَّ وَتَف�َعَل، 

وتو�صيُح ذلك في التَّ�لي:

1- بنية«ِاْنَفَعل«: »مزيدة بالهمزة والنون«
األف الو�صل  َلِزَمت  اإذ  اأنَّ بنية )اْنَفَعل( مزيدة ب�الألف والنون؛  الذي عليه ُعلم�ء ال�صرف 
ال  »وهي  »َيْنَفِعُل«،  وُم�ص�ِرُعَه�  النون103،  وهو  ب�ل�ص�كن  النُّطِق  اإلى  به�  ل  للتو�صُّ البنية  هذه 

ُتعدي الف�عل اإلى المفعول«104، اأم� المع�ني التي ُتِفيُدَه� هذه البنية:

المطاوعة:

اأ- مط�وعة فَعل: نحو ك�صرته ف�نك�صر، وانهمر المطر وانهمل105.
ب- مط�وعة اأفعل نحو: »اأقحمته ف�نقحم واأغلقته ف�نغلق واأ�صقفتهف�ن�صقف واأزعجته ف�نزعج«106، 

وم� ج�ء منه� في الق�ص�ئد االأربع ك�ن على داللة ُمط�وَعة َفَعَل، في قوله من الب�صيط:107

رف، �ض28، 29. 100  - ُينظر، الكت�ب، 239/2«بوالق، و�صذا العرف ف فنِّ ال�صَّ
ها- الَفجُّ : الطريُق الوا�سع البعيد.  ِة قبيلٍة هم. فجُّ َرى من اأَيَّ َناُء من النا�س : الأَخالط ل ُيدخْ 101  - الدمع�ت، �ض8. »الأَفخْ

ح�ح، واملعجم الو�صيط. ُينظر: خمت�ر ال�صّ
وِح َواحَلَرَكِة .. املعجم الو�صيط، »اأملعي« 102 -الدمع�ت، �ض 5، اأَمْلَِعيٌّ َمَع اأْقَراِنِه :- : َظِريٌف ، َخِفيُف الرُّ

َية املبدوءة ب�لهمزة،  ِانَفَعَل الِبَنى املُتبقِّ 103  - �صيبويه، الكت�ب، 282/4، وابن جني، املن�صف، 73/1-74. ومثُل بنية 
وهي:«ا�صتفعل، واْفَتعل، واْفَعلَّ »

104  - املربد،  املقت�سب 75/1.
105  -الكت�ب، 76/4، 77. ه�رون. والكت�ب، 238/2، 242«بوالق«

106  - املف�صل ف علم العربية، �ض218.
. 107  -الدمع�ت، �ض2، �صحَّ امل�ء: ان�صبَّ من اأعلى«املعجم الو�صيط: �َصحَّ
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ي عبرًة دررا ي� عين ال تبخلي ب�لدمع وانهملي     له انه م�اًل و�ِصحِّ

2-  بنية«ِافَتَعَل«: مزيدة بالهمزة والتاء«

ون له�: رفيِّ هذه البنية ُم�ص�ِرُعه� على:«َيفَتِعُل«، و المع�ني التي ذكره� ال�صّ

له�- االتخ�ذ، ك�ْخَتَتَم زيٌد، واختدم: اتخذ له خ�تًم�، وخ�دًم�. اأوَّ

وث�نيه�- االجته�د والطلب، ك�كت�صب، واكتتب، اأي اجتهد وطلب الك�صب والكت�بة. وث�لثه�:

وت�ص�ربوا،  بمعنى”تج�وروا،  واخت�صموا،  وا�صطربوا،  القوُم  نحو:”اجتور  الم�ص�ركة، 
موا، و ك�خت�صم زيد وعمرو: “اختلف�”. وتخ��صَ

ورابعه�- االإظه�ر، ك�عتذرواعتظم، اأى اأظهر الُعذر، والَعَظمة.

دة. وخ�م�صه�- المب�لغة في معنى الفعل، ك�قتدر وارتّد، اأى ب�لغ فى القدرة والرِّ

و�ص�د�صه�- مط�وعة الثالثّى كثيًرا، َكَعَدلته ف�عتدل، َوَجمعته ف�جتمع.

بته ف�قترب، واأن�صفته ف�نت�صف. ف ومهموز الثالثي، كقرَّ وُربَّم� اأتى مط�وًع� للم�صعَّ
ِلِه، لعدم وروده، ك�رتجل الخطبة، وا�صتمل الثوب.108 وقد يجيُء بمعنى اأ�صْ

ومن المع�ني التي ج�ءت في الدمع�ت، م� يلي:
-  معنى الُم�ص�ركة في الب�صيط:109

ا وكلهم اأم�صى به افتخرا اأحي� رج�ل بني المجذوب ُكلَّهم    طرًّ
-  معنى االجته�د في تح�صيل الفعل وطلبه، وذلك في قوله من الطويل:110

وك�ن ذا فطنة ف�قت وب�درة    وعّلم الجيل بعد الجيل و ا�شتهرا
-  مط�وعة الثالثي »َفَعَل«، وذلك في قوله من  الطويل:111

ّن يوًم� وال عن بذله ا�شتترا قد ك�ن يراأُف بي والعلُم ك�ن به    ال �صَ

3- بنية«تفاَعَل«: مزيدة بالتاء واالألف«

مع�ٍن: اأربعة  في  ا�صتهرت  رفيُّوَن،  ال�صَّ ذكره�  التي  مع�نيه�  و  »َيَتف�عُل«،   وُم�ص�ِرعه 
فى  مفعواًل  اللفظ  في  ف�عاًل  منهم�  كل  فيكون  ف�أكثر،  اثنين  بين  الم�ص�ركة  اًل-  اأوَّ

رف، �ض30. 108  -الكت�ب، 232/2، و�صذا العرف ف فنِّ ال�صَّ
109  - الدمع�ت، �ض2، طّرت النجوم اأ�صرقت واأ�ص�ءت، واملعنى اأن املجذوب ك�ن مبث�بة القمر للنجوم،

110  - الدمع�ت، �ض، الب�در: القمر املكتمل.
111- الدمع�ت، �ض2.
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�ص�ر  الثنين،  متعدًي�  المتقدم  ف�َعَل  ك�ن  اإذا  ولذلك  المتقدم،  ف�َعَل  بخالف  المعنى، 
ثوًب�.  وعمرو  زيد  وتج�ذب  ثوًب�،  َعمًرا  زيد  كَج�َذب  لواحد،  متعدًي�  ال�صيغة  بهذه 
وعمرو. زيد  وتخ��صم  عمرا  زيد  كخ��صم  الزًم�،  به�  �ص�ر  لواحد  متعدًي�  ك�ن   واإذا 

وث�نيه�- التظ�هر ب�لفعل دون حقيقته، كَتَن�َوَم وتغ�فل وتع�مى
وث�لثه�- ح�صول ال�صئ تدريًج�، كتزايد النيُل، وتواردت االإبل؛ اأى ح�صلت الزي�دة والورود 

ب�لتدريج �صيًئ� ف�صيًئ�.
ُا�صُتقَّ منه:”112، ومم�  اإظه�ر م�  اللة على  ورابعه�- مط�وعة ف�َعَل، كب�عدته فتب�عد، والدِّ

ج�ء في الدمع�ت من هذه البنية، ك�ن بمعنى »َفَعَل«، وذلك في قوله من الطويل113:

وكن� ت�شافينا زم�ن حداثَة ال�صب�ب    وط�ب ال�صفو في الودِّ منهال

ُل« مزيدة بالّتاء، والتَّ�شعيف. َل«: ُم�شاِرُعَها:«َيَتَفعَّ 4-بنية »َتَفعَّ

ب،  َفَتَدرَّ بتُه  كـ«َدرَّ العين،  م�صعف  ل«  »فعَّ مط�وعة  هي:  رفيُّوَن،  ال�صَّ ق�له�  التي  مع�نيه� 
َر، واالتخ�ذ، كتو�ّصد ثوبه: اتخذه و�ص�دة، و التكلف، كت�صّبر  رته َفَتَك�صَّ َه، وَك�صَّ هته َفَتَنبَّ وكنبَّ
وم،  َب الَحَرج والُهجود، اأي النَّ َد: َتَجنَّ ج وَتَهجَّ وتحّلم: تكلَّف ال�صبر والحلم، والتَّجنُّب، كَتَحرَّ
اأخرى، وحفظت  الم�ء جْرعًة بعد  �َصِربُت  اأي  العلم؛  ظت  الم�ء، وتحفَّ والتَّدريج، كتجّرعُت 
ى،  العلم م�ص�ألة بعد اأخرى. وُربَّم� اأغنت هذه ال�صيغة عن الثالثّي، لعدم وروده، كَتَكلََّم َوت�صدَّ

َب، بمعنى«َظَلَم، وَه�َب«114 وقد َتِجيء ِبمعنى«َفَعَل«، وذلك نحو:«َتَظلََّم وَتَهيَّ

� ج�ء ِبِه ال�صيخ عبد اهلل الطيب من هذه البنية ك�ن على معنى تكلُِّف الف�ِعل، وذلك في  وِممَّ
قوله من الطويل:115

الَ بًرا على البلوى واأن َنَتَجمَّ فن�ص�أل ربَّ الن��ض �صتر ُعُيوِبَن�     و�صَ

.» هذا، ولم ُيوِرِد ال�ص�عر في دمع�ته مَث�اًل لـ«بنية اْفَعلَّ

ث- بنية الفعل الثُّالثي المزيد ِبثالثة اأحُرف:
ُل اإليه الفعل، هو �صتَّة اأحرف، وُيزاُد الفعل الثُّالثي –اأ�صل االأفع�ل- ِبثالثة  اأق�صى م� َي�صِ
المتبقي�ن  ر  ويت�أخَّ الف�ء،  قبل  منه�  حرٌف  ي�أتي  اأن  اأو  الف�ء،  قبل  ُمجَتِمَعًة  وت�أتي  اأحُرف، 

رف، �ض31، 32. 112  - ُينظر، الكت�ب، 239/2، و�صذا العرف ف فنِّ ال�صَّ
�. واأ�صفى له الودَّ اأخل�صه له. املعجم الو�صيط.  ُهم بع�صً 113  - الدمع�ت، �ض 5. ت�ص�فى االأ�صدق�ُء: اأخل�ض واأحبَّ بع�صُ

ه. ْفُو من ال�صيء : ِخي�ُرُه وخ�ِل�صُ له، وال�صَّ »اأ�صفى«، وحداثة ال�صب�ب: اأوَّ
رف، �ض31، ودرو�ض الّت�صريف، �ض78. 114  -الكت�ب، 238/2، 240 و�صذا العرف ف فنِّ ال�صَّ

115  -الدمع�ت، �ض5.
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 ،» َل، وِاْفَع�لَّ ران اإلى م� بعَد العيِن، و هذه الِبَنى:«ا�صَتفَعَل، وافَعوَعَل، وافَعوَّ بعده�، اأو اأن يت�أخَّ
ولم ي�أِت من هذه البنية في الّدمع�ت، وقد اكتفى �ص�عرن� بم� زيد اإلى اأ�صله الثالثي حرفين 
ي«116، وقد ذَكَر  «هذه البنية ي�أتي منه� الالزم، وي�أتي منه� الُمَتَعدِّ كر اأنَّ فقط، والجدير ب�لذِّ

ِرَدة في �صتة َمع�ٍن، هي117: رفيُّوَن، مع�نَي َله�، ُمطَّ ال�صَّ

هب من المعدن،  له�: الطلب حقيقًة ك��صتغفرت اهلَل: اأي طلبُت مغفرته، اأو مج�ًزا ك��صتخرجُت الذَّ اأوَّ
يت المم�ر�صة في اإخراجه، واالجته�د في الح�صول عليه طلًب�، حيث ال يمكن الطلب الحقيقي. �ُصمِّ

ْيرورة حقيقة، نحو: ا�صتحجر الطين، وا�صتح�صن الُمْهُر: اأى �ص�ر َحَجًرا َوِح�ص�ًن�. وث�نيه�: ال�صَّ

ح�صنه  اعتقدت  اأى  وا�صت�صوبته،  كذا  ك��صتح�صنُت  ال�صئ،  �صفة  اعتق�د   وث�لثه�: 
ورابعه�: اخت�ص�ر حك�ية ال�صيء ك��ْصَتْرَجَع، اإذا َق�َل: {اإن� هلل واإن� اإليه راجعون}.

وخ�م�صه�: القوة، ك��ْصُتهِتَر وا�صتكبر: اأي قوى ِهْتُره وكبره.

و�ص�د�صه�: الُم�ص�دفة، ك��صتكرمُت زيًدا اأو ا�صتبخلُته: اأي �ص�دفته كريًم� اأو بخياًل.

ولم ت�أِت هذه البنية في الدمع�ت، واكتفى ال�ص�عر بم� ك�ن مزيًدا بحرفين كم� تقدم.

ي واللُّزوم: َعدِّ رِفيَّة للفعل من حيُث التَّ -  البنية ال�شَّ
رفيين:  يه بع�ُض ال�صَّ ي واللُّزوم يخَت�ضُّ بتق�صيم بنية الفعل من حيُث العمل، اأو كم� ُي�َصمِّ الّتَعدِّ

اه اإلى َغيِرِه، فهو  �ض الفعل بف�عله، ولم َيتعدَّ من َحيُث المعنى اأو الوظيفة، ف�إذا َتَخ�صَّ

هذا، ومن اأبنية الفعل الالِزم التي ج�ء ِبَه� ال�ص�عر في دمع�ته، الت�لي:
بنية«َفَعَل َيَفَعُل«: »بفتح العين في الم��صي والم�ص�رع«  -1

ج�ء ِبَه� في قوله من الطويل:118

وَت�صُعُف اأ�صب�ُب البق�ِء وتذَهُب الغ�صـــــ�رة مّن� والبه�ُء يبيُن

ي وك�صره� في الُم�ص�ِرع« بنية«َفَعَل َيْفِعُل«: بفتح العين في الم��صِ  -2
ا�صتخدمه� في قوله من الطويل:119

اأح�ديَث لو �صخُر القلوب يليُن ديوٌن �صنق�صيه� وُن�صبح  بعده�   

116  -املمتع ف الّت�صريف، 194/1.
رف، �ض32. 117  -�صذا العرف ف َفنِّ ال�صَّ

118 - الدمع�ت، �ض6. 
119 - امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صه�.
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َه� في الم�ص�رع« مِّ بنية »َفَعَل َيفُعُل: بفتح العين في الم��صي، و�صَ  -3
ا�صتخدمه� في قوله من الطويل:120

َيقوُل  م�صت ب�الأم�ض من خلِف نع�صه اْلــ    جموُع و عادوا منه وهو دفيُن

بنية »َفِعَل َيفَعُل: بك�صر العين في الم��صي، وفتِحه� في الم�ص�رع«  -4

الدمع�ت  ولكن م� ج�ء في  َية121،  ُمَتَعدِّ اأكثر من  بنية«َفِعَل« هذه الزمة  اأنَّ  رفيُّوَن  ال�صَّ ذكر 
منه� ك�ن من المتعدي، و�صي�أتي ذلك.

بنية »َفِعَل َيفِعُل: بك�شر العين في الما�شي، و الم�شارع«  -5

ذَكرَن� في �صفحٍة �ص�ِبقة اأنَّ هذه البنية ت�أتي قلياًل في ُلغة العرب، ولْم ُتْذَكْر هذه البنية في الّدمع�ت.

بنية«َفُعَل َيفُعُل:« ِب�صمِّ العين في الم��صي والُم�ص�رع«  -6

ا�صتخَدمه� في قوله من�لب�صيط:122

ر لكن قدُره َكُبرا ترى الكب�ر لديه� خ��صعين له     وم� تكبَّ

َتفاَعل«: مزيد ب�لت�ء واالألف«  -7

   ج�ء به� في قوله من الطويل123:

وكن� ت�شافينا زم�ن حداثَة ال�صب�ب    وط�ب ال�صفو في الودِّ منهال
»اْنَفَعل«: بزي�دة الهمزة والنُّون:  -8

في قوله من الب�صيط:124
اأم ال ُنَكفِكف عن طول البك�ء له   لمثله �ص�ل دمع العين و انهمرا

ي: اأبنَية الفعل الُمَتَعدِّ
هو:«م� تَج�وَز الف�ِعل اإلى مفعوٍل بِه واِحد، واإلى اثنين، واإلى َثاَلثة«.125

ي اأق�ص�ًم� ثالثة: ومن التَّعريِف ال�ّص�بق يتَّ�صُح َلن� اأّن للفعِل الُمَتعدِّ

ى اإلى مفعول به واحد، وهذا كثير. م� يتعدَّ اأ - 
120 - الدمع�ت، �ض6.

121 -�صرح ال�ص�فية،72/1.
122-الدمع�ت، �ض2.

123 - الدمع�ت، �ض 5.

124-  الدمع�ت، �ض 3.
125 - الكت�ب، 34/4، 43.
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ى اإلى ُمفعوليِن: م� يَتعدَّ ب- 
، ووجَد، وَدَرى، َوَعِلَم، وَح�ِصَب” اأ�صلهم� المبتداأ والخبر، نحو مفعولي:”َظنَّ  -  

لي�ض اأ�صلهم� المبتداأ والخبر، نحو مفعولي:”اأعطى، و�ص�أل، ومنع، ومنح، وك�ص�، واألب�ض”.  -  
ى اإلى ثالثة مف�ِعيل، وهو ب�ب:”اأعلم واأرى”126، و�ص�هده قوله من الب�صيط:127 م� َيَتعدَّ ج - 

منه َتَعلَُّمُت علًم� ن�فًع� وبه  نلُت الرواية عن اآب�ئه الفقرا

َيةاإلى مفعوٍل واِحد: 1- االأفعال الُمَتَعدِّ

- بنية«َفَعَل َيْفَعُل:
في قوله من الطويل:128

ا�ُس َوْجَهُه    اإذا ق�ل قواًل اأو اأراد ليفعال ولم َيُك يخ�صى اأن َيَرى النَّ

-  بنية »َفَعَل َيْفِعُل«:
في قوله من الطويل:129

َطَوْتُهالمنايا حيَن ِغبُت وليتني     �َصِهدت وعندي للحبيب حنين

من َطَوى َيْطِوي اللفيف المقرون

-  بنية »َفَعَل َيْفُعُل«:
في قوله من الطويل:130

في�ض غبيُن وك�نت بالدي تقُبُرالنا�َس قبل اأْن   يموُت وكم فيه� النَّ

-  بنية«َفِعَل َيْفَعُل«:
131:� في قولهمن الطويل اأي�صً

وُن اأٌخ ك�ن يرع�ني وك�ن يعيُن     و َيْحَفُظ حّقي ِعنَده و َي�صُ

رف، �ض48. 126 - ُينظر، �صذا العرف ف فنِّ ال�صَّ
127-  الدمع�ت، �ض

128 - الدمع�ت،  �ض5.
129 - الدمع�ت، �ض 6. تقّدم املفعول ف طوته املن�ي� الأنه �صمري مت�صل، وقد اأُِمن اللب�ض.

130  - الدمع�ت، �ض 6. الّنفي�ض: �صيٌء نف�ٌض: عظيم القيمة،  غبني: �صعيف الراأي.«املعجم الو�صيط:نف�ض، وغبني«
131  -امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صه�
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-  بنية«اأفَعَل ُيْفِعُل«:
في قوله من الطويل:132

و ُيْن�ِشُدِني من �ِصعرِه ثم بينن�    ُمذاكرٌة فيه� الحديث �صجون

ُل«: َل ُيَفعِّ -  بنية«َفعَّ
في قوله من الب�صيط:133

بَع قد ك�دت مع�رفه    تعفو جاله� ومنه� َجّدَد االأثرا لّم� راأى الرُّ

-  بنية«َفاَعَل ُيَفاِعُل«:
في قوله من الطويل:134

هم    وال َغرو اإذ اأّن االأ�ص��َض متيُن و َجاَرى َذِوي التَّْجِديد �ص�أًوا فَبذَّ

ى ِلمفعولين:  -  ما يتَعدَّ

1- “َفَعَل َيْفَعُل”:
وذلك في قوله من الطويل:135

عِفن�    وعفًوا وفين� ب�لحي�ة فتون النا�ِسُلطًفا ب�صَ فن�ساأُلربَّ

2-  َفَعَل َيْفِعُل:
وذلك في قوله من الطويل:136

ِحبرا ُيَعدُّ من االأحب�ر اإذ �صلفوا   ومثلهم قد وجدنا ِذْكَره َعِطرا

في  اهلل-  ال�ّص�عر-رحمه  اأَج�َد  وقد  الّدمع�ت،  في  ي  والُمتعدِّ الالزم  الفعلين  ِبنى  هذه 
رفيُّوَن. ا�صتعم�ل الِبنى ال�صرفية لهم� وفق م� ق�ل به ال�صّ

رِفيَّة للفعل الذي لم ُي�َشمَّ فاعله: البنية ال�شَّ

نحو:  ظ�ِهًرا،  الكالم،  في  ف�ِعُلُه  ُيذَكر  اأْن  والمعنى  للمعلوم،  ُيبنى  اأْن  الِفعل  في  ُل  االأ�صْ

132  -الدمع�ت، �ض6. �صجون: جمع �صجن: غ�صن م�صتبك، و- �صعبة من كل �صيء وف املثل: )احلديث ذو �شجون(
فنون و�صعب تتداعى، و- ح�جة �ص�غلة، و- اهتي�ج الذكري�ت. املعجم الو�صيط«�صجن«.

133  - الدمع�ت، �ض 3، الربع: ا�صم مك�ن مع�رف: اأعالم.  تعفو: متحو: جاله�: جمع جلهة، وهي ال�صخرة العظيمة، 
ُينظر، خمت�ر ال�صح�ح، واملعجم الو�صيط.

134  - الدمع�ت، �ض 7. ج�رى: �ص�يره، �ص�أًوا: �ص�أوُت  القوَم �َص�أْوًا : �َصَبْقُتُهْم، بّذهم: بّذ من�ف�صه اأي �صبقه. 
135  -الدمع�ت، �ض6.
136 - الدمع�ت، �ض3.
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مير ُم�ص�صتر وجوًب� تقديره »اأنت«،  »َرِحَمَك�هلُل«، اأو ُم�صَتَتر، نحو:«ا�صتقم«، ف�لف�عل ُهَن�: �صَ
ى ب�لمبني للمفعول.«137 وقد ُيبَنى هذا الف�ِعل لِلمجهول، ِبَحيُث ُيحذف ف�ِعله، وُي�صمَّ

يقوُل ابُن م�لك:138
َينوُب َمفعوٌل ِبه عــــــن ف�ِعــــِل       فْيَمـــ� َلـــــــُه َكِنْيِل َخيـــــُر ن�ئِل
ــــل ل       ب�الآِخِر اْك�ِصــــر فيه كُو�صِ ُمَمن والُمتَّ�صِ ُل الِفعل ُا�صْ ف�أوَّ
واْجَعْلُه مـن ُم�صـــ�ِرٍع ُمنَفِتحـــ�       َكَيْنَتَحى الَمُقوُل فيه ُيْنَتحـى

ي، وقد ُي�ساغ من الالزم ِب�سرط اأن يكون نائب الفاعل  هذا الِفعل ُي�ساغ من الفعل الُمَتَعدِّ
:«َظرًف� اأو ج�ًرا ومجروًرا«139، وقد ذكر)ابن م�لك( في االأبي�ت ال�ّص�ِبَقة كيفّية �صي�َغته، وم� 

رفّية التي َلم ُي�صمَّ ف�ِعُله� في الّدمع�ت م� يلي: ج�ء من  الِبَنى ال�صّ

1- ِبنَية:«ُفِعَل« ِب�شم االأّول وك�شر ما قبل االآِخر.
في قوِلِه من الب�صيط:140

وَك�َن اأُ�ْصُلوُبه في الدر�ِض قد ُمِزَجْت   به الَفَك�هُة والذوُق اّلذي �صحرا

2- بنية ُيفَعل«: ِب�صم االأّول وفتح م� قبل االآِخر«
في قوله من الطويل:141

َنَظْرُت اإلى العنواِن الح ُمف�جًئ�    بت�أبينه ُركٌن ُيَهدُّ َرِكيُن

3- بنية ُتْفَتَعُل:
142

في قوله من الطويل:

ْنَي� ِبداِر اإَِق�َمٍة   ولكنن� فيه� َنُجوُز ِلُتْبَتلى َوَم� َهذه الدُّ
ذكرُت،  التي  غير  رفيَّة  ال�صَّ الِبنى  هذه  على  للمجهول  ة  مبنيَّ اأُخرى  اأفع�ٌل  وهن�ك  هذا، 
واهلل  كتبهم،  في  رفيُّون  ال�صّ ذكره�  التي  ة  رفيَّ ال�صّ الق�عدة  الإثب�ت  ب�لمث�ل  اكتفيُت  وقد 

الم�صتع�ن، وعليه اال�صتع�نة، واآخر دعوان� اأِن الحمُد هلِل ربِّ الع�لمين.

م له، ف�يز ترِحيني، دار الكتب العلمية،  النَّحو، راجعه وَقدَّ 137  -ُينظر،  ابن ه�ص�م االأن�ص�ري، االأ�صب�ه والّنظ�ئر في 
بيروت، ط3،1996م، 283/2. اأو�صح الم�ص�لك اإلى األفية ابن م�لك، 123/2، 124، وَت�صريف االأفع�ل في اللغة العربية، 

�صعب�ن �صالح، �ض83.
138  -منت الألفية، �س17. 

139  - اأو�صح امل�ص�لك اإلى األفية ابن م�لك، 123/2، 124.
140  -الدمع�ت، �ض2.
141  - الدمع�ت، �ض6.
142 -الدمع�ت، �ض 5.
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خاتمة:

اهلل  عبد  بن  محمد  نبين�  المر�صلين،  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الع�لمين،  ربِّ  هلل  اْلَحمُد 
ال�ص�دق االأمين، وعلى اآله و�صحبه و�صّلم، وبعد، ف�أْحَمُد اهلل تع�لى على اأن اأع�نني على اإكم�ل هذه 
الورقة العلمّية عن اأبنبة االأفع�ل في اأربِع دمع�ت على رج�ٍل �ص�دات لالأ�صت�ذ الدكتور عبد اهلل الطيب 

المجذوب عليه رحمة اهلل تع�لى، ومم� َخَرَج لي بعد َعْر�ض م�دته� في ال�صفح�ت ال�ص�بقة م� يلي:

من اأبنية الفعل الثُّالثي م� ج�ءت على مع�ٍن لم يذكره� الّنحويُّون، من ذلك: بنية«َفَعَل   -
ِوي. قوط في َلفِظ«َهوى َيهخْ ِعُل« َدلَّتخْ على ال�سُّ َيفخْ

اأّن اأبنية االأفع�ل في الّدمع�ت تنوعت على جميع اأبواب الفعل من مجرد اإلى مزيد اإلى   -
�صحيح اإلى معتل...اإلخ.

