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قواعد الن�شر يف املجلة

( )1تن�شر املجلة البحوث والدرا�سات التي تتوفر فيها الأ�صالة واملنهجية ال�سليمة يف
جماالت املعرفة املختلفة.
(�	)2أن يخدم البحث ق�ضايا الت�أ�صيل العلمي وفق ًا للمنهجية الإ�سالمية .
( )3تن�شر املجلة البحوث والدرا�سات التي مل ي�سبق ن�شرها.
( )4يجب �أ ّال يكون �أي من البحوث �أو الدرا�سات املقدمة جزء ًا من ر�سالة دكتوراه �أو
ماج�ستري.
�إجراءات الن�شر :
[ ]1يق ّدم الباحث كلما �أمكن ن�سخة من البحث �أو الدرا�سة مطبوعة على برنامج
(.)Word
[ ]2يكتب البحث �أو الدرا�سة باللغة العربية با�ستخدام خط ( ،)Simplified Arabicبنط
( )16وبهوام�ش �2سم علوي و�سفلي و�أي�سر ,و�3سم �أمين.
[ ]3ال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة عن (� )45صفحة وال تقل عن (� )25صفحة مبا
يف ذلك الأ�شكال واملراجع واملالحق .
[ ]4يق ّدم الباحث ملخ�ص ًا لبحثه ،على �أن ال يزيد امللخ�ص عن ( )200كلمة.
[ ]5يتم توثيق و�إثبات املراجع وفق ًا للمهنج العلمي.
[ ]6تر�سل البحوث �إىل رئي�س حترير املجلة وله حق الفح�ص الأويل للبحث �أو الدرا�سة
وتقرير �صالحيته للتحكيم �أو ا�ستبعاده.
[ ]7تخ�ضع البحوث والدرا�سات املق ّدمة للن�شر للتحكيم العلمي و ُيبلّغ �صاحب البحث �أو
الدرا�سة بنتيجة التحكيم خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر.
[ ]8تخ�ضع البحوث والدرا�سات املق ّدمة للن�شر للتحكيم العلمي من قبل حمكمني اثنني على
الأقل من املتخ�ص�صني يختارهما رئي�س التحرير من قائمة املحكمني التي تعتمدها هيئة
�إ�صدار املجلة ويجوز لرئي�س التحرير اختيار حمكم مرجح يف حالة رف�ض البحث �أو
الدرا�سة من قبل �أحد املحكمني.
[ ]9تخ�ضع �أولويات ن�شر البحوث والدرا�سات وترتيبها العتبارات فنية بحتة ،وال ترد
ل�صاحبها.
[ ]10ت�ؤول حقوق ن�شر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.
[ ]11مينح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد املجلة املن�شور فيها بحثه .
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كلمة العدد

احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق الله �أجمعني �سيدنا
حممد بن عبد الله ،معلم الب�شرية وهاديها ب�إذن ربها �إىل طريق اخلري والفالح يف
الدارين وعلى �آله و�صحبه �أجمعني -وبعد.
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
	�أيها القارئ الكرمي ،نحمد لله الذي وفق و�أعان على �إخراج هذا العدد
اجلديد ،من جملة ت�أ�صيل العلوم ،املميز �شك ًال ومو�ضوع ًا ،والذي يحمل يف ترتيبه
الرقم اخلام�س ع�شر من جملة الأعداد التي �أ�صدرها املركز .وال�شك �أن هذا العدد –
وب�إذن الله تعاىل�-سي�شكل �إ�ضافة حقيقية حلركة ت�أ�صيل العلوم واملعارف يف واقعنا
املعا�صر يف جانبيها النظري والتطبيقي ،و�سيظهر ذلك من خالل جملة املو�ضوعات
التي ا�شتمل عليها هذا العدد ،والتي �سكب الباحثون فيها ع�صارة فكرهم وا�ستفرغوا
فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية والعلمية.
ونحمد الله كذلك �أن وفقنا لإختيار هذه املو�ضوعات والتي غطت �أغلب حماور
املجلة ،والتي جاءت على النحو الآتي:
جاء املو�ضوع الأول يحمل عنوان� :شرح وحتليل نظومة العالمة
الن�شار املو�سومة بـ(ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو الب�صري)
�شرح وحتليل للباحث الدكتور� :شعيب �إدري�س �إميا مايل ،بد�أ الباحث درا�سته
برتجمة موجزة للإمام الب�صري ،ثم �أعقب ذلك بدرا�سة ياءات الزوائد ،و�أحكامها
والفرق بينها وبني ياءات الإ�ضافة ،و�أخري ًا تناول الباحث منظومة( :ياءات الزوائد
على مذهب �أبي عمرو الب�صري) للعالمة الن�شار بال�شرح والتحليل ،ويف اخلتام نَّبي
ما تو�صلت �إليه الدرا�سة ،وتو�صياتها.
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	�أما املو�ضوع الثاين فقد جاء حتت عنوان :عدل الله  -ج َّل وعال  -بني
ال�سلف واخللف (ميزان الآخرة �أمنوذج ًا) ،للدكتور /حممد علي �سلمان
َّ
الو�صابي ،تناول فيه الباحث ق�ضية عقدية تعد من �أهم الق�ضايا العقدية عند ال�سلف
ال�صالح �أال وهي ق�ضية عدل الله  -تعاىل  -والتي تعد �إحدى �صفاته � -سبحانه -
الثابتة له يف الكتاب وال�سنة ،وقد جعل الباحث ميزان يوم القيامة �أمنوذج ًا حي ًا على
عدل الله � -سبحانه وتعاىل  -مع بيان عقيدة ال�سلف واخللف يف ميزان الآخرة،
وفق ًا للن�صو�ص ال�شرعية.
وجاء املو�ضوع الثالث بعنوان :منهج ال ُب ْل ِقيني يف َتع ُّقبا ِته على حُتفة
الأ�شراف للأ�ستاذ الدكتور املتميز يف احلديث وعلومه :نافذ ح�سني ح ّماد،
منهج ال ُبلقيني يف ا�ستدراكاته املُ َتنوعة ،و َتعقُّباته املُه ّمة ،التي انفرد
ُي َو ّ�ضح ال َبحث َ
ع�ضها مبتون الأحاديث
للمزيَ ،يتع َّل ُق َب ُ
ب�أكرثها ،وذلك على ِ
كتاب تحُ ْ فة الأ�شراف ّ
والرواة.
و�ألفاظها ،و�أخرى بالأ�سانيد ُّ
واملو�ضوع الرابع جاء بعنوان :مفهوم اجلودة يف ال�سنة النبوية
(وتطبيقاتها يف العبادات واملعامالت والأخالق) للدكتور :حاج حمد تاج
ال�سر حاج حمد حممد ،هدف الباحث من خالل درا�سته للت�أ�صيل مل�صطلح اجلودة
يف الإ�سالم  ،من خالل ال�سنة النبوية ال�شريفة ،والت�أكيد على �أن هذا امل�صطلح
م�ستخدم يف الفكر الإ�سالمي عند املف�سرين واملحدثني والفقهاء وعلماء ال�سلوك
منذ ع�صر النبوة ،و�أنه مرادف مل�صطلحات �شرعية كالإتقان والإح�سان وال�سداد
وغريها.
	�أما املو�ضوع اخلام�س :التكبري يف القراءة مفهومه و�صفته ومو�ضعه
وحكمه ،للدكتور /حممد �إليا�س حممد �أنور ،تناول فيه الباحث �أحكام التكبري
يف القراءة ،وبني و�أن القراء �أجمعوا على قبولها وجتويز العمل بها  ،وقد دلَّ على
م�شروعيتها العديد من الآثار املروية عن النبي �صلى الله عليه و�سلم وال�صحابة
}ح{
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ر�ضوان الله عليهم ،ومتطرق ًا �إىل بيان هذه الآثار والأقوال وا ُ
حلكْم عليها واختالف
القراء يف �صيغ التكبري وذكر الراجح منها  ،وموا�ضع التكبري من حيث البد ُء
والنهاي ُة  ،وبني �أي�ض ًا مذهب من يرى �أن التكبري يف جميع �سور القر�آن  ،كما ذكرت
على التف�صيل �سبعة وجوه جائزة للتكبري يف حال الو�صل والف�صل.
وجاء املو�ضوع ال�ساد�س بعنوان :عقود الكفاالت امل�صرفية املعا�صرة
(درا�سة فقهية مقارنة خلطاب ال�ضمان امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي
يف امل�صارف الإ�سالمية) ،للدكتور :كمال الأمني حممد ف�ضل الله ،هدفت
الدرا�سة ملعرفة ماهية عقود الكفالة امل�صرفية وتطبيقاتها املعا�صرة يف امل�صارف
بغر�ض ت�أ�صيل هذه العقود والو�صول للخدمة امل�صرفية التي ي�ستفاد منها يف
تن�شيط التمويل واال�ستثمار امل�صريف ،وك�أحد البدائل ال�شرعية البديلة للربا املحرم،
و�أهمها عقد االعتماد امل�ستندي وعقد خطاب ال�ضمان امل�صريف.
	�أما املو�ضوع ال�سابع فقد حمل عنوان :اجلوانب االقت�صادية للعمل يف
الإ�سالم ،للدكتور :علي ح�سني اجليالين ح�سني ،تناولت الدرا�سة اجلوانب
االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم حيث ا�شتملت على تعريف العمل واهميته االقت�صادية
يف الإ�سالم ،والتطور التاريخي للعمل يف الع�صور القدمية واحلديثة ،ومن ثم تناولت
النظرة االقت�صادية للعمل يف النظريات الو�ضعية ويف النظام الإ�سالمي ،وتناولت
الدرا�سة الأهداف والغايات االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم.
وجاء املو�ضوع الثامن بعنوان :دور الرباط الديني واجلهادي
والرتبوي يف الدولة الإ�سالمية للدكتور :بخيته حمد �أحمد اجلزويل،
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها جاءت لإي�ضاح دور الرباط الديني واجلهادي
والرتبوي ،وهدف الدرا�سة �إىل �إبراز دور الأربطة يف الدولة الإ�سالمية خا�صة يف
�صدر الإ�سالم من الناحية الرتبوية والدينية واجلهادية ،و�إىل تو�ضيح حياة رواد
الأربطة والإقامة فيها والت�شبع بالعلوم الدينية.
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	�أما املو�ضوع التا�سع فقد جاء حتت عنوان :فل�سفة الأركان التعليمية
يف بناء �شخ�صية الطفل للدكتور� :إبراهيم ال�صادق �سامل ،هدف البحث �إىل
التعرف على الأركان التعليمية الالزم توفرها يف ريا�ض الأطفال لتكوين �شخ�صية
متكاملة للطفل لتحقيق النمو ال�شامل ،ومتثلت �أهمية البحث بناء ريا�ض حتقق النمو
ال�شامل ،وجلب �أدوات وخامات ت�ساعد الطفل على ت�أدية الن�شاط بفاعلية ،وو�ضع
معايري للأركان التعليمية.
وجاء املو�ضوع العا�شر بعنوان :نوعية احلياة للمعاقني حركي ًا بوالية
اخلرطوم(منظور �إ�سالمي) �إعداد الباحثان :الدكتور� /أن�س الطيب
احل�سني رابح ،و الدكتور /املعز حماد يو�سف رابح ،هدف البحث �إىل
التعرف على نوعية احلياة للمعاقني حركي ًا من منظور �إ�سالمي درا�سة تطبيقية
بوالية اخلرطوم ،والتعرف على ال�سمة العامة لنوعية احلياة للمعاقني حركي ًا من
منظور �إ�سالمي بوالية اخلرطوم ،والتعرف ما �إذا كان هناك فروق يف نوعية احلياة
للمعاقني حركي ًا من منظور �إ�سالمي بوالية اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة.
والله من وراء الق�صد،،،
رئي�س هيئة التحرير
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شرح وحتليل منظومة العالمة النشار املوسومة بـ(ياءات الزوائد على مذهب أبي عمرو البصري)
د� .شعيب �إدري�س �إميا مايل()1

امل�ستخل�ص
بد�أ الباحث درا�سته برتجمة موجزة للإمام الب�صري ،ثم �أعقب ذلك بدرا�سة
ياءات الزوائد ،و�أحكامها والفرق بينها وبني ياءات الإ�ضافة،و�أخرياً تناول الباحث
منظومة( :ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو الب�صري) للعالمة الن�شار بال�شرح
والتحليل،ويف اخلتام نَّبي ما تو�صلت �إليه الدرا�سة ،وتو�صياتها.
مقدمــــة
	احلمد هلل الذي خ�ص من عباده �أقواماً جعلهم �أوعية حلفظ كتابه،ووفقهم لفهم
معانيه ودالالته ،و�شرفهم على من �سواهم من خلقه ،وف�ضلهم تف�ضي ًال .وبعد:
ف�إن علوم القر�آن الكرمي �أ�شرف العلوم؛ الرتباطها الوثيق ب�أف�ضل كتاب نزل
على �س ّيدالب�شرية حممد �صلى اهلل عليه و�س ّلم،و�أوثق �شافع عرفته الأمة الإ�سالمية.
وتنوعت مباحث علوم القر�آن الكرمي ،فمنها املطول واملخت�صر ،والنظم
والنرث ،وغري ذلك .ومن جملة املنظومات النفي�سة التي كتبت يف علم القراءات ،تلك
املنظومة التي �ألفها الإمام الن�شار ،املو�سومة بـ(ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو
الب�صري) .وقد عقدت العزم -ب�إذن اهلل تعاىل� -أن �أ�شرح �ألفاظها بتقريب ما بعد،وبيان
ما �أ�شكل،فجاءت الدرا�سة ت�شتمل على مقدمة ،وثالثة مباحث على النحو الآتي:
املقدمة وفيها� :أ�سباب اختيار املو�ضوع ،و�أهدافه ،و�أهميته وم�شكلته ،و�أ�سئلة
البحث،ومنهج الدرا�سة،وحدودها،وم�صطلحاتها ،والدرا�سات ال�سابقة.
 .1املبحث الأول :التعريف بالإمام الب�صري .
 .2املبحث الثاين :تعريف ياءات الزوائد ،و�أحكامها والفرق بينها وبني ياءات الإ�ضافة.
 .3املبحث الثالث� :شرح �أبيات منظومة (ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو الب�صري).
 .4اخلامتة وفيها� :أهم النتائج والتو�صيات.
�	-1أ�ستاذ م�شارك يف القراءات القر�آنية بجامعة امللك خالد  -اململكة العربية ال�سعودية .

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م

}{1

�أ�سباب اختيار املو�ضوع:
تعد رواية الدوري من الروايات التي ا�ستوطنت جزءاً كبرياً من ال�سودان،واهتم
بها �أهله قدمياً ،وكتبوا بها م�صاحفهم،وما زالت �إىل يومنا هذا تعد من الروايات املنت�شرة
يف البالد؛ فلذا �أحببت الإ�سهام يف خدمة هذه الرواية بدرا�سة بع�ض ما كتب عنها نظماً
�أو نرثاً،فوقع االختيار على هذه املنظومة املباركة.
�أهداف الدرا�سة:
ّ
م�شكلها،وحل
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �شرح �ألفاظ هذه املنظومة،ببيان
جمملها ،لعلها تكون عوناً ومرجعاً لطالبي هذه الرواية ودار�سيها.
�أهمية الدرا�سة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من:
�أو ًال ــ هي درا�سة تعنى بالتخ�ص�ص القر�آين ،ويكفي هذا �أهمية وف�ض ًال.
ثاني ًا ــ �إن هذه املنظومة تناولت جانباً مهماً يف الرواية ،و�أ�ص ًال من �أ�صولها ،ال ي�ستغني
عنه عامل �أو متعلم.
ثالث ًا ــ تهتم الدرا�سة بخدمة الن�ص املنظوم بال�شرح والتعليق مبا يقرب الفهم للقارئ،وكذلك
املنظومة تقدم خدمة جليلة لهذه الرواية ،والتي كثري من النا�س بحاجة �إليها.
م�شكلة البحث و�أ�سئلتها:
تكمن م�شكلة البحث يف طبيعة النظم فقد يلج�أ الناظم �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب
غري م�شهور �،أو مفردة غريبة؛ مما يحوج القارئ �إىل حل هذه امل�شكالت ،وبيان هذه
املجمالت.
ومن خالل هذه امل�شكلة تن�ش�أ �أ�سئلة الدرا�سة والتي �أجملها يف يلي:
 -1ما املنهج الذي �سلكه الناظم يف بناء هذه املنظومة؟
 -2ما مدى ا�ستخدام الناظم للألفاظ الغريبة؟
 -3ما القيمة العلمية لهذه املنظومة ،وما مدى م�ساهمتها يف الدر�س القر�آين؟
 -4ما الفرق بني الياء الزائدة والياء امل�ضافة؟
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منهج الدرا�سة:
�سلك الناظم يف بحثه املنهج الو�صفي التحليلي ؛وذلك بدرا�سة جميع جوانب
معنى ولغة وقراءة.
املنظومة وحتليلها ً
حدود الدرا�سة  :من اجلانب التطبيقي العلمي تطبق هذه الدرا�سة على منظومة
(ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو الب�صري)؛وذلك ب�شرحها وحتليلها كاملة .
م�صطلحات الدرا�سة:
ن  :حرف النون �أعني به ن�ص امل�ؤلف املنظوم.
�ش :حرف ال�شني �أعني به �شرحي وتعليقاتي على املنظومة.
الدرا�سات ال�سابقة:
قامت درا�سات كثرية قدميا وحديثاً حول �شرح وبيان ياءات الزوائد �ضمن
القراءات ال�سبعة �أو الع�شرة،فجميع �شروح ال�شاطبية وطيبة الن�شر تدخل حتت هذا
الباب؛ ولكن درا�ستنا هذه تخت�ص بدرا�سة منظومة من املنظومات يف علم القراءات
خ�ص�صها م�ؤلفها لنظم باب من �أبواب الأ�صول ،وهو _ باب ياءات الزوائد -لقارئ
من القراء ال�سبعة؛ لتقريب فهمه لقارئ القر�آن .ومل �أقف على �أحد قام ب�شرحها �أو حل
�ألفاظها،و�أح�سبها تفيد �أهل ال�سودان فهم مهتمون بهذه الرواية والإقراء بها وحفظها.
املبحث الأول
التعريف بالإمام الب�رصي
هو :زبان بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهلل بن احل�سني ،املازين
الب�صري� ،أحد القراء ال�سبعة.
واختلف يف ا�سمه على �أقوال عدة ،وال�صحيح الذي عليه �أكرث العلماء
و�صوبه(،)1وكذا ابن
والن�ساب ما �أثبته �آنفاً ؛وبه قال الذهبي يف معرفة القراء الكبار َّ
اجلزري يف غايته و�صححه عندما ترجم له(.)2وكذلك اُخ ُتلِف يف �سنة مولده ،فقال
 -1معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار،ملحمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي  ،بتحقيق :ب�شار عواد معروف � ,شعيب
الأرنا�ؤوط � ,صالح مهدي عبا�س،ن�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت -ط� 1/سنة 1404هـ.100/1 -
 -2غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ملحمد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،بتحقيق ال�شيخ جمال الدين حممد �شرف ،وال�شيخ جمدي
فتحي ال�سيد ،ن�شر دار ال�صحابة للرتاث بطنطا ،ط� 1/سنة 2009م .443-442/1،
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بع�ضهم� :إنه ولد �سنة ثمان و�ستني ،وقيل �سنة �سبعني ،ومل يذكر الذهبي غري هذين،
وزاد ابن اجلزري قول بع�ضهم �إنّه ولد �سنة خم�س وخم�سني ،وقال بع�ضهم �إن والدته
كانت �سنة خم�س وخم�سني للهجرة(.)1
و�أما �شيوخه فلم يكن يف القراء الع�شرة �أكرث �شيوخاً منه ،فقد تتلمذ على كثري
من العلماء مبكة ،واملدينة ،والكوفة ،والب�صرة .وممن قر�أ عليه الب�صري وتتلمذ على
يديه منهم� :سعيد بن جبري ،و�شيبة بن ن�صاح ،وعا�صم بن �أبي النجود،وعبد اهلل بن
كثري،وجماهد بن جرب،وحممد بن عبد الرحمن بن حمي�صن ،ون�صر بن عا�صم،و�أبو
جعفر يزيد بن القعقاع ،ويحيى بن يعمر(.)2
و�أما تالميذه فكثري ؛ ب�سبب �إفا�ضته على كثري من النا�س علمه ،فانتفعوا به،
وممن نهل من معني علمه و�أخذ عنه� :سالم بن �سليمان الطويل،و�شجاع بن �أبي ن�صر
البلخي،وعبد امللك بن قريب الأ�صمعي،وهارون بن مو�سى الأعور،ويون�س بن حبيب
النحوي،و�سيبويه،ويحيى بن املبارك اليزيدي،وهذا الأخري هو الذي نقل الدوري
وال�سو�سي عنه قراءة الب�صري ،وبوا�ستطهما ا�شتهرت(.)3
و�أما مناقبه فكثرية من �أن حت�صى ،ومنها ما قاله �أبو عبيد  ":كانت دفاتر �أبي عمرو
ملء بيت �إىل ال�سقف ثم تن�سك فاحرقها وتفرد للعبادة وجعل على نف�سه �أن يختم يف
كل ثالث"( .)4وحكى عبد الوارث �أنه حج �سنة من ال�سنني مع الب�صري ،وكان رفيقه
فمرا على بع�ض املنازل وكانت قفراً ال ماء فيها،فقال الب�صري له :قم بنا ،فم�شيت معه
ف�أجل�سني على م�سافة ،وقال يل ال تربح حتى �آتيك ،فاحتب�س علي ،فاقتفيت �أثره؛ ف�إذا
هو يف مكان ال ماء فيه؛ ف�إذا عني ،وهو يتو�ض�أ لل�صالة ،فنظر �إىل ف�س�ألني �أن �أكتم ما
ر�أيت ،فلم �أحدث بها �أحداً �إالَّ بعد وفاته(.)5
رحل الب�صري عن الدنيا خملفاً وراءه ثروة علمية كبرية،ما زالت الأمة تنتفع
بها �إىل يومنا هذا ،وكانت وفاته بالكوفة �سنة �أربع وخم�سني ومائة ،وهذا الذي مل
-1
-2
-3
-4
-5

معرفة القراء الكبار ،100/1وغاية النهاية .443/1
امل�صدر ال�سابق .443/1
غاية النهاية .444/1
غاية النهاية .444/1
امل�صدر ال�سابق .445/1
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يذكر الذهبي غريه ،ورجحه ابن اجلزري بذكره �أو ًال يف غايته(.)1
املبحث الثاين
تعريف ياءات الزوائد ،و�أحكامها والفرق بينها وبني ياءات الإ�ضافة
ت�سم
	الياء الزائدة هي :الياء املتطرفة الزائدة يف ر�سم امل�صاحف العثمانية،ومل َّ
زائدة؛ لأنها زائدة على بنية الكلمة كما يتوهم بع�ضهم؛ بل قد تكون زائدة على بنية
الكلمة ،وقد تكون �أ�صلية فيها،فمثال الزائدة على بنية الكلمة زيادتها يف كلمة (الداع)
من قوله تعاىل} :يَْوَميَْدُع َّ
الداعِ{ [القمر ]6:عند من �أثبتها،ومثال الأ�صلية زيادة الياء يف
(ي�سر) ،من قوله تعاىلَ} :وَّالليِْلإَِذايَْسرِ{ [الفجر ]4:عند من يثبت الياء.
يقول الإمام ال�شاطبي مبيناً هذا :
َو ُدون ََك يَا َء ٍ
ات ت َُ�س ّمى َز َوائ َِدا
		
َ()2
لأَنْ ُك َّن َع ْن خَ ِّط امل َ َ�صاحِ ِف َم ْع ِزال
				
والفرق بينها وبني ياءات الإ�ضافة من وجوه :
�أو ًال� :أن الياء الزائدة تلحق الأ�سماء والأفعال فقط ،وال تلحق احلروف،
نحو:الداع،ي�أت؛ بينما الياء امل�ضافة تلحق جميع �أجزاء الكالم ؛مبعنى �أنها تدخل على
الأ�سماء والأفعال واحلروف ،مثل �:أمي ،ليبلوين�،إين.
ثاني ًا� :أن الياء الزائدة حكمها يدور بني احلذف والإثبات؛بينما الياء امل�ضافة حكمها
يدور بني الفتح والإ�سكان ،كفتح الياء يف (�إين �أخاف) على قراءة الب�صري و�إ�سكانها
على قراءة عا�صم .
ثالث ًا:الياءات الزوائد ال تثبت يف ر�سم امل�صحف؛بينماالياءات امل�ضافات ثابتة يف ر�سم
امل�صحف.
رابع ًا:الياء الزائدة تكون �أ�صلية من بنية الكلمة،و�أحياناً تكون زائدة على بنية الكلمة كما
بينت ذلك �آنفاً؛�أما ياء الإ�ضافة ال تكون �إالَّ زائدة على بنية الكلمة يف جميع الأحوال.
واختلف القراء يف حكمها ،فمنهم من �أثبتها يف احلالني ،يعني حالة الوقف
وحالة الو�صل ،وهما :ابن كثري ،ويعقوب،ومنهم من �أثبتها و�ص ًال دون الوقف ،وهم:
 -1معرفة القراء الكبار وغاية النهاية .446/1
 -2حرز الأماين ووجه التهاين للإمام �أبي القا�سم ال�شاطبي،بتحقيق حممد متيم الزعبي،ن�شر دار الغوثاين للدرا�سات القر�آنية،ط�5/سنة
2010م.البيت رقم (.)420
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نافع ،و�أبو جعفر ،وحمزة،والك�سائي ،و�أبو عمرو،ومنهم من حذفها و�ص ًال ووقفاً،
وهم :ابن عامر،وعا�صم ،وخلف العا�شر( .)1ورمبا خرج بع�ض القراء عن �أ�صله ،وذاك
مف�صل يف كتب القراءات و�شروحها ،ولي�س هنا مكان ب�سطه.
وخل�ص الإمام ابن اجلزري هذه القاعدة بقوله:
.......................
		
ت َ ْث ُب ُت فِى الحْ َالَينْ ِ ليِ ظِ ٌّل ُد َما
					
َو�أَ َّو َل ال َّن ْم ِل فِدً ا َوت َ ْث ُب ُت
		
ُ ()2
�ضى حِ فْظٍ َمدً ا َومِائَة
					
َو ْ�ص ًال رِ ً
ولكل طائفة من القراء وجه �إىل ما ذهب �إليه بقراءته ،ف�أما من �أثبتها يف احلالني،
فقد �أتى بها على الأ�صل ،و�أما من �أثبتها و�ص ًال وحذفها وقفاً؛ ف�إنه راعى الأ�صل يف
الو�صل،ووافق الر�سم يف الوقف،ووجه من حذفها يف احلالني ق�صد اخلفة ،وا�ستغنى
عنها بك�سرة ما قبلها ،فهي تدل عليها بعد حذفها،وهي لغة ف�صيحة نرثاً ونظماً(.)3
املبحث الثالث
�رشح �أبيات املنظومة
	املنظومة التي �أود �شرحها مو�سومة ب(ياءات الزوائد على مذهب �أبي عمرو
الب�صري) للإمام الن�شار(،)4وهي منظومة من بحر الطويل عدة �أبياتها �أربعة ع�شر
بيتاً،خالية من الرموز التي عادة ما تكون يف كثري من منظومات القراءات.
تتبع الناظم يف ق�صيدته الياءات الزوائد التي �أثبتها الب�صري من روايتيه ،وبني
حكمها ،فذكر �أوال املتفق عليه ،ثم �أردف ذلك باملختلف فيه ،وختم نظمه بال�صالة على
-1
-2
-3
-4

الن�شر يف القراءات الع�شر،ل�شم�س الدين �أبي اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يو�سف بتحقيق  :علي حممد ال�ضباع ن�شر:
املطبعة التجارية الكربى ،ط/بدون.182/2.
طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر للإمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد اجلزري ،بتحقيق حممد متيم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى-
جدة� -سنة الن�شر 1994م.البيت رقم (.)405-404
الدرة الفريدة يف �شرح الق�صيدة البن النجيبني الهمذاين ،بتحقيق جمال حممد طلبة ال�سيد ،ن�شر مكتبة املعارف،ط�، 1/سنة
2012م.354-353/2.
مل �أقف له على ترجمة يف ما بني يدي من م�صادر ،ومنظومته هذه هي �ضمن منظومات حققها جمال ال�سيد رفاعي،و�أ�سمى كتابه
جمموعة من املتون املهمات يف التجويد والقراءات والر�سم وعد الآيات ،وتولت مكتبة الإميان بالقاهرة ن�شر ذلك يف �أوىل طباعتها
�سنة 2007م.

}{6

جملة ت�أ�صيل العلوم

النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-و�آله.
وها �أنا �أقدم �شرحاً موجزاً لها وتعليقاً عليها؛ ع�سى �أن ينفع ذلك �أهل القر�آن
وامل�شتغلني بعلم القراءات؛ �سائ ًال املوىل القبول لعملي  ،و�أن ينزل رحماته على
م�ؤلفها.
والطريقة التي انتهجها يف �شرحي لهذه املنظومة �أن �أكتب ن�ص امل�ؤلف بيتاً بيتاً  ،و�أ�شري
عليه بحرف النون قبله،ثم �أتبع ذلك �شرحاً موجزاً ،م�شرياً �إىل ذلك بحرف ال�شني.
للب�صري يا َء زوائدٍ
ن  :ودون ََك
		
ِّ
ْبت ُم ِو�صال
					
فيحذِ ُفها وقفاً ويُث ُ
�ش :دونك ا�سم فعل �أمر مبعنى خذ ،وهو منقول عن (دون) التي هي للظرف
،والكاف للخطاب  .والناظم يف هذا البيت يح�ض القارئ على �أن ي�أخذ هذه الياءات
ويلزمها ،وهي خا�صة بالإمام الب�صري ،وت�سمى بالياءات الزوائد ،كما �صرح بذلك
الناظم؛ ولكن ت�سميتها بالزوائد لي�س لأجل �أنها زائدة على بنية الكلمة؛ بل قد تكون
زائدة يف الكلمة وقد تكون �أ�صلية فيها ،فت�سميتها بالزوائد لأجل زيادتها على ر�سم
امل�صحف ،ثم بني الناظم منهج الب�صري يف هذه الياءات فهو يحذفها وقفاً ،ويثبتها يف
حالة الو�صل.
ن :ثال ُث َ
ولكن خل َف ُهم
		
�سبع َّ
ون ْ
مع ٍ
ب� ْأربع ٍة منها َف ْ
خذها على املال
					
�ش :يف هذا البيت نَّبي الناظم عدد الياءات الزوائد التي �أثبتها الإمام الب�صري،
وهي �سبع وثالثون يا ًء ،واختلف القراء يف �أربعياءات عنه ،ثالث منها اتفق راوياه
فيها ،واختلفا يف واحدة منها ،و�سي�أتي ذكر ذلك الحقا ،وبيان حكمها -ب�إذن اهلل
تعاىل،-و ال�ضمري يف قوله( :خلفهم) يعود على القراء  ،واملال هم �أ�شراف القوم .
نَ :دعانيِ والدَّاعِ ي اتقونيِ ِب ِب ْك ِرها
		
من اتَّبعِ ْن خافونِ عمر ال�ضم تال
					
�ش :ذكر الناظم يف هذا البيت خم�س ياءات مما يثبتها الب�صري بال خالف حال
الو�صل( ،)1ثالثة منها ذكرت يف �سورة البقرة ،وهي التي �أ�شار �إليها بقوله( :ببكرها)،
� -1شرح طيبة الن�شر لأبي القا�سم حممد بن حممد بن حممد النويري ،بتحقيق جمدي حممد �سرور ،ن�شر دار الكتب العلمية –بريوت-
ط� 2/سنة 2009م..119-117/2.
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وال�سورة البكر هي �سورة البقرة:
	املو�ضع الأول والثاين ذكرا يف �آية واحدة :وهما كلمتا( :دعاين والداع) من
الداعِإَِذا دَ
َعَوَة َّ
َعاِن{ [البقرة.]186:
قوله تعاىل}:دْ
َ
ُ
اب{ [البقرة.]197:
	املو�ضع الثالث:كلمة (اتقون) من قوله تعاىلَ}:وَّاتُقوِنيَا أْولِي األلَْب ِ
واملو�ضع الرابع واخلام�س ذكرا يف �سورة �آل عمران يف �آيتني خمتلفتني وهما:
َ َ
وكَفُقْل أْسَلْم ُ
املو�ضع الرابع :كلمة (من اتبعن) من قوله تعاىلَ}:ف ْ
تَوْجهَِي
آج
إن َح ُّ
هّ
لَِوَمِن َّاتَبَع ِن{ [�آل عمران ،]20:املو�ضع اخلام�س:كلمة (خافون) من قوله تعاىلَ} :ف َ
ال
لِ
خََ
وهْمَوَخافُوِنإِنُكنتُمُّمْؤمِنَِني{[�آل عمران.]175:
تافُ ُ
عجز البيت لي�س فيه ا�ستقامة على وزن ال�شعر املعهود عند العرب؛ بل وقع فيه انك�سار،
لعل الن�سخة املخطوطة التي حقق منها الن�ص فيها خرق ،فنقله املحقق كما �أوردته،وميكن �أن
ي�ستقيم البيت ،لو قلنا مثلنا يف عجزه ( :من اتبعن خافون عم ٌرو كذا تال).
نُ :عقو ٌد ِبها اخْ َ�ش ْوين وال ثم حت َتها
		
َهدانيِ وال ال َ
مع َفال
					
أعراف كيدونِ ْ
�ض َّمن الناظم هذاالبيت ثالثاً من ياءات الزوائد التي يثبتها الب�صري ،واحدة
ب�سورة املائدة ،وهي التي �أ�شار �إليها بقوله( :عقود)� ،سميت بذلك لذكر العقود
فيها،واملو�ضع الثاين يف ال�سورة التي حتت �سورة العقود على ترتيب امل�صحف ،وهي
�سورة الأنعام،واملو�ضع الثالث يف �سورة الأعراف ،و�إليك بيانها:
	املو�ضع الأول:كلمة (اخ�شون) من قوله تعاىل} :وَ
َالخَْ
َّاسَو ْ
اخَشْوِن{
تَشُواْ الن َ
[املائدة .]44:ق ّيد الناظم هذا احلرف بوقوع كلمة (وال) بعده ،وهو املو�ضع الثاين يف �سورة
الخَْ
املائدة ،حمرتزاً بذلك عما وقع يف �أولها ،وهو قوله تعاىلَ} :ف َ
تَشْوُهْمَو ْ
اخَشْوِن{
[املائدة ،]3:ف�إن جميع القراء جممعون على حذف يائه وقفاً؛ لأجل الر�سم� ،أما يف حالة
الو�صل فالياء حمذوفة لأجل ال�ساكن بعدها،وكذلك احرتز الناظم بالقيد ال�سابق عما
الخَْ
وقع يف �سورة البقرة ،وهو قوله تعاىلَ} :ف َ
تَشْوُهْمَو ْ
اخَشْونِي{ [البقرة،]150:فهذه
الياء ثابتة يف احلالني لأجل النقل و الر�سم(.)1
 -1حتبري التي�سري يف القراءات الع�شر،البن اجلزري �شم�س الدين حممد بن حممد بن علي بن يو�سف،بتحقيقد�.أحمد حممد مفلح
الق�ضاة،ن�شر  :دار الفرقان  -الأردن  /عمان – ط�1/سنة  2000م.265،352/1.
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هّ
	املو�ضع الثاين :كلمة (هدان) من قوله تعاىلَ} :أحَُ
اجونييِف
اللَِوَقْدَهَداِن{
ت ُّ
ِّ
[الأنعام ]80:وق ّيد الناظم هذه الكلمة بقيدين لريتفع التوهم عما ي�شتبه بها�،أوال :ببيان
مو�ضعها بقوله( :حتتها)� ،أي �أن هذه الكلمة يف ال�سورة التي تلي �سورة املائدة يف
الرتتيب ،وهي �سورة الأنعام ،وثانياً :ذكره هذه الكلمة مقرتنة بكلمة (وال) التي
َ َ للهََّ
بعدها ،ولو مل يفعل ذلك ال�شتبهت بالتي يف �سورة الزمر عند قوله تعاىل} :لْو أَّن ا
َهَدانِي{ [الزُّ َمر ،]57:ف�إنها ثابتة �إجماعاً.
	املو�ضع الثالث :كلمة(كيدون) من قوله تعاىل } :ثَُّم كِ ُ
يدوِنَف َالتُنِظُروِن{
[الأعراف.]195:
هذا هو املو�ضع الثالث الذي يثبته الب�صري ،وقيده الناظم بكونه مقرتناً بكلمة
(فال) واقعة بعده ،وبكونه واقعاً يف �سورة الأعراف ،فخرج بذلك عما وقع يف غريها،
كُ
يدونِيمَجِيعاً{ [هود،]55:
كاحلرف الذي وقع يف �سورة هود ،وهو قوله تعاىل َ} :فِ
و�سورة املر�سالت وهو قوله تعاىلَ} :فإنَك َ ُ َ
كُ
يدوِن{ [املر�سالت .]39:فالأول
انلَكْم كيٌْدَفِ
ِ
القراء جممعون على �إثبات يائه يف احلالني ،والثاين جممعون على حذف يائه يف
احلالني(.)1
ن :وت َْ�س�أ ْلني تُخزونِ وي�أْتي ِبهودِ ها
		
َ
ويو�سف ت�ؤتني َلدى َموثِقاً ت َال
					
�ش :ذكر الناظم يف هذا البيت �أربعة ياءات مما يثبتها الب�صري،وهي :ت�س�ألني،
وتخزون ،وي�أتي ،وت�ؤتي.و�إليك بيانها:
ََ َ
سلََ
	املو�ضع الأول :كلمة (ت�س�ألني) من قوله تعاىل} :ف
التَْسألِْنَمالَيْ َ
ك بِهِ
ِعلٌْم{ [هود.]46:
ِيف
�أثبت الب�صري الياء و�ص ًال يف هذه الكلمة ،وهو يقر�أ ِب�إِ ْ�س َكانِ اللاَّ ِم َوتَخْ ف ِ
ال ُّنونِ وك�سرها( .)2وق ّيد الناظم هذه الكلمة بكونها يف �سورة هود؛ وذلك ليخرج مو�ضع
الكهف ،فكل القراء �أثبت ياءه بخلف عن ابن ذكوان.يقول الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل:
 -1منتهى الأماين وامل�سرات يف علوم القراءات ،ل�شهاب الدين �أحمد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي،بتحقيق �أن�س مهرة ،ن�شر /
دار الكتب العلمية – لبنان ،ط�1/سنة ـ1998م�.ص.294:
 -2كنز املعاين يف �شرح حرز الأماين ووجه التهاين ،لإبراهيم بن عمر بن �إبراهيم اجلعربي ،بتحقيق فرغلي �سيد عرباوي ،ن�شر مكتبة
�أوالد ال�شيخ للرتاث،ط� 1/سنة 2011م.1742-1741/4.
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عن ِّ
الكل يا�ؤُه
ويف
		
ِ
الكهف ت َْ�س�ألنِي ِ
()1
ُ
باخللف ُمثِّال
واحلذف
ر�سمِ ه
					
ِ
على ْ
َ
هّ
خُ
	املو�ضع الثاين :كلمة (تخزون) من قوله تعاىلَ} :فَّاتُقواْ الل َوَال ْتزُوِن{
[هود.]78:
	املو�ضع الثالث :كلمة (ي�أتي) من قوله تعاىل} :يوم يْأ َ َ
سإَِّالبِإِْذنِهِ{
َََْ ِ
ت التَكَّلُمنَْف ٌ
[هود.]105:وقوله وي�أتي بهودها فهو قيد للمو�ضع حتى ال ي�شتبه بنحو قوله تعاىل} :من
ِّ
َقْبِلَأنيَْأتَِيَأَحَدُكُم مْالَْوُت{ [املنافقون ]10:مما هو ثابت �إجماعاً لر�سم امل�صحف.
ََ ُ
سَلُهَمَعُكْم َحَّتى
	املو�ضع الرابع  :كلمة (ت�ؤتون) من قوله تعاىل} :ق
اللَْن أْر ِ
هّ
اللِ{ [يو�سف.]66:
تُْؤتُوِنَمْوثِقاً مَن
ِّ
نَّبي الناظم هذا املو�ضع بقوله( :لدى موثقاً تال) �أي املو�ضع الذي اقرتنت فيه
هذه الكلمة بكلمة موثقاً ،وهو يف �سورة يو�سف عليه ال�سالم ،ولي�س ذلك قيد �إمنا هو
للبيان والإي�ضاح؛ لأنه لي�س غريه يف القر�آن في�شتبه به.
ن :و�أَ�شْ ْ
مع دعائِي خَ لِي ُلها
		
ركت ُموين ْ
هو املهتدِ ي الإ�سرا و�أِخَّ رتَنِي �إِىل
					
�ش :ذكر الناظم يف هذا البيت �أي�ضاً �أربع ياءات مما يثبتها الب�صري ،وهي�:أ�شر
كتموين،ودعائي،واملهتدي،و�أخرتني.
َ
َ
	املو�ضع الأول:كلمة (�أ�شركتمون) من قوله تعاىل} :إِني كَفْرُتمِبَا أْشَرْكتُُموِن
ِّ
مِنَقْبُل{ [�إبراهيم.]22:
وق ّيد الناظم هذا املو�ضع بذكر مو�ضعه يف القر�آن �أنه يف �سورة �إبراهيم؛
وذلك للبيان والإي�ضاح .
َاَوتََقَّبْل دَ
	املو�ضع الثاين :كلمة (دعاء) من قوله تعاىلَ} :ربَّن
ُعاء{ [�إبراهيم.]40:
�أي�ضاً ق َّيد الناظم هذا املو�ضع بكونه يف �سورة �إبراهيم؛ وذلك للبيان ،ف�إن قيل
�أفال يلتب�س بقوله تعاىلَ} :فَلْميَزِْدُهْم دَ
ُعائِيإِلاَّ فَِراراً{ [نوح ، ]6:نقول ال يلتب�س بذلك
لأن الياء يف �سورة نوح من قبيل ياء الإ�ضافة ،واختالف القراء فيها وا�ضح( .)2و�أ�شار
 -1حرز الأماين ووجه التهاين ،البيت رقم(.)440
 -2تقريب املعاين ،ل�سيد ال�شني �أو الفرج ود.خالد حممد العلمي،ن�شر مكتبة دار الزمان ،ط� 9/سنة 2013م�.ص.275:
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الناظم �إىل �سورة �إبراهيم بكلمة خليلها؛ لأن اهلل اتخذه خلي ًال .
والب�صري مذهبه يف الزوائد �أنه يثبت ما �أثبته و�ص ًال �إن كان ح�شواً غري ر�أ�س
�آية ،ف�إن كان ر�أ�س �آية حذفه يف احلالني �إالَّ مو�ضعني ف�إنه �أثبتهما و�ص ًال وهما فا�صلتان،
الأول (دعاء) يف �سورة �إبراهيم ،وقد �سبق بيانه ،والثاين (ي�سر) يف �سورة الفجر
و�سي�أتي بيانه �إن �شاء اهلل.
ُ
هّ
الل َفُهَو مْالُْهَتِد{
د
	املو�ضع الثالث:كلمة (املهتد) من قوله تعاىلَ}:وَمنيَْهِ
[الإ�سراء.]97:
نَّبي الناظم مو�ضع هذه الكلمة ب�أنها يف �سورة الإ�سراء ،وهذا قيد لها لئال
هُّ
اللَفُهَو مْالُْهَتدِي{ [الأعراف.]178:
د
تلتب�س مبا يف �سورة الأعراف ،وهو قوله تعاىلَ} :منيَْهِ
وهذه الكلمة �أثبتها الب�صري يف مو�ضعني من القر�آن ،هنا ويف �سورة الكهف عند قوله
للهَُّ
تعاىلَ} :منيَْهِد ا َفُهَو مْالُْهَتِد{ [الكهف،]17:والناظم ف َّرق بينهما ل�ضرورة النظم ،وذكر
التي يف �سورة الكهف بقيدها يف البيت الذي يلي هذا ،ولو جمع بينهما لكان �أح�سن
و�أجود ،كما فعل الإمام ال�شاطبي يف حرزه ملا ذكر هذه الكلمة قائ ًال:
اب ا ْل َبادِ َح َّق َجناَ ُهماَ
		
َو َم ْع َكالجْ َ َو ِ
َ ()1
َويف المْ ُ ْه َتدِ الإِ ْ�س َرا َوتحَ ْ ُت �أَخُ و ُحال
				
َ
	املو�ضع الرابع :كلمة (�أخرتني) من قوله تعاىل } :لَئِْن أَّخْرتَِنإِىَليَْومِالْقَِياَمةِ{
[الإ�سراء.]62:
مل يبينِّ الناظم املو�ضع الذي �أثبته الب�صري يف هذه الكلمة �إمنا �أطلق ،ف�شمل قوله
مو�ضعي الإ�سراء واملنافقون،ولي�س هو كذلك �،إمنا �أثبت الب�صري مو�ضع الإ�سراء ووافق
القراء �إجماعاً على �إثبات مو�ضع �سورة املنافقون،ولي�س ذكره حرف اجلر بعد الكلمة
قيد مفيد لأنه موجود يف املو�ضعني،ولو �أنه فعل كما فعل ال�شاطبي لكان �أجود ،فقد قيد
املو�ضع بكونه يف �سورة الإ�سراء،فخرج بذلك مو�ضع املنافقون ،قال ال�شاطبي:
اال�سراَ َوت َ َّت ِب َع ْن َ�سماَ
		
َو�أَخَّ ْرتَنِي ْ
ِّ َ ()2
َويف ا ْل َك ْه ِف نَ ْبغِ ي يَ�أْ ِت فيِ ُهو َد ُرفال
				
 -1حرز الأماين ووجه التهاين ،البيت رقم (.)431
 -2حرز الأماين ووجه التهاين ،البيت رقم (.)425

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{11

ولعلنا نلتم�س العذر للناظم �أن امل�شهور يف هذا �أن اختالف القراء يف �سورة
الإ�سراء ،ولي�س يف �سورة املنافقون فهو ثابت �إجماعاً للر�سم.وحذف الناظم الهمزة
من كلمة الإ�سراء ل�ضرورة النظم وا�ستقامة الوزن.
ن:ونَ ْبغِ ي تُ َع ِّلمني ويُ�ؤْتِينِي تَ َرن
		
َ
ح�صال
ويهديني واملهتدِ ي
				
الكهف ِّ
�ش:ذكر الناظم يف هذا البيت �ست ياءات مما يثبتها الب�صري،وجميعها يف
�سورة الكهف،وبيانها كما يلي:
	املو�ضع الأول :كلمة (نبغ) من قوله تعاىلَ} :ذلَِكَماُكنَّانَْبغِ{ [الكهف.]64:
وردت كلمة نبغ مرتني يف القر�آن يف �سورة يو�سف ،ويف �سورة الكهف،
والب�صري �أثبت مو�ضع الكهف و�ص ًال كما قيد الناظم ذلك ب�سورته�،أما مو�ضع يو�سف
فهو حمل اتفاق ،فال خالف يف �إثبات يائه يف احلالني للجميع لأجل الر�سم.
َ
	املو�ضع الثاين :كلمة (تعلمن) من قوله تعاىلَ} :عَلى أنتَُعلَمِن مِمَّا ُعلْم َ
ت
ِّ
ِّ
ُرْشداً{ [الكهف.]66:
يخربنا الناظم هنا �أن الب�صري يثبت الياء يف هذه الكلمة و�صال كما هو �أ�صل
بال�صواب.
مذهبه،وال ت�شتبه بغريها فبيان مو�ضعها للإي�ضاح واهلل �أعلم
ِّ
َ
	املو�ضع الثالث كلمة (ي�ؤتني) من قوله تعاىلَ} :فَعَسى َربي أنيُؤ
ْتِينَِ َخرْياً من
َجَّنتَِ
ك{ [الكهف .]40:واملو�ضع الرابع :كلمة (ترن) من قوله تعاىل} :إِنتَُرنَأنَاَأَقَّلمَِِّ
نك
ِ
َماالًَوَولَداً{ [الكهف.]39:
مذهبه.
فهذان املو�ضعان ال ي�شتبهان بغريهما ف�أثبتهما الب�صري و�ص ًال على �أ�صل
ِّ
	املو�ضع اخلام�س :كلمة (يهدين) من قوله تعاىلَ} :وقُْلَعَسىَأنيَْهِديَِنَربي{
[الكهف.]24:
�أثبت الب�صري الياء يف كلمة (يهدين) يف �سورة الكهف دون الق�ص�ص لأن
الناظم قيد املو�ضع بال�سورة ،ولو مل يفعل ذلك ل�شمل قوله املو�ضعني .
�أما مو�ضع الق�ص�ص فكل القراء يثبت ياءه لأجل امل�صاحف كما ذكر ال�شاطبي
ذلك بقوله:
} {12جملة ت�أ�صيل العلوم

َويف ن َْرتَعِ ي خُ ْل ٌف زَكاَ َو َجمِ ي ُع ُه ْم
		
َ ()1
ات تحَ ْ َت ال َّن ْم ِل يَ ْهدِ يَنِي تَال
					الإِ ْث َب ِ
للهَُّ

	املو�ضع ال�ساد�س:كلمة (املهتد) من قوله تعاىلَ} :منيَْهِد ا َفُهَو مْالُْهَتِد{
[الكهف.]17:
�سبق بيان هذه الكلمة عند الكالم على نظريتها يف �سورة الإ�سراء ،وما قيل يف
تلك يقال يف هذه ،واهلل �أعلم بال�صواب.
وقول الناظم (ح�صال) يريد �أن هذه الياءات ثبتت يف �سورة الكهف ؛لأن
معنى ح�صل ال�شيء ثبت وبقي.
ن :وت َ َّت ِب َعن ط َه َح َوى البادِ َح ُّجهم
		
اجلواب َ�سبا ال ُعال
					تمُ دونني منل
ِ
�ش :ذكر الناظم يف هذا البيت �أربع ياءات مما يثبتها الب�صري ،وهي :تتبعن
،والباد،ومتدونني،واجلواب .و�إليك بيانها:
َ
َ
َ
	املو�ضع الأول :كلمة (تتبعن) من قوله تعاىل} :ألاَّ تََّتبَِعِن أَفَعَصيْ َت أْمرِي{
[طه.]93:
نَّبي الناظم مو�ضعها زيادة يف البيان ولي�س قوله(:تتبعن طه) قيد �إذ �إنها ال
ت�شتبه بغريها.
	املو�ضع الثاين:كلمة (الباد) من قوله تعاىلَ} :سَواء الَْعاكِ ُف فِيهِ َوالَْبادِ{
[احلج.]25:
�أخرب الناظم �أن الب�صري يثبت الياء و�صال يف هذه الكلمة على �أ�صل
مذهبه،وهي كذلك ك�سابقتها ال ت�شتبه بغريها �إذ ال يوجد يف القر�آن غريها ،و�إمنا نَّبي
مو�ضعها زيادة للبيان وت�سهيال ملن وقف على نظمه.
	املو�ضع الثالث:كلمة (متدونن) من قوله تعاىلَ} :ق َ
الَأمُتُِّدونَِنمِبَاٍل{ [النمل.]36:
�أثبت الب�صري الياء يف هذه الكلمة و�ص ًال كما هو معلوم ،وهي كما بني الناظم
يف �سورة النمل ،ولي�س غريها يف القر�آن.
 -1حرز الأماين ووجه التهاين ،البيت رقم (.)441
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	املو�ضع الرابع :كلمة (اجلواب) من قوله تعاىل} :يَْعَملُ َ
ونلَُه َمايََشاُء مِن
يل َوجَف َ جَْ
اعَملُوا َ
حََّ
َاُووَد ُشْكراًَوَقلِيٌل مْن
آل د
ات ْ
اسَي ٍ
ماِر َ
اب َوقُُدوٍر َّر ِ
يب َومَتَاثَِ ِ ٍ
ان كالَو ِ
ِّ
ِي َّ ُ
ِعَبادَ
ور{ [�سب�أ.]13:
الشك ُ

وهذا �آخر ما ذكره الناظم يف هذا البيت للب�صري من الياءات،ولي�س لها نظري
يف القر�آن الكرمي.
وقوله الناظم (�سبا العال) العال القدر وال�شرف وهو بالهمزة وحذفت هنا
ل�ضرورة ال�شعر ،واملعنى �أن هذه الياءات كائنات يف ال�سورة ذات القدر وال�ش�أن ملا
ذكر فيها من العرب والأحكام.
ٍ
زخرف
غافر َّثم
		
ن:كذا اتِّب ُعوين ٍ
ُ
و�شو َرى اجلوارِ ي واملنادِ ي تَ َق َّبال
					
�ش� :أخرب الناظم يف هذه البيت �أن الب�صري يثبت ثالث ياءات و�ص ًال على
�أ�صل مذهبه ،وهي اتبعوين ،واجلواري،واملنادي،و�إليك تف�صيل ذلك وبيان موا�ضعها
من �سورها:
َ َّ َ
ُ
ِكْم
	املو�ضع الأول والثاين :كلمة (اتبعوين) من قوله تعاىل} :يَا قْومِ اتبُِعوِن أْهد
صَر ٌ
َسبِ َ
اطُّمْسَتقِيٌم{ [الزخرف.]61:
يل اَّلرَشادِ{ [غافر .]38:ومن قوله تعاىلَ} :وَّاتبُِعوِنَهَذا ِ
�أخرب الناظم �أن الب�صري �أثبت الياء يف هذه الكلمة يف مو�ضعني :يف �سورة
غافر ويف �سورة الزخرف .
�أثبت الب�صري الياء يف �سورة غافر و�شاركه فيها ابن كثري وقالون و�أبو جعفر
ويعقوب،و�أما �إثبات الياء يف �سورة الزخرف مما انفرد به �أبو عمرو عن القراء ال�سبعة،
وي�شاركه �أبو جعفر ويعقوب من القراء الع�شرة.
جَْ
	املو�ضع الثالث:كلمة (اجلوار) من قوله تعاىلَ} :ومِْن آيَاتِهِ الَواِر يِف الَْبْحرِ
َكالأَْْعلاَ مِ{ [ال�شورى.]32:
وردت كلمة اجلوار ثالث مرات يف القر�آن الكرمي،فالب�صري �أثبت الياء
و�ص ًال يف واحدة منها ،وهي �سورة ال�شورى وقيدها بها؛وذلك ليخرج املو�ضعني
ال لأجل ال�ساكنني وهما َ} :ولَُه جَْ
الَواِر مْالُ َ
الآخرين ،ف�إن الياء حمذوفة و�ص ً
نش ُ
آت يِف
} {14جملة ت�أ�صيل العلوم

َ لأَْ
ُ
جَْ
َّس{ [التكوير.]16:
الَْبْحرِ كا ْعلاَ مِ{ [الرحمن،]24:وقوله تعاىل} :الَواِر الْكن ِ
َ
ان
َادِ مْالُن
اسَتمِْعيَْوَميُن
	املو�ضع الرابع :كلمة (املناد) من قوله تعاىلَ} :و ْ
َادِمِنَّمك ٍ
يب{ [ق.]41:
َقرِ ٍ
هذه هي الياء الرابعة التي ذكرها الناظم يف البيت ،والتي �أثبتها الب�صري
وفق مذهبه يف الياءاتالزوائد،وقد �أ�شار الناظم �إىل مو�ضعها يف البيت الآتي بقوله
(بقاف).
وقول الناظم( :تقبال) يحث الناظم القارئ �أن ي�أخذ الياء ويتقبلها قبو ًال ح�سناً
ويعمل بها يف �سورتها التي �أ�شار �إليها ،وفق مذهب القارئ يف الياءات الزوائد.
نِ :ب َ
والداع ِت ْل ِوه
الداع
		
قاف ُ
ِ
ويدع ِ
لَ َدى َقم ٍر يَ ْ�س ِري ِبفج ٍر ت َ َك َّمال
					
�ش :ذكر الناظم يف هذه البيت ثالث ياءات زوائد للب�صري ،ثنتني ب�سورة
القمر ،وواحدة ب�سورة الفجر.وبيانها كما يلي:
	املو�ضع الأول والثاين :كلمة (الداع) من قوله تعاىل} :يَْوَميَْدُع َّ
الداعِإِىَل َشْيء
الداع يُق ُ َ
ونَهَذا يومَعسر{ [القمرٍ.]8:
نُُّكرٍ{ [القمر، ]6:وقوله تعاىلُّ} :مْهِطعَِ
نيإِىَل َّ َِ
ول الْكافُِر َ ٌَْ ٌِ
قد �سبق ذكر كلمة (الداع) يف �سورة البقرة ف�إذ ّا ما ذكره الناظم هنا ال ي�شتبه
بغريه ،وتعيني ال�سورة للبيان فقط ولي�س ذلك قيد .
ويقول الناظم �أثبت الياء يف (الداع) للب�صري و�ص ًال يف �أول مو�ضعه من
�سورة القمر،والذي يليه وهو قريب منه.
	املو�ضع الثالث :كلمة (ي�سر) من قوله تعاىلَ} :وَّالليِْلإَِذايَْسرِ{ [الفجر.]4:
قد �سبق بيان �أن الب�صري يثبت من الياءات ما كان و�سطاً يف الكالم،وال يثبت
ما كان ر�ؤو�س الآي �إالَّ مو�ضعني ،هذا املو�ضع و�سبق بيان مو�ضع �سورة �إبراهيم عليه
ال�سالم ،وعنده �أ�شرت �إىل هذا املو�ضع.
وذكر بع�ضهم علة �إثبات هذه لكونها الماً للكلمة ،ور�ؤو�س �آي الفجر ال ياء
فيها فح�سنت امل�شاكلة باحلذف ،وعلة احلذف يف مو�ضع �سورة �إبراهيم عليه ال�سالملما
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يف ذلك من البيان ورفع اللب�س(.)1
وبهذا كملت املوا�ضع املتفق عليها للب�صري �إثباتاً قو ًال واحداً حال الو�صل،و�إليها
�أ�شار الناظم بقوله (تكمال) ،ثم �شرع الناظم يف بيان املوا�ضع املختلف فيها عن الب�صري
–رحمه اهلل تعاىل:-
بنمل َف ْ
قف لَ ُه
		
ن :وذِ ي ِ
ٍ
اخللف �آتانيِ
و�صال
					
بياءٍ �أوِ احذِ ْف ُه �أوِ ا ْف َت َح ُه ُم ِ
�ش� :شرع الناظم يف ذكر املوا�ضع املختلف فيها عن الب�صري ،ويف هذا البيت
للهَُّ
رٌْ مَّا
ذكر املو�ضع الأول،وهو (�آتان)يف �سورة النمل عند قوله تعاىلَ} :فَما آتَانَِي ا َخي
مِّ
آتَ ُاكم{ [النمل.]36:
نَّبي الناظم �أن الب�صري له حال الوقف على هذه الكلمة وجهان ،فله �أن يقف
ب�إثبات الياء الزائدة ،والوجه الثاين له هوحذفها،وهذا هو اخلالف الذي �أ�شار �إليه
الناظم؛ لأن الب�صري مذهبه �إثبات الياء و�ص ًال ،وهنا �أثبتها وقفاً،وب�أي الوجهني قر�أ
القارئ فم�صيب�،أما حال الو�صل فله �إثبات الياء مع فتحها.وقد نظم ال�شاطبي هذه
امل�س�ألة م�صرحا مبو�ضع اخللف فيها بقوله:
َويف ال َّن ْم ِل �آتانيِ َويُ ْف َت ُح َع ْن �أُوِ يل
		
َ ()2
مى َوخِ ُ
					
الف ا ْل َو ْق ِف بَينْ َ ُح ًال َعال
حِ ً
نَ :ف ِب ِّ�ش ْر عِ بادِ ي اف َت ْح وق ِْف ِب ُ�سكونِه
		
الدورِ يَحذِ ُف ُم ْ�س َجال
					
و�س و�أ َّما ُّ
ل�س ٍ
ُ
ثم نَّبي الناظـــــــم املو�ضع الثاين املختلف فيه عن الب�صري ،وهو قوله تعاىل:
}َفَبشْر ِعَبادِ{ [الزُّ َمر.]17:
ِّ
	اختلف راويا الب�صري يف هذه الكلمة،فقر�أ ال�سو�سي ب�إثبات الياء مفتوحة
و�ص ًال و�ساكنة وقفاً�،أما الدوري فحذفها يف احلالني( ،)3وهو الذي �أ�شار �إليه الناظم
بقوله (يحذف م�سجال).
 -1ينظر الدرة الفريدة يف �شرح الق�صيدة .374/2
 -2حرز الأماين ووجه التهاين ،البيت رقم(.)430
 -3ال�شمعة امل�ضية بن�شر قراءات ال�سبعة املر�ضية ،لأبي ال�سعد زين الدين من�صور بن �أبي الن�صر بن حممد الطبالوي ،بتحقيق د .علي
�سيد �أحمد جعفر ،ن�شر مكتبة الر�شد -الريا�ض�،-سنة 1423هـ 2003 -م.577/1.
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ووجه ما ذهب �إليه ال�سو�سي بقراءته �أنه �أتى بالأ�صل �،إذ لي�س هو مبنادى
ف ُتحذف يا�ؤه ،ووجه ما ذهب �إليه الدوري �أنه اتبع الر�سم ،ولي�س يف الر�سم ياء؛
فلذلك حذف.
بالفجر ُث َّم �أهانَنِي
ن :و� ْأك َر َمنِي
		
ِ
َف ْ
حذ ُف ُهما ِل ْلمازِ نيِ ُع َّد �أَ ْع َدال
					
�ش :ثم �شرع الناظم ببيان املو�ضعني الأخريين الذ ْيِّن اخ ُتلف فيهما عن الب�صري،
وهما يف �سورة الفجر ،الأول عند قوله تعاىلَ} :فَيُق ُ
ولَربيَأْكَرَمِن{ [الفجر،]15:والثاين
َ ُ ُ ِّ َ
َ
عند قوله تعاىل} :فَيقولَربي أَهانِن{ [الفجر.]16:
واخللف الذي ورد عن الب�صري هنا هو حذف الياء �أو �إثباتها،والوجه الذي
رجحه الناظم هو حذف الياء،وقد جارى الناظم بقوله الإمام ال�شاطبي يف حرزه،
واقتب�س عبارته ،يقول ال�شاطبي مبيناً مذهب الب�صري يف هاتني الزائدتني:
َو�أَ ْك َر َمنِي َم ْع ُه �أَ َهان َِن ِ�إ ْذ َه َدى
		
َ()1
َو َح ْذ ُف ُهماَ ِل ْل َمازِ نيِ ُع َّد �أَ ْع َدال
					
والوجهان ثابتان عن الب�صري ،وقد روى اليزيدي عن الب�صري قوله":ما �أبايل
كيف قر�أت بالياء �أم بغري ياء يف الو�صل،ف�أما يف الوقف فعلى الكتاب"(.)2
و�أي�ضاً روى اليزيدي عن �أبي عمرو �أنه قال�":أكرمنو�أهانن بغري ياء يف الو�صل
والوقف ،لأنه ر�أ�س �آية"(.)3
والن�ص الأخري عن الب�صري فيه ترجيح احلذف ،كما هو مذهب الب�صري يف
الياءات التي تكون ر�أ�س �آية ،وقال الداين مرجحاً وجه احلذف ":وبذلك قر�أت ،وبه
�آخذ"(.)4
وذكر ابن اجلزري الوجهني يف الن�شر وعلق عليهما بقولهَ ":وا ْل َو ْج َهانِ
َم ْ�ش ُهو َرانِ َع ْن �أَ ِبي َع ْم ٍرو َوال َّتخْ ِي ُري �أَ ْكثرَ ُ َوالحْ َ ْذ ُف �أَ�شْ َه ُر"(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

امل�صدر ال�سابق ،البيت رقم (.)429
الدرة الفريدة .360/2
امل�صدر ال�سابق .360/2
التي�سري يف القراءات ال�سبع،للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد بن عثمان بن �سعيد بن عمرو الداين،ن�شر  /دار الكتاب العربي
 بريوت – ط2،1404/هـ1984 /م�.ص.140:الن�شر يف القراءات الع�شر .425/3
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ف�إذاً الأخذ بالوجهني جائز عن الب�صري فب�أي الوجهني قر�أ القارئ فم�صيب،
واهلل تعاىل �أعلم.
و�إىل هنا انتهى الناظم من ذكر الياءات التي �أثبتها الب�صري اتفاقاً واختالفاً،ثم
ختم نظمه بقوله:
نَ :و َقد مََّّت ن َْظمِ ي حامِداً و ُم َ�صلِياً
		
امل�ص َط َفى والآلِ خَ ْت َماً و�أَوَّال
					
َع َلى ْ
�ش :يذكر الناظم �أنه قد فرغ من نظمه و�أمته ،ويحمد اهلل على هذا التمام
،وي�صلي على النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم،-وعلى �آله يف اخلتام ،ويف بادئ نظمه.
النظم  :هو اجلمع ثم ا�ستعمل و�صار علماً على الكلمات التي انتظمت �شعراً(.)1
اخلامتـــــــــة
	احلمد هلل الذي �أمتَّ يل ما �أردت من �شرح منظومة ياءات الزوائد على مذهب
الإمام �أبي عمرو الب�صري للن�شار ،ف�أ�شكر اهلل على نعمه ،و�أطلبه املزيد من ف�ضله،ويف
نهاية البحث تو�صلت �إىل عدة نتائج وتو�صيات �أجملها يف الآتي:
• مل يخرج الناظم يف نظمه عن طريق ال�شاطبي وال �أ�صله التي�سري،بل كان ر�أيه
موافقا لهما يف جميع الياءات املذكورات.
• هناك بع�ض املوا�ضع يف النظم فيها لب�س �إذ مل يكن التقيد كافياً لبيان املو�ضع
املراد فا�شتبه بغريه.
• منهج امل�ؤلف يف نظمه �أنه ذكر الياءات املتفق عليها،ثم ذكر املختلف فيه.
• يقتب�س الناظم يف نظمه �أحياناً بالن�ص ممن �سبقه من العلماء.
و�أخرياَ �أو�صي �إخوتي الباحثني مبا يلي:
• حتقيق الرتاث الإ�سالمي والتنقيب عما فيه من الدرر والكنوز �إذ ال زالت هناك
خمطوطات يف بع�ض العلوم مل تر النور.
• ت�سهيل كتب الأقدمني بال�شرح والتحليل والتعليق حتى تكون يف متناول يد
الأجيال املتعاقبة.
�	-1إبراز املعاين من حرز الأماين �إبراز املعاين من حرز الأماين ،للإمام عبد الرحمن بن �إ�سماعيل �أبي �شامة ،بتحقيق ال�شيخ حممود عبد
اخلالق جادو،ن�شر كلية القر�آن الكرمي باجلامعة الإ�سالمية-املدينة املنورة�-سنة الطبع 1413هـ� .ص.108:
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امل�صادر واملراجع:

�أو ًال:
• القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن الإمام عا�صم،طبعة جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف.
ثاني ًا:
• �إبراز املعاين من حرز الأماين ،للإمام عبد الرحمن بن �إ�سماعيل �أبي �شامة
،بتحقيق ال�شيخ حممود عبد اخلالق جادو،ن�شر كلية القر�آن الكرمي باجلامعة
الإ�سالمية-املدينة املنورة�-سنة الطبع 1413هـ.
• حتبري التي�سري يف القراءات الع�شر،البن اجلزري �شم�س الدين حممد بن حممد
بن علي بن يو�سف،بتحقيقد�.أحمد حممد مفلح الق�ضاة،ن�شر  :دار الفرقان -
الأردن  /عمان – ط�1/سنة  2000م.
• تقريب املعاين ،ل�سيد ال�شني �أو الفرج ود.خالد حممد العلمي،ن�شر مكتبة دار
الزمان ،ط� 9/سنة 2013م.
• التي�سري يف القراءات ال�سبع،للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد بن عثمان بن
�سعيد بن عمرو الداين،ن�شر  /دار الكتاب العربي  -بريوت – ط2،1404/هـ/
1984م.
• حرز الأماين ووجه التهاين للإمام �أبي القا�سم ال�شاطبي،بتحقيق حممد متيم
الزعبي،ن�شر دار الغوثاين للدرا�سات القر�آنية،ط�5/سنة 2010م.
• الدرة الفريدة يف �شرح الق�صيدة البن النجيبني الهمذاين ،بتحقيق جمال
حممد طلبة ال�سيد ،ن�شر مكتبة املعارف،ط�، 1/سنة 2012م.
• �شرح طيبة الن�شر لأبي القا�سم حممد بن حممد بن حممد النويري ،بتحقيق
جمدي حممد �سرور ،ن�شر دار الكتب العلمية –بريوت-ط� 2/سنة 2009م.
• ال�شمعة بن�شر قراءات ال�سبعة املر�ضية ،لأبي ال�سعد زين الدين من�صور بن �أبي
الن�صر بن حممد الطبالوي ،بتحقيق د .علي �سيد �أحمد جعفر ،ن�شر مكتبة
الر�شد -الريا�ض�،-سنة 1423هـ 2003 -م.
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•
•
•
•
•
•
•

طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر للإمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد
اجلزري ،بتحقيق حممد متيم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى-جدة� -سنة الن�شر
1994م.
غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ملحمد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،بتحقيق
ال�شيخ جمال الدين حممد �شرف ،وال�شيخ جمدي فتحي ال�سيد ،ن�شر دار
ال�صحابة للرتاث بطنطا ،ط� 1/سنة 2009م .
كنز املعاين يف �شرح حرز الأماين ووجه التهاين ،لإبراهيم بن عمر بن �إبراهيم
اجلعربي ،بتحقيق فرغلي �سيد عرباوي ،ن�شر مكتبة �أوالد ال�شيخ للرتاث،ط1/
�سنة 2011م.
جمموعة من املتون املهمات يف التجويد والقراءات والر�سم وعد الآيات ،بتحقيق
جمال ال�سيد رفاعي،ن�شر مكتبة الإميان بالقاهرة ،ط�، 1/سنة 2007م.
منتهى الأماين وامل�سرات يف علوم القراءات ،ل�شهاب الدين �أحمد بن حممد
بنعبد الغني الدمياطي ،بتحقيق �أن�س مهرة ،ن�شر  /دار الكتب العلمية – لبنان،
ط�1/سنة ـ1998م.
معرفة معرفةالقراء الكبار على الطبقات والأع�صار،ملحمد بن �أحمد بن عثمان
الذهبي  ،بتحقيق :ب�شار عواد معروف � ,شعيب الأرنا�ؤوط � ,صالح مهدي
عبا�س،ن�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت -ط� 1/سنة 1404هـ.
الن�شر يف القراءات الع�شر ،ل�شم�س الدين �أبي اخلري ابن اجلزري ،حممد بن
حممد بن يو�سف بتحقيق  :علي حممد ال�ضباع ن�شر :املطبعة التجارية الكربى،
ط/بدون.182/2.
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عـــدل اهلل َّ
السلــف واخللــف
جل وعال  -بـني َّ(ميـــــــــــزان اآلخــــــــــــرة أمنوذجـــــــــــــاً)
د .حممد علي �سلمان الو�صابي()1

امل�ستخل�ص
تناول هذا البحث ق�ضية عقائدية من �أهم الق�ضايا العقائدية عند ال�سلف
ال�صالح �أال وهي ق�ضية عدل اهلل  -تعاىل  -والتي تعد �إحدى �صفاته � -سبحانه
الثابتة له يف الكتاب وال�سنة ،مثلها مثل غريها من ال�صفات التي يثبتها ال�سلفال�صالح وفقاً للن�صو�ص الثابتة يف ذلك ،بخالف ما هو يف عقيدة اخللف  -يف
مقابل ال�سلف �-إذ�إنهم ينفون �صفة عدل اهلل  -تعاىل -كما ينفون بقية �صفات
اهلل  -تعاىل � -أو يت�أولونها مبا ال يتنا�سب مع الن�صو�ص ،ومعلوم ما يتبع ذلك
منن التعطيل -ونحوه  -ل�صفاته  -جل وعال.
وقد جعل الباحث ميزان يوم القيامة �أمنوذجاً حياً على عدل اهلل -
�سبحانه وتعاىل -مع بيان عقيدة ال�سلف واخللف يف ميزان الآخرة ،وفقاً
للن�صو�ص ال�شرعية.
مقدمــــــة
	احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ونعوذ باهلل من �شرور
�أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا  ،من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له،
ون�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ون�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله،
تركنا على املحجة البي�ضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها �إال هالك �أما بعد:
 -1الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم العقيدة واملذاهب املعا�صرة ،جامعة امللك خالد �-أبها -اململكة العربية ال�سعودية.
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فقد ثبت يف ال�صحيحني �أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :فمن يعدل
�إذا مل يعدل اهلل ور�سوله رحم اهلل مو�سى قد �أوذي ب�أكرث من هذا ف�صرب»(.)1
ف�إن اهلل � -سبحانه  -عادل ي�ضع الأ�شياء موا�ضعها ،وفقاً ملا تقت�ضيه حكمته
وعدله ،فال جزاء �إال حلكمة وعدل منه � -سبحانه  -وهو مع عدله خالق لأفعال
العباد خريها و�شرها ،خالق للجور والظلم و�إن كان غري حمبوب له وال مراد
لذاته ،قال اهلل تعاىلَ}:وَخَلَقُكَّل َشْيءَفَقَّدَرهُتَْقدِيًرا{[،الفرقان ،]2 :وقال اهلل تعاىل:
}اللهَُّ َخالُقُكل َشيء{[،الزمرٍ .]62 :
ِ
ْ
ِّ
ٍ
وقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و �سلم �« :-إن اهلل خالق كل �صانع
و�صنعته»(،)2ومع ذلك فله العدل املطلق ،قال اهلل تعاىلَ}:ولاَ يَْظلُِم َربَُّ
ك
َأَحدًا{[،الكهف� ،آية ،]49 :فال رب �سواه وال خالق غريه.
ويف هذا البحث املو�سوم بـ(عدل اهلل بني ال�سلف واخللف) يتناول
الباحث �صورة من �أعظم �صور العدل الإلهي �أال وهي ق�ضية العدل يف ميزان
الآخرة بني ال�سلف واخللف� ،سائال اهلل العلي القدير التوفيق وال�سداد.
مو�ضوع البحث:
يتناول البحث عدل اهلل – تعاىل – ومدى �صحة هذه العقيدة من
عدمها عند كل من ال�سلف واخللف.
م�شكلة البحث:
تتمثل م�شكلة البحث يف معرفة ما عليه اخللف من عقيدة يف عدل
اهلل  -تعاىل –ومدى موافقتها للن�صو�ص الثابتة ،و�أي�ضاً مدى موافقتها لعقيدة
ال�سلف يف ذلك.
�أ�سئلة البحث:
�س :ما هي عقيدةال�سلف واخللف يف عدل اهلل تعاىل؟
�	-1أخرجه البخاري يف ال�صحيح ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل اجلعفي ،حتقيق وتعليق :م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،
اليمامة ،بريوت( ،ط1407 3ه1987 -م) ،1134 /3( ،رقم ،)2981 :و م�سلم يف ال�صحيح  ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني
الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،739 /2( ،رقم.)1062 :
�	-2أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري (ت 405ه) ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط1411 ،1ه 1990-م) ( ،85 /1رقم  ،)85وقال الذهبي قي التلخي�ص بهام�ش امل�ستدرك :على
�شرط م�سلم.
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�س :هل ال�سلف واخللف يثبتون عدل اهلل تعاىل؟
�س :ما مدى �صحة عقيدة اخللف يف عدل اهلل تعاىل؟
�أهداف البحث و�أ�سباب اختياره:
�أو ًال :معرفة عقيدة ال�سلف واخللف يف عدل اهلل �سبحانه.
ثاني ًا :بيان العقيدة ال�صحيحة يف عدل اهلل تعاىل.
ثالث ًا� :إظهار ما قد ي�شوب عقيدة اخللف من خمالفات يف عدل اهلل  -تعاىل -
ومناق�شتهم ،والرد عليهم ،وبيان العقيدة ال�صحيحة يف ذلك.
�أهمية البحث:
تظهر �أهمية البحث من خالل الآتي:
�أو ًال� :أنه تناول عدل اهلل – جل وعال – عند ال�سلف واخللف ،كون ذلك من
�أهم م�سائل العقيدة.
ثاني ًا :تقدمي ر�ؤية وا�ضحة عن عدل اهلل – جل وعال – املطلق يف كل �شيء.
منهج البحث:
	املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الو�صفي التحليلي.
نتائج البحث:
�أو ًال� :سالمة عقيدة ال�سلف يف �إثبات عدل– تعاىل – و�إثبات كل ما يتعلق
بذلك وفقاً للأدلة ال�سمعية والعقلية والإجماع ،وهو حكم عدل ي�ضع الأ�شياء
موا�ضعها.
ثاني ًا� :أن من عقيدة الأ�شعرية �أن اهلل – تعاىل – عادل يف جميع �أفعاله� ،ساءنا
ذلك �أم �سرنا.
ثالث ًا� :أن عقيدة ال�شيعة يف عدل اهلل – �سبحانه – �أن اهلل عادل ،وال يعذب �أحدا
�إال بذنب ،والعدل يف مقابل اجلور من �أ�صول الدين عندهم؛حيث ينكرون
ميزان الآخرة.
رابع ًا� :أن عقيدة املعتزلة يف عدل اهلل – تعاىل – مرتبطة بعقيدتهم يف خلق
�أفعال العباد.
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من �أهم التو�صيات:
يو�صي الباحث بالآتي:
�أو ًال� :ضرورة البحث فيامل�سائل العقديةاملرتبطةبعدل اهلل –تعاىل–عند ال�شيعة.
ثاني ًا� :ضرورة البحث يف امل�سائل العقائدية املختلفة التي تبنتها املعتزلة يف
العدل ك�أ�صل من �أ�صولهم اخلم�سة.
الكلمات الدالة (املفتاحية):
عدل اهلل ،عقيدة ،ال�سلف ،اخللف ،الفرق.
الدرا�سات ال�سابقة:
من الدرا�سات ال�سابقة التي وجدها الباحث ،ر�سالة ماج�ستري بعنوان
"العدل الإلهي يف الثواب والعقاب عند ال�سلف والرد على املعتزلة
والأ�شاعرة".
مقدمة من الطالبة /مواهب بنت علي من�صور فرحان� ،إىل كلية الدعوة
و�أ�صول الدين ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية� ،سنة
2004م.
تتكون الر�سالة من ثالثة �أبواب وهي كالآتي :الباب الأول :املذاهب يف العدل
الإلهي وعالقته ب�أمور االعتقاد ويحتوي على ف�صلني .الباب الثاين :العدل
الإلهي يف احلياة الدنيا ويحتوي على ثالثة ف�صول.الباب الثالث :العدل
الإلهي يف الآخرة ويحتوي على خم�سة ف�صول.
ويحتوي كل ف�صل على مباحث ،وكل مبحث ي�شتمل على م�سائل
وتفريعات متعددة ،وختمت الباحثة الر�سالة بخامتة وفهار�س عامة.
وقد تكلمت الباحثة يف الف�صل الثالث وهو بعنوان( :العدل الإلهي
يف حما�سبة العباد يوم القيامة) عن ميزان الآخرة يف مبحث واحد مقت�صرة
يف ذلك على التعريف به يف اللغة واال�صطالح ،ثم مذهب املعتزلة يف امليزان
فقط.
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ويتميز بحث عدل اهلل  -تعاىل  -بني ال�سلف واخللف (ميزان الآخرة
�أمنوذجاً) بالآتي:
�أو ًال :بيان عقيدة ال�سلف يف عدل اهلل – �سبحانه – بالإ�ضافة �إىل بيان عقيدتهم
يف ميزان الآخرة ،ملتزماً يف ذلك اال�ستدالل بالأدلة ال�صحيحة والثابتة من
ال�سنة النبوية املطهرة.
ثاني ًا :بيان عقيدة اخللف يف عدل اهلل � -سبحانه  -بالإ�ضافة �إىل بيان عقيدتهم
يف ميزان الآخرة ،وقد اكتفى الباحث يف مبحث اخللف بدرا�سة الأ�شاعرة،
وال�شيعة ،واملعتزلة ،ثم التعقيب والرد عليهم.
خطة البحث:
ت�ضمنت خطة البحث ثالثة مباحث ،وا�شتمل كل مبحث على عدد من
املطالب مبينة يف الآتي:
املبحث الأول :التعريفات وفيه �أربعة مطالب:
	املطلب الأول :تعريف العدل لغة وا�صطالحاً.
	املطلب الثاين:تعريف ال�سلف لغة وا�صطالحاً.
	املطلب الثالث :تعريف اخللف لغة وا�صطالحاً.
	املطلب الرابع :تعريف امليزان لغة وا�صطالحاً.
املبحث الثاين :عدل اهلل -تعاىل–عند ال�سلف وفيه مطلبان:
	املطلب الأول :العدل يف عقيدة ال�سلف.
	املطلب الثاين :امليزان يف عقيدة ال�سلف.
املبحث الثالث :عدل اهلل -تعاىل-عند اخللف وفيه ثالثةمطالب:
	املطلب الأول:عدل اهلل  -تعاىل  -يف عقيدة الأ�شاعرة.
	املطلب الثاين:عدل اهلل -تعاىل -يف عقيدة ال�شيعة.
	املطلب الثالث:عدل اهلل -تعاىل -يف عقيدة املعتزلة.
اخلامتة:وحتتوي على �أهم النتائج والتو�صيات.
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املبحث الأول
التعريفات
املطلب الأول
تعريف عدل اهلل– تعاىل –يف اللغة واال�صطالح
�أو ًال :العدل يف اللغة:
عدل عليه يف الق�ضية
هو الق�صد يف الأمور وهو خالف اجلور ،يقالَ :
فهو عادل ،وفالن من �أهل املعدلة؛ �أي من �أهل العدل(.)1
وال َع ْد َل بفتح العني :ما عادل ال�شيء من غري جن�سه ،وبالك�سر :املثل،
تقول :عندي عدل غالمك� ،إذا كان غالماً يعدل غالماً ،وعندي َ
عدل �شاتك،
�أي �شاة تعدل �شاة.
وال َع ْد ُل من النا�س :املر�ضي يف قوله وحكمه ،ورجل عدل بينِّ العدل
قال اهلل تعاىلَ} :وَأْشهُِدواَذَوْيَعْدٍلمِْنُكْم{[،الطالق.]2 :
والعدل احلكم باحلق ،يقال عدل احلاكم يف احلكم يعدل عد ًال� ،أي يق�ضي
باحلق ويعدل ،وهو َح َكم عادل من قوم ُعدول(.)2
والعدل على �أربعة �أوجه:
َ
ُ
الأول :العدل يف احلكم :قال اهلل تعاىلَ}:وإِْن َحكْم َ
احكْم بَيَْنُهْم
ت َف ْ
بِالْقِْسط{[،املائدة.]42 :
الثاين :العدل يف القول :قال اهلل تعاىلَ}:وإَِذاقُلْتُْمَف ْاعدِلُواَولَْوَك َانَذاقُْربَى{[،الأنعام.]152 :
الثالث :العدل مبعنى الفدية :قال اهلل تعاىلَ}:ولاَ يُْقَبُلمِْنَهاَعْدٌل{[،البقرة� ،]123 :أي
ال يُقبل منها فدية.
ِين
الرابعِّ:العدل مبعنى الإ�شراك باهلل – جل وعال  :-قال اهلل تعاىل}:ثَُّم الَّذَ
ِلُ َ
َكَفُروابَِربهِْميَْعد
ون{[،الأنعام� ،]1 :أي ي�شركون(.)3

 -1تاج العرو�س من جواهر القامو�س� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،ط4،1990م) (،)39 ،38 /6
امل�صباح املنرييف غريب ال�شرح الكبري للرافعي� ،أحمد بن علي الفيومي املقري (ت 770ه) ،املكتبة العلمية ،بريوت (.)396 /2
 -2تاج العرو�س ،اجلوهري ( ،)39 /6ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري (ت 711ه) ،دار �صادر ،بريوت،
(ط ،)430/11 ،1امل�صباح املنري ،الفيومي (.)396 /2
 -3تاج العرو�س ،اجلوهري (،)39 /6ل�سان العرب ،ابن منظور .430/11
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ثانياً :العدل يف اال�صطالح:
للعدل يف اال�صطالح العديد من املعاين من �أهمها:
�أو ًال� :أنالعدل :و�ضع ال�شيء يف مو�ضعه(.)1
ثانياً� :أن العدل :عبارة عن الأمر املتو�سط بني طريف الإفراط والتفريط(.)2
املطلب الثاين
تعريف ال�سلف يف اللغة واال�صطالح
�أو ًال :ال�سلف يف اللغة:
ي�أتي يف اللغة على معانٍ من �أهمها:
�أن ال�سلفما تقدم و�سبق ،يقال� :سلف ي�س ُل ُف �سلفاً و�سلوفاً �أي :تقدم
و�سبق ،وكلعمل �صالح يقدمه الإن�سان فهو �سالف.
فال�سلف القوم املتقدمون يف ال�سري،قال اهلل تعاىلَ } :ف َج َع ْل َنا ُه ْم َ�س َل ًفا
ين{[،الزخرف� ،]56 :أي متقدمني ليتعظ بهم املت�أخرون.
َو َمثَلاً ل ِْلآخِ ِر َ
و�سلف الرجل :املتقدمون عليه من �آبائه وذوي قرابته ،باملوت �أو
الزمن ،ولذلك �سمي ال�صدر الأول من التابعني ال�سلف ال�صالح(.)3
ثانياً :ال�سلف يف اال�صطالح:
لل�سلف يف اال�صطالح تعريفات كثرية� ،أ�شملها�أنهم"ال�صحابة-ر�ضي
اهلل عنهم -والتابعون وتابعو التابعني؛ �أي القرون الثالثة التي �أثبت لها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم اخلريية"(.)4
قلت :وميكن تعريف ال�سلف يف اال�صطالح� :أنهم القرون الثالثة
الأوىل من ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم  -والتابعني وتابعي التابعني الذين �أثبت
-1
-2
-3
-4

رفع ال�شبهة وال َغ ْرر عمن يحتج على فعل املعا�صي بالقدر ،مرعي بن يو�سف بن �أبي بكر بن �أحمد بن �أحمد بن �أبي بكر بن يو�سف
بن �أحمد الكرمي ،حتقيق� :أ�سعد حممد املغربي ،دار حراء ،مكة املكرمة( ،ط1410 ،1هـ).)54 /1( ،
التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين (ت 816ه) ،دار الكتاب العربي ،بريوت( ،ط1405 ،1هـ) ( ،)191/1التعاريف،
حممد عبد الر�ؤوف املناوي (ت 1031هـ) ،حتقيق /حممد ر�ضوان الداية ،دار الفكر املعا�صر ،دار الفكر ،بريوت ،دم�شق( ،ط،1
1410هـ).)506/1( ،
ل�سان العرب ،ابن منظور  ،158 /9تهذيب اللغة ،حممد بن �أحمد الأزهري (ت 370هـ) ،حتقيق /حممد عو�ض مرعب ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت (ط2001 ،1م) ( ،)299 /12كتاب الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية� ،أبو البقاء �أيوب بن
مو�سى احل�سيني الكفومي ،حتقيق /عدنان �إدري�س وحممد امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ( 1419هـ1998 -م).)494/1( ،
املفيد يف مهمات التوحيد ،عبد القادر بن حممد عطا �صويف� ،أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض (ط1428 ،1هـ).)28 /1( ،
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لهم النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم – اخلريية ،بقوله« :خري النا�س قرين ثم الذين
يلونهم ثم الذين يلونهم»( ،)1وكل من جاء بعدهم و�سار على نهجهم واقتدى
�أثرهم قو ًال وعم ًال واعتقاداً ،ظاهراً وباطناً� ،إىل يوم الدين.
املطلب الثالث
تعريف ا َخل َلف يف اللغة واال�صطالح
�أو ًال :ا َخل ْلف يف اللغة:
بتحريك اخلاءو�سكون الالم ،كل من يجيء بعد من م�ضى ،يقال :خَ َل ْفته
�أي جئت بعده،والأ�شهر �أن ا َخل َلف بالفتح يف اخلري وبال�سكون يف ال�شر ،يقال:
َْ ٌ َ
خَ َلف ِ�صدق ،وخَ ْلف �سوء ،قال اهلل تعاىلَ} :فَخَل َ
ف أَض ُ
اعوا
دِهْم خل
ف مِْنبَْعِ
الصلاَ ةَ{[،مرمي ،]59 :فهم خَ ْلف �سوء ال حمالة.
َّ
وا َخل َلف بفتح اخلاء والالم الولد ال�صالح يبقى بعد الإن�سان،وقد يكون
بالفتح يف الطالح� -أي�ضاً  -فيقال :بئ�س ا َخللف هم ،وا َخل ْلف بال�سكون الولد
الطالح،وقد يكون بال�سكون يف ال�صالح �أي�ضاً .ويقال :خلف �صدق ،وخلف
�سوء ،ومعناهما جميعا :القرن من النا�س.
وا�ستخلف فالناً من فالن �أي جعله مكانه ،قال اهلل تعاىلَ}:وَق َ
وسى
الُم َ
َ
ار َ
ون ْاخلُْفيِنيِفَقْومِي{[،الأعراف� ،]142 :أي كن خليفتي(.)2
خيهَِه ُ
لأِ ِ
ثانياً :اخللف يف اال�صطالح:
للخلف يف اال�صطالح العديد من التعريفات من �أ�شملها:
 �أن اخللف يف مقابل ال�سلف �شرعاً" :هم كل من ُرمي ببدعة مكفرة �أومف�سقة و ُذم من الأمة �شخ�صاً �أو معتقدً ا"(.)3
 وقيل اخللف :هم"كل من يجيء بعد من م�ضى"(.)4�	-1أخرجه البخاري يف ال�صحيح ،باب :ال ي�شهد على �شهادة جور �إذا �أ�شهد ( ،938 /2رقم  ،)2509وم�سلم يف ال�صحيح ،باب :ف�ضل
ال�صحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( ،1962 /4رقم.)2533:
 -2اجلامع لأحكام القر�آن ،لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد القرطبي (املتوفى671 :هـ) ،حتقيق� /:أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار
الكتب امل�صرية ،القاهرة( ،ط1384 :2هـ 1964 -م) ( ،)277 /7ل�سان العرب ،ابن منظور ( ،)82 /9تاج العرو�س ،مرت�ضى الزبيدي
( ،)246 ،245 /23املعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى و�آخرين ،حتقيق /جممع اللغة العربية ،دار الدعوة (،)251 /1القامو�س
الفقهي لغة وا�صطالحا ،د� /سعدي �أبو حبيب ،دار الفكر .دم�شق� ،سورية( ،ط1408 :2هـ 1988 -م).)121 /1( ،
 -3الفوائد الع�شر من حديث حذيفة كان النا�س ي�س�ألون ر�سول اهلل عن اخلري وكنت �أ�س�أله عن ال�شر ،خليل بن �إبراهيم العبيدي ( ط:1
1429هـ) (.)32 /1
 -4القامو�س الفقهي� ،أبو حبيب �سعدي.)120 /1( ،
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املطلب الرابع
تعريف امليزان يف اللغة واال�صطالح

�أوال :امليزان يف اللغة:
من الفعل وزن ،والوزن مبعنى ال ِّثقَل وا ِخل َّفة ،وجمعه موازين ،قال اهلل
تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِ{[،الأنبياء ،]47 :وامليزان :الآلة التي توزن
بها الأ�شياء ،والوزن �سِ ْنجته من احلجارة �أو احلديد ونحوها(.)1
ثانياً :ميزان الآخرة يف اال�صطالح:
هو ما ي�ضعه اهلل  -تعاىل  -يوم القيامة لوزن �أعمال العباد ،وهو غري
العدل(.)2
املبحث الثاين
عدل اهلل – تعاىل – يف ميزان الآخرة عند ال�سلف
املطلب الأول
عدل اهلل  -تعاىل-يف عقيدة ال�سلف
�إن عدل اهلل  -جل وعال -من �صفاته التي �أخرب عنهاو�أمر بها يف كتابه
للهََّ ْ
و�أكد عليها يف �آيات كثرية كقوله تعاىل} :إَِّن ا يَأُمُربِالَْعْدلَِوإْالِْحَساِنَوإَِيتاء ذِي
ِ
الُْقْربَى{[،النحل.]90 :
وقد "اتفق امل�سلمون و�سائر �أهل امللل على �أن اهلل عدل قائم بالق�سط
ال يظلم �شيئاً ،بل هو منزه عن الظلم"( ،)3ل ّأن"الظلم و�ضع ال�شيء يف غري
مو�ضعه ،والعدل و�ضع كل �شيء يف مو�ضعه،وهوحكم عدل ي�ضع الأ�شياء
موا�ضعها ،وال ي�ضع �شيئاً �إال يف مو�ضعه الذي يُنا�سبه ،وتقت�ضيه احلكمة
والعدل"(.)4
-1
-2
-3
-4

ل�سان العرب ،ابن منظور ،)446 /13( ،تاج العرو�س ،الزبيدي ( ،)254 /36تهذيب اللغة ،الأزهري (.)176 /13
جمموع الفتاوى� ،أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت 728هـ) ،حتقيق� /أنور الباز (ط1426 ،3هـ2005 -م) ( ،)302/4غيث
العقيدة ال�سلفية �شرح منظومة احلائية ،خالد بن �إبراهيم ال�صقعبي (1428هـ2007 -م).72 /1
جامع الر�سائل� ،أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت 728هـ) ،حتقيق /حممد ر�شاد �سامل ،دار املدين ،جدة (.)121 /1
النبوات� ،أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية (ت728 :هـ) ،حتقيق /عبد العزيز بن �صالح الطويان،
�أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض( ،ط1420 :1هـ 2000-م) .473/ 1
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فهو �سبحانه مو�صوف بالعدل يف فعله ،و�أفعاله كلها جارية على �سنن
العدل ،واال�ستقامة لي�س فيها �شائبة جور �أ�ص ًال ،فهي كلها بني الف�ضل والرحمة،
وبني العدل واحلكمة(.)1
�أقوال النا�س يف عدل اهلل–جل وعال–:قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية(:)2
"الوجه الثالث �أن يقال :النا�س لهم يف عدل اهلل ثالثة �أقوال :قيل :كل ما يكون
مقدوراً فهو عدل ،وقيل :العدل منه نظري العدل من عباده ،وهما قوالن
�ضعيفان ،وقيل :من عدله �أن يجزي املح�سن بح�سناته ال ينق�صه �شيئاً منها وال
يعاقبه بال ذنب"(.)3
قلت :ومن عدل اهلل � -سبحانه �-أن يجزي امل�سيء ب�سيئاته ،فالنار دار
عدله ،وجزائه ،فال�شقي ي�صلى ناراً تلظى،مل ي�صلها ظلماً ،بل ذلك لإظهار
َ
ني َك مْجُ
ني (َ )35مالَُكْم َكيْ َ
الْرِمَِ
َجَعُل مْالُْسلِمِ َ
ف
عدله �-سبحانه-قال اهلل تعاىل}:أَفنْ
حَْ
تُكُم َ
ون{[،القلم ،]36 ،35 :ومن ف�ضله �أن يعفو عن امل�سيء كرماً وتف�ض ًال منه
–�سبحانه -فكل نعمة منه ف�ضل وكل نقمة منه عدل ،وح�سابه حق،وال يظلم
ربك �أحداً قال اهلل تعاىل}:الَْيْوَمجُْتَزىُكُّلنَْف ٍسمِبَاَكَسَب ْت لاَ ُظلَْم الَْيْوَم{[،غافر،]17 :
كْنَكانُواَأنُْفَسُهْميَْظلُِم َ
ون{[،النحل.]118 :
وقال اهلل تعاىلَ}:وَما َظَلْمن ُ
َاهْمَولَِ
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيميةبعدما ذكر عدداً من الآيات " :-ومثل
ينف بها املمتنع الذى اليقبل
هذه الن�صو�ص كثرية ،و معلوم �أن اهلل تعاىل مل ِ
الوجود كاجلمع بني ال�ضدين ف�إن هذا مل يتوهم �أحد و جوده،ولي�س يف جمرد
نفيه ما يح�صل به مق�صود اخلطاب ف�إن املراد بيان عدل اهلل و �أنه ال يظلم �أحداً
اضًراَولاَ يَْظلُِم َربَُّكَأَحدًا{[ ،الكهف،]49 :
كما قال اهلل تعاىلَ} :وَوَجُدواَما َعمِلُوا َح ِ
� -1شرح الق�صيدة النونية ،ابن القيم اجلوزية� ،شرحها د /حممد خليل هرا�س ،دار الكتب لعلمية ،بريوت (ط1424 ،3هـ-
2002م). )106 /2( ،
 -2هو� :أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبلي ولد �سنة 661هـ ـ بحران ،قدم مع والده �إىل دم�شق� ،سمع احلديث
من عدد من علماء ع�صره و�أفتى ودر�س و�صنف ومن م�صنفاته جمموع الفتاوى ومنهاج ال�سنة ،تويف معتق ًال يف قلعة دم�شق �سنة
728هـ ،العرب يف خرب من غرب ،حممد بن �أحمد �أبو عبد اهلل الذهبي (ت 748هـ) ،حتقيق� /أبي هاجر حممد العبد زغلول ،دار الكتب
العلمية ،بريوت( ،ط1405 ،1هـ1985 -م).)84/4( ،
 -3اجلواب ال�صحيح� ،أحمد بن عبد احلليم �أبو العبا�س ابن تيمية (ت 728هـ) ،حتقيق /علي ح�سن نا�صر و�آخرين ،دار العا�صمة،
الريا�ض (ط1414 ،1هـ) (.)103/2
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بل يجازيهم ب�أعمالهم وال يعاقبهم �إال بعد �إقامه احلجة عليهم كما قال اهلل تعاىل:
}َوَماُكنَّاُمَعذبَِني َحَّتىنَْبَع َثَرُسول{[،الإ�سراء.)1("]15 :
ِّ
وباجلملة ف�أفعاله� -سبحانه "-كلها ال تخرج عن العدل واحلكمة
وامل�صلحة والرحمة� ،إذ م�صدره �أ�سما�ؤه احل�سنى فال تفاوت يف خلقه ,وال
عبث ،ومل يخلق خلقه باط ًال ،وال �سدً ى"(.)2
قلت :مـن املعـلوم �ضـرورة�أن اهلل يـحكم بـني عــبادهفي الــدنــيـا
والآخـرة بــعـدلـه،فال يظلم �أحداً ،وال يُح ِّمل �أحــداً وزر �أحــــد،قال اهلل
تعاىلَ}:ولاَ تَْك ِس ُب ُكُّلنَْف ٍس إِلاَّ َعَليَْها َولاَ تَزُِر َواِزَرةٌ وِْزَرأُْخَرى{[ ،الأنـعـام،]164 :
وال يجازي �أحداً بذنبه �أكرث مما ي�ستحق،وال يدع �صاحب حق �إال ويو�صل �إليه
حقه.
املطلب الثاين
ميزان الآخرةيف عقيدة ال�سلف
وميكن تناوله عند ال�سلف من خالملا ي�أتي:
الفرع الأول� :صفة امليزان وحقيقته:
ثبت �أن ميزان يوم القيامة له كفتان،واهلل �أعلم مبا وراء ذلك من
الكيفيات ،فعلينا الإميان مبا �أخربنا به النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم  -من غري
زيادة وال نق�ص(.)3
قلت� :أو ًال�:إن جميع ال�سلف يثبتون ميزاناً حقيقياً بكفتني ول�سان ين�صبه
اهلل –جل وعال -يوم القيامة لوزن �أعمال العباد والأدلة على ذلك كثرية منها
قوله تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَطلَِيْومِ الْقَِياَمةِفَلاَ تُْظَلُمنَْف ٌس َشيْئًا{[،الأنبياء،]47 :
وقوله� -صلى اهلل عليه و�سلم « :-فتخرج له بطاقة فيها �أ�شهد �أن ال �إله �إال
 -1جمموع الفتاوى� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية (.)508 /8
� -2شرح �أ�سماء اهلل احل�سنى يف �ضوء الكتاب وال�سنة� ،سعيد بن علي بن وهف القحطاين ،راجعه ال�شيخ د /عبد اهلل بن عبد الرحمن
اجلربين ،مطبعة �سفري ،الريا�ض (2008م) (.)29 /1
� -3شرح العقيدة الطحاوية ،علي بن علي بن حممد بن �أبي العز الدم�شقي (ت 792هـ) ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت( ،ط1391:4هـ)
ابن �أبي العز (. )404 /1

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{31

اهلل ،و�أن حممداً عبده ور�سوله ،قال :فيقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه
ال�سجالت؟ فيقول� :إنك ال تظلم :فتو�ضع ال�سجالت يف كفة والبطاقة يف
كفة ،فطا�شت ال�سجالت وثقلت البطاقة»( ،)1وقال � -صلى اهلل عليه و�سلم :-
«يو�ضع امليزان يوم القيامة فلو ُوزِ ن فيه ال�سماوات والأر�ض لو�سعت»(.)2
وقال� -صلى اهلل عليه و�سلم « :-ف�إن ال�سماوات والأر�ض وما فيهما لو و�ضعت
يف كفة امليزان ،وو�ضعت ال �إله �إال اهلل يف الكفة الأخرى كانت �أرجح»(.)3
ثاني ًا�:إن الأ�صل حمل الكلمات الواردة يف القر�آن وال�سنة على حقيقتها
املعهودة �إال �إذا قام دليل على �أنها خالف ذلك ،واملعهود عند اجلميع منذ
نزول القر�آن وجميء ال�سنة �أن امليزان ح�سي ،وال يت�ضح الوزن يف امليزان من
حيث الراجح واملرجوح �إال مبيزان ح�سي له ل�سان وكفتان ،واهلل �أعلم.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية":املــيــزان هــو مــايــوزن بـه الأعـمــال ،وهــو
غــري الــعــدل كــمـا دل عــلــى ذلــك الــكـــتــــــاب والـــ�ســـنــــة مـــثــــل قــولـــه
تـــعــــاىلَ} :فَمْنثَُقَل ْتَمَواِزيُنُه{[،الأعرافَ} ،]8 :وَمْن َخَّف ْتَمَواِزيُنُه{[ ،الأعراف،]9 :
وقوله تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِفَلاَ تُْظَلُمنَْف ٌس َشيْئًا{[،الأنبياء.]47 :
وفى ال�صحيحني عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � :-أنه قال«:كلمتان
خفيفتان على الل�سان  ,ثقيلتان يف امليزان ,حبيبتان �إىل الرحمن� ،سبحان اللهّ
وبحمده� ,سبحان اللهّ العظيم»(.)4وقال عن �ساقي عبد اهلل بن م�سعود«لهما �أثقل
يف امليزان من �أحد»(.....)5وهذا و�أمثاله مما يبني �أن الأعمال توزن مبوازين تبني
�	-1أخرجه الرتمذي يف ال�سنن ،حممد بن عي�سى الرتمذي ال�سلمي ،حتقيق� /أحمد حممد �شاكر و�آخرين ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،24 /5( ،رقم  ،)2718وقال �أبو عي�سى :حديث ح�سن غريب ،وابن ماجة ال�سنن  ،حممد بن يزيد ابن ماجة القزويني (ت
275ه) ،حتقيق /حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت ،1337/2( ،رقم  ،)4300وقال الألباين� :صحيح� ،صحيح.
�	-2أخرجه احلالكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري (ت 405هـ) ،حتقيق /م�صطفى عبد القادر
البغا ،دار الكتب العلمية ،بريوت (ط1411 ،1هـ1990 ،م) ( ،629 /4رقم  ،)8739وقال احلاكم :هذا حديث �صحيح على �شرط
م�سلم ومل يخرجاه ،وقال الذهبي يف التلخي�ص :على �شرط م�سلم.
 -3امل�سند� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حنبل ال�شيباين (ت 241هـ) ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،القاهرة ،225 /2 ،وقال �شعيب الأرن�ؤوط �إ�سناده:
�صحيح.
�	-4أخرجه البخاري يف ال�صحيح  ،باب :ف�ضل الت�سبيح ،2352 /5( ،رقم  ،)6043وم�سلم يف ال�صحيح  ،باب :ف�ضل التهليل
والت�سبيح والدعاء ،2072 /4( ،رقم .)2694
�	-5أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند ،420 /1( ،رقم ،)3991 :وقال �شعيب الأرن�ؤوط� :صحيح لغريه وهذا �إ�سناد ح�سن.

} {32جملة ت�أ�صيل العلوم

بها رجحان احل�سنات على ال�سيئات وبالعك�س فهو ما به تبني العدل ،واملق�صود
بالوزن العدل كموازين الدنيا ،و�أما كيفية تلك املوازين فهو مبنزلة كيفية �سائر
ما �أخربنا به من الغيب"(.)1
الفرع الثاين :املوزون:
	اختلف العلماء يف املوزون على ثالثة �أقوال ،ولكل قول �أدلته:
القول الأول� :أن الذي يوزن هي الأعمال،ومن �أدلة هذا القول ما ثبت
يف احلديث �أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :ما من �شيء �أثقل يف
امليزان من ح�سن اخللق»(.)2
ومن �أدلته قوله � -صلى اهلل عليه و�سلم « :-كلمتان خفيفتان على
الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان �إىل الرحمن �سبحان اهلل وبحمده �سبحان
اهلل العظيم»(.)3
وقوله »ثقيلتان يف امليزان «الثقل فيه على حقيقته؛ لأن الأعمال تتج�سم
عند امليزان ،وامليزان هو الذي توزن به �أعمال العباد يوم القيامة  ،والأ�صح �أنه
ميزان حم�سو�س ذو ل�سان وكفتني واهلل –جل وعال -يجعل الأعمال كالأعيان
موزونة �أو يزن �صحف الأعمال(.)4
قلت :ومن �أدلته قوله تعاىلَ} :فَمْنيَْعَمْل مِْثَق َ
الَذَّرةٍَخرْيًايََرهُ (َ)7وَمْنيَْعَمْل
مِْثَق َالَذَّرةٍَشًّرايََرهُ{[،الزلزلة.]8 ،7 :
قال �سعيد بن جبري( )5يف تف�سري الآية":يكتب لكل ب ِّر وفاجر بكل �سيئة
 -1جمموع الفتاوى� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية (.)302 /4
�	-2أخرجه �أبو داود يف ال�سنن� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين (ت 275هـ) ،حتقيق /حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار
الفكر ( ،668 /2رقم ،)4799وقال الألباين� :صحيح� ،صحيح �سنن الرتمذي ( ،363 /4رقم  ،)2003وقال �أبو عي�سى :هذا حديث
غريب من هذا الوجه ،وقال الألباين� :صحيح ،والإمام �أحمد يف امل�سند( ،448 /6 ،رقم ،)27572وقال �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده
�صحيح.
� -3سبق تخريجه.
 -4عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،بدر الدين حممود بن حممد العيني (ت855 :هـ)� ،ضبطه و�صححه /عبد اهلل حممود �سحر،
دار الكتب العلمية ،بريوت (ط1421 ،1هـ2001 -م) ،باب ف�ضل الت�سبيح (.)39 /23
 -5هو� :سعيد بن جبري بن ه�شام الوالبي موالهم ،الإمام احلافظ املقرئ املف�سر� ،أحد الأعالم ،قتل (�سنة 95هـ) .ينظر� :سري �أعالم
النبالء� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد َ
الذ َهبي (ت748 :هـ) ،حتقيق /جمموعة حمققني ب�إ�شراف� /شعيب الأرنا�ؤوط،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ( ط1417 ،11هـ1996 -م).)377 -355 /7( ،
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�سيئة واحدة ،وبكل ح�سنة ع�شر ح�سنات ،ف�إذا كان يوم القيامة �ضاعف
اهلل ح�سنات امل�ؤمنني � ً
أي�ضا ،بكل واحدة ع�شر ،وميحو عنه بكل ح�سنة ع�شر
�سيئات ،فمن زادت ح�سناته على �سيئاته مثقال ذرة ،دخل اجلنة"(.)1
القول الثاين� :أن الذي يوزن هي ال�صحائف التي كتبت فيها �أعمال
العباد ،ومن �أدلة هذا القول قوله� -صلى اهلل عليه و�سلم « :-فتخرج له بطاقة
فيها �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً عبده ور�سوله ،قال فيقول :يا رب ما
هذه البطاقة مع هذه ال�سجالت؟ فيقول� :إنك ال تظلم :فتو�ضع ال�سجالت يف
كفة والبطاقة يف كفة ،فطا�شت ال�سجالت وثقلت البطاقة»(.)2
قال ابن حجر( :)3ورجح القرطبي(�":)4إن الذي يوزن ال�صحائف التي
تكتب فيها الأعمال ونقل عن بن عمر قال :توزن �صحـائف الأعمال ،قال :فـ�إذا
ثـبـت هذا فال�صحف �أج�سام ،فريتفع الإ�شـكال ويقويه حديث البطاقة الذي
�أخرجه الرتمذي وح�سنه واحلاكم و�صححه وفيه« :فتو�ضع ال�سجالت يف كفة
والبطاقة يف كفة»( )5انتهى.
وال�صحيح �أن الأعمال هي التي توزن ،وقد �أخرج �أبو داود والرتمذي
و�صححه ابن حبان عن �أبي الدرداء عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال«:ما
يو�ضع يف امليزان يوم القيامة �أثقل من خلق ح�سن»( ،)6ويف حديث جابر رفعه
تو�ضع املوازين يوم القيامة فتوزن احل�سنات وال�سيئات ،فمن رجحت ح�سناته
على �سيئاته مثقال حبة دخل اجلنة ،ومن رجحت �سيئاته على ح�سناته مثقال
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تف�سري القر�آن العظيم ،لأ�أبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الدم�شقي (ت 774 :هـ )،حتقيق� /سامي بن حممد �سالمة،
دار طيبة للن�شر والتوزيع( ،ط2،1420هـ 1999 -م) (.)464 /8
�سبق تخريجه.
هو� :أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد الع�سقالين املعروف بابن حجر ،كان �إمام ًا عامل ًا حافظ ًا ،تويف �سنة 852هـ ،النجوم الزاهرة
يف ملوك م�صر والقاهرة ،جمال الدين �أبي املحا�سن يو�سف ابن تغري بردي (ت  ،)874حتقيق� /إبراهيم على طرخان ،الهيئة
امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر1391 ( ،هـ1971-م ) (.)532/15
هو� :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر الأن�صاري القرطبي ،كان �إمام ًا زاهد ًا مف�سر ًا له العديد من امل�صنفات منها اجلامع
لأحكام القر�آن ،تويف �سنة 671هـ) .طبقات املف�سرين ،حممد بن علي بن �أحمد الداوودي (ت 945ه) ،راجعه /جلنة من العلماء،
دار الكتب العلمية ،بريوت (ط1403 ،1هـ) ( 69/2رقم.)434 :
�سبق تخريجه.
�سبق تخريجه.
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حبة دخل النار قيل :فمن ا�ستوت ح�سناته و�سيئاته؟ قال� :أولئك �أ�صحاب
الأعراف"(.)1
القول الثالث� :إن الذي يوزن هو العامل نف�سه :ومن �أدلته قول النبي-
�صلى اهلل عليه و�سلم « :-والذي نف�سي بيده لهما �أثقل يف امليزان من �أحد»(،)2
وغريها من الأدلة(.)3
ال:من �أدلة القول الثالثقوله تعاىل} :أُولَئَِ
قلت�:أو ً
ات
ِين َكَفُروا بِآيَ ِ
ك الَّذَ
ِّ َ َ َ َ
هَ
ُ
ُ
هُ
ً
َلاَ
ُ
ْ
ْ
َربهِْمَولِقائِهِ فَحبِط ْت أْعَمالْم ف نقِيُم لْميَْوَم القَِياَمةَِوزنا{[،الكهف.]105 :
وقوله � -صلى اهلل عليه و�سلم �«:-إنه لي�أتي الرجل العظيم ال�سمني يوم
َلاَ نُقِيُمهَلُْميَْوَم
القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعو�ضة  .وقال :اقر�ؤوا �إن �شئتم} :ف
الْقَِياَمةَِوْزنًا{»( ،)4وغريها من الأدلة.
ثاني ًا:ال �شك �أن املوازنة بني املوزونات يوم القيامة مردها �إىل عدل اهلل
 جل وعال  -في�أخذ كل �إن�سان من الثواب �أو العقاب ما ي�ستحقه مبيزانحقيقي �إظهاراً لعدله � -سبحانه  -فال يظلم ربك �أحداً.
ثالث ًا:نظراً لتعدد الأدلة و�صحتها يف املوزون اختلف العلماء على �أقوال
 كما بَ َّي َناها �سابقاً  -وال ميكن ترجيح �أحد هذه الأقوال على الأخرى ب�أي حالمن الأحوال ،لأن �أدلتها جميعاً �صحيحة فيجب الأخذ بها جميعاً ،ولذلك،
واهلل �أعلم ،ف�إن الراجح �أن الذي يوزن هو العامل والعمل وال�سجالت؛ جمعاً
بني الأدلة.
 -1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ،دار املعرفة ،بريوت1379( ،هـ)،
( ،)539 /13ومل �أجد من خرج هذا احلديث بهذا اللفظ.
� -2سبق تخريجه.
 -3لوامع الأنوار البهية و�سواطع الأ�سرار الأثرية ل�شرح الدرة امل�ضية يف عقد الفرقة املر�ضية� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد بن �سامل
ال�سفاريني احلنبلي (ت1188 :هـ) ،م�ؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها ،دم�شق( ،ط1402 ،2هـ 1982 -م) (� ،)188 ،187 /2أ�صول
الإميان يف �ضوء الكتاب وال�سنة ،نخبة من العلماء ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والإر�شاد ،اململكة العربية ال�سعودية (ط،1
1421هـ) (.)319 ،318 /1
�	-4أخرجه البخاري يف ال�صحيح  ،باب تف�سري �سورة الكهف( ،1759 /4 ،رقم  ،)4452وم�سلم يف ال�صحيح ،2147 /4( ،رقم
.)2785
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الفرع الثالث :عدد املوازين:
لقداختلف �أهل العلم هل ثم ميزان واحد� ،أو موازين متعددة؟
فقالت طائفة من �أهل العلم :هو ميزان واحد.
وقال �آخرون :هي موازين متعددة لظاهر قوله تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين
الْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِفَلاَ تُْظَلُمنَْف ٌس َشيْئًا{[،الأنبياء.]47 :
قال ابن حجر:قال اهلل تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَط{ ،واملوازين جمع
ميزان ،واختلف يف ذكره هنا بلفظ اجلمع هل املراد �أن لكل �شخ�ص ميزاناً� ،أو
لكل عمل ميزاناً ،فيكون اجلمع حقيقة� ،أو لي�س هناك �إال ميزان واحد ،واجلمع
باعتبار تعدد الأعمال� ،أو الأ�شخا�ص ،ويدل على تعدد الأعمال قوله تعاىل:
}َوَمْن َخَّف ْتَمَواِزيُنُه{[،الأعراف.]9 :
ويحتمل �أن يكون اجلمع للتفخيم كما يف قوله تعاىلَ} :كَّذبَ ْ َ ُ
ت قْوُم نوحٍ
مْالُْرَسلَِني{[،ال�شعراء ،]105 :مع �أنه مل ير�سل �إليهم �إال واحداً ،والذي يرتجح �أنه
ميزان واحد ،وال يُ ْ�شكِ ل بكرثة من يوزن عمله لأن �أحوال يوم القيامة ال تُ َك َّيف
ب�أحوال الدنيا(.)1
الفرع الرابع :حكم الإميان بامليزان:
	الإميان بامليزان واجب وهو حق ثابت ،بالأدلة ال�صحيحة من القر�آن
الكرمي وال�سنة و�إجماع علماء الأمة ،ومن هذه الأدلة بالإ�ضافة �إىل ما �سبق
تَمَواِزيُنُهَفُأولَئَِ
كُهُم مْالُْفلُِح َ
ون (َ)102وَمْن َخَّف ْ
ذكره ،قولهجل وعالَ} :فَمْنثَُقَل ْ
ت
َ
َمَواِزيُنُه َفُأولَئَِ
َّم َخالُِد َ
ون{[،امل�ؤمنون ،]103،102:وقوله
ك الَّذَ
سُروا أنُْفَسُهْم يِف َجَهنَ
ِين َخ ِ
تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَينالْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِفَلاَ تُْظَلُمنَْف ٌس َشيْئًا{[،الأنبياء،]47 :ف�أخرب اهلل
جل وعال� -أنه ي�ضع املوازين لوزن �أعمال العباد بها فرييهم �أعمالهم ممثلة يفامليزان ،ليكونوا على �أنف�سهم �شاهدين قطعاً حلججهم ،و�إبالغاً يف �إن�صافهم،
عن �أعمالهم احل�سنة ،وتبكيتاً ملن قال� :إنه ال يعلم كثرياً مما يعملون ،وبرهاناً
على عدله على جميعهم ،حتى يعرتف كل مبا ن�سيه من عمله ،ومييز ما ع�ساه
 -1فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين (.)538 ،537 /13
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قد احتقره من فعله(.)1
ومن الأدلة قوله�-صلى اهلل عليه و�سلم « :-كلمتان خفيفتان على
الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان �إىل الرحمن �سبحان اهلل وبحمده �سبحان
اهلل العظيم»(.)2
وقوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  :-الإميان«�أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
ور�سله وت�ؤمن باجلنة والنار وامليزان وت�ؤمن بالبعث بعد املوت وت�ؤمن بالقدر
خريه و�شره»(.)3
الإجماع :لقد �أجمع �أهل ال�سنة واجلماعة على وجوب الإميان بامليزان،
و�أن �أعمال العباد توزن يوم القيامة ،و�أن امليزان له ل�سان و كفتان ،ومييل
بالأعمال(.)4
الفرع اخلام�س :احلكمة من امليزان:
ا ِحل َك ْم من امليزان كثرية من �أهمها:
�أو ًال :تعريف اهلل عبيده ما لهم عنده من اجلزاء من خري �أو �شر .
ثاني ًا� :إظهار عدل اهلل  -تعاىل  -وبيان الف�ضل حيث �أنه يزن مثقال الذرة من
خري �أو �شر(.)5
ثالث ًا :يَ َت َب نَّي بها رجحان احل�سنات وبالعك�س ،فهو ما به يَ َت َب نَّي العدل(.)6

� -1شرح �صحيح البخاري ،ابن بطال (.)559 /10
� -2سبق تخريجه.
�	-3أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند ،319 /1(1 ،رقم ،)2926 :وقال �شعيب الأرن�ؤوط :حديث ح�سن ،وابن حبان يف �صحيح ابن حبان
برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت التميمي الب�ستي ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت (ط،2
1414هـ – 1993م) ،397 /1( ،رقم ،)173 :وقال ال�أرن�ؤوط :ا�سناده �صحيح.
� -4شرح �صحيح البخاري ،ابن بطال ( ،)559 /10فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين (.)538 /13
 -5لوامع الأنوار البهية  ،ال�سفاريني (.)188 /2
 -6جمموع الفتاوى� ،شيخ الإ�سالم بن تيمية (.)303 /4
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املبحث الثالث
عدل اهلل  -جل وعال  -عند اخللف
و�س�أكتفي بدرا�سة ثالث فرق:
املطلب الأول
()1
عدل اهلل  -تعاىل -وميزان الآخرةيف عقيدة الأ�شاعرة
�أو ًال :عدل اهلل  -تعاىل -يف عقيدة الأ�شاعرة:
قال �أبو احل�سن الأ�شعري" :و�أجمعوا على �أنه  -تعاىل -عادل يف
جميع �أفعاله و�أحكامه� ،ساءنا ذلك �أم �سرنا ،نفعنا �أو �ضرنا"(.)2
وقال � -أي�ضاً " :-ويقال لهم� :ألي�س قد �آمل اهلل الأطفال يف الدنيا ب�آالم
�أو�صلها �إليهم كنحو اجلذام الذي يقطع �أيديهم و�أرجلهم وغري ذلك  ...كما
ي�ؤملهم به ،وكان ذلك �سائغا جائزاً ؟
ف�إذا قالوا :نعم ،قيل لهم  :ف�إذا كان هذا عدال ،فما �أنكرمت �أن ي�ؤملهم يف
الآخرة ويكون ذلك منه عدال،ف�إن قالوا� :آملهم يف الدنيا ليعترب بهم الآباء.
قيل لهم :ف�إذا فعل بهم ذلك يف الدنيا ليعترب بهم الآباء وكان ذلك منه عدال
فلم ال ي�ؤمل �أطفال الكافرين يف الآخرة ليغيظ بذلك �آباءهم ويكون ذلك منه
عد ًال"(.)3
وقال الباقالين(" :)4و�أنه موفق �أهل حمبته وواليته لطاعته ،وخاذل لأهل
مع�صيته ،فدل ذلك كله على تدبريه وحكمته ،و�أنه عادل يف خلقه بجميع ما
يبتليهم به ويق�ضيه عليهم من خري ،و�شر ،ونفع ،و�ضر ،وغنى ،وفقر ،ولذة،
-1
-2
-3
-4

هم� :أ�صحاب �أبي احل�سن علي بن �إ�سماعيل الأ�شعري ،كان على مذهب املعتزلة ثم تركه و�أ�س�س الأ�شعرية ،ويف �آخر عمره رجع
اىل عقيدة ال�سلف ،تويف عام 324هـ تقريب ًا ،امللل والنحل ،ال�شهر�ستاين ،93 /1 ،تبيني كذب املفرتي فيما ن�سب �إىل الإمام �أبي
احل�سن الأ�شعري ،علي بن احل�سن ابن ع�ساكر (ت 571هـ) ،دار الكتاب العربي ،لبنان (1399ه) (.)24 /1
ر�سالة �إىل �أهل الثغر ،الأ�شعري ،حتقيق /عبد اهلل �شاكر اجلنيدي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة (ط1422 ،2هـ2002 ،م)
(.)245/1
الإبانة عن �أ�صول الديانة ،علي بن �إ�سماعيل بن �أبي ب�شر الأ�شعري �أبو احل�سن ،حتقيق د /فوقية ح�سني حممود ،دار الأن�صار،
القاهرة (ط1397 ،1هـ) (.)183 /1
هو� :أبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر بن الباقالين ،الب�صري املالكي املتكلم �صاحب امل�صنفات (ت 403هـ) .ينظر :العرب يف خرب
من غرب ،حممد بن �أحمد الذهبي (.)270 /2
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و�أمل ،و�صحة ،و�سقم ،وهداية ،و�ضالل"(.)1
فال يَ ْق ُبح منه �شيء وال يخب عليه �شيء لأن الكل ِم ْل ُك ُه واململوك
املجازى ال يحق له على املالك املجازي �شيء ،فكيف اململوك احلقيقي مع
املالك احلقيقي(.)2
ويقولون" :لو عذب اهلل املطيعني ونعم العا�صني مل يكن ظاملا ،لأن
الظلم عندهم �إمنا هو الت�صرف يف ملك الغري ،واهلل تعاىل مالك امللك ،ف�أي
فعل فعله ولو كان تعذيب �أنبيائه ومالئكته و�أهل طاعته ،وتكرمي �أعدائه من
الكفار وال�شياطني مل يكن ظاملا ،لأنه مل يت�صرف �إال يف ملكه ،وكذلك فلي�س
هناك �آمر فوقه حتى يخالفه"(.)3
"و�أنه يح�سن منه كل �شيء حتى يعذب من �أفنى عمره يف طاعته� ،أي:
كمحمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -فيخلده يف اجلحيم� ،أو يف �أ�سفل �سافلني،
وينعم من ا�ستنفد عمره يف عداوته ،وعداوة ر�سله ،ك�أبي جهل فريفعه �إىل
�أعلى عليني ،وكال الأمرين يف احل�سن �سواء عنده"(.)4
وقال ال�شهر�ستاين(:)5و�أما العدل فعلى مذهب �أهل ال�سنة �أن اهلل -تعاىل
 عدل يف �أفعاله ،مبعنى �أنه مت�صرف يف ملكه ،يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد.فالعدل :و�ضع ال�شيء مو�ضعه ،وهو الت�صرف يف امللك على مقت�ضى امل�شيئة
والعلم(.)6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الإن�صاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز اجلهل به ،الباقالين (ت403 :ه) ،حتقيق /حممد زاهد بن احل�سن الكوثري ،املكتبة الأزهرية
للرتاث ،القاهرة (ط2،1421هـ2000 -م) (.)27 /1
مفاتيح الغيب ،التف�سري الكبري ،لأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن فخر الدين الرازي (ت606 :هـ) ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت(ط 1420 ،3هـ) ( .)109 /7
موقف ابن تيمية من الأ�شاعرة ،عبد الرحمن بن �صالح بن �صالح املحمود ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض( ،ط 1415 ،1هـ 1995 -م)
(.)1323 /3
تي�سري العزيز احلميد يف �شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد� ،سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب (ت:
1233هـ) ،زهري ال�شاوي�ش ،املكتب اال�سالمي ،بريوت ،دم�شق( ،ط1423 ،1هـ 2002-م) (.)590 /1
هو :حممد بن عبد الكرمي بن �أحمد �أبو الفتح ال�شهر�ستاين ،برع يف الفقه وقر�أ الكالم ،وتفرد فيه فيه� ،صنف كتب ًا كثرية تويف يف
�شعبان �سنة ثمان و�أربعني وخم�سمائة .ينظر :طبقات ال�شافعية ،لأبي بكر بن �أحمد بن حممد بن عمر بن قا�ضي �شهبة ،حتقيق:
د /احلافظ عبد العليم خان ،عامل الكتب ،بريوت (ط1407 ،1هـ) (.)323 /1
امللل والنحل ،ال�شهر�ستاين ،حتقيق  :حممد �سيد كيالين ،دار املعرفة – بريوت (1404هـ) (.)40/1
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قلت :ما ن�سبه ال�شهر�ستاين  -يف كالمه ال�سابق �-إىل مذهب �أهل ال�سنة
فلي�س �صحيحاً،بل هو مذهب الأ�شاعرة ،لأنهم يطلقون على �أنف�سهم �أهل
ال�سنة ،وال �شك �أن ت�سميهم بذلك لي�س �صحيحاً مطلقاً،لأن مذهب الأ�شاعرة
يخالفمذهب �أهل ال�سنةيف كثري من م�سائل العقيدة .قال ابن قيم اجلوزية(:)1
"ولي�س املراد بالعدل ما يقوله اجلربية �أنه املمكن فكل ما ميكن فعله بالعبد فهو
عندهم عدل"(.)2
لأَْ
ري
قال الغزايل( :)3يف تف�سري قوله تعاىلَ}:وَمامِْن د
ضَولاَ َطائِرٍيَِط ُ
َابَّةٍيِف ا ْر ِ
جَِ
َاحيْهِإِلاَّ أَُمٌمَأْمَثالُُكْم{ [الأنعام�" ،]38 :أنه يح�شر اخللق كلهم يوم القيامة البهائم،
بن َ
والدواب والطري وكل �شيء ،فيبلغ من عدل اهلل تعاىل�أن ي�أخذ للجماء من
القرناء ثم يقول كوين ترابا فذلك حني يقول الكافر :يا ليتني كنت تراباً"(.)4
ثانياً :ميزان الآخرة يف عقيدة الأ�شاعرة:
قال الأ�شعري :و�أجمعوا على �أن اهلل  -تعاىل  -ين�صب املوازين لوزن
�أعمال العباد ،فمن ثقلت موازينه فقد �أفلح ،ومن خفت موازينه فقد خاب
وخ�سر(.)5
قال الغزايل :الأ�صل الرابع :امليزان وهو حق قال اهلل تعاىلَ}:ونََضُع
مْالََواِزَين الْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِفَلاَ تُْظَلُمنَْف ٌس َشيْئًا{[،الأنبياء.]47 :
وقال اهلل تعاىلَ} :والَْوْزُنيَْوَمئٍِذ حَْ
تَمَواِزيُنُهَفُأولَئَِك ُهُم مْالُْفلُِح َ
الُّقَفَمْنثَُقَل ْ
ون
ُ
(َ)8وَمْن َخَّف ْ
ِين َخ ِسُرواَأنُْفَسُهْممِبَاَكانُوابِآيَاتِنَايَْظلُِم َون{[،الأعراف،]9 ،8 :
تَمَواِزيُنُهَفأولَئَِكالَّذَ
 -1هو� :شم�س الدين �أبو عبداهلل حممد بن بكر بن �أيوب بن �سعد الفقيه احلنبلي ،ال�شهري بابن القيم اجلوزية ،له العديد من امل�ؤلفات،
تويف �سنة 751هـ .ينظر :جالء العينني يف حماكمة الأحمدين ،نعمان بن حممود بن عبد اهلل الآلو�سي (ت1317 :هـ) ،قدم له :علي
ال�سيد �صبح املدين ،مطبعة املدين ( 1401هـ 1981 -م) (.)45 ،44 /1
� -2شفاء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ابن القيم اجلوزية ،حتقيق /حمد بدر الدين �أبو فرا�س احللبي ،دار
الفكر ،بريوت (1398ه – 1978م) (.)86 /1
 -3هو :حممد بن حممد بن حممد زين الدين �أبو حامد الطو�سي الغزايل ولد بطو�س �سنة 450هـ ،من ت�صانيفه �إحياء علوم الدين
والب�سيط ،تويف يف جمادى الآخرة �سنة 505هـ .ينظر :طبقات ال�شافعية ،ابن قا�ضى �شهبة(.)293 /1
�	-4إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد �أبو حامد الغزايل (ت 505ه) ،دار املعرفة ،بريوت ( ،)522 /4واحلديث �أخرجه الإمام �أحمد يف
امل�سند ،235 /2( ،رقم ،)7203 :بلفظ» :لت�ؤد َّن احلقوق �إىل �أهلها حتى يقت�ص لل�شاة اجلماء من ال�شاة القرناء نطحتها« ،وقال
�شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم ،وابن حبان يف ال�صحيح ( ،363 /16رقم ،)7363 :وقال الأرن�ؤوط� :إ�سناده
�صحيح.
 -5ر�سالة �إىل �أهل الثغر ،الأ�شعري (.)283 ،279 /1
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"الآية ووجهها �أن اهلل تعاىل يحدث يف �صحائف الأعمال وزناً بح�سب درجات
الأعمال عند اهلل تعاىل فت�صري مقادير �أعمال العباد معلومة ،للعباد حتى يظهر
لهم العدل يف العقاب �أو الف�ضل يف العفو وت�ضعيف الثواب"(.)1
قلت :من املالحظ �أنعقيدة الأ�شاعرةيف �إثبات ميزان الآخرة ال تتفق مع
حقيقي له
عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة ،لأن الأ�شاعرةال ي�صرحون ب�أنه ميزا ٌن
ٌ
ل�سان ٌان وكفتان ،فخالفوا �أدلةالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�صريحة يف ذلك
بل وخالفوا �إجماع علماء الأمة.
املطلب الثالث
()2
عدل اهلل -تعاىل-وميزان الآخرة يف عقيدة ال�شيعة الراف�ضة
�أو ًال :عدل اهلل –تعاىل  -يف عقيدة ال�شيعة:
قالوا� :إن العدل مبا هو عدل ال يكون �إال ح�سناً �أبداً� ،أي �أنه متى ما
�صدق عنوان العدل ،ف�إنه البد �أن ميدح عليه فاعله عند العقالء ،ويعد عندهم
حم�سناً ،وكذلك الظلم مبا هو ظلم ال يكون �إال قبيحاً� ،أي �أنه متى �صدق
عنوان الظلم ،ف�إن فاعله مذموم ويعد م�سيئاً ،وهذا ينبني على �أ�سا�س التح�سني
والتقبيح العقليني ،باعتبار �أن الأ�شياء لها ح�سن ذاتي �أو قبح ذاتي ميكن �إدراكه
بالعقل كالعدل والظلم ،وكال�صدق والكذب(.)3
ف�إن الباري مو�صوف بالقدرة على العدل ،و�إن اهلل عدل كرمي ،ال
يعذب �أحداً �إال على ذنب اكت�سبه �أو �أجرمه� ،أو قبح نهاه عنه فارتكبه ،فهو
 جل جالله  -قادر على خالف العدل ،كما �أنه قادر على العدل� ،إال �أنه ال�	-1إحياء علوم الدين� ،أبو حامد الغزايل (.)115 ،114 /1
 -2هم :الذين �شايعوا علي ًا  -ر�ضي اهلل عنه  -وقالوا� :إنه الإمام بعد ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -بالن�ص اجللي �أو اخلفي،
ويعتقدون ع�صمة الأئمة ،و�أن الإمامة ال تخرج عنه وعن �أوالده ،الإمامة عندهم من �أ�صول الدين ،وهم فرق كثرية و�أ�صولها ثالث
غالة ،وزيدية ،و�إمامية ،امللل والنحل ،ال�شهر�ستاين  ،145 /1ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،التهانوين ،حتقيق /لطفي عبد
البديع ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب (1977م) (.)136 /4
 -3مع االثنى ع�شرية يف الأ�صول والفروع ،مو�سوعة �شاملة ،وملحق بها ال�سنة بيان اهلل تعاىل على ل�سان الر�سول � -صلى اللهَّ عليه و�سلم
 ،علي بن �أحمد علي ال�سالو�س ،دار الف�ضيلة بالريا�ض ،دار الثقافة بقطر ،مكتبة دار القر�آن مب�صر(ط 1424 ،7هـ 2003 -م)(.)891 / 1
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يفعل جوراً وال ظلماً وال قبيحاً ،وعلى هذا جماعة الإمامية واملعتزلة(.)1
وقالوا� :إن اهلل عادل منفي عنه الظلم ،وال يجوز عليه الظلم وال ير�ضى
به ،لأنه  -جل جالله  -غري ظامل ،و�إن الأفعال �صادرة عن العبد باالختيار
والقدرة املخلوقة فيهم من اهلل  -تعاىل  -ال عنه بالقدرة الأزلية لتنزهه -
تعاىل  -عن القبائح وامتناع ات�صافه بالظلم واجلور ،فالعدل يف مقابل اجلور
من �أ�صول الدين ومنكره كافر.
ف�إن قلت :الكافر  -بالكفر املقابل للإ�سالم  -من �أنكر الألوهية �أو النبوة
�أو �شيئاً مما علم بال�ضرورة �أنه من دين النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ومنكر
العدل لي�س كذلك؛ لأن الأ�شاعرة يقولون باجلرب امل�ستلزم للجور ،فال يكون
العدل من �أ�صول الدين ،و�إال لزم تكفري الأ�شاعرة ،وهو خالف امل�شهور.
قلت :الأ�شاعرة ال يقولون باجلور مبعنى الظلم فكيف؟ وهم من �أهل الكتاب،
والكتاب ُم َ�ص ِّرح ب�أن اهلل ال يظلم مثقال ذرة(.)2
وثمة �أ�صول �أخرى وقعت مثاراً للجدل والنقا�ش من قبل الفرق الإ�سالمية،
فمنهم من عدها من جوهر الدين و�صميمه ،ومنهم من عدها من فروعه كالعدل،
الذي اتفق امل�سلمون برمتهم على و�صفه � -سبحانه  -ب�أنه عادل ال يجور ،ولكن
اختلفوا يف مفهوم العدل وحقيقته ،وكونه عادل ال جائر ،فالإمامية واملعتزلة
اتفقت على �أن العدل له مفهوم واحد ،اتفق عليه قاطبة العقالء.
فمث ًال� :أخذ الربيء بذنب املجرم يتنزه عنه ،فكل ما حكم العقل
بفعل �أنه ظلم ،ف�إن اهلل منزه عنهوعلى ذلك فاحلكم بالعدل ومتييز م�صاديقه
وجزئياته ،و�أن هذا عدل وذاك ظلم كلها ترجع �إىل العقل.
وبعبارة �أخرى� :إن ال�شيعة واملعتزلة يرون �أن للعدل والظلم مالكاً
عند العقل ،وبه يتميز �أحدهما عن الآخر ،ويو�صف الفعل بالعدل �أو الظلم،
�	-1أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات ،حممد بن حممد بن النعمان ال�شيخ املفيد (ت 403هـ) ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بريوت
(1403ه�آ1983 ،م) (.)65 ،59 /1
 -2الرباهني القاطعة يف �شرح جتريد العقائد ال�ساطعة ،حممد جعفر الأ�سرت �آبادي ،مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سالمية ،ق�سم �إحياء
الرتاث الإ�سالمي.374 ،373 ،368 /2 ،
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َ
ولذلك كل ما ي�صدر منه فهو عدل حمتجني بقوله تعاىل}:لاَ يُْسأُل َعَّمايَْفَعُل
َوُهْميُْسَألُو َن{[،الأنبياء،]23 :وعلى �ضوء ذلك يتبني �أن وحدة الفرق الإ�سالمية يف

و�صفه � -سبحانه  -بالعدل وحدة �صورية(.)1
قلت:من املالحظ�:أو ًال� :إن ال�شيعة تربط عدل اهلل -تعاىل -بخلق الظلم
واجلور والقبح ،وال يجوز للخالق – �سبحانه وتعاىل� -إذا كان عاد ًال �أن يخلق
ظلماً�أوجوراً �أوقبحاً -ح�سب زعمهم – بناء على عقيدتهم ب�أن الظلم واجلور
والقبح� ،إمنا هي من �أفعال العباد ،ح�صلت مب�شيئتهم وقدرتهم و�إرادتهم ،ولي�س
هلل  -جل وعال –فيها �إرادة ،وال قدرة ،وال م�شيئة،فخالفوا بذلك الكثري من
الأدلةال�صريحة والثابتةمن القر�آن الكرمي وال�سنة والإجماع ،منها قوله تعاىل:
}َذلُِكُم اللهََُّربُُّكْم َخالُِقُكل َشْيء{[،غافر.]62 :
وقوله تعاىلَِّ} :وَخَلَقٍُكَّل َشْيءَفَقَّدَرهُتَْقدِيًرا{[،الفرقان ،]2 :وقوله � -صلى
اهلل عليه و�سلم �«-إن اهلل خالق كل ٍ
�صانع و �صنعته»(.)2
وقد�أجمع �سلف الأمة ،على �أن اهلل  -تعاىل  -خالق كل �شيء خملوق
وخالق كل �شيء �أراد وجوده.
ثاني ًا� :إن عقيدة ال�شيعة يف احلكم على �أن هذا عدل وذاك ظلم وجور
وقبح ،راجع �إىل التح�سني والتقبيح العقليني ،وال عالقة للنقل يف معرفة ذلك،
وهذا يعني �أن الإن�سان ال ي�ستطيع �أن يعرف �أن هذا عدل وذاك ظلم وجور
عن طريق النقل ،فخالفوا بعقيدتهم هذه الكثري من �أدلة القر�آن وال�سنة،بل
وقدموا العقل ال�صريح على النقل ال�صحيح ،فخالفوا بذلك عقيدة �أهل ال�سنة
واجلماعة.
ثانياً :ميزان الآخرة يف عقيدةال�شيعة:
من عقيدة ال�شيعة �أن امليزان هو التعديل بني �أعمال العباد ،وامل�ستحق
عليها ،واملعدلون يف احلكم �إذ ذاك هم والة احل�ساب من �أئمة �آل حممد �صلى
 -1مفاهيم القر�آن ،جعفر ال�سبحاين التربيزي ،م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق (ط1428 ،3هـ).9-6 /10
�	-2أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ( ،85 /1رقم ،)85 :وقال الذهبي يف التلخي�ص :على �شرط م�سلم.
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اهلل عليه و�سلم(.)1
ولهم يف ذلك روايات متعددة منها ما َر َو ْوه عن �أبي عبد اهلل(،)2
مرفوعاً يف تف�سري قوله تعاىلَ} :ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَطلَِيْومِالْقَِياَمةِ{[،الأنبياء� ،]47 :أنه
قال :املوازين الأنبياء والأو�صياء  -عليهم ال�سالم  -فعلى هذا يكون الأنبياء
والأو�صياء �أ�صحاب املوازين التي توزن فيها الأعمال ،املوازين الق�سط؛ �أي
ذات الق�سط ،والق�سط هو العدل ،وامليزان عبارة عن احل�ساب العدل الذي
ال ظلم فيه ،وهو ح�ساب اهلل  -جل وعال  -خللقه يوم القيامة ،ويكون على
يد الأنبياء والأو�صياء ،فلأجل ذلك كني عنهم باملوازين جمازاً؛ �أي �أ�صحاب
املوازين(.)3
قلت :ويظهر من خالل تف�سري ال�شيعة للموازين ب�أنها تعبري جمازي عن
الأنبياء والأو�صياء ،وهم �أ�صحاب املوازين ،ويكون احل�ساب العدل على
�أيديهم  -ح�سب زعمهم -ف�إن ال�شيعة:
�أو ًال:ينكرومنيزان يوم القيامةالذي ين�صبه اهلل لوزن �أعمال العبادبل هو
عندهم عبارة عن احل�ساب العدل الذي ال ظلم فيه.
ثاني ًا�:إن موازين يوم القيامة  -يف عقيدتهم-هم الأنبياء والأو�صياء،
ولي�س امليزان املعهود للجميع ذو الكفتني والل�سان ،فغلوا يف الأو�صياء
والأنبياء غلواً كبرياً والعياذ باهلل ،حتى �أعطوهم مقام الألوهية يف حما�سبة
العباد،فيظهر مبحا�سبتهم العباد عدل اهلل  -جل وعال -وال �شك �أن هذه
عقيدة فا�سدةقائمة على الكذب واالفرتاء ،بل وخمالفة لكثري من الن�صو�ص
ْ َ
ََ مَْ
ال�صريحة التي ت ُ َبينِّ حقيقة ميزان الآخرةكقوله تعاىلَ} :ونضُع الَواِزَين القِْسطلَِيْومِ
الْقَِياَمةِ{[،الأنبياء ،]47 :وقوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  :-يف دقة �ساقي ابن م�سعود
�	-1أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات ،ال�شيخ املفيد �ص.90 ،89
 -2هو� :أبو عبداهلل جعفر ال�صادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن علي بن احل�سن الها�شمي العلوي ،ولد �سنة 80هـ وتويف �سنة
148هـ� .شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،عبد احلي بن �أحمد بن حممد العكري احلنبلي (ت 1089هـ) ،حتقيق /عبد القادر
الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثري ،دم�شق (1406هـ ) .220/1
 -3ت�أويل الآيات الظاهرة يف ف�ضائل العرتة الطاهرة� ،شرف الدين علي احل�سيني اال�سرت �آبادي احلنفي  ،حتقيق ون�شر /مدر�سة الإمام
املهدي (1407هـ) . 328 /1

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{44

 ر�ضي اهلل عنه «-والذي نف�سي بيده لهما �أثقل يف امليزان من �أحد»(.)1ثالث ًا� :أن روايتهم عن �أبي عبد اهلل �أنه قال :املوازين الأنبياء
والأو�صياءكذب وا�ضح،وبعيد كل البعد عن احلقيقة والواقع ،فهو من ن َْ�سج
خياالتهم ،وكما يقال :يف املثل "�شَ ُّر البلية ما يُ ْ�ضحك".
املطلب الثالث
()2
عدل اهلل  -تعاىل  -وميزان الآخرة يف عقيدة املعتزلة
�أو ًال :عدل اهلل -تعاىل-يف عقيدة املعتزلة:
ذهبت املعتزلة �إىل القول ب�أن اهلل –جل وعال -عادل ،ثم يُ ْن َظر بعد
ذلك يف �أنه عامل بقبح القبيح وم�ستغن عنه ،وعامل با�ستغنائه عنه ،فيح�صل له
العلم بكونه عد ًال حكيماً ال يفعل القبيح ،وال يخل بالواجب ،وال ي�أمر بالقبيح،
وال ينهى عن احل�سن ،و�أن �أفعاله كلها ح�سنة(.)3
()4
لاَ لاَّ
َ
كيُم{�[،آل
قال الزخم�شري  :يف تف�سري قوله تعاىل }:إلََِهإِ ُهَوالَْعزِيُز حْالِ
عمران"،]18 :ا ْل َع ِزي ُز الحْ َكِ ُيم �صفتان مق ّر ّرتان ملا و�صف به ذاته من الوحدانية
والعدل ،يعنى �أنه العزيز الذي ال يغالبه �إله �آخر ،احلكيم الذي ال يعدل عن
العدل يف �أفعاله"(.)5
للهََّ ْ
وقال يف تف�سري قوله تعاىل}:إَِّن ا يَأُمُر بِالَْعْدلِ َوإْالِْحَساِن َوإَِيتاء ذِي
الُْقْربَى َويَْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َومْالُْنَكرِ َوالَْبْغييَعُِظُكْملََعَّلُكْمتََذَّكُر َ
ون{[،النحل"ِ،]90 :هو
ِ
ً
الواجب؛ لأن اهلل تعاىلِعدل فيه على عباده فجعل ما فر�ضه عليهم واقعا حتت
طاقتهم"(.)6
-1
-2

-3
-4
-5
-6

�سبق تخريجه.
هم� :أ�صحاب وا�صل بن عطا الغزال ،وعمر بن عبيد �أبو عثمان قد ظهرت يف نهاية القرن الأول الهجري ،وبلغت �ش�أوها يف الع�صر
العبا�سي الأول ،ومنذ اعتزالهما ظهر منهما �آراء مبتدعة ،فعاداهما علماء ال�سلف وحذروا منهما ،ثم انق�سمت املعتزلة �إىل فرق
متعددة .ينظر :الفرق بني الفرق ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،دار الأفاق اجلديدة ،بريوت (1977هـ) �ص ،19وما بعدها ،امللل
والنحل ،حممد بن عبد الكرمي ال�شهر�ستاين (ت 548هـ) ،حتقيق /حممد �سيد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت (1404هـ) (.)42 /1
�شرح الأ�صول اخلم�سة ،قا�ضي عبد اجلبار بن �أحمد الهمذاين (ت 415هـ) ،حتقيق /عبد الكرمي عثمان ،مكتبة وهبة ،القاهرة
(ط1416 ،1هـ1996 ،م) (133 ،66 /1الق�ضاة).
هو :حممود بن عمر بن حممد �أبــو الــقــا�سم الـزمـخ�شري ،كان متــكلمـــ ًا ،معـتزلي ًا داعيا �إىل الإعتـزال( ،ت538 :هـ) .ينظر :طبقات
املف�سرين ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،حتقيق /علي حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة (ط1396 ،1هـ).)104 /1( ،
الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل ،الزخم�شري (ت538 :هـ) ،دار الكتاب العربي ،بريوت( ،ط1407 :3هـ) ( .)344 /1
الك�شاف ،الزخم�شري (. )629 ،628 /2

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{45

قلت :هكذا نرى �أن الزخم�شري يقرر يف الآية معنى ظاهر البعد
والغرابة ،ملجرد �أنه يرى �أن فيه حجة لتقرير معتقده ،فيقول" :العدل هو
الواجب لأن اهلل تعاىل عدل فيه على عباده  ،فجعل ما فر�ضه عليهم واقعاً
حتت طاقتهم" ،يف حني �أن الذي عليه املف�سرون �أن العدل والإح�سان يف هذه
الآية هما خ�صلتان من اخل�صال احل�سنة التي �أمر اهلل تعاىل بهما عباده ،ولي�س
و�صفاً للأحكام ال�شرعية من حيث دخولها حتت الطاقة الب�شرية من عدمها.
قال عبد اجلبار(":)1و�أما يف اال�صطالح ،ف�إن قيل�:أن اهلل  -تعاىل –
عدل ،فاملراد به �أن �أفعاله كلها ح�سنة ،و�أنه ال يفعل القبيح وال يَخِ ْل مبا هو
واجب عليه"(� ،)2إىل غري ذلك من عقائدهم الفا�سدة(.)3
قلت� :إن العدل عند املعتزلة �أ�صل من �أ�صولهم اخلم�سة وهو يتعلق
ب�أفعال اخلالق –جل وعال– وقد بنوا على العدل �أمورا ًكثرية منها:
�أو ًال :وجوب ال�صالح والأ�صلح على اهلل  -عز وجل  -وال يَخِ ل مبا
هو واجب عليه.
ثاني ًا:احل�سن والقبح عقليان ،فاحل�سن ما ح�سنه العقل والقبيح ما قبحه
العقل ،وال�شرع فى التح�سني والتقبيح للأ�شياء خمرب عنها فقط ،ال مثبت لها،
والعقل مدرك لها.
ثالث ًا�:أن اهلل مل يخلق �أفعال العباد ،بل الإن�سان هو اخلالق لأفعاله كلها
خريها و�شرها ،ب�إرادته وم�شيئته ،ال �إرادة للخالق وال م�شيئة يف �إيجادها ،وبناء
على ذلك ف�إن اهلل  -جل وعال  -ال يفعل القبيح ،بل منزه عن فعله لعلمه بقبحه،
فخالفوا بعقيدتهم الفا�سدة الكثري من الأدلة القر�آنية والأحاديث النبوية،منها
للهَُّ
ِيًرا{[،الفرقان ،]2 :وقوله تعاىل} :ا َخالُِق
قوله تعاىلَ}:وَخَلَقُكَّل َشْيءَفَقَّدَرهُتَْقد
ُكل َشْيء{[،الزمر ،]62 :وقولٍالنبي� -صلى اهلل عليه و�سلم �«-إن اهلل خالق كل
ِّ
ٍ احل�سني عـبد اجلبار بن �أحـمد بن عبد اجلبار الهمـــذاين ،قــا�ضي �أ�صويل ،كان �شيخ املعتزلة يف ع�صره ،ويل الق�ضاء
 -1هو� :أبو
بالري ،ومات فيها �سنة ( 415هـ) له الكثري من امل�صنفات .ينظر :الأعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدم�شقي (ت:
ّ
1396هـ) ،دار العلم للماليني( ،ط2002 :15م).)273 / 3( ،
� -2شرح الأ�صول اخلم�سة ،عبد اجلبار بن �أحمد الهمذاين (.)132 /1
� -3شرح الأ�صول اخلم�سة ،عبد اجلبار بن �أحمد الهمذاين (.)334 - 301 ،134 - ،132 /1
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�صانع و �صنعته»( ،)1فال رب �سواه وال خالق غريه ،املت�صفبالعدل املطلق.
قال العمراين(" :)2ثم قال هذا املخالف� :إن اهلل ال يفعل القبيح لغناه عن
فعله ولعلمه بقبحه ،فنقول له :هذا خلف يف الكالم ،هو م�ستغن عن احل�سن
والقبيح وهو م�ستغن عن الدنيا والآخرة وما فيها وقد خلقهما اهلل ،ويلزمك
على هذا �أن تقول �إنه يخلق الأفعال احل�سنة لأنه عامل بح�سنها"(.)3
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية :مقالة املعتزلة�" :أنه عدل اَل يظلم لأن ُه
مل يرد وجود �شَ ْيء من ُّ
ع�صيان بل العباد
الذنُوب اَل ا ْلك ْفر َو اَل الف�سوق َو اَل ا ْل ْ
فعلوا َذلِك ِب َغيرْ َم�شِ يئَته َك َما َف َع ُلو ُه عا�صني لأَمره َو ُه َو مل يخلق �شَ ْيئا من
�أَف َعال ا ْلعباد اَل خريا َو اَل �شرا ،بل هم �أَ ْح َد ُثوا �أفعالهم َف َل َّما �أَ ْح َد ُثوا معا�صيهم
ا�ستحقوا ا ْلعقُوبَة َع َل ْي َها فعاقبهم ب�أفعالهم مل يظلمهمَ ،ه َذا َقول ا ْلق ََدرِ َّية من
المْ ُ ْع َتزلَة َو َغريهم َو َه�ؤ اَُلء عِ ْندهم اَل يتم تنزيهه َعن ُّ
الظلم �إِن مل يَ ْج َعل غري خَ الق
َ
ل�ش ْيء من �أَف َعال ا ْلعباد بل َو اَل َقادر على َذلِك"(.)4
ثانياً :امليزان والوزنفي عقيدة املعتزلة:
ذهبت املعتزلة �إىل �أن امليزان والوزن يوم القيامة هما عبارة عن العدل
و�أنه ال ظلم فيها على �أحد( ،)5ولذلك جاء يف تف�سري قوله تعاىلَ} :والَْوْزُن

يَْوَمئٍِذ حَْ
تَمَواِزيُنُهَفُأولَئَِ
تَمَواِزيُنُهَفُأولَئَِ
كُهُم مْالُْفلُِح َ
ون (َ)8وَمْن َخَّف ْ
الُّقَفَمْنثَُقَل ْ
ِين
كالَّذَ
َ
َايَْظلُِم َ
سُروا أنُْفَسُهْممِبَاَكانُوابِآيَاتِن
ون{[،الأعراف� ،]9 ،8 :أن املراد بالوزن ظهور مقدار
َخ ِ
امل�ؤمن يف العظم ،ومقدار الكافر يف الذلة ،كما قال}:ف
َلاَ نُقِيُمهَلُْميَْوَم الْقَِياَمةِ
َوْزنًا{[،الكهف ،]105 :فمن �أتى بالعمل ال�صالح الذي يثقل وزنه �أي بعظم قدره

فقد �أفلح ،ومن �أتي بالعمل ال�سيئ الذي ال وزن له وال قيمة فقد خ�سر(.)6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

�سبق تخريجه.
هو :يحيى بن �أبي اخلري بن �سامل بن �أ�سعد بن يحيى �أبو اخلري العمراين اليماين �صاحب البيان ،كان �شيخ ال�شافعية ببالد اليمن وكان
�إمام ًا زاهد ًا ورع ًا عامل ًا (ت558 :هـ) .ينظر :طبقات ال�شافعية ،ابن قا�ضى �شهبة (.)327 /1
االنت�صار يف الرد على املعتزلة القدرية الأ�شرار ،العمراين ،حتقيق� /سعود بن عبد العزيز اخللف� ،أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض (1999م)
(.)269 /1
جامع الر�سائل ،املجموعة الأوىل ،ابن تيمية (.)123/1
تف�سري الكعبي� ،أبو القا�سم الكعبي البلخي (ت 319هـ) ،حتقيق /خ�ضر حممد نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط،1
1428هـ2007 ،م) �ص.217
تف�سري �أبي م�سلم� ،أبو م�سلم حممد بن بحر الأ�صفهاين (ت 322هـ) ،حتقيق /خ�ضر حممد نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط،1
1428هـ2007 ،م) �ص.120
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وقال الزخم�شري يف تف�سري قوله تعاىلَ} :والَْوْزُنيَْوَمئٍِذ حَْالُّق{[ ،الأعراف،]8 :
يعني وزن الأعمال والتمييز بني راجحها وخفيفها ،والحْ َقُّ � ،صفته �أي :والوزن
يوم ي�س�أل اهلل الأمم ور�سلهم.
و" الوزن احلق� ،أى العدل ،وقرئ :الق�سط ،واختلف يف كيفية الوزن
فقيل :توزن �صحف الأعمال مبيزان له ل�سان وكفتان ،تنظر �إليه اخلالئق ،ت�أكيداً
للحجة ،و�إظهاراً للن�صفة ،وقطعاً للمعارة ،كما ي�س�ألهم عن �أعمالهم فيعرتفون بها
ب�أل�سنتهم ،وت�شهد بها عليهم �أيديهم و�أرجلهم وجلودهم ،وت�شهد عليهم الأنبياء
واملالئكة والأ�شهاد ،وكما تثبت يف �صحائفهم فيقر�ؤونها يف موقف احل�ساب.
ال�سوى واحلكم العادل }َفَمْنثَُقَل ْ
ت
وقيل :هي عبارة عن الق�ضاء
ّ
َمَواِزيُنُه{،جمع ميزان �أو موزون؛�أى فمن رجحت �أعماله املوزونة التي لها
وزن وقدر وهي احل�سنات �أو ما توزن به ح�سناتهم"(.)1
وقيل :يف كيفية الوزن �إمنا تتف�ضل كفة احل�سنات من كفة ال�سيئات
بعالقة يراها النا�س يومئذ ،وقيل :يظهر عالمات للح�سنات وعالمات لل�سيئات
يف الكفتني فرياها النا�س(.)2
قلت� :إن املعتزلة قد خالفوا يف �إنكارهم ميزان الآخرة �آيات و�أحاديث
كثرية منها قوله تعاىلَ}:ونََضُع مْالََواِزَين الْقِْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمةِ{[،الأنبياء ،]47 :وقوله
النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم –« :يو�ضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه
ال�سماوات والأر�ض لو�سعت»(.)3
بل خالفوا �إجماع علماء الأمة من �أهل ال�سنة واجلماعة الذين يثبتون
امليزان،ويوجبون الإميان به ،ومل يقل منهم �أحد �إن امليزان هو العدل� ،أو �إن
كيفيته معلومة ،ولذلك ف�إن كل ما �سبق من الن�صو�ص وغريها ،تبطل عقيدتهم
الفا�سدة ،وت�ؤكد حقيقة امليزان ،و�أن له كفتان ،وبه توزن الأعمال.
 -1الك�شاف ،الزخم�شري (.)85 /2
 -2تف�سري اجلبائي� ،أبو علي اجلبائي (ت 303هـ) ،حتقيق /خ�ضر حممد نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت (ط1428 ،1هـ2007 ،م)
�ص.234
� -3سبق تخريجه.

} {48جملة ت�أ�صيل العلوم

قال ابن بطال(" :)1وخالف ذلك املعتزلة و�أنكروا امليزان وقالوا :امليزان
عبارة عن العدل .وهو خالف لن�ص كتاب اهلل ،وقول ر�سول اهلل– �صلى اهلل
عليه و�سلم–  .قال املهلب( :)2ف�أخرب اهلل تعاىل �أنه ي�ضع املوازين لتوزن �أعمال
العباد بها ،فرييهم �أعمالهم ممثلة فى امليزان لأعني العاملني؛ ليكونوا على �أنف�سهم
�شاهدين قط ًعا حلججهم و�إبال ًغا فى �إن�صافهم عن �أعمالهم احل�سنة ،وتبكي ًتا ملن
قال� :إن اهلل ال يعلم كث ًريا مما يعملون ،وتق�ص ًيا عليهم لأعمالهم املخالفة ملا �شرع
لهم ،وبرهانًا على عدله على جميعهم ،و�أنه ال يظلم مثقال حبة من خردل حتى
يعرتف كل مبا قد ن�سيه من عمله ،ومييز ما ع�ساه قد احتقره من فعله .ويقال له
عند اعرتافه :كفى بنف�سك اليوم عليك ح�سي ًبا"(.)3
وقال ابن حجر":و�أنكرت املعتزلة امليزان وقالوا هو عبارة عن العدل
فخالفوا الكتاب وال�سنة لأن اهلل �أخربنا �أنه ي�ضع املوازين لوزن الأعمال لريى
العباد �أعمالهم ممثلة ليكونوا على �أنف�سهم �شاهدين وقال ابن فورك(� :)4أنكرت
املعتزلة امليزان بناء منهم على �أنالأعرا�ض ي�ستحيل وزنها �إذ ال تقوم ب�أنف�سها قال:
وقد روى بع�ض املتكلمني عن بن عبا�س �أن اهلل تعاىل يقلب الأعرا�ض �أج�ساما
فيزنها انتهى ،وقد ذهب بع�ض ال�سلف �إىل �أن امليزان مبعنى العدل"(.)5
والثابت عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أن امليزان ميزان حقيقي له
كفتان ،والذي توزن به الأعمال ولو كانت �أعرا�ضاً من الإميان واملحبة وال�صدق
واخلوف والكلمة الطيبة وغريها ،لأن اهلل  -جل وعال  -على كل �شيء قدير،
فهو قادر على �أن يجعل الأعرا�ض كالعيان توزن ،في�ؤتى ب�إميان الإن�سان و�صدقه
-1
-2
-3
-4
-5

هـو� :أبـو احلـ�سن عــلي بـن خــلف بـن عـبـد امللك بن بطال القرطبي ،له العديد من امل�ؤلفات (ت449 :هـ) .ينظر� :شذرات
الذهب يف �أخبار من ذهب ،عبد احلي بن �أحمد العكري الدم�شقي (ت1089 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت (.)282 /3
هو :خالد بن خدا�ش بن عجالن �أبو الهيثم املهلبي :موىل �آل املهلب ابن �أبي �صفرة الأزدي من �أهل الب�صرة� ،سكن بغداد وحدث
بها عن مالك بن �أن�س وحماد بن زيد و�صالح املري وغريهم ،تويف �سنة 223هـ .ينظر :طبقاتاحلنابلة ،لأبي احل�سني ابن �أبي يعلى،
حممد بن حممد (ت526 :هـ) ،حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ،بريوت (.)150 /1
�شرح �صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال (ت 449هـ) ،حتقيق� /أبي متيم يا�سر بن �إبراهيم ،مكتبة الر�شد،
الريا�ض (ط1423 ،2هـ2003 ،م) (.)559 /10
هو حممد بن احل�سن بن فورك الأن�صاري اال�صبهاين� ،أبو بكر واعظ عامل بالأ�صول والكالم ،من فقهاء ال�شافعية( ،ت406 :هـ) .ينظر
الأعالم ،الزركلي(.)83 /6
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر الع�سقالين (.)538 /13
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و�إخال�صه وحبه هلل  -تعاىل  -ولر�سوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  -وغريها
من �أعمال القلوب ،و�أعمال اجلوارح ،وتوزن كلها ،وي�شاهدها الإن�سان وهي
توزن ،ولهذا ورد �أن ال �إله �إال اهلل التي ي�شهدها العبد �صدقاً من قلبه تكتب يف
بطاقة وتو�ضع يف كفة امليزان(.)1
قلت :و�إذا كان الإن�سان قد ا�ستطاع و�ضع موازين لكثري من الأغرا�ض
كاحلرارة والربودة و�ضغط الدم ،وغربها وهو خملوق ف�إن اخلالق على كل
�شيء قدير وفوق كل ذي علم عليم.
قال العلماء�:إن حمل املوازين على جمرد العدل و�صرف اللفظ عن
احلقيقة �إىل املجاز من غري �ضرورة غري جائز ،وال �سيما وقد جاءت الأحاديث
الكثرية بالأ�سانيد ال�صحيحة يف هذا الباب(.)2
"ويا خيبة من ينفي و�ضع املوازين الق�سط ليوم القيامة كما �أخرب
ال�شارع خلفاء احلكمة عليه ،ويقدح يف الن�صو�ص بقوله  :ال يحتاج �إىل
امليزان �إال البقال والفوال ،وما �أحراه ب�أن يكون من الذين ال يقيم اهلل لهم يوم
القيامة وزناً ولو مل يكن من احلكمة يف وزن الأعمال �إال ظهور عدله �سبحانه
جلميع عباده ،ف�إنه ال �أحد �أحب �إليه العذر من اهلل من �أجل ذلك �أر�سل الر�سل
مب�شرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من احلكم ما ال اطالع لنا عليه"(.)3
اخلــامتـــــة
�أهم النتائج :التي تو�صل �إليها الباحث:
�أو ًال� :سالمة عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة يف عدل اهلل  -جل وعال  -ويف
امليزان ،بل �إن عقيدتهم موافقة للأدلة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
والإجماع والعقل والفطرة.
ثاني ًا :عقيدة الأ�شعرية �أن اهلل  -تعاىل -عادل يف جميع �أفعاله ،وهو
املت�صرف يف ملكه ،يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد ،كما �أنهم يثبتون
 -1تي�سري ملعة االعتقاد ،عبد الرحمن بن �صالح املحمود ،مدار الوطن للن�شر ،الريا�ض (ط1432 ،2ه2011 -م).)261 /1( ،
 -2حتقيق الربهان يف �إثبات امليزان ،مرعي احلنبلي الكويف ،حتقيق /م�شهور ح�سن �سلمان ،دار ابن القيم1990( ،م)� ،ص.26
� -3شرح العقيدة الطحاوية ،ابن �أبي العز الدم�شقي.404 /1
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امليزان دون الت�صريح �أنه ميزان حقيقي له كفتان ول�سان.
ثالث ًا� :أن عقيدة ال�شيعة يف عدل اهلل – تعاىل – ال يجوز عليه الظلم وال
ير�ضى به ،مبعنى �أنه � -سبحانه  -ال يخلق الظلم وال اجلور وال القبيح،
و�أن العدل مقابل اجلور من �أ�صول الدين ومنكره من الكافرين ،كما
�أنها �أنكرت امليزان.
رابع ًا� :أن عقيدة املعتزلة يف عدل اهلل � -سبحانه وتعاىل  -قائمة على �أنه-
جل وعال  -ال يخلق �أفعال العباد ،منظلم وجور ،و�إال فلم يكن
عاد ًال ،كما �أنها �أنكرت امليزان بت�أويله بالعدل.
أهم التو�صيات :يو�صي الباحثبالآتي:
� ُّ
�أو ًال� :ضرورة البحث يف عدل اهلل – تعاىل – وما ترتبط به من م�سائل
عقائدية عند ال�شيعة.
ثاني ًا� :ضرورة البحث يف امل�سائل العقائدية املختلفة التي بنتها املعتزلة على
العدل ك�أ�صل من �أ�صولهم اخلم�سة.
�أ�س�أل اهلل الكرمي ،رب العر�ش العظيم� ،أن يجعل هذا العمل خال�صاً
لوجهه الكرمي ،و�أن ينفع به امل�سلمني� ،إنه على كل �شيء قدير ،وبالإجابة
جدير ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني.
قائمة املراجع وامل�صادر

• القر�آن الكرمي.
	.1الإبانة عن �أ�صول الديانة ،علي بن �إ�سماعيل بن �أبي ب�شر الأ�شعري �أبو
احل�سن ،حتقيق د /فوقية ح�سني حممود ،دار الأن�صار ،القاهرة (ط،1
1397هـ).
� .2إحياء علوم الدين ،حممد بن حممد �أبو حامد الغزايل (ت 505ه)،
دار املعرفة ،بريوت( ،د .ط).
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� .3أ�صول الإميان يف �ضوء الكتاب وال�سنة ،نخبة من العلماء ،وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والإر�شاد ،اململكة العربية ال�سعودية
(ط1421 ،1هـ).
	.4الأعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدم�شقي (ت:
1396هـ) ،دار العلم للماليني( ،ط2002 :15م).
	.5االنت�صار يف الرد على املعتزلة القدرية الأ�شرار ،العمراين ،حتقيق/
�سعود بن عبد العزيز اخللف� ،أ�ضواء ال�سلف ،الريا�ض (1999م).
	.6الإن�صاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز اجلهل به ،الباقالين (ت:
403هـ) ،حتقيق /حممد زاهد بن احل�سن الكوثري ،املكتبة الأزهرية
للرتاث ،القاهرة (ط1421، 2هـ2000 -م).
� .7أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات ،حممد بن حممد بن النعمان
ال�شيخ املفيد (ت 403هـ) ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بريوت (1403هـ،
1983م).
	.8الرباهني القاطعة يف �شرح جتريد العقائد ال�ساطعة ،حممد جعفر الأ�سرت
�آبادي ،مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سالمية ،ق�سم �إحياء الرتاث
الإ�سالمي( ،د .ط).
 .9تاج العرو�س من جواهر القامو�س� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري ،دار
العلم للماليني ،بريوت( ،ط1994 ،م).
 .10ت�أويل الآيات الظاهرة يف ف�ضائل العرتة الطاهرة� ،شرف الدين علي
احل�سيني اال�سرت �آبادي احلنفي  ،حتقيق ون�شر /مدر�سة الإمام املهدي
(1407هـ).
 .11تبيني كذب املفرتي فيما ن�سب �إىل الإمام �أبي احل�سن الأ�شعري،
علي بن احل�سن ابن ع�ساكر (ت 571هـ) ،دار الكتاب العربي ،لبنان
(1399هـ).
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 .12حتقيق الربهان يف �إثبات امليزان ،مرعي احلنبلي الكويف ،حتقيق/
م�شهور ح�سن �سلمان ،دار ابن القيم1990( ،م).
	.13التعاريف ،حممد عبد الر�ؤوف املناوي (ت 1031هـ) ،حتقيق /حممد
ر�ضوان الداية ،دار الفكر املعا�صر ،دار الفكر ،بريوت ،دم�شق( ،ط،1
1410هـ).
	.14التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاين (ت 816هـ) ،دار الكتاب
العربي ،بريوت( ،ط1405 ،1هـ).
 .15تف�سري �أبي م�سلم� ،أبو م�سلم حممد بن بحر الأ�صفهاين (ت 322ه)،
حتقيق /خ�ضر حممد نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط1428 ،1ه،
2007م).
 .16تف�سري اجلبائي� ،أبو علي اجلبائي (ت 303هـ) ،حتقيق /خ�ضر حممد
نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت (ط1428 ،1هـ2007 ،م).
 .17تف�سري القر�آن العظيم ،لأبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي
الدم�شقي (ت 774 :هـ )،حتقيق� /سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة
للن�شر والتوزيع( ،ط2،1420هـ 1999 -م).
 .18تف�سري الكعبي� ،أبو القا�سم الكعبي البلخي (ت 319هـ) ،حتقيق /خ�ضر
حممد نبها ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط1428 ،1هـ2007 ،م)
 .19تهذيب اللغة ،حممد بن �أحمد الأزهري (ت 370هـ) ،حتقيق /حممد
عو�ض مرعب ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت (ط2001 ،1م).
 .20تي�سري العزيز احلميد يف �شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على
العبيد� ،سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب (ت1233 :هـ)،
زهري ال�شاوي�ش ،املكتب اال�سالمي ،بريوت ،دم�شق( ،ط1423 ،1هـ
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 .21تي�سري ملعة االعتقاد ،عبد الرحمن بن �صالح املحمود ،مدار الوطن للن�شر،
الريا�ض (ط1432 ،2هـ2011 -م).
 .22جامع الر�سائل� ،أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت 728هـ) ،حتقيق/
حممد ر�شاد �سامل ،دار املدين ،جدة.
	.23اجلامع لأحكام القر�آن ،لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد القرطبي (املتوفى:
671هـ) ،حتقيق� /:أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة( ،ط1384 :2هـ 1964 -م).
 .24جالء العينني يف حماكمة الأحمدين ،نعمان بن حممود بن عبد اهلل
الآلو�سي (ت1317 :هـ) ،قدم له :علي ال�سيد �صبح املدين ،مطبعة
املدين ( 1401هـ 1981 -م).
	.25اجلواب ال�صحيح� ،أحمد بن عبد احلليم �أبو العبا�س ابن تيمية (ت
728ه) ،حتقيق /علي ح�سن نا�صر و�آخرين ،دار العا�صمة ،الريا�ض
(ط1414 ،1هـ).
 .26ر�سالة �إىل �أهل الثغر ،الأ�شعري ،حتقيق /عبد اهلل �شاكر اجلنيدي ،مكتبة
العلوم واحلكم ،املدينة املنورة (ط1422 ،2هـ2002 ،م).
 .27رفع ال�شبهة والغ َْرر عمن يحتج على فعل املعا�صي بالقدر ،مرعي
بن يو�سف بن �أبي بكر بن �أحمد بن �أحمد بن �أبي بكر بن يو�سف بن
�أحمد الكرمي ،حتقيق� :أ�سعد حممد املغربي ،دار حراء ،مكة املكرمة،
(ط1،1410هـ).
� .28سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد ابن ماجة القزويني (ت 275ه) ،حتقيق/
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت( ،د .ط).
� .29سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى الرتمذي ال�سلمي ،حتقيق� /أحمد
حممد �شاكر و�آخرين ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت( ،د .ط).
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	.30ال�سنن ،لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين (ت 275هـ)،
حتقيق /حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الفكر( ،د .ط).
� .31سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد َ
الذ َهبي
(ت748 :هـ) ،حتقيق /جمموعة حمققني ب�إ�شراف� /شعيب الأرنا�ؤوط،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ( ط1417 ،11هـ1996 -م).
� .32شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،عبد احلي بن �أحمد بن حممد
العكري احلنبلي (ت 1089هـ) ،حتقيق /عبد القادر الأرنا�ؤوط ،دار
ابن كثري ،دم�شق (1406هـ).
� .33شرح �أ�سماء اهلل احل�سنى يف �ضوء الكتاب وال�سنة� ،سعيد بن علي بن
وهف القحطاين ،راجعه ال�شيخ د /عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين،
مطبعة �سفري ،الريا�ض (2008م).
� .34شرح الأ�صول اخلم�سة ،قا�ضي الق�ضاة عبد اجلبار بن �أحمد الهمذاين
(ت 415هـ) ،حتقيق /عبد الكرمي عثمان ،مكتبة وهبة ،القاهرة (ط،1
1416هـ1996 ،م).
� .35شرح العقيدة الطحاوية ،علي بن علي بن حممد بن �أبي العز الدم�شقي
(ت 792هـ) ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت( ،ط1391:4هـ).
� .36شرح الق�صيدة النونية ،ابن القيم اجلوزية� ،شرحها د /حممد خليل
هرا�س ،دار الكتب لعلمية ،بريوت (ط1424 ،3هـ2002 -م).
� .37شرح �صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال (ت
449هـ) ،حتقيق� /أبي متيم يا�سر بن �إبراهيم ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض
(ط1423 ،2هـ2003 ،م).
� .38شفاء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ابن القيم
اجلوزية ،حتقيق /حمد بدر الدين �أبو فرا�س احللبي ،دار الفكر ،بريوت
(1398هـ – 1978م).
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	.39ال�صحيح  ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت (د .ط).
� .40صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت
التميمي الب�ستي ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت
(ط1414 ،2هـ – 1993م).
	.41ال�صحيح ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل اجلعفي ،حتقيق وتعليق:
م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري  ،اليمامة ،بريوت( ،ط1407 3هـ-
1987م).
 .42طبقاتاحلنابلة ،لأبي احل�سني ابن �أبي يعلى ،حممد بن حممد (ت:
526هـ) ،حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ،بريوت( ،د .ط).
 .43طبقات ال�شافعية ،لأبي بكر بن �أحمد بن حممد بن عمر بن قا�ضي
�شهبة ،حتقيق :د /احلافظ عبد العليم خان ،عامل الكتب ،بريوت (ط،1
1407هـ).
 .44طبقات املف�سرين ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،حتقيق /علي
حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة (ط1396 ،1هـ).
 .45طبقات املف�سرين ،حممد بن علي بن �أحمد الداوودي (ت 945هـ)،
راجعه /جلنة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت (ط،1
1403هـ).
	.46العرب يف خرب من غرب ،حممد بن �أحمد �أبو عبد اهلل الذهبي (ت 748هـ)،
حتقيق� /أبي هاجر حممد العبد زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(ط1405 ،1هـ1985 -م).
 .47عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ،بدر الدين حممود بن حممد
العيني (ت855 :هـ)� ،ضبطه و�صححه /عبد اهلل حممود �سحر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت (ط1421 ،1هـ2001 -م).
} {56جملة ت�أ�صيل العلوم

 .48غيث العقيدة ال�سلفية �شرح منظومة احلائية ،خالد بن �إبراهيم ال�صقعبي
(1428هـ2007 -م).
 .49فتح الباري �شرح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل
الع�سقالين ،حتقيق� /أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين،
دار املعرفة ،بريوت1379( ،هـ).
	.50الفرق بني الفرق ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،دار الأفاق اجلديدة،
بريوت (1977هـ).
	.51الفوائد الع�شر من حديث حذيفة كان النا�س ي�س�ألون ر�سول اهلل عن اخلري
وكنت �أ�س�أله عن ال�شر ،خليل بن �إبراهيم العبيدي ( ط1429 :1هـ).
	.52القامو�س الفقهي لغة وا�صطالحا ،د� /سعدي �أبو حبيب ،دار الفكر.
دم�شق� ،سورية( ،ط1408 :2هـ 1988 -م).
 .53كتاب الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية� ،أبو البقاء
�أيوب بن مو�سى احل�سيني الكفومي ،حتقيق /عدنان �إدري�س وحممد
امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ( 1419هـ1998 -م).
 .54ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،التهانوين ،حتقيق /لطفي عبد البديع،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب (1977م).
	.55الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل ،الزخم�شري (ت538 :هـ) ،دار
الكتاب العربي ،بريوت( ،ط1407 :3هـ).
 .56ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري (ت 711هـ)،
دار �صادر ،بريوت( ،ط1414 ،3:هـ)
 .57لوامع الأنوار البهية و�سواطع الأ�سرار الأثرية ل�شرح الدرة امل�ضية يف
عقد الفرقة املر�ضية� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد بن �سامل ال�سفاريني
احلنبلي (ت1188 :هـ) ،م�ؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها ،دم�شق( ،ط،2
1402هـ 1982 -م).
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 .58جمموع الفتاوى� ،أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت 728ه) ،حتقيق/
�أنور الباز (ط1426 ،3هـ2005 -م).
	.59امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري (ت
405هـ) ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
(ط1411 ،1هـ 1990-م).
	.60امل�سند� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حنبل ال�شيباين (ت 241هـ) ،م�ؤ�س�سة
قرطبة ،القاهرة( ،د .ط).
	.61امل�صباح املنرييف غريب ال�شرح الكبري� ،أحمد بن علي الفيومي املقري
(ت 770هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت (د .ط)
 .62مع االثنى ع�شرية يف الأ�صول والفروع ،مو�سوعة �شاملة ،وملحق بها
ال�سنة بيان اهلل تعاىل على ل�سان الر�سول � -صلى اللهَّ عليه و�سلم  ،-علي
بن �أحمد علي ال�سالو�س ،دار الف�ضيلة بالريا�ض ،دار الثقافة بقطر ،مكتبة
دار القر�آن مب�صر( ،ط 1424 ،7هـ 2003 -م).
	.63املعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى و�آخرين ،حتقيق /جممع اللغة
العربية ،دار الدعوة (د .ط).
 .64مفاتيح الغيب ،التف�سري الكبري ،لأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن فخر
الدين الرازي (ت606 :هـ) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت(ط،3
1420هـ).
 .65مفاهيم القر�آن ،جعفر ال�سبحاين التربيزي ،م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق
(ط1428 ،3هـ).
	.66املفيد يف مهمات التوحيد ،عبد القادر بن حممد عطا �صويف� ،أ�ضواء
ال�سلف ،الريا�ض (ط1428 ،1هـ).
	.67امللل والنحل ،ال�شهر�ستاين ،حتقيق  :حممد �سيد كيالين ،دار املعرفة –
بريوت (1404هـ).
} {58جملة ت�أ�صيل العلوم

 .68موقف ابن تيمية من الأ�شاعرة ،عبد الرحمن بن �صالح بن �صالح املحمود،
مكتبة الر�شد ،الريا�ض( ،ط 1415 ،1هـ 1995 -م).
	.69النبوات� ،أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
(ت728 :هـ) ،حتقيق /عبد العزيز بن �صالح الطويان� ،أ�ضواء ال�سلف،
الريا�ض( ،ط1420 :1هـ 2000-م).
	.70النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة ،جمال الدين �أبي املحا�سن
يو�سف ابن تغري بردي (ت  ،)874حتقيق� /إبراهيم على طرخان،
الهيئة امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر1391( ،هـ1971-م).
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منهج ال ُب ْل ِقيين يف َتعقُّبا ِته على حُتفة األشراف
�أ.د .نافذ ح�سني حماد()1

امل�ستخل�ص
منهج ال ُبلقيني يف ا�ستدراكاته امل ُ َتنوعة ،وت َعقُّباته املُه ّمة،
يُ َو ّ�ضح ال َبحث َ
للمزي ،يَتع َّلقُ بَ ُ
ع�ضها
كتاب تحُ ْ فة الأ�شراف ّ
التي انفرد ب�أكرثها ،وذلك على ِ
والرواة.
مبتون الأحاديث و�ألفاظها ،و�أخرى بالأ�سانيد ُّ
كلمات مفتاحية:
ا�ستدراك� ،أطراف ،املزي ،حديث ،رواة.
مقدّ مــــــة
	احلمدُ هلل ،و�أ�صلي و�أ�سلم على ر�سول اهلل ،وبعد
فهذا ٌ
عمل يَ ُ
ُّبات احلافظ �سراج الدِّ ين ُع َمر بن
ك�شف عن �أهمي ِة تَعق ِ
منهجه يف اال�ستدراك على كِ تاب"تحُ ْ فة
رِ ْ�سالن ال ُب ْلقِيني (805هـ) ،ويُ ّ
و�ضح َ
الأ�شراف مبعرفة الأطراف" للحافظ جمال الدين يو�سف بن عبد الرحمن ا ِملزِّي
أوهام
(742هـ) ،ويُبرْ ُز القِيم َة العلم َّي َة لمِ َا َج َمعه ال ُب ْلقِيني و�أَبَ َان عنه مِن � ٍ
أنواع ل ٍ
وقع فيها ا ِملزِّي� ،أو � َ
أهمل ذِ ْكرها و�أغف َلها يف كتا ِبه ،يف املُتونِ والأ�سانيد� ،إىل
َ
غري ذلك من ال َّت ْنقيحات وال َّت ْ�صويبات ،نَقَلها عنه اب ُنه ُ
جالل الدِّ ين عبدُ ال َّرحمن
َرجم فيه لوالده.
من ٍ
بعقدِ َف ْ�ص ٍل ِ�ض َ
كتاب ت َ
ويَزيدُ مِن �ضَ رورةِ َع ْر�ض تلك ال َّتعقبات ،وبَيانِ ما ا�شتملت عليه ،مع
ال�ستني
ِق َّلتِها بال ِّن�سبة
ملجموع الأحاديث التي �ضَ َّمتها ال ُت ْحفةُ ،
حيث �أَكملت ِّ
ِ
ت َعقي ًبا� ،أنيّ مل � ْ
أقف على من َذ َكرها يف ال َّتت ُّبعات �أو �أ�شار �إليها� ،سواء من
أطراف ا ِملزِّي ،وهما
ال ُعلماء الذين جاءوا بَعده ،و َك َتبوا يف ال َّت ْنكيت على � ِ
احلافظ ُّ
ابن العراقي (826هـ) ،وكتابُه "الأطراف ب�أوهام
ويل الدِّ ين �أبي ز ُْر َع َة ُ
 -1اجلامعة لإ�سالمية  -غزة  -فل�سطني.
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ابن َح َجر (852هـ) ،وكتابُه "ال ُّن َكت ِّ
الظراف على
الأطراف"( ،)1واحلافظ ُ
عقبات على ال ُّتحفة ،رغم � َّأن
الأطراف"(� ،)2أو من املعا�صرين ممن َك َت َب يف ال َّت ِ
موا�ضع
عبد ال�صمد �شرف الدِّ ين محُ َ قق الكتاب ،وجد ما ال يزيد عن خم�س ِة
َ
َ
منها على حوا�شي املَخطوطَ ،ف َنقلها يف هوام�ش املطبوع ،مع ما فيها من ُق ُ�صورٍ
ْ�ص وتحَ ريفات.
ونَق ٍ
ويُ�ؤكدُ القِيم َة العِ لم َّي َة ِل َتعقُّبات ال ُب ْلقِيني انفراده ِب� ْأكثرَ ِ ها ،فلم يَ ْذ ُكرها
ابن حجر ،رحمهم اهلل تعاىل.
ابن العراقي وال ُ
ُ
لكتاب ترجمة جالل الدين عبد الرحمن ابن
وقد ُ
وقفت على ن ُْ�سختني ِ
ف�صل ال َّتعقبات على ال ُّتحفة:
ال ُب ْلقِيني لأبيه ،م�شتملاً على ِ
الأوىل :من حمفوظات دار الكتب امل�صرية ،حتت رقم (،)8106
وم�صورة مبركز جمعة املاجد ،برقم ( ،)1770185ورقم الوورد (،)13247
وهي ن�سخة مكتملة اع َت َم ُّدتها.

ف�صل ال َّت ِ
عقبات التي وقعت له على �أطراف ا ِمل ّزي
وهذه �صورة ال�صفحة امل�شتملة على بداي ِة ِ
 -1ابن العراقي� ،أحمد بن عبد الرحيم (1432هـ) .الأطراف ب�أوهام الأطراف .حتقيق العويف ،حممد بن حميد� .أطروحة ماج�ستري من
كلية احلديث باجلامعة الإ�سالمية باملدينة النبوية .عدد ال�صفحات .637
علي (1403هـ) النكت الظراف على الأطراف ،املطبوع مع حتفة الأ�شراف .حتقيق عبد ال�صمد �شرف الدين.
 -2ابن حجر� ،أحمد بن ّ
الدار القيمة بالهند واملكتب الإ�سالمي ببريوت 13 ،جملد ،وجملد فهار�س.

} {62جملة ت�أ�صيل العلوم

الثانية :من حمفوظات معهد اال�ست�شراق ِب ُرو�سيا ،حتت رقم (،)369
وم�صورة مبركز جمعة املاجد ،برقم ( ،)1499499ورقم الوورد (،)4652
وهي كثرية ال�سَّ قْط وال َلحق وال َّت ْ�ضبيب ،مع �أخطاء كثرية.
وجاء عملي يف مبحثني ،على النحو الآتي:
املبحث الأول
ال َّتع ُّقبات ا ُملتعلقة باملتون و�ألفاظ الأحاديث
فقد �أَ ْ�س َ
قط ا ِملزِّي ُمتونًا كامل ًة مل يُ�شِ ر �إليها يف موا�ضعها ،و�أغفل �أحيانًا
بيان اختالف �ألفاظ �أحاديث ،ومل يُب ّينهاَ ،ف َتعقَّبه ال ُب ْلقِيني ،ومن ذلك:
للحديث يف
ِ
مو�ضع واحدٍ من الكتاب ،مع وجودِ
�أول :يَقت�ص ُر على الإ�شارةِ
ٍ
مو�ضع �آخ َر من ذلك الكتاب ،ف ُيغْ ِف ُله امل ِّزي ويَترْ ُكه،
احلديث بالإ�سناد نف�سِ ه يف
ٍ
و�أمثل ُته:
( )1يف ترجمة َعطاء بن يَ ِزيد الليثي ،عن �أبي �سعيد ا ُخل ْدري( ،)1عزا ا ِملزِّي
لباب الهجرةِ من كتاب امل َ َناقب يف
َ
حديثَّ �" :إن �ش� َأن اله ِْجرةِ �شَ دِ يد"ِ ،
�صحيح ال ُبخَ ارِ ي .عن ابن املديني ،عن الوليد بن م�سلم ،عن الأوزاعي،
عن الزهري ،عن عطاء به(.)2
َف َت ّع َق َب ُه ال ُب ْلقِيني( )3ب� َّأن ال ُبخَ ارِ ي �أخرجه � ً
أي�ضا يف باب زكاة الإبل من
كتاب الزكاة .عن ابن املديني بالإ�سناد نف�سه( ،)4ومل يَ ْذكره ا ِملزِّي على
ُم ْق َت�ضى ن ُْ�سخَ ِة ال ُّت ْح َفة.
فوجدتها كذلك.
�شفت ن ُْ�سخ ًة �أخرىُّ ،
ووافقه اب ُنه الذي قال :و َك ُ
( )2يف ترجم ِة ُ�س َ
إبراهيم ال َّنخَ عي ،عن علقم َة ،عن
ليمان ال ِ
أعم�ش ،عن � َ
ِ
-1

-2
-3
-4

امل ّزي ،يو�سف بن عبد الرحمن (1403هـ) .حتفة الأ�شراف مبعرفة الأطراف .حتقيق عبد ال�صمد �شرف الدين .الدار القيمة بالهند
ُّكت ِّ
واملكتب الإ�سالمي ببريوت 13 ،جملد ،وجملد فهار�س 401/3( .برقم  .)4153قال ابن حجر يف الن ِ
الظراف :تعقبه ُمغلطاي
ب�أنَّها يف احلج ال يف الهجرة ،فوهم مغلطاي ،و� مَّإنا هي يف الزكاة.
البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (1419هـ) .ال�صحيح .اعتنى به �أبو �صهيب الكرمي ،بيت الأفكار الدولية ،الريا�ض .عدد
ال�صفحات  .1751حديث برقم (.)3923
املخطوط ،ورقة (�/53أ).
حديث برقم (.)1452
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مع ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يف
ابن م�سعود( ،)1عزا حديثُ " :ك َّنا َ
لكتاب بَ ْدء ا َخل ْلق يف �صحيح
غارٍ َ ،فنزلَ ْت علي ِه }َومْالُْرَسلاَ ِت ُعْرفًا{".
ِ
ال ُبخَ ارِ ي .عن َع ْبد َة بن عبد اهلل ،عن يَحيى بن �آدم ،عن �إ�سرائيل ،عن
الأعم�ش به(.)2
أخرجه � ً
باب تف�س ِري �سورة
أي�ضا يف ِ
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب� َّأن ال ُبخَ ارِ ي � َ
وامل ُ ْر�سالت من كتاب ال َّت ْف�سري .عن َع ْبد َة بن عبد اهلل بالإ�سناد نف�سه(.)4
الزهري ،عن الأعرج ،عن �أبي ُه َري َر َة( ،)5عزا حديث:
( )3يف ترجمة ُّ
ني َو َر ُج ٌل م َِن اليهودِ  ،فقال امل ُ ْ�سلم :وا َّلذي
"ا�س َت َّب َر ُج ٌل م َِن امل ُ ْ�سلم َ
ْ
ني ...احلديث" .لكتاب ال َّتوحيد يف �صحيح
ا�صطفي حم َّمدً ا على العامل َ
()6
ال ُبخَ ارِ ي .عن يَحيى بن َق َزعة ،عن �إبراهيم بن �سعد ،عن الزهري به .
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب� َّأن ال ُبخَ ارِ ي �أخرجه � ً
أي�ضا يف ترجمة ما يُ ْذ َك ُر يف
ا�ص َوا ُخل ُ�صو َم ِة بَينْ َ امل�سلم واليهودي .عن يَحيى بن َق َزعة
ا ِلإ�شْ خَ ِ
بالإ�سناد نف�سه(.)8
نافع ،عن ابن عمر( ،)9عزا حديثَ " :م ْن
( )4يف ترجمة مالك بن � ٍ
أن�س ،عن ٍ
�أَ ْع َت َق �شِ ْر ًكا لَ ُه م ِْن ممَ ْ ُل ٍ
وك َف َع َل ْي ِه عِ ْت ُق ُه ُك ُّل ُه" .مل�سلم يف العِ ْت ِق .عن يَ ْحيَى بن
يَ ْحيَى ،عن مالك به(.)10
فتعقبه ال ُب ْلقِيني بقوله( :)11يُزاد عليه :ويف ُ�صحب ِة املماليك من حديث
وكتاب ُ�صحبة املماليك بعد كتاب العتق بنحو ثالثة
يَ ْحيَى بن يَ ْحيَى(،)12
ُ
 -1املزي ،حتفة الأ�شراف ( 103/7برقم .)9430
 -2حديث برقم (.)3317
 -3املخطوط ،ورقة (/56ب – �/57أ).
 -4حديث برقم (.)4931
 -5املزي ،حتفة الأ�شراف ( 216/10برقم .)13956
 -6حديث برقم (.)7472
 -7املخطوط ،ورقة (/59ب – �/60أ).
 -8حديث برقم (.)2411
 -9املزي ،حتفة الأ�شراف ( 208/6برقم .)7990
 -10الني�سابوري ،م�سلم بن احلجاج (1419هـ) .ال�صحيح .اعتنى به �أبو �صهيب الكرمي ،بيت الأفكار الدولية ،الريا�ض .عدد
ال�صفحات  .1473حديث برقم (.)1501/1
 -11املخطوط ،ورقة (�/56أ)..
 -12حديث برقم ( )1501/47كتاب الأميان (�ص.)685
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كراري�س(.)1
( )5يف م�سند َع ْمرو بن الأَ ْح َو�ص( ،)2عزا حديث� ... " :أال � َّإن َّ
كل رِ ِبا يف
لل�سنن الأربعة ،ومنها :الترِّ ْ مِذِ ي يف
ا َجلاهِ ل َّية مو�ضوع  ،"...وعزاه ُّ
احل�سن بن َعل ِِّي ا َخللاَّ ل ،عن ح�سني بن َعل ِِّي ا ُجل ْعف ِِّي ،عن
التف�سري .عن
ِ
زائدة ،عن �شَ ِبيب بن َغ ْرقدة ،عن �سليمان بن عمرو بن الأحو�ص ،عن
�أبيه( .)3ثم قال املزي" :وهذا فيه وما بعده".
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )4ب� َّأن الترِّ ْ مِذِ ي �أخرجه � ً
أبواب ال ِّن َكاح ،يف ما
أي�ضا فيِ � ِ
جاء يف َحقِّ املر�أةِ على زوجها ،بال�سند املذكور(.)5
�أقول :هنا وهم ال ُب ْلقِيني ،فلم يَ َت َّنبه لقوله" :وهذا فيه وما بعده" ،وقد
�أ�شار �إليه ا ِملزِّي يف املو�ضع الذي بعده ،وقال :ب�إ�سناد الذي َق ْبله .ثم هو
يف الر�ضاع ،ولي�س النكاح.
ومل يتعقبه ابنه.
مو�ضع واحدٍ من الكتاب ،مع وجوده
ثان ًيا :يَقت�صر على الإ�شارةِ للحديث يف
ٍ
ٍ
�صاحب الكتاب،
�شيخ
مو�ضع �آخ َر من الكتاب نف�سِ ه �أو
يف
ِ
ٍ
غريه،باختالف يف ِ
و�أمثلته:
)
(
6
( )1يف ترجمة الزهري ،عن ُع َبيد اهلل بن عبد اهلل ،عن ابن َع ّبا�س َ ،ذ َكر
ا ِملزِّي ُط َ
وا�ضعه يف
رق
أقبلت راك ًبا على �أَت َان" و�أ�شا َر �إىل َم ِ
ِ
حديثُ �" :
العِ ِلم وال�صَّ الةِ عند ال ُبخَ ارِ ي .عن �إ�سماعيل بن �أبي �أوي�س ،وعبد اهلل بن
يو�سف ،والق َْعنبي ،ثالثتهم عن مالك به(.)7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

العتق هو الكتاب رقم ( ،)20و�أما �صحبة املماليك ،فهو الباب رقم ( )8من كتاب الأميان رقم ( )27ح�سب املطبوع من �صحيح
م�سلم.
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 132/8برقم .)10691
حديث برقم (.)3087
املخطوط ،ورقة (�/58أ).
حديث برقم (.)1163
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 58/5برقم .)5834
الأحاديث بالأرقام (.)861 ،493 ،76
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فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )1ب�أنَّه � َ
طريق يَحيى بن َق َزعة ،عن مالك به ،و�أنّها
أ�سقط َ
يف َح َّج ِة ال َو َداع ،وهي ت َرجم ٌة َ
قبل ترجم ِة غزوة تبوك(.)2
حديث" :حا�ص َر ال َّن ِب ُّي
ابن عم َر( ،)3ذكر
َ
وخ ،عن ِ
( )2يف ترجمة ال�سَّ ائب بن َف ُّر ٍ
أهل َّ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم � َ
ائف ،فلم يَ ْنل ِم ْنهم �شيئًا ...احلديث".
الط ِ
و�أ�شار �إىل مو�ضعني له يف ال ُبخَ ارِ ي .عن ابن املديني و ُق َتيبة بن �سعيد،
كالهما عن ابن ُعيَينة ،عن َعمرو بن دينار ،عن ال�سَّ ائب به(.)4
أخرجه كذلك يف
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )5ب�أنَّه تَ َرك ال َّت ْنبيه على � َّأن ال ُبخَ ارِ ي � َ
كتاب ال َّتوحيدِ  .عن عبد اهلل بن حممد ا ُجل ْعفي،
املَ�شيئ ِة والإرادةِ من ِ
عن ابن ُعيَين َة به(.)6
( )3يف ترجم ِة َ
�سفيان ِبن ُعيَ ْي َنة ،عن �أبي ال ِّزنَادِ  ،عن الأعرج ،عن �أبي هريرة(،)7
ات .عن
الد َع َو ِ
عزا حديث�" :إِ َّن َد ْو ً�سا َق ْد َع َ�ص ْت  "...للبخاري يف َّ
َعل ِِّي بن عبد اهلل ،عن ابن ُعيَينة به(.)8
حديث �أبي نُ َع ْي ٍم يف املغازي يف ق�صَّ ِة
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )9ب�أنَّه يُ َزا ُد عليه
ُ
َد ْو ٍ�س ،وذكر احلديث ب�إ�سناده ومتنه ،فلم يختلف فيه �سوى �شيخ
ال ُبخَ ارِ ي ،ومل يذكره ا ِملزِّي(.)10
َ
ابن عم َر( ،)11عزا
( )4يف ترجمة َح ْنظل َة بن �أبي
نافع ،عن ِ
�سفيان املَكِ ّي ،عن ٍ
�ص الأَ ْظ َفارِ � "...إىل ال َّن َ�سائِي يف الطهارة .عن
َحدِ َ
يث" :الف ِْط َر ُة َق ُّ
()12
ارث بن م ِْ�سكني ،عن ابن وهب ،عن حنظلة به .
ا َحل ِ
 -1املخطوط ،ورقة (/54ب).
 -2حديث برقم (.)4412
 -3املزي ،حتفة الأ�شراف ( 418/5برقم .)7043
 -4احلديثان برقمي (.)6068 ،4352
 -5املخطوط ،ورقة ( 55ب).
 -6حديث برقم (.)7480
 -7املزي ،حتفة الأ�شراف ( 170/10برقم .)13695
 -8حديث برقم (.)6397
 -9املخطوط ،ورقة (/59ب).
 -10حديث برقم (.)4392
 -11املزي ،حتفة الأ�شراف ( 92/6برقم ..)7654
 -12الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب (بدون تاريخ) ،ال�سنن .بعناية م�شهور �سلمان( ،ط )1مكتبة املعارف ،الريا�ض .عدد ال�صفحات
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ق�ص َّ
ال�شارب
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )1ب� َّأن
َ
احلديث �أخرجه ال ُبخَ ارِ ي يف باب ِّ
من �أبواب اللبا�س ،و َذك َره ب�أ�سانيده و َم ْتنه .عن َمكِ ي بن �إبراهيم ،وعن
�أحمد بن �أبي رجاء ،عن �إ�سحاق بن �سليمان ،كالهما عن َح ْن َظل َة(.)2
أطراف خَ َل ٍف( )3و�أبي َم ْ�سعود( )4من الإ�شارة �إىل
ونَقل بَ ْع ً�ضا مما فيِ � ِ
�أ�سانيد ال ُبخَ ارِ ي.
مو�ضع واحدٍ من الكتاب ،مع وجوده
ثالثًا :يَقت�صر على الإ�شارةِ للحديث يف
ٍ
مو�ضع �آخ َر من الكتاب نف�سه،باختالف اثنني من ُر َواته �أو ثَالثة ،وذلك من
يف
ٍ
ِبداي ِة الإ�سناد ،و�أمثلته:
()5
�ضع حلديث هِ َرقل يف اجلِهاد من
( )1يف م�سند �أبي �سفيان � ،أ�شار �إىل َم ْو ٍ
�صحيح ال ُبخَ ارِ ي .عن �أبي اليَ َمان ،عن ُ�ش َعيب ،عن الزهري ،عن ُع َبيد
اهلل بن عبد اهلل ،عن ابن عبا�س ،عن �أبي �سفيان(.)6
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب�أنَّه �أَ ْ�سق ََط طري ًقا �آخ َر للحديث يف اجلِهادِ � ً
أي�ضا .عن
الزهري به(.)8
يَحيى بن بُكري ،عن الليث ،عن يون�س ،عن ُّ
()9
ا�س � ،أ�شار �إىل احلديث،
( )2يف ترجمة ُع َب ْيدِ ا ِهلل بن عبد اهلل ،عن ابن َع َّب ٍ
"كتب �إىل َق ْي َ�ص َر يَ ْد ُعو ُه �إىل الإِ�سالم  "...يف اجلهاد من �صحيح
وفيهَ :
-1
-2
-3

-4

-5
-6
-7
-8
-9

 .1027حديث برقم (.)12
املخطوط ،ورقة (/55ب – �/56أ).
احلديثان برقمي (.)5890 ،5888
هو خلف بن حممد بن علي بن حمدون �أبو حممد الوا�سطي ،وكتابه �أطراف ال�صحيحني ،من الكتب املفقودة .تويف �سنة 401هـ.
ينظر :ابن نقطة ،حممد بن عبد الغني (1408هـ) ،التقييدَ ملعرفة رواة ال�سنن وامل�سانيد .حتقيق كمال احلوت( ،ط )1دار الكتب
العلمية ،بريوت .عدد ال�صفحات �( 330ص ،)263والذهبي ،حممد بن �أحمد (1405هـ)� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق ب�إ�شراف
�شعيب الأرنا�ؤوط( ،ط )3م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت .خم�سة وع�شرون ً
جملدا مع الفهار�س (.)260/17
علم الأطراف ،وكتابه الأطراف على ال�صحيحني .تويف �سنة
هو �إبراهيم بن حممد بن عبيد الدم�شقي� ،أحدُ من َ�صنَّف يف ِ
401هـ ،وقيل �سنة 400هـ .ينظر :اخلطيب� ،أحمد بن علي (بدون تاريخ) .تاريخ بغداد .دار الكتب العلمية ،بريوت� .أربعة
ع�شر ً
جملدا ( ،)172/6وابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر (بدون تاريخ) .البداية والنهاية .دار الفكر العربي ،اجليزة� .أربعة ع�شر
جز ًءا ( ،)395/11والذهبي ،حممد بن �أحمد (بدون تاريخ) .تذكرة احلفاظ .دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت .ثالثة جملدات
(.)1068/3
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 158/4برقم .)4850
حديث برقم (.)2978
املخطوط ،ورقة (/53ب).
حديث برقم (.)2804
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 67/5برقم .)5846
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ال ُبخَ ارِ ي .عن �إبراهيم بن َح ْمزة ،عن �إبراهيم بن �سعد ،عن �صالح بن
َك ْي�سان ،عن الزهري ،عن ُع َبيد اهلل به(.)1
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )2ب�أنَّه �أَ ْ�سق ََط رواي ًة من طريق ُع َب ْيدِ ا ِهلل بن عبد اهلل ،عن
ا�س ،وفيهاَ " :ف�إِنْ تو َّل ْي َت َف�إِ َّن َ
ني" .و�أنَّال ُبخَ ارِ ي
عليك �إِ ْث َم َْ أ
الرِ ي�سِ ِّي َ
ابن َع َّب ٍ
ِ
امل�سلم � َ
مهم
�أَ ْخرجها فيِ اجلهادِ  ،فيِ ترجم ِة "هل يُ ْر�شِ دُ
أهل الكتاب �أو يُ َع ِّل ُ
ُ
الكتاب؟" .عن �إ�سحاق بن راهويه ،عن يَعقوب بن �إبراهيم ،عن ابن
�أخي الزهري ،عن الزهري(.)3
إبراهيم ال َّنخَ عي ،عن َع ْلقم َة ،عن عبد
( )3يف ترجمة َم ْن ُ�صوربن امل ُ ْع َتمِ ِر ،عن � َ
حديثُ " :ك َّنا َم َع ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يف غارٍ َفنزلَ ْت
اهلل( ،)4عزا
َ
و�ضع يف ال َّت ْف�سري من �صحيح ال ُبخَ ارِ ي.
علي ِه }َومْالُْرَسلاَ ِت ُعْرفًا{" .لمِ َ ٍ
عن حممود بن َغ ْيالن ،عن ُع َب ْيد اهلل بن مو�سى ،عن �إ�سرائيل ،عن
من�صور به(.)5
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب�أنَّه ت َك َّرر يف التف�سري .عن َع ْب َدة بن عبد اهلل ،عن يَحيى
بن �آدم ،عن �إ�سرائيل ،عن من�صور به( .)7و�أنَّه مل يَ َره يف ن ُْ�سخته من
الأطراف.
أيت ن ُْ�سخ ًة �أُ ْخرى من الأطراف َف َل ْم َ�أجِ ْد فيها ذلك،
فقال االبن :ور� ُ
َّ
والظاهر � َّأن َ
ذلك َ�سق ََط من ن ُْ�سخةِا ِملزِّي من ال ُبخَ ارِ ي ،ف�إنَّه �أورد ن ُْ�سخ َة
�إ�سرائيل بعد طريق حممود ،عن ُع َبيد اهلل بن مو�سى ،عن �إ�سرائيل،
وطريق َع ْب َد َة ِبن عبد اهلل متو�سطة بينهما.
موا�ضع
كتاب �أو �أكرث ،مع وجوده يف
راب ًعا :يَقت�صر على الإ�شارةللحديث يف ٍ
َ
�أخرى من ال ُك ُت ِب ال�ستة ،و�أمثلته:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