اأّن اأبنية الفعل المجردة َكُثَر وروده� في الدمع�ت مق�رنًة ب�لمزيدة.  -
م� ج�ء مزيًدا من اأبنية االأفع�ل و�صل بعد الزي�دة اإلى خم�صة اأحرف، ولم ي�أِت منه�   -

ي�صل الفعل اإلى �صتة اأحرف مع زي�دته. 

من اأبنية االأفع�ل المزيدة م� ورد على معنى الثالثي، ومن ذلك”َف�َعَل بمعنى َفَعَل”.  -

الفعل الالزم في الدمع�ت اطرد مجيئه، واكتف�ء الفعل بف�عله فيه داللة على اخت�ص�ر   -
المعنى، وكلم� قَل اللفظ قِوَي المعنى.

الفعل المتعدي في الّدمع�ت اأكثره من المتعدي لواحد، اأم� م� تعدى اإلى مفعولين فك�ن   -
من�لق�صمين”م� اأ�صله المبتداأ والخبر، وم� لي�ض اأ�صله المبتداأ والخبر.

الم�شادر والمراجع

القراآن الكريم.  -

عبد اهلل الطيب المجذوب، اأربع دمع�ٍت على رج�ٍل �ص�دات، الدار ال�صودانية للكتب، د. ت.  -

اإبراهيم اأني�س واأخرون، المعجم الو�سيط ط 2 ) دار اإحي�ء التراث العربى 1392(.  -1

ابن القط�ع ال�صقلي، اأبنية االأ�صم�ء واالأفع�ل والم�ص�در، تحقيق ودرا�صة، اأحمد محمد   -2
عبد الّدائم، دار الكتب الم�صرية، الق�هرة، 1999م، 

اأبو الفتح عثم�ن بن جني، الخ�ص�ئ�ض، تحقيق: محمد علي النج�ر ) دار  ابن جني،   -3
الكت�ب العربي ، بيروت لبن�ن “د.ت”.
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دور القراآن الكريم في قراءة وتوظيف حركة التاريخ

)1(
د.بخيتة حمد اأحمد الجزولي 

م�شتخل�س البحث

الت�ريخ في  اإن�ص�نية �ص�ملة، لذا ف�إنه ا�صتخدم عن�صر  اأن القراآن الكريم يمثل د�صتور نه�صة  بم� 
عمل  وعليه  الم�صلم،  للعقل  الثق�فية  البنية  ت�صكيل  في  اأ�ص��صية  كم�دة  المب�ركة  اآي�ته  من  كثير 
القراآن الكريم على توظيف اأحداث ووق�ئع الم��صي ب�صكل يوؤدي لنت�ئج تطبيقية تت�صل ب�صلوكن� في 
الحي�ة، وم�ر�ض القراآن الكريم عملية التوظيف لحركة الت�ريخ عبر مراحل منه� العر�ض والتجميع 
ا�صتخال�ض  مرحلة  كذلك  متنوعة،  واأ�ص�ليب  �صور  وفق  المختلفة  الت�ريخية  والوق�ئع  لالأحداث 
القوانين وال�صنن التي تحكم الظواهر االجتم�عية الت�ريخية م�صتمده من �صميم االأحداث والوق�ئع 
للت�ريخ، واأن القراآن الكريم يوظف الت�ريخ لالتع�ظ واالعتب�ر بم� جرى للمجتمع�ت ال�ص�بقة، كم� 
انطلق القراآن العزيز في توظيفه لحركة الت�ريخ من الغ�ي�ت االأخالقية التربوية التي ج�ءت به� 
الر�ص�لة االإ�صالمية في بن�ء االإن�ص�ن والحي�ة بن�ًء �ص�لحً�، وقد �صمل التوظيف القراآني، للت�ريخ 
مج�الت مختلفة من الحي�ة منه� مج�ل االتع�ظ والعبرة وقد ا�ص�ر القراآن الكريم لهذا المج�ل، 
كذلك مج�ل الفكر والثق�فة الذي اأحدث فيه القراآن الكريم ثورة ه�ئلة من خالل اإث�رة الكثير من 
المو�صوع�ت التي ك�ن يجهله� االإن�ص�ن، اأي�صً� مج�ل الفكر وال�صي��صية والحكم ف�إن االإ�صالم دين 
�صي��صة وعمل �صي��صي، واأن القراآن الكريم كثيرًا م� تحدث عن الفكر والعمل ال�صي��صي االإ�صالمي 
من خالل عرو�صه الت�ريخية، كذلك القراآن الكريم عمل على توظيف حركة الجه�د والمرابطة، 
والقراآن الكريم ح�صد العديد من اآي�ته نحو فري�صة المرابطة والجه�د ق�ل تع�لى: )ق�تلوهم حتى 
ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ف�إن انتهوا ف�إن اهلل بم� يعملون ب�صير( �صورة االأنف�ل االآية)39(.
العديد من  وهنالك  واحل�سارة،  الجتماع  التاريخ جمال  الكرمي حلركة  القراآن  توظيف  كذلك من جمالت 
العرو�ض الت�ريخية الواردة ف القراآن املجيد ف هذا املج�ل، ق�ل تع�لى: )واإلى ثمود اأخ�هم �ص�حلً� ق�ل ي�قوم 
اعبدوا اهلل م�لكم من اإله غريه هو اأن�ص�أكم من االأر�ض وا�صتعمركم فيه� ف��صتغفروه ثم توبوا اإليه اإن ربي قريب 
املجتمع  الكرمي  القراآن  واأعطى  املجتمع،  الكرمي حلركة  القراآن  اأ�ص�ر  كذلك  الآية)61(  �سورة هود  جميب( 
اإلى حركة احل�ص�رة وعن��صر هذه  القراآن الكرمي  اأ�ص�ر  الت�ريخ، كذلك  امل�صوؤول ف  كي�نه و�صخ�صيته ودوره 
احل�ص�رة، وقد اأ�ص�ر القراآن الكرمي اإلى نهو�ض املجتمع�ت واحل�ص�رات وانحط�طه�، وعليه اإذا اأردن� االهتداء 
اإلى فقه حركة الت�ريخ والتو�صل اإلى تف�صريه� وتعليليه� ومعرفة عن��صره� االأ�ص��صية بعلمية ومو�صوعية ف�إن 
القراآن الكرمي خري �سبيل اإلى ذلك كما اأخربنا احلق �سبحانه وتعالى: ) يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم �سنن 

الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهلل عليم حكيم( �صورة الن�ص�ء االآية)26(.

1 - ا�صت�ذ م�ص�عد – ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم- كلية الرتبية.
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الف�شل االأول

اأ�شا�شيات البحث

مقدمة:

الحمدهلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على �صيدن� محمد واآله الط�هرين وعلى اأ�صح�به 
المج�هدين ومن وااله اإلى يوم الدين.

جليلة،  فوائد  من  تحمله  بم�  ب�لغة  اأهمية  على  تنطوي  الب�صري،  الت�ريخ  درا�صة حركة  اأن 
اأو نخبه�  الح�كمة،  قي�داته�  �صواء على م�صتوى  وال�صعوب  لالأمم  ب�لن�صبة  ومعطي�ت ه�مة 
عن  ن�هيك  الكريم  العي�ض  اإلى  التواقة  جم�هيره�  اأوعموم  المثقفة  فئ�ته�  اأو  المفكرة 
ه�مة  وتحليالت  ه�دفة  وتوظيف�ت  متنوعة،  ا�ص�رات  من  تت�صمنه  لم�  الب�لغة،  خطورته� 
تتعلق بواقعن� الراهن بكل األوانه وا�صك�الته الح��صرة. ولعل من اأهم الفوائد المر�صحة عن 
درا�صة حركة الت�ريخ اأنه� تعرف الفرد واالأمة بمو�صع كل منهم� ودوره في م�صيرة الحي�ة 
االإن�ص�نية، ف�لتب�صر بحركة الت�ريخ والوعي الت�م بعن��صرهيزود االإن�ص�ن ب�لروؤية الوا�صحة 
لمجري�ت الواقع االإن�ص�ني في الم��صي والح��صر ويمنحه الق�بلية على مرونة التحكم في 

�صي�غة الم�صتقبل و�صيجنب الجميع اأهوال الزم�ن وغ�ص�ض الدهر.

اأن القراآن الكريم يمثل د�صتور النه�صة االإن�ص�نية ال�ص�ملة لذا ف�إن ا�صتخدام عن�صر  وبم� 
والثق�فية  االأ�ص��صية  البنية  ت�صكيل  اأ�ص��صية في  المب�ركة كم�دة  اآي�ته  الت�ريخ في كثير من 
للعقل الم�صلم لتر�صيد حركته في عملي�ت البن�ء واالإبداع الح�ص�ري فيعمل على توظيف وق�ئع 
واأحداث الم��صي ب�صكل يوؤدي اإلى نت�ئج تطبيقية تت�صل ب�صلوكن� في الحي�ة لتحدد مواقفن� 
اأم�م االإحداث وال يهدف القراآن الكريم من توظيف الت�ريخ اإلى ا�صترج�ع الم��صي واأحي�ء 
بل  الم��صي،  في  وتجميدهم�  والم�صتقبل  الح��صر  اختزال  تح�ول  التي  الت�ريخية  النزعة 
يهدف اإلى تعميق الروؤية العملية لالإن�ص�ن واإثراءتجربته بتج�رب الم��صي لجعله اأكثر قدرة 
على مم�ر�صة الدور الح�ص�ري في بن�ء الح��صر وعليه ج�ء القراآن الكريم ليحفل بمئ�ت 
والتوجيه�ت  االإن�ص�نية  القيم  منه�  وت�صتخل�ض  الت�ريخ  تع�لج ق�ص�ي�  التي  المب�ركة  االآي�ت 

الح�ص�رية  التي تفيده� رحلة االأمم ال�ص�بقة في مراحل قوته� و�صعفه�.

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   كم� ج�ء في خط�به �صبح�نه وتع�لى 
ں     ڻ                 ڻ  ڻ      ڻ  چ)2(.

2 - �صورة اآل عمران، االآية)137(
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اأ�شباب اختيار المو�شوع:

ح�جتن� الم��صة نحن الم�صلمين في هذا الع�صر لمعرفة وفهم كيف تجري حركة الت�ريخ   .1
والتجديد  االإبداع  روح  فيه�  ونبث  ذواتن�  نكت�صف  وكيف  فيه�  وموقعن�  دورن�،  هو  وم� 

والت�أ�صيل على هدى القراآن الكريم.

اأن للقراآن الكريم اأثر ب�لغ وح�صور دائم في اإثراء مي�دين المعرفة الب�صرية في مختلف   .2
نواحي الحي�ة.

�صبب اأخر هو تلك ال�صيحة المحمومة التي اأطلقته� بع�ض دوائر االأبح�ث اال�صتعم�رية   .3
تحت عنوان نه�ية الت�ريخ.
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م�شكلة البحث:

تتمثل م�صكلة البحث في اأن هن�لك عالقة وثيقة بين القراآن الكريم وحركة الت�ريخ والبد من 
تو�صح هذه العالقة من خالل طرح بع�ض االأ�صئلة الفرعية:

هل للقراآن الكريم دور في توظيف حركة الت�ريخ في م�صيرة الفرد واالأمة؟  .1
اإلى اأي مدى ا�صتخدم القراآن الكريم عن�صر الت�ريخ في اآي�ته المب�ركة؟  .2

النزعة  واإحي�ء  الم��صي  ا�صترج�ع  اإلى  الت�ريخ  الكريم من توظيف  القراآن  هل يهدف   .3
الت�ريخية فقط؟

كيف �صعى القراآن المجيد في توجيه الفكر والثق�فة االإ�صالمية في اتج�ه البن�ء الح�ص�ري؟  .4
م� هو الهدف من درا�صة القراآن المجيد من منظور اجتم�عي دقيق؟  .5

فر�شيات البحث:

1.  نعم للقراآن دور في توظيف حركة الت�ريخ في م�صيرة الفرد واالأمة الأن القراآن الكريم يوظف 
أُْوِلي االأَْلَب�ِب َم� َك�َن  ِهْم ِعْبَرٌة الِّ �صِ الت�ريخ لالتع�ظ واالعتب�ر، ق�ل تع�لى:{َلَقْد َك�َن ِفي َق�صَ
َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}  يَل ُكلَّ �َصْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لِّ ِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْف�صِ َحِديثً� ُيْفَتَرى َوَلـِكن َت�صْ

َمن َيْخ�َصى}الن�زع�ت26. �صورة يو�صف 111. ق�ل تع�لى:{اإِنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة لِّ

اأخالقية وتربوية  اأجل غ�ي�ت  اآي�ته من  الت�ريخ في جلَّ   الكريم عن�صر  القراآن  اتخذ   .2
تت�صل بطبيعة بن�ء االإن�ص�ن والمجتمع بن�ء  �ص�لح.

يهدف القراآن الكريم اإلى تعميق الروؤية  العملية لالإن�ص�ن واإغن�ء تجربته بتج�رب الم��صي   .3
حتى ي�صبح اأكثر قدرًة على مم�ر�صة الدور الح�ص�ري في بن�ء الح��صر واالإعداد للم�صتقبل 

، لذلك حفل القراآن الكريم بمئ�ت االآي�ت التي تع�لج ق�ص�ي� الت�ريخ.

من  وم�صتقبله  وت�ريخه  للع�لم  روؤيته  للم�صلم  حدد  عندم�  ذلك  الكريم  القراآن  و�صح   .4
خالل اأ�صول الدين المتمثلة في الرك�ئز العقدية ، الوحدانية، النبوة .

اإن درا�صة القراآن الكريم من منظور اجتم�عي دقيق تقودن� اإلى اأن هذا الكت�ب المجيد   .5
اأو  عوامل  وبيَّن  اإق�مته�  �صنن  على  ودلَّ  االإن�ص�نية  الح�ص�رات  منهج  بيَّن  قد  العظيم 
الدني�  في  لي�صعدوا  ب�إتب�عه�  الن��ض  واألزم  الح�ص�رات  ودم�ر  االأمم  هالك  اأ�صب�ب 
َقْوِم  َي�  َق�َل  �ِلحً�  �صَ اأََخ�ُهْم  َثُموَد  َواإَِلى  قوم هو:{  تع�لى عن  قوله  ومن ذلك  واالآخرة 
َن االأَْر�ِض َوا�ْصَتْعَمَرُكْم ِفيَه� َف��ْصَتْغِفُروُه  ْن اإَِلـٍه َغْيُرُه ُهَو اأَن�َص�أَُكم مِّ اْعُبُدوْا اهلّلَ َم� َلُكم مِّ

ِجيٌب }هود61 ي َقِريٌب مُّ ُثمَّ ُتوُبوْا اإَِلْيِه اإِنَّ َربِّ
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اأهداف البحث:

تتمثالأهداف البحث في االآتي:ـ

اأواًل: اأثرالوعي ب�لقراآن الكريم في توظيف حركة الت�ريخ في م�صيرة الفرد واالأمة 

ث�نيً�: تو�صيح �صلة الت�ريخ ب�لقراآن الكريم .

ث�لثً�: معرفة الثق�فة القراآنية عن حركة الت�ريخ وتوظيفه� .

رابعً�: معرفة المالمح المهمة والع�مة لتوظيف القراآن الكريم لحركة الت�ريخ.

اأهمية البحث:

ترجع اأهمية البحث لالآتي: 
1.الت�ريخ ب�لن�صبة لالإن�ص�ن لي�ض مجرد م��صي قد ت�صرمو اأنتهىبل نهر متجدد كبير يجري 
مع الزمن وقد بداأت حركة الت�ريخ منذ اأن خلق اهلل تع�لى اآدم وق�ل للمالئكة{َف�إَِذا 

وِحي َفَقُعوْا َلُه �َص�ِجِديَن })3( ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ �َصوَّ

2.اإن القراآن الكريم هو الم�صدر االأ�ص��صي الذي تعرفن� من خالله ب�صدِق ومو�صوعية على 
ت�ريخ االأمم ال�ص�بقة واالأجي�ل الغ�برة{َكَذِلَك َنُق�ضُّ َعَلْيَك ِمْن اأَنَب�ء َم� َقْد �َصَبَق َوَقْد 

� ِذْكرًا } )4(. ُدنَّ اآَتْيَن�َك ِمن لَّ

3. وعليه ف�إن درا�صته بوعي وت�أمل كفيلة ب�أن تعلمن� كيف نقراأ ت�ريخن� المع��صر.

القراآن الكريم لكونه الم�صدر االإلهي االأول نحو توجيه االإن�ص�ن وبن�ء الحي�ة ب�لدعوة الج�دة اإلى 
النظر والتدبر في حركة الت�ريخ، لم�له� من اآث�ر معرفية وعملية على ح��صر االإن�ص�ن وم�صتقبله.

بن�ء  نحو  دينيً�  وت�صخيره�  الت�ريخ  ا�صتثم�ر حركة  كيفية  في  الكريم  القراآن  اآلية  4.تبي�ن 
االإن�ص�ن والحي�ة بتوظيفه للت�ريخ في مج�الت مختلفة.

حدود البحث المكانية:

  درا�صة الت�ريخ من خالل اآي�ت القراآن الكريم في الع�لم الوا�صع.

الحدود الزم�نية: م�ر�ض 2015م.
منهج البحث:

منهج ت�ريخي تحليلي ا�صتنب�طي ال ا�صتنت�ج العالقة بين القراآن الكريم وحركة الت�ريخ.

3 - �صورة احلجر، االآية)29(.
4 - �صورة طه، االآية)99(.
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م�شادر جمع المعلومات:

 الم�ص�در االأولية الكت�ب وال�صنة والكتب الت�ريخية.

ال�شعوبات التي واجهة الباحث:

1.  المعلوم�ت عن هذا المو�صوع مبعثرة في طي�ت العديد من الم�ص�در والمراجع.

2.  قلة االإمك�ني�ت.

تنظيم البحث:

ي�صتمل البحث على خم�صة ف�صول في الف�صل االأول اأ�ص��صي�ت البحث وي�صتمل على المقدمة ، 
م�صكلة البحث ، الفر�صي�ت، اأ�صب�ب اختي�ر البحث، اأهداف البحث، واأهميته ومن�هجه وحدوده 

المك�نية والزم�نية ، وم�ص�در جمع المعلوم�ت وال�صعوب�ت التي واجهة الب�حثة .

الف�صل الث�ني: ي�صتمل على مج�الت التوظيف القراآني للت�ريخ

والف�صل الث�لث: يو�صح حركة المجتمع في الت�ريخ

والف�صل الرابع: يو�صح حركة الح�ص�رة في القراآن الكريم

القراآن  في  وانحط�طه�  والح�ص�رات  المجتمع�ت  نهو�ض  يو�صح  الخ�م�ض  الف�صل  وج�ء 
الكريم ثم الخ�تمة، النت�ئج والتو�صي�ت.
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الف�شل الثاني

مجاالت التوظيف القراآني للتاريخ

انطلق القراآن الكريم في توظيفه لحركة الت�ريخ من الغ�ي�ت االأخالقية التربوية التي ج�ءت 
الت�ريخ  مع  تع�مل  فعليه  �ص�لحً�  بن�ء  والحي�ة،  االإن�ص�ن  بن�ء  في  االإ�صالمية،  الر�ص�لة  به� 
بنظرة اإيج�بية حركية �صمولية، دون اأن يتوقف عند جزئي�ت الواقع واالأحداث اإال بمقدار 
القراآني  التوظيف  و�صمل  االإن�ص�نية  التربوية  االأغرا�ض  تلك  ورموز تخدم  �صواهد  تكون  م� 

للت�ريخ مج�الت مختلفة من الحي�ة )5( منه�.

المبحث االأول: مجال االتعاظ والعبرة

التي  القراآنية  االآي�ت  في  الهدي(  و)  والموعظة(و)الذكري(  )العبرة(  مفردات  وردت 
تحدثت عن وق�ئع الت�ريخ لتك�صف عن طبيعة المغزي والمعنى القراآني من رواء ذلك فق�ل 

ِهْم ِعْبَرٌة اِلأُوِلي ااْلأَْلَب�ِب})6(. �صِ تع�لى:{َلَقْد َك�َن ِفي َق�صَ

َوَمْوِعَظٌة  اْلَحقُّ  َهِذِه  َوَج�َءَك ِفي  ُفوؤَاَدَك  ِبِه  ُت  ُنَثبِّ َم�  �ُصِل  الرُّ اأَْنَب�ِء  ِمْن  َعَلْيَك  َنُق�ضُّ  َوُكاّلً   }
َوُب�ْصَرى  َوَرْحَمًة  َوُهدًى  �َصْيٍء  ِلُكلِّ  ِتْبَي�نً�  اْلِكَت�َب  َعَلْيَك  ْلَن�  ِلْلُموؤِْمِنيَن})7(،{َوَنزَّ َوِذْكَرى 
اأخالقية  لغ�ي�ت  الكريمة  اآي�ته  في  الت�ريخ  عن�صر  اتخذ  الكريم  القراآن  ِلْلُم�ْصِلِميَن})8(، 
تربوية، تت�صل بطبيعة بن�ء االإن�ص�ن والمجتمع بن�ًء �ص�لحً� وبم� اأن هوية ور�ص�لة االإن�ص�ن 
التربوية  الر�ص�لة  يخدم  اأن  ينبغي  ف�لت�ريخ  تربوية،  ر�ص�لة   االإ�صالمي  والمجتمع  الم�صلم 

االأخالقية في عالق�ت الم�صلم الداخلية والخ�رجية.

الم�صلم  �صلوك  وكلم� حدث في  الع�لم  الر�ص�لية في  والروح  الر�ص�لة  اأن يخدم  ينبغي  كم� 
اأو �صلوك الجم�عة االإ�صالمية انحراف عن االأخالقية اأو انحراف عن الروح الر�ص�لية في 
التربوية  الر�ص�ئل  ج�نب  اإلى  ي�صتعمل  الت�ريخ  ف�إن  االآخرين  مع  والتع�مل  الحي�ة  مم�ر�صة 
تنبه  وقد  والمجتمع)9(،  الفرد  وتقويم م�ص�ر  الخط�أ  النظرة  لت�صحيح  والتنظيمية  االأخرى 
كل موؤرخي االإ�صالم لهذه الوظيفة الت�ريخية )الموعظة واالعتب�ر( ق�ل: علي بن الح�صين 
االأحمق  موقعه  وي�صتعذب  والج�هل،  الع�لم  به  ي�صتمتع  علم  اإنه  الت�ريخ  عن  الم�صعودي 

للدرا�ص�ت  الدولية  املوؤ�ص�صة  بريوت،  الرابعة،  الطبعة  على،  االإم�م  عند  الت�ريخ  حركة  الدين،  �صم�ض  مهدي  حممد  ال�صيخ   -5
والن�صر،1997م، �ض:90.

6- �صورة يو�صف ،االآية)11(
7- �صورة هود ،االآية)120(
8- �صورة النحل ،االآية)89(

9- ال�صيخ حممد مهدي �صم�ض الدين، حركة الت�ريخ مرجع �ص�بق، �ض:91.
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والع�قل، فكل غريبة منه تعرف، وكل اأعجوبة منه ت�صتظرف، ومك�رم االأخالق ومع�ليه� منه 
تقتب�ض واآداب �صي��صة الملوك وغيره� منه نلتم�ض)10(.

اأخب�ر  وقراأت  الملوك  و�صير  االأمم  اأخب�ر  ت�صفحت  لم�  اأني  الرازي  م�صكويه  علي،  اأبو  وق�ل 
البلدان وكتب التواريخ وجدت فيه� م� ت�صتف�د منه تجربة في اأمور ال تزال يتكرر مثله� وينتظر 
حدوث �صبهه� و�صكله� وراأيت هذا ال�صرب من االأحداث اإذا عرف له مث�ل مم� تقدم، وتجربة 
لمن �صلف ف�تخذ اإم�مً� يقتدي به حذر مم� ابتلي قوم، تم�صك بم� �صعد به قوم، ف�إن اأمور الدني� 
مت�ص�بهة، واأحواله� متن��صبة، و�ص�ر جميع م�يحفظه االإن�ص�ن من هذا ال�صرب ك�أنه تج�رب له، 

وقد دفع اإليه�، واأحتنك به�، وك�أنه قد ع��ض ذلك الزم�ن كله، وب��صر تلك االأحوال بنف�صه)11(.
يكون  بحيث  الف�ئدة  كثير  النفع  وهو علم غزير  الت�ريخ  ال�صخ�وي عن  الدين  �صم�ض  ق�ل: 
من عرفه كمن ع��ض الدهر كله، وجرب االأمور ب�أ�صره� وب��صر االأحوال بنف�صه فيعزز عقله 
اكتون في  لورد  الحديث، فقد ذهب  الع�صر  اأم� في  وي�صير مجربً� غير غر وال غمر)12(، 
الت�ريخ  �صلطة  �صر  الخلقي هو  الق�نون  )اإن  بقوله:  نف�صه  المعنى  اإلى  كريبتون  اإلى  ر�ص�لة 

وهيبته وف�ئدته واأن الت�ريخ اأن يكون حكم� بين المتخ��صمين ودليال للح�ئرين.
واالأخالقية لالإن�ص�ن  التربوية  تع�ليمه وتوجيه�ته  الكريم، عندم� يقدم  القراآن  اأن  والمالحظ 
الدهر  طوارق  من  عليهم  يجري  الم��صينوم�  اأحوال  من  و�صواهد  بدرو�ض  ي�صتعين  والمجتمع 
ونوازل االأي�م وم� تعر�صوا له من النكب�ت واالآالم، وم� اأ�ص�بهم من الهالك والدم�ر، ولعل هذا 

الج�نب هو ال�صمة الب�رزة من �صم�ت القراآن الكريم واإن لم تكن اأثمن �صم�ته وال اأ�صله�)13(.
 المبحث الثاني: مجال الفكر والثقافة:

القراآن الكريم اأحدث ثورة ه�ئلة في ع�لم الفكر والثق�فة االإن�ص�نية، من خالل اإن�رته العديد 
من المو�صوع�ت التي ك�ن يجهله� االإن�ص�ن، م� دفعه نحو البحث والعلم والمعرفة واخرجه 

من الخرافة والجهل الأن الجهل الذي ال يعترف به تتولد منه في الغ�لب �صالالت)14(.
وهذا م� ع��صه الن��ض قبل االإ�صالم خ�صو�صً� عرب الحج�ز وبدو نجد كم� ق�ل تع�لى:{ُهَو 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت�َب َواْلِحْكَمَة َواإِْن  يَن َر�ُصواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَي�ِتِه َوُيَزكِّ يِّ الَِّذي َبَعَث ِفي ااْلأُمِّ

كَ�نُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي �صَاللٍ مُبِينٍ})15(.
10- حممد عبد الرحمن ال�صخ�وي، االإعالن ب�لتوبيخ ملن ذم الت�ريخ ، دار الكت�ب العربي، 1989م ،�ض:17.