حديث برقم (.)2940
املخطوط ،ورقة (/54ب – �/55أ).
حديث برقم (.)2936
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 110/7برقم .)9455
حديث برقم (.)4930
املخطوط ،ورقة (�/57أ).
حديث برقم (.)4931
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(� )1أ�شا َر �إىل َم ْو ِ�ضعه يف ال َّن َ�سائِي ،ومل يُ�شِ ْر �إىل مو�ضعه يف �صحيح م�سلم
أ�صحاب ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
يف ترجمة بُ َ�شيرْ ِ ِبن يَ َ�سار ،عن رجالٍ من �
ِ
�ص ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َو َ�س َّل َم(َ ،)1ذ َكر حديث�" :أنَّهم قالواَ :رخَّ َ
يف ال َع َرايا ِبخَ ْر ِ�ص َها"َ ،وعزاه لل َّن َ�سائ ُِّي فيِ البيوع .عن ُق َتيبة ،عن الليث،
عن يَ ْحيَى بن �سعيد ،عن بُ َ�شري به(.)2
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب�أنَّه مل يُعل ِْم مل ُ ْ�سل ٍِم ،و َذ َكره يف ُم ْ�سلم .عن ُقتيبة بن
�سعيد وحممد بن ُر ْمح ،كالهما عن الليث به .وعن حممد بن املُث َّنى
و�إ�سحاق بن �إبراهيم وابن �أبي عمر جمي ًعا ،عن عبد الوهاب بن عبد
املجيد الثقفي ،عن يَ ْحيَى بن �سعيد به  ...احلديث ،وقال :كان يَ ْنبغي
ل�صاحب الأطراف �أنْ يُ َن ِّبه على ذلك(.)4
او�س
(� )2أ�شار �إىل مو�ضعه يف ال َّن َ�سائِي ،ومل يُ ْعلِم للترِّ ْ مذي.يف ترجمة َط ِ
الزبَيرْ ِ (� ،)5أَ ْع َلم حلديثَ " :م ْن �شَ َه َر َ�س ْي َف ُه ُث َّم
ِبن َك ْي َ�س َان ،عن عبد اهلل بن ُّ
َو�ضَ َع ُه َف َد ُم ُه َه َد ٌر" ،و َر َم َز لل َّن�سائي فقط .عن �إ�سحاق بن �إبراهيم ،عن
ال َف ْ�ض ِل بن مو�سى ،عن َم ْعمر ،عن ابن طاو�س ،عن �أبيه به.وطريقني
ي َم ْن َو َق َفه و َم ْن َر َفعه(.)6
�آخرين عن ابن طاو�س ،عن �أبيه به.وبَ نَّ َ
بع�ض �أ�صولِه
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب� َّأن الترِّ ْ مِذِ ي �أخرج
َ
احلديث يف ِ
امل�سموعةِ ،ثم َذ َكر ما ر�آه يف الأ�صل .عن ا ُحل َ�سني بن ُح َريث ،عن
ال َف ْ�ض ِل به .مبثله.
و� َّأن الترِّ ْ مِذِ ي �س�أل ال ُبخَ ارِ ي عن هذا احلديث ،فقال� :إنمَّ ا يُ ْر َوى عن ابن
الزبَيرْ ِ موقو ًفا.ثم قال ال ُب ْلقِيني� :أكرث ن َُ�س ِخ الترِّ ْ مِذِ ي لي�س فيها هذا.
ُّ
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 130/11برقم .)15537
حديث برقم (.)4544
املخطوط ،ورقة (�/60أ).
حديث برقم (.)1540 /69 ،68
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 321/4برقم .)5262
الأحاديث بالأرقام (.)4099 – 4097
املخطوط ،ورقة (/53ب – �/54أ).
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�أقول :هذا احلديث لي�س يف ن ُْ�سخة من ن َُ�س ِخ ُ�سنن الترِّ ْ مِذِ ي املطبوعة� ،إنمَّ ا
هو يف املطبوع من العِ لل ال َكبري( ،)1وال ُب ْلقِيني يَعرتف كما نَرى � َّأن �أك َرث
ُ�سخ الترِّ ْ مِذِ ي لي�س فيها هذا.
ن ِ
اجه ،ومل يُ�شِ ر �إىل مو�ضعه يف
(� )3أ�شار �إىل َم ْو�ضعه يف ال َّن َ�سائِي وابن َم َ
الترِّ ْ مِذِ ي يف م�سند َّ
ال�شريد بن ُ�سويد(َّ �" ،)2أن رج ًال قال :يا ر�سول اهلل
اجه،
�أَ ْر ِ�ضي لَي�س ل َأحدٍ فيها �شِ ْرك � "..أَ ْع َلم عليه و َع َزاه لل َّن َ�سائي وابن َم َ
و َذ َكر ُطر َقه(.)3
أ�صل َم ْ�سموع للترِّ ْ مِذي .عن �أحمد بن
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )4ب�أنَّه َو َق َع يف � ٍ
َمنِيع ،عن َم ْروان ال َف َزاري ،عن عبد اهلل بن عبد الرحمن َّ
الطائفي ،عن
َعمرو بن َّ
ال�ش ِريد ،عن �أبيه مرفو ًعاَّ � :إن اجلار هو �أوىل ِب َ�صقبه .قال :و� َّإن
ٌ
حديث َح َ�س ٌن.
يف �أ�صول الترِّ ْ مِذِ ي ُك ِّلها :هو
ثم �أ�شار ال ُب ْلقِيني �إىل طريق َعمرو بن َّ
افع الآتي ،و� َّأن
ال�شريد ،عن �أبي َر ٍ
ال ُبخَ ارِ ي قال :كال احلديثني عندي �صحيح .قال :ومل يُ َن ّبه ا ِملزِّي على
�شَ يءٍ من ذلك.
�أقول :و�أما حديث �أحمد بن َمنِيع ،فلي�س يف املطبوع من ُ�سنن الترِّ ْ مِذِ ي،
�إنمَّ ا هو يف العلل الكبري( ،)5و�أما ما نقله من حت�سني الترِّ ْ مِذِ ي للحديث ،ثم
الإ�شارة لطريق ابن َّ
ال�ش ِريد عن �أبي رافع ،وتَ�صحيح ال ُبخَ ارِ ي للطريقني،
ال�سنن تعلي ًقا(.)6
فذكره يف ُّ
و�ضعه
وال�سنن الثالثة ،ومل يُ�شِ ر �إىل َم ِ
(� )4أ�شار �إىل مو�ضعه يف ال ُبخَ ارِ ي ُّ
()7
يف الترِّ ْ مِذِ ي يف ترجم ِة َع ْم ِرو ِبن َّ
ال�شريد ،عن �أبي رافع  ،عزا حديث:
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الرتمذي ،حممد بن عي�سى (1406هـ) .العلل الكبري .حتقيق حمزة ديب ،مكتبة الأق�صى ،الأردن .جملدان (.)623/2
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 152/4برقم .)4840
الن�سائي .ال�سنن .حديث برقم ( .)4703وابن ماجه ،حممد بن يزيد (بدون تاريخ) ،ال�سنن .بعناية م�شهور �سلمان( ،ط )1مكتبة
املعارف ،الريا�ض .عدد ال�صفحات  .849حديث برقم (.)2496
املخطوط ،ورقة (�/53أ).
الرتمذي ،العلل الكبري (.)568/1
الرتمذي ،حممد بن عي�سى (1398هـ) ،ال�سنن .حتقيق �أحمد �شاكر و�آخرين( ،ط )2ن�شر م�صطفى احللبي .خم�سة جملدات ()650/3
بعد احلديث برقم (.)1368
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 203/9برقم .)12027
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أحق ِب َ�ص َق ِبه" ،لمِ َوا�ضعه يف ال ُبخَ ارِ ي و�أبي داود وال َّن َ�سائِي وابن
"ا َجلا ُر � ُّ
ماجه .من طرق َذ َكرها ،عن �إبراهيم بن َم ْي�سرة ،عن َعمرو به(.)1
بع�ض الأ�صول من َجامِع الترِّ ْ مِذِ ي من طريق
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )2ب�أنَّه يف ِ
�إبراهيم بن َم ْي�سر َة به .و� َّأن ال ُبخَ ارِ ي قال عنه وعن حديث َعمرو بن
َّ
َقد َم ال َّت ْنبي ُه عليه،
حيحُ .ث َّم قال :ت َّ
ال�شريد امل ُ َتقَّدم :كال ا َحلديثني عندي َ�ص ٌ
ولمَ ْ يُ َن ِّب ْه َع َلى ٍّ
أطراف فيِ املو�ضعني.
كل منه َما َ�صاحِ ُب ال ِ
خام�سا� :إغفاله ال َّت ْن ِبيه على ذِ ْكر احلديث يف مو�ضعه من ت َْرجم ِة الرَّاوي:
ً
)
(
3
�ض
( )1يف ترجمة نافع موىل ابن عمر ،عن عم َر َ ،ذ َكر
َ
حديث�" :أَ َّن ُع َم َر َف َر َ
أعلم عليه لل ُبخَ اري(َ .)4
فكان
ين ْالأَ َّو ِل َ
ِل ْل ُم َهاجِ ِر َ
ني �أَ ْربَ َع َة � اَآل ٍف  ،"...و� َ
لل ُب ْلقِيني تعقيبان(:)5
	الأول� :أنَّه ت َ َرك ومل يُ َن ّبه على ما َذ َكره ال ُبخَ ارِ ي من رواية نافع ،عن
ابن عمر ،يف ق�ضية االعتكاف ،يعني ن َْذره �أنْ يَعتكف ليل ًة يف امل�سجدِ
احلرام ،ف�إنَّه �س� َأل عنه حني ال َع ْود من ُح َنينْ  ،فقال َعقْب حديث َ�سبي
أيوب ،عن
َه َوازِ َن :حدثنا �أبو ال ُّنعمان ،قال :حدثنا حماد بن زيد ،عن � َ
َاتل،
نافعَّ � ،أن عم َر ،قال" :يا ر�سول اهلل" .ثم �أ�سنده ،عن حممد بن ُمق ٍ
ٍ
نافع ،عن ابن عم َر ،قال:
عن ابن
ِ
املبارك ،عن َم ْع ٍ
مر ،عن � َ
أيوب ،عن ٍ
�س� َأل عم ُر(.)6
فنافع مل يُ ْدرك عمر ر�ضي اهلل عنه .قال ال ُب ْلقِيني :ومل
	الثاين :االنقطاعٌ ،
�صاحب الأطراف .و َذ َكر اب ُنه � َّأن �أبَاه ن َّبه على ذلك ِبخَ ّطه على
يُ َن ّبه عليه
ُ
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البخاري ،حديث برقم ( ،)2258و�أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث (بدون تاريخ) .ال�سنن .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
دار الفكر� .أربعة جملدات .حديث برقم ( ،)3516والن�سائي ،حديث برقم ( ،)4702وابن ماجه ،حديث برقم ( .)2495وجاء
عندهم بلفظ "ب�سقبه" ،واملعنى واحد.
املخطوط ،ورقة (�/59أ).
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 111/8برقم  .)10651 ،10650قال ابن حجر يف النكت الظراف� :سقط قوله عن ابن عمر من �أكرث الن�سخ،
وقد �أو�ضحته يف فتح الباري (1379هـ) ،دار املعرفة ،بريوت� .أربعة ع�شر ً
جملدا مع املقدمة (.)198/7
حديث برقم (.)3912
املخطوط ،ورقة (�/58أ).
حديث برقم (.)4320
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نُ�سخة ال ُبخَ ارِ ي التي عِ ْنده.
�أقول :ال يُ�ستدرك على ا ِملزِّي من ذلك يف �شيء ،فال يَغيب عنه � ّأن نَا ِف ًعا
مل يُدرك عمر ،و� َّأن ال ُبخَ ارِ ي مل يَرو لنافع عن عم َر يف ال�صحيح ،ومل
حتج به ،يَدُ ل عليه:
يَ َّ
= � َّأن ا ِملزِّي يف كتابه تهذيب الكمال مل يَذكر عم َر يف �شيوخ نافع ،ومل
يذكر ناف ًعا يف تالميذ عمر(.)1
و�ضعهما من ال ُّتحفة ،فحديث � َّأن
= و�أنَّه َذ َكر احلديثني املُ�شار �إليهما يف َم ِ
رينَ ،ذ َكره يف ترجمة نافع ،عن ابن عمر ،عن عمر(،)2
عمر َف َر�ض لِل ُم َهاجِ َ
وحديث ن َْذر اجلاهلية باالعتكاف َذ َكره يف ترجمة نافع ،عن ابن عمر(،)3
طريق �أبي ال ُّنعمان ،عن َح ّماد بن زيد ،عن �أيوب ،عن نافعَّ � ،أن
و�أتى ِب ِ
()4
حيح ال ُبخَ ارِ ي(.)5
عمر  ،وطريق حممد بن ُمقَاتل كما جاءت يف َ�ص ِ
( )2يف ترجمة حممد بن عبد الرحمن بن �أبي ذئب ،عن الزهري ،عن �أبي
�سلمة ،عن �أبي هريرة ،ذكر ا ِملزِّي ثالثة �أحاديث(.)6
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7بحديث رابع عند ابن ماجه من طريق ابن �أبي ذئب،
عن الزهري ،عن �أبي �سلمة و�سعيد بن امل�سيب ،عن �أبي هريرة ،وهو
حديثَ " :م ْن � َ
أدرك مِن ا ُجل ُمعة ركعة"(.)8
و ْ
الزهري،
مل يذكره ا ِملزِّي هنا ،وذكره يف ترجمة ابن �أبي ذئب ،عن ُّ
عن �سعيد ،عن �أبي هريرة( .)9ومل يُ َن ِّبه هناك على ا َجل ْم ِع بني �أبي َ�س َلمة
و�سعيد.
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املزي ،يو�سف بن عبد الرحمن (1403هـ) ،تهذيب الكمال ،حتقيق ب�شار معروف( ،ط )1م�ؤ�س�سة الر�سالة .خم�سة وثالثون ً
جملدا
(.)299/29 ،299/21
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 71/8برقم .)10563
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 66/6برقم .)7521
حديث برقم (.)3144
حديث برقم (.)4320
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 46/11بالأرقام .)15259 – 15257
املخطوط ،ورقة (�/60أ).
حديث برقم (.)1121
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 45/10برقم .)13254
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ٍ
معلقات عند ال ُبخَ ارِ ي ،و�أغفلها ،ومل يُ َن ّبه
�ساد�سا :ت َ َرك ا ِملزِّي الإ�شار َة �إىل
ً
�إليها ،و�أمثلة ذلك:
( )1يف ترجم ِة ُمغِ ري َة بن ِمق َْ�سم ال�ضَّ ِّبي ،عن �إبراهيم ال َّنخَ عي ،عن َع ْلقمة ،عن
مع ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ابن م�سعود(َ ،)1ذ َكر ا ِملزِّي حديثُ " :ك َّنا َ
يف غارٍ َ ،فنزلَ ْت علي ِه }َومْالُْرَسلاَ ِت ُعْرفًا{" .ف�أ�شار �إليه ُم َع ّل ًقا ،وقال:
يف ترجمة الأعم�ش ،عن �إبراهيم ،عن علقمة ،عن ابن م�سعود .فكان
لل ُبلقيني هنا تعقيبان(:)2
�سبق يف ترجمة الأعم�ش ،عن �إبراهيم ،عن علقمة ،عن ابن
الأولَّ � :أن الذي َ
م�سعود� ،إنمَّ ا هو قول ال ُبخَ ارِ ي يف بَ ْدءِ ا َخل ْل ِق :وتابعه �أبو َع َوانة ،عن
ُمغِ َريةََ ،عن ِ�إ ْب َراهِ َيم(.)3
والثاينَّ � :أن ا ِملزِّي � َ
يذكر ُه هنا وال
أ�سقط ما ذك َر ُه ال ُبخَ ارِ ي يف التف�س ِري ،فلم ْ
هناك ،و ُه َو قوله :وقال يَحيى بن ح َّماد� :أخربنا �أبو َع َوانَ َة ،عن ُمغِ َريةَ،
إبراهيم ،عن َع ْل َق َم َة ،عن عبد ا ِهلل(.)4
عن � َ
( )2يف ترجم ِة عبد اهلل بن عامر بن َر ِبيع َة ،عن �أبي ِه( ،)5يف
ِ
حديث ال�صالةِ
حيث ت َ َو َّج َه ْت به .ي�شري ا ِملزِّي �إىل مو�ضعه يف ال ُبخَ ارِ ي يف
على راحلته ُ
ت َق�ص ِري ال�صَّ الة ُم ْ�سندً ا .عن ابن املَديني ،عن عبد الأعلى .وعن يَحيى
بن بُكري ،عن الليث ،عن ُعقَيل ،كالهما عن ابن �شهاب الزهري ،عن
عبد اهلل بن عامر( ،)6ومل يُ�شِ ْر �إىل الطريق امل ُ َع َّلقة.
باب َم ْن
فيتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7بالإ�شارة �إىل الطريق املُع َّلقة َفيِ ال ُبخَ ارِ ي يف ِ
تَ َط َّو َع يف ال�سفر ،وهي :قال الليث ،حدثني يُون�س ،عن ابن �شِ هاب،
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 107/7برقم .)9447
املخطوط ،ورقة (�/57أ).
بعد احلديث برقم ( .)3317وينظر :املزي ،حتفة الأ�شراف ( 107/7برقم .)9430
بعد احلديث برقم (.)4931
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 228/4برقم .)5033
احلديثان برقمي (.)1097 ،1093
املخطوط ،ورقة (/53ب).
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قال :حدثني عبد اهلل بن عامر بن َربَيعة ،وذكر احلديث(.)1
( )3يف ترجمة الزهري ،عن ُع َبيد اهلل بن عبد اهلل ،عن ابن عبا�س(َ ،)2ذ َكر
حديث" :كان �أجو َد ال َّنا�س باخل ِري" ،وبَ نَّي موا�ضعه و ُط ُرقه امل ُ ْ�سندة عن
عبد اهلل بن امل ُ َبارك ،عن َم ْع َمر ويون�س ،عن الزهري به( ،)3وفات َه �أنْ يَ ْذك َر
طري ًقا ورد فيه ُمع َّل ًقا.
باب ذِ ْك ِر
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( :)4ب�أنَّا ِملزِّي فاتَه �أنْ يذك َر � َّأن ال ُبخَ ارِ ي ذك َر ُه يف ِ
أبواب بَ ْدءِ ا َخل ْل ِق َعقْب حديث حممد بن ُمقَات ٍِل ،فقال :عن
املالئك ِة من � ِ
()5
عبد اهلل ،حدثنا َم ْع َم ٌر بهذا الإ�سنادِ نح َو ُه .
َ
عثمان ِبن
ال�س َلمِ ِّيَ ،عن
( )4يف ترجمة عبد اهلل بن َح ِبيب �أبي عبد ال َّرحمن ُّ
عثمان ملا ُح ِ�ص َر � َ
َ
أ�شرف عليهم
َع َّف َان( ،)6اقت�صر على َعزو حديثَّ �" :أن
فوق داره � ."...إىل الترِّ ْ مِذِ ي وال َّن َ�سائِي(.)7
م ِْن ِ
)
(
8
فتعقبه ال ُب ْلقِيني ب�أنَّه َ
باب �إذا َ
وقف � ً
أر�ضا،
ترك َما َذ َك َر ُه ال ُبخَ ارِ ي يف ِ
�أو بئ ًرا ،و�شَ َر َط ِل َنف�سه مثل دِ الء امل�سلمني .وهو :وقال َعبدان� :أخربين
�أبي ،عن ُ�ش ْعبة ،عن �أبي �إ�سحاق ،عن �أبي عبد الرحمنَّ � :أن ُعثمان حني
حو�صر  ...وذكر احلديث(.)9
ابن عمر ،عن عم َر بن اخلطاب( ،)10اقت�صر على عزو
نافع ،عن ِ
( )5يف ترجمة ٍ
باع عبدً ا وله ٌ
باع نَخْ ًال قد �أُبِّ َر ْت" .لأبي داود
مال ،و َم ْن َ
حديثَ " :م ْن َ
وال َّن َ�سائِي(.)11

 -1حديث برقم (.)1104
 -2املزي ،حتفة الأ�شراف ( 64/5برقم .)5804
 -3الأحاديث بالأرقام على الرتتيب (.)3220 ،3554 ،6
 -4املخطوط ،ورقة (/54ب).
 -5بعد احلديث برقم (.)3220
 -6املزي ،حتفة الأ�شراف ( 259/7برقم .)9814
 -7الرتمذي :حديث برقم ( ،)3699والن�سائي :حديث برقم (.)3609
 -8املخطوط ،ورقة (/57ب).
 -9حديث برقم (.)2778
 -10املزي ،حتفة الأ�شراف ( 69/8برقم .)10558
�	-11أبو داود :حديث برقم ( ،)3434والن�سائي� ،أحمد بن �شعيب (1421هـ) .ال�سنن الكربى ،حتقيق ب�إ�شراف �شعيب الأرن�ؤوط( ،ط)1
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت .ع�شرة جملدات ،وجملدان فهار�س الأحاديث بالأرقام (.)11702 ،11701 ،11697
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فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )1ب�أنَّه َ
تعليق ال ُبخَ ارِ ي ذلك عن مالك( .)2و َد َّلل على
ترك َ
َو ْقفه ،وخَ ّط�أ من قال ِب َرفعه.
االبن عبدُ الرحمن �أباه ،فقالُ :
وقول �شَ يخِ نا� :إنَّ ُه تعليقٌ  ،فيه ن ََظر،
فتعقب ُ
()3
وبَ نَّي رفعه .
( )6يف ترجمة �سعيد بن يَ َ�سار عن �أبي هريرة( ،)4فبعدما عزا حديث" :من
للبخاري يف التوحيدِ  ،قال:
ك�سب َط ّيب ،"...
ت ََ�ص ّدق ِب َع ْدل تمَ ْرة من ٍ
ّ
ورواه َو ْر َقاء ،عن عبد ا ِهلل بن دينار ،عن �سعيد به(.)5
عن
َف َتعقَّبه ال ُب ْلقِيني( )6ب�أنَّه تَ َرك ما �أورده ال ُبخَ ارِ ي ُم َع ّل ًقا بنف�س الإ�سنادَ .
ابن دِ ي َنارٍ  ،عن �سعيدِ ِبن يَ َ�سارٍ به .يف
عن ِ
َو ْر َقاء بن عمر اليَ�شكريِ ،
الزكاةِ  ،يف ال�صَّ دق ِة م ِْن َك ْ�س ٍب َط ِّي ٍب(.)7
( )7يف ترجمة َعطاء بن يَ َ�سار ،عن �أبي َق َتادة ،يف قِ�صة احلمار الوح�شي(.)8
عزاه ا ِملزِّي للبخاري يف الذبائح .عن �إ�سماعيل ،عن مالك ،عن َز ْيدِ بن
�أ�سلم ،عن عطاء.
وفيِ الأطعمةِ .عن عبد العزيز بن عبد اهلل ،عن حممد بن جعفر ،عن
�أبي حازم ،عن عبد اهلل بن �أبي قتادة ،عن �أبي قتادة(.)9
وقال بعده :قال ابن جعفر :وحدثني زيد بن �أ�سلم ،عن عطاء بن يَ َ�سار،
عن �أبي َق َتادة .مثله.
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )10ب� َّأن َ�صوابَه يف ال ِه َبة(.)11
 -1املخطوط ،ورقة (/57ب).
 -2بعد احلديث برقم (.)2379
 -3ومبثل قول االبنِ  ،قال ابن حجر ،و َبينَّ رفعه يف الفتح ( ،)51/5وتغليق التعليق (1405هـ) ،حتقيق �سعيد القزقي( ،ط )1املكتب
الإ�سالمي ودار عمار .خم�سة جملدات (.)317/3
 -4املزي ،حتفة الأ�شراف ( 75/10برقم .)13379
 -5بعد احلديث برقم (.)7430
 -6املخطوط ،ورقة (/59ب).
 -7بعد احلديث برقم (.)1410
 -8املزي ،حتفة الأ�شراف ( 262/9برقم .)12120
 -9الذبائح ،حديث برقم ( ،)5491والأطعمة ،حديث برقم (.)5407
 -10املخطوط ،ورقة (�/59أ).
 -11يعني :بعد احلديث برقم (.)2570
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�أقول :كان عليه �أنْ يقول :وكذا يف ال ِه َبةِ ،ومل يَ ْذكره؛ لأنّه موجود يف
الأطعمة ُم َع ّل ًقا كما يف ال ِه َبة.
()1
ِيني ا ِملز َِّّي يف
وكذا ع ّلقه ال ُبخَ ارِ ي يف اجلهاد  ،ومل يَتعقب ال ُب ْلق ُّ
ذلك.
�ساب ًعا� :إغفالُه بيان اختالف لفظ احلديث عند العزو �إىل موا�ضعه ،من ذلك:
( )1يقت�صر يف بيان اختالف اللفظ على مو�ضع واحد:
[ ]1يف ترجمة عبد اهلل بن دينار ،عن �أبي �صالح ،عن �أبي هرير َة(،)2
عزا حديث" :الإميان ِب ْ�ض ٌع و�ستون ُ�ش ْعبة" لمِ َوا�ضعه يف ال ُك ُت ِب
ال�س َّتةِ ،ومنهم ُ�سنن �أبي داود .عن مو�سى بن �إ�سماعيل ،عن َح ّماد
ِّ
بن �سلمة ،عن �سهيل بن �أبي �صالح ،عن ابن دينار به ،واقت�صر
حديث ح َّماد:
يف بيان اختالف اللفظ مبا جاء عنده ،بقوله :ويف
ِ
َ
و�سبعون ُ�ش ْع َب ًة"(.)3
" ِب ْ�ض ٌع
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )4ب� َّأن عبار َة (ب�ضع و�سبعون) بدل (ب�ضع و�ستون)،
جاءت يف بع�ض املَوا�ضع التي عزا �إليها ا ِملزِّي احلديث ،ومل يُ َبني
اختالف اللفظ ،ومنها:
عند م�سلم وال َّن َ�سائِي من طريق �أبي عامر ال َعقَدِ ي ،عن �سليمان
بن بالل.وعند م�سلم من طريق َج ِرير ،عن ُ�س َهيل بن �أبي �صالح،
كالهما عن ابن دِ ينار به(.)5
�صحيح ،ثم زاد ب� ّأن عبارة (ب�ضع
وقد وافق االبن �أباه ،قائلاً  :هذا
ٌ
و�سبعون) جاءت كذلك عند الترِّ ْ مِذِ ي ،وال َّن َ�سائِي ،كالهما من
طريق �سفيان الثوري ،عن �سهيل به(.)6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

حديث برقم (.)2914
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 429/9برقم .)12816
حديث برقم (.)4678
املخطوط ،ورقة (/59ب).
�صحيح م�سلم :حديث برقم ( ،)35 /58 ،57و�سنن الن�سائي :حديث برقم (.)5004
�سنن الرتمذي ،حديث برقم ( ،)2614و�سنن الن�سائي ،حديث برقم (.)5005
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[ ]2ويف ترجمة عبد الرحمن بن َو ْعلة ،عن ابن عبا�س( ،)1عزا حديث
إهاب ُد ِبغ فقد َط ُهر" .مل�سلم والأربعة ،مع � َّأن لفظ م�سلم
"�أيمُّ ا � ٍ
الذي �أ�شار �إليه خمتلف عن ال�سنن الأربعة.
()2
لي�س يف �شيءٍ من
روايات م�سلم "�أَيمُّ َا
ِ
ولذا تعقبه ال ُب ْلقِيني ب�أنْ َ
اب َط ُه َر"� ،إالَّ يف رواية
اب" ،و�إنمَّ ا الذي فيها كلها�" :إِ َذا ُد ِب َغ ِْ إ
�إِ َه ٍ
ال َه ُ
)
(
3
واحدة ،ف� َّإن فيها "دِ بَا ُغ ُه َط ُهو ُر ُه"  ،وقال :رواية �أبي داود�" :إِ َذا
اب َفق َْد َط ُه َر"(.)4
ال َه ٍ
ُد ِب َغ ْ إِ
للحديث مع � َّأن َ
( )2يَخْ لِط بني َطريقني ِب َلفظٍ واحدٍ
اللفظ مخُ ْ تلف:
ِ
[ ]1يف ترجم ِة ابن عمر ،عن بالل( ،)5حني خَ َلط بني طريقي نافع
ومجُ َ اهد يف ال�صَّ الة يف ال َبيت بَني ال َعمودين.
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب� َّأن هذا ا َخل ْلط ال ينا�سب ،وكان عليه �أنْ يَذكر
ذلكِ ،ل ُي ْعلم ما انفرد به مجُ َ اهد عن نافع ،ففي حديث نافع � َّأن ابن
عمر ،قال :نَ�سِ يت �أنْ �أ�س�ألَه كم �صلى( ،)7ويف حديث جماهد � َّأن
اً
ابن عمر � َّأن ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �صلى يف ال َك ْعب ِة
بالل �أخرب َ
ركعتني .)8( ...
[ ]2ويف ترجمة �أبي َ�س َلمة بن عبد الرحمن ،عن جابر ،يرى ال ُب ْلقِيني
� َّأن ا ِملزِّي جمع بني طريقي يَ ْحيَى بن �أبي َكثري والزهري ،عن �أبي
اورت ِبحِ راء �شَ ه ًرا"( ،)9وتَ َعقّبه ،بقوله(:)10
"ج ُ
�سلمة ،عن جابر" َ
حديث يَ ْحيَى فيه َجواب �أبي َ�س َلمة ِليَحيى ما
لي�س َكذلك ،و� َّأن
َ
َ

 -1املزي ،حتفة الأ�شراف ( 53/5برقم .)5822
 -2املخطوط ،ورقة (�/54أ – /54ب).
� -3صحيح م�سلم ،الأحاديث بالأرقام (.)366/107 – 105
� -4سنن �أبي داود ،حديث برقم (.)4123
 -5املزي ،حتفة الأ�شراف ( 107/2برقم  .)2037وهذا من املوا�ضع املوجودة على هام�ش التحفة.
 -6املخطوط ،ورقة (/52ا).
� -7صحيح البخاري ،حديث برقم ( ،)2988و�صحيح م�سلم ،حديث برقم (.)1329/390
� -8صحيح البخاري برقم (.)1167 ،397
 -9املزي ،حتفة الأ�شراف ( 395/2برقم .)3152
 -10املخطوط ،ورقة (/52ب).
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�أخربه جابر عن �أَ ّول ما نَ َزل من القر�آن(.)1
ولكن اب ُنه عبد الرحمن ت َ َعقَّب �أباه ،بقوله :يَدفعه تَف�صيل ا ِملزِّي يف الأول
طريق يَ ْحيَى ،وابتداءِ لفظِ ِه يف طريق
ِ
بني ابتداء لفظِ
ابر يف ِ
حديث َج ٍ
الزهري.
االبن هو ال�صَّ واب ،ويَنبغي �أال يُتعقب ا ِملزِّي؛ لأنَّه و�ضَّ ح
كالم ِ
�أقولُ :
اختالف اللفظ بَينْ َّ
ابن
الطريق ِ
ابن العراقي وال ِ
ني ،ولذا ال نَرى تَ ُع ّق ًبا من ِ
حجر.
( )3يعزو �إىل مو�ضع يف ال ُبخَ ارِ ي ،واللفظ خمتلف:
يف ترجمة عام ٍر َّ
ال�ش ْع ِب ِّي ،عن �أبي بُ ْر َدةَ ،عن �أبي مو�سى( ،)2عزا حديث:
"ثَالث ٌة يُ�ؤت َْون �أَ ْج َر ُهم َم َّرت َني" ،للبخاري يف العِ تق .عن حممد بن
َكثِري ،عن �سفيان الثوري ،عن �صالح بن �صالح بن َحي ،عن عامر.
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب� َّأن املو�ضع امل ُ َ�شار �إليه لي�س فيه ذِ ْكر الثالثة ،و�إنمَّ ا فيه
وتزوج َها فل ُه
رجل كانت له جاري ٌة ف�أَ َّدبها ف�أَ ْح َ
"�أَيمُّ ا ٍ
�سن ت�أدي َب َها ،و�أَ ْعتقها َّ
()4
كر فيه ٌ
� ْأج َرانِ  ،و�أيمُّ ا عبدٍ �أَ َّدى ُحق َ
رجل
ُوق َم َوالي ِه َف َل ُه � ْأج َرانِ "  ،ومل يُ ْذ ْ
أهل الكِ َتاب.
ْ
من � ِ
()5
( )4يَهِم يف �ضَ بط لفظِ احلديث :يف ترجمة �أبي عِ ْمران ا َجل ْوين ،عن �أن�س ،
ق�ص َّ
ال�شارب وتَقليم ال ْأظفار �إىل �صحيح م�سلم( ،)6وجاء
عزا حديث ِّ
يف �أوله " ُو ّقت لنا" بالبناء للمجهول ،ووهم ِب َعزوه مل�سلم على �أنَّه
مرفوع َ�صراح ًة.
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب�أنّه كان يَنبغي �أنْ يُ َن ّبه على ذلك.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

راجع� :صحيح البخاري ،احلديثان برقمي ( ،)4925 ،4922و�صحيح م�سلم ،حديث برقم (.)161/257
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 457/6برقم .)9107
املخطوط ،ورقة (�/56أ).
حديث برقم (.)2547
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 203/1برقم  .)1070وهذا من املوا�ضع املوجودة على هام�ش التحفة.
حديث برقم (.)258/51
املخطوط ،ورقة (�/52أ).
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( )5يَزيد يف َمنت ا َحلديث ما لي�س فيه :يف ترجمة عِ يا�ض بن عبد اهلل ،عن
يوم �أ�ضحى �أو ف ِْطر �إىل امل ُ َ�صلى،"..
�أبي �سعيد( ،)1عزا حديث" :خَ َرج َ
للبخاري يف العيدين ،وقال :بطوله ،وقال :وفيه "يا َمع�شر ال ِّن�ساء
ت ََ�صدقن"(.)2
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب�أنَّه لي�س يف ال ُبخَ ارِ ي يف العيدين "يا َم ْع�ش َر ال ِّن�ساء
ت ََ�ص َّدقن".
مو�ضع �آخ َر من ال ُبخَ ارِ ي يف الزكاة(.)4
ولكن العبار َة جاءت يف
�أقولَّ :
ٍ
( )6يُخطئ يف قوله":احلديث بتمامه" ،وال�صواب مجَ يء احلديث باخت�صار:
يف م�سند �أبي �سفيان من رواي ِة ابن عبا�س عنه ،عزا حديث هرقل �إىل
ال ُبخَ ارِ ي يف اجلهاد بطوله(.)5
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب� َّأن الذي يف اجلهاد لي�س جميعه من رواية ابن عبا�س
عن �أبي �سفيان ،و�إنمَّ َا الذي فيه � َّأن � َّأولَه من حديث ابن ع َّبا�س� :أَ َّن َر ُ�س َ
ول
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َت َب �إِلىَ َق ْي َ�ص َر يَ ْد ُعو ُه �إِلىَ الإِ ْ�سلاَ م... ،
َ
ا�س(.)7
و�ساق ذلكُ ،ث َّم َذ َكر بقيته من م�سند �أبي
�سفيان من رواية ابن ع َّب ٍ
ابن َع َّبا�س يف ترجمة
مو�ضع �آخ َر يف م�سندِ ِ
ٍ
ثُ َّم بَ نَّي � َّأن ا ِملزِّي ذك َر ُه فيِ
التف�صيل
الزهري ،عن ُع َبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُع ْتبة ،عن ابن َع َّبا�س َع َلى
ِ
ا َّلذِ ي َذ َكره(.)8
�أقولَ :
وقبل �أنْ يُ�شري �إىل موا�ضعه يف الكتب ال�ستة ،قال ا ِملزِّي يف م�سند
حده .ف�إنْ
�أبي �سفيان :ومنهم من َذك َر َ�صدر احلديث عن ابن عبا�س َو َ
ٌ
َ
ا�ستدراك ،فهو يف الإجمال وعدم التف�صيل.
كان هناك
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 438/3برقم .)4271
حديث برقم (.)956
املخطوط ،ورقة (�/53أ).
حديث برقم (.)304
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 158/4برقم .)4850
املخطوط ،ورقة (�/53أ).
حديث برقم (.)2940
حديث برقم ( )7وينظر رقم ( .)2937وينظر كذلك :حتفة الأ�شراف ( 67/5برقم .)5864
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ثام ًنا�:أخط�أ يف الإ�شارة �إىل املو�ضع الذي عزا فيه احلديث:
ٍ
�سروق ،عن ابن م�سعودٍ  ،عزا حديث:
( )1يف ترجمة ُم ْ�سلم بن ُ�ص َب ْي ٍح ،عن َم
و�س َف"� .إىل ال ُبخَ ارِ ي يف اال�ست�سقاء عن ا ُحل َميدي،
"ال َّل ُه َّم َ�س ْب ٌع َك َ�س ْب ِع يُ ُ
عن ابن ُعيَينة ،عن الأعم�ش ،عن ُم ْ�سلم به.
والتف�سري عن ُق َتيبة ،عن َجرير بن عبد احلميد ،عن الأعم�ش ،به(.)1
حديث ا ُحل َميدي يف تف�سري �سورة يو�سف(.)3
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )2ب� َّأن
َ
و�أما حديث ُق َتيبة ،فقال ال ُب ْلقِيني :مل � ْ
أقف َع َليه ،فتعقَّبه اب ُنه ب�أنَّه يف �سورة
�ص ،باب قوله "وما �أنا من امل ُ َت َك ِّلفني"(.)4
الد ْ�س ُتوائ ِِّي ،عن يَحيى بن �أبي كثري ،عن �أبي �سلم َة ،عن
ه�شام َّ
( )2يف ترجمة ٍ
�أبي هريرةَ ،عزا حديث" :ال َّل ُه َّم �أَ جْ ِن َع َّي َ
ا�ش َبن �أَ ِبى َر ِبي َع َة ."...لل ُبخَ ارِ ي
ه�شام ،بهُ ،ث َّم قال :قال �أبو القا�سم
فيِ التف�س ِري .عن ُمعاذ بن َف َ�ضال َة ،عن ٍ
يف حديث ال ُبخَ ارِ ي :مل �أجده ،وال ذكره �أبو م�سعود(.)5
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب� َّأن ما ذكره �أبو القا�سم فيِ حديث ال ُبخَ ارِ ي �أنَّه مل
الدعوات
يجده يعني يف ال َّتف�س ِري� ،صحيح ،ولكن ال ُبخَ ارِ ي �أخرجه يف
ِ
ه�شام ،عن يَحيى بن �أبي كثري ،عن �أبي �سلم َة،
عن ُمعاذِ ِبن َف َ�ضالَ َة ،عن ٍ
يذكره.
عن �أبي هريرة ،وذكر احلديث"(َ ،)7
وفات َذل َِك ا ِملزِّي فلم ْ
( )3يف ترجمة الزهري ،عن ُح َميد بن عبد الرحمن بن عوف ،عن �أبي
هريرة ،عزا حديث":من قام رم�ضان �إميانًا" .لل ُبخاري يف ال�صوم .عن
�إ�سماعيل وعبد ا ِهلل بن يو�سف ،عن ٍ
مالك ،عن الزهري به(.)8
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 146/7رقم .)9547
املخطوط ،ورقة (�/57أ).
�صحيح البخاري :حديث برقم (.)4693
�صحيح البخاري :حديث برقم ()4809
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 81/11برقم .)15429
املخطوط ،ورقة (�/60أ).
�صحيح البخاري :حديث برقم (.)6393
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 329/9برقم .)12277
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فكان لل ُب ْلقِيني تعقيبان(:)1
احلديث يف ال�صَّ وم عن �إ�سماعيل(� ،)2إنمَّ ا
	الأول :مل يخرج ال ُبخَ ارِ ي
َ
خَ َّرجه يف الإميان(.)3
والثاين :مل يذكر ا ِملزِّي رواية ال ُبخَ ارِ ي التي يف الإميان.
( )4يف ترجمة َعمرو بن دينار ،عن �سامل ،عن ابن عمر ،عزا حديث" :من
�أعتق عبدً ا بني اثنني � "...إىل م�سلم يف العتق .عن عمرو ال َّناقد وابن
�أبي عمر ،عن ابن عيينة ،عن عمرو به(.)4
واب �أنَّه يف ُ�صحب ِة ِم ْل ِك اليَمني( ،)6وهو بعد
فتعقَّبه ال ُب ْلقِيني( )5ب� َّأن ال�صَّ َ
كتاب العتق ِبكثري(.)7
نافع ،عن ابن عمر،
( )5يف ترجمة عبد اهلل بن نمُ َيرْ  ،عن عبيد اهلل بن عمر ،عن ٍ
عزا حديثَ " :م ْن �أَ ْع َت َق �شِ ْر ًكا لَ ُه م ِْن ممَ ْ ُل ٍ
وك َف َع َل ْي ِه عِ ْت ُق ُه ُك ُّل ُه" مل�سلم يف
العِ ْت ِق وال ُّن ُذورِ (.)8
و�ص ْحب ِة امل َماليك(.)11
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )9ب� َّأن �صوابه :يف ِ
العتق(ُ ،)10
ِعتق ال َعبد امل�شرتك يف
ترجم ل ِ
و َعق ََّب ُ
االبن بقوله :م�سلم رحمه اهلل َ
مو�ضعني:
�أحدهما :بعد ال ِّل َعان ،وقبل البيوع ،يف ترجمة كتاب العتق ،و�أورد يف
عتق �أَ َحدِ ال�شريكني(.)12
� َّأوله طر ًقا يف ِ
 -1املخطوط ،ورقة (�/59أ).
 -2ينظر :احلديث برقم (.)2009
 -3حديث برقم (.)37
 -4املزي ،حتفة الأ�شراف ( 362/5رقم .)6788
 -5املخطوط ،ورقة (�/55أ).
 -6حديث برقم ( .)1501/50بعد الرقم (�( )1667/46ص .)686باب من �أعتق ً
�شركا له يف عبد ،برقم  12من كتاب الأميان .و�أما باب
�صحبة املماليك ،فهو الباب رقم ( )8من كتاب الأميان ح�سب املطبوع من �صحيح م�سلم.
 -7فكتاب العتق هو الكتاب برقم ( )20يف �صحيح م�سلم ،وكتاب الأميان ،برقم (.)27
 -8املزي ،حتفة الأ�شراف ( 151/6برقم .)7990
 -9املخطوط ،ورقة (�/56أ).
 -10حديث برقم (� )1501/1أول كتاب العتق (�ص.)609
 -11حديث برقم ( .)1501/48بعد الرقم (�( )1667/46ص.)685
 -12فاللعان برقم ( ،)19والبيوع برقم ( .)21فهو بينهما.
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واملو�ضع الثاين :بعد النذور ،وترجم عليه كتاب �صحبة ملك اليمني،
و�أخرج فيه ُط ُر ًقا يف عِ تق �أحدِ َّ
ال�شريكنيَّ ،
فلعل ُمراد ا ِملزِّي العتق ا َّلذِ ي
مع ال ُّن ُذورِ � ،أي بعده(.)1
( )6يف ترجمة عِ كرمة بن خالد ،عن ابن عمر ،عزا حديث" :بُني الإ�سالم
احلج من �صحيح م�سلم .عن حممد بن عبد اهلل
على خَ م�س" �إىل ِ
كتاب ِّ
()2
بن نمُ َري ،عن �أبيه ،عن َح ْنظل َة بن �أبي �سفيان ،عن عكرمة به .
كذا قال ال ُب ْلقِيني( ،)3ثم قال :اتَّ َب َع فيه خَ َل ًفا (يعني الوا�سطي) ،ف�إنَّه قال:
املنا�سك .ثم تعقبهما ،فقال :وهذا ا َّلذي ذكره
� َّإن م�سل ًما �أخرجه يف
ِ
خلف وا ِملزِّي وهما فيه ،فاحلديث �أخرجه م�سلم يف الإميان .عن حممد
بن عبد اهلل بن نمُ َ ٍري ،عن �أبيه.
تقدير �أنْ َ
يكون ُم�سل ٌم �أخرجه يف املنا�سك ،فقد �أخرجه يف الإميان،
وعلى ِ
()4
أخرجه يف الإميان .
فال َّبدمن ذِ كر � َّأن ُم ْ�سل ًما � َ
أ�ضاف � َّأن ا ِملزِّي نَ َّبه على َ
ابن َح َجر ،و� َ
ذلك
وبمِ ِثل ت َعق ُِّب ال ُب ْلقِيني ت َ َعقَّب ُ
يف لحَ َ ِق الأطراف(.)5
أطراف � َّأن ُم ْ�سل ًما
ع�ض ن َُ�س ِخ ال ِ
و َو�ضَّ ح ذلك ُ
ابن العراقي ،فقال :كذا يف بَ ِ
�أَ ْخ َرجه يف ا َحل ِّج ،ويف بَ ْع ِ�ضها �أنَّه �أخرجه يف الإميان ،وهو ال�صَّ واب:
وك� َّأن ا ِملزِّي َك َتب ِبخَ ِّطه � اً
أول يف ا َحل ِّج ثُ َّم �ضَ َرب عليه و َك َتبه يف الإميان،
فتن َّبه لل�صواب(.)6
حيح ُم ْ�سلم ،والذي ر�أي ُته فيِ املطبوع
قلت :هو لي�س يف كِ تاب ا َحل ِّج من َ�ص ِ
من ال ُّتحفة � َّأن ا ِملزِّي عزاه لكِ َتاب الإميَان ،ولي�س لكِ َتاب احلج(.)7
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تقدم �أن احلديث بهذا الإ�سناد ورد يف مو�ضعني من �صحيح م�سلم ،الأول يف �أول كتاب العتق ،والثاين يف الأميان ،الباب رقم (،)12
و�أن باب �صحبة املماليك ،هو الباب رقم ( .)8واملزي يعزو عادة �إىل كتاب العتق.
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 14/6برقم .)7344
املخطوط ،ورقة (/55ب).
حديث برقم (.)16/19
النكت الظراف (.)14/6
ينظر:
َ
الأطراف ب�أوهام الأطراف ،برقم (.)292 /234
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 14/6برقم .)7344
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تقدم �أنَّه يَذكر متابع ًة َفيَ ْعزُوها �إىل غ ِري مو�ضعها ،وهي:
ويَلحق مبا ّ
( )7يف ترجمة �أبي �سلمة بن عبد الرحمن ،عن جابر ،عزا احلديث امل ُ َتع ّلق
ِبنزولِ ال َوحي �إىل موا�ضعه يف �صحيح ال ُبخَ ارِ ي ،ومنها مو�ضعه يف بَدءِ
الوحي( ،)1و�أنَّه قال عقبه :ت َابعه هالل بن َر ّداد عن الزهري(.)2
ذكرهِ متابعة هالل بن َر ّداد يعني ِل ُعقَيل
ظن ال ُب ْلقِيني(َّ � )3أن ا ِملزِّي َوهِ م ِب ِ
َف َّ
بن خَ الدالأيلي ،عن الزهري ،عن �أبي �سلمة ،عن جابر( ،)4و� َّأن املتابع َة
حلديث جابر.
ديث عائ�ش َة ،ال
ِ
�إنمَّ ا هي لحِ َ ِ
�أقول :وال�صَّ واب مع ا ِملزِّي ،والواهم هنا هو ال ُب ْلقِيني ،ومل يتعقبه اب ُنه.
حديث بَ ْدءِ الوحي
( )8يف ترجمة �أبي �سلمة بن عبد الرحمن ،عن جابر ،عزا
َ
�إىل ال ُبخَ ارِ ي يف التف�سري .عن �سعيد بن مروان ،عن حممد بن عبد
العزيز بن رِ زْ َم َة ،عن �أبي �صالح َ�س ْل َم َو ْيهِ ،عن عبد اهلل ،عن يون�س ،عن
الزهري ،عن �أبي �سلمة ،عن جابر(.)5
وال ُبخَ ارِ ي روى حديث بَ ْدءِ الوحي يف التف�سري .عن يحيى بن بُكري،
عن الليث ،عن ُعقَيل� ،أتبعه بطريق �سعيد بن مروان ،عن حممد بن
عبد العزيز بن رِ زْ َم َة ،عن �أبي �صالح َ�س ْل َم َو ْيهِ ،عن عبد اهلل ،عن يون�س،
الزبري ،عن عائ�شة .ثم قال :قال
كالهما عن الزهري ،عن ُعرو َة بن ُّ
الزهري ،عن �أبي �سلمة ،عن جابر(.)6
ُّ
جابر ب�إ�سنادِ �سعيد بن مروان.
َف َجعل ا ِملزِّي
َ
حديث ٍ
ريحا
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب�أنَّه من طريق يَحيى بن بُ َكري ،وقال :هذا لي�س َ�ص ً
يف ال ُبخَ ارِ ي� ،إنمَّ ا الذي فيه �أنَّه � ْأخ َرج حديث عائ�شة بهذا َّ
الطريق َعقِب
حول ،فقال:
قوله :حدثنا يَ ْحيَى ُبن بُ َكيرْ ٍ  ،حدثنا ال َّل ْي ُث ،عن ُعق ٍَيلُ ،ث َّم َّ
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حديث برقم (.)4
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 396/2برقم .)3152
املخطوط ،ورقة (/52ب).
وينظر احلديث يف �صحيح البخاري ،برقم (.)3238
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 396/2برقم .)3152
�صحيح البخاري :احلديثان برقمي (.)4954 ،4953
املخطوط ،ورقة (/52ب).
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وحدثني �سعيد بن مروانَ ،ف َ�س َ
حديث عائ�ش َة بتمامه ،ثُ َّم قال :قال
اق
َ
�شهاب.
حممد بن ٍ
يعني فيكون ذلك على حديث يحيى بن بُ َكيرْ ٍ  ،ال على حديث �سعيد بن
مروان.
�أقول :وال�صواب هنا مع ا ِملزِّي ،وال ُب ْلقِيني هو الواهم ،وقد تعقبه اب ُنه
ُّب والده ممنوع؛ لأَنَّه كما ُجعِ ل ُم ْ�س َندً ا من طريق يحيى عن
ب� َّأن تَ َعق َ
الز ْه ِر ِّي ،كذلك يُ ْجعل م�سندً ا من طريق �سعيد
ال َّل ْي ِث ،عن ُعق ٍَيل ،عن ُّ
بن مروان ،عن ابن �أبي رِ زْ َم َة ،عن َ�س ْل َم َو ْيهِ ،عن عبد اهلل ،عن يُون َُ�س،
الز ْه ِر ّي.
عن ُّ
املبحث الثاين
ال َّتع ُّقبات ا ُمل َتعلق ُة بالأ�سانيدِ و ُرواةِ الأحاديث
للحديث لمَ يُ�شِ ْر �إليه يف مو�ضعه� ،أو يَهِم يف
فقد يُ ْ�سقط ا ِملزِّي طري ًقا
ِ
ت َْ�سمية الراوي �أو تَعيينه ،وقد يَزيد راوٍ يف ال�سند� ،أو يَترْ ك الرتجم َة لإحدى
ال ُط ُرقَ ،في َتعقَّبه ال ُب ْلقِيني ،ومن ذلك:
� اً
احلديث ُمع َّل ًقا� ،أو مر�سلاً  ،وال�صَّ واب �أنَّه م�سند:
عل
ِ
أول:يُخطئ ِب َج ِ
( )1يف ترجمة َم ْعمر بن را�شد ،عن الزهري ،عن �سامل ،عن ابن عمر(،)1
يَ�شِ ري ا ِملزِّي �إىل الطريق امل ُ ْ�سندة يف �صحيح ال ُبخَ ارِ ي ،حلديث "اللهم
ال�سلمي ،عن ابن املبارك ،عن َم ْعمر
ْ
العن فالنًا" .عن يَحيى بن عبد اهلل ُّ
()2
به ،وقال َعقِبه :وعن َح ْنظلة ،عن َ�سامل  ...وذكره .
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب� َّأن ال ُبخَ ارِ ي �أ�س َنده ،و� َّأن القَائل "وعن َح ْنظل َة" هو
تلميذه عبد اهلل بن املبارك ،و�أ َّيد قولَه بروايت ِه م�سندً ا ما جاء يف ال�سنن
الكربى للبيهقي من طريق ال ُبخَ ارِ ي .عن يَ ْحيى بن عبد اهلل ،عن ابن

 -1املزي ،حتفة الأ�شراف ( 394/5برقم .)6940
 -2حديث برقم (.)4070
 -3املخطوط ،ورقة (�/55أ).
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املبارك ،عن حنظلة بن �أبي �سفيان ،عن �سامل به(.)1
ويُ�ؤكدال ُب ْلقِيني على َوهم ا ِملزِّي ويُ�ؤيده ب�أنْ َج َعل يف تهذيب الكمال
رواية ابن املبارك عن حنظلة بن �أبي �سفيان يف �سنن ال َّن َ�سائِي فقط(.)2
( )2يف ترجمة يَحيى ِبن ُع َما َرةَ ،عن �أبي �سعيد( ،)3ذكر حديثَْ :
�ض
"الأ ْر ُ
ُك ُّل َها َم ْ�سجِ ٌد �إِ اَّل المْ َ ْقبرَ َ َة َوالحْ َ َّم َام" .ونَقل عن الترِّ ْ مِذِ ي� ،أنَّه قال :وروى
�سفيان الثوري وحماد بن �سلمة ،عن َع ْم ِرو ِبن يَ ْحيَى ،عن �أبيهِ ،عن ال َّن ِب ِّي
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمُ .م ْر َ�س ٌل.
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )4ب�أنَّه َوهِ َم يف ال َّنقل عن الترِّ ْ مِذِ ي ،فحماد بن �سلمة من
الذين �أ�سندوه ،وكذا قال الترِّ ْ مِذِ ي.
�أقول :كالم ال ُب ْلقِيني َ�صواب ،وا ِملزِّي �أخط�أ يف نَقل كالم الترِّ ْ مِذِ ي،
فعبارته :روى �سفيان الثوري ،عن عمرو بن يَ ْحيَى ،عن �أبيه ،عن ال َّن ِب ِّي
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،مر�سل .ورواه حماد بن �سلمة ،عن عمرو بن
يَ ْحيَى ،عن �أبيه ،عن �أبي �سعيد ،عن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم(.)5
ثان ًيا� :أ�سقط طري ًقا للحديث ،مل يذكره:
يف ترجمة عبد الرحمن بن ُم ْطعِ م �أبي ا ِمل ْنهال ،عن ابن عبا�س ،جاء
ني حلديث "من � َ
أ�سلفَ ،ف ْل ُي�سلف يف َك ْي ٍل َمعلوم".
بطريق ِ
	الأول :عن يَحيى بن يَحيى و َعمرو ال َّناقد ،كالهما عن �سفيان بن ُعيَينة،
عن ابن �أبي جَنِيح ،عن عبد اهلل بن َكثِري ،عن �أبي ا ِمل ْنهال به.
	الثاين :عن �أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�سماعيل بن �سامل ،كالهما عن �إ�سماعيل
بن ُع َل ّية(.)6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

( )207/2برقم (.)3254
يف ترجمة حنظلة ( ،)445/7وترجمة عبد اهلل بن املبارك (.)7/16
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 484/3برقم  .)4406وهذا من املوا�ضع املوجودة على هام�ش التحفة.
املخطوط ،ورقة (�/53أ).
بعد احلديث برقم (.)317
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 52/4رقم .)5820
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فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )1ب�أنَّه � َ
أ�سقط رواية يَ ْحيى بن يَ ْحيى املذكور يف م�سلم مع
�أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�سماعيل بن �سامل(.)2
ني �أحدِ ُرواةِ الإ�سناد� ،أو ت َْ�سميته:
ثالثًا :االختالف يف ت َعي ِ
ني �أحدِ ُرواةِ الإ�سناد:
(	)1االختالف يف تعي ِ
يف ترجمة عبد الرحمن بن ُم ْطعِ م �أبي ا ِمل ْنهال ،عن ابن عبا�س ،جاء
بطريقني حلديث "من � ْأ�س َلف ،فل ُي ْ�سلف يف َك ْي ٍل معلوم".
	الأول :عن يحيى بن يحيى وعمرو ال َّناقد ،كالهما عن �سفيان بن عيينة،
عن ابن �أبي جنيح ،عن عبد اهلل بن كثري ،عن �أبي املنهال به.
	الثاين عن �أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�سماعيل بن �سامل ،كالهما عن �إ�سماعيل
بن علية(.)3
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )4ب�أنَّه قال :عن �إ�سماعيل بن ُع َل ّية .وهذه رواية ابن ماهان
غري املعتمدة ،و�أما يف رواية حممد بن عي�سى اجللودي املعتمدة ،ففيها
"ابن عيينة".
واب رواية ابن َماهان ،و� َّأن
ونقل ال ُب ْلقِيني عن ال َغ�سَّ اين وغريه � َّأن ال�صَّ ُ
من ت�أ َّم َل ُط َر َق الباب عرف َذل َِك(.)5
�أي � َّأن ا ِملزِّي َوهِ َم يف ذِ ْك ِر ا�سم �أحدِ ُرواة احلديث ،ومل يُ َن ّبه �إىل
االختالف يف ت�سميته.
( )2يخطئ يف حتديد ا�سم �أحد رواة احلديث:
ال�ص َّم ِة( .)6قال ا ِملزِّي :قيل
[ ]1يف ترجمة �أبي ُج َهيم ابن احلارث بن ُّ
ا�سمه عبد اهلل ،وهو ابن �أخت �أم َّية بن كعب ،و�أخرج له حديثني:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

املخطوط ،ورقة (�/54أ).
�صحيح م�سلم :حديث برقم (.)1604/128
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 45/4رقم .)5820
املخطوط ،ورقة (�/54أ).
وهذا قاله القا�ضي عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي يف �إكمال املعلم بفوائد م�سلم (1427هـ) حتقيق حممد �إ�سماعيل و�أحمد فريد( ،ط)1
دار الكتب العلمية ،بريوت .ثمانية جملدات ( ،)322/5والنووي ،يحيى بن �شرف ،يف �شرحه على �صحيح م�سلم (1347هـ).
املطبعة امل�صرية بالأزهر( ،ط .)1ثمانية ع�شر جز ًءا (.)42/11
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 140/9برقم .)11884
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�أحدهما :حديث املا ِّر بني يَدي امل ُ َ�ص ّلي(.)1
والثاين� :أقبل ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم من نحو بئر َج َملَ ،ف َلقِيه
ٌ
رجل ف�س َّلم عليه(.)2
َ
اختالف العلماءِ يف � َّأن �أبا اجلهيم اثنان �أو
وال ُب ْلقِيني الذي َذ َك َر
حديث
واحد ،يَترَ َّجح لَ َديه �أنَّهما اثنان ،ولذا تعقب ا ِملزِّي ب� َّأن
َ
املرور بني يَدي املُ�ص ّلي لي�س من رواية �أبي ُج َهيم ابن احلارث بن
ال�ص َّمة ،و�إنمَّ ا هو من رواية �أبي ُج َهيم عبد اهلل بن ُج َهيم(.)3
ُّ
�أقول :االختالف بني العلماء يف كون �أبي ا ُجل َهيم واحد �أو اثنان
يُ ْدركه ا ِملزِّي بال �شك ،وال يَخفى عليه ،ولذا قال :قيل :ا�سمه عبد
اهلل ،وتوافق يف ترجمته والإ�شارة حلديثيه مع ما ذكره يف تهذيب
الكمال ،بل روى حديث املرور بني يدي امل�صلي ب�إ�سناده �إىل
ال�صحيحني وال�سنن(.)4
[ ]2ويف ترجمة �آبي اللحم ،بعدما عزا حديث "�أنَّه ر�أى ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى
يت" ملوا�ضعه يف الترِّ ْ مِذِ ي
الز ِ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ي�ست�سقي عند �أحجارِ َّ
وال َّن َ�سائِي ،زاد :رواه مالك وغريه ،عن يزيد بن عبد اهلل بن الهاد،
عن حممد بن �إبراهيم ال َّتيمي ،عن ُع َمري موىل �آبي اللحم ،عن
ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ومل ْ
حم" ،وكالهما
يقل "عن �آبي ال َّل ِ
أعلم عليه لأبي داود(.)5
له ُ�ص ْحبة ،و� َ
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب� َّأن هذا َو ْه ٌم ،و�إنمَّ ا هو ُع َم ٌر بن مالك امل َ َعافري
امل�صري ،و� َّأن �أبا داود رواه كذلك( .)7و�أنَّه لي�س ملالك بن �أن�س
الإمام يف هذا احلديث رواية يف �أبي داود .و� َّأن ا ِملزِّي ذكره على
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

�صحيح البخاري :حديث برقم ( ،)510و�صحيح م�سلم :حديث برقم (.)507/261
�صحيح البخاري :حديث برقم ( ،)337و�صحيح م�سلم ً
معلقا ،برقم ( ،)369/114وفيه� :أبو اجلهم بدل �أبو اجلهيم.
املخطوط ،ورقة (/58ب).
املزي ،تهذيب الكمال (.)209/33
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 9/1برقم  .)5وهذا من املوا�ضع املوجودة على هام�ش التحفة.
املخطوط ،ورقة (�/51أ).
�سنن �أبي داود ،حديث برقم (.)1168
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ال�صواب يف ت َرجمة عمري موىل �آبي اللحم( .)1و�أنَّه َ�ص َّوبه ِبخَ ّطه
على حا�شية ال ُّتحفة.
وهذا يَدل على � َّأن ا ِملزِّي كان يُ َراجع كتابه ويُ َ�صحح ويُ َنقّح.
[ ]3ويف تَرجمة يَ ِزيد بن خُ َميرْ ٍ  ،عن عبد اهلل بن بُ ْ�س ٍر ،عزا حديث:
ا�س يف يَ ْو ِم عِ يدِ ف ِْط ٍر �أَ ْو �أَ ْ�ض َحىَ ،ف�أَ ْن َك َر �إِ ْب َطا َء ا ِلإ َم ِام"
"خرج مع ال َّن ِ
ابن ماجه يف ال�صَّ الة .عن عبد الوهاب بن ال�ضَّ حاك ال ُع َر ِ�ض ِّي،
�إىل ِ
عن �إ�سماعيل بن َع َّيا�ش ،عن َ�صفوان بن عمرو ،عن يزيد به .ثم زاد
� َّأن يف رواية ابن ماجه من طريق ال ُع َر ِ�ض ِّي "يَ ِزيدِ ِبن �أَبي َح ِبيب"،
و� َّأن هذا َو ْه ٌم(.)2
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )3ب� ّأن يف الرواية امل�شار �إليها "يزيد بن خُ َميرْ ٍ " على
ال�صَّ واب كما َوقع يف ن ُْ�سخَ ته.
()4
�أقول :وهو كذلك يف ال ُّن َ�س ِخ املطبوعة .
�ضع يف ال ُبخَ ارِ ي جاء يف �إ�سناده عن فالنَ ،ف�س ّماه:
راب ًعا :عزا
َ
احلديث �إىل َم ْو ٍ
()5
يف ترجمة �سعد بن ُع َب ْي َدةَ ،عن �أبيعبد ال َّرحمن ،عن عل ٍِّي  ،عزا
حديث" :ا ْن َط ِلقُوا َح َّتى تَ�أْتُوا َر ْو َ�ض َة خَ ٍاخ ...الحْ َدِ يث" ،لل ُبخَ اري فيِ
ا�ستتابة امل ُ ْرتدين .عن مو�سى بن �إ�سماعيل ،عن �أبي َع َوانة ،عن ُح َ�صني،
عن َ�سعد به(.)6
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب� َّأن ا َّلذِ ي ذكره فيِ ا�ستتاب ِة املرتدين �إنمَّ َا هو �أبو َع َوانَ َة،
َعن ُح َ�صينْ ٍَ ،عن ُفالن غري م�سمى ،ولك َّنه بَ َان بالطرق �أَنَّ ُه �سعد بن
ُع َب ْيدة(.)8

-1
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 208/8برقم .)10900
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 296/4رقم .)5206
املخطوط ،ورقة (/53ب).
�سنن ابن ماجه ،حديث برقم (.)1317
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 400/7برقم .)10169
حديث برقم (.)6939
املخطوط ،ورقة (/57ب).
ينظر بيان ذلك يف �صحيح البخاري ،بالأرقام.)6259 ،3983 ،3081( :
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خام�سا :يَهِم يف ت َْ�سمية القائل� ،أو ن ََ�سبه:
ً
(� )1أ�سقط ا ِملزِّي ذكر القائل للعبارة :يف ترجمة �إبراهيم ال َّنخَ عي ،عن الأ�سود،
عن ابن م�سعود ،عزا حديث" :بَينما نَحن مع ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
يف َغارٍ بمِ نى  ...فذكر حديث ا َحل َّية� .إىل موا�ضعه يف الكتب ال�ستة،
ومنها موا�ضعه يف ال ُبخَ ارِ ي يف التف�سري واحلج وبَ ْدء ا َخل ْلق .من ُط ُر ٍق
ُم َتعددة عن الأعم�ش ،عن �إبراهيم به .ثم قال :وقال عبد الرحمن بن
الأ�سود ،عن �أبيه ،عن عبد اهلل بهذا(.)1
فكالم ا ِملزِّي يُوهم َعزو القول �إىل ال ُبخَ ارِ ي ،وال�صَّ واب � َّأن َ
القائل هو
ُ
()2
حممد بن �إ�سحاق بن يَ َ�سار ،لذا تعقبه ال ُب ْلقِيني ،بقوله  :الذي ر�أيته:
وقال ابن �إ�سحاق :عن عبد الرحمن بن الأ�سود ،عن �أبيه ،عن عبد
اهلل(.)3
يزيد
( )2تُوهم عبارتُه � َّأن
الكالم ِلغَري قائله :يف ترجمة عبد الرحمن بن َ
َ
ابن م�سعود ،بطوله،
ال َّنخَ عِ ِّي ،عن ابن م�سعودٍ ( ،)4عزا حديثَ :ح َّج ُ
ني ُحولتا عن َو ْقتهما يف هذا املكان .للبخاري
ني ال�صَّ الت ِ
وفيهَّ �" :إن هات ِ
يف احلج .عن عمرو بن خالد ،عن زهري(.)5
وعن عبد اهلل بن رجاء ،عن �إ�سرائيل( )6كالهما عن �أبي �إ�سحاق ،عن عبد
الرحمن به.
وعزاه لل َّن�سائي يف الكربى .عن هالل بن العالء ،عن ح�سني بن عيا�ش،
عن زهري به(.)7
وكال ُمه يوهم � َّأن ذلك من قول ال َّن ِّبي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم.
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املزي ،حتفة الأ�شراف ( 5/7برقم .)9136
املخطوط ،ورقة (/56ب).
بعد احلديث برقم (.)4931
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 86/7برقم .)9390
حديث برقم (.)1675
حديث برقم (.)1683
حديث برقم (.)4030
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فتعقبه ال ُب ْلقِيني بقوله( :)1ولي�س كذلك ،بل هو قول ابن م�سعود ،وذلك
يف رواية عمرو بن خالد يف ال ُبخَ ارِ ي ،ورواية هالل بن العالء يف
ال َّن َ�سائِي.
قع يف ال ُبخَ ارِ ي من رواية عبد اهلل بن رجاء ما يَقْت�ضي � َّأن
ثم قالْ :
لكن َو َ
َ
ذلك من قولِ ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم.قال :وقد بَ َّينا ذلك فيما كتبناه
على ال ُبخَ ارِ ي( ،)2وال ن ُ
َعرف ذلك عن ال َّن ِب ّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،و�إنمَّ ا
هذا قول ابن م�سعود.
( )3يَنقل عن قوم ت�سمية راو خط�أ :فيِ ترجمة عبد اهلل بن مالك ،املعروف بابن
ال�صبح �أرب ًعا" ملوا�ضعه يف الكتب ال�ستة،
بُ َحينة ،عزا حديث�" :أت َُ�ص ّلي ُّ
وبعد عزوه مل�سلم .عن ُق َتيبة بن �سعيد ،عن �أبي َع َوانة ،عن �سعد بن
�إبراهيم ،عن حف�ص بن عا�صم ،عن ابن بُ َحينة( ،)3نقل عن �أهل العراق،
ومنهم �شعبة وحماد بن �سلمة و�أبو عوانة� ،أنَّهم يقولون يف ن ََ�سبه :مالك
بن بُحينة(.)4
()5
م�سلم وغريه لي�س
فتعقبه ال ُب ْلقِيني فيِ طريق �أبي عوانة ،ف� َّإن رواي َته يف ٍ
فيها ذِ ْك ُر ذلك� ،إنمَّ ا فيها ذكر ابن بُ َح ْي َن َة� ،أو عبد اهلل بن بُ َح ْي َن َة� ،أ َّما مالك
فال.
أحد ُرواة الإ�سناد ُذكر با�سمني :يف م�سند عبد اهلل بن
( )4مل يُ َن ّبه �إىل � َّأن � َ
�سعد ،عزا حديث ال�س�ؤال عن ال�صالة يف البيت وال�صالة يف امل�سجد.
للترِّ ْ مِذي يف ال�شمائل .عن عبا�س ال َع ْنربي ،وابن ماجه .عن بكر بن
خلف ،كالهما عن عبد الرحمن بن مهدي ،عن معاوية بن �صالح ،عن
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املخطوط ،ورقة (/56ب).
يعني يف �شرحه ل�صحيح البخاري ،قال ابن حجر� ،أحمد بن علي (1415هـ) يف املَ ْجمع امل�ؤ�س�س للمعجم املفهر�س .حتقيق يو�سف
املرع�شلي( ،ط )1دار املعرفة ،بريوت� .أربعة جملدات بالفهار�س :)301/2( .وكتب على البخاري �شرحً ا يف جملدين ،و�صل فيهما
�إىل كتاب الإميان� ،أطال النف�س فيه جدًّ ا ،فلو �أن يكمل لكان مائتي جملدة.
�صحيح م�سلم :حديث برقم (.)711 /66
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 476 /6برقم .)9155
املخطوط ،ورقة (/56ب).
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العالء بن احلارث ،عن َحرام بن َحكِ يم ،عن عمه عبد اهلل بن �سعد(.)1
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )2ب� َّأن فيهما عن حرام بن معاوية( ،)3ولي�س فيهما حرام
بن حكيم ،و�إنْ كان قيل فيه ذلك.
يق�صد � َّأن حرام بن حكيم هو ابن معاوية(.)4
ف�أيده اب ُنه بقوله :وما قاله �شيخُ نا �صحيح.
�ساد�سا :يَهِم بزيادة راو يف ال�سند:
ً
()5
حديث ال َّنعلني
يف ترجمة عي�سى بن َط ْهمان ،عن ثابت ،عن �أن�س  .عزا
َ
مو�ضعه من �صحيح ال ُبخَ ارِ ي(.)6
اجلرداوين �إىل ِ
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )7ب�أنّه لي�س كذلك ،واحلديث رواه عي�سى ،عن �أن�س
من غري وا�سطة ثابت.
ثم �أ�شار �إىل � َّأن ا ِملزِّي َذ َكره على ال�صَّ واب يف ترجمة عي�سى ،عن
�أن�س(.)8
�ساب ًعا :مل يذكر االختالف على �أحد رواة الإ�سناد:
ْ ()9
يف ترجمة عبد الرحمن بن �أبي بَ ْك َرةَ ،عن �أبيه �أبي بَك َر َة  ،عزا حديث:
" َق َع َد َع َلى بَعِ ِريهِ َ ،فق َ
َال�" :أَ ُّي يَ ْو ٍم  "...الحْ َدِ يث بطوله .للبخاري يف
ال َّت ْف�سِ ري( ،)10ويف بَ ْدءِ ا َخل ْل ِق( .)11عن �أبي مو�سىحممد بن املثنى ،عن عبد
الوهاب ال َّث َقف ِّي ،عن �أيوب ،عن حممد بن �سريين ،عن ابن �أبي بكرة،
ِ
عن �أبيه مرفو ًعا.
 -1املزي ،حتفة الأ�شراف ( 352/4رقم .)5327
 -2املخطوط ،ورقة (�/54أ).
 -3ال�شمائل .حديث برقم ( ،)282/157وابن ماجه :حديث برقم (.)1378
 -4وينظر :املزي ،تهذيب الكمال (.)517/5
 -5املزي ،حتفة الأ�شراف ( 147/1برقم  .)460وهذا من املوا�ضع املوجودة على هام�ش التحفة.
� -6صحيح البخاري :حديث برقم (.)3107
 -7املخطوط ،ورقة (�/52أ).
 -8املزي ،حتفة الأ�شراف ( 296/1برقم .)1123
 -9املزي ،حتفة الأ�شراف ( 49/9برقم .)11682
 -10بل هو يف املغازي ،عن �أبي مو�سى به ،برقم (.)4406
 -11حديث برقم (.)3197
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فتعقبــه ال ُب ْلقِيني( )1ب�أنَّه ِّيف كتاب ال َّت ْوحِ يدِ  ،يف باب قول اهلل َع َّز َو َج َّل:
اضَرةٌإِىَل َربَهانَاِظَرة ٌ{ ،فقال :حدثنا حممد بن املُثَ َّنى ،قال:
}ُوُجوهٌيَْوَمئٍِذنَ ِ
حدثنا عبد الوهاب ،قال :حدثنا �أيوب ،عن حممدٍ ( ،)2واختلف ال�شيخ
بعد حممدٍ .
وذكر ال ُب ْلقِيني االختالف:
حممد ،عن ابن �أبي بكرة ،عن �أبي بكرة ،عن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم(.)3
حممد ،عن ابن �أبي بكرة ،عن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم.
حممد ،عن �أبي بكرة ،عن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم(.)4
ثم قال :فعلىما وجد يف ال ِّرواي ِة امل ُ َّت�صلةِكان يَنبغي �أنْ يذك َر ُه هنا ،وعلى
ما وجد يف رواية :عن حممد ،عن �أبي بكرة ،كان يَنبغي �أنْ يُ ْعلم عليه
يف ترجمة حممد عن �أبي بكرة ،وعلى تقدير عن حممد عن ابن �أبي
بَ ْك َرةَ ،عن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،يَذكره يف املر�سالت ومل يُ َن ِّب ْه
عليه يف �شيء من هذه املوا�ضع.
ثام ًنا :ترك الرتجمة لإحدى الطرق و�أ�سقطها ومل ي�أت بها:
( )1يف ترجمة عبد الكرمي بن مالك ا َجل َزري ،عن حممد بن امل ُ ْن َكدر ،عن
يوم �أُ ُحدٍ جيء ب�أبي مجُ َ ّد ًعا" ،مل�سلم يف
جابر( ،)5عزا حديث" :ملّا كان َ
الف�ضائل .عن حممد بن �أحمد بن �أبي خلف ،عن زكريا بن َعدي ،عن
ُع َبيد اهلل بن عمرو ال َّر ِّقي ،عن عبد الكرمي به.
وهذا َعزو �صحيح ،واحلديث موجود يف املو�ضع الذي �أ�شار �إليه ا ِملزِّي
ب�إ�سناده ومتنه(.)6
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املخطوط ،ورقة (/58ب).
حديث برقم (.)7447
الأحاديث بالأرقام.)7078 ،5550 ،4406 ،1741 ،105 ،67( :
راجع� :سنن �أبي داود :حديث برقم ( ،)1947و�سنن الن�سائي :حديث برقم ( ،)4130وال�سنن الكربى ،للن�سائي :حديث برقم
(.)4201
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 370/2رقم .)3059
�صحيح م�سلم :حديث برقم (.)2471/130
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ولكن ال ُب ْلقِيني َو ّهم ا ِملزِّي ب�أنّه مل يرتجم لعبد الكرمي اجلزري ،عن
َّ
علي بن احل�سني ،عن جابر يف مو�ضعه من ال ُّتحفة� ،أي �أنَّه مل
حممد بن ّ
ي�أت باحلديث بالإ�سناد ال�سابق� ،إالَّ � َّأن فيه حممد بن علي بن احل�سني بدل
حممد بن املنكدر ،وهي يف رواية �أبي العالء عبد الوهاب بن عي�سى
ابن ماهان ل�صحيح م�سلم( ،)1وكان القا�ضي عيا�ض قال ذلك يف �شرحه
لل�صحيح(.)2
ت�صويب ابن امل ُ ْنكدر ،و� ّأن هذا الذي
غري � َّأن ال ُب ْلقِيني نَقل عن ا َجل ّياين
َ
ذكره �أبو م�سعود الدم�شقي.
�أقول :الطريق َموجود ٌة يف ال ُّتحف ِة بني هاللني� ،أي ُملحق ٌة يف طبع ِة عبد
ال�صمد( ،)3وغري موجودةٍ عند ب�شار ،فهل �أ�ضافها امل ُ َحقق� ،أم � َّأن ا ِملزِّي
�أ�ضَ افها على حا�شية الكتاب يف مراجعاته ،ومل يَ َّطلع عليها ال ُب ْلقِيني؟.
فاهلل �أعلم.
( )2يف ترجمة حممد بن �سريين ،عن �أبي بَ ْكرة( ،)4عزا حديثَّ � :أن ال َّن ِب َّي
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،خَ َط َب فيِ حجتهَ ،فق َ
الز َم ُان َقدِ ْا�س َت َدا َر
َال�" :أَ اَل �إِ َّن َّ
�ض ."...للن�سائي يف احلج(.)5
َك َه ْيئَ ِةيَ ْو َم خَ َل َق ال�سَّ م َو ِ
ات َوالأَ ْر َ
َقدم يف ترجم ِة عبد الرحمن بن �أبي بَ ْك َرة ،عن
فتعقبه ال ُب ْلقِيني( )6ب�أنَّه ت َّ
روايات ال ُبخَ ارِ ي حممدً ا ،عن �أبي بكرة ،يف ن�سخة
�أبيه � َّأن يف بع�ض
ِ
االفتخار ياقوت( ،)7ومل يذكره �صاحب الأطراف.
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املخطوط ،ورقة (�/51أ – /52ب).
القا�ضي عيا�ض� ،إكمال املعلم بفوائد م�سلم (.)606/7
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 282/2رقم � 2638ألف).
املزي ،حتفة الأ�شراف ( 49/9برقم .)11682
ال�سنن الكربى :حديث برقم ( .)4201قلت :وينظر� :سنن الن�سائي :حديث برقم ( .)4130وهو كذلك يف �سنن �أبي داود :حديث
برقم ( )1947كما تقدم يف ال�صفحة ال�سابقة حتت عنوان "�سابعً ا".
املخطوط ،ورقة (/58ب).
هو افتخار الدين� ،أبو الدُّ ر ،ياقوت ُّ
الطوا�شي ،ا َحل َب�شيِ ،
العزي ،امل�سعودي ،تويف باملدينة النبوية .ينظر :الذهبي ،حممد بن
�أحمد (1414هـ) تاريخ الإ�سالم ،حتقيق عمر تدمري( ،ط )1دار الكتاب العربي ،بريوت .ثالثة وخم�سون ً
جملدا (.)182/48
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تا�س ًعا� :أخط�أ يف �إ�سنادٍ عزا �إليه حديث:
يف ترجمة �سليمان بن ي�سار موىل ميمونة ،عن الف�ضل بن عبا�س( ،)1عزا
حديث�" :إِ َّن �أُ ِّمي َع ُجو ٌز َك ِب َريةٌَ ،و�إِ ْن َح َم ْل ُت َها لمَ ْ ت َْ�س َت ْم�سِ ْك" .لل َّن َ�سائ ِّي(.)2
ُث َّم قال زيادةُ :روِ ي عن �سليمان بن يَ َ�سار ،عن عبد اهلل بن عبا�س ،عن
�أخيه ال َف ْ�ضل بن عبا�س ،و�سي�أتي(.)3
فتعقبه ال ُب ْل ِقيني( )4ب� َّأن الذي ُروِ ي عن �سليمان بن ي�سار ،عن عبد اهلل بن عبا�س ،عن
جل عن �أ ِّمه(.)5
�أخيه الف�ضل� ،إنمَّ ا هو يف �س�ؤال املر�أة ا َخل ْث َع ِم َّي ِة ،ال يف �س�ؤال َر ٍ
وبعد ،ف� َّإن اخلط�أ والوهم وال�سهو من لوازم الت�صنيف والت�أليف ،و� َّإن
امل ِّزي الذي يُ َ�ص ّرح ب� َّأن ال َوهم ُ
يكون تار ًة يف احلفظ ،وتارة يف القول ،وتارة
يف الكتابة( ،)6وجدناه يف كتابه "حتفة الأ�شراف مبعرفة الأطراف"� ،أ�شهر كتاب
يف �أطراف الكتب ال�ستة ،يقع يف �أخطاء متنوعة ،يف الأ�سانيد ورجالها ،ويف
املتون و�ألفاظها ،فكان هو �أول من راجع كتابَه ،يُ�صحح على هام�ش نُ�سخته
ما يقف عليه من �أخطاء ،ومل يزل يُ ِ�ضيف ويُ َنقّح ويُ َ�ص ّحح حتى َ�ص ّنف "حلق
الأطراف" ،ومع ذلك ترك لغريه من العلماء اال�ستدراك عليه ،والك�شف عما
�أغفله و�أهمله ووهم فيه.
وكان منهم احلافظ ال ُب ْلقِيني ،الذي زادت تعقباته على ال�ستني كما
االبن ظاهر ًة فيما نقل عن �أبيه ،و�إنْ مل يتعقبه يف ثالثة
ر�أينا.وكانت �شخ�صي ُة ِ
موا�ضع َوهِ َم فيها الأب،فوجدناه يف �سِ َّت ِة موا�ضع يُ َ�ص َّر َح فيها بت�أييدِ هِ لأبيه،
ويو�ضح ُمراد الأب.
ُ
ف�صل يف بع�ضها ّ
ويعار�ضه يف ثالثة موا�ضع ،ويُ ّ
والنتيجة � َّأن ال ُب ْلقِيني مل يَ ُكن ُم ِ�صي ًبا يف ِّ
كل ما ا�س َتدرك على امل ِّزي،
ومع ذلك فهي ت ُّ
َدل على َ�س َع ِة عِ ْلمه ،و ُع ْم ِق َف ْهمِ ه ،رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
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باجلامعة الإ�سالمية باملدينة النبوية.
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التقييد ملعرفة رواة ال�سنن
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	ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر (بدون تاريخ) .البداية والنهاية .دار الفكرالعربي ،اجليزة.
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مفهــوم اجلــودة فــي السنــة النبويــة
(وتطبيقاتهـــا فــي العبـــادات واملعامـــالت واألخـــالق)
د .حاج حمد تاج ال�سر حاج حمد حممد()1

امل�ستخل�ص
هدفت هذه الدرا�سة للت�أ�صيل مل�صطلح اجلودة يف الإ�سالم  ،من
خالل ال�سنة النبوية ال�شريفة ،والت�أكيد على �أن هذا امل�صطلح م�ستخدم يف
الفكر الإ�سالمي عند املف�سرين واملحدثني والفقهاء وعلماء ال�سلوك منذ ع�صر
النبوة،و�أنه مرادف مل�صطلحات �شرعية كالإتقان والإح�سان وال�سداد وغريها.
ومن خالل الدرا�سة التطبيقية يبني الباحث ميادين تطبيق اجلودة من
خالل العقيدة والعبادات وكل حياة امل�سلم التي ي�سعى من خاللها للو�صول
للجودة حيث الإخال�ص التام هلل جل وعال،والفوز بر�ضاه،مع االلتزام
بالتح�سني امل�ستمر لكل حياته ،و حدد الباحث مبادئ تطبيقية للجودة من
خالل ال�سنة النبوية.
وا�ستخدم الباحث يف كل ذلك املنهج الو�صفي التحليلي املتبع يف
مثل هذه الدرا�سات.
وقد تو�صل لعدة نتائج ت�ؤكد ا�ستخدام اجلودة يف ال�سنة النبوية،وتبني
ميادين تطبيقها ،ومبادئ العمل بها ،مع تو�ضيح العالقة بني احل�سبة و�ضبط
و�ضمان اجلودة،من خالل ال�سنة النبوية ال�شريفة.
مقدمـــــة
	احلمد هلل الذي خلق الإن�سان يف �أح�سن تقومي ،و�صوره يف يف �أجمل
�صورة ،جل يف عاله وتقد�ست �أ�سما�ؤه ،وال�صالة وال�سالم الأكمالن الأمتان
على �سيد ولد �آدم �أجمعني� ،سيدنا حممد بن عبداهلل ر�سول رب العاملني،
 -1الأ�ستاذ امل�شارك  -نائب عميد كلية الدرا�سات الإ�سالمية  -جامعة ك�سال.
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وعلى �آله الطيبني الطاهرين ،و�صحابته الغر امليامني ،و�أزواجه �أمهات امل�ؤمنني،
و التابعني ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين و�سلم ت�سليما كثرياً.
�أما بعد:
ف�إن م�صطلح اجلودة من امل�صطلحات املتداولة يف هذا الع�صر
بكرثة ،يف كل جماالت احلياة ،و�أ�صبح �أهل كل علم من العلوم يبحثون عن
اجلودة،وي�ضعون من املعايري والأهذاف واملبادئ ما يعتقدون �أنه �سي�صل بهم
�إىل اجلودة املن�شودة يف املجال الذي يعملون فيه ،فن�سمع جودة التعليم
والتعلم ،وعن جودة الإدارة ،وجودة ال�سلع وامل�صنوعات ،والإنتاج
واملنتج ،وجودة املدخالت واملخرجات ،وغريها من �أنواع اجلودة يف الع�صر
احلا�ضر ،ك�أن اللفظ وجد حديثاً ومل يوجد يف الفكر الإ�سالمي قبال،ف�صار
مرتبطا باملادة واملنتجات فقط ،لكن الناظر بحياد يف امل�صادر الإ�سالمية يجد
هذا اللفظ م�ستوعباً داخل القر�آن و ال�سنة النبوية يف كافة مناحي احلياة ،يف
العقيدة والعبادات  ،وال�سلوك واملعامالت ،ويف التجارة و املنتجات،ولكن
مل ين�شره العلماء امل�سلمون فاعتقد بع�ضهم �أنه م�صلح غريموجود يف امل�صادر
الإ�سالمية ،مما جعلهم ين�سبونه للفكر الغربي احلديث (مفهوم اجلودة يف وقتنا
احلا�ضر �أ�صبح ين�سب �إىل الفكر غري الإ�سالمي ،لأن ظهور ا�ستعماله اقرتن
ببع�ض �أ�سماء مفكرين اهتموا بتو�ضيح مفهوم اجلودة و�أبعاده وم�ضامينه،
ومبادئه  ،وعنا�صره و�أ�س�سه ،وكان لهم ال�سبق يف تطبيق تلك الأ�س�س واملبادئ
وتطويرها وو�ضع املعايري التي تقا�س بها تلك اجلودة)( .)1والذي يوجد الآن
�أن هنالك حماوالت لتعريف اجلودة ومفهومها ،فهناك من يجعل ارتباطا بني
اجلودة بالأهداف وحتقيق حاجات الزبون وامل�ستهلك ب�صورة منا�سبة،ومن
ربط اجلودة باملدخالت والعمليات لتحقيق النتائج املرجوة ،ومن جعلها
معايري للحكم على العمل ،ومنهم من قال �إن اجلودة تعني الكيف مقابل
 -1اجلودة ال�شاملة يف التعليم العام:املفهوم واملبادئ واملتطلبات( قراءة �إ�سالمية) بدرية بنت �صالح امليمان�،ص، 10بحث مقدم للقاء
الرابع ع�شر للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) 2007م .
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الكم،وغريها من املفاهيم والتعريفات(.)1ولكن هنالك معنى ومفهوم للجودة
يف ال�سنة النبوية يجمع كل ذلك،وهذا ما�سيجتهد الباحث من خالل هذا
البحث �إثباته،اذ �أن امل�صطلح �أ�صيل يف الإ�سالم  ،من خالل الأحاديث النبوية
التي تناولت تعريف ومبادئ وميادين اجلودة،و�سيجيب الباحث عن الأ�سئلة
التالية :
 -1ماذا تعنى اجلودة يف اللغة وا�صطالح علماء الإ�سالم وما ميادين
تطبيقها؟
 -2هل يوجد معنى للجودة يف ال�سنة النبوية وما مدلوله كم�صطلح �إن
وجد؟
 -3ما مبادئ ومعايري اجلودة يف ميادين تطبيقها املختلفة يف ال�سنة النبوية ؟
�أهداف البحث :
يهدف هذه البحث �إىل:
	-1التعريف مبعنى و مفهوم اجلودة يف ال�سنة النبوية .
 -2بيان مبادئ اجلودة وميادينها ومعايريها من منظور �إ�سالمي من خالل
ال�سنة النبوية .
 -3حتديدمتطلبات اجلودة يف ال�سنة النبوية من حيث العقيدة والعبادات
واملعامالت وكل مناحي احلياة .
	-4الدعوة لتطبيق اجلودة يف حياة امل�سلم لأنه مفهوم �أ�صيل يف منظومة القيم
الإ�سالمية التي تدعو للإتقان والإح�سان وال�سداد من خالل الأحاديث
النبوية ال�شريفة.
�أهمية البحث:
 -1تنبع �أهمية هذا البحث يف كونه يعرف باجلودة،ويبني معناها وتطببيقاتها
يف ال�سنة النبوية.
 -1ت�صور مقرتح لتح�سني جودة خمرجات التعليم�،إعداد �أحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي مدير مركز الدائري ال�شمايل� ،ص ، 8وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد-اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي مبنطقة الريا�ض1428/1427-هـ
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	-2الت�أكيد على �أهمية و�ضرورة اجلودة وتطبيق مفهومها على �أ�سا�س �أنها
مطلب رباين يف ال�سنة النبوية.
	-3الت�أ�صيل ال�شرعي ملفهوم اجلودة ،ومبادئها ،ومتطلباتها ،ومعايريها
بالتطبيق على ال�سنة النبوية.
	-4ا�ستخراج الأدلة من ال�سنة النبوية التي تبني �أهمية اجلودة والإح�سان
والإتقان يف عمل امل�سلم ظاهراً وباطنا باعتباره متوجهاً به نحو املوىل جل
وعال.
منهج البحث :
ا�ستخدم هذا البحث املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث قام الباحث ببيان
مفهوم ومبادئ و�أ�س�س ومتطلبات ومعايري اجلودة يف ال�سنة من خالل
الأحاديث والآثار النبوية.
الدرا�س�آت ال�سابقة :
مل �أقف يف حدود بحثي على بحث عن اجلودة يف ال�سنة النبوية مفرداً،
ولكن هناك بع�ض الدرا�سات التي حتدثت عن اجلودة ومفاهيمها ومبادئها يف
الإ�سالم عموما نذكر منها:
�أ /درا�سة قا�سم جنم بعنوان(:املبادئ الأ�سا�سية للجودة يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية –درا�سة حتليلية) .وهي من�شورة ،يف املجلة الدولية
للبحوث الإ�سالمية والإن�سانية املتقدمة ،املجلد  ،4العدد � ،9سبتمرب
2014م .وا�ستعر�ض معايري اجلودة يف القران الكرمي وال�سنة النبوية
ومبادئها الأ�سا�سية واملوا�صفات ال�شخ�صية العامة ملن يحملها ويطبقها
كمنهاج م�ؤ�س�سي قائم على مبادئ الدين احلنيف .ثم يبد�أ البحث
با�ستعرا�ض املفاهيم الإ�سالمية وم�صطلحات اجلودة من ناحية �إ�سالمية
وي�ستعر�ض البحث كذلك املبادئ التي ميكن من خاللها حتليل �أمنوذج
اجلودة التي تو�صل �إليها الباحثون يف الع�صر احلديث وبني فيها مفهوم
} {102جملة ت�أ�صيل العلوم

اجلودة املعا�صر اخلا�ص باملنتجات واجلودة يف الإ�سالم التي ت�شمل كل
احلياة،ثم �شرح املفاهيم الإ�سالمية والغربية للجودة.
ب /درا�سة بدوي ال�شيخ حممود بعنوان (:اجلودة ال�شاملة يف العمل
الإ�سالمي) وهي مطبوعة يف القاهرة ،من دار الفكر العربي  .و�سعت
الدرا�سة �إىل تو�ضيح مفهوم اجلودة يف الإ�سالم و�أبعاد وحماور اجلودة
عامة والتي تبد�أ ب�إخراج امل�سلم اجليد (جودة الفرد) وتنتهي بجودة
الإجراءات والأ�ساليب مروراً بجودة ال�سعي واحلركة (احلث على فعل
الأف�ضل) والتي هي قوام العمل الإ�سالمي كنظام �إنتاجي ،ثم ت�ستعر�ض
الدرا�سة �إدارة اجلودة ال�شاملة و�أ�س�سها ومتطلباتها وتطبيقاتها يف الع�صور
الإ�سالمية املف�ضلة.
ج/درا�سة عبد الرحمن بن �إبراهيم اجلويرب بعنوان �( :إدارة اجلودة ال�شاملة
الإتقان يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر)وهي مطبوعة يف املدينة املنورة،
مطابع الر�شيد(، )2006حيث هدفت الدرا�سة �إىل تو�ضيح الفكر
الإ�سالمي لتحقيق اجلودة من خالل العمليات الإدارية الرئي�سة :
التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه والرقابة ،ثم ا�ستعرا�ض تعريفات
وم�صطلحات اجلودة،وبدايات ظهور �إدارة اجلودة يف الفكر الإداري
املعا�صر،واجلودة يف الفكر الإ�سالمي.
د /درا�سات عن اجلودة يف التعليم وهي كثرية ومن هذه الدرا�سات على
�سبيل املثال  :درا�سة بدرية بنت �صالح امليمان بعنوان ( :اجلودة يف التعليم
العام)وهوبحث مقدم للقاء الرابع ع�شر للجمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية (ج�سنت)  29-28ربيع الآخر املوافق 16-15مايو
2007م.ودرا�سة حممد يو�سف امللوح بعنوان (:اجلودة ال�شاملة والإ�صالح
الرتبوي) ،جملة املعلم �.سحبت يف  9يناير .2007وغريها كثري من�شور.
م�صطلحات البحث :
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 /1اجلودة :جمموعة من املوا�صفات واخل�صائ�ص املتوقعة يف العمل والأن�شطة
التي من خاللها يتحقق ر�ضا رب العاملني �أوال،ثم تتحقق املوا�صفات التي
ت�سهم يف �إ�شباع رغبات امل�ستفيدين(.)1
 /2ال�سنة :هي ما �أثر عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من قول �أو فعل �أو تقرير
�أو �صفة خلقية �أو خلقية � ،سواء �أكان قبل البعثة �أم بعدها  ،وعليه فال�سنة
مرادفة للحديث(.)2
 /3مبادئ اجلودة  :هي الأ�س�س والأفكار التي يتم اال�ستناد عليها عند �إجراء
التغيريات والإ�صالحات ،حيث تعك�س �أف�ضل املمار�سات الواجب
تنفيذها لتحقيق اجلودة .
متهيـــــــــــــد
تعريف اجلودة ومرتادفاتها
اجلودة لغ ًة وا�صطالح ًا:
اجلودة يف اللغة العربية لها معانٍ كما قال ابن فار�س �أن -اجليم والواو و
الدالٌ � -
الت�سمح بال�شيء ،وكثرْ ُة ال َعطاء ،يقال  :جاد الفر�س
أ�صل واحد وهو ُّ
وجاد ال�شئ يجود جودة �أي �صار جيداً .وجودة -بالفتح وال�ضم -فهو جواد
للذكر والأنثى  ،وهو الذي يجود يف جريه ب�أعظم ما يقدر عليه(.)3
وقد جاد جودة ،و�أجاد �أتى باجليد من القول �أو الفعل ،وا�ستجاد ال�شيء
وجده جيدا �أو طلبه جيدا ،و�شيئ جيد بينِّ اجلودة ،وجاد باملال �أي بذله ،وجاد
بنف�سه �أي �سمح بها عند املوت ويف احلرب ولقاء العدو ،وامل�صدر ا ُجلو َدة.
واجلود �صفة حتمل �صاحبها على بذل ما ينبغي من اخلري لغري عو�ض(.)4
-1
-2
-3
-4

تطبيق مفاهيم اجلودة ال�شاملة على الدعوة الإ�سالمية،دكتور عثمان عبد الرحيم القميحي�،ص، 36مطبعة �سنابل للكتاب-
م�صر –القاهرة ،الطبعة الأوىل 2015م.
فتح املغيث،ال�سخاوي – 6/1ال�سنة قبل التدوين ،حممد عجاج اخلطيب �ص.16
معجم مقايي�س اللغة� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا، 493/1 ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون،النا�شر  :دار الفكر،الطبعة
1399 :هـ 1979 -م.
املعجم الو�سيط�،إبراهيم م�صطفى ـ �أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار 146/1دار الن�شر  :دار الدعوة،حتقيق  /جممع
اللغة العربية .
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واجليد -بفتح اجليم وت�شديد الياء  -نقي�ض الردئ  ،و �أ�صلهاَ :ج ْيود:
اجتمعت الواو والياءو�سبقت �إحداهما بال�سكون فقلبت الواو ياء ،و �أدغمت
الياء يف الياء ف�صارت َجيد ،واجلمع جياد وجيادات(.)1
و�أجاد ،من اجلودة� ،أعرب فتقول� :أعرب حممد الكالم ،يعني:
�أجاد و�أتى ب�ألفاظ ف�صيحة �صحيحة،ومنه التجويد م�صدر جود جتويداً ،وهو
جود الرجل ال�شيء �إذا �أتى به جيداً وي�ستوي يف
يف اللغة التح�سني يقال َّ
(جمود)
ذلك القول والفعل ،ويقال لقارىء القر�آن الكرمي املح�سن لتالوته:
ِّ
جمودة  -بفتح الواو  -الألفاظ بريئة من اجلور
بك�سر الواو �إذا �أتى بالقراءة َّ
والتحريف حال النطق بها(.)2
فاجلودة يف لغة العرب مقرتنة بعدة معاين منها الت�سمح بال�شيئ ،وكرثة
العط�آء ،و الإح�سان والتح�سني والتجويد للعمل والفعل،فكل عمل معه جودة
فقد �أح�سن �إليه �صاحبه كل الإح�سان،وجوده نهاية التجويد،فاجلودة تعني
املطر الكثري وتعني العط�ش وتعني النعا�س وتعني الف�صاحة والإعراب يف
الكالم ،وتكون يف القول والعمل.
اجلودة ا�صطالح ًا � :إن املعنى اال�صطالحي اليخرج كثرياً من املعنى
اللغوي ،فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات هي �( :أن اجليد قد جعل �صفة
عامة لكل �شيء حممود م�ستجاد ،غري خم�صو�صة ،واجلودة ،بالفتح �أي�ضا:
م�صدر عام يف كل �شيء حممود)( .)3ويف الإ�سالم هي جمموعة من
 -1امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي� ،أحمد بن حممد بن علي الفيومي 114/1،النا�شر  :املكتبة العلمية – بريوت.
معجم مقايي�س اللغة� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا493/1 ،املحكم واملحيط الأعظم�،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده، 529/7،ت 458هـ حتقيق عبد احلميد هنداوي،النا�شر دارالكتب العلمية�،سنة الن�شر 2000م ،مكان الن�شر بريوت .خمطوطة اجلمل  -معجم وتف�سري لغوي لكلمات القر�آن،ح�سن عز
الدين بن ح�سني اجلمل( 348/1 ،نقال عن املكتبة ال�شاملة ) النا�شر :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،م�صر،الطبعة :الأوىل،
 2008 - 2003م.
 -2انظر الن�شر يف القراءات الع�شر،البن اجلزري ،حممد بن حممد بن يو�سف 210/1،حتقيق :علي حممد ال�ضباع ،النا�شر املطبعة
التجارية الكربى (ت�صوير دار الكتاب العلمية) -معجم اللغة العربية املعا�صرة،د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر ( 1424هـ)
و�آخرون، 417/1،النا�شر :عامل الكتب-الطبعة :الأوىل 1429 ،هـ  2008 -م.
ل�سان العرب ،البن منظور 720 /1 ،طبعة دار املعارف -القامو�س املحيط،حممد بن يعقوب الفريوز�آبادي �ص.351
 -3ت�صحيح الف�صيح و�شرحه� ،أَ ُبو حممد ،عبد اهلل بن جعفر بن حممد ابن املرزبان �ص( 189ت 347هـ) ،حتقيق:حممد بدوي
املختون،النا�شر :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،م�صر  -القاهرة 1419 -هـ 1998 -م.
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املوا�صفات واخل�صائ�ص املتوقعة يف العمل والأن�شطة التي من خاللها يتحقق
ر�ضا رب العاملني اوال،ثم تتحقق املوا�صفات التي ت�سهم يف �إ�شباع رغبات
امل�ستفيدين(.)1
بني اجلودة والإح�سان:
هناك تالزم بني لفظي اجلودة والإح�سان ،فالإح�سان تعبري من �أجمل
للهََّ
و�أبلغ �ألفاظ اللغة العربية ،فقد ذكره القر�آن الكرمي ،يف قوله تعاىل } :إَِّن ا
يَْأُمُربِالَْعْدلِ َوإْالِْحَساِن{(،الأعراف .)90 :والإح�سان �أكمل و�أمت يف معناه من لفظ
اجلودة،و هو ي�ستوعب معنى اجلودة داخله ،فاحل�سن هو اجليد  ،واجلودة
والإجادة والإح�سان  ،والإتقان كلها �صفات مطلوبة يف كل �شيء قوال
وفعال(.)2
فالنبي ـ�صلى اهلل عليه و�سلم يح�ض على اجلودة يف كل �شيئ فعن �أبي
يعلى �شداد بن �أو�س ر�ضي اهلل عنه قال:قال �صلى اهلل عليه و�سلم �(:إن اهلل
كتب الإح�سان على كل �شيء ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا
الذبحة وليحد �أحدكم �شفرته ولريح ذبيحته)(.)3
والإح�سان واجلودة متالزمان ،مع �أن الإح�سان لفظ ي�شعر بزيادة
اجلودة وكمال القول والعمل  ،فعن عا�صم بن كليب اجلرمي عن �أبيه � :أنه
خرج مع �أبيه �إىل جنازة �شهدها النبي �صلى اهلل عليه و �سلم و�أنا غالم �أعقل
فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :يحب اهلل للعامل �إذا عمل �أن يح�سن)(،)4
فالإح�سان �أعلى درجات املهارة والإتقان يف حياة امل�سلم جميعها،وهو منتهى
اجلودة يف كل ماي�ؤديه امل�سلم.
 -1تطبيق مفاهيم اجلودة ال�شاملة على الدعوة الإ�سالمية،دكتور عثمان عبد الرحيم القميحي�،ص، 36مطبعة �سنابل للكتاب-
م�صر –القاهرة ،الطبعة الأوىل 2015م.
 -2انظر معجم اللغة العربية املعا�صرة ،د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر .417/1،
�	-3أخرجه م�سلم  72 /6رقم�-1955أحمد  ،122/4و�أبو داود  244/3رقم  2815و�أ�صحاب ال�سنن.
�	-4أخرجه الطربانى يف املعجم الكبري  ، 199/19رقم  – 448والبيقي يف ال�شعب  335/4رقم.5315

} {106جملة ت�أ�صيل العلوم

اجلودة والإتقان :
ومن معاين اجلودة ومرتادفاتها ومن الألفاظ التي ت�ستخدم للداللة
عليها لفظ الإتقان فنقول (�أجا َد العمل �أي �أتقنه� ،صيرّ ه َج ِّيدً ا)( .)1فقد قال
تعاىلُ} :صْنَع اللهَِّالَّذِيَأتَْقَنُكَّل َشْيء{( ،النمل .)88 :يقول ابن عبا�س� :أحكم كل
�شيء�.أو �أح�سن ّ
كل �شيء خلقه و�ٍأوثقه(.)2
فالإتقان هو �إحكام ال�شيء و�إح�سانه و�أداء العمل مبهارة وهو مبعنى
الإح�سان والإحكام لل�شيء(.)3
فالإتقان ميزة ن�سبها اهلل اىل نف�سه فكيف احلال بعباده قال ابن
عا�شور:فال�صنع �إذا �أطلق ان�صرف للعمل اجليد النافع و�إذا �أريد غري ذلك
وجب تقييده.واعلم �أن ال�صنع يطلق على العمل املتقن يف اخلري �أو ال�شر(.)4
والإتقان هو نهاية التجويد قوال وفعال لذلك حث الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم على �إتقان العمل يف كل الأمور فقال�" :أن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم
عمال �أن يتقنه"(.)5
وهناك �ألفاظ �أخرى ت�ؤدي معنى اجلودة والإتقان والإح�سان ،وقد
وردت عند العرب ويف ال�شريعة ك�أنها و�سيلة �أو �سبب للجودة �أو مرادف لها
�أو خال�صة ملعناها مثل:
 -1معجم اللغة العربية املعا�صرة،د �أحمد خمتارعبد احلميد عمرو�آخرون، 417/1النا�شر عامل الكتب،الطبعة:الأوىل 1429 ،هـ -
2008م.
 -2جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جرير،505/19حتقيق �أحمد حممد �شاكر،النا�شر:م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1،1420هـ-
2000م.
 -3اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر  17/7،حتقيق ه�شام �سمري البخاري النا�شر  :دار عامل
الكتب ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية 1423 ،هـ2003 /م.
 -4التحرير والتنوير ـالطبعة التون�سية47/20،حممد الطاهر بن عا�شور،دار الن�شروالتوزيع :دار �سحنون للن�شر والتوزيع ،تون�س
1997م.
�	-5أخرجه البيهقى فى �شعب الإميان  ، 334/4رقم 5312عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها -و �أبو يعلى يف م�سنده  ، 349/7رقم 4386عنها
 قال الهيثمى 98/4فيه م�صعب بن ثابت وثقه ابن حبان و�ضعفه جماعة -والطربانى فى الأو�سط  ، 275/1رقم  897عنهاو�أخرجه الطربانى يف الكبري ،306/24رقم 776عن عبد الرحمن بن ح�سان عن �أمه �سريين :قال الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة
 106 / 3رواه �أبو يعلى عن عائ�شة وفيه م�صعب بن ثابت،يف التقريب لني احلديث قلت و �صحح له احلاكم  301 / 2حديثا يف
انتظارال�صالة  ،و وافقه الذهبي وهو من ت�ساهلهما و للحديث �شاهد يقويه بع�ض القوة و هو بلفظ (�إن اهلل يحب من العامل �إذا
عمل �أن يح�سن) �أخرجه البيهقي.
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ال�سداد :ذلك �أن الفرد امل�سلم مطلوب منه ت�سديد الأعمال ب�صورة دائمة
يحبها اهلل عزوجل ويت�ضح ذلك من خالل التوجيه النبوي ال�شريف(�سددوا
وقاربوا و�أب�شروا،ف�إنه لن يدخل اجلنة �أحد عمله ،قالوا :وال �أنت يا ر�سول
اهلل؟قال:وال �أنا�،إال �أن يتغمدين اهلل منه برحمة،واعلموا �أن �أحب العمل �إىل
اهلل �أدومه و�إن قل)(.)1
املاتع  :املاتع من كل �شئ :البالغ يف اجلودة الغاية يف بابه(.)2
الفاخر:ويقال �شيئ فاخر �أي بالغ يف اجلودة والإتقان(.)3
الفاتن :يقال  :فتنت الذهب بالنار �أي اختربته لأنظر �إىل جودته واختبار
اهلل تعاىل �إمنا هو لإظهار اجلودة والرداءة ففي الأنبياء والأولياء وال�صلحاء
تظهر اجلودة � ،أال ترى �أن �أيوب عليه ال�سالم امتحن ف�صرب  ،فظهر للخلق
درجته وقربه من اهلل تعاىل ويف الكفار واملنافقني والفا�سقني تظهر الرداءة(.)4
والإ�سالم عموما يدعو لتح�سني العمل ،و�إجادة القول والفعل،
وت�صحيح النية والتوجه بها �إىل اهلل ،لذلك جند بينهما م�صطلحات اجلودة
والإح�سان والإتقان بينهما تالزم وترابط وداللة واحدة(هناك عالقة متداخلة
بني الإتقان والإح�سان غري �أن الإتقان عمل يتعلق باملهارات التي يكت�سبها
الإن�سان ،فيما الإح�سان قوة داخلية ترتبى يف كيان امل�سلم وتتعلق يف �ضمريه
وترتجم �إىل مهارة يدوية ،فالإح�سان �أ�شمل و�أعم داللة من الإتقان �.إن مفهوم
اجلودة تعني �إجادة العمل �أما الإتقان فهو درجة عالية يف اجلودة وبينما مفهوم
الإح�سان مرادف ملفهوم للإتقان غري �أن الإح�سان �أخ�ص من حيث الداللة
لكونه يت�ضمن حذق ال�شيء واملهارة يف �أدائه و�إحكامه .ويبقى الإح�سان
هو الأ�صل الذي ينبثق عنه فعل ال�صواب وجودة العمل و�إتقانه ،ب�صفته قيمة
روحية �إميانية دافعة وحمفزة لكل عمل يحبه اهلل عز وجل)(.)5
�	-1أخرجه البخاري 237/5حديث رقم  – 6102وم�سلم 217/4رقم � /8 - 2818أخرجه �أحمد .273/6
 -2ل�سان العرب ،ابن منظور – 328/8تهذيب اللغة  ،الأزهري .254/1
 -3ل�سان العرب ،ابن منظور .419/8
 -4تف�سري روح البيان � ،إ�سماعيل حقي بن م�صطفى الإ�ستانبويل -259/6دار الن�شر  /دار �إحياء الرتاث العربى.
 -5املبادئ الإ�سا�سية للجودة يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية –درا�سة حتليلية،قا�سم جنم �ص ،35وهي من�شورة ،فياملجلة الدولية
للبحوث الإ�سالمية واالن�سانية املتقدمة ،املجلد  ،4العدد � ،9سبتمرب 2014م.
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مفهوم اجلودة عند امل�سلمني:
�إن مفهوم اجلودة موجود يف كل تعاليم الإ�سالم بكل م�ضامينه ،
وهو مطلب لإر�ضاء اهلل عز وجل  ،و�إر�ضاء الآخرين  ،ومفهوم اجلودة يف
الإ�سالم فرع من منظومة القيم الإ�سالمية املتميزة ويعرب عنها بالدقة والإتقان
وقد وردت العديد من الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة املعربة
عن هذين املفهومني يف مواطن كثرية(.)1
�أوال  :اجلودة عند املف�رسين :
تداول كثري من املف�سريين لفظ اجلودة،لذلك جندهم ي�ستخدمون
َ
مفهوم اجلودة �ضمن بع�ض الألفاظ كالطيب مثال يف قوله تعاىل} :أنفُِقوا
اتَماَكَسْبتُْم{( ،البقرة ،)267 :قال الرازي :اختلفوا يف املراد بالطيب يف
مِن َطيَِّب ِ
هذه الآية على قولني :القول الأول � :إنه اجليد من املال دون الرديء  ،ف�أطلق
لفظ الطيب على اجليد على �سبيل اال�ستعارة  ،وعلى هذا التف�سري فاملراد من
اخلبيث املذكور يف هذه الآية الرديء .والقول الثاين � :أن الطيب هو احلالل،
واخلبيث هو احلرام .وميكن �أن يذكر فيه قول ثالث وهو �أن املراد من الطيب
ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً مبعنى احلالل(.)2
وبهذا فالطيب مبعنى احلالل والطيب مبعنى اجليد الكامل اجلودة ,،
احلالل �إمنا ي�سمى ط ِّيباً ؛ لأنه ي�ستطيبه العقل  ،والدِّ ين  ،واجليد � :إمنا ي�س َّمى
طيباً؛ لأنه ي�ستطيبه امليل  ،وال�شهوة  .فمعنى اال�ستطابة مفهو ٌم واح ٌد م�شرتك
بني الق�سمني� .إذا ثبت � َّأن املراد منه اجليد احلالل ؛ فنقول � :أموال الزكاه �إما �أن
تكون ك ُّلها �شريف ًة � ،أو كلها خ�سي�س ٌة � ،أو تكون متو�سطة �أو خمتلطة  ،ف�إن كان
الكل �شريفاً  ،كان امل�أخوذ بح�ساب الزكاة كذلك  ،و�إن كان الكل خ�سي�ساً ،
كانت الزكاة كذلك � ،أي�ضاً  ،وال يكون ذلك خالفاً للآية ؛ لأن امل�أخوذ يف هذه
�	-1أنظر اجلودة ال�شاملة يف التعليم العام:املفهوم واملبادئ واملتطلبات ،بدرية بنت �صالح امليمان�،ص - 13املبادئ الأ�سا�سية للجودة
يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية،قا�سم جنم �ص 35وما بعدها.
 -2تف�سري الفخر الرازى ،حممد بن عمر بن احل�سني الرازي �أبو عبد اهلل– 102/1،دار الن�شر  /دار �إحياء الرتاث العربى.
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احلالة ال يكون خ�سي�ساً من ذلك املال بل �إذا كان يف املال جيد ورديء( .)1قال
�أبوال�سعود :ف�إن مدار االعتبار هو اجلودة والرداءة ال الكرثة والقلة فاملحمود
القليل خري من املذموم الكثري( .)2قال �أبو حيان يف البحر املحيط :الطيب على
هذه اجلهة يعم اجلودة  ،واحلل(.)3
وكذلك لفظ الإح�سان والإتقان مبعنى اجلودة ،ومن اجلودة التجويد
وهو م�صدر جود يجود �إذا �أدى العمل ب�إتقان و�إح�سان على الوجه ال�صحيح.
وجو َد القارئ �أتى بال ّتالوة على وجهها احلق وراعى �أحكام ال ّتجويد يف
َّ
()4
القر�آن  .وعلى هذا يت�ضح �أن علماء التف�سري قد ا�ستخدموا مفهوم ومعنى
اجلودة  ،ب�أن ي�أتي ال�شيء على وجهه احلق ال�صحيح ،يف كل �شيء  ،وي�ستخدمون
كلمة طيب �أو ح�سن �أو متقن �،أو جيد مبعنى اجلودة ومفهومها.
ثانياً :اجلودة عند املحدثني:
ومن الألفاظ امل�ستعملة عند �أهل احلديث قدميا وحديثا لفظ جيد،
فيقولون هذا حديث جيد الإ�سناد ،و يق�صدون بذلك �أنه �صحيح يحتج به،
ومقبول للعمل به عند املحدثني ،فقد قال ال�سيوطي( :ف�أما اجليد فقال �شيخ
الإ�سالم يف الكالم على �أ�صح الأ�سانيد ملا حكى ابن ال�صالح عن �أحمد بن
حنبل �أن �أ�صحها الزهري عن �سامل عن �أبيه عبارة �أحمد �أجود الأ�سانيد  .قال
هذا يدل على �أن ابن ال�صالح يرى الت�سوية بني اجليد وال�صحيح ولذا قال
البلقيني بعد �أن نقل ذلك  ،يعلم �أن اجلودة يعرب بها عن ال�صحة .ويف جامع
الرتمذي يف الطب هذا حديث جيد ح�سن وكذا قال غريه ال مغايرة بني جيد
و�صحيح عندهم)(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

اللباب يف علوم الكتاب،عمرابن عادل الدم�شقي  411/4االنا�شردار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان–  1419هـ 1998-م ط.1
�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا القر�آن الكرمي،حممد بن حممد العمادي �أبو ال�سعود84/3النا�شر:دار �إحياء الرتاث العربي– بريوت-لبنان.
البحر املحيط ،حممد بن يو�سف ال�شهري ب�أبي حيان 303/2دارالن�شر:دار الكتب العلمية– لبنان /بريوت–  1422هـ 2001-م ط.1
معجم اللغة العربية املعا�صرة،د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر و�آخرون، 417/1،النا�شر:عامل الكتب-ط 1429 ،1هـ 2008 -م.
تدريب الراوي يف �شرح تقريب النواوي ،ال�سيوطي،178/1،النا�شر مكتبة الريا�ض احلديثة – الريا�ض،حتقيق عبد الوهاب عبد
اللطيف.
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وبهذا املعنى �أن اجليد يعني ال�صحيح وهذا ذكره القا�سمي يف كتابه
قواعد التحديث �( :إن اجلودة قد يعرب بها عن ال�صحة  ،فيت�ساوى حينئذ اجليد
وال�صحيح)(.)1
ويكرث لفظ هذا حديث جيد �أو جود احلفاظ �إ�سناده ،فمن ذلك يعلم
�أن اجلودة يعرب بها عن ال�صحة يف كثري من الأحيان.وقال بع�ضهم :ال مغايرة
بني جيد و�صحيح عندهم �إال �أن اجلهبذ منهم ال يعدل عن �صحيح �إىل جيد �إال
لنكتة(.)2
واجلودة عند املحدثني تعني ال�صحة غالبا ،واجلودة مبفهومها �أن هذا
احلديث العيب والقدح فيه بح�سب قواعد املحدثني يف رواية احلديث،
و�أنه موافق للموا�صفات التي و�ضعوها،وال�شروط التي ا�شرتطوها ،و املعايري
املتفق عليها بينهم ،ف�إن مل تتحقق فيه انتقدوه وبينوا علته ،قال ابن حجر تعليقا
على حديث فيه �شريك وجوده بع�ض الرواة قال بعد �أن ذكره قال(:و�شريك
النخعي �ضعيف ل�سوء حفظه ف�أين اجلودة)( )3فاحلديث اجليد هو املتقن
الإ�سناد ،ال�صحيح يف �سنده ومتنه غالباً ،ف�إن كان يف �سنده �أو متنه �شيئ مما
يرد به احلديث الي�سمونه جيدا ،ويحتج به مع �أن احل�سن عند علماء احلديث
م�صطلح معروف ،يقبل ويحتج به ويعمل به عندهم� ،أما ال�ضعيف فلهم فيه
�شروط لأنه غري جيد �أو غري ح�سن � ،أما �إن كان مو�ضوعا فهو خمالف للجودة
ويرد ومينع العمل به وحتى روايته دون تبيني و�ضعه.
ثالثاً :اجلودة عند الفقهاء :
�أما لفظ اجلودة عند الفقهاء فهو �أكرث �شيوعا وا�ستعماال،و �أظهر يف
املعنى فيوردونه يف العبادات مبعنى التح�سني وال�صحة ،ويف املعامالت
�	-1أنظر قواعد التحديث ،القا�سمي �ص -111تو�ضيح االفكار،للأمري ال�صنعاين– 344/1ل�سان املحدثني ،حممد خلف اهلل �سالمة
.62/3
 -2التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري�،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين 39/1،النا�شر:
دار الكتب العلمية -الطبعة  :الطبعة الأوىل 1419هـ 1989.م – جممع الزوائد ومنبع الفوائد،الهيثمي .198/10
َ -3
امل�سانيد الث َّما ِن َي ِة�،أحمد بن علي بن حجر، 363/18،النا�شر :دار العا�صمة للن�شر والتوزيع  -دار الغيث
املط ُ
الب ال َعال َي ُة ِب َز َوا ِئ ِد َ
للن�شر والتوزيع،الطبعة :الأوىل  1419هـ 1998 -م.
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بكمال املوا�صفات واملعايري اخلا�صة بكل معاملة �أو �سلعة على حدا ،اذا كان
فيها غ�ش �أو خمالفة للمتفق عليه بني �أهل ال�سلعة من جودة و رد�آءة ،فقد
ورد يف املو�سوعة الفقهية الكويتية َ (:ال خ َالف بني الفقهاء فيِ ح�صول الغ�ش
َوال ّتدلي�س ِب ِ�إظهار جودة ما لي�س بجيد)(.)1
فاجلودة عند الفقهاء امل�سلمني معتربة يف القول والفعل ،ويف العادات
والعبادات بني النا�س عامة ،و�ضرب العلماء لذلك �أمثلة م�شهورة من�شورة يف
كتب الفقه يرجع لها يف موقعها ،يتبني بها �أن هذا جيد فهو مباح طيب حالل،
وهذا يخالف اجلودة فيحكموا عليه مبا ي�ستحق مبقدار جودته ورد�آءته،وقد
�ضربوا لذلك عدة �أمثلة :كنفخ اللحم بعد ال�سلخ ،ودق الثياب،وت�صرية اللنب
يف ال�ضرع ،وبيع الثمار قبل بدوا �صالحه وغريها(.)2
والذي يظهر من خالل معنى اجلودة ومفهومها عند العلماء امل�سلمني،
�أن امل�صطلح معروف عند املف�سرين والفقهاء واملحدثني ،متداول يف م�ؤلفاتهم
مبعناه العام(،ان مفهوم اجلودة بال�شكل الذي نعرفه حاليا موجود يف كل تعاليم
الإ�سالم �صغريها وكبريها من الفقه والعقيدة والعبادات) ولذلك ينبغي تطبيقه
يف حياة كل م�سلم باعتبار �أنه مطلوب يف العقيدة ،ويف العبادات كلها،و عند
�سلوك كل م�سلم لل�سلوك ال�شرعي القومي  ،ويف كل معامالته من خالل منهج
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(.)3
ميادين تطبيق اجلودة يف ال�سنة:
�إن اجلودة مبعناها ومفهومها الكامل كالإح�سان والإتقان مطلوبة لذاتها
يف كل حياة امل�سلم ،ولذلك هي متداولة يف الفكر الإ�سالمي وم�صادره
الأ�سا�سية ،لذلك قال قا�سم جنم (:ف�إن اجلودة تعني الإتقان يف كل الأعمال
�سواء كانت تعبدية �أو مرتبطة بحياة امل�ؤمن �أو مبجتمعه)(.)4
 -1املو�سوعة الفقهية الكويتية�-229/16 ،صادر عن  :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية – الكويت،الطبعة(  1427 - 1404هـ)
الطبعة الثانية  ،دارال�سال�سل – الكويت -الطبعة الأوىل  ،مطابع دار ال�صفوة  -م�صر.
�	-2أنظر املو�سوعة الفقهية -230/16ال�شرح ال�صغري -88 / 3ال�شرح الكبري مع املغني - 80 / 4نهاية املحتاج  -73 / 4ابن
عابدين .96/ 4
 -3املبادئ الأ�سا�سية للجودة يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،قا�سم جنم �ص.31
 -4امل�صدر ال�سابق �ص.32
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ولذلك وردت �أحاديث نبوية ت�ؤكد على الإتقان والإح�سان واجلودة
يف كل امليادين .
/1اجلودة يف ميدان العقيدة والعبادات:
ولعل �أبرز ميادين تطبيق اجلودة هو ميدان العقيدة ال�صحيحة،
فالبد للم�سلم من جودة العقيدة و ت�صحيحها �أوال قبل كل عمل دنيوي �أو
�أخروي ،وهي الإعتقاد ب�أن اهلل هو الواحد الأحد ال�شريك له ،والإميان بر�سله
كلهم،ومالئكته وكتبه والق�ضاء والقدر خريه و�شره ،و�أنه هو املحي املميت،
املعطي املانع فعن عبادة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
(من �شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له و�أن حممدً ا عبده ور�سوله و�أن
عي�سى عبد اهلل ور�سوله وابن �أمته وكلمته �ألقاها �إىل مرمي وروح منه و�أن اجلنة
حق و�أن النار حق و�أن البعث حق �أدخله اهلل اجلنة على ما كان من عمل من �أى
�أبواب اجلنة الثمانية �شاء)(.)1
وكذا ما جاء يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ يا معاذ بن جبل هل
تدرى ما حق اهلل على عباده وما حق العباد على اهلل  ،ف�إن حق اهلل على العباد
�أن يعبدوه وال ي�شركوا به �شيئا وحق العباد على اهلل �أن ال يعذب من ال ي�شرك
به �شيئا )(.)2
وكما �أن العقيدة البد فيها من اجلودة والأح�سان و�أن تكون �صحيحة
خالية من ال�شرك ،قكذا العبادات جميعها من �صالة و�صيام وحج وزكاة،
ي�شرتط فيها اجلودة والإح�سان ،و�أن تكون �صحيحة وفق الهدي النبوي� ،إذ
�أن اجلودة واحل�سن هما املطلوبان يف العبادة  ،ف�إن اجتمعت مع الكرثة فهو
الكمال ،و�إذا فقدت اجلودة كان النق�ص كثرياً( .)3وهذا ما خل�صه �صلى اهلل عليه
و�سلم عندما ج�آءه جربيل عليه ال�سالم ،ف�س�أله عن الإ�سالم والإميان والإح�سان
�	-1أخرجه البخاري  ، 1267/3رقم-3252وم�سلم  ، 57/1رقم -28و الن�سائى  ، 331/6رقم -11132و�أحمد313/5عنه.
�	-2أخرجه البخارى يف،كتاب اجلهاد ،باب ا�سم الفر�س واحلمار  ، 2224/5رقم  -5622وم�سلم  ،58/1رقم  -30والرتمذى ،26/5
رقم  -2643وابن ماجه ، 1435/2رقم  4296كلهم عن معاذر�ضي اهلل عنه.
 -3معجم اللغة العربية املعا�صرة،د �أحمد خمتار عبد احلميد�آخرون، 417/1،النا�شر:عامل الكتب-الطبعة :الأوىل 1429،هـ-
2008م.
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فقال يف اخلتام للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ف�أخربين عن الإح�سان ؟ قال � :أن
تعبد اهلل ك�أنك تراه ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك)( .)1ويف رواية الإمام �أحمد عن
ابن عبا�س ف�إذا فعلت ذلك فقد �أح�سنت)(.)2
فالإح�سان مطلوب يف كل العبادات ،فيعتقد امل�سلم جازما �أن اهلل معه
يراقبه ويراه ،لذلك عليه �أن يجود �صالته وزكاته وحجه وفق الهدي النبوي
الكرمي.
/2اجلودة يف ال�سلوك:
ومن ميادين اجلودة التي التخطئها عني ال�سلوك القومي ،والأخالق
الطيبة ،والنية ال�صاحلة ،وهذه الحتتاج لدليل ويعرفها كافة النا�س ،فيعرف
بها جيد ال�سلوك من �صاحب ال�سلوك الرديئ،الذي يحبه اهلل ويحبه ر�سوله
ويحبه النا�س ،مع �أنه يخطئ ولكنه ي�ستغفر اهلل ويتوب �إليه ويعدل �سلوكه
اخلط�أ ل�سلوك �صائب �صحيح ح�سن جيد ،فعن �أبي هريرة �أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم قال( :والذي نف�سي بيده لو �أنكم ال تذنبون فت�ستغفرون اهلل فيغفر لكم
لذهب بكم ثم جاء بقوم يذنبون في�ستغفرون فيغفر لهم ولو �أنكم تخطئون
حتى تبلغ خطاياكم ال�سماء ثم تتوبون لتاب اهلل عليكم)(.)3
وعن معاذ قال �صلى اهلل عليه و�سلم (:اعبد اهلل وال ت�شرك به �شيئا
واعمل هلل ك�أنك تراه واعدد نف�سك فى املوتى واذكر اهلل عند كل حجر و�شجر
و�إذا عملت �سيئة فاعمل معها ح�سنة ال�سر بال�سر والعالنية بالعالنية �أال �أخربك
ب�أملك بالنا�س من ذلك هذا و�أ�شار �إىل ل�سانه وهل يكب النا�س على مناخرهم
فى النار �إال هذا)(.)4
فالبد للم�سلم من اال�ستمرار على اخللق الإ�سالمي القومي ،يف قوله
وفعله،ومعامالته ،ويف �أكله و�شربه ،ولب�سه ،وال�صدق يف حديثه ،مع غ�ض
�	-1أخرجه البخارى  ، 27/1رقم  -50وم�سلم  ، 39/1رقم - 9وابن ماجه  ، 25/1رقم .64
�	-2أخرجه �أحمد  ، 319/1رقم 2926عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه.
�	-3أخرجه م�سلم  ، 2106/4رقم  -2749و�أحمد  ، 309/2رقم .8068
�	-4أخرجه الطربانى 175/20رقم -374البيهقى فى ال�شعب  ، 405/1رقم - 548قال الهيثمى �218/4أبو �سلمة مل يدرك معا ًذا ،
ورجاله ثقات .
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ب�صره و�صوته ،فيو�صف ب�أن له خُ ُلقٌ َق ِّي ٌم �أي َح َ�سن ،والعالقة وا�ضحة بني
اال�ستعمال وامل�أثور باعتبار �أن اجلودة� ،أو احل�سن� ،أو االمتياز ثمرة اال�ستقامة(.)1
ويبد�أ االمتياز منذ ال�صغر لذلك يجب تربية كل م�سلم على اجلودة وحت�سني
ال�سلوك  ،وتتم مراقبته وتعليمه كل �سلوك ح�سن فعن عمر بن �أبي �سلمة ر�ضي
اهلل عنه قال :كنت غالما يف حجر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وكانت يدي
تطي�ش يف ال�صحفة ،فقال يل ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ( : -يا غالم
�سم اهلل ،و ُك ْل بيمينك ،و ُك ْل مما يليك) فمازالت تلك طعمتي بعد)(.)2
وكما �أن ال�سلوك املخالف للجودة ي�ضر يف العقيدة واملعامالت املادية،
فهو كذلك يف ال�سلوك الب�شري ،ي�ضر من يخالف اجلودة وال�سلوك القومي،له
ولغريه اذا ر�ضي به فيعم الهالك وال�ضرر للكل فهاهو النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ملا �س�ألته زينب بنت جح�ش�(:أنهلك وفينا ال�صاحلون) قال(:نعم �إذا كرث
اخلبث)(.)3
	النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم (مل تظهر الفاح�شة يف قوم قط حتى
يعلنوا بها �إال ف�شا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ضت يف �أ�سالفهم
الذين م�ضوا وال ينق�صوا املكيال وامليزان �إال �أخذوا بال�سنني و�شدة امل�ؤنة
وجور ال�سلطان عليهم ومل مينعوا زكاة �أموالهم �إال منعوا القطر من ال�سماء
ولوال البهائم مل ميطروا ومل ينق�ضوا عهد اهلل وعهد ر�سوله �إال �سلط اهلل عليهم
عدوهم من غريهم ف�أخذوا بع�ض ما كان فى �أيديهم وما مل يحكم �أئمتهم
بكتاب اهلل ويتخريوا فيما �أنزل اهلل �إال جعل اهلل ب�أ�سهم بينهم)(.)4
 -1معجم ال�صواب اللغوي دليل املثقف العربي،د �أحمد خمتار عمر ،616/1النا�شر :عامل الكتب ،القاهرة،ط 1429 ،1هـ -
2008م.
�	-2أخرجه البخاري يف كتاب الأطعمة باب الت�سمية على الطعام والأكل باليمني  68/7رقم-5376و م�سلم  1599/3برقم .2022
�	-3أخرجه البخاري يف كتاب :املناقب ،باب :عالمات النبوة يف الإ�سالم1317/3 ،حديث رقم  - 3598وم�سلم  2208/4رقم 2880
والن�سائى فى الكربى407/6رقم - 11333وابن ماجه1305/2رقم .3953�	-4أخرجه ابن ماجه  1332/2رقم  -4019واحلاكم  ، 583/4رقم 8623وقال � :صحيح الإ�سناد  -والبيهقى فى �شعب الإميان
 ،197/3رقم.3315
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/3اجلودة يف البيوع واملعامالت:
ولعل اجلودة يف ميدان املعامالت �أظهر من العقيدة والعبادات
وال�سلوك ،لذلك ارتبطت اجلودة حديثا بهذا امليدان ،وعرفت يف هذا
املجال،ملالزمته للبيع وال�شر�آء ،واملواد والأعيان  ،وهي يف ال�شرع الإ�سالمي
مرتبطة باملال احلالل ،وهو الطيب الذي �أباحه ال�شرع ،والاعتبار للجودة
يف املال احلرام كالربا وحلم اخلنزير قال الفقهاء (الأ�صل �أن تكون اجلودة
متقومة يف الأموال كلها؛ لأنها �صفة مرغوبة يبذل النا�س الأموال يف طلبها
واحل�صول عليها ،ومل ي�سقط ال�شرع قيمتها �إال يف الأموال الربوية عند مقابلتها
بجن�سها(.)1
ويالحظ �أي�ضا �أن اجلودة وال�صنعة يف الأموال الربوية ملغاة ،فجيدها
ورديئها �سواء� ،سدا للذرائع ،وال ينظر �إىل ال�صنعة ،فالدينار الذهبي امل�سكوك
والدرهم الف�ضي امل�سكوك والذهب والف�ضة غري امل�سكوكني (الترب) �سواء،
وكذا الذهب �أو الف�ضة غري امل�صوغ وامل�صوغ حليا �سواء �أي�ضاً(.)2
�أما يف املال املتقوم  ،اجليد احلالل الطيب فاجلودة فيه ب�أن يكون ح�سب
املوا�صفات ال�صحيحة ،واليكون فيه غ�ش ،بيعاً و�شرا ًء وهذا ما كان ي�أمر به
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم مر على �صربه من طعام ف�أدخل يده فيها فنالت �أ�صابعه
بل ًال ،قال( :ما هذا يا �صاحب الطعام قال� :أ�صابته ال�سماء يا ر�سول اهلل ،قال:
�أفال جعلته فوق الطعام حتى تراه النا�س من غ�شنا فلي�س منا)(.)3
فال�سنة ت�أمر بعر�ض املوا�صفات وبيانها ،و�إظهار مايباع وي�شرتى حتى
يجد امل�شرتى احلرية يف االختيار،و�أن يكون كيله حمدداً ووزنه حمدداً ،و�أن

ا�ص َرة� ،أبو عمر ُد ْب َيانِ بن حممد الدُّ ْب َيانِ  241/8،تقدمي :جمموعة من امل�شايخ،النا�شر :مكتبة امللك فهد
 -1املُ َعا َم اَل ُت املَا ِل َّي ُة �أَ َ�صا َلة َو ُم َع َ
الوطنية ،الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية-الطبعة :الثانية1432 ،هـ.
�	-2أنظر التف�سري املنري يف العقيدة وال�شريعة واملنهج،وهبة بن م�صطفى الزحيلي 97/2 ،النا�شر  :دار الفكر املعا�صر – دم�شق،الطبعة:
َواعدُ ِ
الثانية  1418 ،هـ ُ -م ْو ُ�سو َعة الق ِ
الفقْهِ َّية ،حممد �صدقي بن �أحمد الغزي  -62/3،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت –
لبنان  ،الطبعة :الأوىل 1424 ،هـ  2003 -م  -الكايف �شرح البزودي  ،احل�سني بن علي بن حجاج بن علي،414/1 ،املحقق:
فخر الدين �سيد حممد قانت (ر�سالة دكتوراه) النا�شر :مكتبة الر�شد للن�شر والتوزيع ،الطبعة :الأوىل 1422 ،هـ 2001 -م.
�	-3أخرجه م�سلم  99/1رقم  - 102و�أبو يعلى  399/11رقم  -6520والبيهقى  320/5رقم 10514
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اليخلط جيد بردئ ف َعن �أبي �سعيد الخْ ُ ْدرِ ّي�(:أَن َر ُ�سول اهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّلم َ ْا�س ْتعمل رجال َع َلى خَ يْبرَ َف َجا َء ُه ِب َت ْمر جنيب َ ،فق َ
َال َر ُ�سول اهلل َ�ص َّلى
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّلم َ � :أ ُك ّل متر خَ يْبرَ َه َك َذا ؟ َفق َ
َال  :اَل َواهلل يَا َر ُ�سول اهلل �إِنَّا لن�أخذ
َال َر ُ�سول اهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ
ال�صَّ اع من َه َذا بال�صاعني  ،و ال�صاعني ِبالثَّلاَ ثَ ِة ! َفق َ
الد َراهِ ِم) جنيباً)(.)1
(ثم ابتع ِب َّ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ( :فلاَ تفعل) ِب ْع الجْ مع ِب َّ
الد َراهِ ِم َّ
ويف الزراعة نهى عن بيع الثمار حتى تظهر جودته ويتم تقوميه فقد ثبت
�أَن َر ُ�سول اهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْيه َو َ�س َّل َم قال( :ال تبيعوا الثمر حتى يبدو �صالحه وال
تبيعوا التمر بالتمر)(.)2
وحتى يف الدين وال�سلف يجب �أن يحدد موا�صفات ما الذي ا�ستدانه
املدين ،وبيان نوعه ودرجته ووزنه فعن ابن عبا�س قال قدم ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم وهم ي�سلفون فقال (من �أ�سلف فال ي�سلف �إال يف كيل معلوم
ووزن معلوم)( )3ومع االلتزام باجلودة واملوا�صفات ،ووفاء احلقوق يجب
مراعاة الإح�سان يف الكيل وامليزان زيادة يف اجلودة ورغبة يف الإتقان ،ولأن
زيادة رجحان الكيل وامليزان هو نهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقد قال ملن
كان يزن للنا�س( :زن وارجح)(.)4
واجلودة كما هي مطلوبة يف البيع وال�شر�آء ،فهي كذلك يف ال�صنعة،
للعامل وال�صانع ،ولأن كل عامل ال ي�سمى �صانعاً ،وال كل عمل ي�سمى �صناعة
حتى يتمكن فيه ويتدرب وين�سب �إليه ،كما قال الزخم�شري ،وقال القرطبي:
وال�صنع مبعنى العمل �إال �أنه يقت�ضي اجلودة( .)5فالعمل من ميادين اجلودة
لأن فيه ال�صناعة والتجارة ،وكل تعامل مع الغري جتب فيه اجلودة فهو �أحد
ميادينها.
�	-1أخرجه البخارى  ، 767/2رقم  -2089وم�سلم  1215/3رقم - 1593والن�سائى  271/7رقم .4553
�	-2أخرجه البخارى  763/2رقم  -2072وم�سلم 1166/3رقم  1534عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
�	-3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�سلم  -باب ال�سلم يف كيل معلوم ويف وزن معلوم 85/3رقم.2484
�	-4أخرجه �أبو داود يف ال�سنن631 /3 ،كتاب البيوع ،باب يف الرجحان يف الوزن رقم -3336و الرتمذي  598 /3حديث رقم .1305
 -5اجلامع لأحكام القر�آن  ،القرطبي  – 237 /6الك�شاف،الزخم�شري .471 /1
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مبادئ اجلودة يف ال�سنة:
	املبادئ نق�صد به الأ�س�س والقواعد التي تقوم عليها اجلودة يف ال�سنة
النبوية من خالل �أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وتظهر هذه املبادئ يف
الآتي :
 -1مبد�أ ومعيار الإخال�ص والنية ال�صحيحة :الذي هو �سبيل اجلودة والإتقان
فعن �أبى �أمامة ر�ضي اهلل عنه �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال �(:إن اهلل ال يقبل
من العمل �إال ما كان خال�صاً وابتغي به وجهه)(.)1
 -2مبد�أ التقوى واخلوف من اهلل :الذي يجلب ال�صدق والأمانة يف كل �شيئ
فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال �صلى اهلل عليه و�سلم (:ال �إميان ملن ال �أمان له
وال دين ملن ال عهد له)( )2على �أن يكون العمل والبيع وال�شراء واالعتقاد
وكل �شيئ م�شروعا وفق م�أمر اهلل ور�سوله به ،و�أن يكون يف م�ستوى
اجلودة املطلوبة يف العقد �أو ال�شرط ك�أن تكون درجة �أوىل �أو ثانية�أو
ثالثة �أو ممتاز� ،أو فاخرة فعن �أبي هريرة ر�ضى اهلل عنه�،أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم قال(:امل�سلمون على �شروطهم)(.)3
 -3مبد�أ الرقابة على الأعمال  :والرقابة يف ال�سنة النبوية لها ثالثة م�ستويات،ذاتية
وجماعية وحكومية ،وقد جمعت يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
(من ر�أي منكم منكرا فليغريه بيده ف�إن مل ي�ستطع �أن يغريه بيده فبل�سانه
ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف)( )4وتف�صيلها كلآتي:
�أ -الرقابة الذاتية  :وهي �أن يفعل كل م�سلم فعله ويعتقد �أن اهلل يراقبه،وهو
يفعل ال�صحيح اجليد املتقن هلل جل وعال ،ف�إذا �أخط�أ تاب وا�ستغفر
ورجع هلل،وقوم م�سرية نف�سه وهكذا يف كل حياته فعن �أبي هريرة
�	-1أخرجه الن�سائى  25/6رقم -3140والطربانى 140/8رقم -7628قال احلافظ فى الفتح (� :)28/6إ�سناده جيد .
�	-2أخرجه �أحمد  135/3رقم  -12406و�أبو يعلى  246/5رقم -2863وابن حبان  422/1رقم -194والطربانى فى الأو�سط 98/3
رقم .2606
� -3أخرجه �أبو داود  304/3رقم  -3594واحلاكم  57/2رقم 2309وقال  :رواة هذا احلديث مدنيون -والبيهقى  166/6رقم .11709
�	-4أخرجه م�سلم  ، 69/1رقم -49و�أبو داود  296/1رقم - 1140والرتمذى  469/4رقم  -2172والن�سائى  111/8رقم -5008
وابن ماجه 1330/2رقم – 4013و�أحمد 49/3رقم-11478والبيهقى  90/10رقم .19966
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عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(:إن رجال �أذنب َذ ْن ًبا ،فقال :رب
�إين �أذنبت ذنبا فاغفره .فقال اهلل عز وجل -عبدي عمل ذنبا ،فعلم
�أن له ربا يغفر الذنب وي�أخذ به ،قد غفرت لعبدي)(.)1
ب -الرقابة اجلماعية :وهي م�سئولية كل املجتمع يف كل زمان ومكان عن
�إ�صالح الأخط�أ التي تقع من الآخرين ون�صحهم �إذا كانت جهال �أو
عمداً لأن ال�ضرر يعم اجلميع فعن النعمان بن ب�شرير�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال (مثل القائم على حدود اهلل
والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها
وبع�ضهم �أ�سفلها فكان الذين يف �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من املاء مروا
على من فوقهم فقالوا لو �أنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا ومل ن�ؤذ من فوقنا
ف�إن يرتكوهم وما �أرادوا هلكوا جميعاً و�إن �أخذوا على �أيديهم جنوا
وجنوا جميعاً)(.)2
فاذا ترك املف�سد دون توجيه و�إر�شاد �أ�ضر باجلميع ،وف�صاحب الطعام
الفا�سد تت�ضرر منه كل الأمة ،و�صاحب ال�سلوك اخلبيث ي�سيئ لكل
الأمة ،لذلك البد من ن�صحه وبيان خط�أئه �إن كان خطاً،و�شكره �إن
�أح�سن وهذا لي�ست واجب فرد واحد ولكنه ملن علم وعرف �أن
يبلغه بخريه ويبينه له وب�شره حتى يتجنبه النا�س قال تعاىلَ} :ولَْتُكن
ُ ُ ٌ ُ َ ىَ خَْ ْ
َُ
نكر َوأُْولَئَِ
ون ب مْ
ك ُهُم
منكْم أَّمةيَْدع
الَْعُر ِ
وف َويَْنَهْوَن َعِن مْال ِ
ون إِل الرْيَِويَأُمُر َ ِ
ِّ
مْالُْفلُِح َ
ون{�(،آل عمران.)104 :

ف�إذا ت�صدت الأمة للرقابة اجلماعية �صلح املجتمع وعمته اجلودة يف
كل الأعمال� ،أما �إذا ترك بيان اخلط�أ ومل يت�صد له املجتمع،عم ف�ساد
الظامل فيفنى املجتمع ويعاقب على ذلك بالفناء يف الدنيا ،وبعذاب
من اهلل ملخالفتهم الأفعل الطيبة احلالل احل�سنة فعن �أبي بكر �أن ر�سول

�	-1أخرجه والبخارى  2725/6رقم - 7068وم�سلم  2112/4رقم - 2758و�أحمد  405/2رقم  -9245والبيهقى188/10رقم
.20553
�	-2أخرجه البخارى 882/2رقم - 2361والرتمذى  470/4رقم – 2173و�أحمد 268/4رقم.18378
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اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(:إن النا�س �إذا ر�أوا الظامل ومل ي�أخذوا
على يديه �أو �شك �أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده)(.)1
ج/الرقابة احلكومية:وذلك ب�أن تن�شئ الدولة جهازا للرقابة ل�ضمان
املوا�صفات يف كل �شيئ وهي �إما حمت�سب �أو �شرطي �أو جهاز ل�ضبط
اجلودة ومراجعة املوا�صفات.
 -4مبد�أ التح�سني امل�ستمر مع املحافظة على اجلودة :فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها:
قالت:قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ْ (:اك َل ُفوا من العمل ما تُطِ يق َ
ُون
ف�إن اهلل ال يمَ َ ُّل حتى تمَ َ ُّلوا و�إن �أحب العمل �إىل اهلل �أَ ْد َوم ُه و�إن َقل( .)2ولفظ
البخاري وم�سلم عنها (خذوا من العمل ما تطيقون ف�إن اهلل ال ميل حتى
متلوا)(.)3
 -5مبد�أ املطابقة للموا�صفات :وذلك ب�أن يكون العمل والعبادة واحلياة كلها
وفق املوا�صفات وال�شروط املحددة التي يراقبها الإمام �أو املجتمع �أو
ال�شخ�ص بنف�سه فقد ثبت �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال(:من
تو�ض�أ نحو و�ضوئى هذا ثم �صلى ركعتني ال يحدث فيهما نف�سه غفر له ما
تقدم من ذنبه)(.)4
وقال يف ال�صالة عن مالك بن احلويرث قال �صلى اهلل عليه و�سلم(:ارجعوا
�إىل �أَ ْهلِي ُك ْم فكونوا فيهم َو َع ِّل ُمو ُه ْم َو ُم ُرو ُه ْم َو َ�ص ُّلوا كما َر�أَ ْي ُت ُمونِى �أ�صلى
ح�ضرت ال�صال ُة َف ْل ُي�ؤَ ِّذنْ لكم �أحدُ كم َو ْليَ ُ�ؤ َّم ُك ْم �أك ُربكم)(.)5
ف�إذا
ِ
ويف احلج عن جابر قال (:لت�أخذوا عنى منا�سككم ف�إين ال �أدري لعلي ال
�أحج بعد حجتي هذه)(.)6
�	-1أخرجه �أبو داود 122/4رقم - 4338والرتمذى  467/4رقم 2168وقال � :صحيح -وابن ماجه  1327/2رقم  -4005والبيهقى
 91/10رقم .19976
�	-2أخرجه �أحمد  40/6رقم  -24170و�أبو داود 48/2رقم -1368والن�سائى  68/2رقم .762
�	-3أخرجه البخارى695/2رقم -1869وم�سلم811/2رقم .782
�	-4أخرجه البخارى  71/1رقم -158وم�سلم 204/1رقم -226و�أبو داود  26/1رقم -106والن�سائى (64/1رقم  84عن عثمان
ر�ضي اهلل عنه.
�	-5أخرجه البخارى  282/1رقم  - 785وم�سلم 465/1رقم  -674والن�سائى 9/2رقم .635
�	-6أخرجه م�سلم  943/2رقم -1297و �أبو داود  201/2رقم .1970
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ويف مبد�أ املطابقة يف كل مناحي احلياة من بيع و�شر�آء وعمل و�صنعة
وغريها فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم (:من عمل عم ًال لي�س عليه �أمرنا
فهو رد)(.)1
 -6مبد�أ �إتقان العمل واملهارة فيه� :إذ �أن التخ�ص�ص يجلب املهارة مما ي�ؤدي
�إىل جتويد الفعل ،وجودة ال�سلعة،وذلك مبعرفة �صفاتها وموا�صفاتها مع
ا�ستمرار الفح�ص واملراقبة ،واالهتمام بالوقت يف املعامالت والعبادات
والبيع وال�شراء واالهتمام ب�أهل التخ�ص�ص يف كل �شيئ فقد قال �صلى
فانتظر ال�ساع َة)(.)2
اهلل عليه و�سلم�(:إذا ُو ِّ�س َد الأم ُر �إىل غ ِري �أه ِل ِه
ِ
ولعامة قوله �صلى اهلل عليه و�سلم (�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن
يتقنه)(.)3
 -7مبد�أ بيان العيب وعدم كتمانه� :إن كانت �سلعة �أو منتجا فعن عقبة بن
عامرر�ضي اهلل عنه قال �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يقول:
( امل�سلم �أخو امل�سلم ،وال يحل مل�سلم باع من �أخيه بيعا فيه عيب �إال بينه
له(.)4
احل�سبة و�ضبط و�ضمان اجلودة:
	ا�شتهر لفظ �ضبط اجلودة ،لت�أكيد اجلودة يف كل فعل ومعاملة
�إن�سانية،وقد �سبقت ال�شريعة الإ�سالمية بو�ضع نظام احل�سبة ل�ضبط اجلودة،
ومراعاة املوا�صفات ،ورعاية احلقوق ،فاحل�سبة �شرعاً :هي �أمر باملعروف �إذا
ظهر تركه ونهي عن املنكر �إذا ظهر فعله(.)5
وي�ؤكد ابن خلدون �أنها وظيفة دينية ك�سائر الوظائف مثل �إمامة ال�صالة
والق�ضاء واجلهاد،مع العلم �أن الأ�صل يف الأمر بالعروف والنهي عن املنكر �أنه
�	-1أخرجه م�سلم  1343/3رقم -1718و �أحمد 146/6رقم 25171عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.
�	-2أخرجه البخارى  33/1رقم  59عن �أبى هريرة ر�ضي اهلل عنه.
 -3احلديث �سبق تخريجه �ص 7هام�ش رقم(.)20
�	-4أخرجه �أحمد  158/4رقم -17487وابن ماجه 755/2رقم  -2246واحلاكم  10/2رقم 2152وقال � :صحيح على �شرط ال�شيخني
 والبيهقى 320/5رقم .10515 -5الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص  - 240الفقه الإ�سالمي و�أدلته لوهبة الزحيلي .6258 / 8
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فر�ض كفاية بالن�سبة لعموم امل�سلمني وهي منوطة بالقدرة ف�إنها فر�ض عني على
ال�سلطان امل�سلم،اما بنف�سه �أويندب لها من يقوم بها،وهو كما يقول �أبويعلى
الفراء(�أن املحت�سب يف حقوق اخللق العامة ي�صلح الآبار ويهيئ ال�سقيا
وال�شرب ويحافظ على املرافق العامة ..و�أنه يتدخل يف �أمور اجلودة والرداءة
بالن�سبة لل�سلع)( .)1فال�سنة النبوية جعلت لكل واحد من الأفراد م�سئولية جتاه
املحافظة على اجلودة يف كل احلياة فيقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  (:من
ر�أي منكم منكرا فليغريه بيده ف�إن مل ي�ستطع �أن يغريه بيده فبل�سانه ف�إن مل
ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف)(.)2
واحلديث ي�شمل كل احلياة من بيع و�شراء وعبادة و�سلوك وعقيدة
�صحيحة وذلك كله عمل ال�ضامن املحافظ للجودة خدمة للأمة وهو املحت�سب
قال ابن تيمية رحمه اهلل( :و�إذا كان من واجب املحت�سب �أن مينع الغ�ش
والتدلي�س يف املعامالت فمن باب �أوىل يف الديانات)(.)3
وهو الذي ينه�ض ويعمل �إنابة عن الأمة يف �ضمان ا جلودة ،يف العقيدة
والعبادات ،وال�سلوك واملعامالت وكل حياة امل�سلمني ،وفق ماهو م�شروع من
قبل املوىل جل وعال ،ومتفق عليه وفق ال�شروط واملوا�صفات التي يحددونها
يف عقودهم.
اخلامتــــــــة
ويف اخلتام فاحلمد هلل تعاىل الذي وفق لإمتام هذا البحث ،وجزى اهلل
عنا نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم خري ما جزى نبياً عن قومه ،ف�صلى اهلل
عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما كثرياً.
�	-1أنظر املقدمة،ابن خلدون �ص  - 195الفتاوي ابن تيمية - 53/28الأحكام ال�سلطانية ،الفر�آء�،ص  289وما بعدها 303
بت�صرف.
�	-2أخرجه م�سلم  ، 69/1رقم -49و�أبو داود  296/1رقم - 1140والرتمذى  469/4رقم  -2172والن�سائى  111/8رقم -5008
وابن ماجه 1330/2رقم – 4013و�أحمد 49/3رقم-11478والبيهقى  90/10رقم .19966
 -3الفتاوى الكربى،ابن تيمية .84/28
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النتائــــــــــج
�أ /يعد م�صطلح اجلودة من امل�صطلحات املوجودة يف الفكر الإ�سالمي عند
املف�سرين واملحدثني والفقهاء وعلماء ال�سلوك منذ الع�صر الأول.
ب� /إن مفهوم اجلودة عند امل�سلمني يتطابق مع امل�صطلحات ال�شرعية كالإتقان
والإح�سان وال�سداد وغريها بل تتفوق عليه يف املبنى واملعنى.
ج /حتدثت ال�سنة النبوية عن ميادين تطبيق اجلودة من خالل العقيدة
والعبادات وال�سلوك والبيوع واملعامالت وكافة مناحي احلياة.
د /تعد اجلودة يف ال�سنة النبوية التزام �شامل وكامل بقدر امل�ستطاع ب�أداء
الأعمال والأفعال ب�شكل �صحيح،واجلودة والتح�سني عملية م�ستمرة
مدى احلياة التنتهي والتنقطع. .
هـ /حددت ال�سنة النبوية مبادئ تطبيقية للجودة ،بالأدلة ال�شرعية كالإخال�ص
وتقوى اهلل ،والتح�سني امل�ستمر مع املراقبة و�إتقان العمل وعدم كتمان
العيب يف ال�سلع والعقارات وغريها.
و /يعد مبد�أ الرقابة مبد�أ �أ�سا�س للفرد واملجتمع كله والدولة ويظهر ذلك من
خالل الأحاديث النبوية والتطبيق العملي للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ز� /إن لتطبيق اجلودة والإح�سان يف حياة امل�سلمني كلها �أثراً كبرياً يف الدنيا
والآخرة لأن تطبيقها يوجب حب اهلل لأنه جل وعال يحب املح�سنني
واملتقنني .
التو�صيـــــات
�أ /يو�صي الباحث بقيام م�ؤمتر علمي جامع لتحرير امل�صطلحات احلديثة
و�ضبطها والت�أ�صيل لها من ناحية �شرعية.
ب	/االهتمام باجلودة من ناحية �شرعية �إ�سالمية وال�سعي لتطبيقها من وجهة
نظر �إ�سالمية يف كافة مناحي احلياة ال�سودانية .
ج� /إقامة دورات تدريبية يف ن�شر مفهوم اجلودة يف الإ�سالم لكل العاملني
يف الدولة.
العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{123

املراجــــــع
 �إدارة اجلودة ال�شاملة الإتقان يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،عبد الرحمنبن �إبراهيم اجلويرب (،)2006ط ،2املدينة املنورة ،مطابع الر�شيد.
	الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،ت�أليف �أبي احل�سن علي بن حممداملاوردي ،حتقيق د� .أحمد مبارك البغدادي ،دار ابن قتيبة ،ط،1.
.1409
	اجلامع ال�صحيح (�صحيح البخاري) (اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صرمن �أمور ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -و�سننه و�أيامه) �أبي عبد اهلل
حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،حقيق حممد النا�صر ،دار طوق النجاة ،
ط.1422 ،1.
	اجلامع الكبري (�سنن الرتمذي)حممد بن عي�سى الرتمذي ،حتقيق د .ب�شارعواد معروف ،دار الغرب ،ط.1998 ،2.
	اجلودة ال�شاملة والإ�صالح الرتبوي  ،حممد يو�سف امللوح (،)2007جملة املعلم� .سحبت يف  9يناير http://www.almualem.net/( 2007
.)jawda.html
	ال�سنة قبل التدوين  ،حممد عجاج اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت ،،1971ط.2
 الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،ت�أليف ا.د.وهبه الزحيلي ،دار الفكر،ط.1425 ،8.	القامو�س املحيط،حممد بن يعقوب الفريوز�أبادي.	الكايف �شرح البزودي  ،احل�سني بن علي بن حجاج بن علي ،املحقق :فخرالدين �سيد حممد قانت (ر�سالة دكتوراه) النا�شر :مكتبة الر�شد للن�شر
والتوزيع ،الطبعة :الأوىل 1422 ،هـ 2001 -م.
	امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حممد بن عبداهلل �أبو عبداهلل احلاكمالني�سابوري،النا�شر  :دار الكتب العلمية  -بريوت.
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–
-

-

تدريب الراوي يف �شرح تقريب النواوي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر
ال�سيوطي  ،النا�شر مكتبة الريا�ض احلديثة – الريا�ض،حتقيق عبد الوهاب
عبد اللطيف.
�شعب الإميان�،أبو بكر �أحمد بن احل�سني البيهقي،النا�شر  :دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة الأوىل 1410 ،حتقيق  :حممد ال�سعيد ب�سيوين
زغلول.
فتح املغيث �شرح �ألفية احلديث�،شم�س الدين حممد بن عبد الرحمن
ال�سخاوي،النا�شر  :دار الكتب العلمية – لبنان،الطبعة الأوىل 1403 ،هـ.
ل�سان املحدثني( ُمعجم يُعنى ب�شرح م�صطلحات املحدثني القدمية واحلديثة
و�شرح جملة من م�شكل عباراتهم وغريب تراكيبهم
ورموزهم و�إ�شاراتهم
ِ
ونادر �أ�ساليبهم)،حممد خلف �سالمة(-املو�صل)2007/2/14 :م�صدر
الكتاب  :ملفات ورد ن�شرها امل�ؤلف يف ملتقى �أهل احلديث .فهر�سه �أبو
احللبي من �أع�ضاء ملتقى �أهل احلديث.
�أكرم
ّ
جممع الزوائد ومنبع الفوائد�،أبو احل�سن نور الدين علي بن �أبي بكر بن
�سليمان الهيثمي (ت 807هـ) املحقق :ح�سام الدين القد�سي،النا�شر :مكتبة
القد�سي ،القاهرة،عام الن�شر 1414 :هـ 1994 ،م
جمموع الفتاوى� ،أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية (املتوفى :
728هـ)املحقق � :أنور الباز  -عامر اجلزار،النا�شر  :دار الوفاء-الطبعة :
الثالثة  1426 ،هـ  2005 /م
معجم وتف�سري لغوي لكلمات القر�آن،ح�سن عز الدين بن ح�سني
اجلمل(،نقال عن املكتبة ال�شاملة ) النا�شر :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
م�صر،الطبعة :الأوىل 2008 - 2003 ،م.
ُم ْو ُ�سو َعة القَواعِ دُ ال ِف ْق ِه َّية ،حممد �صدقي بن �أحمد الغزي  -،النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت – لبنان  ،الطبعة :الأوىل 1424 ،هـ 2003 -م.
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 نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج ،حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزةابن �شهاب الدين الرملي (،ت 1004هـ.).
 خمتارال�صحاح،حممد بن �أبي بكر الرازي ،دار مكتبة لبنان ،بريوت،لبنان،ط 1415هـ )www.ahlalhdeeth.com(.قام بفهر�سته � :أبو عمر
غفر اهلل له ولوالديه.
 �إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا القر�آن الكرمي،حممد بن حممد العمادي�أبو ال�سعود،النا�شر:دار �إحياء الرتاث العربي– بريوت-لبنان.
	الأحكام ال�سلطانية�،أبي يعلى حممد بن احل�سني الفراء،حتقيق حممد حامدالفقي،دار الكتب العلمية1421،
	التحرير والتنوير ـالطبعة التون�سية،حممد الطاهر بن عا�شور،دارالن�شروالتوزيع :دار �سحنون للن�شر والتوزيع ،تون�س  1997م
	التف�سري املنري يف العقيدة وال�شريعة واملنهج،وهبة بن م�صطفى الزحيلي،النا�شر  :دار الفكر املعا�صر – دم�شق،الطبعة  :الثانية 1418 ،هـ.
	التلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري�،أبو الف�ضل �أحمد بنعلي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين ،النا�شر  :دار الكتب العلمية
الطبعة  :الطبعة الأوىل 1419هـ 1989.م.	اجلامع لأحكام القر�آن ،القرطبي �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر،حتقيق ه�شام �سمري البخاري النا�شر  :دار عامل الكتب ،الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية 1423 ،هـ2003 /م.
	اجلودة ال�شاملة يف التعليم العام:املفهوم واملبادئ واملتطلبات( قراءة�إ�سالمية) بدرية بنت �صالح امليمان ،بحث مقدم للقاء الرابع ع�شر للجمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) 2007م
	اجلودةال�شاملةيفالعمل الإ�سالمي،دويحممودال�شيخ(،)2000القاهرة،دار الفكر العربي .
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	اللباب يف علوم الكتاب،عمر بن علي ابن عادل الدم�شقي ،النا�شردارالكتب العلمية  ،بريوت ،لبنان–  1419هـ  1998-م،الطبعة  :الأوىل .
	املبادئ الأ�سا�سية للجودة يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية –درا�سة حتليلية.قا�سم جنم ،املجلة الدولية للبحوث الإ�سالمية واالن�سانية املتقدمة ،املجلد
 ،4العدد � ،9سبتمرب 2014م
	املحكم واملحيط الأعظم�،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن ،ت 458هـ حتقيقعبد احلميد هنداوي ،النا�شر دار الكتب العلمية�،سنة الن�شر 2000م ،مكان
الن�شر  -بريوت.
	امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي� ،أحمد بن حممد الفيومي،النا�شر  :املكتبة العلمية – بريوت.
امل�سانيد ال ّث َما ِنيَةِ�،أحمد بن علي بن حجر،النا�شر:
	امل َط ُالب ال َعاليَ ُة ِب َز َوائِدِ َ
دار العا�صمة للن�شر والتوزيع  -دار الغيث للن�شر والتوزيع،الطبعة:
الأوىل  1419هـ 1998 -م.
الد ْبيَانِ  ،تقدمي:
ا�ص َرة� ،أبو عمر ُد ْبيَانِ بن حممد ُّ
	امل ُ َعا َملاَ ُت املَا ِل َّي ُة �أَ َ�صالَة َو ُم َع َجمموعة من امل�شايخ،النا�شر:مكتبة امللك فهد الوطنية ،الريا�ض-اململكة
العربية ال�سعودية-الطبعة :الثانية1432 ،هـ.
	املعجم الأو�سط � ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين،النا�شر  :داراحلرمني  -القاهرة 1415 ،حتقيق  :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد ,عبد
املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني.
	املعجم الكبري �،سليمان بن �أحمد �أبو القا�سم الطرباين،النا�شر  :مكتبةالعلوم واحلكم – املو�صل،الطبعة الثانية 1983 - 1404 ،حتقيق  :حمدي
بن عبداملجيد ال�سلفي.
	املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية� ،إبراهيم م�صطفى ـ �أحمد الزيات ـحامد عبد القادر ـ حممد النجار
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	املعجم الو�سيط�،إبراهيم م�صطفى ـ�أحمد الزياتو�آخرون،دارالن�شر:دارالدعوة،حتقيق /جممع اللغة العربية .
	املقدمة ،ابن خلدون ،م�صدر الكتاب  :موقع الوراق(.)http://www.alwarraq.com	املو�سوعة الفقهية الكويتية�،صادر عن  :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية– الكويت ،الطبعة الثانية  ،دارال�سال�سل– الكويت.
	الن�شر يف القراءات الع�شر،البن اجلزري ،حممد بن حممد بن يو�سف،حتقيق  :علي حممد ال�ضباع ،النا�شر املطبعة التجارية الكربى (ت�صوير دار
الكتاب العلمية).
 ت�صحيح الف�صيح و�شرحه� ،أَبُو حممد ،عبد اهلل بن جعفر بن حممد ابناملرزبان(ت 347هـ) ،حتقيق :حممد بدوي املختون،النا�شر:املجل�س
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،م�صر -القاهرة 1419 -هـ 1998 -م.
 ت�صور مقرتح لتح�سني جودة خمرجات التعليم�،إعداد �أحمد بن عبدالرحمن اجلهيمي مدير مركز الدائري ال�شماىل،ورقة عمل مللتقى اجلمعيات
اخلريية للتحفيظ ،اململكة العربية ال�سعودية وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد-اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي
مبنطقة الريا�ض1428/1427-هـ.
 تف�سري البحر املحيط ،حممد بن يو�سف ال�شهري ب�أبي حيان ،دار الن�شر :دارالكتب العلمية – لبنان /بريوت –  1422هـ  2001 -م،الطبعة  :الأوىل.
 تف�سري الفخر الرازى،حممد بن عمر بن احل�سني الرازي–دار الن�شر/دار�إحياء الرتاث العربى.
 تف�سري روح البيان � ،إ�سماعيل حقي بن م�صطفى الإ�ستانبويل-دار الن�شر /دار �إحياء الرتاث العربى .
 تو�ضيح الأفكار ملعاين تنقيح الأنظار،ملحمد بن �إ�سماعيل الأمري احل�سنيال�صنعاين ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،جزءان ،القاهرة ،ط
 1366 .1هـ.
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 جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حممد بن جريرالطربي ،حتقيق �أحمد حممد�شاكر،النا�شر:م�ؤ�س�سة الر�سالة،ط 1420 ،1هـ2000 -م -دار الن�شر  :دار
الدعوة ،القاهرة.1960 ،
 �سنن �أبي داود�،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين،النا�شر  :دارالكتاب العربي ـ بريوت.
 �صحيح م�سلم (اجلامع امل�سند املخت�صر من ال�سنن بنقل العدل عن العدل عنر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) م�سلم ابن احلجاج الق�شريي الني�سابوري .حتقيق
 :حممد ف�ؤاد عبد الباقي .بريوت  :ت�صوير دار الكتاب العربي (� 5أجزاء) .
الطبعة الأوىل ،1990 – 1411 ،حتقيق  :م�صطفى عبد القادر عطا
 قواعد التحديث من فنون م�صطلح احلديث ،حممد جمال الدين القا�سمي،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان  ،الطبعة االوىل 1399هـ1979/م.
 ل�سان العرب ،ابن منظورحممد بن مكرم  ،لبنان،بريوت. 1968 ، ل�سان العرب،ابن منظور جمال الدين حممد بن مكرم امل�صري ،دار�صادر ،بريوت.
 م�سند �أبي يعلى�،أحمد بن علي �أبو يعلى ،النا�شر  :دار امل�أمون للرتاث –دم�شق،الطبعة الأوىل .1984 - 1404 ،
 م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،املحقق � :شعيب الأرن�ؤوطو�آخرون،النا�شر  :م�ؤ�س�سة الر�سالة-الطبعة  :الثانية 1420هـ .1999 ،
 معجم ال�صواب اللغوي دليل املثقف العربي،الدكتور �أحمد خمتار عمر،616/1النا�شر :عامل الكتب ،القاهرة،الطبعة :الأوىل1429 ،هـ 2008 -م.
 معجم اللغة العربية املعا�صرة،د �أحمد خمتار عبد احلميد عمر (1424هـ)و�آخرون ،417/1،النا�شر :عامل الكتب-الطبعة :الأوىل1429 ،هـ 2008 -م.
 معجم مقايي�س اللغة� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا،493/1 ،حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون،النا�شر  :دار الفكر،الطبعة 1399 :هـ -
1979م.
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التكبـري يف القـراءة [مفهومه وصفته وموضعه وحكمه]
د .حممد �إليا�س حممد �أنور ()1

امل�ستخل�ص
	احلمد هلل وحده  ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده وبعد :
ف� ّإن التكبري عند ختم القر�آن �سنة متواترة  ،وملا كانت هذه ال�سنة
مهجور ًة وغري معلومة عند كثري من عامة النا�س وبع�ض طلبة العلم فقد
�شرعت يف كتابة هذا البحث املوجز لبيان �أحكام التكبري  ،و�أن القراء �أجمعوا
على قبولها وجتويز العمل بها  ،وقد َّ
دل على م�شروعيتها العديد من الآثار
املروية عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،متطرقاً
�إىل بيان هذه الآثار والأقوال وا ُحل ْكم عليها واختالف القراء يف �صيغ التكبري
وذكر الراجح منها  ،وموا�ضع التكبري من حيث البد ُء والنهاي ُة  ،وبينت �أي�ضاً
مذهب من يرى �أن التكبري يف جميع �سور القر�آن  ،كما ذكرت على التف�صيل
�سبعة وجوه جائزة للتكبري يف حال الو�صل والف�صل.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
مقدمة البحث
� ّإن احلمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ،ونعوذ باهلل من
�شرور �أنف�سنا ،ومن �سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال
هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إالَّ اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده
ور�سوله.
�أما بعد:
 -1الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم القر�آن وعلومه  -كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين جامعة امللك خالد.
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حث املكلفني على الذكر ،وخ�صَّ من الذكر
ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل َّ
الثناء عليه ،فكان من �أف�ضل الذكر و�أكرثه جزاء ،ومن بني �ألفاظ و�أذكار الثناء
خ�صَّ لفظ «اهلل �أكرب» مبزيد من اخل�صو�صية والتمييز ،فدخل يف عبادات كثرية
من اهلل على ال�صائمني ب�شهر رم�ضان قال لهم:
عظيمة كال�صالة والآذن ،ولمََّا َّ
}َشْهُر َرَمَض َ
ِيأُنزَِل فِيهِ الُْقْر ُ
آن ُهد
ان الَّذ
َات مَِّن هْالَُدىَوالُْفْرَقاِنَفَمن َشهَِد
َّاسَوبَيِّن ٍ
ًى لِّلن ِ

ََ ً َ
َ ُ
مُ
يد َّ
نكُم َّ
يضا أْو َعَلى َسَفرٍَفعَِّدةٌ مِّْن أيَّامٍ أَخَريُرُِ
اللـُهبُِكُم الْيُْسَر
الشْهَرَفلَْيُ
ِ
صْمُهَوَمن كانَمرِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
لاَ
ُوا َّ
اللـَه َعَلى َما َهَداكْم َولََعَّلكْمتَْشكُر َ
َو يُرُِ
يد بِكُم الُْعْسَر َولِتُكمِلُوا الْعَِّدَة َولِتُكرِّب
ون{

[البقرة ،]185/وملا ام َّ
احلاج بزيارة بيته احلــــرام و�أمـــره بالأ�ضحيــة قال:
نت على ِّ
التْقوى م ُ
لاَ
اللـَهحُُ
نكْمَكَذلَِ
ُوا َّ
َال َّ
}لَنيَن َ
اللـَه
ك َسَّخَرَهالَُكْملِتَُكرِّب
كنيَن
لوُمَهاَو دَِماُؤَهاَولَـِ
َالُُه َّ َ ِ
َعَلىَماَهَدُاكْمَوبَ ِّشرِ مْحُالْ ِسنَِني{ [احلج ،]37/وغري ذلك من املوا�ضع التي اخت�ص اهلل
�سبحانه وتعاىل لفظ التكبري حتى علم من ذلك مكانة اللفظ من بني الألفاظ
ال�شرعية.
يقول ابن تيمية« :فالتكبري �شرع � ً
أي�ضا لدفع العدو من �شياطني الإن�س
واجلن والنار التي هي عدو لنا ،وهذا كله يبني �أن التكبري م�شروع يف املوا�ضع
الكبار لكرثة اجلمع �أو لعظمة الفعل �أو لقوة احلال� .أو نحو ذلك من الأمور
الكبرية :ليبني �أن اهلل �أكرب وت�ستويل كربيا�ؤه يف القلوب على كربياء تلك
الأمور الكبار فيكون الدِّ ين كله هلل ويكون العباد له مكبرِّ ين فيح�صل لهم
مق�صودان .مق�صود العبادة بتكبري قلوبهم هلل ومق�صود اال�ستعانة بانقياد �سائر
املطالب لكربيائه ولهذا �شرع التكبري على الهداية والرزق والن�صر؛ لأن هذه
الثالث �أكرب ما يطلبه العبد وهي جماع م�صاحله .والهدي �أعظم من الرزق
والن�صر لأن الرزق والن�صر قد ال ينتفع بهما �إالَّ يف الدنيا و�أما الهدي فمنفعته
يف الآخرة قطعاً وهو املق�صود بالرزق والن�صر ،فخ�ص ب�صريح التكبري؛ لأنه
�أكرب نعمة احلق .وذانك دونه فو�سع الأمر فيهما بعموم ذكر ا�سم اهلل .فجماع
هذا �أن التكبري م�شروع عند كل �أمر كبري من مكان وزمان وحال ورجال فتبني
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�أن اهلل �أكرب لت�ستويل كربيا�ؤه يف القلوب على كربياء ما �سواه ويكون له
ال�شرف على كل �شرف»(.)1
ومن بني هذه املوا�ضع التي ورد فيها التكبري هو ختم القر�آن من بداية
فد َرج ال ُقرَّاء على التكبري يف بداية كل
�سورة ال�ضحى �إىل �سورة النا�سَ ،
�سورة من هذه ال�سور.
ولذلك �أردت يف هذا البحث �أن �أقوم بتناول م�س�ألة التكبري عند ختم
الفن من القراء خ�صو�صاً والعلماء
وحكمه عند �أهل ِّ
القر�آن وبيان املق�صود به ُ
عموماً.
�أ�سباب اختيار البحث:
دفعني �إىل تناول مو�ضوع هذا البحث عدة �أ�سباب؛ �أبرزها:
	-1العمل يف خدمة كتاب اهلل العزيز �أ�شرف ما يُدر�س ويُ�شتغل به.
 -2ما ملو�ضوع التكبري عند ختم القر�آن من �أهمي ٍة ل ُقرَّاء القر�آن ال �سيما مع
لت�صدر غري امل�ؤهلني للكالم يف
اللب�س الذي �أ�صاب هذه امل�س�ألة نظراً ُّ
امل�سائل العلمية.
	-3التحرير العلمي مل�س�ألة التكبري عند ختم امل�صحف وبيان حكمها بطريقة
تفي بجوانب امل�س�ألة.
� -4إحياء �سنة التكبري عند ختم القر�آن .
�أ�سئلة البحث:
 -1ما التكبري وما مفهومه؟.
 -2ملاذا �شرع التكبري؟.
 -3هل التكبري يف �سور خم�صو�صة �أم يف جميع �سورالقر�آن؟.
 -4ما �صيغ التكبري و�صفته ؟.
 -5ما �أوجه الو�صل والف�صل للتكبري؟.
 -1جمموع الفتاوى الكربى ،ل�شيخ الإ�سالم �أبي العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية .)229/24( ،
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�أهمية البحث:
� -1أن البحث يتعلق بتالوة القر�آن الكرمي والتي هي من �أف�ضل الأعمال التي
قد يقوم بها الإن�سان.
� -2أنه بحث علمي جامع لأهم م�سائل التكبري عند ختم امل�صحف.
� -3إن هذا البحث على �إحاطته ب�أهم جوانب م�س�ألة التكبري عند ختم
بحيث
امل�صحف جاء خمت�ص ًرا خال ًيا من التطويل غري الالزم و ِب ُلغ ٍة �سهل ٍة ُ
يكون يف متناول اجلميع.
�أهداف البحث:
ي�سعى هذا البحث �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 -1حتري اخلالف يف م�س�ألة التكبري وبيان حكمه.
 -2جمع الآثار والأحاديث الواردة يف م�س�ألة التكبري ليكون البحث جامعاً
للأدلة التي هي حمل ا�ستنباط احلكم.
 -3ذكر الأوجه التي يجب �أن يتبعها قارئ القر�آن �إذا كبرَّ عند قراءته يف
ختم امل�صحف ال�شريف.
الدرا�سات ال�سابقة يف التكبري يف القراءة.
بعد البحث وال�س�ؤال مل �أقف على م�صنف م�ستقل يف التكبري يف
القراءة  ،واملوجود يف هذا املو�ضوع بحث وحيد ـ يتحدث عن الأحكام
الفقهية �أكرث من القراءة ـ بعنوان (التكبري عند ختم امل�صحف ال�شريف:
مفهومه و�أحكامه بني القراء والفقهاء )،د/حممد خالد من�صور ،جملة
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت،
املجلد ( ،)18العدد ( ،)55وغري هذا ال يوجد ـ على ح�سب علمي _ وكل
من تكلم على التكبري �إمنا كان �ضمن �شروح ال�شاطبية وطيبة الن�شر وبع�ض
كتب القراءات .
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خطة البحث:
يتكون هذا البحث من :متهيد ومبحثني وخامتة:
التمهيد وفيه :مفهوم التكبري لدى القر�آء وفيه مطلبان
	املطلب الأول  :معنى التكبري لغ ًة وا�صطالحاً.
	املطلب الثاين  :مفهوم التكبري عند ختم القر�آن.
املبحث الأول :الآثار الواردة يف التكبري وحكمه.
املبحث الثاين� :صفة التكبري ومو�ضعه.وفيه مطلبان.
	املطلب الأول� :صفة التكبري.
	املطلب الثاين  :مو�ضع التكبري .
خامتة البحث :وفيها� :أهم نتائج البحث وتو�صياته.
منهج البحث:
يف �سبيل حتقيق �أهداف البحث ،حر�ص الباحث على اتباع النقاط التالية:
	-1الإ�شارة �إىل مو�ضع الآية يف املنت  ،وذلك ببيان ا�سم ال�سورة ورقم
الآية.
 -2توثيق القراءات الواردة يف ال َّن�ص مع �ضبطها وذلك بالرجوع �إىل كتب
القراءات.
 -3تخريج الأحاديث النبوية من �أ َّمات كتب احلديث ،مع بيان درجة احلديث
واحلكم عليه �صح ًة و�ضع ًفا من كالم �أهل العلم من �أئمة احلديث � -إذا
كانت الرواية من غري ال�صحيحني . -
 -4تخريج الآثار الواردة عن ال�صحابة والتابعني من كتب الآثار.
 -5ن�سبة الأقوال �إىل قائليها ،وتوثيقها من امل�صادر املعتمدة.
 -6ترجمة الأعالم ـ عدا امل�شهورين منهم �شهرة م�ستفي�ضة .
� -7إذا نقلت املعلومات من املراجع بالن�ص ،جعلتها بني قو�سني متييزًا لها.
َوالحْ َ ْمدُ ِهلل �أَو ًّ
َّال َو�آخِ ًرا.
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التمهيد
مفهوم التكبري لدى القراء
يدخل لفظ التكبري «اهلل �أكرب» يف عبادات كثرية جداً كال�صالة واحلج
والذبح وغري ذلك ،ف�ضال عن كونه ذِ ك ًرا عا ًّما يلهج به امل�سلم يف كافة �أوقات
البد ابتدا ًء قبل اخلو�ض
يومه ،ولأجل االنت�شار الوا�سع للفظ اهلل �أكرب ،كان َّ
يف مو�ضوع هذا البحث التعريف مبعنى التكبري عند ختم القر�آن ،لي�ستطيع
القارئ ت�صور مو�ضوع البحث ومن ثم ا�ستخال�ص احلكم؛ ل َّأن احلكم فرع
الت�صور ،ولذلك جعلت التمهيد على مطلبني الأول �أتناول فيه معنى التكبري
مطل ًقا يف اللغة واال�صطالح ،والثاين �أذكر فيه معنى التكبري املخ�صو�ص الذي
نحن ب�صدد درا�سته ،وهو التكبري عند ختم القر�آن.
املطلب الأول
معنى التكبري لغة وا�صطالح ًا
�أوال :التكبري لغة:
	التكبري يف اللغة هو التعظيم ،والتكرب واال�ستكبار :ومنه قولهَ} :وَربََّ
ك
َ
ب{[املدثر ،]3/وقولهَ} :شْهُر َرَمَض َ
ِيأُنزَِل فِيهِ الُْقْر ُ
آن ُهد
ان الَّذ
َات مَِّن
َّاسَوبَيِّن ٍ
َفكرِّْ
ًى لِّلن ِ

ََ ً َ َ َ َ ٌ َ
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ِ
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ٍ
ُ
اللـَهَعَلى ماَهَدُ
ُوا َّ
يد َّ
اللـُهبُِكُم الْيُْسَرَولاَ يُرُِ
أَخَريُرُِ
اكْم
يدبُِكُم الُْعْسَرَولِتُْكمِلُوا الْعَِّدَةَولِتَُكرِّب
َ
َولََعَّلُكْمتَْشُكُر َ
ون{ [البقرة� ،]185/أي تعظموه وتبجلوه.

وهو يف ال�صالة وغريها تفعيل ،من قولهم :اهلل �أكرب ،فكرب� :أي قال :اهلل
�أكرب ،وكرب فالن تكب ًريا� :أي قال اهلل �أكرب تعظي ًما هلل.
م�شددة قال :اهلل �أكرب .وكبرَّ ال�شي َء :جعله
وكبرَّ تكب ًريا وكِ َّبا ًرا بالك�سر َّ
()1
كب ًريا .وا�س َت ْكربه و�أكربه :ر�آه كب ًريا وعظم عنده .
والكربياء :عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ،وال يو�صف بها �إالَّ
اهلل تعاىل.
 -1ال�صحاح للجوهري ( ،)802/2ول�سان العرب ،البن منظور (.)11/13
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ومعنى «اهلل �أكرب»� :أي اهلل الكبري .والكبري يف حقه تعاىل مثل :العظيم
واجلليل؛
�أي :الذي َج َّل �سلطانُه ُ
وعظ َم ،فكل �شيء م�ستحقَر دونه .وقيل :الكبري
عن �صفات املخلوقني.
وقيل معناه :اهلل �أكرب من كل �شيء� .أي �أعظم .فحذفت «من»؛
لو�ضوح معناها .و«�أكرب» خرب .وقيل :معناه :اهلل �أكرب من �أن يُعرف ُك ْن ُه
كربيائِه وعظمته(.)1
ثانيا :التكبري ا�صطالح ًا:
واملق�صود هنا التكبري مطل ًقا ،ال التكبري اخلا�ص بختم القر�آن ،والتكبري
يف اال�صطالح ال يختلف كثرياً عن معناه اللغوي ،فجاءت تعريفات عدد من
العلماء للتكبري اال�صطالحي مطابقة للتكبري مبعناه اللغوي ،ومنها:
تعريف القونوي( ،)2حيث قال« :التكبري :هو الو�صف بالكربياء وهو
العظمة»(.)3
وقال ابن العربي املالكي« :التكبري هو التعظيم ،ومعناه ذكر اهلل ب�أعظم
�صفاته بالقلب ،والثناء عليه بالل�سان ،ب�أق�صى غايات املدح والبيان ،واخل�ضوع
له بغاية العبادة كال�سجود له ذل ًة وخ�ضو ًعا»(.)4
وعلى ذلك ف�إن التكبري اال�صطالحي يف معناه املطلق ال يختلف مع
تعريف التكبري اللغوي بل �إنه متطابق معه متاماً ،وحتى يف تعريف ابن العربي؛
لأن ابن العربي مل يزد قيداً �أو �شرطاً يف التعريف اللغوي عما هو عليه لغة،
و�إمنا زاد يف تف�صيله وبيانه فقط.
 -1م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار ،للقا�ضي عيا�ض ، )333/1( ،والنهاية يف غريب احلديث البن الأثري اجلزري (.)140/4
 -2هو :قا�سم بن عبداهلل بن موالنا خري الدين �أمري علي القونوي الرومي احلنفي تويف �سنة 978هـ .ينظر :هدية العارفني للبغدادي
( ،) 832/1معجم امل�ؤلفني لعمر ر�ضا كحالة ( .)105/8
�	-3أني�س الفقهاء  ،لقا�سم القونوي�( ،ص.)85
�	-4أحكام القر�آن ،البن العربي (.)311/4
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املطلب الثاين
�أو ًال  :مفهوم التكبري عند ختم القر�آن:
	ال�شك �أن مفهوم التكبري عند ختم القر�آن �أخ�ص من مفهوم التكبري
املطلق ،حيث �إنه خم�صو�ص مبوا�ضع معينة وهي من بداية �سورة ال�ضحى �إىل
نهاية القر�آن عند ختم القر�آن ،فهذا �أمر وا�ضح جلي ،ال خالف فيه بني �أئمة
القراءة(.)1
ولذلك ف� َّإن عا َّمة الأئمة يف كتب القراءات مل ي�ضعوا للتكبري عند ختم
القر�آن حداً باملعنى املفهوم للحدود والتعريفات ،لأن التكبري معلوم معناه يف
اللغة ،وهو ال يختلف عن اال�صطالح ،فغاية ما هنالك يف التكبري عند ختم
القر�آن �أنه يخت�ص بختام القر�آن وحتديداً من بداية �سورة ال�ضحى �إىل �سورة
النا�س ،فاكتفوا بذكر هذا التخ�صي�ص دون �صياغة حدٍّ له.
وتعريف التكبري هنا ال يعد م�شكلة تتطلب ح ًّال �أو بيانًا� ،إذ �أنه ال يختلط
بغريه من املفاهيم حتى يقت�ضي ذلك �ضرورة تبيينه باحلد والتعريف ،فالتكبري
عند ختم امل�صحف �ش�أنه كالتكبري عند الآذان �أو يف تكبرية الإحرام �أو عقب
ختام ال�صالة ،فكل هذه املواطن يكفي فيها جمرد �إ�ضافة التكبري �إىل موطنه
حتى يتجلى للناظر املراد منه ،فيكفي قول تكبرية الإحرام ليعلم �أن املراد من
ذلك قوله «اهلل �أكرب» عند الإحرام لل�صالة ،ويكفي قول تكبرية الآذان حتى
يتبني �أن املراد قول امل�ؤذن يف الآذان اهلل �أكرب ،وهكذا يف كل موطن اخت�ص
به التكبري.
هذا من ناحية ت�صور مفهوم التكبري� ،أما من ناحية متييز حكمه
والإ�شارة �إىل هيئته ،فال �شك �أن التكبري يختلف باختالف موا�ضعه فحكم
التكبري يف الإحرام غري حكمه يف الذكر بعد ختام ال�صالة وهكذا ،ولذلك
جنح بع�ض املعا�صرين �إىل و�ضع حد للتكبري مييزه بالإ�شارة �إىل حكمه وهيئته،
فعرفه بع�ضهم ب�أنه :ذكر جليل �أثبته ال�شرع على وجه التخيري من �سور �آخر
 -1و�إبراز املعاين لأبي �شامة الدم�شقي (�ص  ،)730والن�شر يف القراءات الع�شر ،البن اجلزري (.)405/2
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القر�آن(.)1
وهذا التعريف الذي ذكر يف القامو�س الفقهي حاول التعر�ض �إىل
حكم التكبري يف تعريفه فقال �إنه« :على وجه التخيري» ليميزه عن غريه من
�أنواع التكبري ،ثم ذكر مو�ضعه ب�أنه« :من �سور �آخر القر�آن» وهذا التعريف
قد يرد عليه �أن التكبري لي�س على وجه التخيري يف ختم القر�آن مطلقاً ،بل �إنه
الزم عند بع�ضهم كما �سي�أتي يف بيان حكمه ،ف�ضال على �أنه لو �سلم كونه على
وجه التخيري مطلقاً ،ف�إنه يتفق مع الكثري من املوا�ضع التي يثبت فيها التكبري
يف الأذكار اليومية ،ولذلك ف�إن القيد الفا�صل هنا يف التعريف هو «من �سور
�آخر القر�آن» ،وهذا عود �إىل التمييز باملو�ضع ،وهو ما ذكرنا �أنه القيد الوحيد
الكايف يف متييز تكبري ختم امل�صحف عما عداه من �أنواع التكبري.
وع َّرفه �آخرون ب�أنه« :ذكر م�سنون خم�صو�ص على هيئة خم�صو�صة
ي�ؤتى به عند ختم امل�صحف ال�شريف»(.)2
وهذا التعريف �أي�ضا حاول متييز التكبري عند ختم امل�صحف بذكر
حكمه من جهة وهو قوله« :ذكر م�سنون» وبالإ�شارة �إىل هيئته بقوله« :هيئة
خم�صو�صة» .ولكن يف حقيقة الأمر ف�إن ذكر احلكم هنا ال مييز التكبري عند ختم
القر�آن لكون الكثري من موا�ضع التكبري يف الأذكار من م�سنونة� ،أما الإ�شارة
�إىل الهيئة ،فهو �أي�ضا قيد ال ينفرد به التكبري عند ختم القر�آن ،لأن هيئته ال
تختلف عن التكبري يف مواطن كثرية وهو اللفظ بـ«اهلل �أكرب» ،فال جند قيدً ا فار ًقا
�إالَّ ذكر املو�ضع بقوله« :ي�ؤتى به عند ختم امل�صحف ال�شريف» ،وبهذا القيد
فقط يتميز التكبري عند ختم امل�صحف عما �سواه من �أنواع التكبري ،ولهذا ف�إن
�إ�ضافة التكبري �إىل مو�ضعه هو القيد الفارق املبني لأنواع التكبري املختلفة ،وال
حاجة �إىل ذكر قيود �أخرى ي�شرتك فيه التكبري عند ختم القر�آن مع غريه من
�أنواع التكبري ،ال�سيما �أن حكم التكبري �أمر زائد على ت�صوره ،فت�صوره يتم
 -1القامو�س الفقهي ،ل�سعدي �أبو حبيب�( ،ص .)313
 -2التكبري عند ختم امل�صحف ال�شريف :مفهومه و�أحكامه بني القراء والفقهاء ،د/حممد خالد من�صور ،جملة ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت ،املجلد ( ،)18العدد (2003 ،)55م�( ،ص .)10
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دون ذكر احلكم عليه ،وعلى ذلك ف�إن مفهوم التكبري عند ختم امل�صحف يُفهم
ويُت�صور مبجرد ذكر مو�ضعه ،وهو ختم القر�آن الكرمي.
ثانياً � :سبب ورود التكبري:
ذهب جمهور العلماء �إىل � َّأن �سبب ورود التكبري � َّأن الوحي ت�أخَّ ر عن
ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ فقال امل�شركون  -كذباً وزو ًرا َّ � -إن حم َّمداً
قد و َدعه ر ُّبه  ،وقاله  ،و�أبغ�ضه  ،فنزل تكذيباً لهم قوله تعاىل } :والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى{ �إىل �آخر ال�سورة  ،فلما فرغ جربيل -
عليه ال�سالم  -من قراءة �سورة ال�ضحى قال الهادي الب�شري � -صلى اهلل عليه
و�سلم  " :-اهلل �أكرب " �شكراً هلل تعاىل على ما �أواله من نزول الوحي عليه بعد
انقطاعه  ،والر ّد على �إفك الكافرين ومزاعمهم  ،ثم �أمر النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم � -أن يكرب �إذا بلغ " والضحى " مع خامتة كل �سورة حتى يختم تعظيماً هلل
تعاىل  ،وابتهاجاً بختم القر�آن الكرمي(.)1
املبحث الأول
الآثار الواردة يف التكبري
	التكبري عند ختم امل�صحف �أمر معروف م�شهور عند القراء ،قال ابن
اجلزري يف تقريب الن�شر« :وهو يف الأ�صل ُ�س َّنة عند ختم القر�آن العظيم عامة
يف كل حال �صالة �أو غريها ،و�شاع ذلك عنهم وا�شتهر وا�ستفا�ض وتواتر،
وتلقَّاه النا�س عنهم �-أي :القراء -بالقبول حتى �صار العمل عليه يف �سائر
الأم�صار ،ولهم يف ذلك �أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة»(.)2
و�أردت يف هذا املبحث �أن �أجمع الآثار الواردة يف التكبري عند ختم
حقيقيا حلكمه� ،إذ احلكم ال�شرعي هو ثمرة الأدلة
امل�صحف ،كي تكون مو�ص ًال
ًّ
ال�شرعية ،فكان ذكر ما ورد يف التكبري من �آثار ُمو�صل بطبيعة احلال �إىل حكمه،
 -1ينظر :الن�شر يف القراءات الع�شر البن اجلزري (  ،) 406/2الإتقان يف علوم القر�آن لل�سيوطي(  ، ) 712/2و�إحتاف ف�ضالء الب�شر
للبنا ء الدمياطي �صـ  ، 446والهادي يف �شرح الطيبة للدكتور حممد حمي�سن (�ص.)368
 -2تقريب الن�شر يف القراءات الع�شر ،البن اجلزري (�ص .)206

} {140جملة ت�أ�صيل العلوم

ومع ا�ستق�صاء الآثار الواردة يف التكبري يف هذا املو�ضع فوجدت �أنها تنح�صر
يف الآثار الآتية:
الأثر الأول :ما روي عن �أبي َّبزة قال� :سمعت عكرمة بن �سليمان،
يقول :قر�أت على �إ�سماعيل بن عبد اهلل بن ق�سطنطني ،فلما بلغت وال�ضحى،
قال يل« :كرب عند خامتة كل �سورة ،حتى تختم» و�أخربه عبد اهلل بن كثري �أنه
قر�أ على جماهد ف�أمره بذلك ،و�أخربه جماهد � َّأن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
�أمره بذلك ،و�أخربه ابن عبا�س � َّأن �أبي بن كعب �أمره بذلك و�أخربه �أبي بن
كعب � َّأن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أمره بذلك(.)1
الأثر الثاين :ما روي عن البزي يف �أن الأ�صل يف ذلك � َّأن النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) انقطع عنه الوحي.
فقال امل�شركون :قلى حممدً ا ر ُّبه .فنزلت �سورة } ُّ
والضَحى{
[ال�ضحى.]1/
فقال النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :اهلل �أكرب» .و�أمر النبي(�صلى
{وال�ض َحى} مع خامتة كل �سورة ،حتى
اهلل عليه و�سلم) �أن يكبرَّ �إذا بلغ
ُّ
يختم(.)2
ف�صححه
وهذان احلديثان قد تكلم فيهما الكثري من �أهل العلم باحلديث َّ
بع�ضهم و�ض َّعفه �آخرون ،قال الإمام البيهقي« :وقد روي عن النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) يف دعاء اخلتم حديث منقطع ب�إ�سناد �ضعيف ،وقد ت�ساهل �أهل
احلديث يف قبول ما ورد من الدعوات وف�ضائل الأعمال ،متى ما مل تكن من
رواية من يُعرف بو�ضع احلديث �أو الكذب يف الرواية»(.)3
 -1امل�ستدرك على ال�صحيحني ،لأبي عبد اهلل احلاكم  ،كتاب معرفة ال�صحابة ،باب :ذكر مناقب �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه ،رقم
احلديث ( ،)344/3( ،)5325و�شعب الإميان ،للبيهقي ،كتاب تعظيم القر�آن ،باب :يف قطع القراءة ،رقم احلديث (،)1913
( .)427/3وقال احلاكم« :حديث �صحيح».
وذكر الذهبي هذا احلديث يف امليزان 144/1ـ 145يف ترجمة البزي وقال  ":وهذا حديث غريب وهو مما �أنكر على البزي .وقال يف
و�صحح احلاكم حديث التكبري وهو منكر".
ال�سريَّ " : 50/12:
 -2امل�ستدرك على ال�صحيحني ،للحاكم ،كتاب :معرفة ال�صحابة ،باب :ال يقوم يف ال�صف الأول �إ َّال املهاجرون والأن�صار.)304/3( ،
قال احلاكم« :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه» .وتعقبه الذهبي وقال« :قلت :البزي قد ت ُُك ِّلم فيه».
� -3شعب الإيـمان ،للبيهقي.)428/3( ،

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{141

وقال احلافظ ابن حجر« :هذا حديث غريب ،وهو مما �أُنْكِ ر على
البزي»(.)1
و�أ�شار ابن اجلزري �إىل �أنه «مل يرفع �أح ٌد حديث التكبري �إالَّ البزِّي،
و�سائر النا�س َر َو ْو ُه موقوفاً على ابن عبا�س وجماهد وغريهما»( .)2وكذلك قال
ابن الباذِ �ش(« :)3التكبري موقوف على ابن عبا�س ،ومل يرفعه �إىل النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) غري البزِّي»(.)4
�إال �أن ابن اجلزري ذكر قوال لل�شافعي ي�ؤكد عدم �إنكاره لهذا احلديث
تركت �سنة من �سنن نبيك (�صلى
تركت التكبري ،فقد َ
�أو غرابته؛ حيث قال�« :إن َ
اهلل عليه و�سلم)»(.)5
فقول الإمام ال�شافعي يدل على �أن التكبري ثابت عن النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) وال ي�سعف الأثر القول بالوجوب ،فيبقى على الندب .قال
احلافظ ابن كثري« :وهذا يقت�ضي ت�صحيحه لهذا احلديث»(.)6
قال حممد مكي ن�صر�« :إن احلفاظ قد اتفقت على �أن التكبري مل يرفعه
�أح ٌد �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) �إالَّ ال َبزِّي ،فقد روي عنه ب�أ�سانيد
متعددة ،ورواه احلاكم يف م�ستدركه على ال�صحيحني عن �أبي يحيى حممد
بن عبد اهلل بن زيد الإمام مبكة عن حممد بن علي بن زيد ال�صائغ عن ال َبزِّي
وقال :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ،ومل يخرجه ال�شيخان ،و�أما غري ال َبزِّي
ف�إمنا رواه موقوفاً عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما»(.)7
قلتَّ :
لعل احلكم بنكارة حديث البزي من قبل املحدثني وقع من جهة
تفرد البزي برفعه وهو متكلم فيه  ،قال احلافظ �أبو العالء الهمذاين  " :مل يرفع
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

ل�سان امليزان ،البن حجر الع�سقالين.)248/1( ،
الن�شر  ،البن اجلزري.)410/2( ،
هو� :أحمد بن علي بن �أحمد بن خلف الأن�صاري الغرناطي� ،أبو جعفر ،املعروف بابن الباذ�ش :عامل بالقراءات� ،أديب كان خطيب
غرناطة .له (الإقناع يف القراءات ال�سبع ) ينظر :بغية الوعاة لل�سيوطي (� ، )142/2شجرة النور الزكية (�ص .)131
الإقناع يف القراءات ال�سبع البن الباذ�ش (.)822/2
الن�شر ،البن اجلزري.)410/2( ،
املرجع ال�سابق.)410/2( ،
نهاية القول املفيد يف علم التجويد ،لل�شيخ حممد مكي ن�صر اجلري�سي�( ،ص  )224 ،223بت�صرف ي�سري.
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التكبري �أحد من القراء �إ ّال البزي " وقال �أي�ضاً  ":ف�إن الروايات قد تظافرت عنه
برفعه �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ورواه النا�س فوقفوه على ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما وجماهد"(.)1
الأثر الثالث :ما روي عن عبد امللك بن جريج  ،عن جماهد �أنه كان يكرب
والضَحى{ �إىل }حَْ
من } ُّ
الْمُدلَِّلـهَِر ِّب الَْعمَالَِني{.قال ابن جريج  :ف�أرى �أن يفعله
الرجل �إما ًما كان �أو غري �إمام(.)2
ختمت على ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
الأثر الرابع :عن جماهد قال:
ُ
َ
ب�ض ًعا وع�شرين ختمة ،كلها ي�أمرين �أن �أُكرب من }أمَلْنَْشَرْحلََك َصْدَرَك{.
[ال�شرح.)3(]1/
الأثر اخلام�س :ما روي عن الإمام احلميدي قال� :س�ألت �سفيان بن عيينة
أيت �شيئًا رمبا فعله النا�س عندنا؛ يكرب القارئ يف �شهر
قلت :يا �أبا حممد ،ر� ُ
رم�ضان �إذا ختم -يعنى :يف ال�صالة-؟ فقال :ر�أيت �صدقة بن عبد اهلل بن كثري
ي�ؤم النا�س منذ �أكرث من �سبعني �سنة ،فكان �إذا ختم القر�آن كرب(.)4
الأثر ال�ساد�س :عن �سفيان قال ر�أيت حميدً ا الأعرج( )5يقر�أ والنا�س
حوله ف�إذا بلغ } ُّ
والضَحى{  ،كرب �إذا ختم كل �سورة حتى يختم(.)6
الأثر ال�سابع :قال ال�شيخ �أبو احل�سن ال�سخاوي« :روى بع�ض علمائنا
الذين ات�صلت قراءتنا بهم ب�إ�سناده عن �أبي حممد احل�سن بن حممد بن عبيد
اهلل بن �أبي يزيد القر�شي ،قال� :صليت بالنا�س خلف املقام بامل�سجد احلرام يف
الرتاويح يف �شهر رم�ضان ،فلما كانت ليلة اخلتمة كربت من خامتة } ُّ
والضَحى{
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ينظر :غاية االخت�صار (.)720/2
جامع البيان يف القراءات ال�سبع ،للإمام لأبي عمرو الداين .)1744/4( ،قال حمقق الكتاب« :مل �أجده».
املرجع ال�سابق.)1743/4( ،
الن�شر ،البن اجلزري.)427/2( ،
هو :حميد بن قي�س �أبو�صفوان الأعرج املكي تويف �سنة 130هـ � ،أخذ القراءة عن جماهد وعر�ض عليه ثالث مرات  ،و�أخذ عنه
�سفيان بن عيينة  ،و�أبوعمرو بن العالء  ،ذكره الذهبي من علماء الطبقة الثالثة من حفاظ القر�آن .ينظر:غاية النهاية يف طبقات
القراء(  ، )265/1تهذيب التهذيب البن حجر( .)46/3
الأثر �أخرجه ابن اجلزري يف الن�شر ب�إ�سناد مت�صل �إىل حميد الأعرج و�إ�سناده �صحيح ـ :الن�شر  ،)416/2( ،و معرفة القراء الكبار
للإمام �شم�س الدين الذهبي (.)177/1
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التفت و�إذا ب�أبي عبد اهلل حممد بن
�إىل �آخر القر�آن يف ال�صالة ،فلما �س َّلمت ُّ
�إدري�س ال�شافعي قد �صلى ورائي ،فلما بَ�صر بي قال يل�« :أح�سنت� ،أ�صبت
ال�سنة»(.)1
حكم التكبري بناء على هذه الآثار:
هذه الآثار الواردة عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) وعن ال�صحابة
والتابعني تدل بالقطع على م�شروعية التكبري ،وهذا �أمر مل ي�ؤثر فيه خالف
بني القراء قاطبة ،و�إن كان امل�شهور يف ثبوته عندهم من قراءة البزِّي عن ابن
كثري� ،إالَّ �أن م�سنونيته ال تنكر ملا ورد فيه من الأحاديث والآثار ال�سابقة.
قال ابن اجلزري« :بلغنا عن �شيخ ال�شافعية وزاهدهم و َورِ عِ هم يف
ع�صرنا الإمام العالمة اخلطيب �أبي الثناء حممود بن حممد بن جملة الإمام
واخلطيب باجلامع الأموي بدم�شق ،الذي مل تَ َر عيناي مثله رحمه اهلل� ،أنه كان
يفتى به ،ورمبا عمل به يف الرتاويح يف �شهر رم�ضان ،ور�أيت �أنا غ َري واحد من
�شيوخنا يعمل به وي�أمر من يعمل به يف �صالة الرتاويح ،ويف الإحياء يف ليايل
رم�ضان ،حتى كان بع�ضهم �إذا و�صل يف الإحياء �إىل } ُّ
والضَحى{ قام مبا بقي
من القر�آن يف ركعة واحدة يكرب �أثر كل �سورة ،ف�إذا انتهى �إىل }قُْلَأُع ُ
ب
وذبَِر ِّ
َّاس{ [النا�س ،]1/كرب يف �آخرها ،ثم يكرب ثان ًيا للركوع .و�إذا قام يف الركعة
الن ِ
الثانية قر�أ الفاحتة وما تي�سر من �أول البقرة.
ثم اختتم ابن اجلزري كالمه يف هذا ال�ش�أن وقال« :والق�صد �أنني تتبعت
ذكرت ،وكذلك مل �أ َر
ن�صا يف غري ما
ُ
كالم الفقهاء من �أ�صحابنا ،فلم �أ َر لهم ًّ
للحنفية وال للمالكية .و�أما احلنابلة فقال الفقيه الكبري �أبو عبد اهلل حممد بن
مفلح يف كتاب «الفروع» له :وهل يكرب خلتم ٍة من } ُّ
والضَحى{ �أو }َأمَلْنَْشَرْح{
�آخر كل �سورة؟ فيه روايتان ،ومل ت�ستحبه احلنابلة لقراءة غري ابن كثري»(.)2
 -1الن�شر ،البن اجلزري.)427/2( ،
 -2املرجع ال�سابق .)428/2( ،وانظر :الفروع ،للعالمة حممد بن مفلح بن حممد املقد�سي احلنبلي (.)494/1

} {144جملة ت�أ�صيل العلوم

وقال يف «غيث النفع»« :التكبري �سنة ثابتة ملا ذكر ,ولقول البزي � ً
أي�ضا
عن ال�شافعي (ر�ضي اهلل عنه) قال يل� :إن تركت التكبري فقد تركت �سنة من
�سنن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ,فهو �سنة م�أثورة عن ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم) وعن ال�صحابة والتابعني»(.)1
()2
وقال �أبو عمرو الداين حيث قال« :كان ابن كثري من طريق القوا�س
والبزِّي وغريهما يكرب يف ال�صالة والعر�ض من �آخر �سورة } ُّ
والضَحى{ مع
فراغه من كل �سورة }قُْلَأُع ُ
َّاس{ [النا�س ،]1/ف�إذا كرب يف «النا�س» قر�أ
ب الن ِ
وذبَِر ِّ
فاحتة الكتاب وخم�س �آيات من �أول �سورة البقرة على عدد الكوفيني �إىل
قولهَ} :وأُولَئَِ
ك ُهُم مْالُْفلُِح َ
ون{ [البقرة ،]5/ثم دعا بدعاء اخلتمة .وهذا ي�سمى
«احلال املرحتل» ،وله يف فعله هذا دالئل من �آثار مروية ورد التوقيف فيها عن
النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) و�أخبار م�شهورة م�ستفي�ضة جاءت عن ال�صحابة
والتابعني واخلالفني(.»)3
منها  :ما جاء يف احلديث املرفوع عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم "
�أف�ضل الأعمال �إىل اهلل احلال املرحتل الذي �إذا حتم القر�آن عاد فيه"(.)4
و�أي�ضا ما رواه دربا�س موىل ابن عبا�س عن �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم " �أنه كان �إذ قر�أ }قل أعوذ برب الناس{ افتتح
()5
(احلمد) ثم قر�أ من البقرة �إىل }وأولئك هم املفلحون{ ودعا بدعاء اخلتم "
وقال �أبو الطيب عبد املنعم بن غلبون« :وهذه �سنة م�أثورة عن ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) وعن ال�صحابة والتابعني ،وهي �سنة مبكة ال يرتكونها
عدون رواية البزي وال غريه» .وقال �أبو الفتح فار�س بن �أحمد« :ال
البتة وال يُ ُّ
 -1غيث النفع يف القراءات ال�سبع ،لعلي بن حممد بن �سامل� ،أبو احل�سن النوري ال�صفاق�سي املقرئ املالكي ،حتقيق� :أحمد حممود عبد
ال�سميع ال�شافعي�( ،ص.)630
 -2هو� :أحمد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر املكي املعروف بالقوا�س �إمام مكة يف القراءة ،قر�أ عليه قنبل ،تويف �سنة240هـ وقيل
245هـ  .غاية النهاية البن اجلزري (.)123/1
 -3جامع البيان ،للداين.)1738/4( ،والإتقان يف علوم القر�آن لل�سيوطي (.)715/2
�	-4أخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب القراءات عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ح .2948/واحلاكم يف ال�ستدرك على ال�صحيحني
ح.2089-2088/
 -5انظر� :إبراز املعاين .737/2
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نقول �إنه البد ملن ختم �أن يفعله ،لكن من فعله فح�سن ،ومن مل يفعله فال حرج
عليه ،وهو �سنة م�أثورة عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) وعن ال�صحابة
والتابعني»(.)1
فخال�صة الأمر� :أن التكبري يف ختم امل�صحف �سنة متواترة عن النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ال خالف يف ذلك بني �أهل العلم من القراء �أو
غريهم.
والذين ذهبوا �إىل �إثبات التكبري قالوا ب�أنه لي�س من " القر�آن الكرمي "
و�إمنا هو ذك ٌر ندب �إليه ال�شارع عند ختم بع�ض �سور القر�آن الكرمي كما ندب
التعوذ عند البدء بالقراءة  ،ولذا مل يكتب يف م�صحف من امل�صاحف
�إىل ّ
()2
العثمانية  .وهو �سنة ثابتة م�أثورة عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) .
وي�شهد لهذا ما ذكره البزِّي قال  :قال يل الإمام ال�شافعي � " :إن تركت
التكبري فقد تركت �سنة من �سنن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم .)3( -
وقال �أبو الفتح فار�س بن �أحمد� ":إن التكبري �سنة م�أثورة عن ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -وعن ال�صحابة  ،والتابعني(.)4
املبحث الثاين
�صفة التكبري ومو�ضعه
بعد �أن تبني يف املبحث ال�سابق �أن التكبري عند ختم امل�صحف من
ال�سنن الواردة التي ال خالف فيها� ،أتناول يف هذا املبحث �صفة هذا التكبري
امل�سنون ،واملو�ضع الأ�صح له عند ختم القر�آن؛ وذلك يف املطلبني التاليني:
-1
-2
-3
-4

الن�شر ،البن اجلزري.)411/2( ،
الهادي يف �شرح الطيبة للدكتور حممد �سامل حمي�سن (�ص.)368
الن�شر ،البن اجلزري.)410/2( ،
الن�شر ،البن اجلزري.)411/2( ،
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املطلب الأول
�صفة التكبري
	ال خالف بني القراء �أن �صيغة «اهلل �أكرب» هي املتفق عليها يف �صفة
التكبري ،والتكبري ال يكون �إالَّ مع الب�سملة عند �أهل مكة وغريهم  ،وعند من
رواه من �أهل الو�صل �أو ال�سكت  ،و�إمنا اختلفوا يف زيادة «ال �إله �إالَّ اهلل» قبله،
�أو يف زيادة «ال �إله �إالَّ اهلل» قبله «واحلمد هلل» بعده.
قال يف غيث النفع« :اختلف املثبتون له يف لفظه لقول اجلمهور كابن
�شريح ،وابن �سفيان ،و�صاحب العنوان :هو اهلل �أكرب من غري زيادة التهليل
وال التحميد لكل من البزِّي وقنبل فتقول :اهلل �أكرب ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
وروى �آخرون عنهما زيادة التهليل قبل التكبري فتقول :ال �إله �إالَّ اهلل واهلل �أكرب
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم قال احل�سن بن احلباب� :س�ألت البزي عن التكبري كيف
هو فقال :ال �إله �إالَّ اهلل واهلل �أكرب ،وقطع به العراقيون من طريق ابن جماهد،
وزاد بع�ضهم لهما التحميد بعد التكبري فتقول :ال �إله �إالَّ اهلل واهلل �أكرب وهلل
احلمد ب�سم اهلل الرحمن الرحيم»(.)1
قال ابن اجلزري�« :أما �صيغته فلم يختلف عن �أحد ممن �أثبته �أن لفظه
«اهلل �أكرب» .ولكن اختلف عن البزي وعمن رواه عن قنبل يف الزيادة عليه،
البزي ،فروى اجلمهور عنه هذا اللفظ بعينه من غري زيادة ،وال نق�ص
ف�أما ّ
َ
فيقول «اهلل �أكرب ...ب�سم اهلل الرحمن الرحيم } ُّ
والضَحى{ �أو }أمَلْنَْشَرْح{.
وروي التهليل من قبل التكبري ،ولفظه «ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل �أكرب».وهذه طريق
ابن احلباب عن البزِّي من جميع طرقه.
وقد روي عن البزِّي �أنه ُ�سئل عن التكبري كيف هو فقال« :ال �إله �إالَّ اهلل،
()2
واهلل �أكرب» .وقد روى الن�سائي يف �سننه الكربى ب�إ�سناد �صحيح عن الأغر
قال� :أ�شهد على �أبي هريرة و�أبي �سعيد �أنهما �شهدا على النبي (�صلى اهلل عليه
 -1غيث النفع يف القراءات ال�سبع ،للبناء الدمياطي�( ،ص.)630
 -2هو :الأغر بن ي�سار املزين ويقال اجلهني من املهاجرين روى له م�سلم و�أحمد و�أبوداود والن�سائي  ،قال �أبونعيم  :رجل من مزينة
كانت له �صحبة مع ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) .ينظر :الإ�صابة البن حجر( .)196/1
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و�سلم) و�أنا �أ�شهد عليهما �أنه قال�« :إن العبد �إذا قال :ال �إله �إالَّ اهلل واهلل �أكرب
�صدقه ربه»(.)1
و�أي�ضاً نقل بع�ض �أئمة القراءة التكبري لل�سو�سي مع وجه الب�سملة  ،لأن
راوي التكبري عنه وهو ابن حب�ش مل يرو عن ال�سو�سي �سوى الب�سملة ،وروي
�أي�ضاً التكبري عن كل من القراء يف �أول كل �سورة وهو �أي�ضاً مع وجه الب�سملة
حتى حلمزة لو قرئ له به  ،لأنه ينوي الوقف في�صري مبتدئاً به و�إذا ابتدئ
وجبت الب�سملة(.)2
ثم اختلف ه�ؤالء الآخذون بالتهليل مع التكبري عن ابن احلباب(:)3
فرواه جمهورهم كذلك باللفظ املتقدم .وزاد بع�ضهم على ذلك
لفظ« :وهلل احلمد» .فقالوا «:ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل �أكرب ،وهلل احلمد».
و�أما قنبل فقطع له جمهور من روى التكبري عنه من املغاربة بالتكبري
فقط .والأكرثون من امل�شارقة على التهليل ،وهو قول «ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل
�أكرب» .حتى قطع له به العراقيون من طريق ابن جماهد .وقال الداين« :الوجهان
يعني التهليل مع التكبري
والتكبري وحده عن البزي وقنبل �صحيحان جيدان م�شهوران
م�ستعمالن»(.)4
وخال�صة الأمر �أن للتكبري ثالث �صيغ:
ال�صيغة الأوىل« :اهلل �أكرب» .وهي ال�صيغة الأ�شهر املتفق عليها.
ال�صيغة الثانية« :ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل �أكرب» .وهي مروية عن البزي وقنبل.
-1