11- اأبو علي م�سكويه، جتارب الأمم، حتقيق الدكتور اأبو القا�سم اأمام ،دار �سرو�س، طهران، اإيران ، )1407ه/1987م(ج1،�ض:21.
12- ال�صخ�وي، م�صدر �ص�بق،�ض:14.

13- حممد عبد اهلل دراز، د�صتوراالأخالق ف القراآن الكرمي، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، الطبعة الث�لثة، بريوت، 1400ه/1980م.�ض:8.
14- ج�ن فوراآ�صتيه،مع�يري الفكر العلمي،ترجمة ف�يزكم نق�ض،الطبعة الث�نية، بريوت1984م،�ض:37.

15- �سورة اجلمعة، الآية)20(.
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وم �صخ�صية  والفكر في المفهوم الح�ص�ري هو المعلوم�ت وال�صرائع والمن�هج والقيم التي تقَّ
االأمة الثق�فية والح�ص�رية، وتعطيه� �صمته� المميزة له� عن االأمم االأخرى وير�صم له� دوره� 
والتفكير  العمل  وطريقة  الحي�ة  نمط  اأو  ال�صلوك  فهي  الثق�فة  الت�ريخ)16(.اأم�  حركة  في 
وال�صعور الذي يميز مجتمعً� من المجتمع�ت)17(، القراآن الكريم يحر�ض العقل الب�صري نحو 
التفكير اله�دف والمنتج عند اإج�لة النظر والت�أمل في اآي�ت اهلل تع�لى المنبثقة في االأف�ق 
َوَلْم  ُه اْلَحقُّ اأَ َن َلُهْم اأَنَّ نُف�ِصِهْم َحتَّى َيَتَبيَّ واالأنف�ض ق�ل تع�لى:{�َصُنِريِهْم اآَي�ِتَن� ِفي ااْلآَف�ِق َوِفي اأَ
ُن اهلّلُ َلُكْم اآَي�ِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن })19(،  ُه َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء �َصِهيٌد })18(،{َكَذِلَك ُيَبيِّ َك اأَنَّ َيْكِف ِبَربِّ
� َلُكُم ااْلآَي�ِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن })20( .وقد تنوعت  نَّ َ ُيْحِيي ااْلأَْر�َض َبْعَد َمْوِتَه� َقْد َبيَّ {اْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ
وم�صير  حي�ة  وفي  الت�ريخ  في  التفكير  ومنه�  الكريم  القراآن  في  التفكير  واأدوات  و�ص�ئل 
ُروَن })22(. كم� اآث�ر القراآن  �َض َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ �ضِ اْلَق�صَ االأمم ال�ص�بقة)21(،ق�لتع�لى:{ َف�ْق�صُ
تحكم  التي  والقوانين  ال�صنن  لت�صخي�ض  والمعرفة،  البحث  نحو  الب�صري،  الفكر  الكريم 
حركة الت�ريخ، والت�أمل في �صيرة الم��صين يقول: تع�لى:{اأََفَلْم َي�ِصيُروا ِفي ااْلأَْر�ِض َفَيْنُظُروا 
ُ َعَلْيِهْم َوِلْلَك�ِفِريَن اأَْمَث�ُلَه�})23(ويقول:{َقْد َخَلْت  َر اهللَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َدمَّ َكْيَف َك�َن َع�ِقَبُة الَّ
،وع�قبة الذين 

ِبيَن })24( ِمن َقْبِلُكْم �ُصَنٌن َف�ِصيُروْا ِفي االأَْر�ِض َف�ْنُظُروْا َكْيَف َك�َن َع�ِقَبُة اْلُمَكذَّ
من قبلهم، هي من �صميم الدرا�صة الت�ريخية )ع�قبة( ربط بين �صبب ونتيجة، ال مجرد 
اأو  �صنن  الترابط هو  وهذا  توفرت مقدم�ته�  اإذا  الع�قبة تحدث  ت�ريخي هذه  لواقع  ر�صد 
قوانين الحي�ة)25(.وكم� يقول: محمد اإقب�ل )الت�ريخ( اأو بتعبير القراآن اأي�م اهلل وهو ث�لث 
م�ص�در المعرفة االإن�ص�نية بن�ء على م� ج�ء في القراآن الكريم)26(، لهذا تعددت االآي�ت التي 
اأحوال الم��صين وم�  ترد فيه� عب�رات الحث والترغيب في ال�صير في االأر�ض والنظر في 
اأ�ص�بهم، وكثيرًا م� تختتم بعب�رات لعلمهم يتفكرون، اأفال يعقلون، ولعلهم يفقهون.....الخ 
واأن الهدف من ال�صير في االأر�ض هو اكت�ص�ف ال�صنن م� دام الواقع المع��ض ال يتيح للمرء 

16- ال�صيخ حممد مهدي ،مرجع �ص�بق ،�ض:225.
17- اإبراهيم احليدري،احل�سارة واملدنية اأطروحات يف النظرية الجتماعية واملجتمع،اجلزائر، عنابة 1983م،�ض:44.

18- �صورة ف�صلت، االآية)53(.
19- �صورة البقرة، االآية)242(.
20- �صورة احلديد، االآية)17(.

21- ال�صيخ مرت�صى املطهري،الرتبية والتعليم ف ال�صودان،بريوت،دار اله�دي 1993م،�ض:225.
22- �صورة االأعراف، االآية)176(.

23- �صورة حممد، االآية)3(.
24- �صورة اآل عمران، االآية)137(.

25- عبد العزيز كامل، القراآن والتاريخ، جملة عامل الفكر ،1982م،ج2،�ض:44.
26- حممد اإقب�ل، جتديد الفكر الديني ف االإ�صالم، ترجمة عب��ض حممود،الق�هرة،1968من�ض:159.
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ولكنه  فقط  مك�ن  في  �صيرًا  لي�ض  االأر�ض  في  وال�صير  اأبع�ده�  بكل  ك�ملة  ال�صورة  يرى  اأن 
اأي�ص� �صير في الزم�ن حتى نرى ق�صة الب�صرية ك�ملة في ر�صده� وغيه�، والعواقب التي اآلت 
اليه�)27(، وقد غ��ض القراآن الكريم ب�لفكر االإن�ص�ني نحو اأعم�ق الت�ريخ وبداي�ته االأولى، 
عندم� م� نقله اإلى النظر والت�أمل في ال�صفح�ت االأولى، لخلق االإن�ص�نوالظروف والعملي�ت 
ِ َي�ِصيٌر*  ُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه اإِنَّ َذِلَك َعَلى اهللَّ التي رافقته ق�ل: تع�لى:{اأََوَلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اهللَّ
َ َعَلى ُكلِّ  �ْص�أََة ااْلآِخَرَة اإِنَّ اهللَّ ُ ُين�ِصُئ النَّ ْر�ِض َف�نُظُروا َكْيَف َبَداأَ اْلَخْلَق ُثمَّ اهللَّ ُقْل �ِصيُروا ِفي ااْلأَ

.
�َصْيٍء َقِديٌر })28(

 َ اهللَّ اإِنَّ  ااْلآِخَرَة  �ْص�أََة  النَّ ُين�ِصُئ   ُ اهللَّ ُثمَّ  اْلَخْلَق  َبَداأَ  َكْيَف  َف�نُظُروا  ْر�ِض  ااْلأَ ِفي  �ِصيُروا  {ُقْل 
وم� مر  االأول  االإن�ص�ن  المجيد م�ص�هد خلق  القراآن  َقِديٌر })29(.فقد خ�ض  �َصْيٍء  ُكلِّ  َعَلى 
الح�ص�ري  االنعط�ف  بداية  �صكل  الذي  ال�صراع  ذلك  اإبلي�ض  عدوه  مع  ح�د  �صراع  من  به 
اأََتْجَعُل  َق�ُلوا  َخِليَفًة  ااْلأَْر�ِض  ي َج�ِعٌل ِفي  اإِنِّ ِلْلَمالِئَكِة  َربَُّك  َق�َل  َواإِْذ  في حركة الت�ريخ)30(،{ 
اأَْعَلُم َم� ال  ي  اإِنِّ �ُض َلَك َق�َل  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َم�َء َوَنْحُن ُن�َصبِّ ِفيَه� َمْن ُيْف�ِصُد ِفيَه� َوَي�ْصِفُك الدِّ
ْن  ُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َفَق�َل اأَْنِبُئوِني ِب�أَ�ْصَم�ِء َهوؤُالِء اإِ َتْعَلُموَن*َوَعلََّم اآَدَم ااْلأَ�ْصَم�َء ُكلََّه� ُثمَّ َعَر�صَ
َك اأَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم * َق�َل َي� اآَدُم  �ِدِقيَن* َق�ُلوا �ُصْبَح�َنَك ال ِعْلَم َلَن� اإِالَّ َم� َعلَّْمَتَن� اإِنَّ ُكْنُتْم �صَ
َم�َواِت َوااْلأَْر�ِض  ي اأَْعَلُم َغْيَب ال�صَّ �ْصَم�ِئِهْم َق�َل اأََلْم اأَُقْل َلُكْم اإِنِّ ُهْم ِب�أَ � اأَْنَب�أَ �ْصَم�ِئِهْم َفَلمَّ اأَْنِبْئُهْم ِب�أَ
ْبِلي�َض اأََبى  ْذ ُقْلَن� ِلْلَمالِئَكِة ا�ْصُجُدوا اِلآَدَم َف�َصَجُدوا اإِالَّ اإِ َواأَْعَلُم َم� ُتْبُدوَن َوَم� ُكْنُتْم َتْكُتُموَن *َواإِ
َة َوُكال ِمْنَه� َرَغدًا َحْيُث  َوا�ْصَتْكَبَر َوَك�َن ِمَن اْلَك�ِفِريَن*َوُقْلَن� َي� اآَدُم ا�ْصُكْن اأَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
َف�أَْخَرَجُهَم�  َعْنَه�  ْيَط�ُن  ال�صَّ ُهَم�  َف�أََزلَّ �ِلِميَن*  الظَّ ِمَن  َفَتُكوَن�  َجَرَة  ال�صَّ َهِذِه  َتْقَرَب�  َوال  �ِصْئُتَم� 
ِحيٍن  اإَِلى  َوَمَت�ٌع  ُم�ْصَتَقرٌّ  ااْلأَْر�ِض  ِفي  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْع�ٍض  ُكْم  َبْع�صُ اْهِبُطوا  َوُقْلَن�  ِفيِه  َك�َن�   � ِممَّ
 � َّابُ الرَّحِيمُ * ُقْلَن� اْهِبُطوا ِمْنَه� َجِميعً� َف�إِمَّ و َّهُ هُوَ التَّ ِّهِ كَلِمَ�تٍ فَتَ�بَ عَلَيْهِ اإِن َّى اآدَمُ مِنْ رَب *فَتَلَق
ُبوا  ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ ي ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن *َوالَّ ُكْم ِمنِّ َي�أِْتَينَّ

.
�ِر ُهْم ِفيَه� َخ�ِلُدوَن})31( َح�ُب النَّ �صْ ِب�آَي�ِتَن� اأُوَلِئَك اأَ

حيثم� تنقلن� في اأرج�ء القراآن الف�صيحة لقراءة االآي�ت والمق�طع الخ��صة بحركة الت�ريخ 
اأ�صياًل ب�لنظرة العقدية لالإ�صالم، فهي تحمل  الب�صري، وجدن�ه� ترتبط ارتب�ط� ع�صوي� 
ت�أ�صي�ض المنظومة العق�ئدية لهذا الدين، وتوؤ�ص�ض  اأفك�رًا ومف�هيم تدخل في  بين طي�ته� 

27- عبد الكرمي بك�ر، ف�صول ف التفكري املو�صوعي، الطبعة الث�نية، بريوت، الدار ال�ص�مية     1998م،�ض:23.
28- �صورة العنكبوت، االآيت�ن)20-19(.

29- �صورة العنكبوت، االآية)20(.
30- حممد مهدي �صم�ض الدين، مرجع �ص�بق،�ض:40..

31- �صورة البقرة االآي�ت من)39-30(.
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دور القراآن الكريم في قراءة وتوظيف حركة التاريخ

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

الكريم  القراآن  في  الت�ريخية  العرو�ض  تكون  بذلك  والحي�ة  للكون  ال�ص�ملة  الم�صلم  ثق�فة 
قد اأعطت العقيدة االإ�صالمية ت�صورًا ت�ريخيً� وا�صحً� للكون منذ الخلق حتى يوم القي�مة، 
اأو المنتهي بحلق�ت االأنبي�ء، واأعطت لمبداأ الخلق �صورة ال تقل عنه�  وربطت بين المبداأ 

و�صوحً� �صورة االآخرة وجعلت م�بين الطرفين فترة عبور)32(.

اأذن الفتح القراآني الجليل الق�ئل ب�أن لل�ص�حة الت�ريخية �صنن و�صوابط هو الذي مهد اإلى 
تنبيه الفكر الب�صري)33(، اأن يتعمق في درا�صة حركة الت�ريخ، ليخرج ب�لعقل االإن�ص�ني من 
االأ�صب�ب  بين  تربط  التي  الواعية  العميقة  النظرة  اإلى  للت�ريخ  الظ�هرة  ال�صطحية  نظرته 
الروؤية  على  القدرة  تملك  تركيبية(  )عقلية  الب�صري  العقل  من  فجعلت  والم�صبب�ت، 
اال�صت�صرافية التي تطل من قوة ح�صود الظواهر بحثً� عن العالئق واالرتب�ط�ت، وو�صواًل اإلى 

الحقيقة المرج�ة)34(.

المبحث الثالث:مجال ال�شيا�شة والحكم:

يحتل الفكر ال�صي��صي والمف�هيم ال�صي��صية، م�ص�حة وا�صعة من الفكر االإ�صالمي ف�الإ�صالم 
االإ�صالم في طليعة مه�م  ال�صي��صي في  والجه�د  العمل  ويعتبر  �صي��صي  �صي��صة وعمل  دين 
َوَي�أُْمُروَن  اْلَخْيِر  اإَِلى  َيْدُعوَن  ٌة  مَّ اأُ ِمْنُكْم  تع�لى:{َوْلَتُكْن  ق�ل  الم�صلم  االإن�ص�ن  وم�صوؤولي�ت 

.
ِب�ْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} )35(

عرو�صه  خالل  االإ�صالمي  ال�صي��صي  والعمل  الفكر  عن  الكريم  القراآن  م�تحدث  وكثيرًا 
الت�ريخيه، حيث العالقة الوثيقة بين اأحداث الت�ريخ والعلوم ال�صي��صية فقد بين البروفي�صور 
واإن  التاريخ  ثمرة  ال�سيا�سة هي  علوم  اإن   ( بقوله:  بينهما  الوثيق  الرتباط  مدى  )�سيلي( 

الت�ريخ هو جذر علم ال�صي��صة( )36(.

اإن ا�صترداد الت�ريخ�لوق�ئع التي وردت في القراآن الكريم ودرا�صته� وتحليله� وفق� لمن�هج 
ع��صته  الذي  ال�صي��صي  الت�ريخ  يك�صف عن طبيعة وجهة  والمق�رنة  واال�صتدالل  اال�صتقراء 
�صي��صية  تجربة  اأيدين�  بين  ي�صع  كم�  الح��صر  يومن�  حتى  الخليقة  بدء  منذ  الب�صرية 
ال�سالل  اأح�سان  في  ال�سقوط  من  يمنعنا  �سيا�سيًا  ووعيًا  ثقافًة  تمنحنا  باأن  كفيلة  هائلة 
ومردي�ت الهوى بذلك ي�صبح الت�ريخ هو المربي ال�صريف للمدني�ت الحديثة ولقد م�ر�ض 

32- �ص�كر م�صطفى، الت�ريخ العربي واملوؤرخون، الطبعة الث�لثة، بريوت، دار العلم املاليني،1983م،ج1،�ض:58.
33- �صميح ع�طف الزين، حركة الت�ريخ ف املفهوم االإ�صالمي، بريوت، دار الكت�ب اللبن�ين،1985م،�ض: 21.

34- عم�د الدين خليل،حول اإع�دة ت�صكليل العقل امل�صلم،بريوت،موؤ�ص�صة الر�ص�لة 1405ه،�ض:49
35- �صورة اآل عمران، االآية)104(.

36- ب�قر �صريف القر�صي،النظ�م ال�صي��صي ف االإ�صالم،بريوت، دار املع�رف،1982م،�ض:51.
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االأنبي�ء عملهم وفق �صي��صية منهجية عملت على اإ�ص�عة العدل ون�صر الحق واإحالل الوف�ق 
االجتم�عي بين الن��ض وال تتحقق �صالمة المجتمع من ال�صالل والف�ص�د اال ب�صالمة فكره 

وعمله ال�صي��صي.

 ويقرر القراآن الكريم م� للف�ص�د ال�صي��صي من اأثر كبير في تدمير المجتمع بفعل الدور الذي 
تلعبه ال�صلطة ال�صي��صية الغ��صمة في حي�ة ال�صعوب واالأمم )37(كم� في قوله:{َوَكَذِلَك َجَعْلَن� 

.
ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة اأََك�ِبَر ُمْجِرِميَه� ِلَيْمُكُروا ِفيَه� َوَم� َيْمُكُروَن اإِالَّ ِب�أَْنُف�ِصِهْم َوَم� َي�ْصُعُروَن} )38(

اأ�ص��ض  على  يقوم  مجتمع�ته�  في  المجرمة  الح�كمة  القوى  فعل  اأن  الكريم  القراآن  يوؤكد 
اإلى تدمير هذه المجتمع�ت وهذا م�  اإر�ص�ء لم�ص�لحهم ويوؤدي ذلك  الت�صلط واال�صتكب�ر 
اأ�ص�رت اإليه بلقي�ض ملكة �صب�أ فيم� حك�ه القراآن الكريم على ل�ص�نه� لذلك ك�ن في طليعة 
االأغالل  كل  وتخلي�صهم من  الن��ض  اإطالق حري�ت  الت�ريخ  عبر  النبوية  ال�صي��صة  اأهداف 
الَِّذي  يَّ  ااْلأُمِّ ِبيَّ  النَّ �ُصوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ ِذيَن  تع�لى:{الَّ ق�ل  الطغ�ة)39(  يفر�صه�  التي  والقيود 
ْوَراِة َوااْلأِْنِجيِل َي�أُْمُرُهْم ِب�ْلَمْعُروِف َوَيْنَه�ُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ  َيِجُدوَنُه َمْكُتوبً� ِعْنَدُهْم ِفي التَّ
َعَلْيِهْم  َك�َنْت  ِتي  الَّ َوااْلأَْغالَل  َرُهْم  اإِ�صْ َعْنُهْم  ُع  َوَي�صَ اْلَخَب�ِئَث  َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ َب�ِت  يِّ الطَّ َلُهُم 

.
َبُعوا النُّوَر الَِّذي اأُْنِزَل َمَعُه اأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن})40( ُروُه َواتَّ ُروُه َوَن�صَ ِذيَن اآَمُنوا ِبِه َوَعزَّ َف�لَّ

ال�صلطة  منه�  الح�كمة  ال�صلط�ت  نوعين من  الت�ريخية  في عرو�صه  الكريم  القراآن  ويميز 
الم�صتبدة وهذا النوع هو النموذج الفرعوني الط�غوتي الذي ذكره اهلل تع�لى في القراآن 

الكريم في قولهتع�لى:{َوَق�َل ِفْرَعْوُن َي� اأَيَُّه� اْلَماَلأُ َم� َعِلْمُت َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيِري})41(.

النوع الث�ني ال�صلطة الراعية للمجتمع وهو النوع الذي ج�صده نبي اهلل داوؤود عليه ال�صالم 
نموذجية وج�صدت  تعتبر  التي  ال�صلطة  وكذلك  وال�صلط�ن  الملك  النبوة  مع  اآت�ه اهلل  الذي 
 التي عبر عنه� القراآن الكريم اأجُل  مفهوم الرع�ية لالأمة هي �صلطة الر�صول االأكرم 
َعَلْيُكْم  َحِري�ٌض  َعِنتُّْم  َم�  َعَلْيِه  َعِزيٌز  اأَْنُف�ِصُكْم  ِمْن  َر�ُصوٌل  َج�َءُكْم  ق�لتع�لى:{َلَقْد  تعبير 

وٌف َرِحيٌم} )42(.  ِب�ْلُموؤِْمِنيَن َروؤُ

ف�لح�كم في االإ�صالم اأخ للرعية واأمين على م�ص�لحه� والقراآن الكريم في ذكره لق�ص�ض 

37- املرجع نف�صه،�ض:54.
38- �صورة االأنع�م،االآية)123(.

39- ملحم قرب�ن، املنهجية ال�صي��صية، الطبة الرابعة، بريوت،1992م،�ض:35.
40- �صورة االأعراف، االآية)157(.
41- �صورة الق�ص�ض، االآية)38(.

42- �صورة التوبة، االآية)128(.
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االأمم ال�ص�لفة ذكر نم�ذج للفكر والعمل ال�صي��صي الواعي منه� م� م�ر�صته تلك المراأة بلقي�ض 
ملكة �صب�أ عند و�صوله� كت�ب �صليم�ن عليه ال�صالم يدعوه� فيه للدخول في ط�عته التي من 
ِمْن  ُه  َكِريٌم*اإِنَّ ِكَت�ٌب  اإَِليَّ  اأُْلِقَي  ي  اإِنِّ اْلَماَلأُ  اأَيَُّه�  َي�  تع�لى:{َق�َلْت  ق�ل  تع�لى)43(،  اهلل  ط�عة 
ِحيِم * اأَالَّ َتْعُلوا َعَليَّ َواأُْتوِني ُم�ْصِلِميَن * َق�َلْت َي� اأَيَُّه� اْلَماَلأُ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُه ِب�ْصِم اهللَّ نَّ �ُصَلْيَم�َن َواإِ
ٍة َواأُوُلو َب�أْ�ٍض �َصِديٍد  ْمرًا َحتَّى َت�ْصَهُدوِن* َق�ُلوا َنْحُن اأُوُلو ُقوَّ اأَْفُتوِني ِفي اأَْمِري َم� ُكْنُت َق�ِطَعًة اأَ
َة  َذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَْف�َصُدوَه� َوَجَعُلوا اأَِعزَّ نَّ اْلُمُلوَك اإِ ُمِريَن* َق�َلْت اإِ َوااْلأَْمُر اإَِلْيِك َف�ْنُظِري َم�َذا َت�أْ

ٍة َفَن�ِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع اْلُمْر�َصُلوَن } )44(. َلْيِهْم ِبَهِديَّ ي ُمْر�ِصَلٌة اإِ نِّ ًة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن * َواإِ اأَْهِلَه� اأَِذلَّ

ونجد في العرو�ض الت�ريخية التي ت�صمنته� اآي�ت القراآن الكريم حديثً� مو�صعً� حول موقف 
)المالأ( كل مالأ في الت�ريخ وهم الح��صية اأو الطبقة المحيطة ب�لملك اأو �ص�حب ال�صلط�ن 

وهي بمث�بة هيئة الم�صت�ص�رين في نظم ال�صي��صة المع��صرة)45(.

َ َم� َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغْيُرُه اإِنِّي  َلى َقْوِمِه َفَق�َل َي� َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ ق�ل تع�لى:{َلَقْد اأَْر�َصْلَن� ُنوحً� اإِ
ُمِبيٍن} )46(،  الٍل  ِفي �صَ َلَنَراَك   � اإِنَّ َقْوِمِه  ِمْن  اْلَماَلأُ  َق�َل   * َعِظيٍم  َيْوٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  اأََخ�ُف 
ال�صي��صية  والتوعية  التثقيف  نحو  الم��صي  اأخب�ر  من  كثيرًا  الكريم  القراآن  يوظف  وهكذا 

الأثره� في م�صيرة حركة الت�ريخ)47(.

ويميز القراآن الكريم في عرو�صه الت�ريخية بين نوعين من ال�صلط�ت الح�كمة:

وتدعيم  نف�صه�  تغذية  االأ�ص��صية  وظيفته�  تكون  التي  الم�صتبدة  ال�صلطة  هو  االأول:  النوع 
مركزه�. اأم� النوع الث�ني فهو عك�ض االأول:  ال�صلطة النموذجية التي ج�صدت مفهوم الرع�ية 
لالأمة والحف�ظ على م�ص�لحه� وهي �صلطة الر�صول االأكرم �صلوات اهلل و�صالمه عليه. ق�ل 
ِب�ْلُموؤِْمِنيَن  َعَلْيُكم  َحِري�ٌض  َعِنتُّْم  َم�  َعَلْيِه  َعِزيٌز  اأَنُف�ِصُكْم  ْن  مِّ َر�ُصوٌل  َج�ءُكْم  {َلَقْد  تع�لى: 

ِحيٌم })48(. َروؤُوٌف رَّ

43- حممد مهدي �صم�ض الدين، مرجع �ص�بق،�ض:48.
44- �صورة النمل، االآي�ت)35-29(.

45- حممد هي�سور، �سنن القراآن الكرمي يف قيام احل�سارات و�سقوطها، القاهرة املعهد العاملي بدون تاريخ طبع ،�س:76.
46- �صورة االأعراف، االآيت�ن)60-59(.
47- ملحم قرب�ن، مرجع �ص�بق،�ض:37.