-2
-3
-4

اجلامع املخت�صر من ال�سنن عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،للإمام �أبي عي�سى الرتمذي �أبواب الدعوات ،باب :ما يقول العبد
�إذا مر�ض ،رقم احلديث ( ،)492/5( ،)3430وال�سنن الكربى ،للإمام الن�سائي  ،كتاب :عمل اليوم والليلة ،باب :ما يقول �إذا
انتهى �إىل قوم فجل�س �إليهم ،رقم احلديث ( ،)95/6( ،)10180وال�سنن ،البن ماجه القزويني،وكتاب :الأدب ،باب :ف�ضل «ال �إله
�إ َّال اهلل» ،رقم احلديث ( ،)1264/2( ،)3794وامل�سند ،لأبي يعلى املو�صلي ،حتقيق� :إر�شاد احلق الأثري ،رقم احلديث (،)6154
( ،)14/11والإح�سان برتتيب �صحيح ابن حبان ،ترتيب :البن ُب ْل َبان الفار�سي ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،كتاب :الرقائق ،باب:
الأذكار ،رقم احلديث ( ،)131/3( ،)851وامل�ستدرك ،للحاكم ،كتاب :الإميان ،باب :ف�ضيلة �شهادة ال �إله �إ َّال اهلل،)5/1( ،
و�صححه احلاكم ووافقه الذهبي .وقال الرتمذي« :هذا حديث ح�سن غريب».
�شرح طيبة الن�شر البن الناظم (.)1130/2
�شعب الإميان ،للبيهقي.)428/3( ،
الن�شر يف القراءات الع�شر ،البن اجلزري )433-430/2( ،خمت�ص ًرا.
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ال�صيغة الثالثة« :ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل �أكرب ،واحلمد هلل» .ووردت � ً
أي�ضا عن البزي
عن ابن كثري.
ومن متام احلديث يف �صفة التكبري الكالم يف �أوجه الف�صل والوقف
معه ،مبعنى �أن القارئ �إذا اختار التكبري عند ختم امل�صحف ف�إنه يكون �أمام
عدة �أوجه تخت�ص بالو�صل والوقف بني ال�سورة والتكبري والب�سملة وال�سورة
التالية.
قال يف «الكنز يف القراءات الع�شر»« :ويجوز فيه باعتبار و�صله
وف�صله �سبعة �أوجه:
�أولها� :أن يوقف على ال�سورة ثم يبتد�أ به مو�صوال بالت�سمية وتو�صل
الت�سمية بال�سورة التي بعدها.
والثاين� :أن يو�صل بال�سورة ويوقف عليه ثم يبتد�أ بالب�سملة مو�صولة مبا
بعدها.
والثالث� :أن يو�صل بال�سورة والب�سملة وتو�صل الب�سملة مبا بعدها.
والرابع� :أن يو�صل بال�سورة ثم يوقف عليه ثم على الب�سملة ويبتد�أ مبا
بعدها.
واخلام�س� :أن يوقف على ال�سورة ثم عليه ويبتد�أ بالب�سملة مو�صولة مبا
بعدها.
وال�ساد�س� :أن يوقف على ال�سورة ويبتد�أ به مو�صوال بالب�سملة ثم يوقف عليها
ويبتد�أ مبا بعدها.
وال�سابع :فهو �أن يوقف على ّ
كل واحد من ال�سورة والتكبري والب�سملة،
وال يجوز الوقف على الب�سملة بعد و�صلها به وقد و�صل
بال�سورة»(.)1
وتف�صيل الأوجه ال�سبعة على النحو التايل:
 -1الكنز يف القراءات الع�شر ،لأبي حممد عبد اهلل بن عبد امل�ؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن على بن املبارك التاجر الوا�سطي ،
(.)398/2
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الأول :و�صل التكبري ب�آخر ال�سورة والقطع عليه وو�صل الب�سملة ب�أول ال�سورة.
هّ
اللِ َّالرمَْحِن َّالرِح ِيم{ ،وهذا الوجه الأول الذي
دْث{ اهلل �أكرب }بِْسِم
وهو }َفَح ِّ
اختاره �أبو احل�سن طاهر بن غلبون وقال« :هو الأِ�شهر اجليد ،وبه قر� ُأت ،وبه
�آخذ» .ون�ص عليه �أبو عمرو الداين ومل يذكر يف مفرداته �سواه ،وهو �أحد
اختياراته التي ن�ص عليها يف كتبه ،ون�ص عليه � ً
أي�ضا �أبو احل�سن ال�سخاوي و�أبو
�شامة و�سائر ال�شراح ،وهو ظاهر كالم ال�شاطبي.
الثاين :و�صل التكبري ب�آخر ال�سورة والقطع عليه ،والقطع على الب�سملة وهو
هّ
ث{ اهللُ �أكرب }بِْسِم
اللِ َّالرمَْحِن َّالرِح ِيم •َأمَلْنَْشَرْحلََك َصْدَرَك { [ال�شرح.]1/
}َفَح ِّ
دِْ
ن�صَّ عليه �أبو مع�شر يف «تلخي�صه» ونقله عن اخلزاعي عن البزي .ون�صَّ عليه
� ً
أي�ضا �أبو عبد اهلل الفا�سي و�أبو �إ�سحاق اجلعربي يف �شرحيهما وابن م�ؤمن( )1يف
«كنـزه».
وهذان الوجهان جاريان على قواعد من �أحلق التكبري ب�آخر ال�سورة
ن�صا� ،إالَّ �أن ظاهر كالم مكي يف تب�صرته منعهما م ًعا ف�إنه
و�إن مل يذكرهما ًّ
قال« :وال يجوز الوقف على التكبري دون �أن ي�صله بالب�سملة ثم ب�أول ال�سورة
امل�ؤتنفة» .فيظهر من هذا اللفظ منع هذين الوجهني ،وهو خمالف ملا اقت�ضاه
كالمه حيث قال�« :أو ً
ال يكرب من خامته } ُّ
والضَحى{ �إىل �آخر القر�آن مع خامتة كل
�سورة ،وكذلك �إذا قر�أ} :قُْلَأُع ُ
َّاس{ [النا�س ،]1/ف�إنه يكرب ويب�سمل».
ب الن ِ
وذبَِر ِّ
ف�إن ظاهره �أن التكبري لآخر ال�سورة وال �سيما وقد �أثبته يف �أخر النا�س .وهذا
م�شكل من كالمه ،ف�إنه لو كان قائ ًال ب�أن التكبري لأول ال�سورة ،لكان من ُعه لهما
ظاه ًرا(.)2
الثالث  :وهو على تقدير كون التكبري لأول ال�سورة ويتمثل يف قطعه عن �آخر
ال�سورة وو�صله بالب�سملـــــــة وو�صل الب�سملة ب�أول ال�سورة الآتيـــــــة وهــــــو
 -1هو :عبداهلل بن عبدامل�ؤمن بن الوجيه هبة اهلل جنم الدين �أبو حممد الوا�سطي الأ�ستاذ العارف املحقق الثقة � ،أ َّلف كتاب الكنز يف
القراءات الع�شر جمع فيه لل�سبعة بني ال�شاطبية والإر�شاد ثم نظمه يف كتاب �سماه الكفاية على طريق ال�شاطبية  ،تويف �سنة 740هـ
بالعراق  .ينظر :غاية النهاية البن اجلزري( .)429/1
 -2الن�شر ،البن اجلزري ،)433 ،432/2( ،والزيادة والإح�سان يف علوم القر�آن ،للإمام حممد بن �أحمد بن عقيلة املكي ،حتقيق :حممد
�صفاء بن �شيخ �إبراهيم حقي و�آخرين (.)398/3
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هّ
رب} ،بِْسِم
اللِ َّالرمَْحِن َّالرِح ِيم •َأمَلْنَْشــــَرْحلََك َصْدَرَك{ [ال�شرح.]1/
}َفَحـــ ِّدِْث{ اهلل �أك ُ
وكذلك �أبو احل�سن بن فار�س يف جامعه ،وهو اختيار �أبي العز القالن�سي
واحلافظ �أبي العالء فيما نقله عنهم ابن م�ؤمن يف «الكنز» ،وهو مذهب �سائر
من جعل التكبري لأول ال�سورة .وذكره �صاحب التجريد و�صاحب التي�سري
عن بع�ض �أهل الأداء(.)1
الرابع :وهو قطع التكبري عن �آخر ال�سورة وو�صله بالب�سملة وال�سكت على
هّ
ث{ اهلل �أكرب} ،بِْسِم اللِ
الب�سملة ،ثم االبتداء ب�أول ال�سورة وهوَ} :فَح ِّ
دِْ
َّالرمَْحِن َّالرِح ِيم •َأمَلْنَْشَرْحلََك َصْدَر َك{ [ال�شرح .]1/ن�ص عليه الفا�سي يف �شرحه،
ومنعه اجلعربي وال وجه ملنعه �إالَّ على تقدير �أن يكون التكبري لآخر ال�سورة،
و�إال فعلى �أن يكون لأولها ال يظهر ملنعه وجه؛ �إذ غايته �أن يكون كاال�ستعاذة،
وال �شك يف جواز و�صلها بالب�سملة وقطع الب�سملة عن القراءة(.)2
اخلام�س :وهو و�صل اجلميع� .أي :و�صل التكبري ب�آخر ال�سورة والب�سملة به
هّ
َ
الرمَْ
يم • أمَلْنَْشَرْح
ح
الر
ن
ح
الل
ث{ اهلل �أكرب} ،بِْسِم
ِ
وب�أول ال�سورة وهوَ} :فَح ِّ
دِْ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
لََك َصْدَرَك{ [ال�شرح .]1/ن�ص عليه الداين وال�شاطبي وال�شراح ،وذكره يف
«التجريد» ،وهو اختيار �صاحب «الهداية» ،ونقله يف «املبهج» عن البزِّي من
طريق اخلزاعي.
ال�ساد�س :وهو قطع التكبري عن �آخر ال�سورة وعن الب�سملة وو�صل الب�سملة
هّ
حيم •َأمَلْنَْشَرْحلََ
َ
مْ
ك
الر
ن
ح
الر
الل
ث{ اهلل �أكرب} ،بِْسِم
ِ
ب�أول ال�سورة وهوَ} :فَح ِّ
دِْ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َصْدَرَك{ [ال�شرح.]1/ن�صَّ عليه �أبو مع�شر يف «التلخي�ص» ،واختاره املهدوي
ون�صَّ عليه � ً
أي�ضا ابن م�ؤمن.
ال�سابع :قطع اجلميع� .أي :قطع التكبري عن ال�سورة املا�ضية وعن الب�سملة وقطع
هّ
َ
مْ
يم
ح
الر
ن
ح
الر
الل
ث{ اهلل �أكرب} ،بِْسِم
ِ
الب�سملة عن ال�سورة الآتية وهوَ} :فَح ِّ
دِْ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
•َأمَلْنَْشَرْحلََك َصْدَرَك{ [ال�شرح .]1/ويظهر هذا الوجه من كالم �أبي عمرو الداين
 -1الن�شر ،البن اجلزري ،)433/2( ،والزيادة والإح�سان ،البن عقيلة.)398/3( ،
 -2الن�شر ،البن اجلزري ،)433/2( ،والزيادة والإح�سان ،البن عقيلة.)398/3( ،
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يف حيث قال« :ف�إن مل تو�صل يعني الت�سمية بالتكبري جاز القطع عليها»(.)1
وذلك بعد �أن قدم جواز القطع على التكبري ،ثم ذكر القطع على �آخر ال�سورة،
فكان هذا الوجه كالن�ص من كالمه .ون�ص عليه ابن م�ؤمن يف «الكنز» ،وكل
من الفا�سي واجلعربي يف ال�شرح ،وهو ظاهر من كالم ال�شاطبي .ولكن ظاهر
كالم مكي املتقدم منعه ،وهو �صريح ن�صه يف «الك�شف» حيث منع يف وجه
الب�سملة بني ال�سورتني قطعهما عن املا�ضية(.)2
وللقارئ القراءة مبا �شاء من هذه الأوجه ال�سبعة غري � ّأن املختار الأول
ل ّأن التكبري ذكر م�شروع يف �أوائل ال�سور .واختار الثاين والثالث من قال �إنه
ال�سور على ثالثة �أق�سام :م�ضموم ومفتوح
م�شروع يف �أواخرها ،و�أواخر ّ
و�ساكن.
ف�إذا و�صل التكبري بها بقي ال�ضم والفتح على حاله وك�سر ال�ساكن �سواء
املنون �أو انفتح �أو انك�سر ووجب حذف
�أكان تنوينا �أم غري تنوين و�سواء �ضم ّ
واو ال�صلة و�ألف الو�صل يف ا�سم اهلل تعاىل .فاملفتوح يف ثالث �سور وهي:
التني ،واملاعون ،والفلق ،وامل�ضموم يف ثالث �سور وهن :البينة ،والزلزلة،
ال�سور ،وجملته ت�سع ع�شرة �سورة(.)3
والكوثر ،وال�ساكن يف ما بقي من ّ
املطلب الثاين
مو�ضع التكبري
�أما فيما يخ�ص مو�ضع التكبري ،واملق�صود به بداية ال�سور التي يكرب فيها
القارئ ونهايتها ،فقد اختلف � ً
أي�ضا مثبتوه من �أي مو�ضع يبتد�أ به و�إىل �أين
ينتهي ،بناء منهم على �أنه هو لأول ال�سورة �أو لآخرها.
ومثار هذا اخلالف �أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ملا قر�أ عليه جربيل
�سورة } ُّ
والضَحى{ كرب ثم �شرع يف قراءتها ،فهل كان تكبريه خلتم قراءة
جربيل فيكون لآخر ال�سورة �أو لقراءته فيكون لأول ال�سورة:
 -1جامع البيان ،للداين.)1753/4( ،
 -2الن�شر ،البن اجلزري ،)435/2( ،والزيادة والإح�سان ،البن عقيلة.)400/3( ،
 -3الكنز يف القراءات الع�شر ،لأبي حممد عبد اهلل بن عبد امل�ؤمن (.)398/2
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 فذهب جماعة -كالداين� -إىل �أن ابتداءه لآخر } ُّوالضَحى{ وانتهاءه �آخر
النا�س( .)1قال �أبو عمرو الداين« :كان ابن كثري والبزِّي وغريهما يكبرّ يف
ال�صالة والعر�ض من �آخر �سورة } ُّ
والضَحى{ مع فراغه من كل �سورة �إىل
برب النا�س ف�إذا كبرّ يف �آخر النا�س قر�أ بفاحتة الكتاب خم�س
�آخر قل �أعوذ ّ
ُ
�آيات من �أول �سورة البقرة �إىل قولهَ} :وأولَئَِ
ك ُهُم املُْفلُِح َ
ون{ [البقرة ]5/ثم
دعا بدعاء اخلتمة»(.)2
 وذهب �آخرون �إىل �أن ابتداءه من �أول �سورة }َأمَلْنَْشَرْح{ [ال�شرح.]1/ وقال �آخرون :هو من �أول } ُّوالضَحى{ .وكال الفريقني يقول انتها�ؤه �أول
�سورة النا�س.
ومل يقل �أحد �أن ابتداءه من �أول ال�سورة ومنتهاه �آخر النا�س ،ومن �أوهمت
عبارته خالف هذا فكالمه م�ؤول �أو مردود وكذا مل يقل �أحد �إن ابتداءه
من �آخر الليل ،ومن �أطلقه ف�إمنا يريد به �أول } ُّ
والضَحى{(.)3
قال ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي« :اختلف العلماء يف مو�ضع ابتداء التكبري وانتهائه:
 فذهب فريق �إىل �أن ابتداءه من �أول �سورة} ُّوالضَحى{ ،وانتهاءه �أول
�سورة النا�س.
 وذهب فريق �آخر �إىل �أن ابتداءه من �آخر } ُّوالضَحى{ وانتهاءه �آخر
النا�س.
و�أ�صل هذا اخلالف� :أن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ملا قر�أ عليه
جربيل �سورة } ُّ
والضَحى{ كبرَّ عقب فراغ جربيل من قراءة هذه ال�سورة ،ثم
قر�أها هو .فهل كان تكبريه (�صلى اهلل عليه و�سلم) لقراءته هو �أو خلتم قراءة
جربيل؟.
 ذهب فريق �إىل الأول وهو �أن تكبريه (�صلى اهلل عليه و�سلم) كان لقراءةنف�سه ،وهذا الفريق هو الذي يرى �أن ابتداء التكبري �أول �سورة } ُّ
والضَحى{
 -1غيث النفع يف القراءات ال�سبع  ،لل�صفاق�سي.)630/1( ،
 -2جامع البيان يف القراءات ال�سبع ،لأبي عمرو الداين.)1738/4( ،
 -3غيث النفع يف القراءات ال�سبع ،لل�صفاق�سي.)630/1( ،
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وانتها�ؤه �أول �سورة النا�س.
 وذهب فريق �إىل الثاين وهو �أن تكبريه (�صلى اهلل عليه و�سلم) كان خلتمقراءة جربيل ،وهذا الفريق هو الذي يرى �أن ابتداءه �آخر } ُّ
والضَحى{
وانتهاءه �آخر النا�س.
ومن هنا تعلم �أن اخلالف يف ابتداء التكبري وانتهائه مبني على اخلالف
يف تكبري النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) :هل كان لبدء قراءته �أم خلتم قراءة
جربيل؟ فمن ذهب �إىل �أن تكبريه (�صلى اهلل عليه و�سلم) لبدء قراءته يرى
�أن ابتداء التكبري �أول } ُّ
والضَحى{ وانتهاءه �أول النا�س .ومن ذهب �إىل �أن
تكبريه خلتم قراءة جربيل يرى �أن ابتداءه �آخر } ُّ
والضَحى{ وانتهاءه �آخر
النا�س.
هذا ومل يذهب �أحد �إىل �أن ابتداء التكبري من �آخر الليل .و�أما قول
ال» .فاملراد به� :أول } ُّ
ال�شاطبي« :وبع�ض له من �آخر الليل و�ص ً
والضَحى{ كما
بينه ُ�شرَّاح كالمه»(.)1
وقال يف «غيث النفع»« :ف�إن قلت :ما ذكرت �أنه مثار اخلالف حجة
للقائلني �أنه من �أول } ُّ
والضَحى{ �أو من �آخرها وما حجة من قال �إنه من �أول
�أمل ن�شرح ،قلت :هذا وارد ومل �أر من تعر�ض له �صريحاً �إالَّ املحقق و�أجاب
عنه ب�أن قال :يحتمل �أن يكون احلكم الذي ل�سورة } ُّ
والضَحى{ ان�سحب
لل�سورة التي تليها وجعل حكم ما لآخر } ُّ
والضَحى{ لأول }َأمَلْنَْشَرْح{.
ويحتمل �أنه ملا كان ما ذكر فيها من النعم عليه (�صلى اهلل عليه و�سلم) هو من
متام تعداد النعم عليه ف�أخر �إىل انتهائه ،فقد روى ابن �أبي حاكم ب�إ�سناد جيد
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل تعاىل�« :س�ألت ربي م�سالة
وددت �أين مل �أكن �س�ألته ،قلت :قد كانت قبلي �أنبياء منهم من �سخرت له
الريح ،ومنهم من كان يحيي املوتى .قال :يا حممد �أمل �أجدك يتي ًما ف�آويتك؟
 -1البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدرة ،لل�شيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القا�ضي ،ويليه:
القراءات ال�شاذة وتوجيهها من لغة العرب للم�ؤلف � ً
أي�ضا�( ،ص .)352
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قلت :بلي يا رب .قال� :أمل �أجدك �ضا ًّال فهديتك؟ قلت :بلي يا رب .قال:
�أمل �أجدك عائ ًال ف�أغنيتك؟ قلت :بلي يا رب .قال� :أمل �أ�شرح لك �صدرك؟
�أمل �أرفع لك ذكرك؟ قلت :بلي يا رب»( .)1فكان التكبري عند نهاية ذكر النعم
�أن�سب ،ويحتمل �أن يكون يف هذه ال�سورة من اخل�صي�صة التي ال ي�شاركه
َالََ
ك
فيها غريه ،وهو رفع ذكره (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،حيث يقولَ} :وَرَفْعن
ذْ
ِكَرَك{ [ال�شرح .]4/قال جماهد :ال �أذكر �إالَّ ذكرت ،معنى �أ�شهد �أن ال �إله �إالَّ اهلل
�أ�شهد �أن حممدً ا ر�سول اهلل(.)2
فالأظهر �أن مو�ضع التكبري هو نهاية �سورة } ُّ
والضَحى{ و�أول �سورة
}َأمَلْنَْشَرْح{ .ي�ؤيد ذلك ما رواه ابن �أبي حامت ب�إ�سناد جيد عن ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما �أن التكبري كان بعد تعدد نعم اهلل تعاىل على نبيه (�صلى اهلل عليه
فرحا مبا �أعطاه اهلل من
و�سلم) ،ولذلك كرب النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ً
النعم .وكذلك حديث �أبي �سعيد اخلدري و�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنهما
ت�ؤكد على �أن اهلل تعاىل قد �أعطى ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) من املقام
واملنزلة العالية ورفع ذكره بني �أهل ال�سماوات والأر�ض وال يُذكر ا�سم املوىل
(عزوجل) �إالَّ ويُذكر معه ا�سم النبي الكرمي (�صلى اهلل عليه و�سلم).
ولكن ي�شكل على ذلك قول الإمام ال�شاطبي :وقال به البزي من �آخر
ال�ضحىوبع�ض له من �آخر الليل و�صال( ،)3فهذا ت�صريح منه ب�أن هناك قول
�سائغ بجواز بدء التكبري من �آخر �سورة الليل� ،أي �أول �سورة ال�ضحى.
قال ابن اجلزري« :وملا ر�أى بع�ض ال�شراح قوله هذا م�شك ًال قال :مراده
بالآخر يف املو�ضعني �أول ال�سورتني� ،أي� :أول }َأمَلْنَْشَرْح{ و�أول } ُّ
والضَحى{
ال رواية من رواه من �آخر } ُّ
وهذا فيه نظر؛ لأنه يكون بذلك مهم ً
والضَحى{
وهو الذي يف التي�سري ،والظاهر �أنه �سوى بني الأول والآخر يف ذلك ،وارتكب
 -1املعجم الكبري ،للطرباين ،)455/11( ،رقم ( .)12289قال الهيثمي يف جممع الزوائد ،بتحرير احلافظني العراقي وابن حجر
(« :)253/8فيه عطاء بن ال�سائب ،وقد اختلط».
 -2غيث النفع ،لل�صفاق�سي�( ،ص ،)630والن�شر ،البن اجلزري.)408/2( ،
 -3اللآلئ الفريدة يف �شرح الق�صيدة ،للإمام �أبي عبد اهلل حممد بن احل�سن بن حممد الفا�سي.)490/3( ،
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يف ذلك املجاز و�أخذ بالالزم يف اجلواز ،و�إال فالقول ب�أنه من �آخر الليل حقيقة
مل يقل به �أحد .قال ال�شراح :قول ال�شاطبي «وبع�ض له» �أي :للبزي ،و�صل
التكبري من �آخر �سورة }َوَّالليِْل{ يعني :من �أول ال�ضحى .قال �أبو �شامة :هذا
الوجه من زيادات هذه الق�صيدة ،وهو قول �صاحب «الرو�ضة» ،قال :وروى
البزي التكبري من �أول �سورة } ُّ
والضَحى{ انتهى .و�أما الهذيل
ف�إنه قال :ابن ال�صباح وابن بقرة يكربان من خامتة }َوَّالليِْل{.
قلت :ابن ال�صباح هذا هو حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن ال�صباح
وابن بقرة هو �أحمد بن حممد بن عبد الرحمن بن هارون املكيان م�شهوران
من �أ�صحاب قنبل ،وهما ممن روى التكبري من �أول ال�ضحى كما ن�ص عليه ابن
�سوار و�أبو العز ،وغريهما ،وهذا الذي ذكروه من �أن املراد ب�آخر الليل هو
�أول ال�ضحى متعني �إذ التكبري �إمنا هو نا�شئ عن الن�صو�ص املتقدمة والن�صو�ص
املتقدمة دائرة بني ذكر ال�ضحــى و�أول }َأمَلْنَْشـــــــَرْح{ مل يذكر يف �شيء منها
}َوَّالليِْل{ .ف ُعلم �أن املق�صود بذكر �آخر الليل هو �أول ال�ضحى كما حمله �شراح
كالم ال�شاطبي .وهو ال�صواب بال �شك ،واهلل �أعلم»(.)1
�أما انتهاء التكبري:
 فمذهب جمهور املغاربة وبع�ض امل�شارقة وغريهم �إىل �أن انتهاء التكبري�آخر �سورة النا�س.
 وذهب جمهور امل�شارقة �إىل �أن انتهاءه �أول �سورة النا�س ،وال يكرب يف�آخر النا�س(.)2
والوجهان مبنيان على م�س�ألة التكبري هل هو لأول ال�سور �أم لآخرها؟
فمن ذهب �إىل �أنه لأول ال�سورة مل يكرب يف �آخر النا�س� ،سواء �أكان ابتداء
التكبري عنده من �أول }َأمَلْنَْشَرْح{ �أو من �أول }َو ُّ
الضَحى{ من جميع ما ُذكر
�أعني الذين ن�صوا على التكبري من �أول �إحدى ال�سورتني املذكورتني  ،ومن
 -1الن�شر يف القراءات الع�شر ،البن اجلزري.)419/2( ،
 -2الن�شر ،البن اجلزري.)420/2( ،
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جعل االبتداء من �آخر }َو ُّ
الضَحى{ كبرَّ يف �آخر النا�س من جميع من ذكرنا
�أعني الذين ن�صوا على التكبري من �آخر ال�ضحى .هذا هو ف�صل النزاع يف
هذه امل�س�ألة(.)1
قال ابن اجلزري« :ومن وجد يف كالمه خالف ذلك ،ف�إمنا هو بناء على
غري �أ�صل �أو مراده غري ظاهره ،ولذلك اختلف يف ترجيح كل من الوجهني،
فقال احلافظ �أبو عمرو( :)2والتكبري من �آخر }َو ُّ
الضَحى{ بخالف ما يذهب
�إليه قوم من �أهل الأداء من �أنه من �أولها»( " .)3وكذلك انقطاع التكبري �أي�ضاً يف
�آخر �سورة النا�س بخالف ما ي�أخذ به بع�ض �أهل الأداء من انقطاعه يف �أولها
بعد انق�ضاء �سورة الفلق"(.)4
وقال احلافظ �أبو العالء ":كبرَّ البزِّي  ،وابن فليح  ،وابن جماهد عن
قنبل من فاحتة وال�ضحى وفواحت ما بعدها من ال�سور �إىل �سورة النا�س  ،وكبرَّ
العمري والزينبي وال�سو�سي من فاحتة �أمل ن�شرح �إىل خامتة النا�س"(.)5
قال ابن الباذ�ش ":ذكر الأهوازي �أن النقا�ش كان ي�أخذ بالتكبري من �أول
وال�ضحى  ،وقال �أبو الف�ضل اخلزاعي :قر�أت من طريق اللهبي و�أبي ربيعة من
طريق الرزَّاز بالتكبري من خامتة }والليل{ .قال �أبو جعفر :والي�ؤخذ بهذا"(.)6
قلت :ويف رواية بكار عن ابن جماهد �إثبات التكبري بني النا�س والفاحتة.
قال �أبو القا�سم :مل ي�أت به عن ابن جماهد غريه  ،وقال ابن �شريح  :ال يكرب عند
انق�ضاء(النا�س) الب َّتة ،وما رواه َّبكار �شي ٌء انفرد به(.)7
قال ابن اجلزري " :واملذهبان �صحيحان ظاهران ال يخرجان عن
الن�صو�ص املتقدمة  ،و�أما قول �أبي �شامة � َّإن فيه مذهباً ثالثاً وهو �أن التكبري ذكر
�صريحا .و�إن كان �أخذه
م�شروع بني كل �سورتني .فال �أعلم �أحدً ا ذهب �إليه
ً
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

املرجع ال�سابق.)420/2( ،
جامع البيان ،للداين.)1753/4( ،
الن�شر ،البن اجلزري.)420/2( ،
املرجع ال�سابق.
الن�شر  ،البن اجلزري( .)421/2
الإقناع يف القراءات ال�سبع البن الباذ�ش (817/2ـ.)818
الإقناع يف القراءات ال�سبع البن الباذ�ش (816/2ـ.)817
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من الزم قول من قطعه عن ال�سورتني �أو و�صله بهما ،ف�إن ذلك يتخرج على
كل من املذهبني ،كما لو كان �أحد ذهب �إىل ما ذكره �أبو �شامة لكان التكبري
على مذهبه ً
�ساقطا �إذا ُقطعت القراءة على �آخر �سورة� ،أو ا�ست�ؤنفت �سورة
وق ًتا ما ،وال قائل بذلك ،بل ال يجوز يف رواية من يكرب»(.)1
قال الأهوازي " :والتكبري عند �أهل مكة يف �آخر القر�آن �سنة م�أثورة
ي�ستعملونه يف قراءتهم يف الدرو�س وال�صالة انتهى .وكان بع�ضهم ي�أخذ به
يف جميع �سور القر�آن  ،وذكر احلافظ �أبو العالء الهمداين والهذيل عن �أبي
الف�ضل اخلزاعي قال الهذيل  :وعند الدينوري كذلك يكرب يف �أول كل �سورة
ال يخت�ص بال�ضحى وغريها جلميع القراء"(.)2
وخال�صة القول� :إن القراء اختلفوا يف مو�ضع بداية التكبري ونهايته.
• ف�أما �أوله  - :فقال بع�ضهم� :إنه من بداية �سورة } ُّ
والضَحى{.
 وقال �آخرون� :إنه من بداية �سورة ال�شرح.		
• و�أما نهايته - :فقال بع�ضهم :يف �أول �سورة النا�س.
 وقال �آخرون :يف نهايتها فيكرب بعد انتهائها ،وهو يف كلذلك �سنة عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،و�إن ترجحت
بع�ض الوجوه على الوجوه الأخرى.
خامتة البحث
بذلت
تناول هذا البحث «م�شروعية التكبري يف ختم امل�صحف» ،وقد ُ
ق�صارى جهدي يف تتبع الأحاديث والآثار يف حمل البحث للو�صول �إىل
تو�صلت �إىل عدد من
احلكم ال�شرعي مل�س�ألة التكبري عند ختم امل�صحف ،وقد
ُ
النتائج البحثية �أثناء عملي� ،أريد �أن �أ�سجلها يف النقاط التالية:
 -1الن�شر ،البن اجلزري .)421/2( ،وكذلك انظر� :شرح طيبة الن�شر البن الناظم).)1129/2
 -2الن�شر ،البن اجلزري.)410/2( ،
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	-1التكبري عند ختم امل�صحف �سنة متواترة �أجمع القراء على قبولها وجتويز
العمل بها.
 -2دل على م�شروعية التكبري عند ختم امل�صحف العديد من الآثار عن
النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والتابعني.
	-3اختلف القراء يف �صيغة التكبري ،والأ�شهر منها �صيغة اهلل �أكرب ،وقد ورد
فيه �صيغتان الأوىل« :ال �إله �إالَّ اهلل ،واهلل �أكرب» ،والثانية« :ال �إله �إالَّ اهلل
واهلل �أكرب واحلمد هلل».
 -4نقل عن القراء يف مو�ضع بداية التكبري وانتهائه عدة �أقوال �أنه يبد�أ من
�أول ال�ضحى ،والثاين �أنه يبد�أ من �أول �سورة ال�شرح� ،أما انتها�ؤه فروي
انتها�ؤه عند �أول �سورة النا�س ،وروي انتها�ؤه عند �آخرها.
 -5للو�صل والوقف يف حالة التكبري �سبعة �أوجه ف�صلها علماء القراءة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني .
فهر�س امل�صادر واملراجع
� -1إبراز املعاين من حرز الأماين يف القراءات ال�سبع ،للإمام عبد الرحمن
بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم املعروف بـ«�أبي �شامة» الدم�شقي ال�شافعي،
حتقيق� :إبراهيم عطوة عو�ض ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة.
	-2الإتقان يف علوم القر�آن  ،للحافظ �أبي الف�ضل جالل الدين عبدالرحمن
ال�سيوطي حتقيق مركز الدرا�سات القر�آنية مبجمع امللك فهد باملدينة
املنورة  ،الطبعة الثالثة عام 1432هـ.
	-3الإح�سان برتتيب �صحيح ابن حبان ،ترتيب :الأمري عالء الدين علي بن
بُ ْل َبان الفار�سي ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
الطبعة الثانية1414 ،هـ1993 ،م.
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� -4أحكام القر�آن ،للقا�ضي حممد بن عبد اهلل �أبو بكر ابن العربي املالكي،
حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة
الأوىل.
 -5الإ�صابة يف متييز ال�صحابة للحافظ �أبي الف�ضل �أحمد بن علي بن حجر
الع�سقالين ،حتقيق الدكتور /عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي ،الطبعة الأوىل.
	-6الإقناع يف القراءات ال�سبع ،للإمام �أبي جعفر �أحمد بن علي بن �أحمد
بن خلف بن الباذِ �ش الأن�صاري ،حتقيق :د/عبد املجيد قطام�ش ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة الأوىل.
� -7أني�س الفقهاء ،لقا�سم بن عبد اهلل بن �أمري القونوي ،حتقيق� :أحمد بن عبد
الرازق الكبي�سي ،دار الوفاء ،جدة ،الطبعة الأوىل1406 ،هـ1986 ،م.
	-8البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر املتواترة من طريقي ال�شاطبية
والدرة ،لل�شيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القا�ضي ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،الطبعة الأوىل.
 -9بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للحافظ عبدالرحمن بن �أبي
بكر ال�سيوطي  ،حتقيق �أبو الف�ضل �إبراهيم  ،الطبعة الأوىل .
 -10تاج اللغة و�صحاح العربية ،لأبي ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري،
حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة
الثالثة1404 ،هـ.
 -11تقريب الن�شر يف القراءات الع�شر ،البن اجلزري ،حتقيق :عبد اهلل اخلليلي،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1423 ،هـ2002 ،م.
	-12التكبري عند ختم امل�صحف ال�شريف :مفهومه و�أحكامه بني القراء
والفقهاء ،د/حممد خالد من�صور ،جملة ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت ،املجلد ( ،)18العدد
(2003 ،)55م.
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	-13التي�سري يف مذاهب القراء ال�سبعة ،للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد بن
عثمان الداين ،حتقيق �أوتو تريزيل ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة
الثانية.
 -14جامع البيان يف القراءات ال�سبع ،للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد بن
عثمان الداين ،جامعة ال�شارقة ،الإمارات ،الطبعة الأوىل1428 ،هـ،
2007م.
	-15اجلامع املخت�صر من ال�سنن عن ر�سول اهلل ومعرفة ال�صحيح واملعلول
وما عليه العمل ،للإمام �أبي عي�سى حممد بن عي�سى بن َ�س ْو َرة الرتمذي،
حتقيق� :أحمد �شاكر وحممد ف�ؤاد عبد الباقي و�إبراهيم عطوة ،مطبعة
م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975 ،م.
	-16الزيادة والإح�سان يف علوم القر�آن ،للإمام حممد بن �أحمد بن عقيلة
املكي ،حتقيق :حممد �صفاء بن �شيخ �إبراهيم حقي و�آخرين ،مركز
البحوث والدرا�سات ،جامعة ال�شارقة ،ال�شارقة ،الطبعة الأوىل،
1427هـ2006 ،م.
	-17ال�سنن الكربى ،للإمام �أبي عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب الن�سائي،
حتقيق :د/عبد الغفار البنداري و�سيد ك�سروي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الأوىل.
	-18ال�سنن ،للحافظ �أبي عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويني ،حتقيق
وترقيم :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
1395هـ1975 ،م.
� -19سري �أعالم النبالء للإمام �شم�س الدين حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،الطبعة التا�سعة عام1413هـ ب�إ�شراف �شعيب
الأرن�ؤوط.
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� -20شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ،ملحمد بن حممد بن عمر بن
�سامل خملوف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت لبنان  ،الطبعة الأوىل
1424هـ
� -21شعب الإميان ،للحافظ �أحمد بن احل�سني البيهقي ال�شافعي ،تعليق:
حممد زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1410 ،هـ،
1990م.
 -22غاية االخت�صار  ،للحافظ �أبي العالء الهمذاين  ،ر�سالة ماج�ستري حتقيق
د /حممد �أحمد ال�شيخ �أحمد ال�شنقيطيى  ،اجلامعة الإ�سالمية باملدينة
املنورة .
 -23غيث النفع يف القراءات ال�سبع ،لعلي بن حممد بن �سامل� ،أبو احل�سن
النوري ال�صفاق�سي املقرئ املالكي ،حتقيق� :أحمد حممود عبد ال�سميع
ال�شافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1425 ،هـ،
2004م.
	-24الفروع ،للعالمة حممد بن مفلح بن حممد املقد�سي احلنبلي ،حتقيق� :أبي
الزهراء حازم القا�ضي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل،
1418هـ.
	-25القامو�س الفقهي ،ل�سعدي �أبو حبيب ،دار الفكر ،دم�شق ،الطبعة
الثانية.
	-26القامو�س املحيط ،للفريوز�آبادي ال�شريازي� ،شركة مطبعة ومكتبة
م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة ،الطبعة الثانية1371 ،هـ1952 ،م.
	-27الكنز يف القراءات الع�شر ،لأبي حممد عبد اهلل بن عبد امل�ؤمن بن
الوجيه بن عبد اهلل بن على ابن املبارك التاجر الوا�سطي املقرئ تاج
الدين ،حتقيق :خالد امل�شهداين ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل1425 ،هـ2004 ،م.
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	-28اللآلئ الفريدة يف �شرح الق�صيدة ،للإمام �أبي عبد اهلل حممد بن احل�سن
بن حممد الفا�سي ،حتقيق :عبد الرازق علي ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض،
الطبعة الأوىل.
 -29ل�سان العرب ،جلمال الدين �أبي الف�ضل حممد بن مكرم بن منظور
الأن�صاري الإفريقي ،دار �صادر ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،الطبعة
الأوىل1410 ،هـ1990 ،م.
 -30ل�سان امليزان ،للحافظ �أبي الف�ضل �شهاب الدين �أحمد بن علي بن حجر
الد َّكن،
الع�سقالين ال�شافعي ،حتقيق :دائرة املعارف النظامية ،حيدر �آباد َّ
الهند ،الطبعة الثالثة1406 ،هـ1986 ،م.
 -31جممع الزوائد ،للحافظ نور الدين الهيثمي ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ1987 ،م.
 -32جمموع الفتاوى الكربى ،ل�شيخ الإ�سالم �أبي العبا�س �أحمد بن عبد
احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن حممد
بن قا�سم ،دار الكتب العلمية ،بريوت1403 ،هـ1983 ،م.
	-33امل�ستدرك على ال�صحيحني ،للإمام احلافظ حممد بن عبد اهلل �أبي عبد
اهلل احلاكم الني�سابوري ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1411 ،هـ1990 ،م.
	-34امل�سند ،للحافظ �أبي يعلى �أحمد بن علي املو�صلي ،حتقيق� :إر�شاد احلق
الأثري ،دار القبلةُ ،ج َّدة ،وم�ؤ�س�سة علوم القر�آن ،بريوت ،الطبعة
الأوىل1408 ،هـ.
 -35م�شارق الأنوار على �صحاح الآثار ،للقا�ضي �أبي الف�ضل عيا�ض ،املكتبة
العتيقة ودار الرتاث. ،
 -36معجم امل�ؤلفني  ،لعمر ر�ضا كحالة � ،إخراج مكتب حتقيق الرتاث يف
م�ؤ�س�سة الر�سالة الطبعة الأوىل عام 1414هـ ..
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	-37املعجم الكبري ،للحافظ �أبي القا�سم �سليمان بن �أحمد بن �أيوب الطرباين،
حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي ،وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية،
اجلمهورية العراقية ،مطابع الزهراء ،املو�صل ،الطبعة الثانية1408 ،هـ،
1988م.
 -38معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار ،للإمام �شم�س الدين
حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي ال�شافعي ،حتقيق وتعليق:
ب�شار عواد معروف ،و�شعيب الأرناءوط ،و�صالح مهدي عبا�س،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ1988 ،م.
	-39الن�شر يف القراءات الع�شر ،للحافظ �أبي اخلري حممد بن ممد بن حممد
بن اجلزري الدم�شقي ،حتقيق :علي حممد ال�ضباع ،دار الكتاب العربي،
بريوت. ،
 -40نهاية القول املفيد يف علم التجويد ،لل�شيخ حممد مكي ن�صر اجلري�سي،
راجعها وقدم لها وعلق عليها :د/طه عبد الرءوف �سعد ،مكتبة ال�صفا،
القاهرة1420 ،هـ1999 ،م.
	-41النهاية يف غريب احلديث والأثر ،ملجد الدين �أبي ال�سعادات ،ابن الأثري
اجلزري ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي ،املكتبة
العلمية ،بريوت1399 ،هـ1979 ،م.
 -42هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني � .إ�سماعيل بن حممد �أمني
بن مري �سليم البغدادي  ،دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت  ،لبنان .
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عقـــود الكفـــاالت املصرفيـــة املعاصـــرة
(دراسة فقهية مقارنةخلطاب الضمان املصريف وعقد االعتماد املستندي يف املصارف اإلسالمية)
د .كمال الأمني حممد ف�ضل اهلل()1

امل�ستخل�ص
جاءت هذه الدرا�سة بعنوان :عقود الكفاالت امل�صرفية املعا�صرة
(درا�سة فقهية مقارنة خلطاب ال�ضمان امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي).
وهدفت الدرا�سة ملعرفة ماهية عقود الكفالة امل�صرفية وتطبيقاتها املعا�صرةيف
امل�صارف بغر�ض ت�أ�صيل هذه العقود والو�صول للخدمة امل�صرفية التي ي�ستفاد
منها يف تن�شيط التمويل واال�ستثمار امل�صريف ،وك�أحد البدائل ال�شرعية البديلة
للربا املحرم ،و�أهمها عقد االعتماد امل�ستندي وعقد خطاب ال�ضمان امل�صريف.
وتبدو �أهمية الدرا�سة يف �أن هذه العقود امل�صرفيةمتثل املخرج ال�شرعي لتوفري
ال�سيولة النقدية للأفراد بدي ًال عما تقدمه البنوك الربوية من الإقرا�ض الربوي
املحرم بنظام الفائدة .وتتمثل م�شكلة الدرا�سة يف تعدد خطابات ال�ضمان تبعاً
لتعدد الأغرا�ض امل�ستعملة فيها من خطابات �ضمان م�ؤقتة وخطابات �ضمان
نهائية .وافرت�ضت الدرا�سة عدة فر�ضيات من بينها� :أن حركة الت�أ�صيل ال�شرعي
تتوا�صل يف �إطار �أ�سلمة احلياة امل�صرفية ،ومن بينها �أن عقدخطاب ال�ضمان
امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي امل�صريف واللذان ميثال ال�صيغة التمويلية
حلل كثري من و�سائل التمويل امل�صرفية يف جماالت التجارة املحلية والعاملية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ابتكار وا�ستحداث �أدوات و�أ�ساليب جديدة جلذب
الودائع اال�ستثمارية ميكنها �أن تخدم هدف التوظيف متو�سط وطويل الأجل،
وتلبي بع�ض طلبات املودعني يف �إطار ال�ضوابط ال�شرعية املحددة لن�شاط هذه
امل�صارف.
 -1ا�ستاذ م�ساعد  -جامعة اجلزيرة  -ود مدين  -ال�سودان.
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مقدمــــــة
مل تتحدث كتب الفقه الإ�سالمي عن معنى االعتماد مبعناه العام،
واالعتماد امل�صريف يف االقت�صاد الإ�سالمي يكون على �شكل مال مودع
يف امل�صرف ،وبه ي�ستطيع املودع املقرت�ض �أن ي�سحب منه يف حدود مبالغ
معينة متفق عليها ،ويجوز يف بع�ض الأحيان �أن يكون املبلغ املعتمد م�ضموناً،
فالقاعدة العامة يف الفقه الإ�سالميفي جمال املعامالت املالية ب�صفة عامة
تتوقف عليها معاي�شهم وم�صاحلهم ،فعلى النا�س �أن ي�ستحدثوا من العقود
يف حدود ال�شريعة و�أ�صولها ما تدعو �إليه حاجاتهم و�شئون م�صاحلهم دون
�أن يلحقهم حرج لهذا اال�ستحداث لأن العقود ما �شرعت �إالَّ لتكون و�سيلة
لتي�سري احلاجات وطريق لنيل امل�صالح ،ولذا ف�إن امل�شرع الإ�سالمي �أباح
للنا�س ورخ�ص لهم يف العقود فا�شرتط الفقه الإ�سالمي الأمر بالوفاء بالعهود
وال�شروط واملواثيق وب�أداء الأمانة ،فالأ�صل يف الأ�شياء الإباحة مامل يرد ن�ص
بتحرمي.فاحلاجة �أ�صبحت ما�سة و�ضرورية ال�ستحداث �صيغ متويل �إ�سالمية
بديلة عن الربا .فكانت الدرا�سة ل�صور عقود الكافالت امل�صرفية املعا�صرة
لتقدميها للنا�س كبدائل �شرعية كفيلة بتحقيق الرخاء علي �ضوء الإ�سالم يف
حماولة لت�أ�صيل هذه العقود وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقانون ،وهي
خطاب ال�ضمان امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي.
�أهمية الدرا�سة:
تبدو �أهمية هذه الدرا�سة يف الآتي:
َّ .1
ظل امل�سلمون يتطلعون �إىل البديل الإ�سالمي للخدمات الربوية .فكانت
عقود الكفاالت امل�صرفية لتمثل املخرج ال�شرعي لتوفري ال�سيولة النقدية
للعمالء من الأفراد وال�شركات واحلرفني بدي ًال عما تقدمه البنوك الربوية
من الإقرا�ض الربوي املحرم بنظام الفائدة املعروف.
} {166جملة ت�أ�صيل العلوم

 .2ت�أتي �أهمية املو�ضوع من ناحيتني:
• الناحية الأوىل :نظرية :وهي تتمثل يف درا�سة عقد الكفالة امل�صريف
درا�سة فقهية �شرعية وقانونية .ودرا�سة اخلدمة امل�صرفية التي
تقدمها عقود الكفالة امل�صرفية املعا�صرة ،وهي عقود االعتماد
امل�ستندي وخطاب ال�ضمان امل�صريف ومقارنتها بال�شريعة الإ�سالمية
والقانون.
• الناحية الثانية :تطبيقية وهي تتمثل يف درا�سة اخلدمة امل�صرفية
التي تقدمها هذه العقود من �أجل الو�صول �إىل �أمرين هما:
مدى موافقتها للعقود ال�شرعية والقانونية .ومدى �إمكانية جناحها
وانت�شارها واال�ستفادة منها ك�صيغة متويل م�صرفية بديلة للربا.
�أهداف الدرا�سة:
	.1احلاجة �أ�صبحت مهمة لتقييم ملراجعة العقود امل�صرفية ملعرفة الإجراءات
امل�صرفية يف البنوك يف حماولة لت�أ�صيلها وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والقانون.
 .2عمل درا�سة كاملة لعقود الكفاالت امل�صرفية املعا�صرة ومن �أهمها خطاب
ال�ضمان امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي ،وذلك بغر�ض تكييفهما
الفقهي لتحديد موقعهما من الفقه الإ�سالمي والقانون لتحديد الق�صور
الوارد فيها والتجاوزات والإيجابيات بغر�ض مراجعة �أ�س�س ال�سالمة
الفقهية والقانونية لهذه العقود امل�صرفية.
 .3و�ضع مرا�شد فقهية لهذه ال�صيغ وفقاً لأحكام ال�شريعةوالقانون،
واال�ستفادة من النماذج املتطورة ل�صيغ اال�ستثمار ،و�إلزام البنوك يف
عملياتها ،وذلك لتفادي حدوث املخالفات ال�شرعية يف تنفيذ العمليات
امل�صرفية.
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� .4إدخال خدمات م�صرفية تت�ضمن التكافل االجتماعي املنظم وال�ضمانات
التي تهتم باجلانب الروحي واملعنوي وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
لتمثل املخرج ال�شرعي لتوفري ال�سيولة النقدية عما تقدمه البنوك الربوية
من الإقرا�ض الربوي املحرم.
�سبب اختيار الدرا�سة:
ُعد �صيغ خطابات ال�ضمان واالعتمادات امل�صرفية �صيغة بديلة م�ستحدثة
 .1ت ُّ
م�صرفية معا�صرة واجهت يف التطبيق املعا�صر كثري من امل�شاكل ،والتي
حتتاج يف الواقع العملي ملعاجلتها لتفادى الإفرازات والثغراتالتي
�صاحبت التطبيق.
� .2إيجاد �إ�ضافة علمية جديدة للمكتبة الفقهية والقانونية ولو بالقدر الي�سري
يف جمال �أحكام القوانني امل�صرفية يف معامالت البنوك مقارنة بال�شريعة
الإ�سالمية و�إخراج هذه العقود ب�شكل متكامل يعالج املو�ضوع من كل
جوانبه املختلفة ،لي�سهم يف اجلهود العملية املتعلقة ب�إحياء فقه املعامالت،
و�إعماله يف الواقع املعا�صر.
م�شكلة الدرا�سة:
تتمثل م�شكلة البحث يف �أن الدرا�سة يف قوانني امل�صارف واخلدمات
امل�صرفية التي تقدمها �أمر �شاق و�صعب ،ال�سيما من الناحية العملية التطبيقية،
فاملفرو�ض �أن تكون القواعد القانونية متنا�سقة وغري متناق�ضة فيما بينها ،و�أن
الو�صول �إىل هذا التنا�سق م�س�ألة �صعبة ،ف�إن الو�ضعية بالن�سبة للم�صارف
الإ�سالمية وقوانينها واخلدمات التي تقدمها �أ�شد �صعوبة لكونها �أنها مل تتخل�ص
من الو�ضعية التي تعمل بها البنوك التجارية باعتبارها �شركات م�ساهمة عامة.
وتتمثل م�شكلة الدرا�سة يف تتعدد خطابات ال�ضمان تبعاً لتعدد الأغرا�ض
امل�ستعملة فيها من خطابات �ضمان م�ؤقتة وخطابات �ضمان نهائية،وهنالك بع�ض
الأ�سئلة لهذه الدرا�سة يف تطبيق هذا العقد يف امل�صارف ال�سودانية من بينها:
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 .1هل تطبيق هذه العقود تطبيق �سليم يف امل�صارف الإ�سالمية بدون
انحرافات؟
 .2هل تفهم العاملني واملتعاملني هذه ال�صيغ الإ�سالمية امل�ستحدثة ك�صيغة
متويل م�صرفية بديلة للربا؟
فرو�ض الدرا�سة:
	.1الكفاالت امل�صرفية املعا�صرة �أهمها عقد االعتماد امل�ستندي وخطاب
ال�ضمان امل�صريف.فقدمت ال�شريعة الإ�سالمية تعاليم وقوانني و�أحكام
وا�ضحة ل�ضبط الأموال وطرق اكت�سابها و�إيداعها وا�ستثمارها ولها
�أ�صولها ،ولها املرونة لتطبيقها يف واقعنا املعا�صر.
 .2حركة الت�أ�صيل ال�شرعي تتوا�صل يف �إطار �آ�سلمة احلياة امل�صرفية
وت�شمل �أن�شطة وخدمات امل�صارف البديلة للربا املحرم.فكانت الكفالة
امل�صرف ّية هي املجال الكبري الذي تقوم من حيث م�ساهمتها يف التنمية
االقت�صادية.
	.3املدين قد يجد نف�سه �أمام �صعوبات مالية ال ميكن ّ
تخطيها �إالَّ عن طريق
الكفالة امل�صرف ّية .فالكفالة امل�صرف ّية ت�ؤدي �إىل تخفيف العبء عن كاهل
العميل.
	.4املمار�سة امل�صرفية امل�ضبوطة بقواعد ال�شريعة والقانون ت�ؤدي �إىل تر�سيخ
املبد�أ وتطبيق املعامالت التجارية ال�سليمة.
 .5على النا�س �أن ي�ستحدثوا من العقود يف حدود ال�شريعة و�أ�صولها ما
تدعو �إليه حاجاتهم و�شئون م�صاحلهم دون �أن يلحقهم حرج لهذه
اال�ستحداث ،لأن العقود ما �شرعت �إالَّ لت�سري احلاجات وطريق لنيل
امل�صالح ،ولذا ف�إن امل�شرع الإ�سالمي �أباح للنا�س ورخ�ص لهم يف
العقود.
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منهج وخطة الدرا�سة:
يتلخ�ص املنهج الذي �سرت عليه يف الآتي:
 .1بينت حقيقة عقد الكفالة امل�صرفية ،بعد �أن مهدت لذلك باحلديث عن
معنى الكفالة يف اللغة والفقه الإ�سالمي والقانون.فبينت موقف الفقه
الإ�سالمي والقانون من عقد الكفالة امل�صريف وذلك با�ستعرا�ضه ك�صيغة
متويل �إ�سالمية م�صرفية بديلة للربا ،و�أهم �صورها املعا�صرة خطاب
ال�ضمان امل�صريف وعقد االعتماد امل�ستندي.
 .2وقد �سرت يف بحثي على طريقة ا�ستخدام كل من املنهج اال�ستنباطي
واال�ستقرائي .هذا بالإ�ضافة �إىل جانب منهج الأ�سلوب الو�صفي
التحليلي التاريخي لبع�ض الظواهر يف �سبيل جمع وحتليل املعلومات
املتعلقة مبو�ضوع عقود الكفاالت امل�صرفية و�أهم �صورها عقد خطاب
ال�ضمان امل�صريف ،وعقد االعتماد امل�ستندي ملعرفة حقيقة هذه العقود.
وحر�صت على �أن �أكتب هذا الورقة املتوا�ضعة بلغة �سهلة ووا�ضحة
ومفهومة مراعياً يف ذلك قواعد اللغة والنحو و�سالمة الرتتيب .وهذا
جهد متوا�ضع بذلت فيه ما �أ�ستطيع من و�سع وطاقة ،ف�إن �أ�صبت من
اهلل وف�ضله ،و�إن �أخط�أت فمن �ضعفي وقلة علمي ،واهلل �أ�ساله �أن يتقبل
ذلك العمل املتوا�ضع ،و�أن يجعله خال�صا لوجهه الكرمي ،واحلمد هلل رب
العاملني.وقد ق�سمت هذه الدرا�سة لثالثة مباحث على نحو:
مفهوم عقد الكفالة.
		
	املبحث الأول:
عقد خطاب ال�ضمان امل�صريف.
		
	املبحث الثاين:
عقد االعتماد امل�ستندي.
	املبحث الثالث:
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املبحث الأول
مفهوم عقد الكفالة
�أتناول تعريف الكفالة لغ ًةوا�صطالحاً ،ويف القانون والقانون امل�صريف،
وذلك يف ثالثة مطالب على النحو التايل:
املطلب الأول
تعريف عقد الكفالة لغة وا�صطالح ًا
�أو ًال :الكفالة لغة(:)1
هي ال�ضم ،والكافل :العائل ،كفله يكفله وكفله �إياه ،والكافل :القائم
ب�أمر اليتم املربى له وهو من الكفيل ال�ضمني ،والكافل والكفيل :ال�ضامن،
�أكفلت.
ثانياً :الكفالة ا�صطالح ًا:
	اختلفت تعريفات �آراء الأئمة ،فالكفالة عند احلنفية(:)2هي �ضم ذمة
�إىل ذمة يف املطالبة مطلقاً� ،أي �ضم ذمة الكفيل �إىل ذمة الدين يف املطالبة
بنف�س �أو بدين �أو عني ونحوه ،واملالكية وال�شافعية( )3يرون كذلك �أن االلتزام
باحلق .وعرفها احلنابلة :قال �صاحب املغني وال�شرح الكبري :الكفالة هي
�ضم ذمة ال�ضامن �إىل ذمة امل�ضمون عنه يف التزام احلق ،فيثبت يف ذمتها
جمعيا ،ول�صاحبه احلق مطالبة من �شي منهما �أي يف الدين ،في�ضمن الدين
يف ذمتها جميعاً( ،)4فهذا التعريف(� :)5إن �ضم الذمة �إىل الذمة لي�س يف جمرد
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ابن منظور� ،أبى الف�ضل جمال الدين ،حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،92 /3،دار �صادر للطباعة والن�شر ،بريوت،
لبنان1375 ،هـ1956 -م.
الكا�سانى ،عالء الدين �أبو بكر م�سعود  ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .389/7 ،تعليق
على حممد معو�ض ،النا�شر حممدعلى بي�ضون، ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1297 -م مطبعة الأمام.
الديرير ،ال�شرح ال�صغري ،حا�شية ال�صاوي ،بلغة ال�سالك �إىل �أقرب امل�سالك.155/2 ،على �أقرب امل�سالك �إىل مذهب الإمام مالك،
وبالهام�ش حا�شية العالمة ال�شيخ �أحمد بن حممد ال�صاوي املالكي(ت1241هـ) :خرج �أحاديثه وفهر�سها الدكتور /م�صطفى كمال
و�صفى ،طبع على نفقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان ريئ�س دولة الأمارات ،دار املعارف مب�صر1392 ،هـ.
ابن قدامة ،املغني ،480/4 ،ال�شرح الكبري ،5/13 ،حتقيق عبد اهلل عبد املح�سن ،هجر للطباعة والن�شر والتوزيع والإعالن،
ط1415/1هـ1995-م.
د.على �أحمد ال�سالو�س ،الكفالة وتطبيقاتها املعا�صرة ،درا�سة يف الفقه الإ�سالمي مقارنا بالقانون ،معامالت املعا�صرة� ،ص،20
مكتبة الفالح ،الكويت ،ط1406/1هـ.1986.
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الطلب ،ويالحظ �أنه لي�س من �ضرورة ثبوت الدين يف ذمة الكفيل مع بقائه
يف ذمة الأ�صيل �إن برتتيب علية زيادة حق للدائن ،لأن الدين و�إن تثبت يف
ذمة الكفيل ،فال يحق لرب الدين اال�ستيفاء قيمة واحدة ما الكفيل �أو من
الأ�صيل( )1والكافل والكفيل :ال�ضامن مبعنى واحد(.)2باملال اكفال �إذا �ضمنه
�إياه( .)3فالكفالة نوعان( )4كفالة باملال وكفالة بالنف�س وت�سمى الأخرية كفالة
البدن وكفالة الوجه ،وكفالة املال :هي ان�ضمام ذمة الكفيل �إىل ذمة الكفيل
�إىل ذمة املدين الأ�صلي يف الدين.
مما تقدم الكفالة �أرى �أن :لغة هي ال�ضم ،وا�صطالحاً هي �ضم ذمة �إىل
ذمة يف املطالبة مطلقاً �أي مبعنى �آخر �ضم ذمة الكفيل �إىل ذمة املدين يف املطالبة
بنف�س �أو دين ،والكفالة لها �أ�سماء وهي :كفالة و�ضمانة ،وزعامة ،ويقال
للملتزم بها �ضمني ،وكفيل وزعيم ،غري �إن العرف جار ب�أن ال�ضمني م�ستعمل
يف الأموال والكفيل م�ستعمل يف النفو�س ،فهي م�شتقة من ال�ضم �أي �ضم
ذمة �إىل ذمة ،ومادل عليه لفظه ،لأن �أحكام العقود ال�شرعية تتنزل على وفق
املعاين اللغوية(.)5
والكفالة م�شروعة بالكتاب وال�سنة والإجماع� :إما الكتاب فقولـــه
كَومِلَن َجاء بهِ مِحُ
ْلبَعِريٍَوَأنَْابِهَِزِعيٌم{( ،)6وقوله تعاىل:
صَواَع مْالَلِِ
تعاىلَ}:قالُواْنَْفقُِد ُ
ِ
َ
َ
...أْكفلْنيها( )7وَعَّزني ف خْالَطاب{ وقوله تعاىلَ} :هْلَأد ُ
ت
}
ُلُّكْم َعَلى أْهِلبَيْ ٍ
ِ َِ َ ِ يِ ِ ِ
ُ
ْ
اصُحو َن{( )8وورد الفعل(كفل) بالت�شديد -مبعنى جعله
يكُفلُونَُهلَكْم َوُهْملَُهنَ ِ
 -1د.وهبه الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية .4143 /6 ،دار الفكر دم�شق ،بريوت ،لبنان ،ط 4املعدلة1422 ،هـ -
2002م.
 -2د.علي �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع واال�ست�شياق والتطبيق املعا�صر ،1314/2 ،م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والتوزيع ،مكتبة دار
القران ،الطبعة الأوىل 1425هـ 2004 -م.
 -3ابن منظور،ل�سان العرب.92/3،
 -4علي اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،حما�ضرات �ألقاها على طلبة ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية� ،ص ،6الق�سم الأول،
معهد البحوث والدرا�سات العربية1971 ،م.
 -5البدائع للكا�سانى ،17/6 ،واملهذب لل�شريازي ،338/1 ،واملغني البن قدامه.525/4 ،
� -6سورة يو�سف ،الآية رقم(.)72
�	-7أي ردها ،اجعلها كفلي وكفل لواحد والثنني(�أبوحـيان� ،أبو عبداهلل حممد بن يو�سف بن على االندل�سي (ت :)754النهر املارد من
البحر املحيط ،تقدمي و�ضبط يوران الغناوى ،دار الفكر/دار احلنان ،بريوت ،لبنان ،ط1407 ،1هـ1987/م.
� -8سورة الق�ص�ص ،الآية رقم (.)12
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كاف ً
ال له راعياً ،جاء هذا يف �سورة �آل عمران فقال تعاىلَ}:فَتَقَّبَلَها َربَُّهابَِقُبوٍل
َحَسٍنَوَأنَبَتَهانََباتاًَحَسناًَوَكَّفَلَهاَزَكرِيَّا{()1و�ضمري كفل يعود �إىل "ربها"�.أما ال�سنة:

فقوله (�صلى اهلل عليه و�سلم) (:الزعيم غارم)( ،)2وروى( )3عن جابر بن عبدا
هلل ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :مات رج ًال فغ�سلناه
وكفناه وحنطناه وو�ضعناه لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فجعل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا لقي �أبوقتادة يقول :ما�صنعت الدينارين حتى
كان �آخر ذلك ،قال :قد ق�ضيتهما يار�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:قال �أالن
حني بررت عليه جلده) وقول �أبوقتادة( )4و�أنا �أتكفل به قال بالوفاء( ،)5وقال
()6
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة له ولغريه)
و�أما الإجماع :فقد �أجمع امل�سلمون على جواز ال�ضمان يف جملة حلاجة النا�س
�إليها ودفع ال�ضرر لعلة املدين.وحكمة ت�شريع الكفالة :توثيق احلقوق وحتقيق

� -1سورة ال عمران ،الآية رقم (.)37
�	-2أخرجه البخاري و�أحمد والن�سائي و�صحة الرتمذي ،وقال فيه الن�سائي وابن ماجه (الهيثمى ،نور الدين على بن �أبى بكر بن
�سليمان الهيثمى (ت807هـ) جممع الزوائد :،127/4 ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق /حممد عبدالقادر �أحمد عطا،
من�شورات حممد على بي�ضون ،دار الكتب العليمة ،بريوت /لبنان1422 ،هـ2001/م .ال�صنعائى ،حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح
ال�صنعائى(ت1142هـ) �سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام من �أدلة االحتكام ،62 /13 ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،املطبعة الأمريية،
بدون تاريخ ،ومطبوع �أخر جميعه �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،ط1418 /1هـ1997/م ،دولة قطر.ال�شوكانى ،حممد بن على بن حممد
ال�شوكانى(ت1255هـ) :نيل االوطار �شرح منتقى االخبار من �أحاديث �سيد الأخبار 237/5 ،وما بعدها ،النا�شر دار اجليل،
بريوت ،لبنان ،املطبعة الأمريية ،بدون تاريخ.
�	-3أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك وقال حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ال�شيخان ،وروي ب�ألفاظ �أخرى لدى الدار قطني والبيهقىو�أبو
داود وابن حبان والن�سائي ،امل�ستدرك على ال�صحيحني  66/2حتت الرقم  2346و�سنن الدارقطنى  79/3حتت الرقم  293و�سنن
البيقهى  74/6حتت الرقم  11183و�سنن �أبى داود  247/3حتت الرقم  3343و�صحيح ابن حبان  343/7حتت الرقم  ،3064وال�سنن
الكربى والن�سائي  637/1حتت الرقم  ،.2087املراجع ال�سابقة.
�	-4أبو قتادة :قتادة بن دعامة ال�سدو�سى يكنى �أبا اخلطاب ،كان يختم القر�آن يف كل �سبع ليلة� ،أ�سند قتادة عن �أن�س وعبد اهلل
وحنطة و�أبى الطفيلي ،وكان ير�سل احلديث عن ال�شعبي وجماهد و�سعيد بن جبري والنخعى وابن قالبة ومل ي�سمع منهم ،توفى
�سنة 117هـ(ابن اجلو زى� ،صفوة ال�صفوة ،جمال الدين ابوالفرج البغدادي املعروف بن اجلوزية(ت597هـ)  ،312/2،حتقيق/د.
حامد�أحمدا لطاهر ،دار القيمة للرتاث لبنان /بريوت ،ط1426 ،1هـ2005/م.
� -5سنن الن�سائي ،ابوعبدالرحمن �أحمد بن �شعيب بن دينار ( ت279هـ)� :سنن الن�سائي ،ب�شرح الإمامني ال�سيوطي وال�سندى،
" .302/4املجتبى" ،من ال�سنن امل�شهور،اعتنى به بيت الأفكار الدولية ،بدون تاريخ ،ومطبوع �أخر ب�شرح الأماميني ال�سيوطي
وال�سندى ،د/ال�سيد حممد ال�سيد و�آخرين� ،ضبط �أ�صوله د/م�صطفى حممد ح�سني ،دار احلديث ،القاهرة ،جامعة الأزهر،
ط1،1420هـ1999-م.
 -6رواه الإمام م�سلم يف �صحيحه ب�سنده عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،كتاب الزهد  ،2287/4ف�ضل �إح�سان �إىل الأرملة وامل�سكن
واليتيم ،ورواه البخاري يف كتاب الأدب ،436/1 ،و�أحمد بن حنبل  ،375/2و�أبو داود والرتمذي يف كتاب الرب (.46/6بن
احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابورى (ت261هـ)� :صحيح م�سلم ،حتقيق/حممد ف�ؤاد عبدالباقي ،دار احلديث ،القاهرة ،ط،1
1412هـ1991/م).
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التعاون بني النا�س وتي�سري معامالتهم يف �إقرا�ض الديون والأموال و�إعادة
الأعيان ليطمئن �صاحب احلق يف الدين �أو الغني املعارة للو�صول �إىل حقه
ورعاية م�صاحله ودفع احلرج عن النا�س ،وللكفالة حكمان:
	الأول :ثبوت والية مطالبة الكفيل مبا على الأ�صيل.
	الثاين :هو ثبوت والية مطالبة الكفيل الأ�صيل �إذا كانت الكفالة ب�أمره.
املطلب الثاين
تعريف الكفالة يف القانون
	القوانني املدنية الو�ضعية جند بع�ضها �أخذ تعريف الكفالة من الفقه
الإ�سالمي ،مثل القانون املدين العراقي( )1والذي ع َّرف الكفالة ب�أنها� :ضم ذمة �إىل
ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام ،وهذا ما يتفق مع القانون امل�صري()2حيث عرف
الكفالة ب�أنها :عقد مبقت�ضاه يكفل �شخ�ص تنفيذ التزام ،ب�أن يتفق للدائن ب�أن يفي بهذا
()3
االلتزام �إذا مل ي�ضمن به املدين نف�سه ،والذي �أخذ به م�شروع القانون القطري
وي�شرح الدكتور ال�سنهوري( )4الكفالة بقوله �أنها :عقد بني الكفيل واملدين� ،أما
الدين الأ�صلي فلي�س طرفا يف الكفالة بل �إن كفالة املدين جتوز بغري علم املدين
وجتوز معو�ضته ،والذي يهم يف الكفالة هو التزام هذا الدين ،وهذا االلتزام
املكفول �أكرث ما يكون مبلغاً من النقود ،وقد يكون �إعطاء �شي قد يكون عم ًال �أو
امتناعاً عن عمل(.)5
ومما �سبق ميكن القول :ب�أن تعريف الكفالة يف القانون مل يخرج عن تعريف
الكفالة يف اال�صطالح ال�شرعي فمعظم القوانني ا�ستمدت م�صادرها وقوتها من
الفقه الإ�سالمي ،فالكفالة يف الفقه الإ�سالمي والكفالة يف القانون �ضم ذمة يف
املطالبة بتنفيذ التزام وبذلك يتعهد �شخ�ص الكفيل بتنفيذ التزام ب�أن يتعهد للدائن
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القانون املدين العراقي ،املادة "("1008د.عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين.)18،19/10 ،
القانون املدين امل�صري ،املادة " ،"772املرجع نف�سه.
القانون املدين امل�صري ،املادة " ،"772املرجع نف�سه.
املرجع نف�سه.
على اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي� ،ص .16دار الفكر العربى ،ج ،4الكفالة ،مكتبة املعهد ،دار القاهرة ،بدون تاريخ.
على اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،حما�ضرات �ألقاها على طلبة ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية ،الق�سم الأول ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية1971 ،م.
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ب�أن يفي بهذا االلتزام مل�صلحة �شخ�ص هو(املكفول له).والقانون ال�سوداين مل
يخرج عن دائرة تعريف الكفالة يف القوانني الو�ضعية بل جعلها من عقود الت�أمينات
ال�شخ�صية ب�أنها عقد ب�ضم �شخ�ص ذمته �إىل ذمة �شخ�ص �آخر تنفيذ التزام عليه.
فالكفالة يف القانون ال�سوداين :عرفها قانون املعامالت املدين ال�سوداين ب�أنها:
(عقد مبقت�ضاه ب�ضم �شخ�ص ذمته �إىل ذمة �شخ�ص �آخر يف تنفيذ التزام عليه)
وبذلك ا�شرتط القانون ال�سوداين ال�شروط الآتية(:)1
 .1يكفى النعقاد الكفالة ونفاذها �إيجاب الكفيل وقبول املكفول له.
 .2ب�شرط يف انعقاد الكفالة �أن يكون �أهال للتربع.
 .3ي�صح �أن تكون الكفالة جمردة �أو مقيدة ب�شرط �صحيح �أو معلق على �شرط
مالئم �أو م�ضافة �إىل زمن م�ستقبل �أو م�ؤقت.
 .4ي�شرتط ل�صحة الكفالة �أن يكون املكفول به م�ضموناً على الأ�صيل ديناً �أو عينا حق
معلوماً و�أن يكون مقدر الت�سليم من الكفيل  .ومل يعرف قانون العمل امل�صريف
ال�سوداين()2الكفالة ،بل اكتفى بتعريف قانون املعامالت املدين ال�سوداين 1984م(.)3
بل جاء املعنى ب�شكل عام يف الف�صل الثالث من قانون تنظيم العمل امل�صريف 1991م
امللغى تعديل2003م وذلك على نحو ب�أنه :ب�أنه ال يجوز لأي م�صرف �أن مينح قرو�ض
�أو متويل �أو يقدم كفالة �أو �ضمانات �أو �أن يتحمل �أي التزام مايل �آخر مل�صلحة �أي
�شخ�ص مببالغ يتجاوز يف جمموعها الن�سبة التي يحددها بنك ال�سودان يف ر�أ�س مال
امل�صرف املدفوع واحتياطه القانوين( .)4وقد عاجلت الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
على اجلهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ال�ضرر الفعلي الناجم عن مطل الغنى يف
فتواها بالرقم(1992/14م)( ،)5وفتواها بالرقم(1992/15م)( ،)6وفر�ضت غرامة
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قانون املعامالت املدنية ال�سوداين  ،1984الباب الثامن ع�شر ،الف�صل الأول ،املادة (.)484
قانون تنظيمالعمل امل�صرفى 2003م ال�سوداين.
قانون املعامالت املدنية ال�سوداين  ،1984الباب الثامن ع�شر ،الف�صل الأول ،املادة (.)484املادة (� )285سالفة الذكر.
قانون تنظيم العمل امل�صريف1991م ،الف�صل الثالث ،املادة ( .)17امللغى
الفتوى رقم(1992/14م) :توثيق جتربة ال�سودان يف جمال امل�صرف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،خمطط هيئات الرقابة ال�شرعية،فتاوى
الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،الكتاب الأول� ،ص ،70الفتاوى ال�صادرة يف الفرتة للعام
1992م1420-1415-هـ.
الفتوى رقم(1992/14م) :فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،الكتاب الأول� ،ص،111
الفتاوى ال�صادرة يف الفرتة للعام 1992م1420-1415-هـ.
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على املدين الغني املماطل يف الوفاء بدينه يف الفتوى رقم(1996/7م)(.)1
وبذلك �أرى� :أن قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سودان يرتك الأمر
عد ال�شريعة
للقواعد العامة للقانون املدين لتعريف الكفالة و�شروطها الذي يُ ُّ
العامة لقانون العمل امل�صريف ال�سوداين.
املبحث الثاين
خطاب ال�ضمان امل�رصيف
بالنظرة املت�أنية يف املعامالت امل�صرفية ،نالحظ �أن تطبيق كثري من �أحكام
الكفالة باملال ينطبق على نوعني من �أهم اخلدمات التي يقدمها البنك الإ�سالمي
وهي �إ�صدار خطاب ال�ضمان وعقد االعتماد امل�ستندي ،لذلك �سوف يخ�ص�ص
ٌ
م�ستقل يف هذا املبحث وذلك على التف�صيل الآتي:
لكل منها جز ٌء
الفرع الأول
التعريف بخطاب ال�ضمان
�أو ًال -تعريف خطاب ال�ضمان يف اللغة:
()2
	ال�ضمان م�شتق من ال�ضم قال :تعاىلَ ...}:وَكَّفَلَها َزَكرِيَّا{...
وقر�أ اجلمهور :وكفلها زكريا بتخفيف الفاءمن كلفها� ،أي توىل كفالتها ،وقر�أ
حمزة( ،)3وعا�صم( ،)4والك�سائي( ،)5وكفلها بت�شديد الفاء� ،أي �أن اهلل جعل
زكريا كاف ًال لها(� .)6أي �ضمها �إىل نف�سه ،وقيل م�شتق من الت�ضمني لأن ذمة
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الفتوى رقم(1996/7م) :فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،الكتاب الثاين� ،ص،74
الفتاوى ال�صادرة يف الفرتة للعام 1996م1417-1416-هـ.
�سورة ال عمران ،الآية رقم(.)37
حمزة :هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن �إ�سماعيل ،الأمام �أبوعمارة الكويف التيمى الزيات� ،أحد القراء ال�سبعة� ،أمام حجة ثقة،
عامل عابد ،توفى �سنة 156هـ(اابن بن �سعد ،الطبقات الكربى ،261/1 ،حممد بن �سعد(ت230هـ) :طبقات ال�صحابة والتابعني
املعروف بالطبقات الكربى ،دار�سة وحتقيق /حممد عبدا لقادر عطا ،دار الكتب العليمة ،بريوت /لبنان ،بدون تاريخ ،و�أخر طبع
مبدينة ليدن املحرو�سة �سنة 1222هـ ،م�ؤ�س�سة الن�صر ،طهران).
عا�صم :هو عا�صم بن بهدلة بن النجود �أوبكراال�سدى موالهم الكويف احلناط� ،شيخ القراء بالكوفة ،واحد القراء ال�سبعة ،تابعي،
تقه �صالح ،توفى 127هـ( املرجع نف�سه.)246/1 ،
الك�سائى :هو على بن حمزة بن عبد اهلل بن فريوز الك�سائى ،كان من �أ�سرة فار�سية الأ�صل اخذ عن اخلليل بن �أحمد الب�صري،
وهو الذي �أمره �أن يذهب �إىل البادية يف�ضى فيها �سنيني عددا فيحذق عن �إعرابها اللغة الف�صيحة ،كان �أمام ًا يف النحو واللغة
والقراءات ،توفى �سنة 183هـ وقيل 189هـ(قا�سم بن عبد اهلل القونوى� ،أني�س الفقهاء� ،ص ،69قا�سم بن عبداهلل القونوى الرومي
احلنفي (ت978هـ)� :أني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء ،علق عليه /د.يحي مراد ،من�شورات /حممد على
يبي�ضون ،دار الكتب العليمة ،بريوت /لبنان ،بدون تاريخ).
الإمام ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور(ت1393هـ ) ،تف�سري التحرير والتنوير ،دار �سحنون للن�شر والتوزيع ،تون�س /بدون تاريخ.
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ال�ضامن تت�ضمن احلق وقيل من ال�ضمن قدمه ال�ضامن يف �ضمن ذمة امل�ضمون
عنه(� )1أما ال�ضمان يف ا�صطالح الفقهاء ف�إن جمهور الفقهاء من املالكية وال�شافعية
واحلنابلة يطلقون لفــظ ال�ضمان والكفالة ك ًال منهما على الأخر ،ويرون �إنهما
لفظان مرتادفان يراد بهما ما ي�ضم �ضمان النف�س و�ضمان الطالب ،وذلك عند
التزام املكلف بعقد الكفالة ،واحلنفية يطلقون الكفالة على ما كان فيه ال�ضمان
مبوجب العقد مبعنى كفالة املال والنف�س ،وعرفه الإمام ال�شوكانىبقوله:ال�ضمان
عبارة عن غرامه التالف( .)2وعرفه الغزايل بقوله :واجب رد ال�شئ �أو بدله
باملثل �أو بالقيمة( .)3وعرفها �آخر بقوله :ال�ضمان التزام بتعوي�ض مايل عن �ضرر
للآخرين .وكل هذه التعريفات تلتقي على تعوي�ض امل�ضمون له لقاء ما �أ�صابه
من اعتداء �أو �ضرر(، )4ويكون التعوي�ض باملثل �إذا كان من املثليات من كيل �أو
وزن� ،أو بالقيمة �إذا كان مما ال مثل له كالعرو�ض واحليوان(.)5
وال�ضمان م�شروع بالكتاب وال�سنة والإجماع :ف�أما الكتاب قوله تعاىل:
كَومِلَن َجاء بهِ مِحُ
ْلبَعِريٍَوَأنَْابِهِ َزِعيٌم{(.)6وقال ابن كثري يف
صَواَع مْالَلِِ
}َقالُواْنَْفقُِد ُ
ِ
هذه الآية �أنها من باب ال�ضمان والكفالة .ويف احلديث( )7عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم (:والزعيم غارم) والزعيم هو :ال�ضامن ،وقد حكم عليه بال�ضمان
ب�إثبات العزم عليه .ويف احلديث :قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم (:اخلراج
بال�ضمان)( )8واجمع امل�سلمون يف كل ع�صر من الع�صور على جواز م�شروعية
ال�ضمان يف اجلملة واختلفوا يف الفروع.
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البهوتى ،ك�شفاف القناع ،362 /3 ،مطبعة الن�صر احلديثة بالريا�ض ال�سعودية ،بدون تاريخ.
حممد بن على بن حممد ال�شوكانى ،نيل االوطار( .299 /5 ،ت1255هـ) :نيل االوطار �شرح منتقى االخبار من �أحاديث �سيد
الأخبار ،النا�شر دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،املطبعة الأمريية ،بدون تاريخ.
الغزايل ،الوجيز يف فقه الإمام ال�شافعي ،208 /1 ،بدون تاريخ.
م�صطفى الزرقـاء ،املدخل ،الفقهي العام ،1017/2،دار الفكر للطباعة والن�شر ،مطبعة طربني /دم�شق1387 ،هـ.1968/
د.حممد بن �إبراهيم احلو�سى ،نظرية ال�ضمان ال�شخ�صي(الكفالة) ،27/1 ،طبع مبنا�سبة افتتاح املدينة اجلامعية1411هـ 1991 -م.
ابن كثري ،تف�سري القران الكرمي ،522 /2 ،مطبعة النه�ضة احلديثة م�صر ،ط1384 ،1هـ
ابن قدامه ،املغني180/4 ،
احلديث برواية عروة عن عائ�شة ،ويريد بال�ضمان بالفتح مايح�صل من غلة العني املبتاعة (الطحاوى� ،شرح معانيالآثار،21/4 ،
حققه حممد زهري النجار ،دار الكتب العليمة ،ط1407/2هـ1987-م).
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ثانياً -تعريف خطاب ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي:
�أما خطاب ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي املعا�صر عرفه ال�سالو�س( )1ب�أنه:
تعهد كتابي ،يتعهد مبقت�ضاه امل�صرف بكفالة �أحد عمالئه (طالب الإ�صدار)
يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث مبنا�سبة التزام ملقى على عاتق العميل
املكفول �أن يدفع امل�صرف املبلغ امل�ضمون عند �أول مطالبه خالل �سريان خطاب
دون التفات ملا قد يبديه العميل من املعار�ضة .وعرفه وهبه الزحيلي( )2يف
الفقه الإ�سالمي و�أدلته ب�أنه :تعهد كتابي ،يتعهد مبقت�ضاه امل�صرف بكفالة �أحد
عمالئه (طالب الإ�صدار) يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث ،مبنا�سبة
التزام ملقى على عاتق العميل املكفول له ،وذلك �ضماناً لوفاء هذا العميل
بالتزامه جتاه الطرف خالل مدة معينة ،على �أن يدفع امل�صرف املبلغ امل�ضمون
عند �أول مطالبه يف مدة اخلطاب .وبذلك ف�إن ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي
التزام بتعوي�ض مايل عن �ضرر للغـري ،وان يكون التعوي�ض باملثل �إذا كان من
املثليات �أو بالقيمة �إذا كان قيمي لقاء ما �أ�صابه من اعتداء �أو �ضرره �سواء كان
بعقد �أو بدون عقد.
ثالثاً -التعريف بخطاب ال�ضمان امل�رصيف يف القانون:
عرفته املادة ( )355من قانون التجارة امل�صري ب�أنه(:تعهد مكتوب
ي�صدر من البنك بنا ًء على طلب �شخ�ص( �سمى الأمر) بدفع مبلغ معني �أو
قابل للتعني ل�شخ�ص �آخر ي�سمى(امل�ستفيد) �إذا طلب منه ذلك خالل املدة
املعينة ودون اعتداء ب�أية معار�ضة)(.)3
 -1د .علي �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع � ،ص  .1405فقه البيع واال�ستيثاق والتطبيق املعا�صر ،درا�سة يف الفقه الإ�سالمي مقارنا
بالقانون� ،إ�صدار املجمع الإ�سالمي رقم ( ،)14النا�شر م�ؤ�س�سة الريان ،بريوت/لبنان ،مكتبة دار القرار ،م�صر ،دار الثقافة ،ط1
2004-1425م.
 -2د.وهبه الزحيلى :الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية ،دار الفكر /دم�شق ،دار الفكر املعا�صر ،بريوت /لبنان ،ط ،4املعدلة،
1422هـ2002/م.
 -3د.على البارودي ،القانون التجاري� ،ص .532د .كتو�ش عا�شور ،مداخلة بعنوان :دور االعتمادامل�ستندىفى متويل التجارة
اخلارجيةناملتلقىالدوىل حول �سيا�سات التمويل و�أثرها على االقت�صاديات وامل�ؤ�س�سات النامية ،يف الفرتة ما بني /23/21نوفمري
2006م � ،ص 10ومابعدهاجامعة مبكرة.
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ويقول البارودي(�)1إنه �صورة من �صور الإقرا�ض بالتوقيع( .)2فخطاب
ال�ضمان امل�صريف هو تعهد مكتوب ي�صدره �أحد البنوك ،بنا ًء على طلب
العميل ،ب�صدد عملية �أو غر�ض حمدد ،ويلتزم مبوجبه �أن يدفع مل�صلحة
طرف ثالث مبلغاً معيناً من النقود عند �أول طلب يتلقاه من هذا الطرف خالل
�أجل �سريانه وذلك رغم �أية معار�ضة قد يحتج بها العميل امل�ضمون( .)3وع ّرفه
�آخر ب�أنه :هوتعهد كتابي ي�صدر من امل�صرف بنا ًء على طلب العميل وي�سمى
الأمر بدفع مبلغ نقدي معني �أو قابل للتعني مبجرد �أن يطلب امل�ستعري( )4ذلك
من امل�صرف خالل مدة معينة .وع ّرفه �أخر( :)5هو تعهد مكتوب ب�صدد �أحد
البنوك بناء على طلب العميل ب�صدد عمليه �أو عر�ض حمدد ويلزم مبوجبه
�أن يدفع مل�صلحة طرف ثالث مبلغا معيناً من النقود عند �أول طلب يتلقاه من
هذا الطرف خالل �أحل �سريانه وذلك رغم �أية معار�ضة قد يحتج بها العميل
امل�ضمون.
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رغم �آراء املختلفةالختالف الت�شريعات الداخلية لكل دولة ف�إن غرفة التجارة الدولية قد و�ضعت �أول �صيغة للأعراف والقو اعد
املوحدة لالعتمادات امل�ستندية يف عام ١٩٣٣مما ي�ساعد على تن�شيط حركة التجارة الدولية وازدهارها وتن�شيطيها � ،إ َّال �أنها
يف تطور م�ستمر ليواكب التغريات التي تتم فقد �أعيد �صياغتها مرات متتاىلة�إبتداء من عام  ١٩٥١م ثم �أعقبه تعديل يف عام
١٩٦٢م وما لبث �أن مت تعديل �آخر يف عام  ١٩٧٤م ،ومن بعده يف عام  ١٩٨٣م ،وكان �آخر تعديل و�صلت �إليه كان يف �سنة  ١٩٩٣م
ويطلق عليها ا�سم القواعد و الأعراف املوحدة.وقد اهتم التجاري امل�صري رقم  ١٧ل�سنة  ١٩٩٩م و�أفردوا املواد من ()٣٠٠ - ٣٧٧
للعادات والأعراف املوحدة املتعلقة بعمليات البنوك وخ�ص القانون التجاري املواد من ( )٣٤١ – ٣٥٠لالعتمادات امل�ستندية .
و�أن الأعراف املوحدة ت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف املواد ال�سابقة  (.د /ح�سني فتحي عثمان ،عمليات البنوك من الوجهة
القانونية ،مطبعة جامعة طنطا� ،سنة � ،٢٠٠٥صـ ٢٨٨د ح�سام الدين عبد الغني ال�صغري ،اجلديد يف القواعد و الأعراف املوحدة
لالعتمادات امل�ستندية  ،٥٠٠طبعة دار الفكر اجلامعي�،سنة ٢٠٠٤م .د.حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،قانون التجارة اجلديد،
املادة ( ،)355قانون التجارة رقم ( )17ل�سنة 1999م امل�صري فبد�أ العمل به من �أكتوبر 1999م � ،ص � .690شرح قانون التجارة
امل�صري ،املكتبات الكربى1430/هـ م1999م).
د .على جمال الدين عو�ض ،خطاب ال�ضمان امل�صرفية يف الق�ضاء امل�صرية وقانون التجارة والقواعد الدولية ،النا�شر دار النه�ضة
العربية القاهرة ،تاريخ الطباعة 2000م .د .ح�سني فتحى عثمان ،عمليات البنوك من الواجهة القانونية� ،ص، ،288مطبعة
جامعة طناطا2005 ،م.
د.على جمال عو�ض ،خطاب ال�ضمان امل�صرفية يف الق�ضاء امل�صرية وقانون التجارة والقواعد الدولية� ،ص  ،13النا�شر دار النه�ضة
العربية القاهرة ،تاريخ الطباعة 2000م.
د.حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،الكفالة باملال و�أثره يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  ،145النا�شر دار اجلامعة 2004م.
د.حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،قانون التجارة اجلديد ،املادة ( ،)355قانون التجارة رقم ( )17ل�سنة 1999م امل�صري فبد�أ
العمل به من �أكتوبر 1999م � ،ص � .690شرح قانون التجارة امل�صري ،املكتبات الكربى1430/هـ م1999م.
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يت�ضح �أن خطاب ال�ضمان يقوم على العنا�صر التالية(:)1
 .1عقد الأ�سا�س� :أو عالقة الأ�سا�س وهو العقد الذي يتم بني العميل (الآمر
بال�ضمان) وامل�ستفيد من ال�ضمان.
 .2عقد االعتماد بال�ضمان :وهوالذي يتم بني العميل والبنك ،وبه يطلب
العميل �إ�صدار خطاب ب�صيغة معينة �أي امل�ستفيد منه ،ويلزم بتقدمي ت�أمني
وعمولة البنك ،ويتعهد بتعوي�ض عن ال�ضمان.
 .3العميل (الأمر)� :أي عميل البنك الذي يطلب منه �إ�صدار خطاب ال�ضمان
مل�صلحة امل�ستفيد.
 .4امل�ستفيد :هو الذي ي�صدر خطاب ال�ضمان مل�صلحته من البنك.
 .5البنك ال�ضامن :هو البنك الذي ي�صدر خطاب ال�ضمان مل�صلحة امل�ستفيد
وير�سله بنا ًء على طلب العميل ،ويتعهد �شخ�صياً بطلب العميل بدفع
املبلغ املراد للم�ستفيد .وخطاب االعتماد الذي ي�صدره البنك امل�صدر
هو خطاب اعتماد غري قابل للنق�ض ،يلزم مبوجبه البنك امل�صدر التزاما
ب�أنه الرجعة فيه �إالَّ باتفاق جميع الأطراف وهذا ما �أكدته ال�سابقة الق�ضائية
ل�شركة البحر الأحمر �ضد بنك اخلرطوم فرع بورت�سودان(.)2
وبذلك ميكن القول� :إن �أركان خطاب ال�ضمان تتمثل يف الآتي:
/2ا�سم امل�ستفيد
		
/1ا�سم البنك
		
/4القدرة.
/3العقد املربم
		
وبذلك يكون خطاب ال�ضمان فيه م�صلحة لأطرافه الثالثة� :أما البنك
في�ستفيد منه لأنه يتقا�ضى عمولة نظري �إ�صداره ،وي�ستفيد منه عميل البنك القائم
بتنفيذ امل�شروع كاملقاول ،لأنه يف حاجة �إىل ت�أمني نقدي قد ال يتوافر لديه� ،أو
قد يكون يف حاجة �إليه امل�صرف ،وي�ستفيد منه امل�ستفيد الذي �صدر اخلطاب
 -1اهتم القانون امل�صرى رقم " "17ل�سنة 1999م و�أفرد املواد من (( )377 -300د.حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،قانون التجارة
اجلديد ،املادة ( ،)355قانون التجارة رقم ( )17ل�سنة 1999م امل�صري فبد�أ العمل به من �أكتوبر 1999م � ،ص � .690شرح قانون
التجارة امل�صري ،املكتبات الكربى1430/هـ م1999م).
 -2املجلة الق�ضائية ال�سودانية.
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مل�صلحته ،وهو �صاحب امل�شروع� ،أو على الأقل لي�ضار منه لأي خطاب ال�ضمان
عد مبثابة نقود بني يديه ،لأنه يت�ضمن التزاماً �صادراً من ملتزم ذي مركز
يُ ُّ
مايل معني وهو البنك .و�أنواع خطاب ال�ضمان كثرية ومتنوعة بالنظر �إىل
وظيفتها()1واخلطر الذي ت�ضمنه من �ضمان دخول املزاد �أو املناق�صة و�ضمان
الدفعات املقدمة و�ضمان ح�سن التنفيذ و�ضمان املبلغ املحبو�س علي �سبيل
ال�ضمان.
رابعاً -خطاب ال�ضمان يف القانون ال�سوداين:
مل يعرف القانون ال�سوداين خطاب ال�ضمان تعريفاً ا�صطالحياً لأن
القانون ال�سوداين مل ينظم ال�ضمان ،و�إمنا نظم ال�ضمان �ضمن عقود الت�أمينات
()2
ال�شخ�صية من �ضمن عقود الكفالة ،فالكفالة يف القانون املدين ال�سوداين
عقد مبقت�ضاه ي�ضم �شخ�ص ذمته �إىل ذمة �شخ�ص �آخر يف تنفيذ التزام عليه.
وخطابات ال�ضمان يف القانون كثرية ومتنوعة ،فتتعدد خطابات ال�ضمان تبعا
لتعدد الأغرا�ض امل�ستعملة فيها من خطابات �ضمان نهائية( )3وخطابات �ضمان
م�ؤقتة(.)4وعليه ميكن تعريف خطاب ال�ضمان ب�أنه :تعهد كتابي ي�صدر من
امل�صرف بنا ًء على طلب عملية م�صرفية وي�سمى الأمر بدفع مبلغ نقدي معني
�أو قابل للتعني مبجرد �إن يطلب امل�ستعري ذلك من امل�صرف خالل مدة معينة.
خام�ساَ -خطاب ال�ضمان يف البنوك الربوية:
يف البنوك الربوية :عندما ت�صدر خطابات ال�ضمان ت�أخذ من عمالئها
ما يقابل هذا الإ�صدار ،وتراعى يف حتديد العمولة الأعمال والإجراءات التي
يقوم بها ،وقيمة الدين الذي ت�ضمنه ،ومدة هذا ال�ضمان ،وهي عادة ما تقدر
ن�سبة مئوية حت�سب على �أ�سا�س هذا الدين ولذلك فالبنوك الربوبية ترحب
-1
-2
-3
-4

تتعدد خطابات ال�ضمان تبع ًا لتعدد الأغرا�ض امل�ستعملة فيها من خطابات �ضمان م�ؤقتة وخطابات �ضمان نهائية (د.على �أحمد
ال�سالو�س ،فقه البيع ،1406/2،وانظر الباب التا�سع من املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية.)،
قانون املعامالت املدنية ال�سوداين 1984م ،الباب الثامن ع�شر ،الف�صل الأول ،املادة(.)484
خطابات ال�ضمان النهائية:هي خا�صة ب�ضمان ح�سن تنفيذ العقود املربمة مع تلك اجلهات ومنها خطابات ال�ضمان للتمويل(د.
على �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع واال�ستثياق  ،1406/2انظر الباب التا�سع من امل�ؤ�سوعة العليمة للبنوك الإ�سالمية.)209/2 ،
خطابات ال�ضمان امل�ؤقتة :هي خطابات خا�صة بالغطاءات التي تقوم للجهات احلكومية �أو ما يف حكمها(د .على �أحمد ال�سالو�س،
فقه البيع واال�ستثياق .)1406/2
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بخطابات ال�ضمان ،حيث تدر عليها ربحاً وفرياً ،ويت�صل ن�شاطها الربوي،
كما يقوم بالإقرا�ض العادي والإقرا�ض لفتح االعتماد .وهكذا تتو�سل البنوك
التجارية �إىل مزاولة ن�شاطها الذي تربز به وجودها ،وت�ستمد من القيام به
�أرباحها ،باال�صطالح تارة مبركز الدائن وتارة �أخرى مبركز املدين ،ففي الواقع
امل�صريف الربوي يقوم امل�صرف ب�إجراءات و�أعمال خمتلفة ت�ستلزم هذه
اخلطابات(.)1
�ساد�ساً -خطاب ال�ضمان يف البنوك الإ�سالمية:
�إذا كانت البنوك الربوبية ترحب بخطابات ال�ضمان لأنها تت�صل بن�شاطها
الربوي ،فالأمر خمتلف بالن�سبة للم�صارف الإ�سالمية ،فما قامت �إالَّ لتطهري
�أموال امل�سلمني من الربا ،ميكن �أن ت�أخذ زيادة ربوية ف�إذا كانت القوانني الو�ضعية
�أباحت الربا فال عجب �أن تبيح الكفالة ب�أجر� ،أما ال�شريعة الإ�سالمية فقد ن�صت
على �أن الزعيم غارم ،و�أجمعت الأمة الإ�سالمية على �أن الكــفالة من عقود
التربع،غري �أن الواقع امل�صريف الإ�سالمي يقول ب�أن هنالك بع�ض امل�صارف
ت�أخذ �أجرا مقابل �إ�صدار ال�ضمان فما هو الأ�سا�س من ذلك؟ وعلى�أي �أ�سا�س
مت حتديد الأجر ،وكيف ت�ستحقه �شرعاً(.)2
�أخل�ص �إىل �أن ق�ضية ال�ضمان ترتبط بعملية التوظيف ،وطبيعة عمل
امل�صارف الإ�سالمية يف جمال توظيف مواردها تختلف عن البنوك التقليدية.
فالبنوك التقليدية يعتمد ن�شاطها الأ�سا�سي لتوظيف مواردها على عملية
الإقرا�ض بنظام �سعر الفائدة ،مبعنى يف حالة تخلف العميل عن ال�سداد يف
الوقت املحدد ،يبد�أ نظام فوائد الت�أخري يف العمل �آلياً ،مبا ي�ضمن حقوق
البنك �أي�ضاً� ،أمام �أية احتماالت للمطالبة� ،أو التالعب من قبل العمالء�.أما
بالن�سبة للم�صارف الإ�سالمية فيعتمد ن�شاطها الأ�سا�سي لتوظيف مواردها املالية
 -1د .خالد رمزي �سامل البزايعة  .النا�شر  :دار النفائ�س للن�شر والتوزيع ،ت�أريخ الن�شر  1429 :هـ،الطبعة الأوىل  .و� ُ
أ�صل هذا الكتاب
ر�سالة ماج�ستري تقد َّم بها الباحث بق�سم الفقه و�أ�صوله ،للجامعة الأردنية.
 -2د� .سعد بن تركى اخلثالن ،فقه املعامالت املالية املعا�صرةن �ص ،193دارال�صميعىللن�شروالتوزيع،جامعةالإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،فهر�ستة مكتبة امللك فهد الوطنية اثناء الن�شر 1433هـ2012 -م.
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على ن�شاط اال�ستثمار� ،سواء مبفردها� ،أو باال�شرتاك مع غريها من املتعاملني،
ومن خالل �أ�ساليب اال�ستثمار ال�شرعية اجلديدة ،وذلك بالبحث عن الفر�ص
اال�ستثمارية املالئمة ،ودرا�ستها وتقوميها ،وتنفيذها بطريقة جيدة .ويف �ضوء
هذا ،يت�ضح �أن املخاطر التي تواجه امل�صارف الإ�سالمية ،يف جمال توظيف
مواردها ،ال ترجع فقط الحتمال عدم التزام العميل بال�سداد ،و�إمنا ترتبط
بنوعية العملية اال�ستثمارية ،وما يتوفر لها من احتماالت للنجاح ،و�أي�ضاً
بطبيعة وظروف البنية اال�ستثمارية ،واملتغريات االقت�صادية احلاكمة ،و�أي�ضا
مبدى توافر الإمكانيات والأ�ساليب املالئمة لدى امل�صرف.
�سابعاً -خطاب ال�ضمان يف قانون تنظيم العمل امل�رصيف ال�سوداين:
مل يعرف قانون تنظيم العمل امل�صريف خطاب ال�ضمان تعريفاً ا�صطالحياً
قانونياً ،ولكن وردت كلمة "خطابات ال�ضمان" �ضمن الأعمال امل�صرفية حيث
عرف القانون العمل امل�صريف ب�أنه ي�شمل(:ي�شمل ا�ستالم النقود وفتح االعتماد
و�إ�صدار خطابات ال�ضمان.)1()...و�أي�ضا وردت كلمة "ال�ضمانات"( )2من
�ضمن الأعمال امل�صرفية التي يقوم بها امل�صرف من �ضمن عملية االقرتا�ض،
فاالقرتا�ض ي�شمل جمع وا�ستالم النقود .....و�سندات الدين و�أ�سهم الدين
وال�سندات وال�ضمانات.....و�شهادة الأ�سهم �أو �أنواع ال�ضمانات الأخرى
نيابة عن العمالء ...فال�ضمانات امل�صرفية لكل متويل م�صريف متكن يف مالئمة
العميل الأخالقية( )3واملالية ،وعملية التمويل عملية حتتاج لأن تكون �إدارة
البنك تعرف الكثري عن عمليها حتى تقلل من خماطر التمويل� ،أو �إعطاء
فر�صة كاملة لل�سداد ،و�أن �أي�إهمال يف هذا اجلانب قد ترتتب عليه نتائج �سلبيه،
كما يجب على البنك الت�أكد مكن �أن القر�ض املمنوح للعميل قد ا�ستغل يف
غر�ضه الأ�صلي .وتتطلب البنوك �إن يقدم العميل �ضمانات كافية لتغطية هذه
 -1قانون تنظيم العمل مل�صريف 2003م ،الف�صاللأول ،الأعمال امل�صرفية ،املادة (.)3
 -2املرجع نف�سه ،الف�صل الأول ،املادة(.)3
 -3املالئمة الأخالقية :تعنى �إن هنالك �أ�شخا�ص قد بنو لأنف�سهم خالل فرتة طويلة من التعامل مع البنوك �سمعة ح�سنة و�شهرة
كبرية ،وهذا ما جعل البنوك تتعامل معهم بثقة باعتبار �أن مالءتهم الأخالقية وو�ضعهم املايل ي�شكالن �ضمانا كافيا(د .الواثق عطا
املنان ،القانون التجاري� ،ص ،29جامعة امدرمان الإ�سالمية ،ال�سودان /اخلرطوم ،بدون تاريخ).
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التعهدات و�أن يلتزم بها البنك لإ�صدار خطاب ال�ضمان والغطاء قد يكون
نقدياً يدفعه العميل للبنك باخل�صم من ح�سابه اجلاري لدى البنك ،وقد يكون
الغطاء عينا كرهن يقرره العميل على منقول �أو عقار� ،أو يقدم �أوارقاً مالية �أو
جتارية �أو ب�ضائع.
الفرع الثاين
التكييف ال�رشعي والقانوين خلطاب ال�ضمان امل�رصيف
البند الأول :التكييف ال�رشعي خلطاب ال�ضمان:
يرى بع�ض الباحثني(� )1أن خطاب ال�ضمان يقوم على الكفالة والوكالة
وذلك على التف�صيل الآتي:
� .1أن خطاب ال�ضمان التي ت�صدره البنوك ،ف�إذا كان اخلطاب غري مغطى
عد عقد كفالة ،فالكفالة �ضم ذمة �إىل ذمة،
من العميل فمن الوا�ضح �أنه يُ ُّ
ف�ضمت ذمة ال�صرف �إىل ذمة طالب الإ�صدار مل�صلحة الطرف الثالث،
وعلى هذا فالكفيل هو امل�صرف ،واملكفول هو العميل ،واملكفول له هو
الطرف الثالث.
� .2إما �إذا كان العميل �أودع لدى امل�صرف مايغطي اخلطاب ف�إن العالقة بينهما
عالقة وكالة ،حيث وكل العميل امل�صرف ليقوم بالأداء ،فال توجد كفالة
بني الطرفيني ،غري �أنها تكون بني امل�صرف والطرف الثالث ،فالطرف
الثالث يقبل خطاب ال�ضمان من امل�صرف باعتبار امل�صرف كفي ًال الوكي ًال.
وما جرى عليه العرف امل�صريف غالباً هو قيام العميل بالغطاء اجلزئي ال
الكلي ،ويف هذه احلالة تكون عالقة امل�صرف بالعميل عالقة وكالة وكفالة
معا ،فهو وكيل بالن�سبة للجزء املغطى ،وكفيل مراعاة للجزء املتبقي.
� .3أما �إذا كان العميل �أودع لدى امل�صرف ما يغطي اخلطاب ف�إن العالقة بينها
عالقة وكالة حيث وكل العميل امل�صريف ليقوم بالأداء ،فال توجد كفالة
 -1د.علي �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع� ،ص.،1408و د .وهبة الزحيلى ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،417 /6 ،د� .أحمد حممد
�إ�سماعيل ،الكفالة باملال و�أثرها يف الفقه الإ�سالمي� ،ص .156
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بني الطرفني غري �أنها تكون بني امل�صرف والطرف الثالث ،فالطرف الثالث
ي�صدر خطاب ال�ضمان من ال�صرف باعتبار امل�صرف كفي ًال ال وكي ًال.
وبذلك يرى الباحث�:أن عقد �إ�صدار خطاب ال�ضمان �إذا كان غري مغطى
غطا ًء جزئيا �أو كلياً ف�إنه يقوم على �أ�سا�س الكفالة� ،أما �إذا كان خطاب ال�ضمان
مغطى غطا ًء كلياً ف�إنه يقوم على �أ�سا�س الوكالة ،ولكن �إذا خطاب ال�ضمان
مغطى جزئيا وكلياً فيكون امل�صرف وكي ًال عن العميل يف اجلزء املغطى وكفي ًال
بالن�سبة للجزء غري مغطى وهذه هي احلالة التي جرى عليها تعامالت امل�صارف
الإ�سالمية .وبذلك قرار جممع الفقه الإ�سالمي(� :)1أن خطاب ال�ضمان بنوعيه
االبتدائي �أو االنتهائى ،ال يخلو �إما �أن يكون بغطاء �أو بدونه ،ف�إن كان بدون
غطاء فهو �ضم ذمة ال�ضامن �إىل ذمة غريه وفيها يلزم حا ًال �أو ما ًال ،وهذه
حقيقة ما يعنى يف الفقه الإ�سالمي با�سم ال�ضمان �أو الكفالة ،وان كان خطاب
بغطاء فالعالقة بني طالب ال�ضمان وبني م�صدر هي الوكالة والوكالة تتم ب�أجر
�أو بدون �أجر مع بقاء عالقة الكفالة مل�صلحة امل�ستفيد(املكفول به)� .إن الكفالة
عقد تربع يق�صد للإرفاق والإح�سان ،وقدر الفقهاء عدم جواز �أخذ العو�ض
على الكفالة ،لأنه يف حالة �أداء الكفيل مبلغ ال�ضمان ي�شبه القر�ض الذي جر
نفعاً على القر�ض وذلك ممنوع �شرعاً .وبذلك قرر جممع الفقه الإ�سالمي �أن
خطاب ال�ضمان اليجوز �أخذ الأجر عنه لقاء عملية ال�ضمان ،الذي يراعى فيها
عادة مبلغ ال�ضمان ومدته� ،سواء �أكان بغطاء �أم بدونه.
البند الثاين :التكييف القانوين خلطاب ال�ضمان:
مل يختلف التكييف القانوين خلطاب ال�ضمان كما هو احلال يف
التكييف ال�شرعي ،ف�إن الر�أي حول الطبيعة القانونية خلطاب ال�ضمان مل يكن
ر�أياً واحداً ،بل كرث اخلالف حوله ،فذهب الفقه والق�ضاء يف بيان الطبيعة
 -1قرار رقم ( ،)5ملجمع الفقه الإ�سالمي املنبثق من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،امل�ؤمتر الثاين ،جده ،اململكة العربية ال�سعودية املنعقد
يف الفرتة من ( 16-10ربيع الثاين 1406هـ املوافق ( )28-22دي�سمرب بخ�صو�ص خطاب ال�ضمان.

العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{185

القانونية خلطاب ال�ضمان مذاهب �شتى على التف�صيل الآتى(:)1
 .1فريق ك َّيف هذه العالقة على �أ�سا�س الكفالة القانونية(.)2
 .2الأخذ على �أ�سا�س الإنابة القا�صرة.
� .3إحدى �صور القر�ض.
 .4العقد �أ�سا�سه ا�شرتاط امل�صلحة للآخرين.
 .5العقد �أ�سا�سه الإرادة املنفردة(.)3
فالباحث يرى� :أن ر�أى الفريق الأول :هو الأقرب لل�صواب ب�أن تكييف
عقد خطاب ال�ضمان هو عقد كفالة ،ولكن ي�شرتط �أن يكون مغطى غطا ًء كلياً.
فيقوم على النحو التاىل:
	.1ا�ستخدام ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي مبعنى الكفالة� ،أي �ضم ذمة �إىل
ذمة يف املطالبة باحلق الذي قد يكون َديناً �أو عيناً �أو نف�ساً.
 .2ق�سم الفقهاء ال�ضمان �إىل الكفالة بالنف�س ،والكفالة باملال .و�أن العالقة بني
امل�صرف الإ�سالمي و�أ�صحاب الودائع اال�ستثمارية يحكمها عقد امل�ضاربة،
ومن ثم ال يجوز للم�صارف الإ�سالمية �أن ي�ضمن للمودع وديعته.
� .3أن الأ�سباب التي �أدت �إىل خلق م�شكلة ال�ضمان يف امل�صارف الإ�سالمية،
هي� :سيطرة العقلية الربوية على الن�سبة الغالبة من املودعني ،وعدم
اال�ستعداد للمخاطرة لديهم �أي�ضاً ،ورغبة املودعني يف توافر �إمكانية
ال�سحب من ودائعهم ،وق�صور دور امل�صارف يف خلق وعي ادخاري
�إ�سالمي.
 .4و�أن عدم توافر ال�ضمانات �أدى �إىل العديد من الآثار ال�سلبية ،منها
اعتماد هذه امل�صارف على ال�ضمانات التقليدية ب�صورة �أ�سا�سية،

 -1د .حممود الكيالنى ،املو�سوعة التجارية امل�صرفية ،عمليات البنوك ،249/4 ،درا�سة مقارنة ،حمكم وفق املعايري العاملية ،دار
الثقافة /ط ،2008/1جامعة عمان.
 -2د .حمي الدين �إ�سماعيل ،قانون التجارة امل�صري� ،ص127ق ،و�أي�ضا :د� .سميحة الغليوبى ،القانون التجاري وعمليات البنوك،
�ص .43القانون التجاري ،نظرية الأعمال التجارية والتاجر ،دار النه�ضة العربية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي،
بدون تاريخ ،ومطبوع �أخر/نظرية الأعمال التجارية والتاجر ،النا�شر دار النه�ضة العربية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
اجلامعي 1989م.
 -3د .عبدالزراق �أحمد ال�سنهورى،الو�سيط يف �شرح القانو ن املدين،طـ  ،٢دار النه�ضة العربية�،سنة ١٩٦٤م،اجلزء � ،١ص .١٤٤٤
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وتف�ضيل الأ�ساليب اال�ستثمارية التي ت�ستطيع ال�ضمانات التقليدية مواجهة
خماطرها مثل املرابحة ،وحتول امل�صارف الإ�سالمية من متويل غري القادرين
�إىل متويل �أرباب الأموال ،وعدم قدرة امل�صارف الإ�سالمية على متويل
املجاالت والآجال التي تخدم غر�ض التنمية.
املبحث الثالث
عقداالعتماد امل�ستندي
ُعد االعتمادات امل�ستندية من �أهم العمليات امل�صرفية ومن �أدقها و�أكرثها
ت ُّ
تنفيذاً( ،)1كما �إن البنوك تكون �أكرث ا�ستهدافاً للم�سئولية فيها عنها من غريها
من العمليات يف البنوك ،فالبنوك يف االعتمادات امل�ستندية تقف في�صال بني
امل�صالح املتعار�ضة لكل من امل�صدر وامل�ستورد ،فامل�صدر يرجو �سهوله احل�صول
على قيمة ب�ضاعته مبجرد ت�سليم امل�ستندات �إىل البنك يف بلده ،وامل�ستورد
يود �أن يكون على ثقة البنك الذي قد ح�صل له من امل�صدر على امل�ستندات
التي يطلبها كاملة وم�ستوفاة وهي التي مبقت�ضاه تنقل ملكية الب�ضاعة �إليه بعد
�شحنها( .)2فالقاعدة العامة يف الفقه الإ�سالمي يف جمال املعامالت املالية ب�صفة
عامة كما قال �شيخ الإ�سالم ابن القيم( )3تتوقف عليها معاي�شهم وم�صاحلهم،
فعلى النا�س �أن ي�ستحدثوا من العقود يف حدود ال�شريعة و�أ�صولها وما تدعو
�إليه حاجاتهم و�شئون م�صاحلهم دون �أن يلحقهم حرج لهذه اال�ستحداث لأن
العقود ما �شرعت �إالَّ لتكون و�سيلة لت�سري احلاجات وطريق لنيل امل�صالح،
ولذا ف�إن امل�شرع الإ�سالمي �أباح للنا�س ورخ�ص لهم يف العقود ،فا�شرتط الفقه
الإ�سالمي الأمر بالوفاء بالعهود وال�شروط واملواثيق وب�أداء الأمانة ،فالأ�صل
 -1مل تتحدث كتب الفقه الإ�سالمي عن معنى االعتماد مبعناه العام ،واالعتماد امل�صريف فى االقت�صاد الإ�سالمي ،يكون على �شكل مال
مودع فى امل�صرف ،وبه ي�ستطيع املودع املقرت�ض �أن ي�سحب منه فى حدود مبالغ معينة متفق عليها ،ويجوز فى بع�ض الأحيان �أن
يكون املبلغ املعتمد م�ضمون ًا ،فاالعتماد املفتوح يفتحه م�صرف لتمكني الزبون من �أن ي�سحب منه دون تقدمي �ضمان �أو ت�أمني فى
حدود مبلغ حمدد(ابواحل�سن على ال�سمانى ،معجم م�صلحات االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص ،61الريا�ض1422 /هـ2002/م).
 -2د.على عبد الر�سول ،البنوك التجارية يف م�صر� ،ص  ،223الطبعة االوىل1961م ،النا�شر م�ؤ�س�سة املطبوعات.
 -3ابن القيم� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ، 5/3 ،علق عليه طه عبدا لرءوف �سعد ،دار اجليل/بريوت /لبنان ،بدون تاريخ.
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يف الأ�شياء الإباحة مامل يرد ن�ص بتحرمي.وهي بذلك هي ما تقدمه البنوك من
اعتمادات ب�ضمان م�ستندات ال�شحن على ح�سب نوع الب�ضاعة وذلك تنفيذاً
ُعد اعتمادات ب�ضمان الب�ضائع يف الطريق ،وحق البنك
لعمليات البنك ،وت ُّ
يف ا�سرتداد ما يدفعه تنفيذاً لالعتماد م�ضمون برهن حيارى على امل�ستندات
املمثلة للب�ضائع .والكالم عن االعتماداتامل�ستندية يطول ذكره ،والذي يعنينا
هنا ما يت�صل بالكفالة امل�صرفية ،لذلك نق�صر الدرا�سة يف تعريف عقد االعتماد
امل�ستنديو�أطرافه و �أنواعه ،ثم تكييف العقد االعتماد امل�ستندي من ناحية فقهية،
والقواعد والأحكام والأعراف الدولية املوحدة التي حتكمه ولتطبيقات لعقد
االعتماد امل�ستندي يف قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين.
املطلب الأول
تعريف عقد االعتماد امل�ستندي
تعددت تعريفات االعتماد امل�ستندي يف الفقه الإ�سالمي والقانوين،
فيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض هذه التعريفات وذلك على النحو التايل:
�أو ًال -تعريفات عقد االعتماد امل�ستندي يف الفقه الإ�سالمي املعا�رص:
عرفه دكتور على �أحمد ال�سالو�س( )1ب�أنه(:تعهد كتابي �صادر من
م�صرف بنا ًء على طلب م�ستورد مل�صلحة مورد ،يعهد فيه امل�صرف بدفع املبالغ
التي ي�ستحقها املورد ثمناً ل�سلع ي�صدرها للم�ستورد طالب فتح االعتماد،
متى ما قدم املورد امل�ستندات املتعلقة بال�سلع ،وال�شحن على �أن تكون هذه
امل�ستندات مطابقة ل�شروط االعتماد) .وعرفه دكتور وهبة الزجيلى يف م�ؤلفه
الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية :ب�أنه تعهد كتابي من امل�صرف مل�ستورد طالب
فتح االعتماد متى ما قدم املورد م�ستندات ال�سلع وال�شحن ،على �أن تكون
هذه امل�ستندات مطابقة ل�شروط االعتماد(.)2
 -1د .على �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع واال�ستيثاق والتطبيق املعا�صر.1429 /2 ،
 -2د .وهبه الزجيلى ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية.4181/6 ،
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ثانياً -تعريف عقد االعتماد امل�ستندي يف القانون:
عرفه بع�ض القانونني ب�أنه(:االعتماد الذي يقدمه البنك بناء على طلب
�شخ�ص ي�سمى الأمر� ،أيا كانت طريقة تنفيذه� ،أي �سواء �أكان بقبول الكمبيالة �أو
حت�صيلها �أو بدفع مبلغ مل�صلحة عميل لهذا الأمر ،وم�ضمون حيازة امل�ستندات
املتمثلة لب�ضاعة يف الطريق �أو معدة للإر�سال( )1وعرفه �آخرون (:ب�أنه ت�صرف
قانوين يتعهد البنك املن�شئ مبقت�ضاه �أن يدفع لطرف ثالث يدعى امل�ستفيد �أو
لأمره مبلغاً من املال وفقاً للتعليمات العميل الأمر)( )2وعرفته املادة( )341من
قانون التجارة امل�صري ب�أنه(:عقد يتعهد البنك مبقت�ضاه بفتح االعتماد وبناء
على طلب �أحد عمالئه وي�سمى الأمر مل�صلحة �شخ�ص �آخر ي�سمى امل�ستفيد،
()3
ب�ضمان ميثل ب�ضاعة منقولة �أو معدة للنقل) وانتقد هذا التعريف الباحثون
يف هذا املجال وذلك لأن عبارة (ال�ضمان امل�ستندات) الواردة هنا غري
دقيقة� ،أما القانون ال�سوداين فلم يعرف عقد االعتماد مبعناه اخلا�ص .مبناق�شة
هذه التعريفات ،جند �أن كلمة اعتماد تعنى ال�ضمان للم�شرتي (امل�ستورد)
للح�صول على ب�ضاعة ثم �شرا�ؤها من البائع (امل�صدر) عن طريق و�سيط
يتعهد كتابة بدفع ثمن ال�سلع امل�صدرة للم�ستورد وطالب فتح االعتماد متى
ما قدم املورد م�ستندات ال�سلع وال�شحن ،و�أن تكون هذه امل�ستندات مطابقة
ل�شروط االعتماد.ولعل �أرجح التعريفات لتعريف عقد االعتماد امل�ستندي
فىر�أي الباحث هو تعريف الدكتورة �سميحة الغليوبى( :هو العقد الذي
يلتزم مبقت�ضاه البنك �أن ي�ضع مبلغاً من املال حتت ت�صرف �شخ�ص يحدده
العميل املتعاقد ،ويكون هذا ال�شخ�ص حائزاً للم�ستندات التي متثل الب�ضاعة،
وامل�ستندات املثبتة لعالقته مع العميل الآمر باالعتماد وعلى البنك التحقق منها
واحل�صول عليها لتنفيذ التزامه باالعتماد)(.)4
�	-1أحمد غنيم ،االعتماد امل�ستندي والتح�صيل� ،ص ،10ط1997 ،5م.
 -2املرجع نف�سه� ،ص.10
 -3د.ح�سني �شحاتة احل�سني ،ر�سالة دكتورة من�شورة ،موقف البنك من امل�ستند املخالف يف االعتماد امل�ستندي� ،ص  ،12ط2001 ،1
م م�صر /جامعة القاهرة ،د ،ر�ضا ال�سيد عبد احلميد ،النظام امل�صريف وعمليات البنوك� ،ص  ،244ط2000 ،1م.
 -4د �سميحة القليوبي� ،شرح القانون التجاري امل�صري ،١٧ ١٩٩٩/العقود التجارية وعمليات البنوك،دار النه�ضة
العربية�،سنة،٢٠٠٠فقرة � .٦٩٢صـ.١٢،
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ويت�ضح من ذلك �أن �أطراف هذه العالقة هم(:)1
 .1امل�ستورد :هو العميل الذي يطلب فتح االعتماد ويكون يف �شكل عقد
بينه وبني البنك فاحت االعتماد ،ويكون �شام ًال على جميع النقاط التي
يطلبها امل�ستورد من امل�صدر .حيث يلتزم الناقل بنقل الب�ضاعة �ساملة من
ميناء ال�شحن �إىل ميناء الو�صول وال ينق�ضي هذا االلتزام �إالَّ بت�سليم
الب�ضاعة �إىل املر�سل �إليه بالقدر وال�صفات املبينة يف �سند ال�شحن ،كما
جاءت ال�سابقة الق�ضائية بخ�صو�ص التزامات الناقل يف عقد النقل و�أثره
القانوين(.)2
 2امل�رصف فاحت االعتماد :ي�سمى بالبنك املن�شئ �أو بنك امل�صدر ،وهو امل�صرف
الذي يقوم �إليه امل�ستورد طلب فتح االعتماد حيث يقوم بدرا�سة الطلب،
ويف حالة موافقة امل�ستورد على �شروط امل�صرف ،يقوم بفتح االعتماد
وير�سله �إما للم�ستفيد �أو �إىل �أحد مرا�سليه يف بلد امل�صدر،امل�ستفيد.
 .3امل�ستفيد:وهو الذي يقوم بتنفيذ �شروط االعتماد يف مدة �صالحيته ،وهو
الطرف الذي تعاقد مع امل�شرتي وي�سمى( بامل�صدر).
 .4امل�رصف املرا�سل :نظراً لأن البنك فاحت االعتماد يكون يف بلد بعيد عن
امل�ستفيد ف�إن الأخري ليطمئن �إىل التزام البنك فاحت االعتماد لهذا ف�إنه
يطلب تدخل بنك و�سيط يف بلده ي�سمى البنك املرا�سل ،وهو الذي يقوم
بتبليغ االعتماد� .إما �أن يقوم بدور الو�سيط بني امل�صرف فاحت االعتماد
وامل�صدر دون �أي التزام عليه ،يقوم بتبليغ االعتماد �أي امل�ستفيد وي�ضيف
عليه تعزيزه ،وت�سمى هذه العملية �شراء امل�ستندات�.إن عقد االعتماد
امل�ستندي �أكرث ما يكون ذا فائدة �إذا ما كان �أطراف العالقة الأ�صلية بني
امل�صدر وامل�ستورد يقيمان يف بلدين خمتلفني ،وهي عمليات التجارة
اخلارجية ،لذلك ف�إن املجال العملي ال�ستخدام و�سيلة االعتماد امل�ستندي
 -1د.على البارودي ،القانون التجاري� ،ص .535
 -2جملة الأحكام الق�ضائية 1993م� :ص ،255 ،256مالك ال�سفينة �شار�شينج� //ضد //حامت عبدالباقى و�أخر ،النمرة  /م ع  /ط م
1993/1463/م".
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عد االعتماد امل�ستندي
هي يف البيوع اخلا�صة عن طريق البحر ،وبذلك يُ ُّ
غاية يف الأهمية بالن�سبة للعميل املتعاقد وبالن�سبة لل�شخ�ص امل�ستلم
على ال�سواء ،فهو يوفر الأمان للبائع الذي ي�ضمن عدم ت�سليم امل�شرتي
للب�ضاعة املر�سلة �إالَّ �إذا ت�سلم البنك امل�ستندات(.)1
�إال �أين �أقول� :إن م�سئولية البنك الكربى تتحقق يف مراجعة امل�ستندات
مراجعة دقيقة ومطابقتها كما هو مطلوب يف االعتماد امل�ستندي قبل دفع
الب�ضاعة نيابة عن امل�ستورد.
املطلب الثانى
التكييف ال�رشعي والقانوين لعقد االعتماد امل�ستندي
�أو ًال :التكييف ال�رشعي لالعتماد امل�ستندي:
هنالك عدة �آراء حول التكيف ال�شرعي لالعتماد امل�ستندي وذلك باالتي:
 .1فمنهم من يلحقه بعقد ال�ضمان والكفالة( .)2ذلك �أن البنك ي�ضمن
امل�شرتي مبا للبنك من ذمة ماليه و�سمعه اقت�صادية مما يحقق لكل الطرفني
من م�صالح م�شرتكة من ناحية البيع ،ومن ناحية �أخرى للم�شرتى ،لأن
البائع اليعرف امل�شرتي ،وامل�شرتي اليعرف البائع ،فالبائع يراد �أن ي�ضمن
الثمن ،وامل�شرتي يراد �أن ي�ضمن و�صول الب�ضاعة ،وال�ضمان م�شروع يف
الإ�سالم .وبذلك يكون البنك �ضامنا لكل من الطرفني بالن�سبة للحقوق
الواردة يف عقد البيع ،فلو ال تتدخل امل�صرف و�ضمانة حلقوق الطرفني
ملا متت ال�صفقه ويظهر هذا االجتاه بو�ضوح عند ال�سالو�س(( )3فاالعتماد
 -1ي�ضمن للم�ستورد ح�صوله على الب�ضائع التي تعاقد من �أجلها وبال�شروط التي مت االتفاق عليها بينه وبني امل�صدر وفى املواعيد
املتفق عليها و�أن ي�ضمن ا�ستيفاء ثمن الب�ضاعة التي باعها وتتم هذه العملية عن طريق م�صر.
 -2ابن جنيم،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق،دار الكتاب الإ�سالمي،القاهرة،ط،٢ا ،املجلد ال�ساد�س،كتاب احلوالة� ،ص
.٢٢٦ابن عبد الرب،الكايف يف فقه �أهل املدينة،دار الكتب العلمية ببريوت� ،ص � ٥ ٤٠١.أبي عبد ااهلل ال�شافعي،الأم ،املجلد
الثاين،جـ،٣كتاب احلوالة� ،ص  ٦ ٢٢٩.ابن مفللح ،املبدع �شرح املقنع،حتقيق حممد ح�سن،ط دار الكتب العلمية ببريوت ،ط
�أوىل/ ١٤١٨،هـ ١٩٩٧م،املجلد الرابع�،صـ.٢٥١
 -3ال�سالو�س:د.علي �أحمد ال�سالو�س� ،أ�ستاذ الفقه والأ�صول كلية ال�شريعة والقانون جامعة قطر رئي�س جممع فقهاء ال�شريعة وع�ضو
املجمع الفقهي برابطة العامل الإ�سالمي /مكة املكرمة ،خبري الفقه واالقت�صاد بجمع الفقه الإ�سالمي مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
(م�ؤ�سوعة الق�ضاء الإ�سالمي ،دار التغليف ،دار القر�آن �سل�سلة ا�صدر املجمع( ،)19م�صر ال�شرقية ،ط2002 ،40/م).
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امل�ستندي غري املغطى �أو جزئيا فامل�صرف كفيل وفاحت االعتماد غري املعطى
مكفول عنه ف�إذا �أخذ امل�صرف عمولة مقابل املكفول به ،ملقابل العمل الذي
قام به ،و�أخذ �أجراً �أو جع ًال مقابل الكفالة ذاتها).
 .2ومنهم من يلحقه بعقد احلوالة( .)1ذلك �أن بائع الب�ضاعة وم�صدرها
الير�ضى بالتعامل مع م�شرتى ليعرفه وال يطمئن �إليه� ،أما التزام البنك
ف�إن كال من الطرفني ير�ضى به ،فك�أن امل�شرتي قد �أحال البائع على البنك
ال�ستيفاء قيمة الب�ضاعة املباعة منه ،وبهذا ينتقل الثمن من ذمة امل�شرتي �أي
ذمة البنك ،واحلوالة م�شروعة يف الإ�سالم.
 .3ومنهم من يلحقه بعقد الوكالة( .)2ذلك �أن طلب فتح االعتماد مبثابة توكيل
�صادر من امل�شرتي للبنك بفتح االعتماد وتنفيذه عن طريق قبول ال�سند
امل�سحوب عليه ووفائه ويلزم املوكل ب�أن يدفع للوكيل جميع ما �أنفقه يف
تنفيذ عقد الوكالة فهو مبثابة الإنابة عن العميل يف عمليات ومراحل االعتماد
امل�ستندي املتعلقة من فتح االعتماد وفح�ص امل�ستندات ودفع الثمن
وغري ذلك ،ويظهر هذا االجتاه بو�ضوح �أي�ضا عند ال�سالو�س(فاالعتماد
امل�ستندي املغطى غطا ًء كلياً يكون يف هذه احلالة وكي ًال عن فاحت االعتماد
عد مكفو ًال له ،غري �أن امل�صرف ي�أخذ عمولة تعد �أجراً �أو جع ًال عن
الذي يُ ُّ
وكالته العن كفالته).
 .4ومنهم من يلحقه ب�أنه عقد غري م�سمى(� .)3أي عقد من نوع خا�ص ،له
�أحكامه اخلا�صة ،ون�ش�أ وتطور خلدمات حاجات التجارة ومن �آثاره �أنه

 -1فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق،للإمام �أبي الربكات حافظ الدين عبد ااهلل بن �أحمد
الن�سفي،ومعه حا�شية الإمام ال�شلبي،حتقيق �أحمد عزو ،دار الكتب العلمية بريوت،طـ �أوىل،كتاب الوكالة�،صـ  .٢٤٣.القا�ضي �أبو
حممد عبد الوهاب البغدادي ،التلقني يف فقه املالكية،حتقيق ودرا�سة حممد ثالث �سعيد الغاين ،دار الفكر بريوت،طـ �أوىل�،سنة١٤١٨
/هـ ١٩٩٧م،باب الوكالة� ،ص  ٢ ٤٤٥.الإمام �أبو حممد احل�سني بن م�سعود بن �أحمد الفراء البغوي،التهذيب،،حتقيق ال�شيخ عادل
�أحمد عبد املوجود،ال�شيخ علي حممد معو�ض،دار الكتب العلمية،طـ �، 1سنة/ ١٤١٨هـ ١٩٩٧م،كتاب الوكالة� ،ص � ٣ ٢٠٨.أبي
�أ�سحاق برهان الدين بن حممدبن عبد ااهلل بن حممد بن مفلح احلنبلي،املبدع �شرح املقنع،حتقيق حممد ح�سن ا�سماعيل،دار الكتب
العلمية،طـ �،1سنة / ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ،املجلد الرابع،باب الوكالة،من كتاب احلجر.
 -2املراجع ال�سابقة.
 -3د عبد احلميد حممود البعلى ،اال�ستثمار والرقابة ال�شرعية يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية،النا�شر مكتبة وهبه،ط � ،1سنة ١٤١١
 /هـ �،١٩٩١ص  ٢٧ .وهو ما ي�أتي ذكره يف �أنواع االعتماد امل�ستندي ب�إذن ااهلل تعاىل  .د حممد اجلندي ،فقه التعامل املايل وامل�صريف
احلديث ،املرجع ال�سابق ،ط دار النه�ضة العربية� ،ص .153
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ين�شئ التزاماً مل�صلحة البائع ي�صبح م�ستقب ًال م�صدره.
ويرى الباحث :االعتماد امل�ستندي املغطى غطا ًء كلياً يكون امل�صرف يف
عد
هذه احلالة وكي ًال عن فاحت االعتماد و�إن كان كفي ًال بالن�سبة للم�صدر الذي يُ ُّ
مكفو ًال له ،غري �إن امل�صرف ي�أخذ عمولة تعد �أجراً عن وكالته ال عن كفالته ،ففي
هذه احلالة يكون عقد االعتماد امل�ستندي عقد وكالة� .أما االعتماد امل�ستندي
غري املغطى كلياً �أو جزئياً فامل�صرف كفيل ،وفاحت االعتماد مكفول عنه.
مما تقدم فاالعتماد امل�صريف يف االقت�صاد الإ�سالمي( )1يكون على �شكل
مال مودع يف امل�صرف ،وبه ي�ستطيع املودع املقرت�ض �أن ي�سحب منه يف حدود
مبالغ معينة متفق عليها ،ويجوز يف بع�ض الأحيان �أن يكون املبلغ املعتمد م�ضموناً،
فاالعتماد املفتوح يفتحه م�صرف لتمكني الزبون من �أن ي�سحب منه دون تقدمي
�ضمان �أو ت�أمني يف حدود مبلغ حمدد .فالقاعدة العامة يف الفقه الإ�سالمي يف
جمال املعامالت املالية ب�صفة عامة كما قال �شيخ الإ�سالم بن القيم( )2تتوقف
عليها معاي�شهم وم�صاحلهم ،فعلى النا�س �أن ي�ستحدثوا من العقود يف حدود
ال�شريعة و�أ�صولها ما تدعو �إليه حاجاتهم و�شئون م�صاحلهم دون �أن يلحقهم
حرج لهذه اال�ستحداث لأن العقود ما �شرعت �إالَّ لتكون و�سيلةلت�سري احلاجات
وطريق لنيل امل�صالح ،ولذا ف�إن امل�شرع الإ�سالمي �أباح للنا�س ورخ�ص لهم يف
عقود فا�شرتط الفقه الإ�سالمي الأمر بالوفاء بالعهود وال�شروط واملواثيق وب�أداء
الأمانة ،فالأ�صل يف الأ�شياء الإباحة مامل يرد ن�ص بتحرمي.
ثانياً :التكييف القانوين لعقد االعتماد امل�ستندي(:)3
تعددت اجتاهات القانونني ب�ش�أن الطبيعة القانونية لعقد االعتماد امل�ستندي:
 .1العقد يقوم على نظرية الوكالة.
 .2العقد يقوم على نظرية اال�شرتاط مل�صلحة الآخرين.
�	-1أبواحل�سن على ال�سمانى ،معجم م�صلحات االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص ،61الريا�ض1422 /هـ2002/م.
 -2ابن القيم� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،5/3 ،علق عليه طه عبدا لرءوف �سعد ،دار اجليل/بريوت /لبنان ،بدون تاريخ.
 -3د .كمال طه ،الوجيز يف القانون التجاري� ،ص، 522د.الواثق عطا املنان ،القانون التجاري� ،ص.20
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 .3العقد يقوم على نظرية الكفالة.
 .4عقد من نوع خا�ص ذو طبيعة خا�صة .
فريى الباحث� :إىل �أن عقد االعتماد امل�ستندي عقد جتاري من نوع
خا�ص ،وهو من العقود غري امل�سماه ويعرف العقد الغري م�سمى ب�أنه( :هو
مامل يخ�صه القانون با�سم معني ولو مل يتم تنظيمه فيخ�ضع يف تكوينه ويف
الآثار جلنة القواعد العامة التى تقررت جلمع العقود �ش�أنه من ذلك �ش�أن العقد
امل�سمى ولكنه ملَّا كان �أقل �شيوعاً مل يفعل ال�شرع من �أحكامه اكتفاء بتطبيق
القواعد العامة)(.)2
فبع�ض الك َّتاب العرب والأمريكيني والفرن�سيني ومنهم  :فيا�ض عبيد
�شقيق حرب وعلي جمال الدين والفقيه والقا�ضي كوك بورت وغريهم
حاولوا تكيف االعتماد امل�ستندي على �أنه عقد من نوع خا�ص �أمثلة االعتبارات
التجارية وما التزام البنك جتاه امل�ستفيد �إالَّ لعقد ملزم �أمثلة �ضرورات التعامل
املتعارف عليها يف الأو�ساط التجارية.ويرى م�ؤيدو هذه الفكرة من اخلط�أ
�إدخال عقد االعتماد وما يرتتبه من االلتزامات �ضمن عقود القانون املدنى
كعقد الوكالة �أو الكفالة �أو اال�شرتاط لعلة الآخرين وغريها.لأن هذا العقد مميز
عنها و�إن ت�شارك معها يف بع�ض الأحكام فهو يختلف عنها يف جوانب قانونية
�أخرى .وهذه الفكرة و�إن كانت تبدو من ظاهرها �صحيحة وواقعية �إىل حد
ما خا�صة �أنها تف�سر كامل االلتزامات واحلقوق والتى ترتتب على �أطراف عقد
االعتماد باعتباره عقداً جتارياً خا�صاً مميزاً له �أحكامه املميزة اخلا�صة�.إال �أنه مع
ذلك ال ميكنه جتاوز حقيقة هذا العقد ب�أخذ العقود الأخرى �أحكامها رغم متيزه
عنها ب�أحكام �أخرى فهو ي�أخذ من عقد الوكالة التزام املوكل بت�سديد املبالغ
التى دفعها الوكيل .كما ي�أخذ من عقد اال�شرتاط مل�صلحة الآخرون ن�شوء حق
امل�ستفيد املبا�شر نحو البنك ومن الإنابة عدم االجتماع بالرجوع التى ي�سمح
()1

 -1د عبد الرازق ال�سنهوري،الو�سيط يف �شرح القانو ن املدين،طـ  ،٢دار النه�ضة العربية�،سنة ١٩٦٤م،اجلزء � ،١ص.١٤٤٤
 -2د.عبدالرازق �أحمد ال�سنهورى -الو�سيط فى �شرح القانون املدنى اجلديد – املجلد الأول – من�شورات املجلد احلقوقية بدون
� 2000ص .108
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يف املناب �ضد املنيب ومن االلتزام املربم ا�ستقالل امل�صرف نحو امل�ستفيد من
عقد البيع(.)1
ظه َر نظام االعتمادات امل�ستندية نتيج ًةللبعد املكاين بني البائع
تتم غالباً دون �أن يلتقي امل�شرتي
وامل�شرتي،
ُ
وحيث � َّإن العملية التجارية ُّ
(امل�ستورد) بالبائع (امل�صدر) التقا ًء �شخ�صياً ،و�إمنا عن طريق االت�صاالت
غري املبا�شرة واملتعارف عليها جتارياً ،لذلك فقد اجته التفكري �إىلاال�ستعانة
بو�سيط يثقُ به ٌ
كل منهما حلماية حقوقهما ،ولت�أكيد التزامهما بتنفيذ عقدالبيع،
وهذا الو�سيط هو البنك الذي يتعهد �أمامه امل�شرتي بدفع ثمن الب�ضاعة متى
ا�ستلم امل�ستندات ال�ضرورية التي مبوجبها تنتقل �إليه ملكية الب�ضاعة امل�شحونة،
واالعتمادامل�ستندي ي�ؤدي دوراً مهماً يف خدمة التجارة الدولية(.)2
التطبيقات العملية لالعتمادات امل�ستندية يف امل�صارف الإ�سالمية:
كل امل�صارف الإ�سالميةتتفق يف ممار�ستها لالعتمادات امل�ستندية على
�أنها �صورة من �صور بيع املرابحة وهو ما يعرف باملرابحة اخلارجية ،لأن
ال�سلعة املطلوبة للآمر بال�شراء تكون من ال�سوق اخلارجية .وتختلف امل�صارف
الإ�سالمية يف كيفية تنفيذ املرابحة اخلارجية على �أ�سا�س االعتمادات امل�ستندية
كما يلي(:)3
 .1تقوم بع�ض امل�صارف الإ�سالمية بتنفيذ االعتمادات امل�ستندية على �أ�سا�س
املرابحة اخلارجية بحيث تكون فاتورة البيع وم�ستندات ال�شحن با�سم
امل�صرف ،وتقوم بنف�سها بالت�أمني على الب�ضاعة ،و�إجراءات التخلي�ص
عليها وت�سليمها للتاجر فاحت االعتماد مع م�ستندات ال�شحن على �أ�سا�س
القب�ض احلقيقي ،والت�سليم احلقيقي ،وهي �أ�سلم الطرق �شرعاً .
 .2تقوم بع�ض امل�صارف الإ�سالمية بتنفيذ االعتمادات امل�ستندية بنف�س
 -1د.عبدالرازق �أحمد ال�سنهورى -الو�سيط فى �شرح القانون املدنى اجلديد – املجلد الأول – من�شورات املجلد احلقوقية بدون
� 2000ص .108
 -2فتتورى فهيمة ،امل�سئولية املدنية فى االعتماد امل�ستندى ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة حممد خبب�ضر ،ب�سكرة� ،2015 ،ص.59
 -3الدكتور �أحمد �سامل ملحم ،م�ست�شار �شرعي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالدول العربية.
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الطريقة ال�سابقة �إالَّ �أنها ال تقوم بالتخلي�ص على الب�ضاعة امل�ستوردة
وت�سلمها وت�سليمها على �أ�سا�س القب�ض احلقيقي ،ولكنها تعتمد يف
اال�ستالم والت�سليم على �أ�سا�س القب�ض احلكمي ف�إذا و�صلت م�ستندات
ال�شحن �إىل امل�صرف يقوم ب�إر�سال �إ�شعار �إىل التاجر فاحت االعتماد يعلمه
فيه بو�صول م�ستندات ال�شحن ،وموافقته على بيع الب�ضاعة له فيقوم
التاجر امل�شرتي ب�إر�سال �إ�شعار القبول بال�شراء الذي يعلن فيه موافقته
على �شراء الب�ضاعة ،وبذلك ينعقد بيع املرابحة ،ثم يقوم امل�صرف بتظهري
م�ستندات ال�شحن للتاجر فاحت االعتماد ليتوىل القيام ب�إجراءات التخلي�ص
عليها وقب�ضها قب�ضاً حقيقياً ،بحيث تنتهي م�س�ؤوليتها عن الب�ضاعة بت�سليم
م�ستندات ال�شحن �إىل امل�شرتي �شريطة �أن تكون مطابقة للموا�صفات
املذكورة يف االعتماد ،ويتحمل امل�صرف م�س�ؤولية اختالف املوا�صفات
�أو نق�ص الب�ضاعة �أو تلفها .
 .3تقوم بع�ض امل�صارف الإ�سالمية بتنفيذ بع�ض االعتمادات امل�ستندية على
�أ�سا�س وكالة املرابحة التي متنح لبع�ض التجار امل�ستوردين يف حاالت
خا�صة ،وفق توجيهات هيئة الرقابة ال�شرعية ،وتتلخ�ص التطبيقات العملية
لهذه احلالة مبا يلي:
 يتم توقيع وكالة املرابحة بني امل�صرف والتاجر امل�ستورد �إذا كانتتنطبق عليه ال�ضوابط ال�شرعية اخلا�صة بوكالة املرابحة بعد التحقق من
ذلك من قبل املدقق ال�شرعي للم�صرف.
 يقوم التاجر با�سترياد الب�ضاعة بحيث تكون فاتورة البيع با�سمه ب�صفتهوكي ًال عن امل�صرف يف ال�شراء.
 يقوم البنك املرا�سل بدفع ثمن الب�ضاعة �إىل البائع املورد بناء على�أمر امل�صرف الإ�سالمي له بالت�سديد ويطلب منه �شحنها بحيث تكون
م�ستندات ال�شحن با�سم امل�صرف الإ�سالمي.
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يتوىل التاجر امل�ستورد م�س�ؤولية تخلي�ص الب�ضاعة لأن الفاتورة ترد
با�سمه مع �أنه يف حقيقة الأمر لي�س مالكاً للب�ضاعة بل هو وكيل عن
امل�صرف يف �شرائها والتخلي�ص عليها.
يجب على التاجر �أن يعلم امل�صرف الإ�سالمي بو�صول الب�ضاعة و�أن
ال يت�صرف بها لأنها لي�ست ملكاً له.
يجب على التاجر �أن ير�سل �إ�شعاراً للم�صرف يبني فيه موافقته على
�شراء الب�ضاعة وفق وعد ال�شراء املوقع عليه م�سبقاً لدى امل�صرف ،
وي�سمى ذلك �إيجاباً .
يقوم امل�صرف ب�إ�صدار �إ�شعار موافقة على البيع وي�سمى ذلك قبو ًال ،
فينعقد بذلك بيع املرابحة بني امل�صرف ب�صفته بائعاً والتاجر امل�ستورد
ب�صفته م�شرتياً ،ثم يقوم امل�صرف بت�سليم م�ستندات ال�شحن للتاجر
ال�ستكمال ت�سليم الب�ضاعة له  ،في�صبح مالكاً لها �شرعاً.
يجوز للم�ؤ�س�ســة �أن ت�أخذ قيمة التكاليف الفعلية على االعتمادات
امل�ستندية ،ويجوز لها �أن ت�أخذ �أجرة على القيام باخلدمات املطلوبة
�ســواء �أكانت مبلغا مقطوعا �أم ن�سبة من مبلغ االعتماد ،وي�شمل ذلك
االعتمادات امل�ستندية ال�صادرة والواردة ،وي�شمل تعديل االعتمادات
ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتماد ،فال يجوز لها �أن ت�أخذ عليــه �إالَّ
امل�صروفات الفعلية فقط ،وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا ال ن�سبة مئوية.
وعلى امل�ؤ�س�سة �أن تراعي ما ي�أتي(:)1
�أ	.ال ي�ؤخذ يف االعتبار جانب ال�ضمان عند تقدير الأجرة يف
االعتمادات امل�ستندية .وعليه فال يجوز للم�ؤ�س�سة �أن ت�أخذ
زيادة على امل�صروفات الفعلية يف حال تعزيزها العتماد �صادر

 -1د .عبد الباري م�شعل� ،صحيفة ال�سبيل الأردن ّية ،مقال بعنوان :معيار االعتمادات امل�ستندية قراءة و�إ�ضاءة ،وهو من املعايري
املعدلة يف �إ�صدار �سنة  2015من املعايري ال�شرعية ،وطبقا لتقرير رقابة ب�ش�أن مقارنة املعايري ال�شرعية متثلت التعديالت يف 7
تعديالت �إعادة �صياغة،و 4تعديالت �إ�ضافة �أو حذف ،و 24تعدي ًال تن�سيق فقرات .وبتت ّبع حمال التعديل ال يوجد تغيري يف الأحكام
ال�شرعية.
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من م�صرف �أو بنك �آخر؛ وتعزيز االعتماد تكون الزيادة فيه
مقابل �ضمان حم�ض .ويف حكم التعزيز امل�شاركة يف الإ�صدار،
وامل�شاركة يف التعزيز ،و�إ�صدار االعتمــاد املعد لال�ستخدام
(اعتماد ال�ضمــان) ما مل يتطلب ذلك خدمات �أو تكاليف .و�أال
يرتتب على ذلك فائدة ربوية �أو يكون ذريعة �إليها .و�أال يتخذ
اجتماع العقود يف االعتماد امل�ستندي ذريعة �إىل ما هو حمرم
�شــرعا ،ك�أخذ عائد علــى ال�ضمان� ،أو القر�ض
ب	.اخلال�صة يف عموالت فتح و�إ�صدار وتبليغ وتعزيز االعتماد
امل�ستندية اجلواز لأنه االعتماد امل�ستندي مركب من الوكالة
والكفالة والإجارة ،غري �أنه ال يجوز مراعاة جانب الكفالة
بزيادة العمولة بحيث تكون االعتمادات غري املغطاة بعمولة
�أعلى من العمولة املطبقة على االعتمادات املغطاة .كما ال يجوز
رفع العمولة على اجلميع ثم الإعفاء منها �أو من بع�ضها على
االعتمادات املغطاة لأنه حيلة على املمنوع �آنف الذكر .ويف
متح�ضت يف ال�ضمان
حال كانت اخلدمة املقدمة من البنك قد ّ
كامل�شاركة يف التعزيز دون تقدمي �أي عمل فيجب �أن تكون
العمولة بالتكلفة الفعلية.
فالتطبيق املعا�صر يف امل�صارف ف�إن عقد االعتماد امل�ستندي اليخرج
عن �صورتني(:)1
ال�صورة الأوىل:
يف هذه احلالة يكون امل�صرف وكي ًال عن فاحت االعتماد ،و�إن كان كفي ًال
عد مكفو ًال له ،غري �أن امل�صرف ي�أخذ عمولة تعد �أجرا �أو جع ًال
للم�صدر الذي يُ ُّ
عن وكالته ال عن كفالته.
 -1د عبد احلميد حممود البعلى ،الإثتثمار والرقابة ال�شرعية يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية�،١٩٩١ ،ص  ٢٧ .واملرجع نف�سه  .د حممد
اجلندي ،فقه التعامل املايل وامل�صريف احلديث� ،ص  ،153املرجع نف�سه.
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ال�صورة الثانية:
يف هذه احلالة يكون امل�صرف كفي ًال ،وفاحت االعتماد غري املغطى مكفول
عنه ،ف�إذا اخذ امل�صرف عمولة مقابل املبلغ املكفول به المقابل العمل الذي يقوم
عد امل�صرف
به فقد �أخذا �أجراً �أو جع ًال مقابل الكفالة .ففي ال�صورة الأوىل يُ ُّ
وكي ًال عن فاحت االعتماد ،وله �أن ي�أخذ عمولة �أو �أجراً عن وكالته �أما يف ال�صورة
عد امل�صرف كفي ًال وفاحت االعتماد مكفول عنه ،فال يجوز للم�صرف
الثانية ف ُي ُّ
�أخذ اجراً مقابل الكفالة ذاتها و�إمنا مقابل الإجراءات وامل�صاريف الإدارية.
وبذلك ميكن القول �إن االعتماد امل�ستندي يقوم �أ�سا�سا على ال�ضمان وكفالة
البنك للم�شرتى وهو �أقرب العقود له ،وال �أرى مانعاً :من قيام البنك بذلك،
وفتح االعتماد امل�ستندي والتعهد للبائعني ب�سداد الثمن امل�ستحق لهم على
امل�شرتي بعد ا�ستيفاء املطلوب ب�أن ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
املطلب الثالث
القواعد القانونية التي حتكم االعتماد امل�ستندي
	االعتماد امل�ستندي منذ ظهوره ب�أنه نظام ن�ش�أ من واقع العمل وبدافع
احلاجة الع�صرية �إليه ،ومل يرد له تنظيم فقهي �إ�سالمي وال قانوين يف �أغلب
الت�شريعات ال يف الدول العربية وال الغربية ،وتختلف قوانيه وقواعده
من دولة �إىل دولة �أخرى .مما �أدى لزعزعة البنوك يف معظم �أنحاء العامل
حيث �أ�صبح ي�شكل م�صدر قلق لكافة الأطراف امل�شاركة يف عملية االعتماد
امل�ستندي ما تنوعت الأو�ضاع القانونية املختلفة لالعتماد امل�ستندي(.)1
ومو�ضوع عقد االعتماد امل�ستندي مل يحظى بالتنظيم الت�شريعي يف معظم
الدول العربية فرتك الأمر للقواعد العامة واملبادئ وال�شروط التي يجب على
البنوك مراعاتها يف فح�ص امل�ستندات والتي ت�شكل العن�صر الأ�سا�س .لذلك
يجب التعر�ض للقواعد والأعراف الدولية املوحدة لعقد االعتماد امل�ستندي،
 -1د.على جمال الدين عو�ض ،العمليات امل�صرفية من الواجهة القانونية� ،ص ،41د.على عبد الر�سول ،البنوك التجارية يف
م�صر� ،ص  223ومابعدها .د .ح�سام الدين عبدالغنى ،اجلديد فىالقواعدواالعراف املوحدة للأعتمادامل�ستندى� ،ص،288
دارالفكراجلامعىن 2005م.
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القواعد والأعراف الدولية املوحدة لعقد االعتماد امل�ستندي .وبالرغم من �أن
قواعد غرفة التجارة الدولية اخلا�صة باالعتمادات امل�ستندية مل جتب عن كل
الأ�سئلة التي �أثارها هذا املو�ضوع �إالَّ �أنها عاجلت كثرياً من الق�ضايا واخلالفات
حول االعتماد امل�ستندي .لذلك نورد يف �إبحار القواعد والأعراف الدولية
لعقد االعتماد امل�ستندي من خالل غرفة التجارة الدولية مبينا �أهم املراحل
التي مرت بها على نحو مراحل وفق(:)1
�أ�صدرت غرفة التجارة الدولية �أول �صيغة من القواعد والأعراف
الدولية لالعتماد امل�ستندي يف عام 1933م ومل حتقق �أي جناح يذكر .ففي
عام 1951م يف مدينة ل�شبونة �أعيدت �صياغة هذه القواعد والأعراف الدولية
والقت جناحاً وقبو ًال عندما ان�ضمت �إليها البنوك من الواليات املتحدة،
ولكن اجنلرتا ومعظم بالد الكومنولث مل تعرتف بهذه االتفاقية حيث كانت
تعالج ق�ضاياها القانونية لالعتماد امل�ستندي وفق ما ي�صدره القانون اخلا�ص
وما ي�صدره الفقه والق�ضاة ،ولي�س طبقا للقواعد والأعراف الدولية .ففي
عام 1962م �أعيدت �صياغة هذه القواعد والأعراف املوحدة للمرة الثالثة
وحازت على قبول البنوك يف �إجنلرتا و�أغلب دول �أقطار الكومنولث .ففي
عام 1974م دخلت �صياغة هذه القواعد والأعراف بعد �إ�ضافة التعديالت
و�أ�صبحت حيز الوجود والتنفيذ فكانت �أكرث �شمولية من التي �سبقتها حيث مت
تنفيذ النقل باحلاويات وم�ستندات النقل املختلط(.)2
البند الرابع :القواعد والأعراف الدولية يف �صياغة1983م:
للمرة اخلام�سة �أعيدت �صياغة القواعد والأعراف الدولية املوحدة
بوا�سطة غرفة التجارة الدولية يف عام 1983م �صياغة جديدة(.)3اختلفت
 -1د .ح�سني فتحي عثمان ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مطبعة جامعة طنطا� ،سنة � ،٢٠٠٥صـ .٢٨٨د ح�سام الدين عبد
الغني ال�صغري ،اجلديد يف القواعد و الأعراف املوحدة لالعتمادات امل�ستندية  ،٥٠٠طبعة دار الفكر اجلامعي�،سنة ٢٠٠٤م .د.حمي
الدين �إ�سماعيل علم الدين ،قانون التجارة اجلديد ،املادة ( ،)355قانون التجارة رقم ( )17ل�سنة 1999م امل�صري فبد�أ العمل به
من �أكتوبر 1999م� ،ص � .690شرح قانون التجارة امل�صري ،املكتبات الكربى1430/هـ م1999م.
 -2د ح�سني فتحي عثمان ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مرجع �سابق.
 -3د .ح�سني فتحي عثمان ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مرجع �سابق.
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عن القدمية ،ا�شرف على �إعدادها يف غرفة التجارة الدولية ومنظمات الأمم
املتحدة و�ساهم فيها مثلوا البنوك وكذلك ممثلو التجار ،ومندوبون عن البالد
اال�شرتاكية وبريطانيا ،وبذلك انفردت عن ال�صياغات ال�سابقة ومتيزت بالنظام،
حيث �صيغت باللغات/االجنليزية /والفرن�سية /والأملانية /واال�سبانية/
والعربية /فكل منها حجة ر�سمية ودخلت حيز التنفيذ يف �أكتوبر 1984م
وقد اهتمت بالنقاط الآتية:
 .1تقدمي و�سائل النقل باحلاويات والنقل امل�شرتك.
 .2ظهور م�ستندات جديدة وطرق جديدة لل�شحن.
 .3تقدمي و�سائل لالت�صاالت بظهور و�سائل �إلكرتونية لنقل البيانات بد ًال من
امل�ستندات الورقية.
 .4ظهور �أنواع جديدة من االعتماد كانت اعتمادات الدفع امل�ؤجل.
البند اخلام�س :القواعد والأعراف الدولية املوحدة يف �صياغة 1993م(:)1
جاءت هذه ال�صياغة لتف�سري املواد يف قواعد و�أحكام 1983م فقامت
بتف�سري بع�ض الأحكام من �أهمها .ف�سرت ا�صطالح االعتماد امل�ستندي/
اعتماد بال�ضمان  /اعتماد بالتوقيع /تعني �أي ترتيب مهما كانت ت�سميته �أو
و�صفه مبقت�ضاه امل�صريف م�صدر االعتماد الذي يت�صرف بالأ�صالة عن نف�سه �أو
بناء على طلب �أو مبوجب تعليمات عملية (طالب فتح االعتماد) بـ�أن(:)2
 .1يدفع لأمر طرف ثالث وهو امل�ستفيد� ،أو يقبل دفع �سحب �أو �سحوبات/
�أو م�سحوبات من امل�ستفيد.
� .2أو يفو�ض م�صرف �آخر بالدفع �أو بقبول دفع من هذه ال�سحب/
ال�سحوبات.
 -1الأ�صول والأعراف املوحدة لالعتمادامل�ستندية ،ن�شرة رقم  :500ال�صادرة عن غرفة التجارة الدولية ،ت�شمل على عدد ""49
مادة موزعة على النحو التايل :املواد من "� "1إىل " "5خ�ص�صت للأحكام العامة والتعريفات ،ومن املادة"� "6إىل املادة""12
خ�ص�صت ل�صيغة االعتمادات ،ومن املادة"� "13إىل املادة" "19خ�ص�صت لاللتزامات وامل�س�ؤوليات ،ومن املادة "� "20إىل املادة""38
للم�ستندات ،ومن املادة"� "39إىل املادة " "47للأحكام املتنوعة ،واملادة" "48لالعتماد القابل للتحويل ،واملادة" "49للتنازل
عن امل�ستحقات( د .ماهر �شكري ،العمليات امل�صرفية اخلارجية� ،ص ،321ن�شر بدعم من معهد الدرا�سات امل�صرفية ،عمان/
الأردن ،دار احلامد للن�شر /عمان2004 /م).
 -2د.علي جمال الدين عو�ض ،العمليات امل�صرفية من الواجهة القانونية� ،ص ،41د.على عبد الر�سول ،البنوك التجارية يف م�صر،
�ص .225
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� .3أو يفو�ض م�صرف �أخر بالتداول مقابلة م�ستند /م�سندات/من�صو�ص
عليها �شريطة �إن تكون امل�ستندان مطابقة متاماً ل�شروط االعتماد.
ويخل�ص الباحث� :إىل �أن الأعراف والأ�صول املوحدة للغرفة التجارية
يف �صياغة 1993م تتميز بالدقة وال�شمولية ،حيث ت�ضمنت �شرح ن�صو�ص
�أحكام 1983م ،وت�ضمنت �أي�ضا الإ�شارة �إىل �أ�ساليب الدفع من االعتمادات
امل�ستندية ،وهي الدفع والقبول والتداول ،كما �أبرزت العالقة بني البنك وفاحت
االعتماد والأمر وامل�ستفيد ،وت�ؤكد على دور امل�ستندات ،لأنها املميز الأ�سا�سي
واجلوهري لالعتماد امل�ستندي والميكن احل�صول على قيمة االعتماد �إالَّ بتقدمي
امل�ستند املطلوب واملطالبة باالعتماد .
البند ال�ساد�س :م�س�ؤوليات البنوك يف نطاق تطبيق االعتماد امل�ستندي وفق قانون
تنظيم العمل امل�رصيف ال�سوداين:
	اكتفى قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين بتطبيق الأحكام الدولية
والأعراف املوحدة يف االعتمادات امل�ستندية وذلك با�ستقراء ن�صو�ص �إ�صدار
الغرفة التجارية ل�سنة1993م(.)1
ويخل�ص الباحث لعقد االعتماد امل�ستندي للنقاط الآتية:
عد �أداة توفرها البنوك من �أجل ت�سهيل التبادل التجاري بني الدول.
 يُ ُّ	االعتماد امل�ستندي هو �أداة متويل غري مبا�شرة (هو �أداة �ضمان التمويل) ي�ضمن للطرفني التزام البنك بتعهداته جتاههما �شريطة التزامهما ب�شروطو�أحكام اخلطاب.
 ي�ضمن �إمتام الدفع على �أ�سا�س الوثائق وامل�ستندات املقدمة ولي�س على�أ�سا�س الب�ضائع �أو اخلدمات مو�ضوع اخلطاب.
 -1الأ�صول والأعراف املوحدة لالعتمادامل�ستندية ،ن�شرة رقم  :500ال�صادرة عن غرفة التجارة الدولية ،ت�شمل على عدد ""49
مادة موزعة على النحو التايل :املواد من "� "1إىل " "5خ�ص�صت للأحكام العامة والتعريفات ،ومن املادة"� "6إىل املادة""12
خ�ص�صت ل�صيغة االعتمادات ،ومن املادة"� "13إىل املادة" "19خ�ص�صت لاللتزامات وامل�س�ؤوليات ،ومن املادة "� "20إىل املادة""38
للم�ستندات ،ومن املادة"� "39إىل املادة " "47للأحكام املتنوعة ،واملادة" "48لالعتماد القابل للتحويل ،واملادة" "49للتنازل
عن امل�ستحقات( د .ماهر �شكري ،العمليات امل�صرفية اخلارجية� ،ص ،321ن�شر بدعم من معهد الدرا�سات امل�صرفية ،عمان/
الأردن ،دار احلامد للن�شر /عمان2004 /م).
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 يوفر عملية حمددة مدعومة باعتماد مايل م�ستقل مع تعهد ثابت ووا�ضحب�إمتام الدفع.
 ميكن البائع من عر�ض خ�صومات �أو �شروط دفع مغرية �أف�ضل مما قد يح�صلعليه امل�ستوردفيما لو متت العملية مبوجب �شروط احل�ساب املفتوح �أو
التح�صيل.
 ميكن ا�ستخدام االعتماد امل�ستندي يف التعامالت التجارية مع كل بلدانالعامل تقريباً.
خامتــــــــة
بف�ضل اهلل وعونه تو�صلت خلامتة هذه الدرا�سة بعد �أن ا�ستعر�ضت
مفهوم عقد الوكالة امل�صرفية ب�صوره امل�صرفية خطاب ال�ضمان وعقد االعتماد
عد التمويل مبختلف �أ�شكاله
امل�ستندي ،بعد �أن مت تعريفهما �شرعاًوقانوناً ،ف ُي ُّ
من املقومات الأ�سا�سية القت�صاديات الدول نظراً للأهمية التي يلعبها يف ترقية
و تطوير اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية للمجتمعات ،وللتجارة اخلارجية
بالأخ�ص �أهمية كبرية لدى الدول وذلك لأنها متثل احل�صة الأكرب يف الدخل
القومي ،لهذا �أ�صبحت الدول تهتم اهتماما خا�صاً بها و بطرق تنميتها و�ضمان
ال�سري احل�سن لها ولعل من بني �أهم ال�ضمانات التي ت�سعى �إىل حتقيقها هي
�ضمانات التمويل من خالل تدخل الهيئات املالية و �أهمها البنوك با�ستعمال
جمموعة من التقنيات و الأدوات التي �أ�صبحت اليوم من بني �أهم م�صادر
متويل التجارة اخلارجية و من �أهمها االعتماد امل�ستندي الذي يعطي نوعاً من
الراحة و الأمان للم�ستورد وامل�صدر على ال�سواء و ي�ضمن ال�سالمة املادية
املعنوية و ح�صول كل �صاحب حق على حقه .ف�أ�سال اهلل �سبحانة وتعاىل �أن
يتقبل هذا اجلهد املتوا�ضع ،فاللهم يا وىل امل�ؤمنني ،ومتويل ال�صاحلني اجعل
عملي هذا عم ًال متقب ًال ،و�سعيي فيه �سعياً مر�ضياً م�شكوراً ،وانفع به اللهم من
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�أخذ به وعمل به� ،إنك وحدك القادر على كل ذلك ،و�صل اللهم على �سيدنا
حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
نتائج تو�صلت �إليها الدرا�سة �أهمها:
� .1إنه من ال�صعب �أن ن�ضع تعريفاً جامعاً لدور امل�صرف الإ�سالمي يف خلق
وتقدمي االئتمان لعمالئه يف �شكل قرو�ض �ضمان ،لأن �صور تدخل امل�صرف
يف هذا امليدان متعددة ،و�إن كانت الغاية منها واحدة وهي متكني العميل
من احل�صول على االئتمان الذي ميكن البنك من الوفاء بالتزاماته.
� .2إن فتح االعتماد امل�صريف يف الإ�سالم م�شروع ك�سائر العقود املباحة
الأخرى ،و�إن غري امل�سلم متهم يف حق امل�سلمني نظراً لعدائه الديني
وملواقفه التي تقوم على االعتقاد ،فال ي�ؤمتن خليانته ،وال يكون �أه ًال
للدولة يف م�صالح امل�سلمني.
 .3نطاق الكفالة امل�صرف ّية هو املجال الذي تقوم به الكفالة بدور كبري من حيث
م�ساهمتها يف التنمية االقت�صادية .فاملدين قد يجد نف�سه �أمام �صعوبات مالية
ال ميكن ّ
تخطيها �إالَّ عن طريق الكفالة امل�صرف ّية .فالكفالة امل�صرف ّية ت�ؤدي
�إىل تخفيف العبء عن كاهل العميل .وبناء عليه قد مينح امل�صرف الكفالة
لعميله ليمكنه من احل�صول على �إعفاء �أو متديد الأجل ل�سداد ر�سوم �أو
�ضرائب حكوم ّية،عن طريق خطاب ال�ضمان �أو االعتماد امل�ستندي.
 .4فاالعتماد امل�ستندي املغطى غطا ًء كلياً يكون امل�صرف يف هذه احلالة وكي ًال
عد مكفو ًال له،
عن فاحت االعتماد و�إن كان كفي ًال بالن�سبة للم�صدر الذي يُ ُّ
غري �أن امل�صرف ي�أخذ عمولة تعد �أجراً عن وكالته ال عن كفالته ،ففي هذه
احلالة يكون عقد االعتماد امل�ستندي عقد وكالة� .أما االعتماد امل�ستندي
غري املغطى كلياً �أو جزئياً فامل�صرف كفيل ،وفاحت االعتماد مكفول عنه،
ف�إذا �أخذ امل�صرف عمولة مقابل املبلغ املكفول به المقابل العمل الذي يقوم
عد �أخذ �أجراً مقابل الكفالة ،ففي هذه احلالة يكون عقد االعتماد
به ،ف ُي ُّ
امل�ستندي عقد كفالة.
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 .5يف التطبيق املعا�صر يف امل�صارف ف�إن عقد االعتماد امل�ستندي اليخرج
عن �صورتني:
ال�صورة الأوىل :يف هذه احلالة يكون امل�صرف وكي ًال عن فاحت االعتماد،
عد مكفو ًال له ،غري �أن امل�صرف ي�أخذ
و�أن كان كفي ًال للم�صدر الذي يُ ُّ
عمولة تعد �أجراً �أو جع ًال عن وكالته ال عن كفالته.
ال�صورة الثانية :يف هذه احلالة يكون امل�صرف كفي ًال ،وفاحت االعتماد غري
املغطى مكفول عنه ،ف�إذا اخذ امل�صرف عمولة مقابل املبلغ املكفول به
المقابل العمل الذي يقوم به فقد �أخذا �أجراً �أو جع ًال مقابل الكفالة.
 .6بالنظرة املت�أنية يف املعامالت امل�صرفية ،نالحظ �أن تطبيق كثري من �أحكام
الكفالة باملال ينطبق على نوعني من �أهم اخلدمات التي يقدمها البنك
الإ�سالمي وهي �إ�صدار خطاب ال�ضمان وعقد االعتماد امل�ستندي.
� .7أن ق�ضية ال�ضمان ترتبط بعملية التوظيف ،وطبيعة عمل امل�صارف
الإ�سالمية يف جمال توظيف مواردها تختلف عن البنوك التقليدية.
فالبنوك التقليدية يعتمد ن�شاطها الأ�سا�سي لتوظيف مواردها على عملية
الإقرا�ض بنظام �سعر الفائدة.
	.8ا�ستخدام ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي مبعنى الكفالة� ،أي �ضم ذمة �إىل
ذمة يف املطالبة باحلق الذي قد يكون َديناً �أو عيناً �أو نف�ساً.
 .9ق�سم الفقهاء ال�ضمان �إىل الكفالة بالنف�س ،والكفالة باملال.و�أن العالقة بني
امل�صرف الإ�سالمي و�أ�صحاب الودائع اال�ستثمارية يحكمها عقد امل�ضاربة،
ومن ثم ال يجوز للم�صارف الإ�سالمية �أن ي�ضمن للمودع وديعته.
� .10إن الأ�سباب التي �أدت �إىل خلق م�شكلة ال�ضمان يف امل�صارف الإ�سالمية،
هي� :سيطرة العقلية الربوية على الن�سبة الغالبة من املودعني ،وعدم
اال�ستعداد للمخاطرة لديهم �أي�ضاً ،ورغبة املودعني يف توافر �إمكانية
ال�سحب من ودائعهم ،وق�صور دور امل�صارف يف خلق وعي ادخاري
�إ�سالمي.
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� .11إن عدم توافر ال�ضمانات امل�صرفية �أدى �إىل العديد من الآثار ال�سلبية،
منها اعتماد هذه امل�صارف على ال�ضمانات التقليدية ب�صورة �أ�سا�سية،
وتف�ضيل الأ�ساليب اال�ستثمارية التي ت�ستطيع ال�ضمانات التقليدية مواجهة
خماطرها مثل املرابحة ،وحتول امل�صارف الإ�سالمية من متويل غري
القادرين �إىل متويل �أرباب الأموال ،وعدم قدرة امل�صارف الإ�سالمية
على متويل املجاالت والآجال التي تخدم غر�ض التنمية.
تو�صيات الدرا�سة
�أو ًال :التو�صيات ب�ش�أن عقد االعتماد امل�ستندي:
� .1ضرورة تعزير و تطوير االعتماد امل�ستندي .
	.2العمل على تفادي �سلبيات االعتماد امل�ستندي و�إعادة �صياغته و فق
املتطلبات واملتغريات العاملية والأحكام الفقهية والقانون.
	.3العمل على ابتكار �أ�ساليب جديدة لتمويل التجارة اخلارجية خالية من
�شوائب الربا املحرم .
	.4العمل على �إيجاد تقنيات جديدة تتالءم ومتطلبات املنظمة العاملية للتجارة
و خا�صة يف ظل اتفاقية �إلغاء احلدود اجلمركية .
 .5تطوير �أ�ساليب جديدة م�صرفية تتالءم و مناطق التبادل احلر وفقاً للأحكام
الفقهية والقانونية.
	.6الت�أكد من فح�ص م�ستندات االعتماد امل�ستندي وتطابقها يف العقد
امل�ستندي .
ثانياً :التو�صيات ب�ش�أن خطاب ال�ضمان امل�رصيف:
	.1االهتمام بن�شر الوعي االدخاري الإ�سالمي ،حتى ت�سهم يف توفري املودع
ذي العقلية االدخارية والإ�سالمية املالئمة لطبيعة هذه امل�صارف.
	.2ابتكار وا�ستحداث �أدوات و�أ�ساليب جديدة جلذب الودائع اال�ستثمارية
ميكنها �أن تخدم هدف التوظيف متو�سط وطويل الأجل ،وتلبي بع�ض
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طلبات املودعني يف �إطار ال�ضوابط ال�شرعية املحددة لن�شاط هذه
امل�صارف.
 .3يجب �أن يكون عقد �إ�صدار خطاب ال�ضمان �إذا كان غري مغطى غطا ًء
جزئياً �أو كلياً ف�إنه يقوم على �أ�سا�س الوكالة� ،أما �إذا كان خطاب ال�ضمان
مغطى غطا ًء كلياً ف�إنه يقوم على �أ�سا�س الكفالة.
 .4ي�شرتط �أن يكون عقد خطاب ال�ضمان مغطى غطا ًء كلياً.
 .5يجب �أن ترتكز ال�ضمانات الأ�سا�سية ،على توافر الكفاءة الأخالقية
والعملية يف العميل ،وتوافر القدرة والكفاءة على درا�سة واختيار
العمليات املالئمة ،وال�ضمانات التكميلية التي تتمثل يف ال�ضمانات العينية
وال�شخ�صية والفنية.
املراجـــع وامل�صـــادر

�أو ًال :القر�آن الكرمي.
ثانياً :كتب التف�سري:
(	)1ابن كثري ،تف�سري القر�آن الكرمي ،مطبعة النه�ضة احلديثة م�صر ،ط،1
1384هـ.
(	)2الإمام ال�شيخ حممد الطاهر بن عا�شور (ت1393هـ ) ،تف�سري التحرير
والتنوير ،دار �سحنون للن�شر والتوزيع ،تون�س /بدون تاريخ.
(	)3الإمام �أبو حممد احل�سني بن م�سعود بن �أحمد الفراء البغوي ،التهذيب،
حتقيق ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود ،ال�شيخ على حممد معو�ض ،دار
الكتب العلمية ،طـ �، 1سنة/ ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
ثالثاً :كتب الأحاديث و�رشوحها:
(� )4أبوحـيان� ،أبو عبداهلل حممد بن يو�سف بن على الأندل�سي (ت:)754
النهر املاد من البحر املحيط ،تقدمي و�ضبط يوران الغناوي ،دار الفكر/
دار احلنان ،بريوت ،لبنان ،ط1407 ،1هـ1987/م.
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(	)5الهيثمى ،نور الدين على بن �أبى بكر بن �سليمان الهيثمى (ت807هـ)
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق /حممد عبدالقادر �أحمد عطا،
من�شورات حممد على بي�ضون ،دار الكتب العليمة ،بريوت /لبنان،
1422هـ2001/م.
(	)6ال�صنعانى ،حممد بن �إ�سماعيل بن �صالح ال�صنعائى(ت1142هـ)
�سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام من �أدلة االحتكام ،دار اجليل ،بريوت،
لبنان ،املطبعة الأمريية ،بدون تاريخ ،ومطبوع �أخر جميعه �إحياء الرتاث
الإ�سالمي ،ط1418 /1هـ1997/م ،دولة قطر.
(	)7ال�شوكانى ،حممد بن على بن حممد ال�شوكانى(ت1255هـ) :نيل
الأوطار �شرح منتقى الأخبار من �أحاديث �سيد الأخبار ،وما بعدها،
النا�شر دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،املطبعة الأمريية ،بدون تاريخ..
(� )8سنن الن�سائي� ،أبوعبدالرحمن �أحمد بن �شعيب بن دينار (ت279هـ):
�سنن الن�سائي ،ب�شرح الإمامني ال�سيوطي وال�سندى.302/4 ،
"املجتبى" ،من ال�سنن امل�شهور،اعتنى به بيت الأفكار الدولية ،بدون
تاريخ ،ومطبوع �أخر ب�شرح الأماميني ال�سيوطي وال�سندى ،د/ال�سيد
حممد ال�سيد و�آخرين� ،ضبط �أ�صوله د.م�صطفى حممد ح�سني ،دار
احلديث ،القاهرة ،جامعة الأزهر ،ط1،1420هـ1999-م.
(	)9الطحاوى� ،شرح معاين الآثار ،21/4 ،حققه حممد زهري النجار،
دار الكتب العليمة ،ط1407/2هـ1987-م.
(	)10ابن احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابورى (ت261هـ)� :صحيح
م�سلم ،حتقيق/حممد ف�ؤاد عبدالباقى ،دار احلديث ،القاهرة ،ط،1
1412هـ1991/م.
( )11حممد بن على بن حممد ال�شوكانى ،نيل االوطار( .299/5 ،ت1255هـ):
نيل الأوطار �شرح منتقى الأخبار من �أحاديث �سيد الأخبار ،النا�شر دار
اجليل ،بريوت ،لبنان ،املطبعة الأمريية ،بدون تاريخ.
} {208جملة ت�أ�صيل العلوم

(	)12ابن القيم� :أعالم املوقعني عن رب العاملني ،علق عليه طه عبدا لرءوف
�سعد ،دار اجليل/بريوت /لبنان ،بدون تاريخ.
رابعاً :كتب الفقه و�أ�صوله:
(	)13الكا�سانى ،عالء الدين �أبو بكر م�سعود  ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب
ال�شرائع ،تعليق على حممد معو�ض ،النا�شر حممد علي بي�ضون ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1297 -م مطبعة الإمام.
(	)14الديرير ،ال�شرح ال�صغري ،حا�شية ال�صاوي ،بلغة ال�سالك �إىل �أقرب
امل�سالك على �أقرب امل�سالك �إىل مذهب الإمام مالك ،وبالهام�ش
حا�شية العالمة ال�شيخ �أحمد بن حممد ال�صاوي املالكي(ت1241هـ):
خرج �أحاديثه وفهر�سها الدكتور /م�صطفى كمال و�صفي ،طبع على
نفقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان ريئ�س دولة الأمارات ،دار
املعارف مب�صر1392 ،هـ.
(	)15ابن قدامة ،املغني ،حتقيق عبد اهلل عبد املح�سن ،هجر للطباعة والن�شر
والتوزيع والإعالن ،ط1415/1هـ1995-م.
(	)16ابن القيم� ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،علق عليه طه عبدا لرءوف
�سعد ،دار اجليل/بريوت /لبنان ،بدون تاريخ.
(	)17ال�شرياز.
( )18على اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،حما�ضرات �ألقاها على طلبة
ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية ،الق�سم الأول ،معهد البحوث
والدرا�سات العربية1971 ،م.
( )19علي اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،دار الفكر العربي ،ج،4
الكفالة ،مكتبة املعهد ،دار القاهرة ،بدون تاريخ .علي اخلفيف،
ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،حما�ضرات �ألقاها على طلبة ق�سم البحوث
والدرا�سات القانونية ،الق�سم الأول ،معهد البحوث والدرا�سات
العربية1971 ،م.
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( )20فخر الدين عثمان بن على الزيلعي ،تبيني احلقائق �شرح كنز
الدقائق،للإمام �أبي الربكات حافظ الدين عبد ااهلل بن �أحمد الن�سفي،
ومعه حا�شية الإمام ال�شلبي،حتقيق �أحمد عزو ،دار الكتب العلمية
بريوت،طـ .1
(	)21البهوتى ،ك�شفاف القناع ،مطبعة الن�صر احلديثة بالريا�ض ال�سعودية،
بدون تاريخ.
(	)22القا�ضي �أبو حممد عبد الوهاب البغدادي ،التلقني يف فقه
املالكية،حتقيق ودرا�سة حممد ثالث �سعيد الغاين ،دار الفكر بريوت،طـ
اويل�،سنة/ ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
(	)23ابنجنيم،البحرالرائق�شرحكنزالدقائق،دارالكتابالإ�سالمي،القاهرة،
ط،٢ا ،املجلد ال�ساد�س،كتاب احلوالة.
(	)24ابن عبد الرب،الكايف يف فقه �أهل املدينة،دار الكتب العلمية ببريوت.
(� )25أبو عبد اهلل ال�شافعي،الأم ،املجلد الثاين ،جـ ،٣كتاب احلوالة،
(� )26إبن مفللح ،املبدع �شرح املقنع ،حتقيق حممد ح�سن،ط دار الكتب
العلمية ببريوت ،ط / 1،١٤١٨هـ ١٩٩٧م،ا املجلد الرابع.،
(� )27أبي �أ�سحاق برهان الدين بن حممدبن عبد ااهلل بن حممد بن مفلح
احلنبلي،املبدع �شرح املقنع،حتقيق حممد ح�سن ا�سماعيل ،دار الكتب
العلمية ،طـ �،1سنة / ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ،املجلد الرابع،باب الوكالة،
من كتاب احلجر.
(	)28الغزايل ،الوجيز يف فقه الإمام ال�شافعي ، ،بدون تاريخ.
( )29د.علي �أحمد ال�سالو�س ،الكفالة وتطبيقاتها املعا�صرة ،درا�سة يف
الفقه الإ�سالمي مقارنا بالقانون ،معامالت املعا�صرة، ،مكتبة الفالح،
الكويت ،ط1406/1هـ.1986.
} {210جملة ت�أ�صيل العلوم

( )30د.وهبه الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ال�شرعية .4143 /6 ،دار
الفكر دم�شق ،بريوت ،لبنان ،ط 4املعدلة1422 ،هـ 2002 -م.
( )31د.علي �أحمد ال�سالو�س ،فقه البيع واال�ست�شياق والتطبيق املعا�صر،
م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والتوزيع ،مكتبة دار القران ،الطبعة الأوىل
1425هـ 2004 -م.
(	)32ال�سالو�س :د.علي �أحمد ال�سالو�س ،مو�سوعة الق�ضاء الإ�سالمي ،دار
التغليف ،دار القر�آن� ،سل�سلة �إ�صدار املجمع( ،)19م�صر ال�شرقية،
ط2002 ،40/م.
( )33م�صطفى الزرقـا ،املدخل ،الفقهي العام ،دار الفكر للطباعة والن�شر،
مطبعة طربني /دم�شق1387 ،هـ.1968/
(	)34ابن اجلوزى� ،صفوة ال�صفوة ،جمال الدين �أبوالفرج البغدادي
املعروف بن اجلوزية(ت597هـ  ،312/2 ،حتقيقد.حامد�أحمدا لطاهر،
دار القيمة للرتاث لبنان /بريوت ،ط1426 ،1هـ2005/م
( )35توثيق جتربة ال�سودان يف جمال امل�صرف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية،
خمطط هيئات الرقابة ال�شرعية،فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،الكتاب الأول ،الفتاوى ال�صادرة
يف الفرتة للعام 1992م1420-1415-هـ.
( )36فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية،
الكتاب الأول ،،الفتاوى ال�صادرة يف الفرتة للعام 1992م-1415-
1420هـ.
( )37فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات
املالية ،الكتاب الثاين ،الفتاوى ال�صادرة يف الفرتة للعام 1996م-
1417-1416هـ.
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( )38ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،حممد بن �سعد(ت230هـ) :طبقات
ال�صحابة والتابعني املعروف بالطبقات الكربى ،دار�سة وحتقيق/
حممد عبدا لقادر عطا ،دار الكتب العليمة ،بريوت /لبنان ،بدون
تاريخ ،و�أخر طبع مبدينة ليدن املحرو�سة �سنة 1222هـ ،م�ؤ�س�سة الن�صر،
طهران.
( )39قا�سم بن عبد اهلل القونوى ،الرومي احلنفي (ت978هـ)� :أني�س الفقهاء
يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء ،علق عليه /د.يحي مراد،
من�شورات /حممد على يبي�ضون ،دار الكتب العليمة ،بريوت/
لبنان ،بدون تاريخ.
خام�ساً :كتب اللغة والرتاجم:
(	)40ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين ،حممد بن مكرم بن منظور،
ل�سان العرب ،دار �صادر للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان1375 ،هـ-
1956م.
�ساد�ساً :كتب القانون:
( )41د .ح�سني فتحي عثمان ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مطبعة
جامعة طنطا� ،سنة .٢٠٠٥
( )42د .ح�سام الدين عبد الغني ال�صغري ،اجلديد يف القواعد و الأعراف املوحدة
لالعتمادات امل�ستندية  ،٥٠٠طبعة دار الفكر اجلامعي�،سنة ٢٠٠٤م.
( )43د .حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،قانون التجارة اجلديد ،املادة
( ،)355قانون التجارة رقم ( )17ل�سنة 1999م.
( )44د.علي جمال الدين عو�ض ،العمليات امل�صرفية من الواجهة القانونية،
�ص ،41د.على عبد الر�سول ،البنوك التجارية يف م�صر� ،ص .225
( )45د .ماهر �شكري ،العمليات امل�صرفية اخلارجية� ،ص ،321ن�شر بدعم
من معهد الدرا�سات امل�صرفية ،عمان /الأردن ،دار احلامد للن�شر/
عمان2004 /م).
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()46
()47

()48
()49
()50

()51
()52
()53
()54

د .عبد الرازق ال�سنهوري،الو�سيط يف �شرح القانو ن املدين،طـ ،٢
دار النه�ضة العربية�،سنة ١٩٦٤م،اجلزء ط.1
د.ح�سني �شحاتة احل�سني ،ر�سالة دكتوراة من�شورة ،موقف البنك من
امل�ستند املخالف يف االعتماد امل�ستندي� ،ص  ،12ط 2001 ،1م م�صر/
جامعة القاهرة ،د ،ر�ضا ال�سيد عبد احلميد ،النظام امل�صريف وعمليات
البنوك ،ط2000 ،1م.
د� .سميحةالقليوبي�،شرحالقانونالتجاريامل�صري،١٧١٩٩٩/العقود
التجارية وعمليات البنوك،دار النه�ضة العربية�،سنة،٢٠٠٠فقرة .٦٩٢
د.على البارودي ،القانون التجاري.
د .كتو�ش عا�شور ،مداخلة بعنوان :دور االعتمادامل�ستنديفى متويل
التجارة اخلارجية ،املتلقىالدويل حول �سيا�سات التمويل و�أثرها على
االقت�صاديات وامل�ؤ�س�سات النامية ،يف الفرتة ما بني /23/21نوفمري
2006م  ،جامعة مبكرة.
د .على جمال الدين عو�ض ،خطاب ال�ضمان امل�صرفية يف الق�ضاء
امل�صرية وقانون التجارة والقواعد الدولية ،النا�شر دار النه�ضة العربية
القاهرة ،تاريخ الطباعة 2000م.
(د.حممد بن �إبراهيم احلو�سى ،نظرية ال�ضمان ال�شخ�صي(الكفالة)،
 ،27/1طبع مبنا�سبة افتتاح املدينة اجلامعية1411هـ 1991 -م.
 .د� .سعد بن تركى اخلثالن ،فقه املعامالت املالية املعا�صرةن �ص ،193دار
ال�صميعى للن�شر والتوزيع،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر 1433هـ2012 -م.
د .الواثق عطا املنان ،القانون التجاري� ،ص ،29جامعة امدرمان
الإ�سالمية ،ال�سودان /اخلرطوم ،بدون تاريخ.
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()55

()56
()57
()58
()59
()60
()61
()62
()63

قرار رقم ( ،)5ملجمع الفقه الإ�سالمي املنبثق من منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،امل�ؤمتر الثاين ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية املنعقد يف
الفرتة من ( 16-10ربيع الثاين 1406هـ املوافق ( )28-22دي�سمرب
بخ�صو�ص خطاب ال�ضمان.
د.على جمال عو�ض ،خطاب ال�ضمان امل�صرفية يف الق�ضاء امل�صرية
وقانون التجارة والقواعد الدولية� ،ص  ،13النا�شر دار النه�ضة العربية
القاهرة ،تاريخ الطباعة 2000م.
حمي الدين �إ�سماعيل علم الدين ،الكفالة باملال و�أثره يف الفقه
الإ�سالمي� ،ص  ،145النا�شر دار اجلامعة 2004م.
د عبد احلميد حممود البعلى ،الإ�ستثمار والرقابة ال�شرعية يف البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية،النا�شر مكتبة وهبه ،ط � ،1سنة  / ١٤١١هـ ،١٩٩١
د حممد اجلندي ،فقه التعامل املايل وامل�صريف احلديث ،املرجع
ال�سابق ،ط دار النه�ضة العربية.
د .حممود الكيالين ،املو�سوعة التجارية امل�صرفية ،عمليات البنوك،
 ،249/4درا�سة مقارنة ،حمكم وفق املعايري العاملية ،دار الثقافة/
ط ،2008/1جامعة عمان.
د .عبدالزراق �أحمد ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانو ن املدين،طـ
 ،٢دار النه�ضة العربية�،سنة ١٩٦٤م،اجلزء � ،١ص .١٤٤
�أبواحل�سن على ال�سماين ،معجم م�صلحات االقت�صاد الإ�سالمي،
�ص ،61الريا�ض1422 /هـ2002/م.
د.على عبد الر�سول ،البنوك التجارية يف م�صر� ،ص  ،223الطبعة
الأوىل1961م ،النا�شر م�ؤ�س�سة املطبوعات.

} {214جملة ت�أ�صيل العلوم

�سابعاً :املجالت والقوانني:
(� )64أحمد غنيم ،االعتماد امل�ستندي والتح�صيل ،ط1997 ،5م.
( )65قانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م ال�سوداين .
( )66قانون املعامالت املدنية ال�سوداين 1984م.
( )67قانون تنظيم العمل امل�صريف1991م ،امللغي.
( )68د .عبد الباري م�شعل� ،صحيفة ال�سبيل الأردن ّية ،مقال بعنوان :معيار
االعتمادات امل�ستندية قراءة و�إ�ضاءة.
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اجلوانب االقتصادية للعمل يف اإلسالم
د .علي ح�سني اجليالين ح�سني()1

امل�ستخل�ص
تناولت الدرا�سة اجلوانب االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم حيث
ا�شتملت على تعريف العمل و�أهميته االقت�صادية يف الإ�سالم ،والتطور
التاريخي للعمل يف الع�صور القدمية واحلديثة ،ومن ثم تناولت النظرة
االقت�صادية للعمل يف النظريات الو�ضعية ويف النظام الإ�سالمي ،وتناولت
الدرا�سة الأهداف والغايات االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم� ،أهمية الدرا�سة
تكمن يف �أن الإ�سالم اهتم بالعمل مبفهومه الوا�سع الذي يقود �إىل الرقي
وال َّتقدم ،و�إىل تطور العلوم و�إعالء �صرح احل�ضارة وبناء املجتمع .وهدفت
الدرا�سة �إىل التعريف بالعمل والنظرة االقت�صادية له يف الإ�سالم ومقارتنه
بالنظريات الو�ضعية ،انتهجت الدرا�سة املنهج اال�ستقرائى التحليلي ،واملهنج
املقارن.
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج وتو�صيات� ،أهم النتائج هي �أن الإ�سالم
عد العمل �شرف احلياة وكرامتها،وهو حياة وكرامة الفرد ،لأنه ي�ؤمن له �سبل
يُ ُّ
الإنفاق على نف�سه و�أهل بيته ،ويقيه و�إياهم م�شقَّة احلرمان َّ
وذل ال�س�ؤال ،وهو
حياة وكرامة للمجتمع لأنَّه يكفل لأفراده حاجاتهم ومتطلباتهم ،ويهيئ لهم
�أ�سباب الأمن والإطمئنان ،فال عجب �أن اهتم الإ�سالم بالعمل ،وقدّ رت ال�شريعة
العامل فرفعته �إىل درجة املجاهد يف �سبيل اهلل .بينما جاءت �أهم التو�صيات
ب�ضرورة االهتمام بالدور االقت�صادي للعمل ب�صورة عامة ،وبيان الأهمية التي
يحظى بها العمل يف الإ�سالم ،وذلك ملا ي�شهده العامل املعا�صر الآن من تغريات
جذرية ،حيث بد�أت الأنظمة االقت�صاد َّية يف ال َّتحول لتتما�شى مع النظام العاملي
 -1كلية القانون -جامعة اجلزيرة.
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اجلديد ،حيث �ساد االجتاه نحو اقت�صاديات ال�سوق ،و�إ�صالح الهيكل املايل
والوظيفي لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،واخل�صخ�صة عرب تو�سيع قاعدة امللك َّية
ا َّخلا�صة ،و�إطالق مبد�أ �سلطان الإرادة يف تنظيم العالقات التعاقد َّية.
مقدمـــــــة
لقد �أ�صبح مو�ضوع العمل� ،أي عملية ت�شغيل العمال والعالقات
العمالية ،ظاهرة اجتماع َّية يرتتب عليها كثري من الأو�ضاع والظواهر الإن�سان َّية
يف جمال االقت�صاد وال�سلوك والأخالق واالجتماع والعالقات الب�شر َّية
املختلفة ،ومع بروز هذه الظاهرة احل�ضارية ن�ش�أت قوانني ونظريات حاولت
ا�ستيعاب هذه احلركة ،وعملت على تنظيمها مبا يتالءم والفل�سفات املاد َّية التي
دعت �إليها الأنظمة الو�ضع َّية القائمة على الأنان َّية ،وم�صادرة �إرادة الأفراد
وثرواتهم وحرياتهم ،واملبنية على الظلم وال َّت�سلط والقهر والتي مل تنجح
يف حتقيق معادلة التوازن ،وحفظ احلقوق ،وحماية الكرامة الإن�سانية وتوفري
العدالة االقت�صادية واالجتماعية .
و�إن ال َّنظرة املادية �إىل العمل واعتباره �سلعة ت�سهم يف خلق الثورة،
وزيادة الإنتاج �أدت �إىل �إهمال العامل ك�إن�سان يتكون من عواطف ورغبات،
واعتربته �آلة �صماء تعمل لتزيد يف الرفاه املادي حلفنة من �أرباب العمل
عد
امل�ستغِ لني ،وقد كان العمل يف العامل قبل الإ�سالم وحتى عهد قريب يُ ُّ
عد العمال طبقة دونية لي�ست لها �أ َّية حقوق ،وكان ملرارة الأمل
�أمراً مهيناً ،ويُ ُّ
َّ
وال�شعور بالظلم وحياة الب�ؤ�س التي عا�شتها الطبقة العاملة على م ِّر الع�صور
�أ�سا�ساً لظهور نظريات خمتلفة ،كال�صراع الطبقي وت�ضارب امل�صالح بني
العامل ورب عمله.
وملا اخرتعت الآلة يف الع�صر احلديث ،بد�أت م�شاكل العمال مع �أرباب
العمل تتفاقم ،وبد�أ العمال يطالبون بحقوقهم ،ويتكتلون �ضد �أرباب العمل،
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فتنب َّهت الدول �إىل وجوب رفع م�ستواهم و�ضمان حقوقهم ،ال بدافع العاطفة
الإن�سان َّية ،بل خوفاً من تفاقم م�شكالتهم ،وانت�شار الثورات يف �صفوفهم.
من هنا جاءت الأنظمة ال َّر�أ�سمال َّية َّ
وال�شيوع َّية وو�ضعت الت�شريعات العمالية
وت�أ�س�ست منظمة العمل الدولية عام (1919م) ،التي تو�صلت فيما بعد �إىل
حماية العامل وا�ستقراره.
�أهمية الدرا�سة :
جاءت �أهمية املو�ضوع انطالقاً من �أهمية العمل يف الإ�سالم ،فالإ�سالم
دين عمل مبفهومه الوا�سع الذي يقود �إىل الرقي وال َّتقدم ،و�إىل تطور العلوم
و�إعالء �صرح احل�ضارةَّ � ،إن العمل الإ�سالمي مبفهومه العام ال يخرج عن مفهوم
العبادة مبعناها َّ
ال�شامل ،وهو الذي ي�سهم يف بناء الذَّات الإن�سان َّية الفرد َّية من
جهة ،ويف بناء الذَّات االجتماع َّية ،و�صياغة املجتمع �صياغة متما�سكة من جهة
�أخرى.
�أهداف الدرا�سة :
هدفت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
	/1التعرف على اجلوانب االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم ،وذلك بالتعرف
على مفهوم العمل.
� /2إلغاء ال�ضوء على اجلانب التاريخي للعمل من الناحية االقت�صادية.
 /3تناول النظرة االقت�صادية للعمل يف النظرية الو�ضعية.
 /4معرفة تف�صيل النظرة االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم.
م�شكلة البحث:
تتلخ�ص م�شكلة البحث يف �سعي الكثريين من �شراح القانون
واالقت�صاد �إىل بيان النظريات الو�ضعية ومدى اهتمامها بالعمل ومبا ميثله من
ركيزة �أ�سا�سية للتنمية واال�ستقرار والرفاهية ،يف حني �أن هذه النظريات لن
تطال ما جاء به الإ�سالم يف نظرته �إىل العمل ،فقد جاء الإ�سالم و�أوجب العمل
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على امل�سلم ،لأنه من لوازم احلياة وا�ستمراريتها ،ومن دواعي َّ
الفطرة وبقاء
ال َّنوع الب�شري� ،إىل جانب كونه من لوازم الفكر وال َّتفكري والإبداع ،كما � َّأن
العمل املطلوب من امل�سلم هو �أن يكون �صاحلاً فاع ًال يف �إ�سعاد النا�س وحتقيق
م�صاحلهم ،وهو الذي دعا �إليه القر�آن الكرمي وح�ضت عليه ال�سنة النبوية.
منهج البحث:
كان االعتماد يف درا�سة املو�ضوع على املنهج اال�ستقرائي التحليلي
حيث قام بالرجوع �إىل امل�صادر والأدبيات التي كتبت يف املو�ضوع ومن ثم
حتليلها ومناق�شتها وا�ستخال�ص بع�ض النتائج والتو�صيات  ،هذا بجانب املنهج
املقارن.
هيكلة الدرا�سة:
املبحث الأول :مفهوم العمل و�أهميته االقت�صادية وتطوره:
	املطلب الأول :ماهية العمل يف الإ�سالم.
	املطلب الثاين :الأهمية االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم.
	املطلب الثالث :تطور النظرة التاريخية للعمل يف الع�صور القدمية واحلديثة.
املبحث الثاين :النظرة االقت�صادية للعمل :
	املطلب الأول :النظرة االقت�صادية للعمل يف النظريات الو�ضعية.
	املطلب الثاين :النظرة االقت�صاد َّية للعمل يف النظام الإ�سالمي .
املبحث الثالث :الأهداف والغايات االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم:
	املطلب للأول :الأهداف االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم.
	املطلب الثاين :الغايات االقت�صادية لعمل يف الإ�سالم.
اخلامتة والتو�صيات واملراجع وامل�صادر.
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املبحث الأول
مفهوم العمل و�أهميته االقت�صادية وتطوره
املطلب الأول
ماهية العمل يف الإ�سالم

العمل يف اللغة:
هو املهنة والفعل .وعمل عم ًال :فعل فع ًال عن ق�صد ،ومعناه �أي�ضاً َم َه َن
و�ص َن َع ،عمل فالن على ال�صَّ دقة� ،أي �سعى يف جمعها .يقول تعاىل } :مَّإنَا
َ
ِّ

الصَدَق ُ
اب َوالَْغاِرمَِ
ات لِلُْفَقَراء َومْالََساكِنيِ َوالَْعامِلَِ
ني َويِف
َّ
ني َعَليَْها َومْالَُؤلََّفةِ قُلُوبُُهْم َويِف الرَق ِ
هّ هُّ
هّ
يلَفرِ َيضًة مَن اللَِواللَعلِيٌم َحِكيٌم{[التوبة . ]60 :
يل اللَِوابِْن َّ
السبِ ِ
َسبِ ِ
ِّ

وعمل ال�سلطان على بلد :كان والياً عليه فهو عامل ،وعامله :ت�صرف معه
يف بيع ونحوه ،و َع َّمله� :أعطاه �أجرتهَ .ع َّمله على القوم� :أمره عليهم .وا�ستعمله:
جعله عام ًال .العِ مالة� :أجرة العامل وحرفته ،والعامل :هو الذي يتوىل �أمور
الرجل يف ماله وملكه وعمله ،العمل يف املفهوم االقت�صادي هو جمهود يبذله
الإن�سان لتح�صيل منفعة ،وال ُع ْملة� :أجرة العمل �أو النقد ،ال ُع ُمولة :املبلغ الذي
ي�أخذه ال�سم�سار �أو امل�صرف �أجراً له على قيامه مبعاملة ما ،واملعامالت :هي
الأحكام ال�شرعية املتعلقة ب�أمور الدنيا كالبيع وال�شراء والإجارة(.)1
�إن العمل يف املفهوم اللغوي ال يخرج عن كونه مهنة وفع ًال كما تقول
واع يبذله
القوامي�س اللغوية ،وهو يف املفهوم اال�صطالحي جمهود �إرادي ٍ
الإن�سان لإنتاج �سلعة و�سواها مما ي�شبع حاجاته� .أما العمل يف الإ�سالم فهو
الذي ي�أخذ بكل ما جاء به القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية والذي ي�سعى �إىل
البناء والت�شييد و�إعمار الأر�ض ،هو العمل املقرتح على كل خري و�سعادة
وتقدم يف كل جماالت احلياة(.)2
�	-1إبراهيم �أني�س و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،دار املعارف ،القاهرة1972( ،م)� ،ص. 638
�	-2إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الأويل،
(2012م)� ،ص. 31
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فالعمل هو مفهوم يت�ضمن �أي نوع من �أنواع الن�شاط بدنياً �أم عقلياً،
وتق�سم الأعمال بح�سب طبيعتها �إىل عمل يدوي وعمل عقلي ،وبح�سب �شكل
�أدائها �إىل عمل �إداري وعمل تنفيذي ،وح�سب �صعوبتها �إىل عمل ب�سيط
وعمل متخ�ص�ص(.)1
والعمل حمل التزام العامل وميثل �أحد �أهم مكونات عقد العمل �إىل
جانب الأجر ،وهذان العن�صران يف الواقع هما عماد العقد وركناه الأ�سا�سيان
ال يقوم بدونهما �أو ب�أي منهما دون الأخر ،و�إذا اجتمعا وحدهما قام العقد دون
�أن ت�صحبهما �أية التزامات �أخرى� ،إذ ب�إمكان املتعاقدين �إرجاء كل اتفاق على
�أي التزام �آخر ،ليتم �أو يكــمل فيما بـــعد �أثناء �سريان العالقة التعاقدية(.)2
كما �إن احلق يف العمل واجب و�شرف تكفله الدولة ،ومن حق اجليمع �أن
يطلبه وي�سعى يف �سبيله ويتم�سك باحل�صول عليه ،ويحرم �صده عن طلبه  ،بل
يرى �أنَّه من ال�ضَّ روريات الواجبة لهذا الإن�سان ،بل �إنَّها واجبات عليه �أي�ضاً(.)3
لقد و�ضع الإ�سالم قواعد وقوانني عامة للإجارة " العمل " ،و�ألزم
رب العمل والعامل بال َّتقيد بها حفاظاً على حقوقهما ،وحتقيقاً ملبادئ العدل
والإن�صاف ،ف�أعطى العامل احلرية يف اختيار نوع العمل الذي يتالءم مع
قدراته البدن َّية والعقل َّية والفن َّية ،ويراعى جوانبه النف�س َّية والإبداع َّية .كما
�أوجب الإ�سالم حتديد مقدار العمل ومكانه وزمانه ،وما يقابله من �أجر،
وا�شرتط �أن يكون العمل نافعاً ي�سهم يف تنمية الإنتاج ،ويعمل على توطيد
�أوا�صر ال َّتعاون وال َّتقارب بني العامل و�صاحب العمل ،يف �إطار من املفاهيم
والقيم الأخالق َّية والقانون َّية .
�أقر الإ�سالم م�شروعية عقد العمل لدفع حاجة النا�س ،فلي�س كل �إن�سان
ي�ستطيع �أن يعمل بيده ،في�ست�أجر هذا ذاك ليح�صل على العمل وذاك على
�	-1أحمد بدوي زكي ،معجم م�صطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بريوت1977( ،م)� ،ص. 448
 -2حممد عثمان خلف اهلل ،الو�سيط يف �شرح قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية يف ال�سودان ،اجلزء الأول ،جامعة النيلني ،كلية
القانون ،د.ت� ،ص. 107
 -3حممد عمارة  ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان �ضرورات ال حقوق  ،د.ن � ،ص. 15
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املال ،حيث �أن الفقري حمتاج �إىل املال ،والقادر مادياً حمتاج �إىل العمال،
و�شدة احلاجة �إليه(.)1
وهذا دليل قاطع على جواز عقد العمل َّ
	الأ�صل �إباحة العمل ،دون قيد �أو �شرط �أو ا�ستثناء �إالَّ ما يورده القانون
وال يكون خمالفاً لل َّنظام العام والآداب ،فيكون َّ
لل�شخ�ص �أن يختار �أي نوع
من العمل يعمل ومع من يعمل ،وال يجرب على عمل ال يريده مبح�ض اختياره،
وال يفر�ض عليه �أن يعمل عنوة ،ول�صاحب العمل ذات االختيار ،غري �أن
امل�شرع قد يفر�ض يف بع�ض الأحيان القيود التي حتد من هذه احلر َّية ابتغاء
حتقق م�صلحة عامة على وجه اخل�صو�ص متج�سدة يف م�صلحة فئو َّية للعامل
�أو �صاحب العمل(.)2
فكلمة عمل� ،سواء �أكانت تعني عم ًال يدوياً �أم عم ًال عقل َّياً ،دنيوياً �أو
�أخروياً ،وردت يف الكثري من �آيات القر�آن الكرمي و�أحاديث ال�سنة النبوية،
وهي حت�ض على العمل وتعلي مكانة العاملني ،حيث �أن النبى �صلى اهلل عليه
و�س َّلم التقى بعامل فر�أى يف يده خ�شونة فقال له  " :ما هذا الذي �أراه يف
يدك؟" ،فقال العامل� " :إنَّه �أثر امل�سحاة �أ�ضرب و�أنفق على عيايل" ،فقبل
�صلى اهلل عليه و�سلم يده وقال " :هذه يد ال مت�سها النار" ،ويف رواية �أخرى:
" هذه يد يحبها اهلل ور�سوله" ،فنبي اهلل وقائد �أ ّمة يقبل يد عامل خ�شنة قد
ي�أنف قادة اليوم من دعاة املذاهب الو�ضعية �أن ي�صافحوها(.)3
وحيث جند �أن الإ�سالم قد اهتم بالعمل ،ل َّأن قيمة الإن�سان ال تقا�س
�إالَّ بالعمل ،و� َّأن لي�س للإن�سان �إالَّ ما �سعى ،و� َّإن قيمة كل امرئ يف املجتمع
مبا يقدمه لربه وللنا�س من عمل ،كما � َّأن ال�شريعة الإ�سالمية رفعت �ش�أن العمل
�إىل م�صاف العبادات والواجبات الدين َّية الأ�سا�س َّية  ،حيث يقول اهلل تعاىل :
للهََّ
َ ْ للهَّ
شُروا ف الأَْْر ِ َ
ت َّ لاَ َ َْ
ـل ا َِواْذُكُروا ا َكثِريًالََعَّلُكْم
ضَي ِ
}َفإَِذاقُ ِ
ضَوابْتُغوا مِْن فض ِ
الص ةُ فانت ِ يِ
تُْفلُِح َ
ون{ [اجلمعة ، ]10 :وقال ر�سـول اهلل �صلى اهلل عليه و�سـ َّلم  " :ما �أكل �أحد
 -1نادرة حممود حممد �سامل ،عقد العمل – درا�سة مقارنة بني ال�شريعة والقانون ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة القاهرة1988( ،م)� ،ص.51
 -2حممد عثمان خلف اهلل ،الو�سيط يف �شرح قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية يف ال�سودان ،اجلزء الأول ،مرجع �سابق� ،ص. 112
 -3جمال الدين عياد ،نظم العمل يف الإ�سالم ،دار الكتاب العربي ،القاهرة1952( ،م)� ،ص. 9
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طعاماً قط خري مـن �أن ي�أكل مـن عـمل يـده  ،و�أن نبى اهلل داود عليه ال�سالم كان
ي�أكل من عمل يده"(.)1
قد �أمر الإ�سالم بتح�صيل املال عن طريق الزِّراعة ،التي بها حياة الأر�ض
وا�ستثمارها ،ويف لفت الأنظار �إىل نعمة اهلل ب�إعداد الأر�ض للزِّراعة ،يقول
َ
اهلل تعاىلَ} :فلَْي ُ
َا الأَْْر َ
نس ُ
ض َش ّقاً•
َا مْالَاء َصبّاً•ثَُّم َشَقْقن
انإِىَل َطَعامِهِ• أنَّا َصَبْبن
نظرِ إْالَِ

َ
َ
ضباً•َوَزيْتُوناًَوخَْ
َباًَوَقْ
نالً•َوَحَدائَِق ُغلْباً•َوَفاكَِهًةَوأبّاً•َّمَتاعاًلَُّكْم
َافِيَها َحبّاً•َوِعن
َفأنَبتْن
وال�صناعة
وَلأَِنَْعامُِكْم{ [عب�سَّ ، ]32-24 :
ال�صناعةِّ ،
وحث على حت�صيله عن طريق ِّ

�أقوى العمد التي تقوم عليها احل�ضارات ،ويف القر�آن الكرمي �إ�شارات كثرية
ال�صناعات التي ال بد منها يف احلياة ،فيه الإ�شارة �إىل �صناعة
�إىل جملة من ِّ
َ
ْ
َا حَْ
الدَ
َّاس{ [احلديد ،]25 :والإ�شارة �إىل
ِيدَوَمن
احلديدَ} :وأنَزلْن
س َشد ٌ
ِيد فِيهِبَأ ٌ
َافُِعلِلن ِ
ُ
�صناعة املالب�س } :يا بن آَدمَقدَأنَزلْن ُ
اس
َا َعَليْكْملَِباساًيَُواِري َسْوَءاتِكْم َوِريشاًَولَِب ُ
َ َيِ َ ْ
هّ
رٌَْذلَِ
التْقَوَىَذلَِ
َّ
ات اللِلََعَّلُهْميََّذَّكُر َ
ك َخي
ون{ [الأعراف ،]26 :و�إىل �صناعة الق�صور
ك مِْن آيَ ِ
َ
اقيَْهاَق َ
تَعن َس َ
واملباينَ } :
سَبتُْهجَُّلًةَوَكَشَف ْ
الإِنَُّه َصْرٌحمُّمََّرٌد
قيلهََلا اْدُخلِي ا َّ
لصْرَحَفَلَّماَرأتُْه َح ِ
منَقَواِريَرَقالَْتَربإِنيَظَلْم ُتنَْف ِسيَوَأْسَلْم ُتَمَع ُسَليَْم َانلِهَّلَِربالَْعمَالَِني{ [النمل ،]44 :وهكذا
ِّ
ِّ
ال�صناعات على اختالف
يجد املتتبع ل ِّإيحاءات القر�آن كثرياً من ال َّتنويه ب�ش�أنِّ ِّ
�أنواعها .و�أمر القر�آن بتح�صيل الأموال عن هذه َّ
الطرق الثالثة ،و�سمى طلبها
�إبتغاء من ف�ضل اهلل ،وقد بلغت عنايته بالأموال � َّأن طلب ال�سعى يف حت�صيلها
مبجرد الفراغ من �أداء العبادة( .)2والعمل قيمة �إيجابية يحر�ص عليها الإ�سالم،
نظراً ملا فيه من حتقيق م�صالح املجتمع ،يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�س َّلم ":
امل�ؤمن القوى خ ٌري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف"(.)3
وح�ضَّ الإ�سالم على العمل ،والك�سب عن طريق العمل ،وبالو�سائل
ال�شريفة ،و�شجع الإ�سالم احلافز واملبادرة الفرد َّية ،والغنى نعمة من نعم اهلل ،
واملطلوب من الغني � َّأن يعرف حق النا�س وحق اهلل فيما �أعطاهَّ � ،إن املذموم يف
 -1خمت�صر �صحـيح البـخاري  ،د .م�صطفى ديب البغا  ،الطبعة اخلام�سة  ،دار العلوم الإن�سانية  ،جامعة دم�شق 1994( ،م) .74 / 3 ،
 -2حممود �شلتوت ،الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،دار ال�شروق ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ع�شرة1407( ،هـ1987-م)� ،ص. 252
 -3ابن ماجة � ،سنن �إبن ماجة  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،الطبعة الثانية  ،دار �سحنون 1413( ،هـ 1992 /م) . 1395 /12 ،
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وحث الإ�سالم على طلب العلم ،و�أول
الإ�سالم هو الرتف �أي بطر ال َّنعمةَّ ِّ ،
ْ
اسِمَربَكالَّذِي َخَلَق{ [العلق ،]1 :والقراءة يف
مـا نزل من القر�آن الكرمي } :اْقَرأبِ ْ
الإ�سالم  ،والعلم يف الإ�سالم ،والعمل يف الإ�سالم( ،)1يجب �أن يكون "ب�إ�سم
اهلل"" ،من �أجل الكل"" ،من �أجل الدنيا والآخرة" ،ولقد �أمر الإ�سـالم بالن�صـح
لأويل الأمـر ،والأمـر باملعروف والنهي عن املنكر  ،فالنـقد البناء املـخل�ص لي�س
جمـرد �إباحـة �أو رخ�صة �أو حق ،بل �إنه  -يف الإ�سالم  -فر�ض(.)2
وقـال الر�سـول �صلى اهلل عليه و�سـ َّلم َّ � " :إن اهلل يحـب امل�ؤمن املحرتف "(،)3
وبذلك دعت ال�شريعة النا�س جميعاً �إىل العمل ك�سباً للقوت و�صوناً لكرامة
الإن�سان ،فمن ا�ستطاع �أن يعمل يف �أ َّية حرفة ومل يعمل ا�ستحق اللوم والتعزير
من ويل الأمر ،قال عمر بن اخلطاب  " :ال يقعد �أحدكم عن طلب الرزق وهو
يقول" :اللهم ارزقنى" ،وقد علمـــتم � َّأن ال�ســـماء ال متــــطر ذهـــباً وال فــ�ضة،
و�أن اهلل تعاىل يـرزق الـــنا�س بـعـ�ضهم من بع�ض"(.)4
عد العمل واجباً على الفرد� ،إذ ال يباح له �أن يعي�ش
�إذا كان الإ�سالم قد َّ
على الت�سول �أو ال�سلب �أو النهب ،وقد �شددت ال�شريعة النكري على ال�سائلني
من غري حاجة ،قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم" :من فتح علي نف�سه باباً من
الت�سول فتح اهلل عليه �سبعني باباً من الفقر"(.)5
وال�صناعة والتجارة،
	الإ�سالم حينما طلب حت�صيل الأموال بالزِّراعةِّ ،
نظراً �إىل �أن حاجة املجتمع املاد َّية ،تتوقف عليها كلها ،ف�إنَّه كما يحتاج �إىل
الزراعة يف احل�صول على املواد الغذائ َّية التي تنبتها الأر�ض ،يحتاج �إىل
ال�صناعات املختلفة يف �شئونه املتعددة ،يف مالب�سه وم�ساكنه ،يف �آالت
ِّ
-1