48- �صورة التوبة ، االآية)12(.
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المبحث الرابع: مجال المرابطة والجهاد:

فقد  )الجه�د(  لم�صطلح  اختي�ره  بدقه  الجه�د  وغ�ي�ت  اأهداف  الكريم  القراآن  واأو�صح 
تجنب ا�صتخدام لفظه الحرب وغيره� من الكلم�ت التي توؤدي اإلى معنى القت�ل وا�صتخدام 
كلمة الجه�د اإلى معنى بذل الجهد وال�صعي ف�لعنوان الكبير تتدرج فيه المرابطة والجه�د 
في القراآن الكريم هو )�صيبل اهلل( )49( حيث ين�دي القراآن الكريم ب�أعلى �صوته {الَِّذيَن 

�ُغوِت } )50(. ِذيَن َكَفُروا ُيَق�ِتُلوَن ِفي �َصِبيِل الطَّ ِ َوالَّ اآَمُنوا ُيَق�ِتُلوَن ِفي �َصِبيِل اهللَّ
ونهو�ض  الب�صرية  تع�لى وهو خط �صالح  وفي خط اهلل  �صبيل اهلل  يق�تلون في  ف�لموؤمنون 
الح�ص�رة، اأم� الذين كفروا يق�تلون في خط الف�ص�د وعرقلة حركة الت�ريخ وهكذا تنح�صر 
بر�صله  والت�صديق  تع�لي  ب�هلل  االإيم�ن  وهو  االأ�صمى  ب�لب�عث  اهلل  �صبيل  في  القت�ل  دوافع 
اأعالء كلمة اهلل ون�صر دينه وبن�ء الح�ص�رة االإ�صالمية  وب�لمطلب الع�جل وهو العمل على 

وب�لغ�ية الق�صوى هي ابتغ�ء مر�ص�ة اهلل ونيل ثوابه الذي اأعده للمح�صنين)51(.
وقد  الدين  االإ�صالم هو من طبيعة هذا  في  الع�لمي  ال�صالم  منهج  اأن  اإلى  التنويه  والبد من 
بني  بين  ال�صالم  روح  ون�صر  ال�صلم،  اإ�ص�عة  على  الت�ريخ  عبر  االإلهية  الر�ص�الت  عملت جميع 
الب�صر ف�هلل تع�لى هو ال�صالم، ويدعوه عب�ده ك�فة اإلى الدخول فيه ق�لتع�لى:{َي� اأَيَُّه� الَِّذيَن 
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن} )52()1( تبين  اإِنَّ ْيَط�ِن  ِبُعوا ُخُطَواِت ال�صَّ ًة َوال َتتَّ ْلِم َك�فَّ اآَمُنوا اْدُخُلوا ِفي ال�صِّ
هذه االآية الكريمة اأن االإيم�ن وحده هو الق�در على اإحالل ال�صالم في النف�ض االإن�ص�نية بعد 
اأن يحل تن�ق�ص�ته� الداخلية، وعلى اإحالل ال�صالم في المجتمع الب�صري بعد اأن يقيم الق�عدة 

االإن�ص�نية الفطرية القويمة التي تقوم عليه� عالق�ت االأفراد في جميع مج�الت الحي�ة)53(.
تع�لى:{ ق�ل  والجه�د  المرابطة  فري�صة  نحو  اآي�ته  العديد من  يح�صد  المجيد  القراآن  اأن 

ُعُفوا َوَم�  ِ َوَم� �صَ �َبُهْم ِفي �َصِبيِل اهللَّ يُّوَن َكِثيٌر َفَم� َوَهُنوا ِلَم� اأَ�صَ ْن ِمْن َنِبيٍّ َق�َتَل َمَعُه ِربِّ َوَك�أَيِّ
ِذيَن ُيَق�ِتُلوَنُكْم  ِ الَّ �ِبِريَن} )54(وق�ل تع�لى:{َوَق�ِتُلوا ِفي �َصِبيِل اهللَّ ُ ُيِحبُّ ال�صَّ ا�ْصَتَك�ُنوا َواهللَّ
�َر َواْلُمَن�ِفِقيَن  ِبيُّ َج�ِهِد اْلُكفَّ ُّ الْمُعْتَدِينَ})55(. ق�لتع�لى:{َي� اأَيَُّه� النَّ َ ال يُحِب َّ اهللَّ وَال تَعْتَدُوا اإِن

. يُر} )56(  ُم َوِبْئ�َض اْلَم�صِ َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَم�أَْواُهْم َجَهنَّ

49- اأبو الأعلى املودودي، اجلهاد يف �سبيل اهلل، بريوت ،بدون تاريخ طبعة، �س:11.
50- �صورة الن�ص�ء،من االآية)76(.

51- عبد الرحمن ح�صن حنبكة، اأ�ص�ض احل�ص�رة االإ�صالمية وو�ص�ئله�،دم�صق،1970م �ض:395.
52- �صورة البقرة، االآية)208(.

53- ال�صيخ ن��صر مك�رم ال�صريازي، االأمثل ف تف�صري كت�ب اهلل املنزل، الطبعة االأولى، دار اله�دي  للطب�عة والن�صر،2007م،ج2،�ض:49.
54- �صورة اآل عمران، االآية)146(.

55- �صورة البقرة، االآية)190(.
56- �صورة التوبة، االآية)73(.
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والتي تحدثت عن  الكريم  القراآن  الواردة في  والجه�د  المرابطة  اآي�ت  ومن خالل درا�صة 
اأن  ن�صتنتج  الت�ريخ  عبر  اإتب�عه�  بين  ح�صل  وم�  والب�طل  الحق  بين  ال�صراع�ت  مختلف 

م�صروعية الجه�د والمرابطة ن�بعة من اأ�صل مبداأ ال�صلم وال�صالم الع�لمي. 
ف�لجه�د تدافع بين بني الب�صر يحرك الحي�ة ويدفع به� نحو الغ�ي�ت النبيلة كم� يمنح الن��ض 
ُهْم ِبَبْع�ٍض  ��َض َبْع�صَ ِ النَّ ا�صتقرارهم وي�صلح اأو�ص�عهم وفي ذلك قوله تع�لي:{َوَلْوال َدْفُع اهللَّ
ُرُه  ُ َمْن َيْن�صُ َرنَّ اهللَّ ِ َكِثيرًا َوَلَيْن�صُ َلَواٌت َوَم�َص�ِجُد ُيْذَكُر ِفيَه� ا�ْصُم اهللَّ َواِمُع َوِبَيٌع َو�صَ َمْت �صَ َلُهدِّ
ال�صيط�نية  القي�دات  تثيره�  فئته  كل  الإخم�د  �صبيل  ف�لجه�د   ،)57( َعِزيٌز}  َلَقِويٌّ   َ اهللَّ اإِنَّ 
المت�آمرة على االإن�ص�ن الإغوائه وجره نحو منحدرات ال�صر والف�ص�د وق�ل تع�لى:{َوَق�ِتُلوُهْم 
يٌر} )58(ويوؤكد  َ ِبَم� َيْعَمُلوَن َب�صِ ِ َف�إِِن اْنَتَهْوا َف�إِنَّ اهللَّ يُن ُكلُُّه هلِلَّ َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ
اإلى  المجتمع  تعر�ض  اإلى  مدع�ة  الزحف،  من  والفرار  الجه�د،  ترك  اأن  المجيد،  القراآن 
َوال  َغْيَرُكْم  َقْومً�  َوَي�ْصَتْبِدْل  اأَِليمً�  َعَذابً�  ْبُكْم  ُيَعذِّ َتْنِفُروا  تع�لى:{اإِاّل  ق�ل  واالإذالل  العذاب 

ُ َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء َقِديٌر})59(. وُه �َصْيئً� َواهللَّ رُّ َت�صُ
ف�أي اأمة امتنعت عن الجه�د، ابتليت في حي�ته� ب�لذل والفقر والهزيمة وعلى العك�ض ف�ن 
االأمم المج�هدة، تكون �ص�حبة مجد وعزة و�صي�دة وهذا م� اأو�صحه االإم�م علي كرم اهلل 
الجنة فتحه اهلل لخ��صة  اأبواب  ب�ب من  الجه�د  بعد،ف�إن  اأم�  فيه�  وجهه في خطبة ق�ل: 
اأولي�ئه وهو لب��ض التقوى ودرع اهلل الح�صينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه األب�صه اهلل 
توب الذل و�صمله البالء وديث ب�ل�صغ�ر والقم�ءة، و�صرب على قلبه ب�الإ�صه�ب واذيل الحق 

منه بت�صييع الجه�د، و�صيم الخ�صف ومنع الن�صف )60(.
وقد يرهن الت�ريخ على اإن ال�صعوب التي تنت�صر في معركة البق�ء هي ال�صعوب التي تت�صف 

ب�ل�صج�عة والجد وال�صبر)61(.

المبحث الرابع: مجال االجتماع والح�شارة:

لم ترد كلمة )مجتمع( في القراآن المجيد بل ج�ءت بديال عنه� كلم�ت اأخرى مثل )االأمة( 
والقرية( و)القوم( للداللة على مفهومه� كم� في قوله: تع�لي)تلك اأمة قد خلت له� م� ك�صبت 

57- �صورة احلج، االآية)40(.
58- �صورة االأنف�ل، االآية)39(.

59- �صورة التوبة، االآية)39(.
60- ابن اأبي احلديد �صرح نهج البالغة ،دار اإحي�ء الكتب العربية،1378ه/1959م،ج2،�ض:74.

61- حممود ال�صرق�وي،التف�صري الديني للت�ريخ  كت�ب الق�هرة،ال�صعب،1975م،ج1،�ض:259.
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ٍة اإِالَّ خاَل ِفيَه� َنِذيٌر })63(،  ْن اأُمَّ � اأَْر�َصْلَن�َك ِب�ْلَحقِّ َب�ِصيرًا َوَنِذيرًا َواإِن مِّ ولكم م� ك�صبتم)62(.{اإِنَّ
اأخرجوهم من  ق�لوا  اأن  اإال  اأهلكن� من قرية بطرت معي�صته�)64() وم� ك�ن جواب قومه  وكم 
قريتكم اإنهم اأن��ض يتطهرون( )65(يعني م�صطلح المجتمع جم�عة من الن��ض يعي�صون مع� في 
منطقة معينة، وتجمع بينهم ثق�فة م�صتركة ومختلفة عن غيره�، و�صعور ب�لوحدة كم� ينظرون 
الن��ض يعي�صون في كي�ن اجتم�عي  اإذا جم�عة من  اأنف�صهم ككي�ن متميز)66(، ف�لمجتمع  اإلى 
واحد ويت�أثرون بع�مل م�صترك في العق�ئد واالأهداف)وقد عرف م�لك بن نبي وا�صفً� المجتمع 
هو لي�ض مجرد مجموعة من االأفراد هو تنظيم معين ذو ط�بع اإن�ص�ني يتم طبق� لنظ�م معين(
�صدر  في  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأ�ص�صه  الذي  االإ�صالمي  المجتمع  لذلك  ومث�ل   )67(

ِمُنوَن َواْلُموؤِْمَن�ُت  االإ�صالم والذي �ص�ده نظ�م معين له ط�بعه االإن�ص�ني االأ�صيل ق�لتع�لى:{َواْلُموؤْ
وعليه  بع�ص�  بع�صه  ي�صد  المر�صو�ض  ك�لبني�ن  للموؤمن  الموؤمن   ،)68(  { َبْع�ٍض  اأَْوِلَي�ء  ُهْم  َبْع�صُ
المجتمع عب�رة عن جم�عة اإن�ص�نية تتحرك في م�ص�ر ت�ريخي معين وتبداأ من نقطة محدودة 

في الزم�ن يمكن اأن تطلق عليه� م�صطلح ميالد. )69(.

وكلمة  )ح�صر(  الفعل  من  م�صتق  فهو  العربية  اللغة  مع�جم  ففي  الح�ص�رة  اأم�م�صطلح 
ح�ص�رة تق�بل كلمة بداوة وكذلك كلمة ح��صرة تق�بل كلمة ب�دية والح�ص�رة االإق�مة الح�صر 
�ص�مية  مرحلة  وهي  البداوة  �صد  ف�لح�ص�رة  الريف  هي  والقرى  المدينة  هي  والح�صر 
ف�عتبر  مقدمته  في  الح�ص�رة  مفهوم  خلدون  بن  ع�لج  وقد  االإن�ص�ني  التطور  مراحل  من 
الح�ص�رة غ�ية في البداوة وان اأ�صل الح�ص�رة في اللغة هو االإق�مة واال�صتقرار في المدن 
عليهم  االأنبي�ء  اإر�ص�ل  عن  حديثه  في  والقرى  القرية  م�صطلح  الكريم  القران  وا�صتخدم 
ِبيٍّ اإِالَّ اأََخْذَن�  ن نَّ ال�صالم اإلى المجتمع�ت الب�صرية)70(،فق�ل تع�لى:{َوَم� اأَْر�َصْلَن� ِفي َقْرَيٍة مِّ

ُعوَن } )71({َوَلْو �ِصْئَن� َلَبَعْثَن� ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيرًا } )72( رَّ اء َلَعلَُّهْم َي�صَّ رَّ �َص�ء َوال�صَّ اأَْهَلَه� ِب�ْلَب�أْ

62- �صورة البقرة، االآية)24(.
63- �صورة ف�طر، االآية)24(.

64- �صورة االأعراف، االآية)82(.
65-  طلعت هم�م، �صني وجيم عن علم االجتم�ع، بريوت ،موؤ�ص�صة الر�ص�لة1989م،�ض5.

66- مالك بن نبي، ميالد جمتمع، ترجمة عبد ال�سبور �ساهني،دم�سق،1989م،�ض17.
67- امل�صدر ال�ص�بق،�ض20.

68- �صورة التوبة، االآية)71(.
69- م�لك بن نبي، م�صدر �ص�بق،�ض21.

70- اأحمد اإبراهيم ال�صريف، درا�ص�ت ف احل�ص�رة االإ�صالمية، الطبعة الث�نية، دار الفكر العربي،1981م ،�ض11.
71- �صورة االأعراف، االآية)94(.
72- �صورة الفرق�ن، االآية)51(.
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ِلُحوَن })73(، وبم� اأن القرية ا�صم يطلق على  {َوَم� َك�َن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَه� ُم�صْ
الم�صطلح�ت  عرف  في  ت�صمي  وهي  وروؤ�ص�ئه�  االأمة  زعم�ء  مدينة  وهي  الكبيرة  المدينة 
الحديث ب�لع��صمة ومنه ن�صتوحي اأن القراآن الكريم يرى اأن الح�ص�رة تبداأ من القرى ثم 
تعم م� حوله� واأن الح�ص�رة جزء من الت�ريخ اأو هي نت�ج ج�نبي للت�ريخ واأن هن�لك تداخل 
عميق وترابط بين حركة المجتمع االإن�ص�ني وبين حركة الح�ص�رة واأن درا�صة القراآن الكريم 
الح�ص�رات  منهج  بين  قد  الكريم  الكت�ب  هذا  اأن  على  يدلن�  دقيق  اجتم�عي  منظور  من 
اأ�صب�ب هالك االأمم ودم�ر الح�ص�رات ق�ل تع�لى: {ُهَو  اإق�مته� وعوامل  االإن�ص�نية و�صنن 
ِجيٌب })74( ي َقِريٌب مُّ َن االأَْر�ِض َوا�ْصَتْعَمَرُكْم ِفيَه� َف��ْصَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا اإَِلْيِه اإِنَّ َربِّ اأَن�َص�أَُكم مِّ
وعليه ف�ن القراآن الكريم يوؤكد الترابط بين المجتمع والح�ص�رة والت�ريخ واإن المجتمع�ت 

الح�صرية قد �ص�همت ب�صكل وا�صح في �صن�عة الت�ريخ)75(.

73- �صورة هود، االآية)117(.
74- �صورة هود، االآية)61(.

75- �صيد قطب اإبراهيم ح�صن ال�ص�ربي، ف ظالل القراآن الكرمي،دار ال�صروق،ج2،�ض25-20.
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الف�شل الثالث

حركة المجتمع في القراآن الكريم

المبحث االأول: كل مجتمع له عمر محدود يعبر عنه القراآن الكريم باالآجال:

هي  اإذ  الت�ريخ  حركة  م�صيرة  وتوجيه  تحديد  في  ف�عل  اأثر  الحي�ة  في  المجتمع  لحركة 
نتيجة ن�ساط المجتمع الإن�ساني وفعله في الزمن، وقد اأعطى القراآن الكريم للمجتمع كيانه 
وط�عة  وعماًل  واأجاًلوكت�بً�  وجودًا  له  اأعتبر  الت�ريخ حيث  في  الم�صوؤول  ودوره  و�صخ�صيته 
ومع�صية ولو لم يكن للمجتمع وجود حقيقي ال ي�صح ن�صبة كل هذه الفع�لي�ت الحركية له 
ف�لقراآن الكريم يقرر لكل مجتمع كي�نه و�صخ�صيته التي تميزه عن غيره من المجتمع�ت 

االأخرى وفق خ�صو�صي�ت معينة)76( منه�.

ٍة اأََجٌل  كل مجتمع له عمر محدود يعبر عنه القراآن الكريم بـ )االأجل( ق�لتع�لى:{َوِلُكلِّ اأُمَّ
َف�إَِذا َج�ء اأََجُلُهْم اَل َي�ْصَت�أِْخُروَن �َص�َعًة َواَل َي�ْصَتْقِدُموَن } )77(، االأجل هو اأمد م�صروب لحي�ته� 
)االأمة( مقدر فيم� و�صع الخ�لق �صبح�نه وتع�لى من ال�صنن لوجوده� ونالحظ في ه�تين 
لهذا  ولي�ض  للن��ض  االجتم�عي  الوجود  اإلى  االأمة  اإلى  اأ�صيف  االأجل  اأن  الكريمتين  االآيتين 
للوجود  اآخر  وميق�ت  اآخر  اآجل  الفردي  بو�صفه  اإن�ص�ن  لكل  اإذًا   ذاك  اأو  وب�لذات  الفرد 
ع الذي يعبر عنه القراآن الكريم ب�الأمة له اأجل، له موت، له حي�ة، له  االجتم�عي وهذا المجمَّ
حركة ويوؤكد القراآن الكريم حتمية هذا االأجل ب�ل�ص�ع�ت كواقع ال مفر منه ب�لن�صبة لالأمم 
 � ْعُلوٌم * مَّ اأَْهَلْكَن� ِمن َقْرَيٍة اإِالَّ َوَلَه� ِكَت�ٌب مَّ التي ح�دت عن ج�دة  الحق)78(ق�لتع�لى:{َوَم� 

ِخُروَن }ا79(. ٍة اأََجَلَه� َوَم� َي�ْصَت�أْ َت�ْصِبُق ِمْن اأُمَّ

المبحث الثاني: كل مجتمع له كتاب يخت�س بحياته:

ٍة َج�ِثَيًة  ْعُلوٌم } )80(، ق�لتع�لى:{َوَتَرى ُكلَّ اأُمَّ ق�لتع�لى:{َوَم� اأَْهَلْكَن� ِمن َقْرَيٍة اإِالَّ َوَلَه� ِكَت�ٌب مَّ
 � ٍة ُتْدَعى اإَِلى ِكَت�ِبَه� اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َم� ُكنُتْم َتْعَمُلوَن * َهَذا ِكَت�ُبَن� َينِطُق َعَلْيُكم ِب�ْلَحقِّ اإِنَّ ُكلُّ اأُمَّ
� َن�ْصَتن�ِصُخ َم� ُكنُتْم َتْعَمُلوَن })81( هذه االآي�ت تدل اأن لكل مجتمع كت�ب و�صحيفة اأعم�ل  ُكنَّ
ت�صجل فيه� كل اأعم�له وت�صرف�ته التي يم�ر�صه� كم� اأن لكل فرد من االأفراد كت�بً� يخت�ض 

76- اأحمد اإبراهيم �صريف، مرجع �ص�بق، �ض:22.
77- �صورة االأعراف، االآية)34(.

78- ال�صيد حممد الب�قر ال�صدر، املدر�صة القراآنية، موؤ�ص�صة الطبع االأ�صت�نة، بدون ت�ريخ طبع، �ض:57-56.
79- �صورة احلجر، االآيت�ن)5-4(.

80- �صورة احلج، االآية)4(.
81- �سورة اجلاثية، الآية)28(.
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به، ال يغ�در �صغيرة وال كبيرة من اأعم�له اأو ت�صرف�ته اإال اأح�ص�ه�. ق�ل تع�لى:{َوُكلَّ اإِن�َص�ٍن 
اأَْلَزْمَن�ُه َط�آِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَي�َمِة ِكَت�بً� َيْلَق�ُه َمن�ُصورًا*اْقَراأْ َكَت�َبَك َكَفى ِبَنْف�ِصَك 

اْلَيْوَم َعَلْيَك َح�ِصيبً� })82(.

الذي  هو  للمجتمع  الت�ريخي  الفعل  اأن  يعني  المجتمع  الأعم�ل  الج�مع  الكت�ب  هذا  وجود 
عليه�،  ويح��صب  اأعم�له  نت�ئج  نف�صه  المجتمع  يتحمل  وبذلك  الفرد،  لي�ض  الت�ريخ  يحرك 
ِذيَن َظَلُموْا  يَبنَّ الَّ ُقوْا ِفْتَنًة الَّ ُت�صِ دون تميز بين من ي�صتحق اأو ال ي�صتحق يقول تع�لى:{َواتَّ
ًة َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َصِديُد اْلِعَق�ِب })83(، ق�ل ابن عب��ض t:) اأمر اهلل الموؤمنين اإال  ِمنُكْم َخ�آ�صَّ
يقروا المنكر فيم� بينهم فيعمهم اهلل ب�لعذاب( )84(، الأنه اإذا وقعت الواقعة اأخذت مجراه� 

واأثرت اأثره� طبيعية ك�نت اأو اجتم�عية وال تدخل في ح�ص�به� اال�صقي�ء واالبري�ء( )85(.

82- �صورة االإ�صراء، االآيت�ن)14-13(.

83- �صورة االإ�صراء، االآيت�ن)14-13(.
84- تف�صري القرطبي،ج7،�ض248.

85- ال�صيخ حممد جواد مغنية، التف�صري املبني، الطبعة الث�نية، موؤ�ص�صة عز الدين للطب�عة والن�صر، 1983م، �ض:230.
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المبحث الثالث: كل مجتمع له عمله و�شلوكه الخا�س به:

ٌة َيْهُدوَن  مَّ ْن َخَلْقَن� اأُ ين�صب القراآن الكريم لكل اأمة عماًل خ��صً� و�صلوكً� معينً� فيقول تع�لى: {َوِممَّ
ٌة َيْهُدوَن ِب�ْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن })87(.   ِب�ْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن })86(، ق�ل تع�لى:{َوِمن َقْوِم ُمو�َصى اأُمَّ

ق�ل: ال�صيد محمد ر�صيد ر�ص� اأي ومن قوم اأي�صً� جم�عة عظيمة يهدون الن��ض ب�لحق الذي 
ج�ءهم به من عند اهلل تع�لي ويعدلون به دون غيره اإذا حكموا بين الن��ض ال يتبعون فيه 
الهوى، وال ي�أكلون ال�صحت والر�صي ف�لظ�هر المتب�در اأن هوؤالء ممن ك�نوا في ع�صره وبعد 
ال�صبي،  بعد  المحرفة  الن�صخة  ثم وجود  التوراة  اأ�صل  م� ك�ن من �صي�ع  بعد  ع�صره حتى 
ف�إن االأمم العظيمة ال تخلو من اأهل الحق والعدل، وهذا من بي�ن القراآن الكريم للحق�ئق، 
وعدله في الحكم على االأمم)88(. واإذا ك�ن لكل اأمة عمله� و�صلوكه� الخ��ض به�، فذلك يعني 
� َك�َصْبُتْم َواَل  ٌة َقْد َخَلْت َلَه� َم� َك�َصَبْت َوَلُكم مَّ مَّ اأن له� ت�ريخه� الخ��ض به� ق�ل تع�لى:{ِتْلَك اأُ
� َك�ُنوا َيْعَمُلوَن })89(، ف�الآية الكريمة ت�صير اإلى اأن هذا الت�ريخ هوت�ريخ االأمم  ُلوَن َعمَّ ُت�ْص�أَ
اأو كثير، بل  اأعم�لهم في قليل  ال�ص�بقة فيم� عملت وفيم� ك�صبت ول�صتم م�صوؤولين عن كل 
هم الم�صئولون عن كل اأعم�لهم اأم� اأنتم فلكم ت�ريخكم الم�صتقل المتمثل في اأعم�لكم التي 
تك�صبون به� الجنة اأو الن�ر فعليكم اأن تواجهوا م�صيركم من خالل ذلك وتحددوا خطواتكم 

العملية من خالل درا�صتكم للنت�ئج الم�صيرية لخطوات االأخرين)90(.

86- �صورة االأعراف، االآية)181(.

87- �صورة االأعراف، االآية)159(.
88- ال�صيد حممد ر�صيد ر�ص�، تف�صري املن�ر، الهيئة امل�صرية للكت�ب،1366ه/1947م ج9،�ض:364-363.

89- �صورة البقرة، االآية)134(.
90- ال�صيد حممد ح�صني ف�صل اهلل، تف�صري من وحي القراآن، الطبعة الث�نية، مكتبة التف��صري 1998م، ج3،�ض:44.
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المبحث الرابع:لكل مجتمع �شعوره و ذوقه الذي يتميز به عن غيره:

ٍة َعَمَلُهْم })91(، اإن تزيين االأعم�ل لالأمم عب�رة عن �صنة  اأُمَّ � ِلُكلِّ  نَّ ق�ل تع�لى:{ َكَذِلَك َزيَّ
اهلل تع�لى في اأعم�له� وع�داته� واأخالقه� المك�صوبة والموروثة وهذه االآية تدل على اأن كل 
وال�صعور  االإدراك  كل  واأن  للتفكير  خ��ض  واأ�صلوب  خ��صة،  ومق�يي�ض  واحد  �صعور  له�  اأمة 
االجتم�عي لكل اأمة يخت�ض به� واأن كل اأمة له� مق�يي�صه� الخ��صة في الحكم ولكل اأمة ذوق 
اإدراكي خ��ض به� وربم� ت�صتح�صن اأمة عماًل بينم� ت�صتقبحه اأمة اأخرى ف�لجو االجتم�عي 
اأفراده�  الخ��ض لالأمة ي�صنع ذوقه� االإدراكي وعندم� يكون لالأمة �صعور واحد ي�صود كل 
فمعنى ذلك اأنه اإذا �صدر فعل عن اأي فرد من اأفراده� ك�أنم� �صدر ذلك الفعل عن الجميع 
اإلى الجميع وعندم� ينزل  اأحي�نً� ين�صب الفعل ال�ص�در عن الفرد  لذا ف�ن القراآن الكريم 
العذاب االإلهي ف�إنه يعم الجميع كم� هو الح�ل في ق�صة ثمود، حيث اأن الذي عقر الن�قة 

�صخ�ض واحد لكن القراآن الكريم اأعتبرهم جميعً� مذنبين ون�صب الفعل اإليهم)92(.

 ِ اهللَّ َن�َقَة   ِ اهللَّ َر�ُصوُل  َلُهْم  َفَق�َل  اأَ�ْصَق�َه�*  انَبَعَث  اإِِذ  ِبَطْغَواَه�*  َثُموُد  َبْت  َكذَّ تع�لى:{  ق�ل 
اَه�* َواَل َيَخ�ُف ُعْقَب�َه�})93(،  ُبوُه َفَعَقُروَه� َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهم ِبَذنِبِهْم َف�َصوَّ َو�ُصْقَي�َه�* َفَكذَّ
واأن الذي عقره� هو االأ�صقى ولكنهم جميعً� حملوا النتيجة وعدوا اأنهم عقروه� الأنهم لم 
ي�صربوا على يده بل ا�صتح�صنوا فعلته وهذا مبداأ من المب�دئ االإ�صالمية الرئي�صة في التك�فل 
في التبعة االجتم�عية في الحي�ة الدني� واأن القراآن المجيد ين�صب الط�ع�ت والمع��صي لكل 
فرد من االأفراد ويحمله جزاء اأعم�له التي اأكت�صبه� بنف�صه ليالقي جزاءه ق�ل تع�لى:{اَل 
ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�صً� اإِالَّ ُو�ْصَعَه� َلَه� َم� َك�َصَبْت َوَعَلْيَه� َم� اْكَت�َصَبْت} )94(،ق�ل تع�لى:{ُكلُّ َنْف�ٍض ِبَم� 
ِمْثَق�َل  َيْعَمْل  َوَمن  َيَرُه}7{  َخْيرًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَق�َل  َيْعَمْل  َرِهيَنٌة })95(، ق�ل تع�لى:{َفَمن  َك�َصَبْت 
ٍة �َصّرًا َيَرُه})96(، �صنة اهلل في الخلق تحتم اأن يكون ح�ص�د االإن�ص�ن من جن�ض م� زرع)97(. َذرَّ

91- �صورة االأنع�م من االآية)108(.
92- حممد �صيد ر�ص�، مرجع �ص�بق،�ض364.

93- �صورة ال�صم�ض، االآي�ت)15-11(.
94- �صورة البقرة من االآيه)286(.

95- �صورة املدثر ، االآية)38(.
96- �صورة الزلزلة، االآيت�ن)8-7(.

97- �صيد قطب، مرجع �ص�بق،39-19.
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الف�شل الرابع

حركة الح�شارة في القراآن الكريم

تنظم مكون�ت الح�ص�رات ثالثة عن��صر اأ�ص��صية ال غني لواحد منه� عن اأخر وهي اإن�ص�ن 
)كينونة وزم�ن (وهو الك�ئن المعد لتحمل الم�صوؤولية الموؤهل للقي�م ب�لدور الح�ص�ري الذي 

يدخل الزم�ن في كينونته ب�عتب�ر االإن�ص�ن حقيقة زم�نية ال تنف�صل عن الزم�ن.

اأ�صي�ء  الح�ص�رة  بن�ء  نحو  االإن�ص�ن  لخطوات  المعنوي  الموجة  وهو  وثق�فة(  فكر)عقيدة   
اأو  الح�ص�رة  من  الم�دي  ب�لج�نب  يدعي   ) الم�دية  العوامل  و�صتى  الم�ل  وراأ�ض  )التراب 
االإن�ص�ن،  الثالثة  الح�ص�رية  العن��صر  هذه  الكريم  القراآن  غذى  وقد  ب�لمدنية  ي�صمى  م� 
الفكر،االأ�صي�ء اأو الموجودات ب�صكل ف�عل في �صبيل تحقيق االنج�ز الح�ص�ري لالإن�ص�نية)98(

المبحث االأول:االإن�شان �شانع الح�شارة في القراآن الكريم:

حظي االإن�ص�ن ب�حترام ب�لغ، وتقدير ال يو�صف في ظل القراآن الكريم حيث �صرفه تع�لى بمق�م �ص�مخ 
وم�صوؤولية عظيمة حيث جعله خليفة في االأر�ض واأمر المالئكة ب�ل�صجود له ق�ل تع�لى:}اإِْذ َق�َل َربَُّك 
َلُه �َص�ِجِديَن {)99(،  وِحي َفَقُعوا  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ ي َخ�ِلٌق َب�َصرًا ِمن ِطيٍن* }َف�إَِذا �َصوَّ اإِنِّ ِلْلَماَلِئَكِة 
تحدث القراآن الكريم عن اأعب�ء و خطورة هذه الخالفة لالإن�ص�ن بو�صفه� اأم�نة عظمى اأ�صفق الكون 
ْر�ِض َواْلِجَب�ِل َف�أََبْيَن اأَن َيْحِمْلَنَه� َواأَ�ْصَفْقَن  َم�َواِت َوااْلأَ َم�َنَة َعَلى ال�صَّ َن� ااْلأَ � َعَر�صْ عن حمله�، ق�لتع�لى: }اإِنَّ
ْمَن� َبِني اآَدَم َوَحَمْلَن�ُهْم ِفي  ُه َك�َن َظُلومً� َجُهواًل { )100(. وق�ل: تع�لى:}َوَلَقْد َكرَّ ِمْنَه� َوَحَمَلَه� ااْلإِن�َص�ُن اإِنَّ
ياًل {)101(،كل ذلك حتى  ْن َخَلْقَن� َتْف�صِ مَّ ْلَن�ُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّ َب�ِت َوَف�صَّ يِّ َن الطَّ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَن�ُهم مِّ
يوؤدي االإن�ص�ن دوره في اال�صتخالف كدح� متوا�صاًل طوال م�صيرة حي�ته ق�ل تع�لى: }َي� اأَيَُّه� ااْلإِن�َص�ُن 
َك َكْدحً� َفُماَلِقيِه{)102( وهذه االآية توؤكد اأن هذه الخالفة حركة دائبة نحو قيم الخير  َك َك�ِدٌح اإَِلى َربِّ اإِنَّ

والعدل والقوة لذلك كر�ض االأنبي�ء جهودهم عبر الت�ريخ على �صقل االإن�ص�ن وتهذبيه)103(.

العك�ض  وعلى  واالزده�ر  اإلىالرقي  وتندفع  الحي�ة  ت�صلح  ب�صالحه  االأر�ض  �صيد  واالإن�ص�ن 
ف�إن ف�ص�ده وخراب �صخ�صيته يجر هذا الع�لم اإلى الظالم الدام�ض ولذلك ا�صتحققت بع�ض 

المجتمع�ت لعن�ت وغ�صب اهلل تع�لى عليه�.

98- م�لك بن بني، مرجع �ص�بق،�ض:27.
99- �صورة �ض، االآيت�ن)72-17(

100- �صورة االأحزاب، االآية)72(.
101- �صورة االإ�صراء، االآية)70(

102- �صور االإن�صق�ق االآية)6(
103- ال�صيد حممد ب�قر ال�صدر، خالفة االإن�ص�ن و�صه�دة االأنبي�ء، بريوت، دار املع�رف، 1979م ، �ض: 22.
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المبحث الثاني: الفكر موجه للح�شارة في القراآن الكريم:

وهو ما ي�سطلح عليه بالمقوم الثقافي للح�سارة ويق�سد به ذلك الن�ساط الفكري، الغني، 
وم� ي�صدر عنه من �صروب المعرفة والت�صورات الجم�لية وبهذا يدخل في نط�ق المقوم 
الثق�في للح�ص�رة جميع الفنون والفل�صف�ت على اختالف مذاهبه� واألوانه� اإذ اأن الح�ص�رة 
هي كل معقد ومركب ن�صيج مت�ص�بك من اأفك�ر االإن�ص�ن ومعتقداته ون�ص�ط�ته وفي القراآن 
اإلى تن�صيط العقل والروح نحو بن�ء هذه الموجة الح�ص�ري وقد حثت  الكريم دعوة ج�دة 
اإلى التب�صير بحقيقة نف�صه ووجوده وارتب�طه  اآي�ت القراآن الكريمة االإن�ص�ن ب�صكل مو�صع 

ب�لكون ليتعرف عن وعي على اآي�ت اهلل تع�لى في االأف�ق واالأنف�ض)104( .
َيْكِف  اأََوَلْم  اْلَحقُّ  ُه  نَّ اأَ َلُهْم  َن  َيَتَبيَّ َحتَّى  اأَنُف�ِصِهْم  َوِفي  ااْلآَف�ِق  ِفي  اآَي�ِتَن�  تع�لى:}�َصُنِريِهْم  ق�ل 
ُه َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء �َصِهيٌد { )105(، وقد دع� القراآن الكريم اإلى درا�صة حركة الت�ريخ  اأَنَّ َك  ِبَربِّ
وكيف بداأ الخلق والنوامي�ض االجتم�عية والتعرف على اآي�ت اهلل تع�لى في خلقه واأن الغفلة 
عن اإدراك اآي�ت اهلل تع�لى في هذا الكون تفقد االإن�ص�ن ميزاته االأ�ص��صية واأم�نته التي حمله 

اهلل اإي�ه� وال�صلط�ن الذي اأعط�ه له وي�صير االإن�ص�ن المكرم في اأ�صفل �ص�فلين)106(
ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن { )107( وخطى القراآن الكريم خطوة  مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَد اهلّلِ ال�صُّ ق�لتع�لى: }اإِنَّ �َصرَّ الدَّ
اأبعد من عملية التفكير والتثقيف عندم� دعي اإلى توجيه هذا الفكر وهذه الثق�فة توجيهً� حركيً� داخل 
اأنبي�ءه العظ�م الحكمة)108(،  الم�صتوي�ت الروحية واالأخالقية وقد منح اهلل تع�لى  المجتمع على كل 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَي�ِتِه َوُيَزكِّ يَن َر�ُصواًل مِّ يِّ ليعلموه� للن��ض ق�ل تع�لى:}ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي ااْلأُمِّ
ِبيٍن {)109( ، ف�لحكمة هي توظيف وتوجيه الكت�ب  اَلٍل مُّ َقْبُل َلِفي �صَ َواإِن َك�ُنوا ِمن  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَت�َب 
نحو التم�صك به في الخط العملي في الحي�ة والحكمة هي القدرة على توجيه االأفك�ر وعندم� تحدث 
القراآن المجيد عن ملك داود عليه ال�صالم قرن معه الحكمة ب�عتب�ره� عن�صرا اأ�ص��صي� في م�صيرة 
الحكم والملك وهي اأ�ص��ض بن�ء الح�ص�رة االإن�ص�نية وعمل القراآن الكريم على توجيه الفكر والثق�فة 
االإ�صالمية في اتج�ه البن�ء الح�ص�ري فكذلك ك�ن من اأولى مه�م االأنبي�ء عليهم ال�صالم بن�ء االأخالق 
وت�صيده� في النفو�ض وهو الهدف االأ�صمى الذي ج�ء االإ�صالم من اأجل تحقيقه و�صدق ر�صول اهلل عليه 

ال�صالم حيث ق�ل: )اإنم� بعثت الأتمم مك�رم االأخالق( )110(.

104- اأحمد اإبراهيم ال�صريف، مرجع �ص�بق، �ض:64.
105- �صورة ف�صلت، االآية)53(

106- جودت �صعيد، حتى يغريوا م� ب�أنف�صهم، دم�صق، مطبعة زيد بن ث�بت االأن�ص�ري،1984م،�ض: 183- 184.
107- �صورة االأنف�ل، االآية)22(

108- م�لك بن نبي، مرجع �ص�بق،�ض:67.
109- �سورة اجلمعة، الآية)2(

110- غو�ستان لوبون،ال�سنن النف�سية لتطوير الأمم ، الطبعة الثانية ،م�سر ،دار �سادر،1975م،�ض:172.
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المبحث الثالث: االأ�شياء اأو الموجودات واأثرها الح�شاري في القراآن الكريم:

يوؤكد القراآن الكريم في اآي�ت عديدة اأن اهلل تع�لى قد �صخر م�في الكون لخدمة االإن�ص�ن، 
َخَلَق  الَِّذي  تع�لى:}اهلّلُ  ق�ل  االأر�ض  في  اال�صتحالف  حظ  في  الح�ص�ري  بدوره  ليقوم 
َلُكُم  َر  َو�َصخَّ ُكْم  لَّ ِرْزقً�  َمَراِت  الثَّ ِمَن  ِبِه  َف�أَْخَرَج  َم�ًء  َم�ِء  ال�صَّ ِمَن  نَزَل  َواأَ َواالأَْر�َض  َم�َواِت  ال�صَّ
َداآِئَبيَن  َواْلَقَمَر  ْم�َض  ال�صَّ َلُكُم  ر  َو�َصخَّ االأَْنَه�َر*  َلُكُم  َر  َو�َصخَّ ِب�أَْمِرِه  اْلَبْحِر  ِفي  ِلَتْجِرَي  اْلُفْلَك 
وَه� اإِنَّ  وْا ِنْعَمَت اهلّلِ اَل ُتْح�صُ ن ُكلِّ َم� �َص�أَْلُتُموُه َواإِن َتُعدُّ َه�ر* َواآَت�ُكم مِّ َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّ َو�َصخَّ
َم�َواِت َوَم� ِفي ااْلأَْر�ِض َجِميعً�  � ِفي ال�صَّ َر َلُكم مَّ �ٌر{)111(وق�لتع�لى:}َو�َصخَّ االإِن�َص�َن َلَظُلوٌم َكفَّ
للب�صر  و�صع  قد  تع�لى  اأن اهلل  ُروَن { )112(.وتف�صيرذلك  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لَّ اَلآَي�ٍت  َذِلَك  ِفي  اإِنَّ  ْنُه  مِّ
وعلى  والطيور  والزواحف  والدواب  واالأ�صج�ر  واالأنه�ر  والبح�ر  واالأر�ض  ال�صم�ء  في  كنوزًا 
االإن�ص�ن اأن يعمل  وفق القواعد واالأ�ص�ض العلمية ال�صحيحة واأن اهلل �صبح�نه وتع�لى لم ي�صع 
هذه الكنوز و�صعً� ع�صوائي� بل ح�صب معدالت وقواعد علمية محدودة وقد بين القراآن الكريم 
من خالل الت�ريخ نم�ذج للعالقة بين االإن�ص�ن والطبيعة وكيفية ا�صتث�رته� وت�صخيره� ب�صكل 
�ص�مقة  ح�ص�رة  يبني�  اأن  ف��صتط�ع�  ال�صالم  عليهم�  و�صليم�ن  لداوود  ح�صل  كم�  متوازي 
قمة  اإلى  الكريم  القراآن  اآي�ت  من  العديد  اأ�ص�رت  وقد  المجيد  القراآن  به  م�حدثن�  وذلك 
االندم�ج الح�ص�ري الف�عل بين االإن�ص�ن الك�مل والقوى غير المرئية والطبيعية)113(. وهذا 
ال يتحقق اإال في ظل ر�ص�لة االإ�صالم وذلك م� ت�صرح به االآية المب�ركة ق�ل تع�لى:}َوَلْو اأَنَّ 
ُبوْا َف�أََخْذَن�ُهم  َم�ِء َواالأَْر�ِض َوَلـِكن َكذَّ َن ال�صَّ َقوْا َلَفَتْحَن� َعَلْيِهم َبَرَك�ٍت مِّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنوْا َواتَّ

ِبَم� َك�ُنوْا َيْك�ِصُبوَن { )114(.

وعليه تمثل م�ص�ألة االإيم�ن ب�هلل تع�لى في حركة الدين المع�مل االأ�ص��صي والح�ص�ري الذي 
يدفع االإن�ص�ن الموؤمن ب�إرادته الأن يمتزج مع الزمن والتراب لتوجه نحو االتج�ه ال�صحيح في 
الحي�ة الأن العق�ئد والمب�دئ تنزل اإلى اأعم�ق االأمة وتخ�لط وجدان االإن�ص�ن وب�لت�لي ت�صبح 
القدرة الحقة المحركة للت�ريخ االجتم�عي والح�ص�ري لالأمم وعليه ك�نت من�هج االأنبي�ء 
االجتم�عيون  والثوار  الم�صلحون  الق�دة  اأعتمده  م�  �صئ وهذا  قبل كل  العقيدة  تركز على 

والمح�ربون عبر الت�ريخ لتحقيق اأغرا�صهم ونيل اأهدافهم)115(.

111- �صورة اإبراهيم ،االآي�ت)43-32
112- �سورة اجلاثية، الآية)13(

113- عبد احلليم عوي�ض، تف�صري الت�ريخ االإ�صالمي، الطبعة االأولى، دار ال�صحوة،1414ه/ 1994م ،�ض:22.
114- �صورة االأعراف االآية)96(.

115- حممد هي�سور، �سنن القراآن الكرمي يف قيام احل�سارات، دار الوفاء للطباعة والن�سر،1997م ،�ض:189-188.
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الف�شل الخام�س

نهو�س المجتمعات والح�شارات واالنحطاط في القراآن الكريم

المبحث االأول: العدل والظلم:

للنهو�س والنحطاط وللحياة والموت وتحدث  المجتمعات والح�سارات كيانات حية قابلة 
ِذيَن  القراآن الكريم عن دور الر�صول  في اأحي�ء ونهو�ض المجتمع ق�ل تع�لى:{ َي� اأَيَُّه� الَّ
�ُصوِل اإَِذا َدَع�ُكم ِلَم� ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه  ِ َوِللرَّ اآَمُنوْا ا�ْصَتِجيُبوْا هلِلّ
ُه اإَِلْيِه ُتْح�َصُروَن })116(، فهي دعوة اإلى الحي�ة بك�مل �صوره� وبكل مع�نيه� اأنه يدعوهم  َواأَنَّ
اإلى عقيدة تحي القلوب والعقول يدعوهم اإلى �صريعة من عند اهلل �صبح�نه وتع�لى تو�صح 
تكريم االإن�ص�ن اإلى منهج للحي�ة وللفكر والت�صور يدعوه اإلى القوة والعزة والرفعة بعقيدتهم 
ومنهجهم يدعوهم اإلى الجه�د في �صيبل اهلل واأن هذا الدين منهج حي�ة ك�ملة منهج واقعي 

تنمو الحي�ة في ظله و تترقى)117(.

اأي�سًا عن انحطاط المجتمعات و�سقوط الح�سارات قالتعالى:  الكريم  القراآن  كما تحدث 
ُبوَه� َعَذابً� �َصِديدًا َك�َن َذِلك ِفي  ن َقْرَيٍة اإِالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَه� َقْبَل َيْوِم اْلِقَي�َمِة اأَْو ُمَعذِّ {َواإِن مَّ

اْلِكَت�ِب َم�ْصُطورًا } )118(.

االأ�صب�ب  اأهم  الت�ريخية  عرو�صه  خالل  الب�صرية  على  يطرح  الكريم  القراآن  ف�إن  وعليه 
والعوامل لق�صية نهو�ض المجتمع�ت والح�ص�رات ونذكر منه� على �صيبل المث�ل.

1. العدل والظلم :

الكبير  ت�أثيره  له  فهو  االجتم�عي  البن�ء  تركيبة  في  االأ�ص��صية  العن��صر  اأحد  ي�صكل  العدل 
على بقية العن��صر االأخرى التي توؤلف البن�ء االجتم�عي والعدل في مختلف مج�الت الحي�ة 
مع  من�صجم�  �صلوكه  في  ع�دال  االإن�ص�ن  يكون  اأن  معه  يتعين  مم�  الكوني  للعدل  فهوامتداد 

البيئة الكونية واإال ك�ن غربي� �ص�ذا)119(.

واالأمة التي ي�صوده� العدل وهي االأمة الراقية والمتقدمة ح�ص�ريً� وهي التي ي�صعر فيه� كل 
اإن�ص�ن بكرامته وحريته وينعم ب�الأم�ن الذي ي�صود االأمة كله�)120(.

116- �صورة االأنف�ل، االآية،)35(.
117- �صيد قطب، ف ظالل القراآن، مرجع �ص�بق، �ض:1424.

118- �صورة االإ�صراء، االآية،58.
119- اأني�ض االأبي�ض،بحوث ف ت�ريخ احل�ص�رة العربية االإ�صالمية،طرابل�ض،1414ه/1994م،�ض:94.

120-  كرمي جرب احل�سن،عملية النهو�س احل�ساري،بروت،1413ه/1993م،�ض:208.
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وكم� هو معلوم اأن الظلم �صد العدل وهو اأكبر ع�مل ف�ص�د في المجتمع وانعدام الح�ص�رات 
ِلُحوَن } )121(، ق�ل الفخر الرازي:  ق�ل تع�لى: {َوَم� َك�َن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَه� ُم�صْ
اأهل  يهلك  تع�لى  �صبح�نه  اهلل  اأن  والمعني  ال�صرك  االآية  هذه  في  الظلم  من  المراد  )اأن 
القرى بمجرد كونهم م�صركين اإذا ك�نوا م�صلحين في المع�مالت فيم� بينهم يع�مل بع�صهم 
على ال�صالح وعدم الف�ص�د)122(، ف�الآية المب�ركة تفيد اأن المجتمع اإذا ك�ن ع�دال بمعني اأن 
تع�لى  المجتمع مع كفره ب�هلل  بينهم، فهذا  اأنف�صهم وال يتظ�لمون فيم�  الن��ض ال يظلمون 
يبقى ق�ئمً� اأو لي�ض من �صنة اهلل تع�لى اإهالك الن��ض بكفرهم فقط ولكن اإذا م�ر�صوا الظلم 
اإلى ج�نب كفرهم ف�إن ع�قبتهم �صتوؤول اإلى الدم�ر والهالك وفي هذا ال�صي�ق يقول القرطبي 
في تف�صيره لالآية المذكورة اأن اهلل تع�لى لم يكن ليهلكهم ب�لكفر وحده حتى ين�ص�ف اإليه 
الف�ساد كما اأهلك قوم �سعيب ببغي المكيال والميزان وقوم لوط باللواط ودلَّ هذا على اأن 

المع��صي اأقرب اإلى عذاب اال�صتئ�ص�ل في الدني� من ال�صرك)123(.

كذلك بين القراآن الكريم في ق�صة فرعون وبني اإ�صرائيل كيف اأن اأهل م�صر من اآل فرعون 
بعد اأن و�صلوا اإلى م�صتوى الرقي واالزده�ر الح�ص�ري، حل بهم العذاب والدم�ر ب�صبب الظلم 
والطغي�ن الذي م�ر�صه فرعون وجنوده بحق بني اإ�صرائيل ق�ل تع�لى: {اإِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي 
ُه َك�َن  ُح اأَْبَن�ءُهْم َوَي�ْصَتْحِيي ِن�َص�ءُهْم اإِنَّ ْنُهْم ُيَذبِّ ِعُف َط�ِئَفًة مِّ ااْلأَْر�ِض َوَجَعَل اأَْهَلَه� �ِصَيعً� َي�ْصَت�صْ
ِمَن اْلُمْف�ِصِديَن })124(،  ف�الآية المب�ركة تعتبر طغي�ن فرعون وا�صتعالءه على بني اإ�صرائيل 
وظلمه ب�أ�صك�ل مختلفة ب�إث�رات�لنعرات الط�ئفية بينهم وقتل اأبن�ئهم وا�صتحي�ء ن�ص�ئهم ك�ن 
ال�صبب في اف�ص�د مجتمع اأهل م�صر وانعدام ح�ص�راتهم كم� يوؤكد القراآن الكريم في اآي�ت 
ِلُر�ُصِلِهْم  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ تع�لى:{َوَق�َل  ق�ل  الغ�برة  المجتمع�ت  �صبب محق  الظلم  اأن  اأخرى 
�ِلِميَن })125(،  الظَّ َلُنْهِلَكنَّ  َربُُّهْم  اإَِلْيِهْم  َف�أَْوَحى  ِملَِّتَن�  ِفي  َلَتُعوُدنَّ  اأَْو  َن�  اأَْر�صِ ْن  مِّ ـُكم  َلُنْخِرَجنَّ

َبُحوْا ِفي َداِرِهْم َج�ِثِميَن })126( ْجَفُة َف�أَ�صْ كذلك ق�ل: تع�لى:{َف�أََخَذْتُهُم الرَّ

اأو�سح ابن خلدون في مقدمته �سنن �سقوط الح�سارات وانعدام المجتمعات وذهاب  وقد 
الدول فراأى اأن الظلم موؤذن بخراب العمران كم� اأ�ص�ر اإلى ذلك في عنوان )في اأن الظلم 
موؤذن بخراب العمران ( فق�ل: واعلم اأن هذه هي الحكمة المق�صودة لل�ص�رع في تحريم 

121- �صورة هود االآية)117(
122- الفخر الرازي، التف�صري الكبري ،م�صدر �ص�بق،�ض:76.

123- تف�صري القرطبي،مرجع �ص�بق، ج9،�ض:67.
124- �صورة الق�ص�ض االآية)4(.
125- �صورة اإبراهيم االآية)13(.

126- �صورة هود االآية)67(.
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الظلم وهو م� ين�ص�أ عنه من ف�ص�د العمران وخرابه وذلك ب�نقط�ع النوع الب�صري)127(.

�صئ  لي�ض  المجتمع�ت:  ودم�ر  العمران  خراب  في  الجور  اأثر  عن  الم�وردي  االأم�م  ويقول 
اأ�صرع لخراب االأر�ض وال اأف�صد ل�صم�ئر الخلق من الجور الأنه لي�ض يقف على حد وال ينتهي 

اإلى غ�ية ولكل جزء منه ق�صط من الف�ص�د حتى ي�صتكمل)128(.