-2
-3
-4
-5

اجلاللني  -ال�شيخ جالل الدين حممد بن �أحمد املحلي -املتوفى �سنة (862هـ) ،وال�شيخ جالل الدين عبد الرحمن �إبي بكر
ال�سيوطي -املتوفى �سنة(911هـ) ،تف�سري اجلاللني ،علق عليه ال�شيخ خالد احلمي�صياجلوجا  ،مكتبة املالح ،دم�شق  ،د.ت ،
�ص.532
القطب حممد القطب طبليه  ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان  ،د.ن � ،ص. 299
ابن العربى  ،عار�ضة الأحوزى  ،املطبعة امل�صرية بالأزهر  ،الطبعة الأوىل  1350( ،هـ) . 762/2 ،
�سليمان حممد الطماوي  ،عمر بن اخلطاب و�أ�صول ال�سيا�سة والإدارة احلديثة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 1976( ،م) � ،ص.473
الرتمذي � -أبوعي�سى حممد بن عي�سي ال�سلمي الرتمذي � ،سنن الرتمذى  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،ط  ، 2تون�س  ،دار
�سحنون 1413( ،هـ1992 - ،م)  ،من حديث �إبي كب�شة الأمناري  ،وقال  :ح�سن �صحيح .
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الزِّراعة وتنظيم َّ
ومد ال�سكك احلديد َّية ،يف حفظ
الطرق ،يف حفر الأنهار َّ
بال�صناعات .ويحتاج �إىل
الكيان والدولة ،وما �إىل ذلك مما ال �سبيل �إليه �إالَّ ِّ
تبادل الأعيان واملواد الغذائية وامل�صنوعات مع الأقاليم التي لي�ست فيها زراعة
وال �صناعة ،وال ت�سعد �أمة ال ت�سد حاجتها بنف�سها ،و�إذن ال بد من االحتفاظ
وال�صناعة .ومن هنا ق َّرر علماء الإ�سالم � َّأن كل ما ال ي�ستغنى
بالزِّراعة والتجارة ِّ
عنه يف قوام �أمور الدنيا ،فتعلمه وجتويده من فر�ض الكفاية ،قالوا :ومن ذلك
ال�صناعات ،كالفالحة واحلياكة واخلياطة ،وما �إليها ممَّا هو �ضروري� ،أو
�أ�صول ِّ
كال�ضروري يف املعامالت وي�سر احلياة ،ودفع احلرج عن النا�س ،ومعنى �أنَّه
من فرو�ض الكفاية� ،أنَّه �إذا مل يتحقق يف الأمة كلها� ،أثمت الأمة كلها ،و� َّأن
الأثم ال يرتفع منها �إالَّ �إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع .ولي�س من
ريب � َّأن �أ�سا�س هذه الفر�ض َّية ،هو العمل على حتقيق املبد�أ الإ�سالمي الذي
يوجبه الإ�سالم على �أهله ،وهو مبد�أ ا�ستقالل اجلماعة الإ�سالم َّية يف حتقيق
متد يدها �إىل
ما حتتاج �إليه من ال�ضَّ روريات واحلاجات ،وبيد �أبنائها ،دون � َّأن َّ
ال�صناعات والتجارات �سبي ًال
غريها من الأمم .وبذلك ال جتد الأمم الأخرى ذات ِّ
وعزتها ونظمها وتقاليدها،
�إىل ال َّتدخل يف �شئونها ،فتظل حمتفظة بكيانها َّ
وخريات بالدها ،وكثرياً ما �أتخذ هذا ال َّتدخل �سبي ًال ال�شرتاك الدول الأجنب َّية
يف �إدارة البالد وتنظيمها وا�ستعمارها.
وكذلك بغ�ضت ال�شريعة ال�س�ؤال ،لأَّنه َّ
ذل ومهانة ،و�إهدار للكرامة
الإن�سان َّية ،وتعطيل للقوى الب�شر َّية ،واملواهب الإبداع َّية ،و�سبيل �إىل اخلداع
واالحتيال� ،إذ يحمل ال�س�ؤال ال�سائل �إىل التظاهر بالعاهات والأمرا�ض ،والفقر
وامل�سكنة،وحتى ي�ستدر عطف النا�س وب َّرهم ،قال عليه ال�صالة وال�سالم" :
من �س�أل من غري فقر فك�أمنا ي�أكل اجلمر"( ،)1وعلى ذلك حثت ال�شريعة النا�س
على العمل ،ف�إذا مل يتمكن الإن�سان من احل�صول على عمل من الأعمال،
فيجب على الدولة الإ�سالمية � َّأن تهيئ له عم ًال منا�سباً ،و�أنْ حتمي حقوقه ،و�أنْ
� -1أحمد بن حنبل ،امل�سند ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،د.ت  ،289/3 ،و�أورده ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري ، 534 / 2 ،احلديث رقم (.)8730
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تعد �أفراد الرعية �إعداداً فنياً وعلمياً ،و�أنْ تن�شئ لهم املراكز التدريب َّية ،لتمكنهم
َّ
()1
من النهو�ض بواجباتهم الكفائية .
و�إذا كان كثري من امل�سلمني يجهلون قوانني العمل و�أنظمته يف الإ�سالم،
وي�أخذون بالدِّ عايات امل�ض ِّللة التي تتهمه باجلمود والتق�صري ،ف� َّإن ما نق�صد �إليه
من الدِّ را�سة هو تبيان نظرة الإ�سالم �إىل العمل ،واهتمامه بالعامل يف رعاية
�شئونه ،وكفاية حاجاته ،فالقر�آن وال�سنة يحثان على العمل والإنتاج ،ويدعوان
عدان ذلك
�إىل بذل اجلهد يف طلب ال ِّرزق ،وال�سعي يف �أرجاء الأر�ض ،ويُ ُّ
ُ
هّ
رََى الل َعَمَلُكْم
اعَملُواْ َفَسي
منتهى الطاعة وغاية الإميان ،يقول ُ�سبحانهَ}ِّ :وقُِل ْ
ُونَوَسرَُ
تد َ
َوَرُسولُُهَومْالُْؤمِن َ
ُّونإِىَلَع مِالِالَْغيْ ِبَواَّلشَهاَدةَِفيُنَبئُُكممِبَاُكنتُْمتَْعَملُ َون{ [التوبة،]105 :
ُ
ِي َجَعَللَُكُم الأَْْر َ
ضَذلُوالًَفاْمُشوا يِفَمن
ويقول ُ�سبحانهُ} :هَو الَّذ
َاكِبَِهاَوكلُوا مِن رْزقِهِ
َوإلَِيْهِ النُ
ور{ [امللك ،]15 :ويقول �صلى اهلل عليه و�س َّلم" :ما �أكل �أحد طعاماًِّ قط
ُّش ُ
خرياً من �أن ي�أكل من عمل يده و�أن نبي اهلل دا�ؤد كان ي�أكل من عمل يده"(،)2
ويقول �صلى اهلل عليه و�س َّلم �أي�ضاً" :ما من م�سلم يغر�س غر�ساً �أو يزرع زرعاً
عد العلماء
في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة �إالَّ كان له به �صدقة"(.)3كذلك َّ
وال�صناعات وبع�ض �أنواع الزِّراعات من فرو�ض الكفاية،
والفقهاء احلرف ِّ
لأنه ال يقوم �أمر الدين والدنيا �إ ِّال بها ،واعتربوا تركها هالكاً ومف�سدة ،ويلزم
�أن يقوم بها من حت�صل الكفاية بفعله و�إالَّ �أثمت الأمة(.)4
وكل ذلك جعل عقد الإجارة حمل اهتمام الفقهاء امل�سلمني ،حيث
�أخذوا يف�صلون �أحكامه ويو�ضحون تفا�صيله ب�شتى �صوره و�أق�سامه  ،وال �شك
� َّأن عقد الإجارة قد �أخذ حيزاً كبرياً عند فقهاء الإ�سالم ،الأمر الذي جعل منه
باباً �أ�سا�سياً يف الفقه الإ�سالمي ،وهو ي�ؤكد � َّأن ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها
�صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.
�	-1إ�سماعيل البدوي  ،احلريات العامة  ،دعائم احلكم يف ال�شريعة الإ�سالمية والنظم الد�ستورية املعا�صرة  ،د.ن � ،ص. 384
 -2ابن حجر� ،أحمد بن علي الع�سقالين ،فتح الباري� ،شرح �صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،املجلد  ، 4كتاب
البيوع ،باب ك�سب الرجل عمله بيده ،رقم � ، 2072ص. 380
 -3البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،حتقيق م�صطفى البغا ،دار �إبن كثري ،بريوت1952 ،م ،اجلزء ، 6
كتاب املزارعة ،باب ف�صل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه ،رقم � ، 2361ص. 83
 -4الغزايل ،حممد �إبي حامد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة1939 ،م� ،ص. 76
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املطلب الثاين
الأهمية االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم
يعرف العمل يف الفكر االقت�صادي ب�أنَّه كل جهد ج�سماين �أو عقلي
يبذله الإن�سان ب�إرادته حراً خمتاراً ،ويق�صد به نفعاً ماد َّياً ،ومن هذا يت�ضح �أن
اجلهد الذي ي�صدر عن �شخ�ص دون وعي �أو �إرادة ،كما �أن �أي جهد يقوم به
يعد عم ًال(.)1
الإن�سان للهو �أي�ضاً ال ُّ
� َّإن الوعى ب�أهمية العمل الإن�ساين ،ودوره يف التنمية الب�شر َّية
واالقت�صاد َّية� ،أدى �إىل تزايد االهتمام بالتنظيم القانوين لعالقاته ،ولكن
بالدقة البالغة لتفاعله و�إنعكا�ساته مع كافة جوانب احلياة
هذا التنيظم يت�سم َّ
يف املجتمع ،حيث تتفاعل ن�صو�ص قانون العمل مع ا َّجلانب الإن�ساين ،من
حيث م�سا�سها بالقطاع العري�ض من �أبناء املجتمع ،وتكامل و�إ�ستقرار الأ�سرة،
يعد العمل و�سلية لتحقيق الذَّات ،و�إثبات الوجود� ،إىل جانب توفري
حيث َّ
احلياة الكرمية للعامل ومن يعول ،وينعك�س ذلك بدوره على ال�سالم والعدالة
االجتماع َّية� ،إالَّ � َّأن مراعاة ال ُبعد الإن�ساين ال ينبغي �أن يتم على ح�ساب
االعتبارات االقت�صاد َّية القائمة على ت�شجيع وجلب اال�ستثمارات ،ودفع
العملية الإنتاج َّية ،وم�ساعدة امل�شروع على تدعيم قدرته التناف�س َّية حمل َّياً
ودول َّياً ،وال يت�أتي ذلك �إالَّ من خالل �إتاحة الفر�صة الكاملة ل�صاحب العمل
يف تنظيم العمل مب�شروعه ،حيث يكون له احلق يف اختيار �أ�ساليب الإنتاج،
و�سيا�سة الأجور والعمالة من ناحية ال�سلطة الت�أديب َّية ،واال�ستغناء عن بع�ضهم
�إبان الأزمات االقت�صاد َّية ،وقد يتعار�ض ذلك مع الرغبة يف حتقيق اال�ستقرار
للطبقة العاملة ،و�ضمان متا�شي �سيا�سة الأجور مع معدالت ال َّت�ضخم ،وتفادي
تدفق موجات البطالة ،وت�سريح العاملني على نحو يهدد الأمن االجتماعي،
وتزايد الركود االقت�صادي.
 -1عبدالرحمن �سليمان حممد ،ر�أ�س املال الب�شري والالم�ساواة يف توزيع الدخل ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النيلني1999(،م)� ،ص.5

} {228جملة ت�أ�صيل العلوم

ومن الناحية االقت�صاد َّية تبدو �أهمية العمل يف �أنَّه ي�ؤثر يف احلياة
عدة وجوه ،مبا يرتتب عليه من حماية للطبقة العاملة من حيث
االقت�صاد َّية من َّ
الأجور ،و�ساعات العمل ،وتوفري اخلدمات ال�صح َّية واالجتماع َّية لهم ،الأمر
الذي يجعل �أ�صحاب الأعمال يقاومون هذه الإ�صالحات ،ويرون �أن تقريرها
يزيد الأعباء املال َّية للم�شروعات ،وي�ؤدي �إىل زيادة نفقة الإنتاج ،والتي يرتتب
عليها ارتفاع الأ�سعار ،وانخفا�ض �أرباح �أ�صحاب العمال ،غري � َّأن ال�ضمانات
التي يقررها قانون العمل للعمال �إذا كانت ت�ؤدي �إىل زيادة نفقة الإنتاج ،ف�إنها
ت�ؤدي �أي�ضاً �إىل زيادة القوة ال�شرائية لطبقة العمال ،والذي يرتتب عليه زيادة
اال�ستهالك ،والتي ت�ؤثر بدورها يف الإنتاج فت�ؤدي �إىل زيادته( .)1ف�ض ًال عن
كونها ت�ؤدي �أو ًال �إىل زيادة الإنتاج وزيادة �أرباح �صاحب العمل.
ترجع �أهمية العمل �إىل ت�أثريه على عن�صر الإنتاج ،ف� َّإن الر�صيد
ال�سنوي للدخل القومي يف كل بلد ما هو �إالَّ نتيجة عمل �أفرادها وجهودهم،
و� َّأن ما يجتمع يف بلد من �سلع وخدمات ما هو �إالَّ نتيجة حتمية لذلك ،فجميع
بال�صناعة �أو ال ِّتجارة �أو الزِّراعة
القائمني بالعمل يف �أي بلد ،ما كان مت�ص ًال ِّ
�أو عم ًال يف مرفقٍ عام ،تت�ساوى يف الأهمية ،وال فرق يف الأهمية بني فريق
وفريق ،ل َّأن الدخل القومي مدين �إىل جهودهم امل�شرتكة ،و�إىل تعاون هذه
اجلهود و َّجتمعيها ،لذلك كان ال َّتنظيم القانوين للعمل له �أهمية كربى� ،سواء
من ال َّناحية االقت�صاد َّية �أم االجتماع َّية ،ف�إذا كان قانون العمل ال ميكن �أن يُهيمن
متاماً على حياة �صاحب العمل ،الذي قد تكون بع�ض �أوجه ن�شاطه مما يخ�ضع
لقانون العمل ،ف� َّإن ذلك القانون يهيمن على حياة العامل وحياة �أفراد �أ�سرته،
ويتوقف على قواعده احتفاظ العامل ب�إن�سانيته �أو �إهدار �آدميته ،فالأجر يف
معظم احلاالت هو الدخل الوحيد للعامل ،ويتوقف عليه م�ستوى معي�شته بني
املواطنني ،كما �أن نظام العمل و�شروطه ،حتدد للعامل ولأفراد �أ�سرته �إمكانيات
الوجود يف احلياة االجتماع َّية ،تبعاً ملا كان العمل ي�ستغرق كل وقته� ،أو يرتك
 -1د .حيدر �أحمد دفع اهلل ،قانون العمل ال�سوداين معلق ًا عليه ،دار الكتب القطرية ،الطبعة الأويل2004( ،م) � ،ص. 7
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له بع�ض الفراغ لتجديد ن�شاطه ،وتنمية ملكاته ،والإ�شراف على �شئون �أ�سرته.
وقد ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة(" :)23لكل �شخ�ص
احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�شروط عادلة ومر�ضية ،كما �أن له حق
احلماية من البطالة "(.)1
وتربز الأهمية االقت�صاد َّية للعمل يف ذلك الت�أثري املتبادل بني النظام
االقت�صادي يف الدولة والعمل� ،إ َّما عن ت�أثري النظام االقت�صادي املطبق يف
الدولة على العمل ،ف�إن الأمر يختلف تبعاً لنوع النظام املطبق.
املطلب الثالث
تطور النظرة التاريخية للعمل يف الع�صور القدمية واحلديثة
عد �أمراً مهيناً،
حيث كان العمل يف العامل الغربيوحتى عهد قريب يُ ُّ
عد العمال طبقة و�ضيعة لي�ست لها �أ َّية حقوق ،وملا �أخرتعت الآلة يف
ويُ ُّ
الع�صر احلديث بد�أت م�شكالت العمال مع �أرباب العمل ،بد�أ العمال يطالبون
بحقوقهم ويتكتلون �ضد �أرباب العمل ،وتنبهت الدول �أخرياً �إىل وجوب رفع
م�ستواهم ،و�ضمان حقوقهم ال بدافع العاطفة الإن�سان َّية ،بل خوفاً من تفاقم
م�شكلتهم وانت�شار الثَّورة يف �صفوفهم( ،)2ومن ثم تهديد كيان املجتمع.
ومن املعروف � َّأن املجتمع البدائي كان يتكون من طبقة واحدة ،هي طبقة
العمال املنتجني الذين ي�ستهلكون ما ينتجون ،وكان العمل �ضرورة اجتماعية
متليها ظروف احلياة وال�صَّ راع من �أجل البقاء ،وكان املر�ضَّ ي وال ُعجز يعاجلون
من قبل العاملني املدفوعني بعاطفة �إن�سان َّية ،وب�صورة طوعية� ،إالَّ � َّأن �إرتقاء
الإن�سان يف �سلم احل�ضارة وال َّتقدمَّ ،
مكنه من ا�ستخدام مواهبه لل َّتو�سع يف
وال�صناعية وال ِّتجارية ،مما �أوجد يف املجتمع الواحد طبقات
الأعمال الزِّراعية ِّ
متنوعة :غن َّية ومتو�سطة وفقرية ،وطبقات مت�سلطة و�أخرى م�ست�ضعفة ،حيث
اخت�صت كل طبقة بنوع من الأعمال(.)3
 -1الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة (. )23
 -2د .م�صطفى ال�سباعي� ،إ�شرتكية الإ�سالم ،مطبعة جامعة دم�شق ،دم�شق1378( ،هـ) � ،ص. 153
 -3د .حممد فهر �شقفة� ،أحكام العمل وحقوق العمال يف الإ�سالم ،دار الإر�شاد ،بريوت1967( ،م)� ،ص. 20
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لقد كانت ال�شعوب البدائ َّية وخا�صة املحاربة ،ال متيل �إىل العمل،
وكان يُعهد للن�ساء والغرباء بالعمل ال�ضروري ،وكانوا يعاملون كالعبيد ،ومل
ت�شعر هذه الطبقة بقيمتها كمخلوقات ب�شر َّية ،و�إنمَّ ا كانت يف حالة ال تبتعد عن
مرتبة احليوان ،وكل طبقة لها نوع من الأعمال ،حيث كان ينظر بعني التقدير
�إىل الأعمال التي متار�سها َّ
الطبقات العليا ،وباذدراء للأعمال التي متار�سها
َّ
الدنيا ،وهكذا عرفت املجتمعات �أعما ًال �شريفة اخت�صَّ بها الأغنياء
الطبقات ُّ
والأقوياء ،و�أعما ًال و�ضيعة ميار�سها الفقراء وامل�ست�ضعفون(.)1
ففي املجتمعات القدمية كان ال ِّرق هو �أ�سا�س النظام االقت�صادي،
وكان الأرقاء يقومون بكافة الأعمال ،باعتبارهم �أ�شياء مملوكة ،ومل يكن
يُنظر �إليه ك�أ�شخا�ص ،وكان العقد يف ع�صر ال ِّرق يقوم على �أ�سا�س � َّأن العامل
�إنمَّ ا ي�ؤجر قوة عمله نظري الأجر امل�سمى بعقد �إيجار الأ�شياء ،وكان ينظر �إىل
العمل باعتباره �سلعة يرد عليها الإيجار ،وقد انتقلت هذه النظرة �إىل العمل
من القانون الروماين �إىل القانون الفرن�سي القدمي ،والتقنني املدين امل�صري
القدمي ،وظلت هذه النظرة �سائدة يف الفكر القانوين زمناً طوي ًال امتد حتى
�أوا�سط القرن التا�سع ع�شر(.)2
وتغيرّ نظام العمل يف القرون الو�سطى ،حيث �ساد نظام الإقطاع يف
الزِّراعة ونظام َّ
ال�صناعة ،ففي جمال الزِّراعة �سيطر الإقطاع
الطوائف يف ِّ
وا�ستحوذ على ال�سلطة والرثوة ،وبد�أ نظام رق الأر�ض ،حيث ي�أخذ العامل
الزراعي حكم الأر�ض التي يعي�ش عليها ويلت�صق بها ،وال ي�ستطيع مغادرتها،
بل ينتقل من يدٍ �إىل يد ،ويكون للإقطاعي �سلطة �إجباره على العمل لديه دون
ال�صناعة فقد �ساد نظام احلرف �أو الطوائف ،حيث كان
مقابل� ،أ َّما يف جمال ِّ
�أهل كل �صناعة �أو حرفة ي�شكلون فيما بينهم طائفة خا�صة بهم بتنظيم دقيق
يت�ضمن قواعد االلتحاق والرتقي يف املراتب املختلفة " املعلم� ،شيخ الطائفة،
 -1د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة
الأويل2012(،م)� ،ص15
 -2د .ي�س حممد يحي ،قانون العمل -امل�صري ال�سوداين ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1991( ،م)� ،ص. 18
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العريف �أو العامل ،ال�صبى حتت التمرين" و�شروط العمل و�أحكامه ،وكان
نظام الطوائف النواة الأويل لتنظيم العمل ،ومن ثم فهو يف�ضل -من هذه
الناحية -على نظام الإقطاع وال ِّرق� ،إالَّ �أنه كان ي�شكل عقبة كربى يف وجه
ال�صناعة �أو احلرفة والرتقي فيها
حرية العمل ،حيث كان الدِّ خول �إىل جمال ِّ
جيل �إىل جيل،
خا�ضعاً لقيود املع َّلمني �أو ال�شيوخ ،وبات الأمر وراثياً من ٍ
وحكراً بني �أفراد �أ�سرهم(.)1
يف جمتمع الرعي والزِّراعة ظهرت فكرة امللكية اخلا�صة ،وتطورت
من حيازة م�ؤقتة �إىل حيازة دائمة ،وظهرت معها فكرة الدولة والقانون ،فقد
ت�أ�صل يف املراحل الأوىل النظام القبلي ،ثم �أخذ يف التقل�ص تدريجياً ليحل
حمله نظام احلكم القائم على وجود �سلطة مركزية ،و�ساد يف املجتمع نظام
ال ِّرق والعبود َّية ،وكان �ضحايا الرق و�أ�سرى احلرب ي�شكالن �أهم م�صادر
الرق واال�ستعباد ،وبعد ذلك �ساد النظام الإقطاعي �أروبا القرون الو�سطى،
وطبع ب�صماته على جميع مناحي احلياة� ،إذ هيمن الأ�شراف وال َّنبالء وملوك
احلق الإلهي ،وتربعوا على �سدة احلكم ،وجثم كبار املالك على �صدور العباد
يف الأرا�ضي الزِّراع َّية ،و�سيطر �شيوخ الطوائف على فئات العمال و�صغار
ال�صناع يف جمال احلرف واملهن وال�صناعات ال�صغرية ،ففي قطاع الزراعة
توطدت �أركان �أقطاع الأر�ض ،وتر�سخ ارتباط الفالح و�أفراد �أ�سرته بالأر�ض،
ف�أ�صبح قنا �أو رقيقاً لها يحيا وميوت فيها خادماً ل�سيده الإقطاعي ،الذي ميلكه
ملكية خا�صة يذكره عند جرد ثروته يف عداد الأ�شجار املثمرة والغابات
وقنوات املياه وقطعان املا�شية ،وميكنه �أن ينقل ملكيته �إىل من ي�شاء فهو ي�صلح
باعتباره من الأ�شياء �أن تكون حم ًال للبيع والرهن واملقاي�ضة والهبة وغريها من
الت�صرفات امل�شروعة وغري امل�شروعة(.)2
 -1د� .إ�سماعيل غامن ،قانون العمل1961( ،م) � ،ص. 9
 -2د .حممد عثمان خلف اهلل ،الو�سيط يف �شرح قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية يف ال�سودان ،اجلزء الأول ،مرجع �سابق� ،ص44
.
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ال�صناع َّية يف �إنكلرتا وانت�شارها يف خمتلف �أنحاء
بعد قيام الثَّورة ِّ
�أوروبا ،تطورت احلياة الب�شرية وتعددت املعارف العلمية ،وتنوعت املتطلبات
الإن�سان َّية ،ثم ظهرت امل�صانع وامل�ؤ�س�سات ،وتزايدت احلاجة �إىل العمال
من خمتلف الفئات ،لت�أمني عملية الإنتاج وال َّتنظيم واخلدمات ،و�أ�ضحى
مو�ضوع العمل والعمال ظاهرة �إن�سانية ،ترتب عليها الكثري من الأو�ضاع
االقت�صاد َّية واالجتماع َّية والأخالق َّية .ومع تطور هذه الظاهرة وتفاعلها ،ويف
غياب التنظيم العادل ،برزت �أنظمة وقوانني حاولت ا�ستيعاب وتنظيم ق�ضايا
العمال فكان النظامان املتعاك�سان الر�أ�سمايل وال�شيوعي ،حيث �ضاعت بينهما
م�صالح الإن�سان و�إرادته وكرامته(.)1
وكان مبد�أ �سلطان الإرادة كنتيجة ل�سيادة االقت�صاد احلر ،واقت�صر
دور الدولة على حماية الأمن يف الداخل واخلارج دون التدخل يف ال�شئون
االقت�صاد َّية والعالقات التعاقد َّية ،و�أ�صبح عقد العمل ال َّتنظيم النموذجي
للعالقة بني العامل و�صاحب العمل ،وتتكفل الدولة بت�أييده وفر�ض �إحرتامه-
�أياً كان م�ضمونه -دون تدخل من جانبها لتعديله ،وكان النظام ال�سابق ،مبا
يت�ضمنه من حرية مطلقة ،وبا ًال على الطبقة العاملة ،حيث �أدى �إىل و�ضع العامل
حتت رحمة �صاحب العمل وانخفا�ض الأجور ،وكانت امل�ساواة القانونية ومبد�أ
حرية ال َّتعاقد من الأمور ال�شكلية ب�سبب عدم ال َّتوازن االقت�صادي بني العامل
و�صاحب العمل ،فالعامل م�ضطر ب�سبب حاجته املا�سة ل�سد قوته ،و�إىل قبول
كل ال�شروط التي يفر�ضها �صاحب العمل ،وانخف�ضت الأجور ب�شكل ملــحوظ
ب�ســبب الفائ�ض يف الأيدى العاملة ،حيث مت ت�شغيل الن�ساء والأطفال ب�أجور
زهيدة ،ورغبة يف حتقيق �أ�صحاب الأعمال لأكرب قدر من املكا�سب(.)2
وقد يبدو � َّأن �إطالق حرية العمل ،وترك العالقة بني العامل ورب العمل ملبد�أ
حرية العمل ،ولقانون العر�ض والطلب يحقق م�صلحة العامل ،ولكن الواقع
 -1د .حممد حلمي مراد  ،قانون العمل  ،دار القلم ،طبعة (1965م) � ،ص.23
 -2د .همام حممد حممود ،قانون العمل 2005( ،م)� ،ص.9
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� َّأن هذه احلرية النظرية التي يبدو يف ظاهرها الرحمة وامل�ساواة بني طريف عقد
العمل ،كانت تخفي وراءها �صوراً من اال�ستغالل ،كان �ضحيتها العامل يف
كثري من الأحيان ،فالعامل م�ضطر �إىل �أن يعمل للح�صول على �أجر هو م�صدر
رزقه الوحيد ،وعلى ذلك ف�إن �صاحب العمل كان يحدد له الأجر الذي يرتاءى
له ،ومل يكن من �سبيل �أمام العامل �إالَّ �أن يقبل هذا الأجر ،وكان هذا الأجر
منخف�ضاً نتيجة النت�شار مبد�أ املــنافــ�سة بــني امل�شــروعات ،ومــحاولة كـل منها
خف�ض نفقات الإنتاج ومن بينها �أجور العمال(.)1
و�أدى �سوء �أحوال العمال ،وتعر�ضهم للبطالة والأمرا�ض واملخاطر
الناجمة عن ا�ستعمال الآالت� ،إىل �إ�شاعة روح التذمر وال�سخط لديهم،
فراحوا يتجمعون يف �شكل نقابات للدفاع عن حقوقهم ،وبد�أ ال�صراع
وا�ضحاً بني العمال و�أ�صحاب الأعمال من خالل الإ�ضراب وغلق امل�صانع،
وكان تدخل املُ�ش َّرع �أمراً حتمياً يف كثري من الدول الأوروبية يف مت�صف القرن
التا�سع ع�شر ،للق�ضاء على امل�ساوى ال�سابقة ،و�صدرت الت�شريعات املنظمة
ل�ساعات العمل ،وت�شغيل الن�ساء والأحداث والتعوي�ض عن �إ�صابات العمل
و�أمرا�ض املهنة(.)2
ون�ش�أت النظرية ال�شيوعية للعمل كرد فعل انتقامي للطبقات املنتجة،
التي ترى نف�سها هي �صانعة الرثوة واملنافع ،وت�شعر �أنها م�ستغ َّلة ومظلومة من
قِبل الطبقة املالكة للإنتاج ،ومل ينجح هذا الرد االنفعايل �ضد الر�أ�سمالية يف
توفري العدالة االقت�صادية ،واحرتام القيم واملبادئ التي حتفظ احلقوق وحتمي
كرامة الإن�سان ،لأنه بُ َّد من نف�س املنطلق الذي بد�أت به الر�أ�سمال َّية ،وقام على
م�صادرة �أرادة الأفراد وحرياتهم ،وعلى احل�سابات املادية واملنفع َّية ،وعلى
ال َّتحامل الأخالقي والأنان َّية ،دعى �إىل ت�أميم جميع و�سائل الإنتاج وحترمي امللكية،
وم�صادرة الرثوات وو�ضعها بيد الدولة ،وبذلك �أنتقل الظلم وال�سيطرة من
 -1د .ي�س حممد يحي ،قانون العمل -امل�صري ال�سوداين ،مرجع �سابق� ،ص. 22
 -2د .حممد ح�سني من�صور ،قانون العمل ،مرجع �سابق� ،ص. 14
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الأفراد الر�أ�سماليني اجل�شعني �إىل قب�ضة الدولة و�إرهابها وا�ستبدادها ،وحتول
الأفراد �إىل �أجراء ومنتجني مل�صلحة الدولة ،ال ي�ستحقون �أجراً وال ميلكون
�شيئاً ،ولي�س لهم �إالَّ ما متنحهم الدولة من خم�ص�صات ت�سد حاجتهم ال�ضرورية
البائ�سة .يف النظام ال�شيوعي يفقد العامل �إرداته وحريته فال ميلك حق الرف�ض
�أو االحتجاج ،بل ي�سري وفق منهاج الدولة امل�ستبد يف الإنتاج واال�سـتهالك،
ويــفقد حريته ال�شخ�صية يف التملك والت�صرف(.)1
وجند تزايد التدخل الت�شريعي لتنظيم عالقات العمل ،حتت ت�أثري ظهور
الفل�سفة االجتماعية والفكر اال�شرتاكي املناه�ض للمذهب الفردي واالقت�صاد
احلر من جهة ،وازدياد قوة الطبقة العاملة من خالل التنظيمات النقابية،
ودورها ال�سيا�سي عرب حق الت�صويت وامل�ساهمة يف احلكم من جهة �أخرى،
وا�ستتبع ذلك تغري النظرة �إىل فكرة العمل من جمرد �سلعة �إىل قيمة �إن�سانية،
وازدادت على مر الأيام الت�شريعات املنظمة للعمل ،وات�سع نطاقها على نحو
�أدى �إىل ظهور تقنينات العمل يف �صورتها احلديثة(.)2
و�ضرب ال َّتطور بع�صاه فاهتز �أ�سا�س العديد من النظريات القانون َّية
التقليد َّية ،التي كانت متثل املنطلقات الأ�سا�س َّية يف عقد العمل الفردي ،وما
يتعلق به من �أحكام وقواعد تتحكم يف جممل عالقات العمل ،ومن ال َّتطورات
الأ�سا�س َّية يف هذا املجال ،ما �أ�صاب �أ�سا�س امل�سئولية عن التعوي�ض ،وعن
�إ�صابات العمل ،فبعد �أن كانت ت�ؤ�س�س على �أ�سا�س اخلط�أ ،وما يرتتب على
ذلك من �إلزام العامل �إثبات خط�أ �صاحب العمل ،وهو �أمر ع�سري ،وفكرة
حتمل التبعة التي ت�ؤ�س�س على افرتا�ض اخلط�أ ،ثم �أخذ التطور مداه ف�أ�صبح
�أ�سا�سها فكرة حتمل تبعة املخاطر ،والتي تقوم على القاعدة الأ�صولية "الغنم
 -1جالل القري�شي  ،املعايري القانونية لعقد ال�شغل ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة جنيف1964( ،م) ،الن�سخة املرتجمة1969( ،م)،
�ص.26
 -2د .ال�سنهوري  ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين " م�صادر االلتزام "  ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة  ،الطبعة الثالثة1981( ،م)،
�ص. 285
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بالغرم" ،وتالحق التطور يف املجاالت املختلفة تباعاً متالزماً مع التطورات
االقت�صاديةواالجتماعية ،وتفاعل العديد من العوامل امل�ؤثرة يف هذا ال�صدد،
وذلك بازدهار املذاهب االجتماع َّية ،وظهور منط االقتــ�صاد املوجه ،واجتاه
املــ�ش َّرع الوطني �إىل حت�سني الأحوال املعي�ش َّية واالجتماع َّية للفئات املنتجة،
وتوطد احلركة النقابية على ال�صعيد الوطني والدويل ،وجهودها املكثفة يف
تطوير الت�شريعات العمالية بال�ضغط على احلكومات والفئات االقت�صاد َّية
امل�ؤثرة ،و�إن�شاء منظمة العمل الدولية �سنة (1919م) كوليد اجتماعي ملعاهدات
ال�سالم يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،وازدياد ن�شاطها وعمق ت�أثريها خا�صة
يف �إطار املناخ املظاهر للعدالة االجتماعية ،الذي �ساد يف �أعقاب احلرب العاملية
الثَّانية ،وكان من ناجته �إعالن فيالدفيا �سنة (1944م) والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان �سنة (1948م) ،واجلهود الدول َّية ال�ضَّ خمة التي بذلت لإر�ساء قواعد
قانون دويل للعمل ،وتقدير احلد الأدنى من م�ستويات العمل يف خمتلف
جماالت عالقات العمل و�شئونه ،وحث املُ�ش ِّرع الوطني يف الدول الأع�ضاء
باملنظمة على تبنيها يف الت�شريعات الداخلية لها ،وحت�سن م�ستويات االقت�صاد
العاملي من �أزمة الثالثنيات ،ورواج التجارة العاملية وال َّتطور التقني املذهل
يف خمتلف املجاالت ،ممَّا �أدى �إىل حت�سن الأو�ضاع ،وميل املُ�ش ِّرع الوطني
�إىل �صياغة ت�شريعات تهدف �إىل حت�سني الأو�ضاع االقت�صاد َّية واالجتماع َّية
للطبقة العمال َّية(.)1

 -1د .حممد عثمان خلف اهلل ،الو�سيط يف �شرح قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية يف ال�سودان ،اجلزء الأول ،مرجع �سابق،
�ص�51س.
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املبحث الثاين
النظرة االقت�صادية للعمل
املطلب الأول
النظرة االقت�صادية للعمل يف النظريات الو�ضعية
الفرع الأول  :النظرة االقت�صادية العمل يف النظام الر�أ�سمايل :
�إذا كانت الدولة تطبق النظام الر�أ�سمايل ف�إنها ت�أخذ مببد�أ حرية العمل،
والأخذ بهذا املبد�أ ينعك�س ت�أثريه على قانون العمل ،فال يتدخل امل�شرع يف
تنظيم عالقات العمل �إالَّ بقدر �ضئيل ،كما َّ
تقل القواعد الآمرة يف ال َّت�شريعات
العمال َّية(.)1
عدون النفع واملنفعة هي كل
� َّإن الر�أ�سماليني� ،أ�صحاب الآلة والرثوة ،يُ ُّ
ما يجب �أن يفكر فيه الإن�سان الر�أ�سمايل ،ويتف َّننون بجني املال وتكدي�سه ،بكل
�إنانية وج�شع ،ولو �أدى ذلك �إىل التفاوت االقت�صادي الكبري ،و�إىل الت�سلط
ال�سيا�سي ،واالنحالل االجتماعي والأخالقي ،فالر�أ�سماليون ميلكون القوة
القانون َّية والأداة ال�سيا�سية التي يحمون بها مكا�سبهم ،وي�ضخمون ثروتهم
�إ�شباعاً لنهمهم وحبهم للمال وال�سيطرة ،وتفانيهم من �أجل اللذة واملنفعة،
فهم ميلكون و�سائل القهر والت�سلط التي يرغمون بها القوى املنتجة ،لتكون يف
خدمة م�صاحلهم وتنمية ثروتهم ،الر�أ�سماليون ميتلكون الرثوة وو�سائل الإنتاج،
وهم الذين يحددون الأجور ،ويتحكمون ب�أ�سعار ال�سلع ،ويت�صرفون بكرامة
الإن�سان وجهوده ،هم الذين ي�ضعون �شروطاً لت�شغيل العمال تخدم م�صاحلهم
وج�شعهم ،وي�ستغنون عن جهودهم متى �شا�ؤوا ،وقد بَ َنت الر�أ�سمالية قوانينها
على �أ�سا�س فل�سفة اقت�صادية ت�ؤمن باحلرية و�أن ال م�سئول َّية يف جمال العمل
والإنتاج ،ف�صاحب العمل يقرر عقود العمل ،ويفر�ض الأجور ح�سب �أو�ضاع
ال�سوق التجار َّية ،ف�إذا كان هناك زيادة يف الطلب على الب�ضاعة ،وحاجة �إىل
الأيدي العاملة ملناف�سة الآخرين ،ف�أنه يقبل ب�إعطاء العامل القدر الذي يطلبه من
 -1د .ي�س حممد يحي ،قانون العمل -امل�صري ال�سوداين ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1991( ،م)� ،ص. 15
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الأجر� ،أ َّما يف حالة الركود وقلة الطلب ،فال يجد حاجة �إىل العمال ،وال يهمه
�أن يلقي بهم يف متاهات البطالة� ،أو القبول بالأجور املنخف�ضة(.)1
وهكذا يتحول جهد العامل وم�صريه �إىل �سلعة ،تخ�ضع حلركة ال�سوق
وقانون العر�ض والطلب ،في�صبح و�سيلة بيد الر�أ�سمال َّية ،ي�سخره خلدمته
ومنفعته ،ويُفقده بذلك قيمته وكرامته وعي�شه الآمن يف احلياة( ،)2وهكذا
تطبق الر�أ�سمال َّية قوانينها غري مبالية بالنتائج االقت�صاد ّية واالجتماع َّية املرتدية،
و�آثارها ال�ضارة على حياة الإن�سان.
مل يقف ن�شاط النظام الر�أ�سمايل عند جغرافية �أو طبيعة مع َّينة ،بل �أمتد
�إىل كل بقاع الأر�ض ،هدفه ال�سيطرة على م�صادر الرثوة ،وتوفري الأ�سواق
لت�صريف �سلعه ومنتجاته ،فن�ش�أ ب�سبب هذا االمتداد مناف�سة على ا�ستغالل
ال�شعوب ال�ضعيفة ،ونهب خرياتها ،وتقييد حريتها ،فوقعت احلروب وح�صل
اخلراب ،كما �أن هذه الدول الر�أ�سمال َّية تعاونت مع الكتلة ال�شيوع َّية ومن
يدور يف فلكها يف اقت�سام العامل ،وتوزيعه �إىل مناطق نفوذ ،ينهبون خرياتها
ويبتلعون ثرواتها ،حتت �شعار �سيا�سة الوفاق والإتفاق ،على �أن يكون العامل
الإ�سالمي يف و�ضعه احلا�ضر ،هو ال�ضحية يف هذه امل�ؤامرة اال�ستعمار َّية
احلاقدة(.)3
عد العمل عن�صراً من عنا�صر الإنتاج له عائد
ويف النظام الر�أ�سمايل يُ ُّ
حر يف �أن
حر يف �أن يعمل �أو ال يعملٌّ ،
�أو ثمن ،والعامل يف ظل هذا النظام ٌّ
يختار املهنة و�صاحب العمل ،لكن هذه احلرية هي حرية قانون َّية ،وغالباً ما
يفقد العامل حريته احلقيق َّية مبجرد التعاقد مع �صاحب العمل ،في�صبح �أداة
عمل خا�ضعة للعر�ض َّ
والطلب ،وتابعاً لر�أ�س املال ك�أي �سلعة �أو مادة �إنتاج .
الدول ،بدرجات
و�إذا كانت مبادئ حرية العمل قد �سادت يف كثري من ُّ
 -1د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،امل�ؤ�س�سة اجلامع َّية للدرا�سات والن�شر وال َّتوزيع ،بريوت ،الطبعة الأويل،
(2012م)� ،ص .24
 -2جلنة ال َّت�أليف يف دار التوحيد :قب�سات من قانون العمل يف الإ�سالم ،الدَّار ال�سعود َّية للن�شر والتوزيع ،جدة1405( ،هـ1985/م)� ،ص.18
�	-3أ .فريدة العبيدي ،ال�سلطة الت�أديبية ل�صاحب العمل ،دار الكتب القانونية ،القاهرة 2008( ،م) � ،ص.62
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متفاوتة ،حتى يف الدول ذات النظام الر�أ�سمايل ،ف�إن ذلك قد �أحدث ت�أثريه
تعد ت�أخذ مببد�أ حرية العمل على
يف قانون العمل يف الدول الر�أ�سمال َّية ،فلم ْ
�إطالقه ،و�إمنا طبقت كثرياً من القواعد التي نادي بها النظام اال�شرتاكي يف
تنظيم العالقات بني العمال و�أ�صحاب الأعمال ،ومن املالحظ �أي�ضاً �أن تطور
النظم االقت�صاد َّية �أحدث ت�أثريه يف قانون العمل ،ف�إنت�شار ا�ستعمال الآالت
�أدى �إىل اال�ستغناء عن كثري من العمال وتعري�ضهم للبطالة ،ومن ثم تدخل
املُ�ش َّرع بقواعد قانون َّية يف قانون العمل لت�أمني العمال �ضد البطالة ،كما �أن
ظهور َّ
الطرق احلديثة يف الإنتاج ،وتنظيم العمل ،وحوادث االلآت ،كان لها
ت�أثرياً يف ت�أمني العامل �ضد حوادث العمل ،و�آخرياً ف�إن الظروف االقت�صاد َّية
املختلفة لها ت�أثريها يف قانون العمل ،فتقلبات الأ َّثمان وارتفاعها ،ي�ؤدى �إىل
ارتفاع الأجور ،وزيادة الإنتاج ،وحتقيق الأرباح يُ�ساعد �أ�صحاب الأعمال
على حتمل الأعباء املال َّية للخدمات االجتماع َّية للعمال.
الفرع الثاين  :النظرة االقت�صادية للعمل يف النظام ال�شيوعي :
	جند �أن ال َّنظرية ال�شيوع َّية تقوم على عدد من املبادئ ،وهي م�صادرة
كل و�سائل الإنتاج ،وو�ضعها بيد الدولة ،واعتبار الأفراد �آالت ُمنتجة يف
فالدولة هي املالك الوحيد لكل و�سائل الإنتاج
خدمتها .وم ُّلك الأفراد محُ َ ًّر ٌمَّ ،
الدولة العامل الق َْدر الذي تراه منا�سباً ل�سد رمقه ،لئال
وم�صادرها .كما متنح َّ
يفي�ض �شئ من وارده على حاجته فيدخره وينميه ،وال ميلك العامل حتى
الرف�ض للعمل الذي يُرغم عليه ،وال املطالبة بحقوقه �أو حت�سني �أو�ضاعه،
�ض على العمال ديكتاتور َّية فاقت ت�سلط النظام الإقطاعي والر�أ�سمايل،
و ُف ِر َ
ف�إذا بال َّتجربة التي جاءت لتمحو َّ
الطبقية ،قد �أن�ش�أتها من جديد ،ولقد ح�صلت
و�سجِ َن و ُع َّذب
املُقاومة العنيفة �ضد هذا النظام ب�أ�شكالها املختلفة ،و ُقت َِل ُ
املاليني وكانت النتيجة �أن انخف�ض الإنتاج وتعر�ض االقت�صاد الرو�سي �إىل
�أزمات حا َّدة ،ق�ضت على الكثري من قادة احلزب ال�شيوعي ،و�أطاحت بال َّنظام
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و�أتباعه ،وجند النظام ال�شيوعي يعطي قيمة كبرية لعن�صر العمل ،ويرف�ض
تر�س يف ماكينة كربى،
حول العامل �إىل ٍ
امللك َّية الفرد َّية لأدوات الإنتاج ،فقد ّ
و�أهمل القدرات الفرد َّية املختلفة واملتميزة ،و�ألغى دور امل�شاركني يف العملية
الدولة ،فكانت ال َّنتيجة �سيئة يف معظم نواحي
الإنتاج َّية ،و�أ�سَّ ند كل �شئ �إىل َّ
احلياة(.)1
ولقد نتج عن ال َّتفاوت املعي�شي الفا�ضح بني الطبقات املُنتجة ،وبني
الطبقات املالكة امل�ستغِ َّلة يف املجتمع الر�أ�سمايل �إح�سا�س بالغنب والظلم،
تراكم حتى �أ�صبح قوة معاك�سة لهذا الإجتاه� ،أتَّ�سمت برد فعل عنيف وحقد
و�إنتقام ،هدفها ال َّتخل�ص من الر�أ�سمال َّية ،و�ضرب م�صاحلها ،فكانت النظر َّية
ال�شيوع َّية ،ك�إفراز مر�ضي للمجتمع الر�أ�سمايل املتف�سخ ،قامت على الأنان َّية
وم�صادرة �إرادة الأفراد وحرياتهم ،وعلى حترمي امللك َّية اخلا�صة ،وم�صادرة
الدولة ،التي �أ�صبحت املالك الوحيد للم�صانع
الرثوة وو�ضعها حتت �سيطرة َّ
والأرا�ضي ،ولكل و�سائل الرثوة وم�صادرها ،يف النظام ال�شيوعي يفقد
العامل �إرداته وحريته ،فال ميلك حق الرف�ض �أو االحتجاج ،بل ي�سري وفق
الدولة امل�ستبد يف الإنتاج واال�ستهالك ،ويفقد حريته ال�شخ�ص َّية يف
منهاج َّ
الدولة،
ال َّتملك وال َّت�صرف ،كما ت�صادر كل و�سائل الإنتاج وتو�ضع بت�صرف َّ
عد الأفراد �آالت ُمنتجة يف خدمة
وي�صبح ال َّن�شاط االقت�صادي ملكاً َّ
للدولة ،ويُ ُّ
الدولة(.)2
َّ
الدول التي طبقت ال�شيوع َّية روح الإهمالُ ،
و�ش َّلت
لقد �شاعت يف َُ
املبادرات الفرد َّية ،وانخف�ض الإنتاج ،وتعر�ض االقت�صاد �إىل �أزمات حادة ،مما
�أدى �إىل انهيار النظام انهياراً حطم املقد�سات ال�شيوعية ،ومل ي�ستطع احلديد
ال�صمود �أمام جموع ال�شعب العاملة ،التي
والنار �أن يوقف هذا التدهور� ،أو ُ
�أطاحت بتماثيل النظام ،و�ألغت الوجود احلزبي ال�شيوع َّية ،فالعمل يف الفكر
 -1د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،مرجع �سابق � ،ص. 26
 -2جلنة الت�أليف يف دار التوحيد :قب�سات من قانون العمل يف الإ�سالم ،مرجع �سابق �،ص.29-20
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وموجه ،وناجته يو�ضع
ال�شيوعي له �أهميته يف عملية الإنتاج ،فهو �إجباري
َّ
حتت ت�صرف الدولة ،و�إنَّه امل�صدر الوحيد للقيمة ،وهو الأداة التي ميتلك بها
املجتمع �إنتاج الفرد ،لتوزيعه على الآخرين ح�سب حاجاتهم(.)1
الدولة ي�ؤثر يف العمل ،ف�إن
و�إذا كان النظام االقت�صادي املُطبق يف َّ
العمل ي�ؤثر من جهة �أخرى على النظام االقت�صادي ،ويظهر ت�أثري العمل على
النظام االقت�صادي على عدة نواح ،منها ما يتعلق بالقوى العاملة والقوة
ال�شرائية ،والتكاليف املالية للم�شروعات ،فبال َّن�سبة للقوة العاملة ف�إن العمل
بقواعده التي حتكم عالقاته ،كتحديد �ساعات العمل للعمال ،وو�ضع احلد
الأدنى لأجورهم ومنحهم راحات �أ�سبوعية و�إجازات على اختالف �أنواعها،
كما ي�ؤثر يف الإنتاج داخل الدولة بالزيادة �أو النق�ص ،ا�ستناداً �إىل �أن العمل
عن�صر من عنا�صر الإنتاج ،وبال َّن�سبة للقوة ال�شرائ َّية ،ف�إن قانون العمل
يقرر مزايا ماد َّية للعمال -كالأجور واملكاف�آت وحوافز الإنتاج والت�أمينات
االجتماع َّية والتعوي�ضات -وهذه املزايا املادية متثل قوة �شرائ َّية ت�ؤدي �إىل
زيادة اال�ستهالك ،باعتبار � َّأن قطاع العمال ميثل ن�سبة كبرية من جمهور
امل�ستهلكني ،وهذه الزيادة يف اال�ستهالك ت�ؤدي بدورها �إىل زيادة الإنتاج،
ومن هنا يظهر ت�أثري العمل على العالقات االقت�صادية داخل الدولة .وبال َّن�سبة
للتكاليف املال َّية للم�شروعات ف�إن قانون العمل مبا ي�ضعه من قواعد يف حتديد
الأجور والعالوات ،ومبا يفر�ضه من خدمات اجتماع َّية ،ومبا يكفله من ت�أمينات
اجتماع َّية �إنمَّ ا ي�ضيف �أعباء مال َّية متزايدة ملختلف امل�شروعات ،مما يزيد من
يتبي
نفقات الإنتاج ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ارتفاع الأ�سعار ،ومن هنا نَّ
� َّأن �سيا�سة الأجور التي يطبقها قانون العمل ت�ؤثر على الإنتاج.
 -1جالل القري�شي  ،املعايري القانونية لعقد ال�شغل ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة جنيف1964( ،م) ،الن�سخة املرتجمة1969( ،م)،
�ص.200
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املطلب الثاين
النظرة االقت�صاد َّية للعمل يف النظام الإ�سالمي
لقد اقت�ضت �سنة اهلل يف خلقه� ،أن الأرزاق قد �ضمنها �سبحانه وتعاىل
َّ َ هّ
َ
اللِ ِرْزقَُها{ [هود،]6 :
ض إِال َعلى
جلميع خملوقاته ،لقولهَ} :وَما مِن َدآبَّةٍ يِف األْر ِ
ي�سدها ،ال تنال �إالَّ
واقت�ضت حكمته � َّأن الأقوات التي قدرها واملعاي�ش التي ّ
ببذل جهد ،و�ضرب يف الأر�ض ،و�سعى يف كل اجتاه( ،)1يقول �سبحانه وتعاىل:
ِي َجَعَللَُكُم الأَْْر َ
َاكِبَِها َوُكلُوا مِن رْزقِهِ َوإلَِيْهِ النُ
ور{
ض َذلُوالًَفاْمُشوا يِفَمن
}ُهَو الَّذ
ُّش ُ
ِّ
م�صراعيها ،ومل ي�سدها �إالَّ
[امللك .]15 :ولقد فتح الإ�سالم �أبواب العمل على
يف حدود �ضيقة ،ملنع حدوث �ضرر للأفراد وللمجتمع ،وترك للم�سلم حرية
اختيار ما يتالءم مع ميوله ورغباته ،ومل يفر�ض عليه عم ًال معيناً� ،إالَّ �إذا ترتب
على ذلك م�صلحة عامة(.)2
وعقد الإجارة م�شروع على �سبيل اجلواز ،لأنَّه و�سيلة للتي�سري على
النا�س يف احل�صول على ما يبتغونه من املنافع التي ال ملك لهم يف �أعيانها،
فاحلاجة �إىل املنافع كاحلاجة �إىل الأعيان ،حيث يحتاج الفقري �إىل مال الغني
والغني يحتاج �إىل عمل الفقري ،وكما نعلم فالإ�سالم ق ّرر التعاون بني قوى
الإن�سان املختلفة(.)3
 -1القرطبي –�إبي عبد اهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي -املتوفى �سنة (671هـ)  ،اجلامع لأحكام القر�آن ،دار الرتاث ،د.ت ،
ج� ، 6ص.172
 -2د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،مرجع �سابق � ،ص. 38
 -3ابن ر�شد  -الإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي احلفيد – املتوفى �سنة (595هـ)  ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد  ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده  ،القاهرة  ،الطبعة اخلام�سة  ،د.ت ،ج� . 2ص� // . 220إبن قدامة -الإمام
موفق الدين �إبي حممد عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي -املتوفى �سنة (630هـ)  ،املغني وال�شرح الكبري  ،دار
الكتاب العربي للن�شر والتوزيع1403( ،هـ)  ،ج � ، 6ص // . 3القرايف  -الإمام �شهاب الدين �إبي العبا�س �أحمد بن �أدري�س بن
عبد الرحمن بن عبد اهلل البهن�سي امل�صري املعروف بالقرايف -املتوفى �سنة (684هـ)  ،الذخرية خمطوطة  ،دار الكتب امل�صرية ،
القاهرة ،د.ت  ،ج� ، 4ص // . 106ال�سرخ�سي � -شم�س الأئمة حممد بن �أحمد �إبن �سهيل ال�سرخ�سي -املتوفى �سنة (483هـ)
 ،املب�سوط ،دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت  ،د ، .ج� ،15ص� //. 174إبن ر�شد ،مقدمات �إبن ر�شد  ،مطبعة ال�سعادة ،
القاهرة،د.ت  ،ج� ، 1ص � // . 620إبن حزم –�إبي حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري – املتوفى �سنة 456هـ ،
املو�سوعات الإ�سالمية – املحلي  ،من�شورات دار الآفاق اجلديدة  ،بريوت  ،د.ت  ،ج� ، 8ص // . 250الفريوز�أبادي– الإمام �إبي
�إ�سحاق �إبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوز�أبادي ال�شريازي – املتوفى �سنة (476هـ)  ،املهذب  ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،
القاهرة  ،د.ت  ،ج� ، 1ص // . 17ال�شافعي� -إبي عبد اهلل حممد بن �إدري�س – املتوفى �سنة (204هـ) ( ،الأم)  ،طبعة م�صورة عن
مطبعة بوالق1321( ،هـ) ،الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة ،ج� ، 3ص. 250
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وقد �أوجب الإ�سالم على كل مقتدر �أن يقوم بعمل منتج يتفق مع
قدراته ،وي�شبع حاجاته وحاجات من يعولهم ،و�ضرب لنا الر�سول �صلي اهلل
عليه و�سلم و�صحابته الكرام درو�ساً متعددة يف وجوب العمل على القادر
وحترمي البطالة بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم  " :لئن ي�أخذ �أحدكم �أُ ْح ُبله ثم ي�أتي
اجلبل فيحتطب في�أتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خري له من �أن ي�س�أل
النا�س �أعطوه �أو منعوه"( .)1ويقول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه  " :ال يعقد
�أحدكم عن طلب الرزق ويقول  :اللهم ارزقني ،فقد علم �أن ال�سماء ال متطر
ذهباً وال ف�ضة"(.)2
ولقد �سخر اهلل ال�سموات والأر�ض وما فيها للإن�سان ليعمرها بالرثوات
وبكل ما ينفع املخلوقات ،و�أمره �أن ي�سعى فيها وان ي�ستخرج كنوزها لفائدته
ِي َجَعَل
ومل�صلحة املجتمع الذي يعي�ش فيه ،يقول �سبحانه وتعاىل ُ} :هَو الَّذ
لَُكُم الأَْْر َ
َاكِبَِها َوُكلُوا مِن رْزقِهَِوإلَِيْهِ النُ
ور{ [امللك ،]15 :وعلى
ض َذلُوالًَفاْمُشوا يِفَمن
ُّش ُ
ِّ
الدرجات يقول
إح�سان العمل تكون
قدر اجلهد تكون النتيجة وعلى قدر �
ٍّ
ُ
تعاىل} :إَّنَأْكرمُكم ع َ للهَّ َ ُ
َرَج ٌ
ات
ند ا ِ أتَْقاكْم{ [احلجرات  ،]13 :ويقول تعاىلَ} :ولِكل دَ
ِ ََ ْ ِ
مَّا َعمِلُواَْوَما َربَُّ
كبَِغافٍِل َعَّمايَْعَملُ َ
ون{ [الأنعام .]132 :لقد جعلت ال�شريعة الإ�سالمية
مِّ
العمل واجباً وحقاً على املكلف ،ودفعته �إىل الكد وال�سعي وعدم التوقف
مهما كانت الظروف امتثا ًال لأوامر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إذا قامت
ال�ساعة وبيد �أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أال يقوم حتى يغر�سها فليفعل "(.)3
ومن �سهولة الإ�سالم وي�سره م�شروعية الإجارة لدفع حاجة النا�س،
لأنه لو مل ت�شرع الإجارة لوقع على النا�س من ذلك �ضيقٍ وحرج ،ف�سبحانه
العلي القدير .فقد قال تعاىل يف حمكم التنزيلَ} :وتََعاَونُواَْعَلى الْربَو َّ
التْقَوىَوَال
ِّ
تََعاَونُواَْعَلى اإلِثِْمَوالُْعْدَواِن{ [املائدة.]2 :
 -1البخاري – حممد بن �إ�سماعيل � ،صحيح البخاري  ،كتاب البيوع ،باب ك�سب الرجل عمله بيده ،رقم � ، 2216ص . 132
 -2الغزايل ،حممد �إبي حامد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة1939( ،م)� ،ص. 17
�	-3إبن حنبل -الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل. ،م�سند الإمام �أحمد ،ج ،3رقم � ،12435ص. 191
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وبذلك يكون الإ�سالم يتجه يف تنظيم اجلماعة نحو العمل الإن�ساين
يف االنتفاع من كل املواهب .ف�ض ًال عن �أن دين الإ�سالم دين �سماحة وي�سر،
هّ
فيقول اهلل تعاىل } :يُرُِ
اللُبُِكُم الْيُْسَر َوَاليُرُِيدبُِكُم الُْعْسَر{ [البقرة .]185 :وقوله
يد
تعاىلَ} :وَما َجَعَلَعَليُْكْميِف الد ِينمِْن َحَرٍج{[احلج.]78 :
ِّ
والكد وراء الرزق ٌ
فر�ض على كل م�سلم ،فمن �أدى واجبه
� َّإن ال�سعى
َّ
فقد ا�ستحق ف�ضل اهلل ور�ضا املجتمع ،ومن تخاذل باء بغ�ضب من اهلل و�سخط
الص َ
اتَويَزُِ
يدُهم
ال ِ
يب الَّذَ
جُ
ِين آَمنُواَوَعمِلُوا َّ حِ
النا�س ،يقول �سبحانه وتعاىلَ} :ويَْسَت ِ
منَفْضلِهِ{ [ال�شورى.]26 :
ِّ
ويقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�س َّلم" :طلب احلالل واجب على كل
()1
باملرء �إثماً �أن يُ�ض ِّيع من يقوت"(.)2
م�سلم"  ،ويقول �أي�ضاً" :كفى ْ
كما �أن الأعمال التي يف حياة النا�س متعددة ومتجددة بتجدد
احلاجات واالبتكارات ،وقد يحدث يف ظل ظرف �أن تخلو بع�ض ميادين
العمال التي يحتاج �إليها النا�س ،لذلك جعل الإ�سالم لويل الأمر احلق يف
�أن يلزم �أ�صحاب حرفة من احلرف �أن يعملوا فيها وال يتحولوا عنها لي�سدوا
حاجة ولريتقوا ب�أمتهم امل�سلمة �إىل طليعة الأمم املتقدمة كما كان �ش�أنها ،يقول
ابن القيم اجلوزية" :ومن ذلك �أن يحتاج النا�س �إىل �صناعة طائفة كالفالحة
والن�ساجة والبناء وغري ذلك فلويل الأمر �أن يلزمهم بذلك ب�أجر مثلهم ف�إنه ال
تتم م�صلحة النا�س �إالَّ بذلك"( ،)3فال �شئ حتتاجه الأمة وتتوقف عليها حياتها
ونه�ضتها ورخا�ؤها وقوتها و�إ�ستغنا�ؤها عن غريها �إالَّ ويدخل يف فر�ض الكفاية
بحيث تركته تكون �آثمة مق�صرة ،ويدخل جميع املكلفني يف دائرة التق�صري
واحل�ساب ،و�أول امل�سئولني هم الذين ي�ستطيعون �أن ي�سدوا هذه الفرائ�ض
ويح�سنوا القيام عليها ،فعلى املجتمع و�أولياء الأمر مت�ضامنني متعاونني �أن
 -1الهيثمي -نور الدين على بن �إبي بكر الهميثمي  ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،ج ، 15كتاب البيوع ،باب ن�صح الأجري و�إتقان
العمل ،رقم (� ، )214ص.291
 -2ابن حنبل. ،م�سند الإمام �أحمد ،مرجع �سابق  ،ج ،2رقم (� ،)6207ص.194
 -3ابن القيم اجلوزية – حممد بن �إبي بكر الزغبي  ،الطرق احلكمية  ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي  ،القاهرة  ،د.ت � ،ص.247
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يدفعوا للقيام بهذه الفرو�ض الكفائية من يقوم بها وي�ؤ ّديها على وجه �صحيح
�سليم حتى يرب�أوا من امل�سئولية وي�ؤدوا للأمانة حقها(.)1
وهذا ما قال به الفقهاء من خالل املذاهب الفقه َّية املختلفة ،ففي املذهب
احلنفي :يقول الكا�ساين" :قد �سمى �أهل املدينة الإجارة بيعاً ،و�أرادوا بها بيع
املنفعة ،ولهذا �سمى البدل يف هذا العقد �أجرة ،و�سمى اهلل بدل الر�ضاعة
َ َ َُ َ ُ ُ
ورُهَّن{ [الطالق ،]6 :والأجرة بدل
�أجراً ،بقوله تعاىلَ} :إِْن أْرضْعَن لكْم فآت ُ
وهَّن أُج َ
املنفعة لغة ،ولهذا �سمي املهر يف باب ال ِّنكاح �أجراً"(.)2
ومدة معلومة،
�أ َّما املذهب املالكي" :هو متليك منافع �شئ مباحةَّ ،
بعو�ض"(.)3
ويقول الإمام َّ
ال�شافعي" :والإجارات �صنف من البيوع ،لأن البيوع
كلها �إمنا هي متليك ،من كل واحد منها ل�صاحبه ميلك بها امل�ست�أجر املنفعة التي
املدة التي ت�شرتط حتى يكون �أحق باملنفعة التي
يف العني والبيت والدَّابة� ،إىل َّ
ملك من مالكها ،وميلك بها مالك الدَّابة والبيت والعو�ض الذي �أخذه عنها،
وهذا البيع نف�سه ،ف�إن قال قائل قد تختلف البيوع يف �أنَّها بغري �أعيانها و�أنَّها
غري عني �إىل مدة ،قال َّ
ال�شافعي" :فهي منفعة معقولة من عني معروفة فهي
كالعني"( .)4ومن قول الإمام َّ
ال�شافعي جند �أن البيوع قد جتتمع يف معنى �أنَّها
ملك ،وتختلف �أحكامها ،وال مينع من اختالفها �أن تكون كلها بيوعاً.
�أ َّما املذهب احلنبلي :فيقول ابن قدامة" :وهي نوع من البيع ،لأنها متليك من
كل واحد منهما ل�صاحبه ،فهي بيع املنافع ،واملنافع مبنزلة الأعيان ،لأنَّه ي�صح
متليكها يف احلال وبعد املوت ،وتُ�ضمن باليد والإتالف ،ويكون عو�ضها عو�ضاً
عيناً وديناً"(.)5
�	-1أحمد الع�سال  ،النظام االقت�صادي يف الإ�سالم  ،د.ن� ،ص.132
 -2الكا�ساين� -إبي بكر �سعود بن �أحمد عالء الدين الكا�ساين -املتوفى (587هـ)  ،بدائع ال�صنائع ،د.ن  ،.ج� ، 4ص. 174
 -3الد�سوقي -ال�شيخ �شم�س الدين حممد عرفة الد�سوقي – املتوفى �سنة (1230هـ)  ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،ج، 4
�ص. 1
 -4ال�شافعي  ،الأم  ،مرجع �سابق  ،ج� . 3ص. 251
 -5ابن قدامة ،املغني وال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق  ،ج � ، 6ص. 3
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وطاملا �أن الإجارة من قبيل البيع ،فيجب �أن تكون املنفعة التي يقع
عليها ال َّتعاقد مملوكة على وجه خا�ص( .)1ونظراً ل َّأن الإجارة عقد معاو�ضة
فمن حق امل�ؤجر ا�ستيفاء الأجر قبل انتفاع امل�ست�أجر ،كما �أنه من حق البائع
ا�ستيفاء الثمن قبل ت�سليم املبيع ،واتفق جمهور الفقهاء على �أنه �إذا عجلت
الأجرة ،متلكها امل�ؤجر دون انتظار ال�ستيفاء املنفعة(.)2
لقد حث الإ�سالم الفرد على ال�سعي والعمل واالجتهاد يف طلب
الرزق ،لإغناء نف�سه و�سد حاجته ،حيث يتحول بف�ضل اهلل من الق ِّلة �إىل الغنى،
ويح�صل على �أجر وثواب املجاهد يف �سبيل اهلل ،يقول �سبحانه وتعاىلَ} :وَمن

هّ
هّ
َ
ضُمَر َ
اغماًَكثِرياًَوَسَعًة َوَمنخَْ
جراًإِىَل اللِ
يُرْج مِنبَيْتِهُِمَها ِ
يَُها ِ
يل اللِجَيِْد يِف األْر ِ
جْر يِف َسبِ ِ
ُ
هّ
هّ
َ
َ
َوَرُسولِهِثَُّميُْدِرْكُه مْالَْوُتَفَقْدَوَقَع أْجُرهُ َعلى اللَِوك َان الل َغُفوراًَّرِحيماً{ [الن�ساء،]100 :
َ َ ْ َ لأَْ
ضيَْبَتُغ َ
ونمِنَفْضِل اللهَِّ{ [املزمل.]20 :
ويقول �سبحانهَ} :وآخُرونيَضرِبُ
ونيِف ا ْر ِ

ويقول �صلى اهلل عليه و�س َّلم يف احلديث�" :سافروا ت�صحوا ،واغزوا
ت�ستغنوا"( ،)3ويقول �أي�ضاً� " :إن الرجل �إذا توفى يف غري مولده ،قي�س له من
مولده �إىل منقطع �أثره يف اجلنة"(.)4
�أ َّما يف املجتمع الإ�سالمي فقد تكونت الطبقة العاملة فيه من جميع
�أ�صناف النا�س و�أجنا�سهم ،وكان ميدان العمل للم�سلم ف�سيحاً ،وباب الرزق
مفتوحاً على م�صراعيه ،فقد �سخَّ ر اهلل له ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض وما
يف البحر ،ودعاه �إذا �ضاقت به �سبل العي�ش �أن ي�سافر �إىل مكان �آخر ليعمل
فيه ،و�إذا �أخفق يف عمل عليه �أن ينتقل �إىل عمل �آخر ،و�أعطاه احلرية يف اختيار
العمل الذي ينا�سبه ،ويتفق مع ميوله ورغباته ،و�أعطاه حرية ال َّتعاقد ،وحرية
اختيار املكان ،لأنَّه بهذا االختيار حتفظ كرامته و�آدميته ،وتنمو مواهبه ،ويندفع
 -1الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ،مرجع �سابق  ،ج� ، 4ص //. 1الدردير– الإمام �أبو بركات �أحمد بن حممد
بن �أحمد ال�صاوىالدردير– املتوفى �سنة (1201هـ) ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك �إىل مذهب الإمام مالك  ،دار املعارف ،
القاهرة  ،د.ت  ،ج� ، 4ص. 8
�	-2أ.د� .سليمان مرق�ص� ،شرح القانون املدين العقود امل�سماة " عقد الإيجار " ،املجلد الثاين ،الطبعة الرابعة1985( ،م)� ،ص 25وما
بعدها .
 -3ابن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد ،مرجع �سابق ،ج ،3رقم (� ،)8588ص. 380
 -4ابن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد ،املرجع ال�سابق ،ج ،2رقم (� ،)6656ص. 177
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�إىل عمله برغبة واندفاع و�إتقان ،فيكرث الإنتاج ،ويزداد حت�سيناً ،وتتحقق بذلك
التنمية ،ولقد و�ضعت ال�شريعة الإ�سالمية على حرية العمل قيوداً متنع ال�ضرر
الدمار والهالك عنها ،و�أقرت بالأعمال التي �أحلها
عن الفرد واملجتمع ،وتبعد َّ
اهلل �سبحانه وتعاىل القائمة على منفعة النا�س وتقدم املجتمع.
املبحث الثالث
الأهداف والغايات االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم
املطلب للأول
الأهداف االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم
عد الإ�سالم ا�ستقرار احلياة االقت�صادية �أ�سا�سياً لبناء املجتمع امل�سلم،
يُ ُّ
وانطالقاً من هذا املفهوم حر�ص الإ�سالم على ا�شادة نظام اقت�صادي عادل
يقوم على �أ�سا�س من الإميان بحق الإن�سان يف توفري حاجته الطبيعية ،وكفايته
من امل�أكل وامللب�س وامل�سكن ،وربط الإ�سالم بني ا�ستحقاق اهلل للعبادة وبني
الإنعام على الإن�سان بتوفري حاجاته ال�ضرورية للحياة ،قال تعاىل َ} :فلَْيْعُبُدوا
َرَّبَهَذا الَْبيْ ِت•الَّذِيَأْطَعَمُهم من ُجوعٍَوآَمَنُهم مْن َخْو ٍف{ [قري�ش ،]4-3 :فتوفري العي�ش
ِّ
ِّ
االقت�صادي الكرمي يف ظل الأمن وال�سالم ،مظهر مقد�س من مظاهر العالقة
وداع من دواعي العبادة والربوبية ،لذا ي�ؤكد الإ�سالم �أن �أ�صل
الإن�سانية هللٍ ،
الأزمة االقت�صاد َّية لي�س مادياً كما يزعم دعاة املادة ،ولكنها حادثة ب�سبب
انحراف الإن�سان عن امل�سار التوازين ،الذي ين�سجم مع احلركة الكلية املتوازنة
يف الكون .فالإ�سالم منهج و�سلوك ين�سجم مع احلركة التوازن َّية للكون ،فهو
َ
يدعو �إىل جتنب كل العلل التي ت�ؤدى �إىل �إف�ساد االقت�صاد ،قال تعايل َ} :ولَْو أَّن

َ
َ
َ
اهم
أْهَل الُْقَرى آَمنُواَْوَّاتَقواْلََفَتْحن
كنَكَّذبُواَْفأَخْذنَ ُ
َا َعَليْهِمبََرَك ٍ
ات مَن َّ
ضَولَـِ
السَماءَواألْر ِ
ِّ
ِ
َ ْ
سُب َ
ون{ [الأعراف.]96 :
مِبَا كانُواْيَك ِ

الدولة م�سئولية �إتاحة فر�ص العمل لكل قادر ،ويعطيها
ويُ َح َّمل الإ�سالم َّ
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احلق يف حمل الأفراد على العمل ،حيث جاء رجل �صحيح اجل�سم �إىل الر�سول
�صلى اهلل عليه و�س َّلم يلتم�س �صدقة ،فطلب �إليه �إح�ضار بع�ض ما ميتلكه
يف داره ،فباعه و�أعطاه ن�صف الثمن لإنفاقه ثمن طعام ،وا�شرتى بالن�صف
الآخر قدوماً لقطع احلطب و�أمره بالعمل وال َّتك�سب� ،إذا كانت الأعمال يف
الع�صر احلا�ضر قد تعقدت ،واختلفت عن تلك التي كانت �سائدة يف ع�صر
النبوة ،وزمن نزول الت�شريعات الإ�سالمية ،ف�إن العديد من املبادئ التي ميكن
ا�ستخال�صها من هذه الت�شريعات كانت كافية لتنظيم �أحكام وحقوق العمال
وواجباتهم ،لقد لقي العمال اهتماماً ورعاية يف ظل الإ�سالم ،الذي فر�ض لهم
حقوقاً من�صفة وعادلة ،ونظم �شئون معي�شتهم ،و�ضمن لهم حريتهم وكرامتهم،
و�ساوى بينهم وبني �أ�صحاب الأعمال يف امل�سئولية والأمانة .
فالأهداف ال�شخ�ص َّية للطبقة العاملة يف احل�صول على �شروط عمل
ح�سنة ،وعدد �ساعات العمل املعمول بها ،على درجة الأمان االقت�صادي التي
ي�شعرون بها على فر�ص التقدم والرتقية املتاحة �أمامهم ،وبدون ر�ضا العمال
عن نظم الأجور املو�ضوعة ،وبدون �شعورهم بعدالتها� ،سيكون من امل�شكوك
فيه الو�صول �إىل نتائج طيبة ،ومن ثم يجب �أو ًال و�ضع نظام �أجور جمزى،
وثانياً �إقناع العمال بعدالة وحتقيق الأمان االقت�صادي ،وذلك عن طريق
منحهم الت�أمني الكايف �ضد فقدان الوظيفة ،ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادتهم
ك�إ�صابتهم بحوادث �أثناء العمل� ،أو تعطيلهم ب�سبب العوامل املو�سمية� ،أو
الدورات االقت�صاد َّية ،ال �شك �أن عدم ا�ستقرار العامل يف عمله ،وخوفه الدائم
من التعطيل ،ي�سئ �إىل حالته النف�س َّية ،وبال َّتايل �إىل مقدرته الإنتاج َّية ،كذلك
يرغب الفرد يف حت�سني حالته املادية وو�ضعه االجتماعي ،عن طريق الرتقية
وال�شعور ب�أهمية جمهوده يف العملية الإنتاجية ،و�أن الروح املرتفعة تكون
دافعاً لتفانى العامل يف عمله وجتويد �أدائه ،وهو ي�ؤدى �إىل نزاع اجتماعي
خطري و�صراع عنيف ،حيث �إن الأجر ي�ساعد على رفع الروح املعنوية ،وقد
} {248جملة ت�أ�صيل العلوم

عد ال�شعور
جنح نظام الأجور الت�شجيعية على زيادة الإنتاج وحت�سني الأداء .ويُ ُّ
العمال بالأمان من �أهم العوامل يف رفع الروح املعنوية ،واملق�صود بال�شعور
بالأمان ح�صول الفرد على �أجر ثابت وعمل منتظم طول العام ،فخوف الفرد
من فقدانه عمله ،وانقطاع دخله ي�سبب له �شعور بعدم الأمان ،ولعل �أهم
الأ�سباب التي يفقد املرء ب�سببها وظيفته العجز ب�سبب املر�ض �أو احلوادث،
وعدم املقدرة على العمل " اللياقة الطبية " وكرب ال�سن ،وا�ستخدام الآالت
احلديثة ،وتوفري يف الأيدي العاملة .فالر�ضا عن م�ستوى الأجور يعد عن�صراً
�أ�سا�سياً يف م�ستوى الر�ضا الوظيفي العام ،و� َّأن لها ت�أثرياً على م�ستوى الأداء
والت�سرب الوظيفي(.)1
فنجد �أن الأزمة االقت�صاد َّية قد �أثرت على العمل ،بحيث �أن وظيفة
الأزمة تعمل على تقلي�ص في�ض الإنتاج �إىل م�ضمونه احلقيقي ،من العمل
الالزم اجتماعياً ،ويفر�ض قانون القيمة نف�سه كمنظم عفوي للإنتاج ،كما �أن
تعطيل �أماكن العمل ،وتراجع الإنتاج ،لي�ست مرتبطة فقط بت�سريحات جماعية
للقوى العاملة وببطالة متنامية ،بل �أي�ضاً بتخفي�ضات م َّعتربة يف �أجور العمال،
نتيجة النخفا�ض الطلب على القوى العاملة ،وبذلك يلقى عبء الأزمة ب�أكمله
على كاهل الطبقة العاملة واملنتجني.
يف ال�شريعة الإ�سالمية �إذا قام امل�سلم بعمله على الوجه املطلوب،
وجبت له احلقوق ،و�أهمها ا�ستيفاء الأجر ،حيث يقول �صلى اهلل عليه و�سلم :
" ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة  :رجل �أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حراً ف�أكل
ثمنه ،ورجل ا�ست�أجر �أجرياً فا�ستوفى منه ومل يعطه �أجره"( .)2بالإ�ضافة �إىل
ت�أمنيه من الإرهاق ،حيث � َّأن من حق العامل �أالَّ يكلف من العمل ما ال يطيق،
و�أن ي�سرتيح بني احلني واحلني ،مبا يوفر ن�شاطه ويجدد قدرته على العمل ،يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم � " :إن اهلل رفيق يحب الرفق ،ويعطي عليه ما ال يعطي
 -1مازن فار�س ر�شيد� ،إدارة املوارد الب�شرية ،العيدكان ،الريا�ض1422 ،هـ � ،ص. 813
 -2البخاري � ،صحيح البخاري  ،مرجع �سابق  ،كتاب البيوع ،باب �إثم من باع حر ًا  ،رقم (� ، )2114ص . 724
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على العنف "( ،)1ويقول �أي�ضاً � " :إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت �أيديكم،
ف�أطعموهم مما ت�أكلون ،و�ألب�سوهم مما تلب�سون ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،ف�إن
كلفتموهم ف�أعينوهم "( .)2وكفالته عند عجزه عن العمل وكفالة �أ�سرته بعد
وفاته ،م َّر اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ب�شيخ يهودي فلما عرف �أنه
ي�س�أل اجلزية واحلاجة� ،أمر له ب�أجر دائم من بيت مال امل�سلمني ،تكفيه وت�صلح
َّبَأْوىَل ب مْ
الُْؤمِنَِ
ني
�أهله ،وجعل ذلك مبد�أ له ولأمثاله ،يقول �سبحانه وتعاىل } :النيُِّ ِ
مِْنَأُنف ِسهِْم{ [الأحزاب ،]6 :ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم� " :أنا �أوىل بكل م�ؤمن من
وعلي"( .)3وقد
إيل َّ
نف�سه ،من ترك ما ًال فلورثته ،ومن ترك ديناً �أو �ضياعاً ف� َّ
راعى الإ�سالم اجلوانب االجتماع َّية يف الأجر ،حيث دعا الأجري �أن يوفق بني
َ َ ّ ُ هُّ
ف اللنَْفساًإَِّال
عمله وراحته ،و�أن ال يرهق نف�سه ،يقول �سبحانه وتعاىل} :اليُكل
ُوْسَعَها{ [البقرة ،]286 :ويقول تعاىل َ} :فَّاتُقوا اللهَََّما ْاسَتَطْعتُْم{ [التغابن ،]16 :ويقول
�صلى اهلل عليه و�سلم " :ي�سروا وال تع�سروا  ،وب�شروا وال تنفروا "(.)4
فت�ستهدف �إدارة املوارد الب�شر َّية حت�سني نوعية حياة العمل للعاملني،
مبا يكفل فعالية �أداء العاملني ور�ضاهم ،وذلك من منطلق �أن الإدارة اجليدة
ميكن �أن تكون م�صدراً جوهرياً لتح�سني الأداء ،فالكثري من املنظمات الناجحة
يرجع جناحها �إىل قدرتها على الإدارة الفعالة ملواردها الب�شرية ،وقدرتها على
اال�ستقطاب واالختيار ،وكذا االحتفاظ مبوظفني ومديرين على درجة عالية
من املهارة والكفاءة(.)5
-1
-2
-3
-4
-5

م�سلم� -أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�شريي � ،صحيح م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والأدب  ،باب ف�ضل الرفق  ،رقم (، )3412
146/16
البخاري � ،صحيح البخاري  ،مرجع �سابق  ،كتاب العتق ،باب قول النبي " العبيد �إخوانكم ف�أطعموهم مما ت�أكلون ،رقم
(� ،)2545ص . 206
البخاري � ،صحيح البخاري  ،مرجع �سابق  ،كتاب النفقات ،باب من ترك ك ًال �أو �ضياع ًا ف�أيل ،رقم (� ، )2373ص . 508
البخاري � ،صحيح البخاري  ،مرجع �سابق ،كتاب الأدب ،باب قول النبي (ي�سروا و ال تع�سروا) ،رقم (.129 /3 ،)6124
مازن فار�س ر�شيد� ،إدارة املوارد الب�شرية ،مرجع �سابق� ،ص. 31
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املطلب الثاين
الغايات االقت�صادية للعمل يف الإ�سالم
� َّإن القواعد الإ�سالمية العامة تنظم احلياة كلها ،وحتيط بجوانبها
االجتماع َّية واالقت�صاد َّية وال�سيا�س َّية ،وبالإمكان �صياغتها وتخريجها لت�ضمن
للعامل والدولة ورب العمل حقوقهم ب�صورة عادلة ،وكل هذه الأمور يدعو
�إليها الإ�سالم ،وتنظمه روح القواعد الت�شريع َّية ،و�إن فقْر كتب الفقه الإ�سالمي
من الأحكام الفرع َّية التف�صيل َّية ،ال يعني �أبداً عدم �إخ�ضاع امل�شكلة ،وحلها
طبقاً للقواعد العامة يف الإ�سالم ،حيث � َّإن ما ميتاز به الإ�سالم عن ال�شرائع
الو�ضع َّية ،كفيل ب�ضمان تلك احلقوق وال َّتقليل من �إمكانية التهرب من �أحكامها
�أو ال َّتحايل عليها ،والنفوذ من ثغراتها ،فالإ�سالم ميزج الأحكام القانون َّية مع
القواعد الإخالق َّية ،والأخالق كاحلقوق " ت�سلك م�سلك النا�س العائ�شني يف
جميع امل�شرتكة " ،كذلك يدعم الإ�سالم �أحكامه بفكرة الوازع الديني �إىل
جانب الوازع الق�ضائي ،فتكون فكرة احلالل واحلرام فيه التي ال وجود لها
يف ال�شرائع الو�ضعية ،ريباً روحياً يرافق العامل ورب العمل يف كافة �أعمالهم
وعالقاتهم(.)1
والإ�سالم حري�ص على �إيجاد املجتمع املتحاب املرتاحم ،الذي يعي�ش
�أفراده يف �إخاء وتعاون ،وت�شيع بني �أبنائه الإلفة واملحبة ،ومع كون املجتمع
الإ�سالمي جمتمع ُمالك وعمال ،ف�إنه لي�س جمتمعاً طبقياً لأنهما �إخوة يف
الإميان ،ومت�ساوون يف االعتبار الب�شري� ،إن �أخوة بع�ضهم لبع�ض حتول دون
بال�صراع َّ
الطبقي ،وم�ساواة بع�ضهم لبع�ض
قيام نزاع بينهم ،ف�ض ًال ع َّما ي�سمى ِّ
يف االعتبار الب�شري ،من �ش�أنها � َّأن متنع �سخرية بع�ضهم من بع�ض ،قال تعاىل :
}إِمَّنَا مْالُْؤمِن َ
ُونإِْخَوةٌَفَأْصلُِحوابَينََْأَخَويُْكْم{ [احلجرات.]10 :
�إن الإ�سالم يف معاجلته للأزمة االقت�صاد َّية ،قد و�ضع منهجاً وا�ضحاً
ُعد مر�ضاً فتاكاً يعر�ض الأمة لأزمات اقت�صاد َّية
يف ق�ضية البطالة ،والتي ت ُّ
 -1د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،مرجع �سابق � ،ص. 47
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واجتما َّعية �صعبة ،وي�ؤدي �إىل ق�سوة قلوب العاطلني وف�ساد نفو�سهم ،و�إىل
خمول وك�سل وانحرافات ،ولقد وقف الإ�سالم موقفاً حازماً من ق�ضية البطالة،
الدولة بتهيئة العمل
و�سعى �إىل معاجلتها بطريقة ف َّعالة و�أ�سلوب حكيم ،ف�ألزم َّ
للقادرين عليه ،والذي يالئمهم ويوفر لهم �سبل حياتهم ،وب�إر�شادهم �إىل الطريق
ال�صحيح يف حل م�شكالتهم ،ولقد حارب الإ�سالم البطالة ،و�سلك عدة طرق
يف معاجلتها با�ستغالل الأرا�ضي املوات ،واقتطاعها للقادرين على �إ�ستثمارها.
يقول �صلي اهلل عليه و�سلم " :من �أعمر �أر�ضاً لي�س لأحد فهو �أحق بها" ،وكذلك
با�ستغالل الأموال املعطلة ،و�إجبار �أ�صحابها على �إ�ستخدامها يف �إقامة م�شاريع
ُون َّ
ِينيَْكنِز َ
ب
خمتلفة ،ت�سهم يف تو�سيع فـر�ص العمل ،يقول تعاىلَ} :والَّذَ
الذَه َ
هّ
َ ُ
ابَألٍِيم{ [التوبة ،]34 :بالإ�ضافة �إىل تكرمي
يل اللَِفَبشْرُهمبَِعَذ ٍ
َوالْفَِّضَةَواليُنفِقونََها يِف َسبِ ِ
ِّ
العمل اليدوي ،واحلث عليه من قبل املثقفني ،الذين ال يجدون لهم وظيفة
حتى ال ي�أنفون منه �إذا �أ�ضطروا �إليه يف م�ستقبل �أيامهم� ،أما غري القادرين على
العمل ،ف�إن على الدولة �أن ت�سد حاجاتهم ب�إعطائهم ما يكفيهم� ،سواء �أكانوا
م�سلمني �أم من �أهل الذمة ما داموا يف دار الإ�سالم ،كتب خالد بن الوليد
ر�ضي اهلل عنه عهداً لأهل احلرية جاء فــيه � " :أميا �شيخ �ضعف عن العمل �أو
�أ�صابته �آفة من الآفات� ،أو كان غنياً افتقر ،و�صار �أهل دينه يت�صدقون عليه
ُطرحت جزيته ،وع َّيل من بيت مال امل�سلمني وعياله"(.)1
�ض ِّمن الإ�سالم للعامل حقه يف العمل ويف ت�أمني وحفظ كرامته ،قال
تعاىل َ} :ولََقْدَكَّرْمنَابَيِن آَدَم{ [الإ�سراء ،]70 :وعدم حتميله ما ال يطيق ،قال تعاىل:
َ َ ُ هّ
اللُنَْفساًإَِّالُوْسَعَها{ [البقرة ،]286 :وتعوي�ضه عن �أ�ضرار العمل " الغرم
}اليُكلف
ِّ
على قدر الغنم " ،و�أباح له �أن ينتظم يف نقابة ملتزمة ب�شرع اهلل ترعى م�صاحله
وت�ؤمن حاجياته َ} :وتََعاَونُواَْعَلى الْربَواَّلتْقَوىَوَالتََعاَونُواَْعَلى اإلِثِْمَوالُْعْدَواِن{ [املائدة.]2 :
ِّ
العامل احلق يف �أجر عادل ،يُحدَّ د بالترَّا�ضي بني
كما �أعطى الإ�سالم
العامل و�صاحب العمل ،ويكون معلوماً قبل بدء العمل ،امتثا ًال لأمر الر�سول
 -1د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،مرجع �سابق � ،ص. 62
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�صلى اهلل عليه و�س َّلم " :من ا�ست�أجر �أجرياً ،فليعمله �أجره "( ،)1ويكون مكافئاً
للعمل ،وعلى قدر حاجات العامل الإن�سانية ،والذي يتحدَّ د بتغيرَّ الأزمان
وقيمة اجلهد املبذول ،وتنوع اخلربة واملهارة واالخت�صا�ص ،واختالف الو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي ،ف�إذا َّ
قل الأجر عن الوفاء باحتياجات العامل الإن�سانية،
ف�إن للعامل �أن ي�أخذ من بيت مال امل�سلمني ما ي�شبع به هذه الأ�شياء ال�ضرورية،
لقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س َّلم  " :من وىل لنا عم ًال ولي�س له منزل،
فليتخذ منز ًال� ،أو لي�س له زوجة فليتزوج� ،أو لي�س له خادم فليتخذ خادماً� ،أو
لي�س له دابة فليتخذ دابة ،ومن �أ�صاب �شيئاً �سوى ذلك فهو غال"(.)2
فالإ�سالم يُلزم الدولة بكفالة احلد الأدنى من �ضروريات احلياة ،من
م�أكل وملب�س و�سكن لرعاياها جميعاً .كما �أن الإ�سالم يعمل على �إراحة
العاملني فيه وت�سهيل �أ�سباب ال�سعادة لهم ،فيعمل على تزويج العاملني الذين
ال ي�ستطيعون م�ؤنة الزواج ،وي�سكنهم يف م�ساكن تليق بهم �إذا مل تكن لهم
م�ساكن ،وكل ذلك بال ريب -من بيت مال امل�سلمني -لأن الراحة التي ينالها
العاملون توفر خرياً يعود على اجلماعة الإ�سالمية.
اخلامتــــــة
� َّإن فل�سفة الإ�سالم يف تقرير احلقوق هنا فل�سفة ت�صلح لكل زمان ومكان،
�إذ مل يق َّر الإ�سالم هذه احلقوق يف �أطر �أو قوالب جامدة ،بل تركها للم�سلمني
يقررونها علي �ضوء �أحكام الكتاب وال�سنة واجتهاد علماء الأمة ،فامل�صالح التي
تتبدل يوماً �إثر يوم بفعل التطور الطبيعي للحياة الب�شرية جتد يف ال�شرع الإ�سالمي
مت�سعاً ال�ستيعابها يف كل وجوه احلياة ،وتبدو مظاهر هذا احلق و�صور حمايته
يف الد�ستور والقانون ،لكل ما تقـدم يتجلى حـر�ص الإ�سـالم على حماية امللكية
و�ضمان الك�سب امل�شروع  ،فعلى هذه القيم  ،قيم دين الإ�سالم بنى الر�سول �صلى
 -1عبد اهلل الكويف ابن �إبي �شيبة  ،م�صنف ابن �إبي �شيبة  ،ج� ، 4ص. 366
 -2ابن حنبل -الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل. ،م�سند الإمام �أحمد ،م�ؤ�س�سة قرطبة  ،د.ت  ،ج ،4رقم (� ،)17329ص. 229
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اهلل عليه و�س َّلم دولة الإ�سالم بخ�صائ�ص دولة توحيد َّية حترير َّية ،طاملا �أن العدل
يعنى �أن يوحد الوالء هلل ف�إن توحيد الوالء �سيحرر النا�س  ،فهي دولة ت�صل للحرية
عن طريق ال َّتوحيد وتبطل اال�سرتقاق واال�ستكبار معاً ،و�أنَّها دولة قانون يحتكم
فيها النا�س حكاماً وحمكومني �إىل �شريعة معلومة ذات قواعد مو�ضوع َّية(.)1
النتائـــــــج
� -1أدى التطور التقني املعا�صر عرب الف�ضائيات و�شبكات االت�صال مثل
الإنرتنت �إىل ربط �أرجاء املعمورة ،وتفاعل وتكامل االقت�صاديات
الدولية ،واالجتاه نحو العوملة وهيمنة منظمة التجارة العاملية ،وات�ساع
جمال اتفاقية اجلات ،والتحول من االقت�صاد املوجه �إىل االقت�صاد احلر،
كان لكل ذلك ت�أثريه البارز على عالقات العمل ،وتزايد دور منــظمة
العـمل الدولية يف توحيد م�ستويات العمل وو�ضع معايري دولية جديدة
تتنا�سب مع النظام العاملي اجلديد ،وحتقـيق التـوازن بـني حـرية التـجارة
وحقوق العمال.
 -2لقد جعل الإ�سالم العمل وزيادة الإنتاج واجباً على كل م�سلم ،مهما
كانت حالته املاد َّية� ،سواء �أكان فقرياً �أم غنياً ،فال يجوز لأحد �أن يركن
�إىل ما عنده من مال وممتلكات ،وال يجوز مل�سلم �أن يدعى �أنَّه لي�س
بحاجة �إىل عمل ،بل واجبه �أن يعمل ويجتهد ،لأن نظرية العمل يف
الإ�سالم تختلف عنها يف �أي فكرة �أو نظرية �أو �أيديولوج َّية ،فالعمل يف
أنواع العبادة َّ
والطاعة هلل يُ�ؤجر عليها ،وواجب
الإ�سالم يُ ُّ
عد نوعاً من � ِ
على كل قادر على العطاء �أن يعمل لينفع نف�سه و�أ�سرته وجمتمعه
و�أمته ،وليكن ع�ضواً نافعاً وفاع ًال ،ولي�سهم يف عمارة الأر�ض باخلري
والإح�سان ،و�إزدهار االقت�صاد والفوز بر�ضا اهلل.
 -1التجاين عبد القادر � ،أ�صول الفكر ال�سيا�سي يف القر�آن املكي  ،معهد البحوث والدرا�سات االجتماعية  ،اخلرطوم 1995( ،م) ،
�ص. 85

} {254جملة ت�أ�صيل العلوم

عد العمل يف الإ�سالم �شرف احلياة وكرامتها ،هو حياة وكرامة الفرد،
 -3يُ ُّ
لأنه ي�ؤمن له �سبل الإنفاق على نف�سه و�أهل بيته ،ويقيه و�إياهم م�شقَّة
احلرمان وذل ال�س�ؤال ،وهو حياة وكرامة للمجتمع لأنَّه يكفل لأفراده
حاجاتهم ومتطلباتهم ،ويهيئ لهم �أ�سباب الأمن واالطمئنان ،فال عجب
وقدرت ال�شريعة العامل فرفعته �إىل درجة
�أن اهتم الإ�سالم بالعملّ ،
املجاهد يف �سبيل اهلل .
	-4ال َّ
�شك � َّأن قانون العمل يف تنظيمه لعالقات العمل التعاقد َّية� ،إنمَّ ا يط َّبق
على عدد كبري من �أفراد املجتمع ،وذلك � َّأن الفرد من �أفراد املجتمع
�إنمَّ ا يرتبط بعالقة عمل� ،سواء ب�صفته عام ًال �أو �صاحب عمل ،وقانون
العمل بتنظيمه لهذه العالقة من خمتلف جوانبها� ،إنمَّ ا ي�ؤثر يف حياة
ه�ؤالء الأفراد ت�أثرياً كبرياً .ولها �أهمية كبرية يف اال�ستقرار النف�سي
واالجتماعي للعامل .وكذلك الأمر بال َّن�سبة ل�صاحب العمل ،ف� َّإن
قواعد العمل بتنظيمها حلقوقه والتزاماته النا�شئة عن عقد العمل ،و�إقامة
ال َّتوازن بينها وبني حقوق والتزامات العامل� ،إنمَّ ا تُ�ساعد على توفري
اال�ستقرار لأ�صحاب الأعمال ،وهذا اال�ستقرار الذي يوفره قانون
العمل للعمال و�أ�صحاب العمل جميعاً له �أكرب الأثر يف ازدهار ال َّتنمية
االجتماع َّية ،وحتقيق ال�سالم االجتماعي يف املجتمع .
� -5إن الأهداف والغايات االقت�صادية للعمل يف جمملها تهدف �إىل �إيجاد
�أف�ضل الفر�ص للعامل من حيث توفري حقه يف العمل الذي يحفظ
له كرامته ومعي�شته ب�صورة كرمية ،ويحقق �أعلى درجة من الرتابط
والتوا�صل بني �أفراد املجتمع امل�سلم ،انطالقاً من حر�ص الإ�سالم على
�إقامة نظام اقت�صادي عادل.
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التو�صيـــــــات
� -1ضرورة االهتمام بالدور االقت�صادي للعمل ب�صورة عامة ،وبيان
الأهمية التي يحظى بها العمل يف الإ�سالم ،وذلك ملا ي�شهده العامل
املعا�صر من تغ ٍري جذري ،حيث بد�أت الأنظمة االقت�صاد َّية يف ال َّتحول
لتتما�شى مع النظام العاملي اجلديد ،حيث �ساد االجتاه نحو اقت�صاديات
ال�سوق ،وا�صالح الهيكل املايل والوظيفي لل�شركات وامل�ؤ�س�سات،
واخل�صخ�صة عرب تو�سيع قاعدة امللك َّية ا َّخلا�صة ،و�إطالق مبد�أ �سلطان
الإرادة يف تنظيم العالقات التعاقد َّية ،وانعك�س ذلك بو�ضوح على
قانون العمل ،حيث ات�سع املجال �أمام الت�شاور ،والتعاون ،والتفاو�ض،
والو�ساطة ،وال َّتحكيم ،واتفاقيات العمل اجلماع َّية  .وقد �أثرت كل هذه
التغريات على اجلوانب االقت�صادية ل�سوق العمل ،مما فر�ض هذا الواقع
�أهمية كبرية للعمل يف اقت�صاديات الدول.
 -2مراعاة الأحكام التي �أقام عليها الإ�سالم نظريته االقت�صادية يف ما يتعلق
بجانب العمل ،و�ضرورة الت�أ�صيل لهذه القواعد وفقاً ملتطلبات النه�ضة
ال�صناع َّية احلديثة ،وظهور الإنتاج الكبري ،والذي ترتب عليه �أن وجدت
قوى جديدة -تتمثل يف �أرباب العمال وال�شركات الكبرية -مبا يوفر لها
من قوة اقت�صاد َّية ،حيث ت�سعى �أن تفر�ض �شروطها اجلائرة على العمال،
ومل يكن يف و�سع ه�ؤالء �أن يناق�شوا هذه ال�شروط ،بل كان البد لهم
من قبولها حتت �ضغط احلاجة ،كي يح�صلوا على قوت يومهم ،وكان
طبيعياً �أن ي�ؤدي هذا �إىل زيادة اختالل التوازن يف عقد العمل ،فظهر
رد الفعل من جانب العمال ،الذين تكونت منهم طبقة اجتماع َّية جديدة
لها وزنها وقوتها ،والتي ظهرت معها الأفكار اال�شرتاك َّية اجلديدة،
تنادي بتدخل الدولة حلماية الطرف ال�ضعيف يف العقد ،حتى ال تظل
حرية ال َّتعاقد �أداة يف يد الأقوياء ،للتحكم يف ال�ضعفاء وا�ستغاللهم.
} {256جملة ت�أ�صيل العلوم

	-3االهتمام ب�أن جتد الأحكام التي جاء بها الإ�سالم طريقها �إىل ن�صو�ص
الت�شريعات احلديثة يف الدول الإ�سالمية ،ملا حتتويه من تكرمي وت�شريف
ملكانة العمل يف الإ�سالم ،فهو يعد عماد اقت�صاد الدولة الإ�سالمية،
ويكفل للمجمتع امل�سلم تلبية حاجاته ومتطلباته وعي�شه الكرمي.
امل�صـــادر واملراجــــــع

القر�آن الكرمي.
�أو ًال :كتب التف�سري:
	-1اجلاللني  -ال�شيخ جالل الدين حممد بن �أحمد املحلي -املتوفى �سنة
(862هـ) ،وال�شيخ جالل الدين عبد الرحمن �أبو بكر ال�سيوطي-
املتوفى �سنة(911هـ) ،تف�سري اجلاللني ،علق عليه ال�شيخ خالد احلمي�صي
اجلوجا ،مكتبة املالح ،دم�شق  ،د.ت.
	-2القرطبي – �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي -املتوفى
�سنة (671هـ)  ،اجلامع لأحكام القر�آن ،دار الرتاث ،د.ت.
ثانياً :كتب احلديث:
	-3ابن حجر� ،أحمد بن علي الع�سقالين ،فتح الباري� ،شرح �صحيح
البخاري ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.
	-4ابن ماجة � ،سنن ابن ماجة  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،الطبعة
الثانية  ،دار �سحنون 1413( ،هـ 1992 /م).
� -5أحمد بن حنبل  ،امل�سند  ،م�ؤ�س�سة قرطبة  ،د.ت  ،289/3 ،و�أورده
ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري.
	-6البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،حتقيق
م�صطفى البغا ،دار ابن كثري ،بريوت1952 ،م.
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	-7الرتمذي � -أبوعي�سى حممد بن عي�سي ال�سلمي الرتمذي � ،سنن
الرتمذى  ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبدالباقي  ،ط  ، 2تون�س  ،دار �سحنون،
(1413هـ1992 - ،م).
 -8عبد اهلل الكويف ابن �أبي �شيبة  ،م�صنف ابن �أبي �شيبة  ،د.ن.
 -9خمت�صر �صحـيح البـخاري  ،د .م�صطفى ديب البغا  ،الطبعة اخلام�سة،
دار العلوم الإن�سانية  ،جامعة دم�شق 1994( ،م).
 -10م�سلم� -أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�شريي � ،صحيح م�سلم ،دار
�سحنون ،الطبعة الثانية.
ثالثاً :كتب اللغة:
� -11إبراهيم �أني�س و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،دار املعارف ،القاهرة،
(1972م).
 -12د� .أحمد بدوي زكي ،معجم م�صطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة
لبنان ،بريوت1977( ،م).
رابعاً :كتب الفقه الإ�سالمي:
	-13ابن ر�شد  -الإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي
احلفيد – املتوفى �سنة (595هـ)  ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  ،مطبعة
م�صطفى البابي احللبي و�أوالده  ،القاهرة  ،الطبعة اخلام�سة  ،د.ت
	-14ابن ر�شد ،مقدمات ابن ر�شد  ،مطبعة ال�سعادة  ،القاهرة ،د.ت.
	-15ابن حزم – �أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري –
املتوفى �سنة 456هـ  ،املو�سوعات الإ�سالمية – املحلي  ،من�شورات دار
الآفاق اجلديدة  ،بريوت  ،د.ت.
	-16ابن العربى  ،عار�ضة الأحوزى  ،املطبعة امل�صرية بالأزهر  ،الطبعة
الأوىل1350( ،هـ).
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	-17ابن القيم اجلوزية – حممد بن �إبي بكر الزغبي  ،الطرق احلكمية ،
مطبعة م�صطفى البابي احللبي  ،القاهرة  ،د.ت.
	-18الدردير – الإمام �أبو بركات �أحمد بن حممد بن �أحمد ال�صاوىالدردير
– املتوفى �سنة (1201هـ) ،ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك �إىل
مذهب الإمام مالك  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،د.ت
	-19الغزايل ،حممد �أبو حامد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،مطبعة م�صطفى
البابي ،القاهرة1939 ،م.
	-20ابن قدامة -الإمام موفق الدين �أبو حممد عبد اهلل بن �أحمد بن حممد
بن قدامة املقد�سي -املتوفى �سنة (630هـ)  ،املغني وال�شرح الكبري ،
دار الكتاب العربي للن�شر والتوزيع1403( ،هـ)
	-21ال�سرخ�سي � -شم�س الأئمة حممد بن �أحمد بن �سهيل ال�سرخ�سي-
املتوفى �سنة (483هـ)  ،املب�سوط  ،دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت،
د.ت.
	-22ال�شافعي� -أبو عبد اهلل حممد بن �إدري�س – املتوفى �سنة (204هـ) ،
(الأم)  ،طبعة م�صورة عن مطبعة بوالق1321( ،هـ)  ،الدار امل�صرية
للت�أليف والرتجمة.
	-23ال�شريازي – الإمام �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوز�أبادي
ال�شريازي – املتوفى �سنة (476هـ)  ،املهذب  ،مطبعة م�صطفى البابي
احللبي  ،القاهرة  ،د.ت.
	-24القرايف  -الإمام �شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن �أدري�س بن عبد
الرحمن بن عبد اهلل البهن�سي امل�صري املعروف بالقرايف -املتوفى
�سنة (684هـ)  ،الذخرية خمطوطة  ،دار الكتب امل�صرية ،القاهرة ،
د.ت.
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	-25الهيثمي -نور الدين على بن �أبي بكر الهميثمي  ،جممع الزوائد ومنبع
الفوائد.
خام�ساً :كتب الفقه الإ�سالمي املعا�رصة:
 -26د .جمال الدين عياد ،نظم العمل يف الإ�سالم ،دار الكتاب العربي،
القاهرة1952( ،م) .القطب حممد القطب طبليه  ،الإ�سالم وحقوق
الإن�سان ،د .ن.
 -27جلنة التَّ�أليف يف دار التوحيد :قب�سات من قانون العمل يف الإ�سالم،
الدَّار ال�سعود َّية للن�شر والتوزيع ،جدة1405( ،هـ1985/م).
 -28حممد عمارة  ،الإ�سالم وحقوق الإن�سان �ضرورات ال حقوق ،
د.ن.
 -29د .حممد فهر �شقفة� ،أحكام العمل وحقوق العمال يف الإ�سالم ،دار
الإر�شاد ،بريوت1967( ،م).
 -30حممود �شلتوت ،الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،دار ال�شروق ،القاهرة،
الطبعة الرابعة ع�شرة1407( ،هـ1987-م).
 -31د .م�صطفى ال�سباعي� ،إ�شرتكية الإ�سالم ،مطبعة جامعة دم�شق ،دم�شق،
(1378هـ).
�ساد�ساً :كتب الفقه القانوين:
 -32د� .إبراهيم ح�سني الع�سل ،العمل والق�ضايا العمالية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية
للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الأويل2012( ،م).
� -33إ�سماعيل البدوي  ،احلريات العامة  ،دعائم احلكم يف ال�شريعة الإ�سالمية
والنظم الد�ستورية املعا�صرة  ،د.ن.
 -34د� .إ�سماعيل غامن ،قانون العمل1961( ،م).
	-35التجاين عبد القادر � ،أ�صول الفكر ال�سيا�سي يف القر�آن املكي  ،معهد
البحوث والدرا�سات االجتماعية  ،اخلرطوم 1995( ،م).
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-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47

د .حيدر �أحمد دفع اهلل ،قانون العمل ال�سوداين معلقاً عليه ،دار الكتب
القطرية ،الطبعة الأويل2004( ،م).
جالل القري�شي  ،املعايري القانونية لعقد ال�شغل ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة
جنيف1964( ،م) ،الن�سخة املرتجمة1969( ،م).
�أ.د� .سليمان مرق�ص � ،شرح القانون املدين العقود امل�سماة " عقد
الإيجار "  ،املجلد الثاين ،الطبعة الرابعة 1985( ،م).
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د .ال�سنهوري  ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين " م�صادر االلتزام "
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دور الرباط الديين واجلهادي والرتبوي يف الدولة اإلسالمية
د .بخيته حمد �أحمد اجلزويل()1

امل�ستخل�ص
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �إي�ضاح دور الرباط الديني واجلهادي
والرتبوي ،وكما هو معروف �أن حياة الرباط املعتمدة على الزهد واالنعزالية
ومفاهيم اجلهاد والت�ضحية من �أجل ن�شر الدين الإ�سالمي و�أن الرباط من �أهم
ما �ألهم اهلل به جماعة العدل والإح�سان يف �شخ�ص مر�شدها ،والرباط هو
الإقامة يف الثغور ،وهي الأماكن التي يخاف على �أهلها من �أعداء الإ�سالم
و�أن امل�سلمني خا�صة ممن ي�سكنون يف ميادين ال�صراع �أو بتعبري �سلفنا امل�صلحة
الثغور بحاجة �إىل معرفة الرباط ،و�أن معنى الرباط لي�س حم�صوراً يف قتال
عد من
�أعداء اهلل تبارك وتعاىل ،بل �إن الثبات على الطاعات واملداومة عليها يُ ُّ
الرباط ،والرباط ذو مكانة �سامقة عند اهلل تعاىل ،وهو من �أف�ضل الأعمال و�أن
الرباط واجلهاد فرو�ض �شرعية من �أجل حفظ الدين ولقد اهتمت هذه الأربطة
بالناحية العلمية والرتبوية واجلهادية ،وكما هو معروف �أن �أهل الرباط هم
الذين حملوا لواء املقاومة وهم الذين دكوا �صرح ال�شيعة يف �أفريقيا واملغرب،
ومن خالل الرباط تكونت طبقة من امل�صلحةين حملوا لواء اجلهاد �ضد �أعداء
الإ�سالم ،ومن خالل هذه الأربطة ا�ستطاع الإ�سالم يف عهده الأول �أن ي�ؤ�س�س
دولة انت�صرت على جميع �أعداء الإ�سالم .ولقد ح�شد القر�آن الكرمي العديد
من الآيات التي تتحدث عن الرباط وف�ضله وكذلك ال�سنة النبوية ال�شريفة.