المبحث الثاني:االتحاد والتفرق:

االجتم�عي  البن�ء  وحدة  في  تن�صب  عن�وين  كله�  والتع�ون  والتح�بب  والت�آلف  الوحدة  اأن 
تع�لى:{ ق�ل  ذلك  على  توؤكد  المب�ركة  القراآنية  االآي�ت  ج�ءت  وقد  لالإن�ص�نية  والح�ص�ري 

َبْيَن  َف�أَلََّف  اأَْعَداًء  ُكْنُتْم  اإِْذ  ِ َعَلْيُكْم  ِنْعَمَت اهللَّ ُقوا َواْذُكُروا  َتَفرَّ ِ َجِميعً� َوال  ُموا ِبَحْبِل اهللَّ َواْعَت�صِ
ُن  ُيَبيِّ �ِر َف�أَْنَقَذُكْم ِمْنَه� َكَذِلَك  ْخَوانً� َوُكْنُتْم َعَلى �َصَف� ُحْفَرٍة ِمَن النَّ اإِ ِبِنْعَمِتِه  َبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم َف�أَ�صْ
ُ َلُكْم اآَي�ِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن})129(، كذلك ق�ل تع�لى:{َوَتَع�َوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَع�َوُنوا  اهللَّ
َ �َصِديُد اْلِعَق�ِب} )130(. ق�ل تع�لى:{ َوال َتَن�َزُعوا َفَتْف�َصُلوا  َ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َعَلى ااْلأِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
�ِبِريَن} )131(واإنم�  ك�ن االختالف اأو التن�زع اأو التفرق  َ َمَع ال�صَّ ِبُروا اإِنَّ اهللَّ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�صْ
�سببًا من اأ�سباب انحطاط الأمم و�سقوطها باعتباره علة في ت�ستتها فيوؤدي اإلى �سعفها لأن قوتها 
وهي مجتمعةاأكثر من قوته� وهي متفرقة وقوة كل فرقة هي �صعف من قوة االأمة مجتمعه وهذا 
اأر�صه�  العدو عليه� فيطمع فيه� ويحتل  االأمة بمجموعه� يجرئ  الذي ي�صيب  الع�م  ال�صعف 
 .اأن �سقوط 

وي�صتولى عليه� وي�صتعيده� ويم�صح �صخ�صيته� وفي ذلك انقرا�صه� وهالكه� )132(
اأ�صب�ب الخالف والتفرقة بين الخليفة ووزرائه  اأهم  العب��صية ك�ن من  بغداد وانهي�ر الدولة 
االأمر  العب��صي  الحكم  بع�صهم مع هوالكو �صد  يتفق  ال�صعوب ومذاهبه� بحيث  وبين طوائف 
لالأمم  جرى  بم�  الكريم  القراآن  )133(،ويذكر  لبغداد  المرعب  ال�سقوط  عملية  اإلى  اأدى  الذي 
ِذيَن  َك�لَّ َتُكوُنوا  تع�لى:{َوال  ق�ل  واختالفه�  تفرقه�  ب�صبب  ودم�ر  ال�ص�بقة من هالك وعذاب 

َن�ُت َواأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم})134(. ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َم� َج�َءُهُم اْلَبيِّ َتَفرَّ

127- ابن خلدون، املقدمة، الطبعة االأولى، دار الن�صر للطب�عة،1998م، �ض: 186.
128- املاوردي، اأدب الدنيا والدين، حتقيق م�سطفي ال�سقا،  الطبعة الرابعة، بريوت ، دار الكتب العلمية 1398ه1978م ،�ض:141.

129- �صورة اآل عمران، االآية)103(.
130- �صورة امل�ئدة، االآية)2(.

131- �صورة االنف�ل، االآية)46(.
للطباعة  ال�سالم  ،دار  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  والأفراد  واجلماعات  الأمم  يف  الإلهية  ال�سنن  زيدان،  الكرمي  عبد   -132

والن�صر،1998م،�ض:139.
133- كرمي جرب ح�سن،عملية النهو�س احل�ساري، بريوت ،دار املنهل، 1987م،�ض:200.

134- �صورة اآل عمران، االآية)105(.
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والمراد ب�لذين تفرقوا اأهل الكت�ب حيث افترقت اليهود بعد نبيهم مو�صي اإلى اأحدى و�صبعين 
فرقة والن�ص�رى اإلى اثنين و�صبعين فرقة بعد نبيهم عي�صي واأم� ال�صر لهذا الت�أكيد واالهتم�م 
ب�جتم�ع االأمة واتح�ده� فالأن ال�صق�ق م�دة الف�ص�د والأن االأمة المتفرقة ال ت�صلح للحي�ة (135( .

المبحث الثالث:االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدمهما:

يمثل هذا المبداأ فر�صً� من الفرائ�ض الث�بتة في جميع ال�صرائع التي ج�ء به� االأنبي�ء جيال 
اآَن�َء   ِ اهللَّ اآَي�ِت  َيْتُلوَن  َق�ِئَمٌة  ٌة  اأُمَّ اْلِكَت�ِب  اأَْهِل  ِمْن  �َصَواًء  تع�لى:{َلْي�ُصوا  اهلل  يقول  بعد جيل 
اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِب�ْلَمْعُروِف  َوَي�أُْمُروَن  ااْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ُيوؤِْمُنوَن ِب�هللَّ َي�ْصُجُدوَن *  َوُهْم  اللَّْيِل 
اأنه  تع�لى  االآية بين اهلل  �لِحِيَن })136(، في هذه  ال�صَّ مِنَ  وَاأُولَئِكَ  الْخَيْرَاتِ  فِي  وَيُ�صَ�رِعُونَ 
ت�أمر  تع�لى  ب�هلل  موؤمنة  �ص�لحة  مجتمع�ت  منهم  بل  �صوا  حد  على  الكت�ب  اأهل  كل  لي�ض 
ب�لمعروف وتنهي عن المنكر حيث مدحهم بوعيهم وعملهم بهذه الفري�صة كم� مدح اهلل 
ْخِرَجْت  اأُ ٍة  مَّ اأُ َخْيَر  تع�لى:{ُكْنُتْم  ق�ل  به�  وعملهم  لوعيهم  ومجتمع  ك�أمة  الم�صلمين  تع�لى 

.
)137( { ِ ِمُنوَن ِب�هللَّ ��ِض َت�أُْمُروَن ِب�ْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتوؤْ ِللنَّ

فعدم االلتزام بهذا المبداأ يمثل ع�ماًل كبيرًا في ف�ص�د المجتمع وانهي�ر الح�ص�رة ف�لمجتمع�ت 
وغير  ب�لب�طل  الن��ض  اأموال  واأكل  والعدوان  والظلم  ك�لبغي  المنكرات  اأفراده�  يم�ر�ض  التي 
ذلك وال يتن�هى اإفراده� عنه �صوف يوؤدي كل ذلك اإلى هدم المجتمع و�صقوطه كم� يقول اهلل 
ْوا  ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني اإِ�ْصرائيَل َعَلى ِل�َص�ِن َداُوَد َوِعي�َصى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَم� َع�صَ تع�لى: {ُلِعَن الَّ
َوَك�ُنوا َيْعَتُدوَن * َك�ُنوا ال َيَتَن�َهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ�َض َم� َك�ُنوا َيْفَعُلوَن})138(.يبين هذا الن�ض 
بمبداأ  التزامهم  لعدم  نتيجة  ك�نت  االإ�صرائيلي  ب�لمجتمع  التي حلت  اللعنة  �صبب  اأن  ال�صريف 
المع��صي  ارتك�ب  اأحدا عن  منهم  اأحد  ينهى  ال  ك�ن  اأي  المنكر  والنهي عن  ب�لمعروف  االأمر 
والم�آثم والمح�رم)139(، واللعن هن� لي�ض عق�بً� روحيً� اأخرويً� فقط اإنه هن� ي�أخذ معنى �صي��صي� 
للنكب�ت  يتعر�ض  الملعون  اأن  يعني  وهذا  ورع�يته  اهلل  رحمة  عن  والطرد  البعد  هو  اللعن  اإن 

ال�صي��صية واالجتم�عية التي توؤدي به في النه�ية اإلى االنحط�طه� والدم�ر)140(.
اأنه ق�ل:  و ج�ء في تعليق الر�صول الكريم �صلى اهلل عليه و�صلم على هذا الن�ض المب�رك 
المنكر ولت�أخذن على يدي الظ�لم ولت�صطره  لت�أمرون ب�لمعروف ولتنهون عن  )كال واهلل 

135- ال�صيخ حممد جواد مغنية، تف�صري الك��صف،دار االأنوار،2011م، ج2،�ض:127.
136- �صورة اآل عمران، االآيت�ن)114-113(.

137- �صورة اآل عمران، االآية)110(.
138- �صورة امل�ئدة، االآيت�ن)79-78(.

139- تف�صري ابن كثري،ج2،�ض:85.
140- ال�صيخ حممد مهدي �صم�ض الدين، مرجع �ص�بق،�ض:128.
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على الحق اأطراأ)141(،ولتق�صرنه على الحق ق�صرًا اأو لي�صربن اهلل بقلوب بع�صكم على بع�ض 
ثم ليلعنكم كم� لعنهم( )142(.

اأي�صً� ق�ل:r م� من رجل يكون في قوم يعمل فيهم ب�لمع��صي يقدرون على اأن يغيروا عليه 
فال يغيروا اإال اأ�ص�بهم اهلل بعذاب من قبل اأن يموتوا )143(.

وعليه كل م� تم�صك المجتمع في ح�ص�رة م� اأكثر بمب�دئ القيم واالأخالق واالأم�نة وال�صدق 
هذه  افتقد  ف�إذا  العك�ض  وعلى  ف�أكثر  اأكثر  المجتمع  ذلك  تقدم  كلم�  واالإخال�ض  وال�صبر 
الكريم  القراآن  ويذكر  ي�سقط  والتفكك حتى  النحطاط  اتجاه  في  �سار  الأخالقية  الأ�س�س 
م�صير االأمم ال�ص�بقة التي جنحت ب�أخالقه� و�صلوكه� عن �صواء ال�صبيل وارتكبت الذنوب 
والفواح�س فكانت عاقبتها وخيمة مثل قوم لوط و�سعيب وغيرها قال تعالى:{َوُلوطًا اإِذخْ َقاَل 
َج�َل �َصْهَوًة ِمْن  ُكْم َلَت�أُْتوَن الرِّ َحٍد ِمَن اْلَع�َلِميَن * اإِنَّ ُتوَن اْلَف�ِح�َصَة َم� �َصَبَقُكْم ِبَه� ِمْن اأَ ِلَقْوِمِه اأََت�أْ
الَّ اأَْن َق�ُلوا اأَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْرَيِتُكْم  �صَ�ءِ بَلْ اأَنْتُمْ قَوْمٌ مُ�صْرِفُوَن *َوَم� َك�َن َجَواَب َقْوِمِه اإِ دُونِ النِّ
ْنَجْيَن�ُه َواأَْهَلُه اإِالَّ اْمَراأََتُه َك�َنْت ِمَن اْلَغ�ِبِريَن*َواأَْمَطْرَن� َعَلْيِهْم َمَطرًا  ُروَن*َف�أَ ُهْم اأَُن��ٌض َيَتَطهَّ اإِنَّ

َف�ْنُظْر َكْيَف َك�َن َع�ِقَبُة اْلُمْجِرِميَن})144(.

َقْد  َغْيُرُه  اإَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َم�   َ اْعُبُدوا اهللَّ َقْوِم  َي�  َق�َل  �ُصَعْيبً�  اأََخ�ُهْم  َمْدَيَن  ق�ل: تع�لى: {َواإَِلى 
��َض اأَ�ْصَي�َءُهْم َوال ُتْف�ِصُدوا ِفي  ُكْم َف�أَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوال َتْبَخ�ُصوا النَّ َنٌة ِمْن َربِّ َج�َءْتُكْم َبيِّ

ْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنيَن})145(. الِحَه� َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم اإِ ااْلأَْر�ِض َبْعَد اإِ�صْ

هكذا ف�إن الم�صير الذي القته المجتمع�ت ال�ص�بقة يوؤكد اإن ال�صلوك االأخالقي المنحرف 
هو طريق النهيار الح�ساري كما ذكر غو�ستاف لوبون من اأ�سباب �سقوط الأمم وانحطاطها 
انهيار  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  بحثنا في  اإذا  قال: )نحن  الأخالقي عندما  النحطاط  هو 
االأمم وانحط�طه� وجدن� اأن الع�مل االأ�ص��صي في �صقوطه� هو تغير مزاجه� النف�صي تغيرًا 

ن�ساأ عن انحطاط اأخالقها( )146(.

واأن غي�ب الف�ص�ئل والقيم االأخالقية الف��صلة عن المجتمع يدفعه اإلى االنغم��صفي الترف 
ق�ل  الحي�ة  في  وال�صالح  الخير  م�ص�عي  لكل  مح�رب  المجتمع  ذلك  فيجعل  وال�صهوات 

141- معن�ه  تعطفوه عليه ،انظر ل�ص�ن العرب اأ طر ج1،�ض:91.
142- رواه عبد اهلل بن م�سعود، �سنن ابن ماجه،ج2،كت�ب املالحم، ب�ب االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر،  رقم احلديث4337،�ض:525.

143- رواه جرير �سنن اأبي داوود ،ج2،كت�ب املالحم، ب�ب االأمر والنهي رقم احلديث339،�ض:562.
144- �صورة االأعراف االآي�ت)84-80(.

145- �صورة االأعراف، االآيت�ن)85(.
146- غو�ستان لوبون، ال�سنن النف�سية لتطور الأمم، ترجمة عادل زعيرت، الطبعة الثانية ،م�سر دار املعارف،1957م،�ض:172.
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ْرَن�َه�  تع�لى: {َواإَِذا اأََرْدَن� اأَْن ُنْهِلَك َقْرَيًة اأََمْرَن� ُمْتَرِفيَه� َفَف�َصُقوا ِفيَه� َفَحقَّ َعَلْيَه� اْلَقْوُل َفَدمَّ
.

َتْدِميرًا})147(

في �صي�ق هذه االآية المب�ركة يقول: العالقة بن خلدون اإذا ت�أذن اهلل ب�نقرا�ض الملك من 
اأمة حمله على ارتك�ب المذموم�ت والرذائل وتفقد الف�ص�ئل ال�صي��صية منهم جملة وهكذا 
الح�ص�رة  تع�نيه  االأخالقي وهذا م�  الف�ص�د  ب�صبب  الح�ص�رات  وت�صقط  المجتمع�ت  تنه�ر 
العظمى  ب�لقوة  ي�صمى  ك�ن  الذي  ال�صوفيتي  االتح�د  انهي�ر  كذلك  بعيد  زمن  منذ  الغربية 
َوال  ِئ  يِّ ال�صَّ َوَمْكَر  ْر�ِض  ااْلأَ ِفي  تع�لى:{ا�ْصِتْكَب�رًا  قوله  وذلك   . االأمريكية  المجتمع�ت  كذلك 
ِ َتْبِدياًل َوَلْن  ِت اهللَّ ِليَن َفَلْن َتِجَد ِل�ُصنَّ َت ااْلأَوَّ ُئ اإِالَّ ِب�أَْهِلِه َفَهْل َيْنُظُروَن اإِالَّ �ُصنَّ يِّ َيِحيُق اْلَمْكُر ال�صَّ
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم  ِ َتْحِوياًل * اأََوَلْم َي�ِصيُروا ِفي ااْلأَْر�ِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َك�َن َع�ِقَبُة الَّ ِت اهللَّ َتِجَد ِل�ُصنَّ
ُه َك�َن  َم�َواِت َوال ِفي ااْلأَْر�ِض اإِنَّ ُ ِلُيْعِجَزُه ِمْن �َصْيٍء ِفي ال�صَّ ًة َوَم� َك�َن اهللَّ َوَك�ُنوا اأَ�َصدَّ ِمْنُهْم ُقوَّ

.
َعِليمً� َقِديرًا })148(

147- �صورة االإ�صراء، االآية)16(.
148- �صورة ف�طر، االآي�ت)44-43(



271

دور القراآن الكريم في قراءة وتوظيف حركة التاريخ

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

الخاتمة:

الحمد هلل رب الع�ملين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف المر�صلين .
هذه الدرا�صة تن�ولت  دور القراآن الكريم في توظيف وقراءة حركة الت�ريخ ،واأن القراآن الكريم 
االآي�ت  كثير من  الت�ريخ في  ا�صتخدم عن�صر  وعليه  الك�ملة،  االإن�ص�نية  النه�صة  د�صتور  يمثل 
المب�ركة  ولذلك عمل على توظيف  وق�ئع الت�ريخ الم��صية  حتى تكتمل الروؤية العملية  لالإن�ص�ن  
وفي القراآن الكريم اآي�ت عديدة تحث على ال�صير في االأر�ض والنظر في الكون ودرا�صة  م��صي 

وت�ريخ  االأمم ال�ص�بقة  حتى يتمكن االإن�ص�ن من اأخذ  العبرة والعظة في حي�ته.

النتائج والتو�شيات:

النتائج:

اأواًل: القراآن الكريم ا�صتخدم عن�صر الت�ريخ في كثير من االآي�ت المب�ركة  لتو�صيح وق�ئع  
واأحداث الم��صي حتى تكتمل عملية العظة واالعتب�ر.

عن  تعبر  التي  الح�ص�رية  والتوجيه�ت  االإن�ص�نية  ب�لقيم  مليئة  الكريم  القراآن  اآي�ت  ث�نيً�: 
رحلة االأمم ال�ص�بقة.

 ث�لثً�: يحث القراآن الكريم على التدبر والنظر في حركة الت�ريخ.

رابعً�: البد للم�صلم اأن يعمل في حي�ته من اأجل تطبيق ال�صريعة االإ�صالمية كت�بً� و�صنة.

خ�م�صً�: اأن مثل هذه الدرا�ص�ت تو�صح العالقة الوثيقة بين اآي�ت القراآن الكريم وت�ريخ االأمة.

التو�شيات:

اأواًل: اأو�صي كل م�صلم اأن ي�ص�هم في اإيج�د االأر�صية ال�ص�لحة لتطبيق اأحك�م اهلل .
ث�نيً�: البد من البحث  في م�صيرة ت�ريخ الب�صرية  من ن�حية قراآنية حتى يتم الو�صول اإلى 

الحق�ئق  الح�ص�رية.
ث�لثً�: البد من التدبر في اآي�ت القراآن الكريم  من ن�حية ت�ريخية  حتى يتم التعرف على 

اأحوال االأمم  الم��صية من خالل ت�ريخه� .
ان  االأمر  للق�ئمين على  وعليه البد  موؤلم  واقع  اليوم في  االإ�صالمي  يعي�ض مجتمعن�  رابعً�: 

يهيئوا  للدع�ة والعلم�ء الم�صلمين م� ي�ص�عدهم على ن�صر الدعوة والتمكين له�.
علمً�  النبوية  وال�صنة  الكريم  القراآن  وفقه  للثق�فة  بح�جة  اليوم  العلم  طالب  اإن  خ�م�صً�: 

وعماًل و�صلوكً� وقلبً� وغ�لبً�.
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الم�ص�در والمراجع:
الم�ص�در:

-  القراآن الكريم 
-   ال�صنة النبوية ال�صريفة.

- المراجع:
اأبو االأعلى المودودي، الجه�د في �صبيل اهلل، بيروت، دار الفكر ،بدون ت�ريخ طبعة.  .1

اإيران ، طهران  اأم�مي   الق��صم  اأبو  اأبو علي م�صكوبه، تج�رب االأمم، تحقيق الدكتور   .2
،دار �صرو�ض)1407ه/1987م(.

اأحمد اإبراهيم ال�صريف، درا�ص�ت في الح�ص�رة االإ�صالمية، الطبعة الث�نية، دار الفكر   .3
العربي،1981م 

اأني�ض االأبي�ض،بحوث في ت�ريخ الح�ص�رة العربية االإ�صالمية، طرابل�ض، 1414ه/199م.  .4
االجتم�عية  النظرية  في  اأطروح�ت  والمدنية  الحيدري،الح�ص�رة  اإبراهيم   .5

والمجتمع،الجزائر، عن�بة 1983.
ابن خلدون، المقدمة الطبعة االأولى ، 1998م.  .6

ابن اأبي حديد ن �صرح نهج البالغة، دار اإحي�ء الكتب العربية 1378ه/1959م.للطب�عة   .7
والن�صر،2007م الموؤ�ص�صة الدولية للدرا�ص�ت والن�صر،1997م.

ب�قر �صريف القر�صي،النظ�م ال�صي��صي في االإ�صالم،بيروت، دار المع�رف،1982م  .8
الث�نية،  نق�ض،الطبعة  ف�يزكم  العلمي،ترجمة  الفكر  فوراآ�صتيه،مع�يير  ج�ن   .9

بيروت1984م.
جودت �صعيد، حتى يغيروا م� ب�أنف�صهم، دم�صق، مطبعة زيد بن ث�بت االأن�ص�ري،1984م.  .10
رواه جرير �صنن اأبي داوود ،ج2،كت�ب المالحم، ب�ب االأمر والنهي رقم الحديث339.  .11

ب�لمعروف  االأمر  ب�ب  المالحم،  م�جه،،كت�ب  ابن  �صنن  م�صعود،  بن  اهلل  عبد  رواه   .12
والنهي عن المنكر،ج2، رقم الحديث4337.

ال�صيد محمد الب�قر ال�صدر، خالفة االإن�ص�ن و�صه�دة االأنبي�ء ، بيروت، دار المع�رف 1979م.  .13
ال�صيد محمد ح�صين ف�صل اهلل، تف�صير من وحي القراآن، مكتبة التف��صير الطبعة الث�نية 1992   .14

ال�صيد محمد ر�صيد ر�ص�، تف�صير المن�ر، الهيئة الم�صرية للكت�ب،1366ه/1947م  .15
الرابعة،  الطبعة  على،  االإم�م  عند  الت�ريخ  الدين، حركة  �صم�ض  مهدي  ال�صيخ محمد   .16

بيروت، الموؤ�ص�صة الدولية للدرا�ص�ت والن�صر،1997م،
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التربية البيئية روؤية تاأ�شيلية

)1(
د. ابراهيم ال�سادق �سالم 

م�شتخل�س البحث

اإيم�نية في  تعمل على تج�صيد قيم  بيئية  تربوية  فل�صفة  ت�صكيل مالمح  اإلى  البحث  هدف هذا 
مج�الت الحي�ة المختلفة ينتج عنه� وعي لدى الفرد والمجتمع يجعلهم ايج�بيين في التع�مل.

اتبع الب�حث المنهج الكيفي التحليلي وذلك بتحليل م�صمون الن�ض ومن ثم التف�عل به� 	 
�صلوكيً� داخل البيئة وخ�رجه�.

تو�شل الباحث اإلى نتائج:	 

-   مح�فظة االإن�ص�ن على البيئة واجبة بحكم انه مكلف وم�صتخلف 
-  ال�صعور بقد�صية الحقوق والواجب�ت تولد الموائمة التي تدفع االإن�ص�ن لتجويد العمل.

-  القيم المعي�رية م�صدره� الوحي - وهي ال�ص�بطة لحركة االإن�ص�ن الم�صلم.
-  الخبرة المربية �صم�م االأم�ن الأي م�صكلة.

اأهم التو�شيات لهذا البحث:- 	 

-   �صرورة تبني فل�صفة تربوية للبيئة في من�هج مراحل التعليم المختلفة  
اإعداد كوادر متخ�ص�صة من معلمي ري��ض االأطف�ل والتعليم الع�م لتر�صيخ القيم   - 

والمب�دئ االإ�صالمية المرتبطة  ب�صحة البيئة.
-  مع�لجة الم�صكالت البيئية من خالل موؤ�ص�ص�ت التن�صئة االجتم�عية بدءًا ب�الأ�صرة 

وانته�ًء ب�لج�معة.

1 -ا �صت�ذ فل�صفة التربية الم�ص�رك- ج�معة القراآن الكريم وت�أ�صيل العلوم- ال�صودان.     
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المقدمة :

على  والقدرات  واال�صتعدادات  ب�لق�بلي�ت  وزوده  البيئي  المحيط  االإن�ص�ن  منح  قد  اهلل  اإن 
اإلي  وموجه�ت  وتوجيه�ت  مع�رف  من  م�يتلق�ه  تحويل  ثم  الخلق  قوانين  على  التعرف 

مم�ر�ص�ت وتطبيق�ت عملية في االأر�ض وم� حوله� .

اإن االنتظ�م مع هذا الت�صميم االإلهييتطلب اال�صتر�ص�د بمنطق ال�صرع والعقل ليح�فظ�الإن�ص�ن 
على عوامل التوازن العقلي والنف�صي والج�صدي في حي�ته ليظل محتفظً� ب�إن�ص�نيته محكمً� 
من ال�سقوط وليبقى من�سجمًا مع القوانين التي فطره اهلل �سبحانه وتعالى عليها وليتعرف 

على االأ�ص�ليب ال�صحيحة للتع�مل مع خ�لقه ومربيه ومع الع�لم المحيط به من بيئ�ت.

لقد اأ�صبح من ال�صرورة تنمية �صلوك الفرد بم� يتم�صي واأهمية الم�ص�در الطبيعية وغيره� 
من مقوم�ت البيئة .وال يت�أتى ذلك اإال من خالل تربية بيئية تجعل اأهدافه� تب�صير اأجي�ل 
الح��صر والم�صتقبل بمهمة اال�صتخالف واالأعم�رحتىيمكن اإك�ص�بهم اتج�ه�ت وقيم بيئية 

�ص�أنه� المح�فظة علي البيئة .

اإيج�د  اإلى مح�ولة  اإال ب�إدراك متك�مل لالإن�ص�ن في اإط�ر بيئته. مم� دفعني  هذا ال يت�أتى 
مالمح لفل�صفة التربية البيئة التي هي جزء من فل�صفة التربية االإ�صالمية لتكوين وعي بيئي 

واتج�ه�ت فردية تجعله ايج�بيً� في تع�مله و�صلوكه مع البيئة .
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الم�شكلــــــة :

تن�ولت عدد من الدرا�ص�ت العربية طرق حم�ية البيئة وموقف االإ�صالم منه� وعن االأخالقي�ت 
البيئية . لكنه� لم تتو�صل اإلي مرتكزات اأو مب�دئ ت�صكل مالمح الفل�صفة التربوية للبيئة تنتج 
عنه� اأحك�م معي�رية ومثل علي� تت�صل بم�ص�مين واقعية يت�صربه� الفرد من خالل انفع�له 
اإلي تحقيقه� حتى تكون بمث�بة موجه�ت  المواقف والخبرات المختلفة ي�صعى  وتف�عله مع 

ل�صلوكي�ته تج�ه البيئة التي يعي�ض فيه� .

لذا يمكن �صي�غة هذه الم�صكلة في االأ�صئلة الت�لية :
1/ م�هي مالمح الفل�صفة التربوية البيئة .

2/ م� هو دور تلك المالمح في �صي�غة �صلوكي�ت الفرد .
3/ م�هي القيم البيئة التي تكون تلك االأحك�م والمب�دئ المعي�رية.

اأهداف البحث : 

1/ ت�صكيل مالمح الفل�صفة التربوية للبيئة .
2/اإي�ص�ح دور التربية في تطور عالقة االإن�ص�ن ب�لبيئة .

3اإبراز مفهوم االأعم�ر تكليف� وعب�دة من خالل مم�ر�صة العمل اليومي .
4/اإدراك م� يترتب علي اختالل توازن العالق�ت البيئية وت�أثيره� علي الحي�ة .

اأهمية البحث : 

تكمن اأهمية البحث في تحقيق االأتي : 
1/تكوين وعي بيئي لدى الفرد ثم المجتمع يجعله اإيج�بيً� في التع�مل .   

2/ تحرير فكر التف�عل بين العوامل االجتم�عية والح�ص�رية والطبيعية وفقً� لل�صوابط االإ�صالمية .
3/  تج�صيد قيم تمكن من �صي�غة البيئة والمح�فظة عليه� . 

4/ القدرة علي اتخ�ذ القرارات المن��صبة في اإ�صالح واإ�صح�ح البيئة .
النوع  علي  الحف�ظ  غ�يته�  اإ�صالحية  ح�ص�رية  كر�ص�لة  االإ�صالمية  التع�ليم  تقديم   /5

الب�صري ورقيه .
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منهج البحث :

المنهج الو�صفي التحليلي وذلك بتحليل م�صمون الن�ض وم� ينتج عنه من قيم يتع�مل معه� 
ويتف�عل به�الفرد �صلوكي� داخل البيئة وخ�رجه�.

م�شطلحات البحث : 

1- فل�شفة التربية :

البحث  طرق  وتو�صيح  للتربية  النه�ئية  المق��صدوالغ�ي�ت  تو�صيح  ي�صتهدف  تربوي  فقه 
والتربية الموؤ�صلة اإلي هذه المق��صد والمع�يير التي يحكم به� علي هذه الق�ص�ي� .

2-البيئة : هي اإط�ر معي�صة االإن�ص�ن الذي يوؤثر فيه ويت�أثر به .
المت�صلة   العلي�  والمثل  والمب�دئ  المعي�رية  االأحك�م  مجموعة  هي   : البيئية  3-القيم 
والخبرات حتى  المواقف  وتف�عله مع  انفع�له  الفرد من خالل  يت�صربه�  واقعية  بم�ص�مين 

تكون بمث�بة موجه�ت ل�صلوكه تج�ه البيئة .

منهج البحث : 

المنهج الو�صفي التحليلي ، وذلك بتحليل م�صمون المب�دئ وم� نتج عنه� من قيم يتع�مل 
ويتف�عل به� الفرد في �صلوكي�ته داخل البيئة و خ�رجه�.

الدرا�شات ال�شابقة :  

1/ درا�شة �شردار 1991م .

موقف االإ�صالم من االأخالقي�ت البيئية .
هدفت الدرا�سة : اإلي موقف التراث االإ�صالمي من االأخالقي�ت البيئية .

منهج الدرا�سة : المنهج الو�صفي التحليلي .

نتائج الدرا�سة : المب�دئ واالأخالقي�ت البيئية تحظى ب�حترام واإجالل في اإط�ر التراث االإ�صالمي .

اأهم التو�شيات:-

- من�هج ال�صلوك والتطور في الع�لم االإ�صالمي يغلب عليه� الط�بع الغربي .
- الحلول الق�بلة للتطبيق فيم� يخت�ض بواقع البيئة المت�أزم موجود في النظرة ال�ص�ملة لالإ�صالم .

 2/ درا�صة الكيالني 1992م
هدفت الدرا�صة الى معرفة موقف االإ�صالم وتوجه�ته البيئية .

منهج الدرا�سة: الو�صفي التحليلي.
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خل�شت الدرا�شة اإلي : 

البيئة اأم�نة اأودعه� اهلل لدي االإن�ص�ن ينتفع به� ويرع�ه� ويح�صن التع�مل معه� .

اأن يعرف الب�صر حق اهلل وحقهم في هذه البيئة .

اأن يعرف الن��ض جم�ل البيئة ويح�فظوا علي اأ�صب�ب ذلك الجم�ل .

اهم التو�شيات:

 تج�صيد القيم اال�صالمية في رع�ية البيئة.

3/ درا�صة ال�صق�ف 1994م نحو فل�صفة اإيم�نية  للتربية البيئية 

-    هدفت الدرا�صة الى و�صع فل�صفة ايم�نية في التع�مل مع البيئة تقوم على اال�صتخالف 
والعلم والعدل واالإعتدال والعمل.

-     اتبعت الدرا�صة المنهج: التحليلي للن�صو�ض الم�صتملة على القيم االإيم�نية. 
-     تو�صلت الدرا�صة اإلي و�صع مالمح لفل�صفة تربوية اإيم�نية للبيئة.

اأهم التو�صي�ت:

-     التربية االيم�نية هي المخرج في تنمية البيئة والمح�فظة عليه� 
-     االإن�ص�ن ذو طبيعة مزدوجة ال�صهوانية الج�صدية والنورانية الروح�نية 

-     اإن �صلوك االإن�ص�ن وفقً� للطبيعة المزدوجة ال تفردًا الأي منه� .
-    االختالف في ن�صب االمتزاج هو الم�صئول عن تنوع ال�صلوك الب�صري في درج�ته بين 

ال�صدة واللطف وبين الكفر واالإيم�ن .

التعقيب علي الدرا�شات : 

جميع الدرا�ص�ت نقدت البرامج الخ��صة ب�لتربية لبيئته  ، علي الرغم من ن�ص�طه� وبع�صه� 
ن�صبت اإلي اأنه� لم تحقق النج�ح المطلوب الإهم�ل الج�نب العقدي والقيمي  واإلى االأخالقي�ت 
البيئية الالزمة . وعلى الرغم اأن بع�ض منه� و�صعت مالمح فل�صفة تربوية اإيم�نية اإال اأنه� 

و�صعت المالمح ك�إط�ر  ولم تهتم ب�لقيم المج�صدة لمحتوي تلك المالمح .
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المبحث الثاني 

االإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة 

 فل�شفة التربية البيئية.

الدني� بوظيفتين هم�  الحي�ة  اأوجده�هلل �صبح�نه وتع�لى في هذه  اأو جم�عة  االإن�ص�ن فرد 
المه�م والمق�م.

اأُِريُد  ِلَيْعُبُدوِن )56( َم�  اإِالَّ  َوااْلإِْن�َض  مه�م االإن�ص�ن هي العب�دة ق�ل تع�لى:- )َوَم� َخَلْقُت اْلِجنَّ 
ِة اْلَمِتيُن(�صورة الذاري�ت . اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَم� اأُِريُد اأَْن ُيْطِعُموِن )57( اإِنَّ اهللَّ

مق�م االإن�ص�ن 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 البقرة: 30
المطلب االأول العبادة.

العب�دة لغة تعني كم�ل الط�عة لكم�ل المحبة.

ا�شطالحًا: ا�صم ج�مع لكل م�يحبه اهلل وير�ص�ه من االأقوال واالأعم�لواالأفع�ل والم�ص�عر 

والعواطف في حي�ة االأفراد والجم�ع�ت في جميع المب�دئ الفكرية واالجتم�عية وال�صي��صية 
واالقت�ص�دية والع�صكرية وغيره�)م�جد عر�ص�ن الكيالني2002(.

م�فيه�  نتيجته�  ولم�صت  ثمرته�  ذاقت  اإالاإذا  الت�صتمر  الط�عة  اإلى  تف�صي  التي  والمحبة 
ال�صع�دة وقوام الحي�ة.لذلك ا�صتمل مفهوم العب�دة في التربية االإ�صالمية على ثالثة مظ�هر.

اأ- المظهر ال�شعائري:
يتمثل في مم�ر�ص�ت ترمز اإلىاإ�صك�ل الحب والط�عة التي يعبد به� االإن�ص�ن الخ�لق عز وجل، 
ويتطلب من التربية التعريف بتف��صيل ال�صع�ئر والمم�ر�ص�ت الدينية ال�صحيحة والتدريب 

على اأدائه�، وثمرة هذا المظهر هو التوازن النف�صي.

ب- المظهر االجتماعي:مو�صوعه الثق�فة والقيم والع�دات والتق�ليد والنظم، وتطبيقه 

يتطلب من التربية التعريف ب�صبكة العالق�ت االجتم�عية ابتداًء من دائرته� االأ�صرية وانته�ء 
الح�ص�رات  وتع�قب  الب�صري  االجتم�ع  درا�صة  فهم  على  تدربهم  وان  االإن�ص�نية،  بدائرته� 
وتنوع االأحوالواالأحداث واكت�ص�فقوانينه� وعالق�ته�، والنت�ئج التي تترتب عليه� وثمرة هذا 

المظهر التطبيق العملي.
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ج- المظهر الكوني:

االأف�قواإبراز  مختبر  دخول  لالإن�ص�ن  توفر  التي  والتطبيقية  الطبيعية  العلوم  مو�صوعه 
وتطبيق  وقدرته،  تك�صف عن عظم �صنع اهلل  التي  ال�صواهد  وتوفير  وبراهينه�  المعجزات 
هذا المظهر يتطلب من التربية اأن تعرف االإن�ص�ن اكت�ص�ف القوانين التي تنظم الك�ئن�ت 
الحية والطبيعة واكت�ص�ف خ�ص�ئ�صه� وتدريبه على اأ�صك�ل وطرق التع�مل معه� واالنتف�ع 

به�. وثمرة هذا المظهر القن�عة العقلية.

في  واال�صتق�مة  النفو�ض  في  اليقين  هي  الثالثة  المظ�هر  هذه  لعمل  النه�ئية  والمح�صلة 
ال�صلوك والعالق�ت االجتم�عية )م�جد عر�ص�ن2002م(.

المطلب الثاني المقام )االإ�شتخالف- العمل ال�شالح الم�شلح - العدل واالح�شان(:-

اال�شتخالف: 

ق�ل تع�لي  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 البقرة: 30 هذا االإ�صتخالف ت�صريف وتكريم للجن�ض الب�صري اإذ خ�ض 
به الب�صر دون �ص�ئر المخلوق�ت.وق�صت اإرادة اهلل اإن يتمتع االإن�ص�ن ب�لقدرة العقلية على 

التعلم والقدرة الج�صدية على التنفيذ والعمل واالإبداعواالإرادة الحرة الختي�ر اأ�صلوب 
الحي�ة التي يعد اإليه�.

اإن دور االإن�ص�ن في مهمة اال�صتخالف اليحده� حد فكل م� تحقق النفع للعب�د هو من اال�صتخالف 
- وفقً� لم� يحبه اهلل وير�ص�ه وفي الحديث) الخلق عي�ل اهلل انفعهم لعي�له اأحبهم اإلى اهلل(.

م�صند ابي يعلى_ب�ب ث�بت البن�ني عن ان�ض _رقم 3224 _�ض1796 .

ومن مظاهر النفع لال�شتخالف في البيئة:-

- عدم االإ�صراف ق�ل تع�لىچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    
ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ االأعراف: 31

-      اإم�طة االأذى عن الطريق اأذى م�دي اأو معنوي.
-      ا�صتغالل المرافق الع�مة التي ت�صترك فيه� مع الن��ض ومن ثم احترام القوانين واللوائح 

التي تنظم ذلك.
-       عدم هدر الموارد ب�الكتف�ء بم� يفي ب�لح�جة حتى اليترك ب�قي� نف�ي�ت اأو قم�مة.
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-       اأن يكون حلقة اإيج�بية تزيد م� ك�ن من خير وتمحو اأو تقلل م�ك�ن من �صر.
-       جمع القلوب على الخير اأمرا ب�لمعروف ونهي� عن المنكر.

-      راأب ال�صدع وجمع الن�ئي توحيدا ل�صف الم�صلمين

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ          ٹ ٹچ   
ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ  
ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  چ اآل عمران: 103 اال�صتخالف ي�أتي  
ب�لثب�ت وال�صبر لكنه يقت�صي م�صوؤولية التخطيط للنج�ة من العدو وم�صوؤولية الثب�ت اإم�مه 
في اإي�ص�ح الدعوة ومرحلة ال�صبر على الفتنة وتحمل االأذى في �صبيل اهلل واأي بيئة تخلو من 

مت�عب...)منير الغ�صب�ن 2002م(

ومن م�صتلزم�ت هذا اال�صتخالف العمل ال�ص�لح والعدل واالإح�ص�ن .

العمل ال�شالح- الم�شلح .) م�جد عر�ص�ن 2005م(

هو الترجمة العملية والتطبيق الك�مل للعالق�ت التي دونته� فل�صفة التربية االإ�صالمية بين اإن�ص�ن 
التربية االإ�صالمية من ن�حية وبين الخ�لق والكون واالإن�ص�ن والحي�ة االأخرى من ن�حية اأخرى.

-    ف�لعالقة بين االإن�ص�ن واهلل هي عالقة تعبدية .
-    العالقة بين االإن�ص�ن والكون عالقة ت�صخيرية.

-  العالقة بين االإن�ص�نواالإن�ص�ن عالقة عدل ورحمة.
-    العالقة بين االإن�ص�ن والحي�ة عالقة ابتالء وامتح�ن.

-    العالقة بين االإن�ص�نواالآخرة عالقة جزاء والعمل لكي يكون منجيً� ل�ص�حبه البد اأن يكون 
�ص�لحً� في نف�صه م�صلحً� لغيره 

چ هود: 117   ٹ ٹچی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  
ال�شالح-  العمل  .مبادئ  م�صلحً�  ي�صبح  حتى  لغيره  يتعدى  اأن  البد  ال�صالح  اأن  .اأي 

الم�شلح:)ماجدعر�سان الكيالني 2002م(

اأهداف  يت�صمن  الديني  العمل  والكوني.  واالجتم�عي  الديني  العمل  مظ�هر  تك�مل    -1
الحي�ة ومق��صده�. والعمل الكوني واالجتم�عي يت�صمن الو�ص�ئل المن��صبة لتحقيق هذه 
االأهداف والمق��صد .ف�الأهداف والمق��صد دون و�ص�ئل عقيمة. والو�ص�ئل دون االأهداف 

والمق��صد �ص�آلة .كم� اأن الدين�الإ�صالمي ينهى عن العط�لة والبط�لة ق�ل تع�لى
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ   چ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  
ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ             گ   گ   گ     گ   ک   ک  
ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۉ  چ الحديد: 26 - 28
2- العمل ال�ص�لح اليقت�صر على جلب الخير الن�فع واإنم� يتعداه اإلى مح�ربة ال�صر ال�ص�ر.العمل 
الذي هدفه مح�ربة ال�صر هو ال�ص�لح . بينم� العمل الذي هدفه جلب الن�فع هو الم�صلح 

واالإن�ص�ن ال�ص�لح والم�صلح هو االأنموذج الذي ت�صعى التربية االإ�صالميةاإلىاإخراجه .

3-   العمل ال�ص�لح والم�صلح ق�صم�ن اأخالقي ون�جح. اجتم�ع ال�صنفين �صروري .

االأخالقي  الن�جح غير  والعمل  الن�جح اليجلب منفعة واليدفع �صرر  االأخالقي غير  العمل 
واأطلقوا على  ب�ل�صواب  النج�ح  االإ�صالم�إلى �صلة  �صع�دة والاأمنً�.ولقداأ�ص�ر علم�ء  اليجلب 
�صفة االأخالق اأالإخال�صي وا�صترطوا اأن يكون العمل �ص�ئبً� مخل�صً� . ف�ن ك�ن مخل�صً� غير 

�ص�ئبً� اليثمر وان ك�ن �ص�ئبً� غير مخل�صً� اليقبل 

ٱ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ چ  4- العمل ال�ص�لح الم�صلح- ن�فع�لعمل مق�صود به منفعة الع�مل 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چالبقرة: 164

ٹ ٹ  چ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې          ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی   چالرعد: 17وفي الحديث النبوي اللهم 

اإني�أعوذ بك من علم الينفع (�صحيح م�صلم كت�ب الذكر- ج17 �ض71.

5- االإعداد والتدريب والتربية على العمل ال�ص�لح - الم�صلح اليترك بروزالعمل ال�ص�لح لجهود 
اأو الموؤ�ص�ص�ت التقليدية.بل  اأو المح�والت التلق�ئية والخبرات ال�صطحية  االأفراد وحدهم 
يعمل على توفير بيئ�ته وموؤ�ص�ص�ته وو�ص�ئله وتطوير خبراته الأنه ورد في القراآن الكريم�أن 

العمل ال�ص�لح مقرونً� ب�الإيم�ن والعلم والحكمة والتع�ون والبر والتقوى.

ڃ  ٹ  الكيالني2005م(ٹ  عر�سان  واالإح�شان)ماجد  -العدل  الرابع  المطلب 

ڃ ڃ چ چ چ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
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.اأم�  االإن�ص�ف  يعني  90العدل  چالنحل:  ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ  
االإح�ص�ن يعني التف�صل والزي�دة في المع�ملة الح�صنة )كنز العم�ل ج2 �ض 451(العالقة التي 

تقيمه� فل�صفة التربية االإ�صالمية بين االإن�ص�ن واالإن�ص�ن هي عالقة العدل واالإح�ص�ن 

حدودعالقة العدل : العدل هو الحد االأدنى للعالق�ت بين االإن�ص�ن واالإن�ص�ن وال يجوز 

تج�وزه اإلي م�هو اأدني منه حتى في ح�الت الغ�صب والتعر�ض لالأزم�ت اأو ال�صهوات حتى ال 
ت�صبح النفو�ض عر�صة للهوى والتحيز.

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   تع�ليچہ   ق�ل   
چالم�ئدة:  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   
8والعدل هو العالقة بين االإن�ص�ن واالإن�ص�ن حين يكون الفرد اأو الجم�عة حكم� بين طرفين اأخري 
. وهذه الح�لة ال يقوم االإح�ص�ن مق�م العدل الأنه ال يجوز التف�صل بحقوق الغير وممتلك�تهم اإلي 

ذلك  ك�نت التوجه�ت چۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  چالن�ص�ء: 58

دوائر العدل : ) ماجد عر�شان الكيالني 2005م(

للعدل دوائر ومي�دين تتدرج في �صعته� ح�صب دوائر االنتم�ء الب�صري وهي :
1/ دائرة النف�ض.
2/ دائرة االأ�صرة.
3/ دائرة القربى.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٹچ  ٹ  تع�لي  اهلل  يقول  الثالث  الدوائر  هذه   وفي 
ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چالن�ص�ء: 135
4/ دائرة االأمة التي ينتمي اإليه� الفرد اأو الجم�عة 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: 
9اإن �صيوع عالق�ت العدل ور�صوخه� في عالق�ت االإن�ص�ن ب�الإن�ص�ن ثمرته الن�صج الفكري 
والق�درين  للواعين  الفر�ض  يوفر  العدل  فيه  ي�صيع  الذي  ف�لمجتمع  الح�ص�ري  والتقدم 

ليقودوا التقدم والبن�ء واالإنت�ج .
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يتقدم  اأن  اإلي  تدفعه  التي  ومقدراته  بط�ق�ته  الب�صري  النوع  بق�ء  علي  يح�فظ  مم�  وهذا 
وتوؤمن  عالقته�  وتنداح  ب�لر�صي  �صي��صته�  فتواجه   ، وخ�رجه�  البالد  داخل  ويتحفز 

ممتلك�تهم ومواطنوه� من اأي اآذي اأو �صرر .

من  و�صمة  االإ�صالمية  التربية  مط�لب  من  مطلب  االإن�ص�نية  العالق�ت  في  العدل  وتج�صيد 
�صم�ت ال�صفوة التي يريده� اهلل لقي�دة الح�ص�رة االإ�صالمية االإن�ص�نية جمع�ء ق�ل تع�لي )َو

َوِبِهَيْعِدُلوَن {االأعراف 181 ٌةَيْهُدوَنِب�ْلَحقِّ ْنَخَلْقَن�اأُمَّ ِممَّ

االإن�ص�ن  لبني  االنتم�ء  وتتج�صد عالقة  واالأمن  اال�صتقرار  ي�صيع  العدل  ت�صود عالقة  وحين 
وتذوب عالق�ت الع�صبية والقبلية والقومية والعرفية والمذهبية 

عالقة االإح�شان : )محمد قطب1995م(

االإح�ص�ن هو العالقة المطلوبة حين تكون عالقة االإن�ص�ن ب�الإن�ص�ن عالقة مب��صرة ال و�صيط 
بين الطرفين فهي العالقة التي تربط الح�كم ب�لمحكوم والغني ب�لفقير والع�لم ب�لج�هل 
والقوي ب�ل�صعيف والمقيم ب�لم�ص�فر والزوج ب�لزوجة والولد ب�لوالدين والدولة المتقدمة 

ب�لدولة المتخلفة .

لو ع�مل المح�صنون المح�صنين اإليهم ب�لعدل النتهت اإلىوجوب قطيعته� ووقف العط�ء عنه� 
الأنهم لن يجدوا عن المح�صن اإليهم الجزاء المق�بل اأو االآجر المم�ثل ، فيقع المح�صنون في 
المن واالأذى وهذا م�يثير عن المح�صنين اإليهم العزة واالأنفة فتف�صد العالق�ت بين الطرفين .

ومن هن� ك�ن التحذير االإلهي للمح�صنين اأال يذهبوا اإح�ص�نهم ب�لمن واالأذى.

وك�ن اإر�ص�دهم للتع�مل مع اهلل واالأمل ب�أجره وجزائه

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  ڱ   ٹ ٹچڳ  ڳ  ڱ   
ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چالبقرة: 262

دوائر االإح�شان:-

تتدرج عالقة االإح�ص�ن ح�صب دوائر االنتم�ء الب�صري فتبداأ بدائرة النف�ض ق�ل تع�لى چ ھ  
ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چاالإ�صراء: 7

ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  ٹ  ٹ  دائرةاالأ�صرة: 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
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ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چالن�ص�ء: 36
دائرة االأق�رب والدائرة القومية ثم الدائرة االإن�ص�نية

ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ٹچ  ٹ 
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۉ  

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چالبقرة: 83
اإن�إدراك قيم هذه العالقة للعدل واالإح�ص�ن وتج�صيده� في مي�دين الحي�ة   ويرى الب�حث 
تر�سخ هذه  البيئية  التربية  ولأن   . لأمراأهم  الجتماعية  العالقات  و�سبكة  ال�سلوك  واأنماط 
العالقة في اأ�صوله� وان ت�صيعه� في اأهدافه� وتج�صده� في من�هجه� وتطبيق�ته� حتى ت�صبح 
نعمة للب�صرية واإيم�ن� وتقدمً� ورقيً� حقيقيً�ف�لعدل يكون البق�ء للنوع االإن�ص�نيوب�الإح�ص�ن يتم 

االرتق�ء وهو الهدف بل الغ�ية للتربية جميع�.
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المبحث الثاني

 الت�شور اال�شالمي للتربية البيئية

المطلب االأول:اأهداف التربية البيئية

االإ�صالمية)اأبو  التربية  اأهداف  من  االإ�صالمي  الت�صور  في  البيئية  التربية  اأهداف  تنبثق 
�ص�لح محب الدين واآخرون 1407ه �ض95(وهي:-

1- بن�ء اإن�ص�ن متك�مل الجوانب ال�صخ�صية.
2- بن�ء خير اأمة اأخرجت للن��ض .

3- بن�ء خير ح�ص�رة اإن�ص�نيةاإ�صالمية.
4- عم�رة االأر�ض معنويً� وم�ديً� وفق �صرع اهلل .

5- المح�فظة على البيئة ومكون�ته� من االإ�صراف والتخريب 
6- تنمية موارد البيئة وتطويره� ب�لطريقة ال�صليمة التي تحفظ البيئة وتراعي �صحة االإن�ص�ن .

7- عدم تلوث البيئة ب�أي �صكل من االأ�صك�ل
8- االقت�ص�د ب��صتهالك الم�ء وجميع م�ص�در الط�قة 

9- ن�صر الوعي البيئي المترتب على المح�فظة »عدم التلوث ، عدم اإ�ص�ءة اال�صتخدام 
10- تنمية الوعي الديني ب�أن االإ�ص�ءةاإلى البيئة اأو احد مكون�ته� مخ�لفة الأمر اهلل تع�لى 

و�صنة نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم )عبد اهلل بن �صليم�ن الفهد 1999م( �ض 408.
نالحظ من هذه االأهداف�أنه� وحدة متك�ملة الهدف منه� تح�صين م�صتوى المعي�صة كمً� وكيفً�. 
التي و�صفت ت�صورًا ك�مال عن  االإ�صالم وهي  الن�بع من عقيدة  الت�صريع  تعتمد على  اأنه�  كم� 

االإن�ص�ن وعالقته ب�لمحيط الحيوي الذي يعي�ض فيه ق�ل تع�لى ٹچ يئ  جب    حب  خب  مب  
ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث  حج   چ الج�ثية: 13

 المطلب الثاني :-منهجية التعامل مع البيئة :-)ماهرا�شماعيل الجعفري2088م(
بل جعله  وبيئته  االإن�ص�ن  بين  المتب�دلة  المنفعة  منهج  البيئة  مع  للتع�مل  االإ�صالمي  النهج 
تجعله  التي  الخالفة  بموؤهالت  واأهله  الك�ئن�ت  بقية  عن  ب�ال�صتخالف  و�صرفه  خليفة 
يعمر الأر�سبالإعمال ال�سالحة في ظل منهج اهلل وحدوده. فما عليه اإلاأن يتبع ال�سراط 

الم�صتقيم في ا�صتغالل موارده� والمح�فظة عليه� ومن تلك المنهجية.
ا�شتخالف االإن�شان في االأر�س:-

ق�صت حكمة اهلل اأن ي�صتخلف االإن�ص�ن في االأر�ض وعليه اأن يوؤدي �صكر نعمة اال�صتخالف 
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واالختي�ر اأوال ثم حفظ االأم�نة التي خلف فيه� لالنتف�ع واال�صتمت�ع بخيراته� وهذا م�يحث 
االإن�ص�ن على بذل اأق�صى غ�ية ت�صمح به� ملك�ته لتطوير هذه البيئة والمح�فظة عليه�.

ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ٹچ  ٹ 
ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ االأعراف: 129

 هذا العدو قد يكون كل من العدو الب�صري اأو فقر اأو جهل ....
تعملون(�صحيح  كيف  فينظر  فيه�  م�صتخلفكم  اهلل  وان  خ�صرة  حلوة  الدني�  الحديث)اإن 

م�صلم ج4 رقم 2098.

-  المح�فظة على التوازن البيئي :-)احمد عبد الكريم �صالمة 1999م(
عن��صره  فيه  تتع�ي�ض  حية  غير  وعن��صر  حية  وموارد  عن��صر  على  البيئي  النظ�م  يحتوي 
وموارده في نظ�م متك�مل وت�صير على منهج طبيعي ث�بت ومتوازن تحكمه القدرة االإلهية 

دون اأدنى تدخل ب�صري.

ويعبر القراآن عن مبداأ التوازن في مخلوق�ت اهلل
ٹ ٹ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  چ الحجر: 19.

فكل �صيء في الكون مخلوق بحكمة ومخلوق لغ�ية ليوؤدي وظيفته ويحقق الغ�ية من خلقه.فعلى االإن�ص�ن 
معرفة تلك الحكمة ويجتهد في ا�صتالل القوانين التي تحقق تلك الغ�ية وفقً� للحكمة المن�صودة 

التنمية الم�شتدامة:-) ف�طمةعبداهلل الخليفة 2004م .�ض114(

التي  ال�صواهد  من  الكثير  هن�ك  واالأعم�ر.  والتنمية  البن�ء  على  البيئة  حم�ية  اأ�ص�ض  تقوم 
تدعو اإلى حم�ية البيئة واإحي�ئه� وعدم االإف�ص�د به�

ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ الم�ئدة: 32
 ويقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ) م�من موؤمن يغر�ض غر�صً� في�أكل منه ط�ئر اأو بهيمة 

اأو اإن�ص�ن اإالك�ن له به �صدقة(رواه م�صلم والرازي والترمذي.
كم� حث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على �صرورة اعم�راالأر�ض  وغر�ض ف�ص�ئله� ق�ل 
�صلى اهلل عليه و�صلم)اإذا ق�مت ال�ص�عة وبيد اأحدكم ف�صيلة ف��صتط�ع اأال تقوم حتى يغر�صه� 

فله بذلك اأجر(مجمع الزوائدومنبع الفوائد 63/4
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المطلب الثالث :-حماية التنوع االإحيائي:- ) عبداهلل بن �صليم�ن الفهد 1999م(

اإلى  م�يوؤدي  وهو  االإن�ص�نواالأنع�مواالأ�صج�ر  في  وال�صاللة  التنوع  بحفظ  االإ�صالم  اهتم  لقد 
توازن بيئي بديع .ولكل مخلوق في الحي�ة دور يوؤديه ال�صتمرار حي�ته وحي�ة غيره .

وتدلل ق�صة �صيدن� نوح عليه ال�صالم على اهتم�م االإ�صالم ب�لمح�فظة على التنوع الحيوي 
ٹ ٹ چ ڦ  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 هود: 40 
يقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )اغتربوا والتنحلوا اغتربوا وال ت�صووا()ابن قتيبة 
ذي  غير  من  تزوجوا  تب�عدوا  الث�لث-�ض737(اأي  -الجزء  الحديث  الدين�وري-غريب 
التنوع  اإن  مع  العقل.هذا  �صعف  يعني  والت�صعفوا  الج�صم  �صعف  يعني  والتنحلوا  القربى 
وتزول  الن��ض  بين  القربى  �صلة  فتو�صع  المجتمع�ت  اإلىتلقح  يوؤدي  الجن�ض  في  الب�صري 

الفوارق االجتم�عية وم� اأحوجن� في ال�صودان لذلك التزاوج الإزالة التمرد.

اأم� الك�ئن�ت الحية غير االإن�ص�ن من حيوان اأو نب�ت ف�ن ذلك يوؤدي اإلى تح�صين النوع والن�صل 
والتلقيح  .ف�لتهجين  فيه  مرغوب  م�هو  ويك�صب  االأمرا�ض  �صد  المن�عة  الك�ئن  ويك�صب 
اأنتج نوعً� من ال�صالالت ذات �صف�ت مرغوب فيه�  ال�صن�عي لالأبق�ر والتطعيم لالأ�صج�ر 

ك�للحم اأو اللبن اأواإنت�ج ثم�ر مح�صنة.

المحافظة على البيئة:-

التدهور البيئي يحدث نتيجة الجهل اأواالإعرا�ض عم� كلفهم اهلل به ٹ ٹ چ ٱ  ٻ        ٻ   
ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   چ �صب�أ: 15 – 17
ب�ب   459 الكبرى  االإب�نة   ) نغمة  فت�صبح  النعم  )التبطروا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  وق�ل   

التحذير من �صحبة قوم يمر�صون القلوب ويف�صدون .

ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   تع�لىچ  الم�صيبة.وق�ل  هي  والنغمة  الحق  غمت  هو  والبطر 
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چاإبراهيم: 7

ف�ل�صكر يزيد النعم والكفر يزيله�.
تر�شيد اال�شتهالك:-) محمد قطب 1999 �ض108(
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التر�صيد في االإ�صالم مبداأ ث�بت وم�صتقر ويطبق في جميع الظروف والتر�صيد اليفهم منه 
التقتير والبخل وقلة االإنف�ق بل هو و�صط حد الكف�ية .

االإ�صراف والبخل نقي�ص�ن غير مرغوب فيهم� وهذه االآي�ت تدلل على ذلك

ٹ ٹ چ ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چالفرق�ن: 67
ٹ ٹ چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
چاالإ�صراء: 29ٹ ٹ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چاالأعراف: 1 - 31الحكمة من النهي عن االإ�صراف في كل �صيء لالأتي 
كل دفعة فطرية مزودة ب�صم�نين في وقت واحد �صم�ن االألم و�صم�ن اللذة .احدهم� �صم�ن 
الرغبة.والدافع  تحقيق  في  الك�منة  اللذة  .االأخرهو  الرغبة  تحقيق  عدم  عن  الن��صئ  االألم 
الفطري هو خال�صة ذلك المزيج والمح�صلة هي ت�ص�وي االألم مع اللذة والذي ي�صرف ي�صيبه 
النهم ويظل دومً� ج�ئع� يبحث عن �صيد جديد لذلك ذم االإ�صالم�الإ�صراف في كل �صيء. فلي�ض 

هم الحي�ة مجرد اأداءالمط�لب بل جم�له� يتمثل في ح�صن االأداء.

ارتباط االإن�شان بالبيئة:-) �صيد قطب 1402ه(

حر�ض االإ�صالم على تعميق �صلة الم�صلم ببيئته واإدراك عن��صره� ٹ ٹ چ ڻ  ۀ  
ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
مج�ل  وفي  والتدبر  التفكير  على  القدير  العزيز  اهلل  20وحث  چالعنكبوت:  ۆ   ۇ  

التفكير ودوام النظر

ٹ ٹچڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  
گ  چ اآل عمران: 190ق�ل �صلى اهلل عليه و�صلم )ويل لمن قراأه� ولم يتفكر فيه�( رواه ابن 

مردوية و عيد بن حميد عن ابن عب��ض .التفكير الن�تج عنه� هو الفكرة المربية .

هذه الحقيقة في هذه االآية تمثل احد مقوم�ت الت�صور االإ�صالمي عن هذا الكون وال�صلة 
الوثيقة بينه وفطرة االإن�ص�ن والتف�هم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وال�صلة الوثيقة بينه 
وبين فطرة االإن�ص�ن وداللة هذا الكون على خ�لقه وهي ذات اأهمية في تقدير موقف االإن�ص�ن 

من الكون واله الكون .
ال�سلة والرتباط بالبيئة دعوة اإلى التفكير في قدرة اهلل ودعوة اإلى ا�ستثمار مافيها بهدف الإعمار

ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ٹچائ   ٹ 
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ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  چهود: 61
وق�ل �صلى اهلل عليه و�صلم ) اأن الدني� حلوة خ�صرة وان اهلل م�صتخلفكم فيه� فينظر كيف 
تعملون( رواه م�صلم ج4 رقم 2098. تع�مل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مع البيئة بروح 
الحب والمودة ال�ص�فية وق�ل لجبل احد الذي بجوار ح�صن ان�ض بن م�لك ر�صي اهلل عنه ان 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )طلع احد فق�ل هذا جبل يحبن� ونحبه(.�صحيح البخ�ري-

2754-ب�ب ف�صل الخدمة في الغزو �ض5041....

المطلب الرابع :-حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها:- ) (

عن  ونهى  وتوازن  ب�عتدال  الطبيعية  الموارد  في  الت�صرف  على  االإ�صالم�الإن�ص�ن  حث 
ا�صتنزافه� و�صوء ا�صتخدامه� وا�صتغالله� ومنه�:-

اأوال الماء:-

اأ�ص�راالإ�صالم�إلى ف�صل الم�ء ودوره في الحي�ة 

ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  چ 
الموؤمنون: 18

ونهى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عن التبول في الم�ء واإف�ص�ده فق�ل)اليتبول اأحدكم في 
م�صتحمه(�صحيح الج�مع.ونهى عن االإ�صراف في الم�ء ق�ل �صلى اهلل عليه و�صلم )الت�صرف 

.وال ت�صرف( �صنن ابن م�جة-421- كت�ب الطه�رة -ب�ب م� ج�ء في الق�صد في الو�صوء.

ثانيًا الهواء:-

 . تنف�صً� الهوائيً�  تتنف�ض  التي  الط�قة عدا  واإنت�ج  التنف�ض  الهواء في  الك�ئن�ت على  تعتمد 
والتقت�صر اأهمية الهواء على التنف�ض . ف�لري�ح لواقح لل�صحب من اجل تكوين المطر

گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   چ  ٹ   ٹ   
گ  گ  چ الحجر: 22 ونهى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عن تجمع القم�مة في 
االأفنية حيث ق�ل)اإن اهلل طيب يحب الطيب نظيف يحب النظ�فة كريم يحب الكرم جواد 
يحب الجود فنظفوا اإفن�ئكم و�ص�ح�تكم والتت�صبهوا ب�ليهود يجمعون االأكب�د في دورهم ( 

المذري ب�ب م�ج�ء في النظ�فة.

ثالثًا النبات:-  

المعجزة  هذه  الكريم  القراآن  اأو�صح  معجزة  والزرع  وحم�يته  النب�ت  ا�صتزراع  االإ�صالم�إلى  دع� 
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بت�صور فني بديع ٹ ٹ چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چعب�ض: 26 - 32

تحكي هذه االآي�ت ق�صة طع�م االإن�ص�ن هل له يد فيه� ؟ هل له من تدبير فيه�؟ اأن الذي 
اأخرجه للحي�ة هو الذي اخرج طع�مه

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   چ  ٹ  ٹ 
ۀ  ۀ      ہ  ہ  چ الواقعة: 63 - 65

اأو  غر�صً�  يغر�ض  م�صلم  م�من  فق�ل)  الزراعة  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  ويحثن� 
يزرع زرعً� في�أكله طير اأواإن�ص�ن�أو بهيمة اإال ك�ن له �صدقة( رواه البخ�ري-5672-ب�ب رحمة 

الن��ض والبه�ئم �ض1868
رابعًا الحيوانات:- 

هي اأهم مم�ثلة لع�لم االإن�ص�ن
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 االأنع�م: 38
اأو�ص�ن� الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ب�لرفق ب�لحيوان فيقول )دخلت امراأة الن�ر في هرة 
لبخ�ري-3155- االأر�ض(�صحيح  ت�أكل من خ�ص��ض  تركته�  اأطعمته� والهي  حب�صته� الهي 

ب�ب خم�ض من الدواب فوا�صق �ض379.........
ويقول �صلى اهلل عليه و�صلم) في كل ذي كبد رطبة اجر(�صحيح البخ�ري-2255 -ب�ب �ض 
�صقي الم�ء- �ض2. نهى الر�صول الكريم من العبث ب�لطيور والحيوان وتعذيبه� واتخ�ذه� 
 - غر�صً�(الن�ص�ئي  الروح  فيه  �صيئً�  )التتخذوا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  يقول  لل�صيد  هدفً� 
كت�ب الم�ص�جد ج20 �ض179. ويقول �صلى اهلل عليه و�صلم) اإن اهلل كتب االإح�ص�ن على كل 
�صيء ف�إذا قتلتم ف�أح�صنوا القتلة واإذا ذبحتم ف�أح�صنوا الذبحة وليحد اأحدكم�صفرته وليرح 

ذبيحته(�صحيح م�صلم-3709- ب�ب االأمر ب�إح�ص�ن الذبح والقتل -771.

والنظرة  الذات  حول  التمركز  من  المتحرر  لالإن�ص�ن  المتك�ملة  االإ�صالمية  النظرة  اإن 
االإ�صالمية المتك�ملة حول الكون التي ت�أخذ في االعتب�ر م�ص�لح المجتمع والتهمل �صيئً� من 

خلق اهلل هو جوهر الوعي البيئي المطلق م�صداقً�

ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   چڳ   ٹ  ٹ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ اآل عمران: 104
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المبحث الثالث

 القيم البيئية

المطلب االأول القيم البيئية ومرتكزاتها.

تعرف القيم البيئية ب�أنه� مجموعة من االأحك�م المعي�رية والمب�دئ والمثل العلي� المتعلقة 
والخبرات  المواقف  مع  وتف�عله  انفع�له  خالل  من  الفرد  ين�صره�  واقعية  بم�ص�مين 
الدين  البيئة)ع�ص�م  تج�ه  ل�صلوكي�ته  موجه�ت  بمث�بة  تكون  حتى  تحقيقه�  اإلى  وي�صعى 

هالل....2007م(

مرتكزات مفهوم القيم البيئية:- ) محمود عو�ض اهلل و ابو ال�صعود 1990م(

يرتكز مفهوم القيم البيئية على االآتي:-

1- ينبغي على االإن�ص�ن فهم الكيفية التي ي�صتخدم به� الموارد البيئية .

2- اأن يكون االإن�ص�ن �ص�دقً� اأمين� في تع�مله مع البيئة وموارده� .

3- اأن ي�صعى االإن�ص�ن�إلى تحقيق ثن�ئية التوافق بينه وبين البيئة .

4- اأن يعي االإن�ص�ن عدالة الحقوق والواجب�ت في �صي�نةالموارد البيئية .

المطلب الثاني:-ت�شنيف القيم البيئية .

كي ي�سهل الفهم والتعامل على اأ�سا�س قيمي فقد �سنفت هذه القيم ح�سب الن�ساط المعتاد 
اأمن. كم� ج�ء عن)ع�ص�م  ،تخطيطي، �صحة،  ، ح�ص�ري  �صي��صي   ، اقت�ص�دي  البيئة  في 

الدين هالل 2007م(.

اواًل : قيم المح�فظة على الموارد الطبيعية:-
اأ- الموارد الطبيعية الدائمة.

1- المح�فظة على الهواء من التلوث.
2- المح�فظة على الم�ء من �صواطئ وبح�ر وبرك وبحيرات.

الموارد الطبيعية المتجددة:-

- المح�فظة على رقعة االأر�ض المزروعة وزي�دة الم�ص�حة الخ�صراء.

- المح�فظة على الثروة النب�تية.
- المح�فظة على الثروة الحيوانية.
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ث�نيً�: المح�فظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة:-
-المح�فظة على الثروة المعدنية

-المح�فظة على المحمي�ت الطبيعية كحظيرة الدندر.

ث�لثً�: قيم المح�فظة على ال�صحة الع�مة:- 
1- النظ�فة .

2- الرع�ية ال�صحية.
3- التوافق البيئي بين االإن�ص�ن وبيئته.

4- حفظ االإن�ص�ن.
5- االأمن ال�صن�عي.

رابعً�: قيم بيئية تخطيطية وت�صريعية.
1- التخطيط البيئي .

2- النظ�م البيئي .
3- احترام القوانين .

4- االإدارة البيئية.

خ�م�صً�: قيم بيئية ح�ص�رية:- 
1- نبذ المعتقدات الخرافية .

2- التوازن الخدمي بين الريف والح�صر.
3- حم�ية التراث الح�ص�ري .

4- الم�ص�ركة في تح�صين البيئة .

�ص�د�صً�: قيم بيئية تعليمية .:-
1- التنظيف البيئي.

2- التنقية من التلوث الثق�في .
3- اإدراك البعد الزمني.

4- المح�فظة على القيم الجم�لية.

�ص�بعً�: قيم بيئية �صي��صية واقت�ص�دية:-
1- تر�صيد ا�صتخدام الموارد.

2- قيم ال�صالم وال�صلم.
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3- قيمة االأمن.(

ويرى الب�حث اأن يجمل هذه الت�صنيف�ت تحت ثالث بيئ�توهي:
-      قيم البيئة ال�صحية اأن تكون الموارد طهورة �ص�لحة لال�صتخدام واال�صتعم�ل من قبله 

اأوبعده مثل الم�ء وغيره حتى تحفظ تبلل الموارد

ٹ ٹ چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  
گ  گ  گ  چالفرق�ن: 48

وهذا يخ�ض كل م� يعي�ض في الم�ء.
ڭ  ڭ   چ  تع�لى  لقوله  وامتث�ال  الي�ب�ض  على  يعي�ض  من  كل  على  للحفظ  قيم     -
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  چ االأعراف: 56  
-    قيم لال�صتمت�ع بجم�ل النظر اأو االأكل اأوال�صرب اأو اال�صتعم�ل االأمثل لهذه المخلوق�ت 

اأواأي ك�نت م�ئية اأو برية وهي قيم الجم�ل

ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ        
ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  

چ    چ     ڇ  ڇ  چاالأعراف: 31 - 32
المطلب الثالث: خ�شائ�س القيم البيئية.

المواقف  تتوغل في كل  البيئية �صرورية وحقيقية في حي�تن� اليمكن تج�هله�اإذ  القيم  اإن 
فهي  لذا  تع�لجن�  فهي  الم�صكالت  على  للتغلب  لن�  وتبني   ، حي�تن�  من  اليتجزاأ  جزء  فهي 

بمث�بة المحك لن� بكيفية التع�مل االيج�بي مع البيئة .

ومن تلك الخ�ص�ئ�ض)فوزية دي�ب 1996م(
- القيم البيئية مكت�صبة

االإن�ص�ن�بن بيئته فتكون االتج�ه�ت والقيم نتيجة احتك�كه ب�لموافق داخل البيئة.

اال�صتهالك  تر�صيد  مثل  الن��ض  عليه�  يجتمع  قيم  من  البد  مجتمعية  البيئية  القيم    -2
اال�صتغالل الر�صيد والقيمة الجم�لية ف�لقيم االإ�صالمية ع�لمية وقيم البيئة منه�.
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3-  القيم البيئية �صخ�صية.
يوؤمن به� ال�صخ�ض وينفذه� على الم�صتوى الذاتي.

4-  القيم البيئية ت�ريخية .
اليمكن فهمه� بدون فهم التطور الت�ريخي. وم�دام الت�ريخ رواية ودراية البدمن اأن ت�صتمد 

من م�ص�ره المو�صوعي .

5-  القيم البيئية مترابطة .
متب�دلة العالق�ت بين الت�أثير والت�أثر في اإط�ر البن�ء االجتم�عي والثق�في وم�ينطوي عليه 

من مع�يير يكت�صبه� الفرد من البيئة فت�صبح من الال�صعور واأ�ص��ص� ال�صتج�ب�ته.

 6 -القيم البيئية مرتبة ترتيبً� هرميً�.
هذا يعني اأن لبع�ض القيم البيئية االأولوية في حي�ة الفرد عن ب�قي القيم ف�لقيم في اإط�ره� 
ن�صق التتخذ ترتيبً� ث�بتً� وذلك تبعً� للظروف البيئية ويرى اأن هذا مم� ي�صهل التزكية في 

البيئة بترتيب االأولى ثم االأولى حتى نعطي ن�صقً� اإيج�بيً� في توجيه ال�صلوك.

7- القيم البيئية موجه�ت لل�صلوك 
ترتبط بجميع مي�دين الحي�ة وتتغلغل داخل نفو�ض االإفراد في �صكل اتج�ه�ت ودوافع تتبدى 

في ال�صلوك ال�صعوري والال�صعوري وتعتبر ف�صاًل عن ذلك مرجعً� في الحكم على ال�صلوك.

9-القيم البيئية تت�صف ب�لع�لمية.
لذا البد من التوجه الع�لمي من اأجل الحف�ظ على البيئة وهذا م�يف�صح المج�ل وا�صعً� للقيم 
االإ�صالمية فقط نحت�ج اإلى تج�صيده� في نم�ذج حي�تية ت�صتوعب حركتن� في اإط�ر خ�رج  

عن قيد الزم�ن والمك�ن.
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الخاتمة : 

لقد تم بحمداهلل هذا البحث بعنوان التربية البيئة روؤية ت�أ�صيلية .

البيئة واأهدافه� وقيمه� التي تحكم تلك الفل�صفة وقد تو�صل  التربية  ن�ق�ض البحث فل�صفة 
البحث اإلي نت�ئج وتو�صي�ت اأهم تلك النت�ئج هي : 

النتائج : 

1/ ال�صعور بقد�صية الحق والواجب هي التي تولد المواءمة التي تدفع االإن�ص�ن لتجويد العمل .
2/ علي االإن�ص�ن اأن يح�فظ علي البيئة فهو مكلف وم�صتخلف .

3/ حرية االإرادة تعني القي�م بم�صوؤولية التكليف .
4/ القيم المعي�رية هي ال�ص�بطة لحركة االإن�ص�ن الم�صلم .

5/ الخبرة المربية �صم�م االأم�ن الأي م�صكلة .

من اأهم التو�شيات التي تو�شل اليهاالباحث هي : 

-    �صرورة تبني فل�صفة تربوية للتربية البيئة المع��صرة .
-      �صرورة اإعداد كوادر متخ�ص�صة من معلمي ري��ض االأطف�ل والتعليم الع�م لتر�صيخ القيم 

الدينية والمب�دئ التربوية االإ�صالمية المرتبطة بعالقة البيئة الطبيعية وعن��صره� .

-    �صرورة مع�لجة الم�صكالت البيئة من خالل موؤ�ص�ص�ت التن�صئة االجتم�عية .

-    تدريب المعلمين علي تعلم وتفعيل بع�ض المف�هيم البيئة المع��صرة .

الم�شادر والمراجع :

اأوال الم�ص�در:-

-    القراآن الكريم 

اأالوق�ف وال�صوؤون االإ�صالمية  اأبوالح�صين م�صلم بن الحج�ج -  �صحيح م�صلم -وزارة     -
قطر-الطبعة االأولى-2013 م

-    عالء الدين علي المتقي -  كنز العم�ل  -موؤ�ص�صة الر�ص�لة-بيروت-1979م

-    محمد بن يعي�صى- �صحيح الترمذي - تحقيق و�صرح؛احمد محمد �ص�كر 379ه.

-    محمد بن اإ�صم�عيل-  �صحيح البخ�ري  -االإ�صالمي-تركي� المكتب-1979 م
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ث�ني� المراجع:-
-     اأبو �ص�لح محي الدين واآخرون - اأ�صول التربية االإ�صالمية - الري��ض .

-    اأحمد عبدالكريم �صالمة - ق�نون حم�ية البيئة االإ�صالمية - دار الفكر العربي االأزهر 1999م .
الج�معة  دار   - مع��صرة  وتوجيه�ت  روؤى  البيئة   -التربية  الجم�ل  عبدالمعز  راني�    -

االإ�صكندرية 2011م .
-    �صيد قطب - خ�ص�ئ�ض الت�صور االإ�صالمي ومقوم�ته - بيروت - دار ال�صروق 1402هـ.

قيمه�  اأهدافه�   - واأهميته�  فل�صفته�  البيئية  المدر�صة   - الفهد  �صليم�ن  بن  عبداهلل    -
ومنهجه� في التربية االإ�صالمية - ج�معة االأزهر 1999م.

-    ع�ص�م الدين هالل - التربية البيئة - مكتبة االأ�صرة - الق�هرة 2007م.
-    ع�ص�م الدين هالل - التربية البيئة مرجع �ص�بق .

-   ف�طمة عبداهلل األ خليفة - التربية البيئية في االإ�صالم - دار الفكر العربي الق�هرة 2004م .
-   فوزية دي�ب - القيم والع�دات االجتم�عية - دار الكت�ب الم�صري للطب�عة والن�صر - 

الق�هرة 1996م .
-    م�جد عر�ص�ن الكيالنى - فل�صفة التربية االإ�صالمية - دار القلم :دبي 2002م.

-    م�جد عر�ص�ن - اأهداف التربية - المعهد االإ�صالمي الع�لمي - والية بن�صلفين� 2005م. 
-      م�هر اإ�صم�عيل الجعفري - نحو فل�صفة اإيم�نية للتربية البيئة - ال�صروق - االأردن 2008م .

-    محمد قطب - التربية االإ�صالمية 
-     محمود عو�ض اهلل واأبو ال�صعود محمد - درا�صة تحليلية للقيم البيئة المت�صمنة في كتب 

العلوم للمرحلة االإعدادية - الموؤتمر العلمي الث�لث 1990م .
-    منير الغ�صب�ن - التمكين في ال�صيرة النبوية - ال�صروق -  الري��ض 2005م.

-    منى ق��صم -التلوث البيئي والتنمية االقت�ص�دية -الدار الم�صريةاللبن�نية-2000م