�	-1أ�ستاذ م�ساعد جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – كلية الرتبية –ق�سم التاريخ.
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مقدمـــــــة
هنالك العديد من الدعائم التي ي�ستند عليها بناء املجتمع الإ�سالمي
وبدونها ال ي�ستقيم وي�صبح مهدداً باالنهيار يف �أية حلظة وعند �أي عار�ض،
ومن بينها ال�شباب امل�سلم كذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل من �أجل الدفاع
عن الأرا�ضي الإ�سالمية ،و�إذا ما اجتمعت هاتان الدعامتان يف كيان واحد كان
هذا الكيان من �أكرب الدعائم و�أهمها يف املجتمع الإ�سالمي ،وهو ما نح�سه �أو
ن�شاهده يف جتربة الأربطة الإ�سالمية التي كانت مكاناً للرتبية وتن�شئة املجاهدين
املدافعني عن الإ�سالم والأرا�ضي الإ�سالمية وال�ساعني لرفعة راية الإ�سالم يف
ربوع �أرا�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل.
و� َإن ظهور الأربطة يرجع �إىل �صدر الإ�سالم الأول عندما اهتم اخلليفة
الرا�شد عثمان بن عفان بالإ�سكندرية ،ثم من بعده اهتم عمرو بن العا�ص بهذه
الأربطة عندما ق�سم جنده �إىل ق�سمني ،ق�سم ظل معه بالف�سطاط وق�سم �آخر وزعه
�إىل ن�صفني ،يبعث كل �سنة جنوداً من �أهل املدينة يرابطون يف الإ�سكندرية،
وكذلك اهتم معاوية بن �أبي �سفيان بالأربطة يف �سواحل ال�شام.
وقد ارتبط ظهور الأربطة يف التاريخ الإ�سالمي بامتداد رقعة الأرا�ضي الإ�سالمية
مع الفتوحات الإ�سالمية حيث كان قيام الأربطة مرتبطاً بهذه الفتوحات
الإ�سالمية ومل يكن الفتح الإ�سالمي الذي مت يف عهد اخللفاء الرا�شدين
فتح
والأمويني فتحاً ع�سكرياً فح�سب ،ولكنه كان ي�سري معه جنباً �إىل جنب ٌ
�آخر ال يقل عنه �أثراً وخطراً وهو الفتح العلمي الذي مت يف خمتلف الأم�صار
التي ا�ستوىل عليها امل�سلمون ومن ثم يكون ال معنى للقول �إن امل�سلمني يف
القرن الأول الهجري كانوا م�شغولني باجلهاد دون التعليم والتعلم ،ولقد كان
لهذه الأربطة دوراً م�شهوداً من الناحية الرتبوية والعلمية والدينية واجلهادية
وهذه الأربطة كانت حمل �إقامة املجاهدين و�أن التابعي عقبة بن نافع الفهري
عندما �أراد بناء مدينة القريوان بلغ احلما�س برجاله فاقرتحوا عليه �إقامتها على
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ال�ساحل للمرابطة فيها وقد تو�سع بناء هذا الربط يف عهد الدولة العبا�سية ثم
دولة الأغالبة واملرابطني كذلك اهتم عبد الرحمن بن الأو�سط بنظام الرباطات
والطالئع ،والرباط يف عهده ال يقل عن �أهمية امل�سجد والزاوية من حيث �أنه
مكا ٌن ت�شع منه الدعوة �إىل الإ�سالم وينمو فيه الن�شاط العلمي.
وقد �أ�شارت املراجع التاريخية �إىل � َّأن بدء ظهور الأربطة كان يف
البالد الإ�سالمية يف بالد املغرب الإ�سالمي على امل�ستوى املكاين،وظهرت
هذه الأربطة عندما �أ�صاب البحرية الإ�سالمية اخلمول يف الفرتة ما بني -135
185هـ ويف هذه الفرتة عمل امل�سلمون بنظام الرباطات.
م�شكلة البحث:
تكمن م�شكلة البحث يف الآتي:
َّ � .1أن املراجع وامل�صادر التي تعر�ضت لهذه امل�ؤ�س�سة الرتبوية اجلهادية مل
تذكر �شيئاً كثرياً عن هذه امل�ؤ�س�سات يويف لها حقها ودورها يف التاريخ
الإ�سالمي.
	.2املعلومات التي وجدت عن هذه الأربطة قليلة ومبعرثة يف طيات العديد
من امل�صادر واملراجع مما �أخذ الكثري من وقت الباحثة.
�أهداف البحث:
�أو ًال :يهدف هذا البحث لإبراز دور الأربطة يف الدولة الإ�سالمية خا�صة يف
�صدر الإ�سالم من الناحية الرتبوية والدينية واجلهادية .
ثاني ًا :تو�ضيح حياة رواد الأربطةوالإقامة فيها والت�شبع بالعلوم الدينية.
ثالث ًا :توجيه طاقات ال�شباب �إىل �إحياء فكرة الأربطة من �أجل حماية البالد
الإ�سالمية والإ�سالم.
العدد اخلام�س ع�شر  -حمــــرم 1440هـ � /سبتمــــرب 2018م }{265

حدودالبحث الزمانية:
هذا البحث تقت�صر حدوده على الدور الديني واجلهادي والرتبوي
للأربطة يف الدولة الإ�سالمية منذ �صدر الإ�سالم يف بالد املغرب.
منهجية البحث:
	اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي والتحليلي التاريخي واال�ستنباطي.
الدرا�سات ال�سابقة:
ح�سب علم الباحثة وتق�صيها �أنَّه مل يتطرق باحث لهذا املو�ضوع من
ناحية م�ستقلة.
هيكل البحث:
يتكون البحث من خم�سة مباحث:
املبحث الأول :تعريف الأربطة:
	املطلب الأول :تعريف الرباط لغة
	املطلب الثاين :تعريف الرباط ا�صطالحاً.
املبحث الثاين :هدف الرباط يف الإ�سالم:
	املطلب الأول :هدف الرباط وف�ضله يف القر�آن الكرمي.
	املطلب الثاين :هدف الرباط وف�ضله يف ال�سنة النبوية.
املبحث الثالث :دور الأربطة:
	املطلب الأول :دور الديني للرباط.
	املطلب الثاين :دور الرتبوي للرباط.
	املطلب الثالث :دور اجلهادي للرباط.
املبحث الرابع :مناذج من الأربطة.
املبحث اخلام�س :النتائج والتو�صيات.
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املبحث الأول
تعريف الأربطة

تعريف الأربطة لغة:
	الرباط هو ال�شئ الذي يربط به وجمعه ُربُط ،والرباط مالزمة ثغرالعدو
والرجل مرابط واملرابطات اخليول التي رابطت ،ويف الدعاء "اللهم ان�صر
جيو�ش امل�سلمني و�سراياهم ومرابطاتهم" يريد خيلهم املرابطة ،وقوله عز
اصرِبُواَْوَصابُِرواَْوَرابُِطوا{ [�آل عمران ،]200 :يريد رباط اجلهاد ويقال هو
وجلْ } :
املواظبة على ال�صلوات اخلم�س يف مواقيتها والرباط واملداومة على ال�شئ،
ورجل رابط اجل�أ�ش ،وربط ج�أ�شه �أي ا�شتد قلبه فال يفر عند الفزع(.)1
وربط ال�شئ يربطه ويُربُطه ربطاً فهو مربوط وربيط �شده .والرباط ما
ربط به واجلمع ُربط وربط الدابة يربطها ربطاً وارتباطاً ،وفالن يرتبط كذا ر�أ�ساً
من الدواب ،ودابة ربيط مربوطة ،والربط واملرابطة ما ربطها بها ،وامل َربَ ْط
واملَر ْب َط مو�ضع ربطها وهو من الظروف املخ�صو�صة وال يجري جمرى منزلة
الولد،ومناط الرثيا والربيط ما ارتبط من الدواب ويقال نعم الربيط هذا ملا
يربط من اخليل ويقال خيالء رابطة،وببلد كذا رابطة من اخليل ،ورباط اخليل
مرابطتها والرباط من اخليل اخلم�سة فما فوقها ،والرباط واملرابطة مالزمة ثغر
العدو ،و�أ�صله �أن يرابط كل واحد من الفريقني خيله ثم �صار لزوم الثغر رباطاً،
ورمبا �سميت اخليل نف�سها رباطاً والرباط املواظبة على الأمر ،قال الفار�س وهو
ثانٍ من رباط اخليل وقوله عز وجل �صابروا ورابطوا قيل معناها حافظوا وقيل
حافظوا على مواقيت ال�صالة ويف احلديث عن �أبي هريرة قال� :أن ر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم قال�( :أال �أ ُدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟
قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال� :إ�سباغ الو�ضوء على املكاره ،وكرثة ا ُخلطى �إىل
امل�ساجد ،وانتظار ال�صالة بعد ال�صالة ،فذلكم الرباط) .والرباط يف الأ�صل
الإقامة على جهاد العدو باحلرب وارتباط اخليل و�إعدادها ف�شبه ما ذكر من
 -1اخلليل بن �أحمد الفراهيدي،كتاب العني ،مكتبة لبنان،دار الن�شر،ط2004 ،1م�،ص.282:
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الأفعال امل�صلحةة به قال القتيبي�(:أ�صل املرابطة �أن يربط الفريقان خيولهما
يف ثغر كل منهما معد ل�صاحبه ،ف�سمى املقام يف الثغور رباطاً ومنه قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم( :فذلكم الرباط) ،والرباط �أي املواظبة على الطهارة وال�صالة
كاجلهاد فيكون الرباط م�صدر رابطت �أي الزمت ،والعرب ت�سمى اخليل �إذا
رابطت بالأفنية و ُعلفت ربُطاً و�أحدها ربيط ويجمع الربط رباطاً وقال الفراء
هّ
َ
اط خَْ
اليِْلتُْرِهُب َ
ونبِهَِعْدَّو اللِ
اسَتَطْعتُم منقَُّوةٍَومِن ربَ ِ
يف قوله تعاىلَ}:وأِعُّدواْهَلُمَّما ْ

هُّ َِّ
هّ
ُ
آخرَين مِن د َ َ
ُِّ
يل اللِيَُوَّف
َوَعُدَّوكْمَو َ ِ
ُونِهِْم التَْعلُمونَُهُم الليَْعلُمُهْمَوَماتُنفِقواْ مِن َشْيء يِف َسبِ ِ
إلَِيُْكْمَوَأنتُْم َالتُْظَلُم َ
ون{ [الأنفال،]60 :ومن اخليل يريد الإناث من ٍاخليل والرباط هو

مرابطة العدو ومالزمة الثغر والرجل مرابط واملرابطات جماعات اخليول التي
ربطت(.)1
�أما الرباط يف اال�صطالح هو املقام يف الثغر ا�ستعداداً للجهاد �إعزازاً
بدين اهلل ،وحرا�سة امل�سلمني ،ودفعاً ل�شر امل�شركني عنهم ،والثغر الرباط كل
مكان يخيف �أهله العدو ويخيفهم ،والرباط هو من توابع اجلهاد ،وهو الإقامة
يف مكان يتوقع هجوم العدو فيه ،وعليه معنى الرباط ي�صفه عامة هو حمل
النف�س على النية احل�سنة ،واجل�سم على فعل الطاعة ،ومن �أعظمه رباط اخليل
يف �سبيل اهلل ورباط النف�س على ال�صلوات(.)2
املبحث الثاين
هدف الرباط يف الإ�سالم
املطلب الأول
ف�ضل الرباط يف القر�آن الكرمي
هدف الرباط يف القر�آن الكرمي قد ورد يف الآيات القر�آنية وهو الدفاع
عن دولة الإ�سالم وحماه بتجمع العباد واملجاهدين على احلدود ،وجتهيزهم
 -1الإمام العالمة ابن منظور،ل�سانالعرب،دار �إحياء الرتاث العربي�،ص.112:
 -2ابن قدامة املقد�سي ،املغني،دار �إحياء الرتاث العربي ،بدون تاريخ طبع�،ص.167:
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بالعدد والعتاد من �أنواع الأ�سلحة ،وخا�صة اخليل ملدافعة الأعداء وخا�صة
العدو البحري ويف املوا�ضع ال�ساحلية املعر�ضة للخطر ،والتي عرفت �أحياناً
بالثغور فك�أنها فتحات �ضيقة يلزمها التح�صني واحلماية ،وهكذا كان اهتمام �أهل
الع�صور بحركة اجلندية الإ�سالمية وهذا من الت�أهيل املعنوي للرجال املرابطني
�أكرث من االهتمام بالأمور ال�سيا�سية والع�سكرية� ،أو النفعية على وجه العموم
مثل الظروف التي �أدت �إىل �إقامة الرباط واختيار املكان املنا�سب ،و�إعداد
املرابطني ،وطريقة معا�شهم و�أ�ساليب تدريبهم اليومي من مادية ومعنوية(.)1
ويف البداية كان للبحرية الإ�سالمية دور كبري يف الفتوحات الإ�سالمية
يف الع�صر الأموي ولكن هذه البحرية قد �أ�صابها اخلمول يف الفرتة من -135
185ه ويف هذه الفرتة عمل امل�سلمون بنظام الرباطات� ،أو املناور املقامة
على ال�سواحل التون�سية كالتان يف رباطات فلط�سني التي و�صفها البالزري
واملقد�سي وقد اقرتنت ن�ش�أة الرباطات يف بالد املغرب وم�صر بالفتوحات
الإ�سالمية لأن �أر�ض املغرب الإ�سالمي كانت �أر�ض جهاد( ،)2وكان �ساحله
مع َّر�ضاً للغارات البحرية املفاجئة التي يوجهها البيزنطيون من قواعدهم يف
�صقلية،و�سردانية وجنوبي �إيطاليا على ال�سواحل التون�سية ولذلك يعد الرباط
فيه جهاداً يف �سبيل اهلل ،وقربة �إليه وكانت �سواحل �أفريقيا� ،أكرث ال�سواحل
تعر�ضاً لأخطار الغزو البيزنطي ،وعلى هذا الأ�سا�س ن�ش�أة الأربطة على طول
�ساحل �أفريقيا منذ ع�صر مبكر ،كذلك اهتم الأغالبة بالرباطات على ال�سواحل
التون�سية خوفاً من غارات الروم على �صقلية(.)3
وعليه كرثت الرباطات يف الدول الإ�سالمية �آنذاك من �أجل �إعداد
املجاهدين منذ عهد الفتوح الإ�سالمية الأوىل ولها تاريخ طويل ،ودور الرباط
مل يكن يقل �أهمية عن دور امل�سجد والزاوية لتلقي العلوم الدينية وكان قدمياً
 -1ابن قدامة ،م�صدر �سابق�،ص.120:
 -2حممد توفيق بليغ ،ن�ش�أة الرباط وتطوره و�أهمية املرابطة يف تاريخ امل�سلمني ،مقال يف درا�سات تاريخية و�أثرية من مطبوعات جمعية
الآثار بالإ�سكندرية  ،العدد الثاين1968،م�،ص.41:
 -3ابن قدامة ،م�صدر �سابق�،ص.125:
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من توابع اجلهاد يف �سبيل اهلل �إقامة الرباطات ،وكان �إ�سهام هذه الأربطة كبرياً
يف الدولة الإ�سالمية والتاريخ الإ�سالمي بل �إن املرابطني يف وقت من �أوقات
التاريخ ت�أ�س�ست على �أكتافهم دولة حملت �أ�سم (دولة املرابطني) وقد جعل
ال�سلف امل�صلحة الرباط واجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل من �أف�ضل الطاعات(.)1
وكانت الرباطات تقام �إىل جانب الأ�ساطيل والقواعد البحرية على
طول �ساحل املغرب والأندل�س ،نتيجة لغارات امل�سيحيني،والنورماندين ولقد
�أعد املرابطون على ال�سواحل رباطاً وجهاداً يف �آن واحد(.)2
ولقد كانت هذه الأربطة املنطلق لن�شر ما كان عليه الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم وال�صحابة من عقيدة وعبادة و�أخالق �إينما وجدت الأربطة
وجدت التعاليم الإ�سالمية وقد حققت الأربطة حياة �إ�سالمية مثالية حيث
كان بداخلها يتم ت�سيري الأمور يف احلياة اليومية.وقد �أ�شارت الكثري من �آيات
َ
ُواَْوَصابُرواْ
اصرِب
القر�آن الكرمي �إىل ف�ضل اجلهاد قال تعاىل} :يَا أيَُّها الَّذَ
ِين آَمنُواْ ْ
ِ
هَّ
َوَرابُِطواَْوَّاتُقواْ الللََعَّلُكْمتُْفلُِح َ
انسَلَخ
ون{ [�آل عمران ،]200 :وكذلك قال تعاىلَ} :فإَِذا َ

َ
األْشُهُر حُْ
ث َوَج مُّ
ني َحيْ ُ
الُرُمَفاْقتُلُواْ مْالُْشرِكَِ
احُصُروُهْم َواْقُعُدواْهَلُْم ُكَّل
دتُوُهْم َوُخُذوُهْم َو ْ
هَّ
َ
لص َ
اللَغُفوٌرَّرِحيٌم{ [التوبة.]5 :
الَةَوآتَُواْ اَّلزَكاَةَفَخلُّواْ َسبَِيلُهْمإَِّن
َمْرَصٍدَفإِنتَابُواَْوأَقاُمواْ ا َّ

وقد دلت هاتان الآيتان ،على �أن الرباط يف ثغور امل�سلمني وحياطتهما
مما يجب القيام به كاجلهاد ،وهو بناء الربط �إذ مل يكن منها ب ٌد ل�صد كيد املعتدين
لأن رد العدوان عن امل�سلمني واجب وما ال يتم الواجب �إ ّال به فهو واجب كما
تقرر يف �أ�صول الفقه(.)3
َ
اط
اسَتَطْعتُم منقَُّوةٍَومِن ربَ ِ
والدليل على ذلك قوله تعاىلَ} :وأِعُّدواْهَلُمَّما ْ

هُّ ِّ
هّ
ِّ
خَْ
اللَِوَعُدَّوُكْمَو َ
اليِْلتُْرِهُب َ
ُونِهِْم َالتَْعَلُمونَُهُم الليَْعَلُمُهْمَوَماتُنفُِقواْمِن
آخرَِين مِن د
ونبِهَِعْدَّو
هّ
يل اللِيَُوَّف إلَِيُْكْمَوَأنتُْم َالتُْظَلُم َ
ون{ [الأنفال ،]60 :والرباط يزيد �أجره عند
َشْيء يِف َسبِ ِ
اهلل ٍتعاىل لو �صار يف مكان يخاف امل�سلمون فيه،والرباط فيه ف�ضل كبري بقدر
 -1حممد توفيق ،م�صدر �سابق�،ص.43:
 -2كعت القا�ضي حممود كعت،تاريخ الفتا�ش يف �أخبار البلدان واجليو�ش و�أكابر النا�س،طبعة باري�س1981،م�،ص.153:
 -3كمال الدين حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي�،شرح فتح القدير،ج،5بدون تاريخ�،ص.436:
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خوف �أهل الثغر وكرثة حترزهم من عدوهم ،والإقامة يف الرباط للحرا�سة
�أف�ضل من الإقامة يف �أي مكان �سواه ،و�صرف الوقت يف الرباط �أف�ضل من
�صرفه فيما �سواه ،ولأن الرباط هو مكان الزود والدفاع من حيث ي�ضاعف اهلل
تعاىل الأجر ،وكذلك الأعمال امل�صلحةة وكذلك قال تعاىلَ} :واْقُعُدواْهَلُْمُكَّل
َمْرَصٍد{ [التوبة ،]5 :وكذلك جتهيز الأقمار ال�صناعية هو نوع من الرباط احلديث
لأنها تك�شف مواقع العدو وحتركاته فلو جل�س الف�ضائي يف مركبته واجلندي
يف قاعدته مراقبني �أعداء اهلل والإ�سالم ل ُع ُّد كل منهما مرابطاً يف �سبيل اهلل عز
وجل(.)1
املطلب الثاين
ف�ضل الرباط يف ال�سنة النبوية
لقد �أ�شارت ال�سنة النبوية ال�شريفة يف العديد من الأحاديث �إىل ف�ضل
الرباط فقد روى البيهقي رحمه اهلل تعاىل وغريه عن عائذ ر�ضي اهلل عنه �أنه قال:
رجل قال عمر بن اخلطاب
خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف جنازة ٍ
ر�ضي اهلل عنه ال ِّ
ت�صل عليه يا ر�سول اهلل ف�إنه رجل فاجر فالتفت الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل النا�س فقال  :هل ر�آه �أحد منكم على عمل الإ�سالم؟ فقال
رجل :نعم يا ر�سول اهلل فقد حر�س ليلة يف �سبيل اهلل ف�صلى عليه الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وحثى عليه الرتاب وقال�( :أ�صحابك يظنون �أنك من
�أهل النار و�أنا �أ�شهد �أنك من �أهل اجلنة وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يا عمر ال
ت�س�أل عن �أعمال النا�س ولكن ت�س�أل عن الفطرة(.)2
ولقد روى ال�شيخان عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى
ولرجل �سرت وعلى رجل وزر ف�أما
لرجل �أجر
ٍ
اهلل عليه و�سلم قال اخليل لثالثة ٍ
الذي �أُجر فرجل ربطها يف �سبيل اهلل ف�أطال يف مرج �أو رو�ضة فما �أ�صابت
يف طيلها ذلك من املرج �أو الرو�ضة كانت له ح�سنات ولو �أنها قطعت طيلها
 -1ابن ب�شكوال �أبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك ،ال�صلة يف تاريخ �أئمة الأندل�س ،القاهرة 1966م �،ص.120:
 -2ال�سيوطي ،م�صدر �سابق�،ص.422:
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ٍ
ح�سنات له ولو �أنها مرت بنهر
فا�ستنت �شرفاً �أو �شرفني ك�أن �أرواثها و�آثارها
ف�شربت منه ومل يرد �أن ي�سقيها كان ذلك ح�سنات] ورجل ربطها تقنياً و�سرتاً
وتعففاً مل ين�س حق اهلل يف رقابها وظهورها فهي كذلك �سرت ٌ ورجل ربطها
فخراً وريا ًء ونوا ًء لأهل الإ�سالم فهي وزر على ذلك(.)1
علي
و�سئل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن اَ ُحلم ُر فقال ما �أنزلَاهلل ّ
َ َُْ لأْ
ض زلَْزهََ
ت
الا (َ)1وأْخَرَج ِ
فيها �إالَّ هذه الآية اجلامعة الفائدة } :إِذا زلزِل ِ
ت ا ْر ُ ِ

ََّ َ َ
حَُ َ
ضَأثَْق هََ
الأَْْر ُ
الا (َ)2وَق َ
نس ُ
ك أْوَحى
ارَها ()4بِأن َربَّ
انَماهََلا ()3يَْوَمئٍِذ تدُث أْخَب َ
ال إْالَِ
َ
يْواَأْعَم هَ
الُْم (َِّ)6فَمنيَْعَمْل مِْثَق َ
الَذَّرةٍَخرْياًيََرهُ ()7
َّاس أْشَتاتاً لرَُ
صُدُر الن ُ
هََلا ()5يَْوَمئٍِذيَْ
ِّ
َوَمنيَْعَمْلمِْثَق َالَذَّرةٍَش ّراًيََره (�[ {)8سورة الزلزلة.]8-1 :

فهذا احلديث ّ
دل على �أن امل�سلم �إذا �أعد و�سيلة للجهاد كتب اهلل له
الأجر ومكان ال�شاهد من احلديث عند �س�ؤال ال�صحابة للر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم عن �إعداد ا ُحل ُمر للجهاد وهل حكمها حكم اخليل ف�أجابهم الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�أنه مل ينزل عليه �شئ من القر�آن الكرمي يدل على ف�ضل �إعداد
ا ُحل ُمر كما نزل عليه الأمر �أعداد اخليل والأمر ب�إعدادها ي�ستلزم منه الثواب
من اهلل �سبحانه وتعاىل ولكن ا�ستنبط �صلى اهلل عليه و�سلم من الآية ال�سابقة �أن
من �أتخذ من احلمري لأجل الرباط يف �سبيل اهلل تعاىل كان له �أجر فيها(.)2
�أما عن املحل الذي يتحقق فيه الرباط فقد روى البخاري رحمه اهلل عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :رباط يوم يف �سبيل اهلل خري من الدنيا وما عليها
والروحة يروحها العبد يف �سبيل اهلل �أو الغــدوة خري من الدنيا وما عليها)(.)3
والرباط يزيد �أجره عند اهلل تعاىل ولو �صار يف مكان يخاف امل�سلمون
فيه والرباط فيه ف�ضل كبري ،وذلك بقدر خوف �أهل البلد وكرثة حترزهم من
عدوهم والإقامة يف الرباط للجهاد �أف�ضل من �صرفه فيما �سواه للإقامة يف
 -1حممد بن �إ�سماعيل بن عبد اهلل البخاري�،صحيح البخاري ،باب اخليل لثالثة ،ج1917 ،3م �،ص.177:
� -2صحيح البخاري ملحمد بن �إ�سماعيل �أبو عبيد اهلل البخاري ،احلف�صي،دار الن�شر بن كثري اليمامة  ،بريوت1407 ،ه1917/م
�ص.422:
 -3البخاري�،صحيح البخاري ،باب ف�ضل رباط يوم يف �سبيل اهلل �،ص.235:
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�أي مكان �آخر لأن الرباط هو مكان الزود والدفاع حيث ي�ضاعف الأجر فيها
وكذلك الأعمال امل�صلحةة.
فال�صرب وم�صابرة الأعداء �أو املرابطة يف ثغور بالد الإ�سالم وتقوى اهلل
باجتناب معا�صيه وفعل ما ير�ضيه كلها عوامل الن�صر على الأعداء يف الدنيا،
كما �أن ح�سن النية وق�صد �إقامة احلق والعدل ودين اهلل هو �ش�أن امل�سلم يف
قتاله وجهاده من �أ�سباب الفوز والفالح يف الآخرة(.)1
و�إن ثواب اليوم الواحد يف الرباط وا�ستمراره �إىل يوم القيامة له
ف�ضل كبري روى البخاري رحمه اهلل تعاىل عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي ر�ضي
اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :من رابط يف �شئ من �سواحل
امل�سلمني ثالثة �أيام �أجزت عنه رباط �سنة)(.)2
ُعد تخطيط من منظور
و�إن الرباطات كانت يف الدولة الإ�سالمية فهي ت ُّ
�إ�سالمي فهو وظيفة �إدارية حتمية لأي عمل منظم ناجح ،وال بد من الأخذ يف
االعتبار توقعات امل�ستقبل ،وال يرتك حتت رحمة املفاج�أة بل ن�أخذ يف االعتبار
توقعات امل�ستقبل والإمكانيات املتاحة حا ًال وم�ستقب ًال وهو ما يتجلى يف قوله
هّ
َ
اط خَْ
اليِْلتُْرِهُب َ
ونبِهَِعْدَّو اللَِوَعُدَّوُكْم
اسَتَطْعتُم منقَُّوةٍَومِن ربَ ِ
تعاىلَ} :وأِعُّدواْهَلُمَّما ْ

هُّ َِّ
هّ
َ
ُ ُِّ
آخرَين من د َ
َ
ْ
يل اللِيَُوَّف إلَِيُْكْمَوأنتُْم
ب
س
ف
ء
ي
ش
ن
م
ا
و
ق
ف
ن
ت
ا
م
و
م
ه
ُ
َ
َ
َ
َو َ ِ ِ
ُونِهِْم التَْعَلُمونَُهُم الليَْعلُم ْ
ِ ِ ْ يِ ِ ِ
ٍ
َالتُْظَلُم َ
الكرمية خ�صو�صاً يف التخطيط
ون{ [الأنفال،]60 :وقد وردت هذه الآية

الع�سكري ف�إنها ت�ضع لنا توجيهات عامة ملواجهة �أي حتديات واحتماالت
م�ستقبلية يف �سائر جماالت العمل ،وال يوجد جمتمع من املجتمعات الب�شرية
يف �أي مرحلة من مراحل التاريخ الإن�ساين �إالَّ وجل�أ �إىل عملية التخطيط �أفراداً
�أو جماعات(.)3
 -1الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل ال�شيباين،م�سند الإمام �أحمد�،ص.215:
�	-2أبو العبا�س �أحمد بن حممد الرقيق القريواين،تاريخ �أفريقيا واملغرب1414،ه1994/م �،ص.35-30 :
� -3سعد زغلول عبد احلميد ،تاريخ املغرب العربي الكبري ،ج�،2ص.71:
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املبحث الثالث
دور الأربطة
املطلب الأول
الدور الديني للرباط
تعريف الرباط ب�صفة عامة هو املكان الذي يجتمع فيه من تفرغ للعبادة
من الزهاد والعباد امل�صلحةين ،ا�ستعداداً للجهاد يف �سبيل اهلل� ،أو ملمار�سة
العبادة هلل وحفظ القر�آن الكرمي ،وكان ال ُربَط يف الآونة القدمية تتخذ �شكل
بيوت والدليل على ذلك بيت هجيمة بنت حيي �أم الدرداء وهي فتاة يتيمة
ن�ش�أت يف حجر �أبي الدرداء ،وكانت ترتدد مع �أبي الدرداء �إىل جامع دم�شق
يف برن�س وت�صلي يف �صفوف الرجال ،وجتل�س يف حلق العلم والقراء وتعلم
القر�آن الكرمي وكان �أبو الدرداء �أول معلم للقر�آن الكرمي بدم�شق وي�ستعني يف
علمه بجميع القادرين على ذلك وحني بلغت هجيمة مبلغ الن�ساء تزوجها �أبو
الدرداء وقال لها احلقي ب�صفوف الن�ساء وحتى ال تتوقف هجيمة عن التعليم
نقلت ن�شاطها �إىل منزلها وخا�صة بعد وفاة زوجها 32هـ653/م وفتحت
�أبوابه للطلبة والعلماء فكانت تعلم الطلبة الكتابة والقر�آن الكرمي واحلديث
ال�شريف وتذاكر العلماء وقد زار بيتها هذا �أبو هريرة وحتدث عنها بح�ضور
بع�ض الن�ساء(.)1
وقد كان يزورها عدد كبري من الن�ساء بجال�سنها ويتعبدن عندها،
فيم�ضني الليل يف ال�صالة حتى تتورم �أقدامهن( ،)2واجتماع الن�سوة هذا
للعبادة ،يجعل من بيت �أم الدرداء �أول رباط للن�ساء يف الإ�سالم .ويف القرن
الأول الهجري كانت احلاجة ما�سة �إىل �إ�سهام اجلميع يف التعليم الديني والرتبية
الدينية وقد كتب معاوية بن �أبي �سفيان �إىل عبد الرحمن بن �شبل الأن�صاري
وكان عبد الرحمن وقتها يقيم يف حم�ص قائ ًال له�( :إنك من قدماء �أ�صحاب
 -1ابن ع�ساكر تاريخ مدينة دم�شق،خمطوط رقم ،2ترجمة كرمية بنت احل�سحا�س املزنية الدم�شقية �،ص.408:
 -2امل�صدر نف�سه ال�صفحة نف�سها.
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الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وفقهائهم ف�إذا �صليت ودخلت ف�سطاطتك فقم
يف النا�س فحدثهم مبا �سمعت من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولذلك
جند �أن جي�ش الريموك كان ي�ضم قا�ضياً وهو �أبو الدرداء وقارئاً وهو املقداد
بن الأ�سود وكان املقداد يتلو �سورة اجلهاد(الأنفال)وعندما ا�ستقر اجلي�ش يف
�أر�ض ال�شام انتقل جميع �أفراده قادة وجنوداً �إىل التعليم والتعلم على املنهج
الذي اختطه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم معلم الإ�سالم الأول(.)1
ومن املتوقع �أن تكون هذه التقاليد قد ا�ستحدثت خالل القرن الثاين،
ولقد كان لبيت �أبي �سليمان الداراين وهو بداريا وكان منزله مركز ن�شاط حيث
ا�ستقطب عددمن الطلبة وطور لهم منهجاً دينياً ي�سريون عليه يف �سلوكهم
وعباداتهم وكذلك بيت العابدة �أم هارون الدم�شقية حيث كبار م�شايخ دم�شق
يزورونها وي�أخذون من علمها �أي�ضاً �أبا هريرة يف دم�شق واجتمع عليه النا�س
ف�أخذ يحدثهم عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكانت هذه م�ؤ�س�سات
تربية دينية ولكنها غري نظامية،لكن هناك جماعات معينة تكونت لديها خالل
هذه الفرتة حاجات متميزة دفعتها �إىل �إيجاد م�ؤ�س�سات خا�صة بها و�أبرز هذه
اجلماعات الزهاد والعباد املت�صوفة الذين �أخذوا لعبادتهم الدويرات� ،أو
الأربطة �أو اخلوانق ،وقد ظهر رباط العباد والزهاد يف القرن الثالث ،و�أن�ش�أ
هذا الرباط الزاهدون واملت�صوفون ليكون لهم مكاناً خا�صاً ين�صرفون فيه �إىل
احلياة التي يرغبون فيها بعد �أن جربوا العبادة مع الآخرين يف امل�ساجد وال�سياحة
منفردين �أو جمتمعني يف اجلبال واعتزال النا�س يف املغارات والأكواخ عم ًال
باحلديث ال�شريف :فقد روي عن �أبي �سعيد اخلدري �أنه قال(:قال رجل �أي
النا�س �أف�ضل يا ر�سول اهلل قال م�ؤمن يجاهد بنف�سه وماله يف �سبيل اهلل قال :ثم من؟
قال :رجل معتزل يف �شعب من ال�شعاب يعبد ربه ويدع النا�س من �شره)(.)2
 -1ملكة �أبي�ض ،الرتبية الثقافية العربية الإ�سالمية يف ال�شام واجلزيرة خالل القرون الثالثة الأوىل للهجرة ،دار املاليني  ،بريوت
1980،م�،ص.125:
 -2الإمام م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإمارة باب ف�ضل اجلهاد والرباط�،ص.34:
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وقد عمل بحديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الكثري من العباد
�أمثال �إبراهيم بن �أدهم التميمي الذي �ساح يف جبال ال�شام ورف�ض حياة
البذخ والرتف ،وتفرغ لثالثة وهي �شكر اهلل على النعم واال�ستغفار للذنوب،
واال�ستعداد للموت(.)1
وعندما ر�أى �شقيق �إبراهيم الأدهمي البلخي طول مقام �إبراهيم بن
�أدهم بال�شام حلق به و�س�أله عن �سبب ذلك ف�أجابه �إبراهيم( :ما تهنيت بالعي�ش
�إالَّ يف بالد ال�شام �أفر بديني من �شاهق �إىل �شاهق فمن يراين يقول مو�سو�س
ومن يراين يقول فالح ومن يراين يقول حمال و�أي�ضاً �ساح يف جبال لبنان
من �أجل االنفراد للعبادة واملرابطة وذو النون ابن �إبراهيم امل�صري ،وقد كان
للن�ساء ن�صيب يف هذه ال�سياحات �سواء من دم�شق �أو جبال لبنان(.)2
ولقد كانت حياة ه�ؤالء العباد والزهاد يف جبل لبنان حيث تكرث
الأ�شجار والثمار املباحة والرزق احلالل ،وقد بنى ه�ؤالء العباد لأنف�سهم بيوتاً
من الق�ش يف جبال لبنان ،كان املرابطون للعبادة وعددهم حوايل �أربعني رج ًال
ولبا�سهم ال�صوف ولهم م�سجد يجتمعون فيه ،وكان قوتهم البلوط ،وهو ثمر
على مقلد التمر يطحن ويخلط بال�شعري وقد ذكر ابن ع�ساكر هذه الأماكن التي
يتعبد فيها ه�ؤالء العباد والزهاد وحتت ا�سم الرباط(.)3ومبا �أن املراجع ال تذكر
الكثري عن هذه امل�ؤ�س�سات الدينية الرتبوية ف�إننا ال ن�ستطيع �أن جنزم ب�شئ فيما
يخ�ص �إدارتها وتنظيمها ،وفيما كان يجري فيها من وحدة الرتبية والعبادة،
�إالَّ �أننا ن�ست�شف من الأ�سماء التي �أطلقت عليها بع�ض مقوماتها كالدويرة فهي
�أمكنة تخ�ص الزهاد وال�صوفيني وال ي�شاركهم فيها غريهم بحيث ي�ستطيعون
�أن ميار�سوا فيها ريا�ضاتهم وعباداتهم مبن�أى عن الآخرين ،وهي ال تزال نُ ُز ًال
وم�ضافات يقيمون فيها ب�صورة دائمة �أو م�ؤقته وينظمون حياتهم ب�صورة
جماعية ب�صحبة معلمهم ،وملا كان الهدف الأول من الإقامة يف الرباط هو
 -1ابن ع�ساكر ،تاريخ مدينة دم�شق،ج�،2ص.436:
 -2امل�صدر ال�سابق�،ص.437:
 -3ابن ع�ساكر  ،تاريخ مدينة دم�شق�،ص.220:
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مغالبة �إغراءات احلياة الدنيا وجماهدة الرغبات عدو الإن�سان الداخلي فهي
ربط �أو رباطات مثلها يف ذلك مثل الربط املعدة للجهاد �ضد العدو اخلارجي
ويف البداية كان متويل هذه امل�ؤ�س�سات من �ش�أن الأفراد(.)1
و�أي�ضاً ي�شمل دور الأربطة الديني �إعداد املرابطني روحياً عن طريق
ٍ
ب�صوت عال ٍ ،وكان الدعاء والتكبري �صفة �أ�سا�سية من �سمات
التعبد وذكر اهلل
املرابطني ،وقد ذكر ال�صويف الغرناطي بن زمنني حيث قال :ر�أيت �أهل العلم
ي�ستحبون التكبري يف الع�ساكر واملرابطات والثغور دبر كل �صالة الع�شاء
وال�صبح تكبرياً عالياً ثالث مرات ومل يزل ذلك من �ش�أن النا�س قدمياً وكان
املرابطون يتلقون يف الأربطة الدرو�س الدينية ،وكان لكل مرابط قاعة ينفرد
فيها بنف�سه بعد �صالة الع�شاء لقراءة القر�آن الكرمي والتعبد �إىل حني �صالة
الفجر ،حيث يبد�أ يوم جديد يف حياة املرابطني ،وقد تركت الأربطة �أثرها يف
املرابطني ،فقد كان من يخرجون بعد �أن ينتهي مقامهم يف الرباط يتوجهون
�إىل الدعوة لدين اهلل �سبحانه وتعاىل وقد لعبوا دوراً كبرياً يف تثبيت دعائم
الإ�سالم يف تلك الديار �آنذاك(.)2
املطلب الثاين
الدور الرتبوي للرباط
يف �سبيل �إي�ضاح الدور الرتبوي للرباط يذكر �أن عدداً كبرياً من ال�صحابة
واملرابطني �شاركوا يف فتحها كما اتخذها بع�ضهم مقاماً له وقد �أ َّمها الكثريين من
املرابطني �سواء ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة فكانوا يقرون فيها ويق�صون ويحدثون
ويتفقهون بالإ�ضافة �إىل م�شاركتهم يف احلياة اجلهادية ،ويقول ابن ع�ساكر �إنه
يروى عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :رباط يوم وليلة ك�صيام �شهر وقيامه
ومن مات مرابطاً يف �سبيل اهلل �أجري من فتنة القرب)(.)3
 -1البكري �أبو عبد اهلل بن عبد العزيز املقرب ،من ذكرى بالد �أفريقيا و املغرب من كتاب امل�سالك واملمالك ،اجلزائر
1911م�،ص.120:
 -2ابن �أبي زمنني ،كتاب قدوة الغازي خمطوطة عن �أحمد العبادي درا�سات يف تارخ املغرب العربي�،ص.125:
 -3البخاري� ،صحيح البخاري،اجلامع ال�صحيح كتاب اجلهاد،باب ف�ضل رباط يوم يف �سبيل اهلل�،ص.222:
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�إن فكرة الأربطة كانت ذات �أ�سا�س تنموي عندما جاءت يف حماولة
لتنمية املنطقة وحتقيق اال�ستقرار بها وكان ال�شباب من بني اجلوانب التي مت
ا�ستهدافها يف املخطط التنموي الذي �سعى �إىل توجيه طاقات ال�شباب نحو
حماية البالد الإ�سالمية من كل اجلهات ،و�أن مع�سكرات دفاعنا ال�شعبي اليوم
لهي �صورة م�صغرة من هذه الأربطة من حيث ت�أهيل ال�شباب ،وكانت احلياة
يف الأربطة حياة اجتماعية منظمة ت�سري وفق منهج معني كما كانت حياة منتجة
بحيث ينتج ال�شباب ما يقوم بتكاليف معي�شتهم ،فقد كان كل رباط يحوي
�أر�ضاً للزراعة يقوم املرابطون بزراعتها وح�صدها حتى يتم االعتماد على
عمل اليد يف املعي�شة وحتى يتحقق للرباط ٌ
دخل يقومون بالإنفاق منه على
�أن�شطة الأربطةولهذا الأمر عدة �أ�سباب(.)1
ومن بني تلك الأ�سباب عدم حتمل الدولة تكلفة الأربطة على الرغم
من دورها الدفاعي عن البالد �إىل جانب حتري احلالل فيما يتعلق باملال املنفق
على الطعام ،قد كان املرابطون ال ي�ستحلون �إالَّ املال القادم من عمل �أيديهم
وهذه �صفات الأنبياء ،الأمر الذي ي�شري �إىل مدى عمق الثقافة الدينية لدى
ه�ؤالء املرابطني(.)2
كذلك ظهرت رباطات يف املدن الإ�سالمية من �أجل حتقيق الرعاية
االجتماعية للن�ساء فقد وجدت �أربطة كانت مالذاً ومقاماً لل�سيدات والأرامل
واملطلقات وامل�سنات ممن ال عائل لهن وممن قعد بهن الزمن ،توفر لهن داخل
الأربطة حياة كرمية �شريفة من م�أكل وم�شرب وملب�س حفظاً لهن من االنحراف
�إ�ضافة �إىل مواظبتهن على العبادة من حفظ للقر�آن الكرمي والأحاديث
ال�شريفة ،وهي حياة طابعها الرحمة وال�صفاء الروحي والنف�سي الذي ات�صفت
به ال�شريعة الإ�سالمية منذ وجودها ،ولذلك جند احل�ضارة الإ�سالمية تفردت
مبثل هذه امل�ؤ�س�سات ومتيز بها املجتمع الإ�سالمي دون غريه من املجتمعات
 -1البكري ،مرجع �سابق�،ص.211:
 -2ابن ب�شكوال ،مرجع �سابق�،ص.130:
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الب�شرية(.)1
فقد كانت هذه الأربطة يف حياتها �صورة من احلياة الدينية يف عهد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فقد اهتمت هذه الأربطة بالنواحي الرتبوية وهي
كانت املنطلق لن�شر ما كان عليه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته الكرام
من حيث العقيدة والعبادة ،وقد كانت هذه الأربطة �شبيهة باملدار�س القر�آنية
التي تدر�س �أمور الدين من فقه وحديث وتف�سري و�أ�صول وغريها ،وكانت
حياة املرابطني تقوم على �أ�سا�س التعاون بني �أفرادها لتحقيق حياة �إ�سالمية
مثالية ،فهم جماعة م�ؤمنة بربها وبر�سالة الإ�سالم وكل ما ميت للإ�سالم ب�صلة،
ويقوم باملهمات التي تت�ألف منها حياة الرباط ومبا �أن الدين والدعوة �إليه �أهم
واجبات املرابطني فقد كان ل�سان حال املرابطني وهم داخل الربط(})2إنَّاخََ
نُ
اف
ِ
ِّ
مِنَّربنَايَْوماًَعُبوساًَقْمَطرِيراً{ [الإن�سان .]10 :
وعليه فقد �أ�صبح الرباط م�ؤ�س�سة تربوية تعليمية ،وعليه كان الفتح
الإ�سالمي يالزمه الفتح العلمي الرتبوي يف خمتلف الأم�صار التي ا�ستوىل
عليها امل�سلمون(.)3
وقد كانت الأربطة يلج�أ �إليها العلماء وال�شعراء الذين ي�ؤثرون الراحة
والرتبية ويلجئون �إىل هذه الرباطات للدر�س والبحث(.)4
املطلب الثالث
الدور اجلهادي للرباط
ظهرت احلاجة �سريعاً �إىل رباطات اجلهاد لأن ال�سواحل يف ال�شام
وحدودها ال�شمالية كانت منطقة مواجهة امل�سلمني مع الروم لذلك بادر
الفاحتون �إىل ترميم املدن التي احتلوها يف تلك املناطق وحت�صينها وتزويدها
باملرابطني كما عملوا على ن�ش�أة مدن جديدة ح�صينة �سميت بالربط �أو املرابط
 -1ح�سن البا�شا،مدخل �إىل الآثار الإ�سالمية ،النه�ضة العربية،القاهرة1981،م�،ص.75:
 -2ح�سن �أحمد حممود،دولة املرابطون ودور العرب يف ن�شر احل�ضارة يف غرب �أفريقيا،ط1964 ،2م�،ص.127:
�	-3أحمد العبادي،درا�سات يف تاريخ املغرب والأندل�س  ،القاهرة�،ص.291:
 -4ح�سن �أحمد حممود  ،مرجع �سابق�،ص.130:
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ويف تلك الفرتة مل تطلق كلمة رباط على مبنى حمدد كامل�سجد والك َّتاب �إمنا
كانت تطلق على املكان الذي يعي�ش فيه معظم املجاهدين ب�صورة دائمة مع
�أ�سرهم ،وي�ساق �إليه بع�ضهم ب�صورة ر�سمية للم�شاركة يف الغزوات املو�سمية
امل�سماة بال�صوائق وال�شواتي ففي عام 106هـ725/م على �سبيل املثال طلب
اخلليفة ه�شام بن عبد امللك من واليه على مدينة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن ي�ضرب على النا�س بعث�4000ألف رجل ف�سمى عام الأربعة �ألف فكان
النا�س �إذا دخلوا �صائقة خرج �أربعة �ألف من املدينة �إىل املرابطة يف ال�سواحل
فكانوا يبقون هناك حتى نهايتها وبالإ�ضافة �إىل هذين الفريقني كان هنالك
�آخرون ي�أتون مطوعني ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة(.)1
وقد كان بناء الأربطة من �أهم الأعمال التي يقوم بها الأفراد واخللفاء
فقد كانت الإ�سكندرية ثغراً من الثغور الإ�سالمية التي يرابط فيها املجاهدون
وامل�سلمون ولذلك ق�سم اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه جنوده �إىل
ق�سمني ق�سم �أبقاه معه يف الف�سطاط وق�سم وزعه �إىل ق�سمني ق�سم لرباط
الإ�سكندرية وق�سم �آخر ل�سائر ال�سواحل وكان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
يبعث كل �سنة غازية من �أهل املدينة ترابط يف الإ�سكندرية( .)2كذلك اهتم
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه برابطة الإ�سكندرية ،كذلك كانت �سواحل ال�شام
مزودة باملجاهدين يف الأربطة(.)4()3
ُعد �صفة
وكانت حياتهم اجلهادية يف الرباط تقوم على احلرا�سة لي ًال التي ت ُّ
�أ�سا�سية من �صفات املرابطة وقد عرف احلرا�س الليليون با�سم ال�سمار(.)5
وقد جرت العادة �أن تكون احلرا�سة يف املراقب العالية �أو يف �أماكن
مرتفعة داخل الرباط حتى يتمكن املرابطون من ك�شف حتركات العدو من م�سافة
بعيدة وكانت هذه ال ُربط من �أجل اجلهاد ،ومزودة باملنارات التي عرفت �أي�ضاً
-1
-2
-3
-4
-5

ابن ر�سته� ،أبو علي �أحمد بن عمر،كتاب الأعالف  ،ب .ت .ط ،ج�،1ص.118:
املرجع ال�سابق�،،ص.118:
ال�سيد عبد العزيز �سامل ،ال�شام تاريخها و�آثارها يف الع�صر الإ�سالمي ،طرابل�س ،جملة الآداب1962م�،ص.49:
ابن عذاري املراك�شي ،البيان املغرب ،ب.ت.ط .ج�،2ص.155:
الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق،،ب.ت.ط .ج�،5ص.160:
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با�سم الطالئع �أو الطوالع جمع طالعة ،فكان على �أولئك ال�سمار �أو املرابطني
�إذا ما ك�شفوا العدو يف البحر مقب ًال من بعيد �أ�شعلوا النريان على قمم املناور
�أو الطالئع لي ًال(.)1
�أما �إذا كان الوقت نهاراً قد ي�ستخدم الدخان وقد ي�ستخدم �أهل الربط
الطبل ،هذا بجانب ا�ستخدام النقري لتحذير �أهل املدن املجاورة من غارات
العدو وهي مبثابة �صفارة الإنذار يف ع�صرنا هذا وكثرياً ما ا�ستخدم املرابطون
�إ�شارات نارية �أو وقائية بطرق معينة للإخبار عن حالة العدو �أو عدده �أو
هويته �أو غريه ،واملراجع وامل�صادر التي حتدثت عن هذه الأربطة مل ت�شرح
لنا طريقة �إر�سال هذه الإ�شارات(.)2
ولعل الدور الذي ذكره املغريزي والعمري يف مقاومة ال�صليبني
واملغول يف ال�شرق العربي يعطينا فكرة وا�ضحة عما كان متبعاً يف مثل هذا
ال�ش�أن يف الغرب الإ�سالمي(.)3
ولقد اقتب�س الإ�سبان من جريانهم امل�سلمني نظم املرابطة منذ وقت
مبكر كما ا�ستخدموا نف�س الو�سائل والأدوات ب�أ�سمائها العربية مثل الطالئع
واملنارة ،ولكنهم زادوا عليها ا�ستعمال النواقي�س التي تقابل الطبول عند
امل�سلمني ولقد دخل لفظ رباط (العربي) يف اللغة الإ�سبانية ومنه ا�شتقت كلمة
� Rebatsأي الرباط �أي يرابط ويقاتل كذلك ا�ستخدموا كلمة طالئع Atalaya
واملنارة .)4(Almenara

-1
-2
-3
-4

البكري ،مرجع �سابق�،ص.155 :
املرجع ال�سابق�،ص.155 :
عبد العزيز �سامل ،تاريخ الإ�سكندرية وح�ضارتها يف الع�صر الإ�سالمي  ،لإ�سكندرية1912،م�،ص.96:
املرجع ال�سابق2009،م �،ص.115:
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املبحث الرابع
مناذج من الأربطة يف الدولة الإ�سالمية
كما هو معلوم �إن ظهور الأربطة يف الدولة الإ�سالمية ويف التاريخ
الإ�سالمي ظهر عند اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه منتهجاً يف
ذلك �سيا�سة بحرية دفاعية ملواجهة العدو واخلطر البيزنطي على ثغور امل�سلمني،
فاهتم بتح�صني ال�سواحل وترتيب املقاتلة فيها و�إقامة احلر�س على مناظرها
متو�س ًال يف ذلك كله بو�سائل برية ف�أمر برتميم ح�صونها و�إقامة الأربطة على
طول ال�سواحل وحت�صنها باملرابطني واملقاتلة ملراقبة النواحي التي يقبل العدو
البيزنطي منها يف البحر والإنذار باقرتاب العدو لي ًال عن طريق �إيقاد النريان
تهيئاً للمرابطة باخلطر وتوجيهاً لهم لال�ستعداد والت�أهب ل�صد الغزاة ،وكان
هذا النظام الدفاعي البحري �ضرورياً يف العهد الأول الذي تبع الفتوحات
الإ�سالمية ،عندما كان العرب يعرفون القليل عن ركوب البحر ويجهلون
احلروب البحرية و�أ�ساليب القتال فيه �أ�صبحت �سواحل ال�شام وم�صر مبثوثة
بالأربطة والقالع واحل�صون وو�ضعت يف حاميات للمرابطة ،وتنق�سم كل منها
�إىل عرافات �أو جمموعات ،وكل عرافة تت�ألف من مائة رجل ،وكان املرابطة
يقيمون بالرباط �أثناءف�صل ال�صيف عندما ي�صبح البحر �صاحلاً للمالحة ويف
فرتة ال�شتاء تعود احلاميات املرابطة �إىل قواعدها ،وكذلك تواىل ظهور الأربطة
يف الدولة الإ�سالمية يف الدولة الأموية وقد �أ�شارت املراجع التاريخية �إىل � َّأن
ظهور الأربطة كان يف بالد املغرب على امل�ستوى ال�سكاين وكذلك يف ظل
الدولة العبا�سية عندما �أ�شار اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد �إىل قائده هرثمه
بن �أعني على والية �أفريقيا وهي مكان تون�س احلالية 179هـ975/م �أن يعيد
اال�ستقرار للمنطقة بعد فرتة من اال�ضطرابات وعليه �سعى هرثمة �إىل ذلك من
خالل اجلهد التنموي الذي كان من حماوره بناء الأربطة التي تعرف �أي�ضاً
با�سم ق�صور العباد ،وهذه الأربطة ا�ستطاعت �أن تقاوم �أ�ساطيل وجيو�ش
الدولة البيزنطية وحالت بينهم وبني احتاللهم لل�ساحل الأفريقي(.)1
 -1حممد �إبراهيم الفيومي ،تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية يف املغرب والأندل�س  ،دار اجليل ،ب .ت.ط�، .ص.198:
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وقد �أدت الأربطة يف ال�شمال الأفريقي خدمات جليلة للإ�سالم وامل�سلمني
وقد كانت الرباطات يف ال�شمال الأفريقي عبارة عن من�ش�آت علمية ذات �صفة
دينية وحربية للزود عن الإ�سالم ،وقد خدمت هذه الرباطات الإ�سالم � َّ
أجل
خدمة و�أ�سدت لل�سنة املحمدية �أيادٍ بي�ضاء ،فعمت �أهل املغرب فلم تلب�س بهم
الفتنة يف وقت انت�شرت فيه املذاهب ال�ضالة و�أخذ مروجوها ينفثون �سمومهم
يف البالد ولو ال الرباط واملرابطون لق�ضى اخلوارج وال�صفوية والإبا�ضية على
التقاليد ال�سليمة وال�سنن القومية ،و�أهل الرباط هم الذين حملوا لوالء املقاومة
ال�سنية وهم الذين دكوا �صرح ال�شيعة يف �أفريقيا واملغرب(.)1
وقد قاومت هذه الأربطة يف الثغور �أ�ساطيل وجيو�ش البيزنطيني
الذين عجزوا رغم تفوقهم البحري عن احتالل ال�ساحل الأفريقي ،لأن ه�ؤالء
املرابطني قد اهتموا بالفرو�سية والتدريب اجلهادي ،ولقد كان لفقهاء املالكية
دور ريادي من خالل هذه الأربطة يف وجه التيارات الفكرية واملذهبية،
وكانت هذه الربط هي املنطلق ملا كان عليه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
و�صحابته الكرام من عقيدة وعبادة و�إخال�ص ،لأنهم م�ؤمنون باهلل وبر�سالة
الإ�سالم و�أن التب�شري بدعوة الإ�سالم من �أهم واجباتهم ،فكانوا بعد �إكمال
فرتتهم يف الربط ويف فرتة ال�سلم يخرجون �إىل القبائل املجاورة لهدايتها
وترغيبها يف الإ�سالم(.)2
 .1رباط امل�ستنري:
�أقدم الرباطات و�أجمعها من الناحية الهند�سية وات�سع حتى �أ�صبح على
�شكل �صحن كبري وبداخله م�ساكن كثرية ،وبه طابقان يخ�ص�ص الأول للم�سجد
وقاعات الدر�س واالجتماعات و�إعداد الطعام اليومي الذي يتناوله املرابطون
و�أهل الرباط ،كما يخ�ص�ص الطابق الثاين للحرا�سة والعبادة واخللوة ،ويف
العادة يتوىل الرباط �شيخ من �أهل التقوى والورع وال�صالح ،وهو الذي
يتوىل تنظيم الأمور داخل الرباط وتوجد بداخل هذا الرباط �أي�ضاً قباب
 -1تقي الدين �أحمد بن علي ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثارب.ت .ط،ج�،2ص.412:
 -2عماد �أحمد اجلوهري،درا�سات يف فل�سفة التاريخ،ب.ت.ط� ،ص.159:
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عاليةتنزل بداخلها الن�ساء واملرابطات ،وبداخله م�سجد ال يخلو من ال�شيوخ
وظهر بهذا الرباط زهاد على النمط املعروف يف العامل الإ�سالمي(.)1
 .2رباط الفتح:
بناه املن�صور �أبو يعقوب يو�سف عبد امل�ؤمن ،و�أن املن�صور عندما مر
ب�سال متوجهاً �إىل الأندل�س لغزوة الأرك �أمر ببناء عدة مبانٍ �أثرية منها مدينة
الرباط(رباط الفتح) ،و�أن هذا ال�شروع يف بناء مدينة الفتح مل يتم �إالَّ بعد
�شهرين من االنت�صار يف معركة الأرك وكان ينفق على م�شروع البناء من خُ م�س
الغنائم ومن بيت مال امل�سلمني ،وكان رباط الفتح كامل التح�صني براً وبحراً،
وقد �أورد احل�سن الوزان و�صفاً كام ًال لعمران رباط مدينة الفتح ملا يحتويه
من امل�ساجد واملدار�س والق�صور والدور واملنازل ،وكان هدف املن�صور من
رباط الفتح �إيجاد مدينة عظيمة ي�أوي �إليها �أهل الأندل�س وي�ؤ�س�سون بها ح�ضارة
�أندل�سية و�أ�سطو ًال بحرياُ تردد �صدى �أعماله القِر�صانية يف العامل الإ�سالمي
والأفريقي ب�صفة خا�صة كما كان يهدف املن�صور �إىل �إثبات قاعدة ع�سكرية
جهادية على ال�شاطئ اجلنوبي للبحر ،وكان هدفه �أي�ضاً اجلهاد يف �سبيل اهلل
بالأندل�س وت�سهيل �أ�سبابه على املجاهدين مبا يحتاجونه من رجال وعتاد وقد
قام رباط الفتح بواجبه اجلهادي الذي �شيد من �أجله خري قيام(.)2
 .3رباط �سو�سه:
بناه الأمري زيادة اهلل بن الأغلب يف عام 206هـ والهدف من بنائه
اخلوف من غارات الروم على ال�سواحل التون�سية ،ومن جهة �أخرى ا�ستعداده
الدائم للجهاد يف �صقلية وهو �أكرب حافز دفع( )3الأغالبة لإقامة هذا الرباط،
ورباط �سو�سة من �أهم الرباطات يف ع�صر الأغالبة ،وهو �شبيه برباط املن�ستري
تطور هذا الرباط وكانت الرباطات يف عهد الأغالبة �شبيهة بالق�صور ،و�سمى
رباط ال�سو�سة بق�صر الرباط وهو من �أجمل ق�صور الرباط يف �أفريقيا ،وهذه
 -1ابن ب�شكوال �أبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك ،ال�صلة يف تاريخ �أئمة الأندل�س ،القاهرة 1966م�،ص.130:
 -2ابن ر�سته ،كتاب الأعالق النف�سية،ب.ت.ط .ح�،7ص.118:
�	-3أبو يعقوب ال�شاذيل املعروف بابن الزيات ،الت�شوق �إىل رجال الت�صوف ،ب.ت.ط� ،ص.260:
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الرباطات يف عهد الأغالبة كانت مليئة باملرابطني ما بني �أفراد يدفعهم التقى
والورع �إىل التطوع واجلهاد يف �سبيل اهلل وحاميات ر�سمية ولقد كان لرباط
�سو�سة دور رائد يف عملية الغزو البحرية التي قام بها العرب من وراء البحار
وهي فتح �صقلية و�إيطاليا(.)1
.4رباط وجاج بن زلواللمطي:
�شيد هذا الرباط يف منطقة ال�سو�س الأق�صى وهو عبارة عن دار �سماها
دار املرابطني لطلبة العلم وقراءة القر�آن الكرمي ،والهدف من بناء هذا الرباط
وهو ن�شر الإ�سالم وت�صحيح م�ساره يف منطقة تفتقر للعلم واملعرفة ،وكان
لفقهاء القريوان �صلة وثيقة بهذا الرباط وكان مو�ضعه يف البالد املعامرة
بالقرب من مناطق ال�شيعة البجلية وكان هدف هذا الرباط حت�صني �أهايل
املنطقة �ضد انت�صار املذهب ال�شيعي(.)2
.5رباط �شاكر:
�أقيم هذا الرباط بالقرب من مدينة مراك�ش،وال يزال الأهايل يحفظون
هذا اال�سم ويعتقدون �أنه من �أ�صحاب عقبة بن نافع ،ويقال �إن الذي بناه يعلي
ابن م�صلني الرجراجي ليكون رباطاً على كفار براغواطة(.)3
.6رباط املرية:
كان النواة العمرانية ملدينة املرية ،وكان النا�س يرابطون فيه حلماية مدينة
بجانة من غارات النورمانديني،وقد كانت املرية من املدن املهمة لذلك �أحيطت
ب�سل�سلة من الرباطات ال�ساحلية حلمايتها من �أي عدوان خارجي باعتبارها
قاعدة الأ�سطول الأندل�سي(.)4وقد تواىل انت�شار الأربطة يف املدن الإ�سالمية و
�أوقف اخلليفة العبا�سي امل�ستع�صم باهلل دار ال�شط املجاورة لدار امللك ببغداد
عام 625م رباطاً للن�ساء املحتاجات ،ويف دم�شق �أن�ش�أت فاطمة الأيوبية عام
650هـ1225/م رباطاً للن�ساء الفقريات وكذلك كرثت �أربطة الن�ساء يف
�	-1أحمد خمتار العبادي ،درا�سات يف تاريخ الغرب والأنديل2000،م�،ص.245:
 -2كعب القا�ضي حممود  ،مرجع �سابق�،ص.130:
 -3حممد مناحي ،احلدود الإ�سالمية والبيزنطية ،ب.ت.ط ،ج�،3ص.126:
 -4البكري �أبو عبد اهلل  ،م�صدر �سابق�،ص.136:
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مدينتي القاهرة والف�سطاط ،وكذلك مدينة ف�أ�س ظهرت بها العديد من الأربطة
اخلا�صة برعاية الن�ساء وحتدث عن الأربطة يف القاهرة م�ؤرخ م�صر الإ�سالمي
املقريزي ويذكر �أنها كانت على هيئة ما كان عليه بيوت �أزواج النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وحتدث عن الرباط البغدادية يف م�صر ،وهو رباط تودع فيه
الن�ساء الالئي طلقن �أو ُهجرن حتى يتزوجن �أو يرجعن �إىل �أزواجهن ،وفيه
رعاية لهن ومواظبة على وظائف العبادة(.)1
وعليه فقد �أدت هذه الأربطة كل �أدوارها يف الدولة الإ�سالمية،
و�أ�سهمت يف ت�أمني احلدود الإ�سالمية ويف حماية الدين الإ�سالمي من كيد
الأعداء ،وبالرغم من ذلك مل تتطرق امل�صادر واملراجع التاريخية بال�شرح
الوايف لدور الأربطة.
املبحث اخلام�س
النتائـــج والتو�صيـــات
يف خامتة هذا البحث تورد الباحثة النتائج والتو�صيات الآتية:
النتائـــج
� .1أهل الرباطات هم الذين حملوا لواء املقاومة ال�سنية وهم الذين دكوا
�صرح ال�شيعة يف �أفريقيا واملغرب.
	.2اهتمت هذه الأربطة بالناحية العلمية ،حيث �أخذت تعاليم الإ�سالم تنت�شر
من خاللها،وكانت هذه الرباطات هي املنطلق ملا كان عليه الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه.
� .3ساعدت الأربطة على تكوين طبقة من امل�صلحةين الذين كر�سوا حياتهم
للجهاد �ضد الروم و�أعداء الإ�سالم ب�صفة عامة ،والدليل على ذلك �أن
�أ�سد الفرات م�صنف الأ�سدية يف الفقه على مذهب الإمام مالك كان
قائداً للحملة البحرية على �صقلية.
 -1املقريزي تقي الدين �أحمد بن علي  ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار ،ب.ت،ط،ج�،2ص:
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التو�صيـــات
� .1إن الإ�سالم يف عهده الأول �أقام دولة جديدة بهذه القوة التي بهرت
جميع �أعداء الإ�سالم و�أخ�ضعت الدول املجاورة كالفر�س والروم.
	.2البد للأمة الإ�سالمية من بناء الرجال وتن�شئتهم على حب العقيدة
الرا�سخة واجلهاد يف �سبيل اهلل.
� .3إن الإ�سالم قد حر�ص كل احلر�ص على �أن يظهر امل�سلمون �أمام الأعداء
وهم يف كامل القوة والعزة ،وهذا ما ظهر به امل�سلمون بعد �صلح احلديبية
وقال امل�شركون عنهم حطمتهم حمى يرثب.
 .4واجب امل�سلمني �أن يحر�صوا على اجلهاد باملال والنف�س و�أن يرابطوا يف
�سبيل العقيدة وحماية الوطن كما �أن واجبهم �أن يعدو العدة الكافية
لأعداء الإ�سالم.
امل�صــادر واملراجــع

امل�صــــادر:
	.1القر�آن الكرمي .
	.2ال�سنة النبوية ال�شريفة.
املراجــــع:
	.1ابن �أبي زمنني ،كتاب قدوة الغازي ،خمطوطة عن �أحمد العبادي
درا�سات يف تاريخ املغرب العربي ،بدون تاريخ طبع.
	.2ابن ب�شكوال �أبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك ،ال�صلة يف تاريخ �أئمة
الأندل�س ،القاهرة 1966م
	.3ابن ر�سته� ،أبو علي �أحمد بن عمر ،كتاب الأعالق النفي�سة  ،بدون تاريخ
طبع ،جزء الأول..
	.4ابن عذارى املراك�شي ،البيان املغرب ،اجلزء الثاين1983،م.
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	.5ابن قدامة املقد�سي ،دار �إحياء الرتاث العربي بدون تاريخ طبع..
� .6أبو العبا�س �أحمد بن حممد الرقيق ،تاريخ �أفريقيا واملغرب،
1414هـ1994/م.
� .7أبو يعقوب ال�شاذيل املعروف بابن الزيات ،الت�شوق �إىل رجال الت�صوف،
بدون تاريخ طبع.
� .8أحمد العبادي،درا�سات يف تاريخ املغرب والأندل�س  ،القاهرة،دون
تريخ طبع.
 .9الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق واخرتاق الآفاق ،بدون تاريخ طبع ،اجلزء اخلام�س.
	.10الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل ال�شيباين ،م�سند الإمام �أحمد.
	.11الإمام العالمة ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �إحياء الرتاث العربي.
	.12الإمام م�سلم ،ال�صحيح ،كتاب الإمارة باب ف�ضل اجلهاد والرباط.
	.13البكري �أبو عبد اهلل بن عبد العزيز املغربي ،ذكرى بالد �أفريقيا و املغرب
من كتاب امل�سالك واملمالك ،اجلزائر 1911م.
	.14اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،مكتبة لبنان ،دار الن�شر،املطبعة
الأوىل2004 ،م .
	.15ال�سيد عبد العزيز �سامل ،ال�شام تاريخها و�آثارها يف الع�صر الإ�سالمي،
طرابل�س ،جملة الآداب1962م
	.16ابن ب�شكوال �أبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك ،ال�صلة يف تاريخ �أئمة
الأندل�س ،القاهرة 1966م.130
	.17ابن ع�ساكر تاريخ مدينة دم�شق ،خمطوط رقم ،2ترجمة كرمية بنت
احل�سحا�س احلزنية الدم�شقية ،الرتبية الثقافية العربية الإ�سالمية يف
ال�شام واجلزائر ،خالل القرون الثالثة الأوىل للهجرة ،دار احلاليني
بريوت1980م.
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 .18ح�سن �أحمد حممود ،دولة املرابطون ودور العرب يف ن�شر احل�ضارة يف
غرب �أفريقيا بدون تاريخ طبع.
� .19سعد زغلول عبد احلميد ،تاريخ املغرب العربي الكبري ،اجلزء الثاين،
بدون تاريخ طبع.
 .20عبد العزيز �سامل ،تاريخ الإ�سكندرية وح�ضارتها يف الع�صر الإ�سالمي،
الإ�سكندرية 1982م.
 .21عماد �أحمد اجلوهري ،درا�سات يف فل�سفة التاريخ ،بدون تاريخ طبع .
 .22كعت القا�ضي حممود كعت ،تاريخ الفتائي يف �أخبار البلدان واجليو�ش
و�أكابر النا�س،طبعة باري�س1981،م.
 .23كمال الدين حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي،فتح القدير،ج،5بدون تاريخ
طبع.
 .24حممد �إبراهيم الفيومي ،تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية يف املغرب والأندل�س،
دار اجليل ،بدون تاريخ طبع .
 .25حممد بن �إ�سماعيل بن عبد اهلل البخاري � ،صحيح البخاري ،باب ف�ضل
رباط يوم يف �سبيل اهلل  ،بدون تاريخ طبع.
 .26حممد توفيق بليغ ،ن�ش�أة الرباط وتطوره و�أهمية املرابطة يف تاريخ
امل�سلمني ،مقال يف درا�سات تاريخية و�أثرية من مطبوعات جمعية الآثار
بالإ�سكندرية العدد الثاين 1968م.
 .27حممد فتحي ،احلدود الإ�سالمية والبيزنطية اجلزء الثالث بدون تاريخ
طبع.
	.28املقريزي تقي الدين �أحمد بن علي  ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط
والآثار ،اجلزء الثاين بدون تاريخ طبع.
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فلسفة األركان التعليمية يف بناء شخصية الطفل
د .ابراهيم ال�صادق �سامل()1

امل�ستخل�ص
هدف البحث �إىل التعرف على الأركان التعليمية الالزم توفرها يف
ريا�ض الأطفال لتكوين �شخ�صية متكاملة للطفل لتحقيق النمو ال�شامل.
• اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي:
	اعد الباحث ا �ستبانة �شملت على �سبع حماور هي الأركان التي يرى
الباحث لزوم توافرها يف ريا�ض الأطفال ثم طرحها على معلمات ع�شرين
رو�ضة وعددهم �ستون معلمة متت الإجابة عليها مت التحليل للبيانات بوا�سطة
برنامج احلزم الإح�صائية لتحليل العلوم االجتماعية (.)spss
• تو�صل الباحث �إىل:
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمات على �أن
الأركان التعليمية تعمل على بناء �شخ�صية الطفل على رغم اختالفهم من
حيث امل�ؤهل ،عدد �سنوات اخلربة ،عدد الدورات التدريبية التي تلقيناها.
�أي هناك �إجماع على لزوم توافر هذه الأركان يف ريا�ض الأطفال.
• �أو�صى الباحث على:
	االهتمام بت�شييد الرو�ضة وفقاً ملوا�صفات اجلودة ال�شاملة لهيئة الأركانالتعليمية اجلديدة من املواد املواكبة حلياة الطفل.
 ت�أهيل وتدريب معلمات الريا�ض وقبول احلد الأدنى للتوظيف بكالوريو�سريا�ض الأطفال.
 �إدراج ركن اخللوة �ضمن الأركان التعليمية لتلقي ق�صار ال�سور من القر�آنالكرمي بعد �سن اخلام�سة.
 -1ا�ستاذ فل�سفة الرتبية امل�شارك – جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم -ال�سودان.
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املبحث الأول
الإطار العام للبحث

املقدمة:
ُعد مرحلة الطفولة من �أهم املراحل الإمنائية يف حياة الفرد ففيها تت�شكل
ت ُّ
�شخ�صية الفرد .وقد �أ�شار العديد من علماء النف�س �إىل �أهمية اخلم�س �سنوات
الأوىل يف حياة الطفل حيث �أنها مرحلة الأ�سا�س لبناء �شخ�صيته.
"لقد ذكر بلوم �إن  %20من النموالفعلي يتم ال�سنة الأوىل من عمر
الطفل"
لذلك البد �أن ينتج العديد من الأن�شطة املرنة التي ت�ساعد الطفل
على فهم العالقات بني الظواهر املاثلة �أمامه والو�صول �إىل معنى املعلومات
واكت�ساب املهارات لكي يكون �أكرث قدرة ي�سمح له با�ستخدام معلوماته ب�شكل
جيد ور�ؤية �أكرث تخيلية وابتكارية.
امل�شكلة :
�إن عملية بناء �شخ�صية الطفل ب�صورة متكاملة يتم من خالل �إتاحة
الفر�صة له للممار�سة والتجريب واملالحظة والن�شاط وامل�شاركة للآخرين
�سواء ب�شكل فردي �أو جماعي .
وتكمن م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�سي التايل :ماهي الأدوات
والو�سائل التي ي�ستطيع بها الطفل �أن يكت�شف ذاته ويبني قدراته ويك�شف مواهبه
ويظهر براعته ؟وتتفرع منه الأ�سئلة التالية:
 ماهي املحتويات لتلك الأدوات؟ ماهي الأهداف التي حتققها تلك الأدوات؟ ماهي ال�سمة ال�شخ�صية التي تك�سب من تلك الأدوات؟} {292جملة ت�أ�صيل العلوم

الأهداف:
هدف البحث �إىل :
	التعرف على الأركان التعليمية الالزم توافرها يف الريا�ض لتكوين �شخ�صيةمتكاملة للطفل.
 مدى توفري هذه الأركان املعلومات التي ت�ساعده يف اكت�ساب املهارات. مدى توفري هذه الأركان املعلومات التي ت�ساعد يف تكوين الت�صوراتال�صحيحة.
 مدى توفري هذه الأركان املعلومات التي ت�ساعد على االبتكار.الأهمية:
تت�ضح �أهمية هذا البحث من خالل الأتي:
 بناء ريا�ض حتقق النمو ال�شامل. جلب �أدوات وخامات ت�ساعد الطفل على ت�أدية الن�شاط بفاعلية . و�ضع معايري للأركان التعليمية . تقومي الريا�ض تقومياً علمياً ي�ستند على الإيفاء بحاجيات الطفل.منهج البحث:
	املنهج الو�صفي التحليلي القائم على و�صف احلاجيات ومدى حتقق
�أهدافها.
فرو�ض البحث:
 -1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمات الرو�ضة على �أن الأركان
التعليمة ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل ،من حيث امل�ؤهل العلمي
 -2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمات الرو�ضة على �أن الأركان
التعليمية ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل ،من حيث عدد �سنوات عمره.
 -3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمات الرو�ضة على ان الأركان
التعليمية ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل من حيث عدد الدورات
التدريبية.
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�أدوات البحث :
	اال�ستبيان
حدودالبحث:
املكانية  :حملية مدين الكربى � -شرق
الزمانية :عام 2016م.
الب�رشية :معلمات ريا�ض الأطفال
م�صطلحات البحث:
الركن التعليمي  :هي مواقع داخل الرو�ضة ملمار�سة الن�شاط بحرية ودون
�إزعاج للآخرين .
ريا�ض الأطفال  :هي امل�ؤ�س�سات اخلا�صة برتبية الطفل من الثالثة وحتى ال�ساد�سة.
والتي ترقى بالطفل من جميع جوانب منوه وتقوم له العديد من الأن�شطة
املتنوعة وتك�سبه الكثري من املفاهيم واملعلومات التي تتالءم مع حاجيات هذه
املرحلة (منان عبدالغني2003م).
الفل�سفة  :كلمة يونانية تتكون من  philoحب  sophyاحلكمة هي حب
احلكمة.
ا�صطالح ًا  :هي فقه تربوي ي�ستهدف تو�ضيح املقا�صد والغايات النهائية للرتبية
وتو�ضيح طرق البحث والرتبية املو�صلة �إىل هذه املقا�صد وتو�ضيح املعايري
التي يحكم بها على هذه الق�ضايا كلها(.ماجد عر�سان الكيالين2002م).
الدرا�سات ال�سابقة :
ح�سب علم الباحث مل يجد درا�سة �سابقة يف هذا املو�ضوع خا�صة
(الأركان التعليمية يف ريا�ض الأطفال)
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املبحث الثاين
فل�سفة ريا�ض الأطفال
املطلب الأول
�أهمية مرحلة ماقبل املدر�سة
ُعد مرحلة الطفولة من �أهم املراحل الإمنائية يف حياة الفرد ففيها تت�شكل
ت ُّ
�شخ�صية الفرد .لذلك �أ�شار الرتبويون ب�أهمية االهتمام بها.
تكمن �أهمية تلك املرحلة فيما متثله من قاعدة �أ�سا�سية لرتبية وتعليم
و�إعداد الطفل للم�ستقبل .وقد �أ�شار العديد من علماء النف�س على �أهمية
اخلم�س �سنوات الأوىل يف حياة الطفل حيث �أنها مرحلة ...يكت�سب فيهاالطفل
العديد من اخلربات واملهارات والقيم والعادات واملفاهيم التي ت�ساعده على
التفاعل مع البيئة بكفاءة وفعالية وقد �أ�شار فرويد رائد مدر�سة التحليل النف�سي
على �أهمية تلك املرحلة م�ؤكداً �أنه ل(المل�صاب يف الر�شد بدون امل�صاب يف
الطفولة) فرويد...
�أي �أن جميع اال�ضطرابات التي تظهر يف الر�شد �إمنا لها جذور يف
مرحلة الطفولة.
ذكر بلوم �أن  %20من النمو العقلي للطفل يتم يف ال�سنة الأوىل من
عمره و�أن  %50من منوه العقلي يتم يف عمر�أربع �سنوات .و�أن  %80من منوه
العقلي يتكامل يف عمر ثمان �سنوات و�أن  %92من منوه العقلي يتم يف عمر
�13سنة .ومن هنا نالحظ �أن �أكرث من ن�صف النمو العقلي للطفل يتم قبل �أن
يتجاوز اخلام�سة من عمره .
وقد ذكر جان بياجيه �أن الذكاء لدى الفرد مير مبراحل و�أن طفل الرو�ضة
مير مبرحلة الذكاء احلد�سي منعمر � 7-3سنوات وقد �أ�شارت نتائج الأبحاث
الرتبوية �إىل �أن حرمان الطفل يف ال�سنوات الأوىل املعربات البيئية والثقافية
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الي�ساعد الطفل على التعلم ب�سهولة يف املرحلة االبتدائية(هدى النا�شف
.)1997
من كل ذلك جند �أهمية اعتبار هذه املرحلة لذاتها و�أ�سا�سية لتلبية
حاجات الأطفال من عمر � 6-3سنوات وم�ساعدتهم على حتقيق ذاتهم وتنمية
قدراتهم �إىل �أق�صى مات�سمح به �إمكاناتهم وا�ستعداداتهم.
املطلب الثاين
فل�سفة حمددة لريا�ض الأطفال
تعنى الفل�سفة بدرو�س بدايات الأمور ونهاياتها وبدرو�س العالقات
واالرتباطات بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان وبني الإن�سان والكون وبني الإن�سان
وخالقه والكون لتج�سد معنى ال�شمول والتوحيد والتطور الذي يدعو �إىل
الت�سامي واالرتفاع بالإن�سان �إىل املثل الأعلى.
ون�صو�ص القر�آن الكرمي ت�شمل كل ذلك .والتحديد لفل�سفة تربوية من
هذا امل�صدر ي�ساعد على �إعطاء عمقاً فكرياً يربطه بالعوامل الروحية واالجتماعية
َ
والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية قال تعاىل}إَِّنَه َ
ـذاالُْقْر َ
ِيلَِّليِت ِهَي أْقَوُمَويَُبشُر
آنيِْهد
ِّ
لص َ
ِينيَْعَملُ َ
مْالُْؤمِنَِ
اتَأَّنهَلُْمَأْجراًَكبِرياً{ [الإ�سراء ]9 :والفل�سفة الإ�سالمية التي
ال ِ
نيالَّذَ
ون ا َّ حِ
نن�شدها لبناء �أطفالنا البد �أن تتوافر فيها مقومات و�شروط منها:
	-1االهتمام بالنمو ال�شامل املتكامل عقلياً و�إنفعالياً وج�سمياً واجتماعياً .
وذلك بتوفري �أن�شطة متوازنة مع ال�سن العمرية ت�ساعد الطفل على تعلم
املفاهيم واملهارات واالجتاهات وامليول وتراعى الفروق الفردية بني
الأطفال.
	-2الت�أكيد على توفر الو�سائل والأجهزة والأدوات التي ت�ساعد الطفل على
التعلم وتنمي لديه االبتكار واالكت�شاف.
	-3الت�أكيد على دور الطفل يف عملية التعلم وعلى فاعليته من خالل الن�شاط
الذاتي.
} {296جملة ت�أ�صيل العلوم

 -4توثيق ال�صلة بني الطفل والبيئة التي يعي�ش فيها من خالل منحه الفر�صة
للتجريب واالكت�شاف.
	-5الت�أكيد على االت�صال الوثيق بني الرو�ضة والبيت من �أجل م�ساعدة الطفل
على النموال�شامل و�إ�شراك الأ�سرة يف عمليات تخطيط وتنفيذ الربامج
الرتبوية .
 -6تنمية املهارات احلركية للطفل و�إطالق طاقته اجل�سمية وتوفري �أماكن �صحية
ملمار�سة اللعب.
 -7توفري الفر�ص للنمو االجتماعي واخللقي وتنمية املهارات التي ت�ساعد على
التفاعل مع الأ�سرة والأ�صدقاء داخل وخارج الرو�ضة االهتمام بالنمو
املعريف واللغوي من خالل توفري �أن�شطة متنوعة ت�ساعده على التفكري
والفهم مع تنوع طرق التدري�س امل�ستخدمة يف املواقف التعليمية.
 -8ت�شجيع الطفل ومنحه فر�صة لتحقيق ذاته وتنمية قدراته وا�ستعداداته
وم�ساعدته على تكوين �صورة ايجابية عن ذاته.
	-10االهتمام مبتابعة الطفل وتقوميه وا�ستخدام �أ�ساليب تقومي جيدة للحكم
على مدى التقدم الذي �أحرزه الطفل يف الرو�ضة (هالة فاروق �أحمد احلربي 2004م)
�ص.)107
� -11أن تكون مرنة قابلة للتعديل والتغيري والتطوير يف �ضوء ما يجد من
�أبحاث ودرا�سات يف املجاالت الرتبوية املختلفة وما يجد من اجتهادات
وتف�سريات �صائبة لأحكام الدين (عمر حممد التوم ال�شيباين 1988م �ص.)35
املطلب الثالث
�أهداف ريا�ض الأطفال
�إن �أهداف الرتبية يف ريا�ض الأطفال التنف�صل عن �أهداف الرتبية ب�شكل
عام ف�إذا كانت الرتبية تهدف �إىل بناء الإن�سان امل�صلحة يف نف�سه وامل�صلح لغريه
لي�سهم يف بناء �أمته ب�شخ�صية متكاملة (حممد قطب � 1998ص .)153
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ف�إن الهدف الرتبوي لريا�ض الأطفال يتمثل يف :
� -1صيانة فطرة الطفل يف ظروف طبيعية �سوية جلو الأ�سرة .
 -2رعاية منوه اخللقي والعقلي واجل�سمي .
 -3تكوين االجتاه الديني القائم على التوحيد املطابق للفطرة.
� -4أخذ الطفل ب�آداب ال�سلوك وتي�سري امت�صا�صه للف�ضائل الإ�سالمية
واالجتاهات امل�صلحةة بوجود �أ�سوة ح�سنة وقدوة جميبة.
� -5إيالف الطفل اجلو االجتماعي خارج الأ�سرة ونقله برفق من الذاتية
املركزية �إىل احلياة االجتماعية امل�شرتكة مع �أترابه.
	-6الوفاء بحاجيات الطفولة وتهذيبه يف غري تدليل.
 -7تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده العادات ال�صحيحة وتربية
حوا�سه ومترينه على ح�سن ا�ستخدامها.
 -8تزويده برثوة من التعبريات ال�صحيحة والأ�سا�سيات املي�سرة واملعلومات
املنا�سبة ل�سنه واملت�صلة مبا يحيط به.
	-9التيقظ حلماية الأطفال من الأخطار وعالج بوادر ال�سلوك غري ال�سوي
لديهم وح�سن املواجهة مل�شكالت الطفولة �(.أماين عبدالفتاح علي2004م �ص.)38
� -10إ�شعار الأطفال بالكفاءة يف التعامل مع بيئتهم بنجاح.
 -11تنمية قدراتهم على التحكم الذاتي.
� -12إيجاد معنى ملا ميرون به من خربات.وزيادةدافعياتهم للتعلم (عزة خليل عبد
الفتاح 1997م �ص.)112
املطلب الرابع
�أ�س�س بناء منهج ريا�ض الأطفال
تكمن �أهمية �أ�س�س بناء املناهج يف حتديد وجهتها ور�سم مالحمها
وجعل م�ضمونها ومكوناتها خادمة للطفل مالئمة خل�صائ�ص منوه ملبية حلاجاته
ومتطلباته جمتمعة .
} {298جملة ت�أ�صيل العلوم

ومن املعلوم يف بناء املناهج تقوم على �أ�س�س رباعية وهي الأ�سا�س
العقدي الفل�سفي  ،الأ�سا�س االجتماعي والأ�سا�س النف�سي والأ�سا�س املعريف
(ح�سن جعفر اخلليفة2010-م� ،ص.)48
من مناهج الرو�ضة :
�أ -املنهج الإمنائي:
هو ذلك املنهج الذي يتواءم مع خ�صائ�ص النمو لطفل الرو�ضة .
املالمح الأ�سا�سية للمنهج الإمنائي.وهي:
 -1يبنى وفق خ�صائ�ص الأطفال الإمنائية اجل�سمية والعقلية واالجتماعية
واالنفعالية .
	- 2الرغبة يف التعلم فطرية وموجودة لدى كل طفل وعلى املنهاج تغذية
هذه الرغبة وتوعيتها. .
	-3التعلم و�سيلة �إىل غايات �أخرى .
 -4يعمل على تنمية فهم الطفل لبيئته والتفاعل معها بكفاءة وفهم عميق .
	-5اللعب هو جوهر هذا املنهج .
	-6اللغة هي مركز الأن�شطة وت�شكل و�سيلة ات�صال للطفل مع الآخرين (�أ�سماء عبد
العال احلريى 1991 -م� ،ص.)30
ب -منهج الن�شاط:
	الن�شاط هنا يعني تهيئة مواقف تربوية تختار على �ضوء حاجات املتعلم
ت�ضمن �إقبال املتعلم على املوقف �إقبا ًال ذاتياً يحقق تفاع ًال كام ًال بني الطفل
واملوقف مما ي�ؤدي �إىل اكت�ساب مهارات وخربات جديدة ذات معنى له
وللعامل الذي يعي�ش فيه .
املالمح الأ�سا�سية ملنهج الن�شاط .
	-1ايجابية وفعالية الطفل فهو ن�شط ومالحظ وم�شارك ومناق�ش .
 -2ممار�سة الطفل للن�شاط ذات معنى يتم من خاللها اكت�ساب املعلومات
واملعارف .
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	-3ارتباط مواقف اخلربة والن�شاط بحاجات املجتمعالذي يعي�ش فيه.
عبدالفتاح /هالة فاروق2004 -م� ،ص .)104

(�أماين

املبحث الثالث
ا�ستخدام �أدوات اللعب والو�سائل وتنظيم الأركان التعليمية
يحقق ا�ستخدام الأدوات والو�سائل يف الرو�ضة �أهدافاً تربوية متنوعة

منها -:
 -1توفرللطفل فر�ص ممار�سة الأن�شطة ومنو حركي وج�سمي مما ي�ساعد
علىالنمو ال�سليم .
 -2ت�شجيع الطفل على تنميةعالقاته االجتماعية .
 -3متنح الطفل فر�صة لتنمية قدراته العقلية
 -4ت�ساعد الطفل على الإبداع واالبتكار واالكت�شاف و�إتاحة فر�ص التجريب
واملالحظة مما ي�ساعد على تكوين مفهوم ايجابي عن النف�س
 -5تتيح للطفل فر�ص للرتكيب والبناء مما ي�ساعد على تنفيذ تخيالته و�أفكاره
واكت�شاف الأخطاء بنف�سه .
 -6ت�ساعد على تدريب الطفل على ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت
 -7تتيح للطفل فر�ص لتكوين االجتاهات والقيم واملفاهيم ال�صحيحة تتيح للطفل
فر�ص الإ�شباع الدوافع لال�ستطالع واملعرفة (.عاطف را�شد 2003م �ص.)53
الأركان التعليمية التي يجب �إيجادها يف غرفة ال�صف :
�أو ًال  -الركن الفني :
ي�شكل �أهمية خا�صة يف :
	/1اكت�شاف الذات بالتعبري عما يجول يف خاطر الطفل من م�شاعر
واجتاهات.
} {300جملة ت�أ�صيل العلوم

	/2الإبداع والعمل والن�شاط.
	/3التقليد واملحاكاة والرغبة يف الإجناز .
	/4التدعيم والنقاء مع الآخرين .
�أدوات وخامات الركن :
يحتوي الركن على الأدوات التالية:
 /1طاولة يجل�س عليها �أربعة�أطفال .
� /2ألوان مائية .
 /3حوامل للر�سم ،مرايا .
 /4مق�صات .
�أهداف الركن :
 /1ت�ساعد مزاولة الن�شاط يف هذا الركن علي التعبري عما بداخل نف�سه من
م�شاعر واجتاهات نحو املحيطني به .
	/2اكت�ساب �سلوك لالعتماد علي الذات .
 /3يك�سب املثابرة والت�صميم علي االنتهاء من العمل الذي بد�أه .
 /4مينح الطفل الفر�صة ملزاولة العمل اجلماعي التعاوين .
 /5يكت�سب الطفل مهارات التفاعل االجتماعي .
 /6تنمية الناحية اجلمالية والتذوق الفني والإح�سا�س مب�شاعر اجلمال.
	/7اكت�ساب اجتاهات وعادات نحو النظافة وترتيب املكان من بعد االنتهاء
من العمل .
ثانياً  -ركن التعاي�ش الأ�رسي :
عد ركناً حيوياً لدي الطفل  ،الطفل من خالل ممار�سته للن�شاط ويعرب
يُ ُّ
عن اجتاهاته نحو الأ�سرة ويقلد ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف حياته وتعديل �سلوكياته
�إىل الإيجابية واملرغوبة اجتماعياً (.كرميان برير 1995م �ص.)85
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حمتويات هذا الركن :
يحتوي هذا الركن علي الآتي :
 /1عرائ�س ب�أحجام خمتلفة ومالب�س خا�صة بها .
� /2سرائر للعرائ�س وزجاجات �إر�ضاع .
 /3ثالجة وبوتاجاز  -غ�سيل مالب�س خمتلفة لتمثيل ال�شخ�صيات .
� /4أدوات طباخة ( مالعق  ،قدور � ،أكواب .)...
�أهداف الركن :
ي�ساعد علي تنمية واكت�ساب فر�ص الأتي:
	/1القيم واالجتاهات الأ�سرية .
� /2أهمية م�شاركة الآخرين .
	/3التدريب لتنظيم املنزل واال�ستعمال ال�صحيح للأدوات .
 /4متثيل دور ال�شخ�صيات التي لها دور يف املجتمع.
	/5العالقات الأ�سرية ودور كل فرد داخل الأ�سرة .
 /6معرفة قوانني اللعب وقواعد انتظار الدور يف اللعب.
ثالثاً  :ركن املكتبة :
تكمن حيوية هذا الركن يف التخيل ومنو الذاكرة واال�ستعداد الكت�ساب
مهارات اال�ستماع واحلديث والطالقة .
حمتويات ركن املكتبة :
يحتوي هذا الركن على الأتي:
	/1الق�ص�ص  -املجالت  -ال�صور  -الر�سومات
 /2كتب م�صورة عن احليوانات  ،الفواكه  ،الطعام  ،واملجموعات
الغذائية.
 /3طاولة �أربع كرا�سي � ،أرفف تو�ضع عليها الكتب .
} {302جملة ت�أ�صيل العلوم

�أهداف ركن املكتبة :
يهدف هذا الركن �إىل تنمية و�إ�شباع ما يلي:
	/1القدرة علي التعبري عن �أفكاره .
	/2اجتاهات �إيجابية نحو الكتب واملحافظةعليها .
	/3التعبري اللغوي والتتابع املنطقي للأفكار .
	/4القدرة علي التوا�صل الذهني لدىالطفل .
� /5إ�شباع دوافع الطفل نحو اال�ستطالع واملعرفة .
	/6احرتام حقوق الآخرين يف امل�شاركة بالكتب والتزام الهدوء .
 /7حتديد امليل نحو الكتب امل�ستفاد منها .
رابعاً  :ركن البناء والهدم:
ميثل هذا الركن م�صدر ال�سعادة وال�شعور بالإجناز واالعتماد علي
الذات والرغبة يف العمل التعاوين اجلماعي للطفل.
حمتويات الركن :
يحتوي هذا الركن على الأتي:
 /1جمموعة مكعبات خ�شبية �أو بال�ستيكية ب�أحجام خمتلفة و�أ�شكال متدرجة.
 /2قطع بال�ستيك ن�صنع منها العربات والبيوت واحليوانات .
 / 3طني ال�صل�صال لت�شكيل �أج�سام احليوانات وهياكل املباين.
�أهداف الركن :
يهدف هذا الركن �إىل حتقيق تنمية الأتي:
	/1القدرة علي التفكري والإبداع واالبتكار لدي الطفل .
 /2حا�سة اللم�س لدي الطفل .
� /3إتاحة الفر�صة لإدراك مفهوم الوزن واحلجم ب�شكل فعال .
� /4إ�شاعة الرغبة يف العمل والإجناز .
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خام�ساً  :ركن االكت�شاف:
ميثل هذا الركن م�صدر االهتمامات العلمية  ،فهو ي�شبع الف�ضول يف
التعرف علي البيئة من حوله ومالحظة خ�صائ�ص الأ�شياء و�إدراك �أوجه ال�شبه
واالختالف .
حمتويات الركن :
يحتوي هذا الركن على الأتي:
 /1حيوانات �أليفة .
 /2حو�ض لزرع النباتات .
� /3أنواع خمتلفة من البذور .
 /4طيور و�أقفا�ص � -أحوا�ض �سمك ب�أحجام خمتلفة .
� /5أوزان خمتلفة .
� /6إنبات طبيعية من احلجارة � -أ�صداف � -أوراق �شجر ....
�أهداف الركن:
يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للطفل للقيام بالتجارب وبالتعرف
وبامل�شاركة:
� /1إتاحة الفر�صة للطفل للقيام ببع�ض التجارب الب�سيطة .
� /2إتاحة الفر�صة للطفل للتعرف علي خوا�ص املواد وت�صنيف الأ�شياء
ومقارنتها.
� /3إتاحة الفر�صة للطفل للم�شاركة يف الإعمال اجلماعية .
 /4تعريف الطفل علي ما يوجد يف الطبيعة من حيوانات ونباتات .
 /5تنمية حب اال�ستطالع واملعرفة واال�ستك�شاف لدي الطفل .
 /6م�ساعدة الطفل يف التو�صل للإجابة عن الت�سا�ؤالت التي يطرحها .
} {304جملة ت�أ�صيل العلوم

�ساد�ساً  :ركن امل�سجد :
ميثل هذا الركن م�صدراً مهماً يف بناء �شخ�صية الطفل يف مده بالطاقة
الروحية التي ت�ساعده علي فهم وجود اهلل خالق الكون والأمور الدينية املتعلقة
بالعبادات والتعامل مع الآخرين .
حمتويات الركن :
من م�ستلزمات هذا الركن الأتي:
 /1مكان ف�سيح لل�صالة � -سجادة للإمام  -برو�ش .
 /2مقعد لو�ضع امل�صحف .
 /3ت�سجيل �أ�شرطة �صوتية � -سور ق�صرية � -أدعية � -آذان �.إقامة ال�صالة.
�أهداف الركن :
يهدف هذا الركن �إىل تعميق ال�شعور الديني يف خمتلف املجاالت
التعبدية والتعاملية يف تكوين الهوية الإ�سالمية .
 /1بناء الأ�سا�س العقدي الديني ب�أن اهلل هو خالق الكون .
	/2اتاحة الفر�صة للتعرف على دور الأنبياء وعلى ر�أ�سهم الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم.
� /3إتاحة الفر�صة ملمار�سة العبادات من ال�صالة  ،معرفة الو�ضوء.
� /4إتاحة الفر�صة للتعامل مع الآخرين وفقاً للتعاليم الدينية .
 /5م�ساعدة الطفل علي تكوين الهوية الإ�سالمية وفق مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية .
�سابعاً  :ركن التطابق والأحجام والركن الإدراكي:
ي�شكل هذا الركن م�صدراً للمتعة العقلية فهو ي�ساعد علي التفكري
والتجريب واملالحظة و�إدراك العالقات بني الإ�شكال والإحجام .
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مكونات الركن :
يحتوي علي جمموعة �صور مراحل من النمو واختالف الأ�شكال
 /1جمموعة �صور عن مراحل منو النبات  -بذرة � -إنبات بذرة  -تكوين
جذور.
 /2جمموعه من الأحاجي ب�أ�شكال و�أحجام خمتلفة متدرجة .
 /3جمموعة من اخلرز واخليوط ذات الألوان املختلفة .
�أهداف ركن الأحاجي :
يهدف هذا الركن �إىل حتقيق :
 /1تنمية املالحظة .
� /2إدراك العالقات بني الإ�شكال والأحجام .
 /3ممار�سة التجريب واالعتماد علي الذات يف التو�صل �إىل النتائج بنف�سه .
 /4تنمية ع�ضالت اليد ال�صغرى والت�آزر الفعلي الب�صري .
	/5امل�ساعدة علي ال�شعور والنجاح بالإجناز من خالل ممار�سة الأعمال (كرميان
حممد برير1995م �ص.)123
من متابعة حمتويات و�أهداف هذه الأركان املتنوعة واملتعددة جند
�أنها تعمل علي بناء �شخ�صية الطفل ب�صورة متكاملة وذلك من خالل �إتاحة
الفر�صة للطفل باملمار�سة والتجريب واملالحظة والن�شاط وامل�شاركة للآخرين
�سواء بال�شكل الفردي �أو اجلماعي مماي�ؤدي �إىل تنمية وتقوية روح التوا�صل
والتكافل االجتماعي ومن ثم الرتبية الوطنية بل للعامل الإ�سالمي .
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املبحث الرابع
الدرا�سة امليدانية
تتناول الدرا�سة يف هذا الف�صل �إجراءات الدرا�سة امليدانية التي
تت�ضمن حتديد جمتمع الدرا�سة  ،عينة الدرا�سة � ،أدوات الدرا�سة واملعاجلة
الإح�صائية.
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف علي �آراء معلمات ريا�ض الأطفال مبحلية
مدين الكربى حول دور الأركان التعليمية يف بناء �شخ�صية الطفل .
�أو ًال  :جمتمع الدرا�سة :
معلمات ريا�ض الأطفال مبحلية مدين الكربى
عدد الريا�ض احلكومية باملحلية  202رو�ضة .عدد املعلمات 606معلمة.
ثانياً  :عينة الدرا�سة:
اتخذ الباحث  %10من املجتمع ,فكان عددهن 60معلمة من  20رو�ضة
.ح�سب اجلدول ادناه:.
جدول رقم ( )1يبني توزيع العينة علي الوحدات.
عدد املعلمات
عدد الريا�ض
الوحـــــدة
15
5
�شرق مارجنان
12
4
و�سط
15
5
وحدة حنتوب
18
6
�شرق الواحة
60
20
املجموع
(امل�صدر التعليم قبل املدر�سة مبحلية مدين الكربى)
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ثالثاً � :أداة البحث اال�ستبانة:
عدد اال�ستبيانات التي وزعت =  60ا�ستبانة
=  10ا�ستبانات
			
عدد التالف
	اال�ستبيانات التي ا�ستخدمت = 	50ا�ستبانة
�أداة البحث :
	اال�ستبانة
البيانات الأولية :
	امل�ؤهل  ،اخلربة  ،التدريب
حماور الإ�ستبانة :
تكونت الإ�ستبانة من �سبعة حماور وهي االركان التالية:
	الفني  ،التعاي�ش الأ�سري  ،البناء والهدم  ،االكت�شاف  ،امل�سجد ،
التطابق والأحاجي .
يتكون كل جمال من خم�سة عبارات .املدي لكل عبارة من خم�س ،ممتاز
 ،جيد جداً  ،جيد  ،و�سط � ،ضعيف بعد التحيكم ا�ستقرت الإ�ستبانة علي ماهي
عليه مع التعديل يف بع�ض العبارات من حيث ال�صيغة وحذف الكلمات.
�صدق اال�ستبيان:
�أو ً
ال :ال�صدق البنائي Structure Validity
عد ال�صدق البنائي �أحد مقايي�س �صدق الأداة الذي يقي�س مدى حتقق
يُ ُّ
الأهداف التي تريد الأداة الو�صول �إليها ،ويبني مدي ارتباط كل حمور من
حماور الدرا�سة بالدرجة الكلية لفقرات الإ�ستبانة.
يبني جدول (� )2أن جميع معامالت االرتباط يف جميع جماالت
عد جميع
اال�ستبانة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جماالت اال�ستبانة �صادقة ملا و�ضع لقيا�سه.
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جدول ( :)2معامل االرتباط بني كل درجة وكل جمال من جماالت اال�ستبانة
والدرجة الكلية لال�ستبانة
معامل ا�سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية
الرقم املحور
0.000
0.589
 .1الركن الفني
0.000
 .2ركن التعاي�ش الأ�سري 0.591
0.000
0.798
 .3ركن املكتبة
0.000
0.800
 .4ركن البناء والهدم
0.000
0.726
 .5ركن اال�ستك�شاف
0.000
0.755
 .6ركن امل�سجد
0.000
 .7ركن التطابق والأحاجي 0.680
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.01

ثانياً� :صدق االت�ساق الداخلي:
يو�ضح جدول ( )2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالأول
والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند
عد املحور �صادق ملا و�ضع لقيا�سه.
م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول (: )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الأول
والدرجة الكلية للمحور
م معامل �سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية ()Sig
0.000
0.494 1
0.000
0.551 2
0.012
0.319 3
0.000
0.568 4
0.000
0.673 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.05
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يو�ضح جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املجال
الثاين والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة
عد املحور �صادق ملا و�ضع لقيا�سه.
عند م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول (: )4معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثاين
والدرجة الكلية للمحور
م معامال�سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية ()Sig
0.000
0.502 1
0.012
0.175 2
0.000
0.690 3
0.000
0.753 4
0.000
0.465 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة α=0.05

يو�ضح جدول ( )4معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالثالث
والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند
عد املجال �صادق ملا و�ضع لقيا�سه.
م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول (: )5معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالثالث
والدرجة الكلية للمحور
م معامل ا�سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية ()Sig
0.000
0.591 1
0.000
0.736 2
0.000
0.757 3
0.000
0.648 4
0.000
0.737 5
االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.05
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يو�ضح جدول ( )5معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالرابع
والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند
عد املجال �صادق ملا و�ضع لقيا�سه.
م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول ( : )6معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالرابع
والدرجة الكلية للمحور
م معامل ا�سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية ()Sig
0.000
0.679 1
0.000
0.499 2
0.000
0.584 3
0.000
0.706 4
0.000
0.684 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.05

يو�ضح جدول ( )6معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحوراخلام�س
والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند
عد املجال �صادق ملا و�ضع لقيا�سه.
م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول ( : )7معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحوراخلام�س
والدرجة الكلية للمحور
القيمة االحتمالية ()Sig
م معامل ا�سبريمان لالرتباط
0.000
0.544 1
0.000
0.596 2
0.000
0.702 3
0.000
0.698 4
0.000
0.650 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.05
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يو�ضح جدول ( )7معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورال�ساد�س
والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند
عد املجال �صادق ملا و�ضع لقيا�سه
م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
جدول ( : )8معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورال�ساد�س
والدرجة الكلية للمحور
القيمة االحتمالية ()Sig
م معامل ا�سبريمان لالرتباط
0.000
0.695 1
0.000
0.721 2
0.000
0.767 3
0.000
0.625 4
0.000
0.653 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة α=0.05

يو�ضح جدول ( )8معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات
املحورال�سابع والدرجة الكلية للمحور  ،والذي يبني �أن معامالت االرتباط
عد املجال �صادق ملا و�ضع
املبينة دالة عند م�ستوى معنوية  α= 0.05وبذلك يُ ُّ
لقيا�سه.
جدول ( : )9معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورال�سابع والدرجة
الكلية للمحور
م معامل ا�سبريمان لالرتباط القيمة االحتمالية ()Sig
0.000
0.529 1
0.000
0.670 2
0.000
0.557 3
0.000
0.588 4
0.000
0.551 5
* االرتباط دال �إح�صائياً عند م�ستوى داللة .α=0.05
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ثبات اال�ستبانة :Reliability
يق�صد بثبات اال�ستبانة �أن تعطي هذه اال�ستبانة نف�س النتيجة لو مت �إعادة
توزيع اال�ستبانة �أكرث من مرة حتت نف�س الظروف وال�شروط� ،أو بعبارة �أخرى
�أن ثبات اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج اال�ستبانة وعدم تغيريها ب�شكل
كبري فيما لو مت �إعادة توزيعها على �أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية
معينة .وقد حتقق الباحث من ثبات ا�ستبانة الدرا�سة من خالل طريقة معامل
�ألفا كرونباخ وذلك كما يلي:
معامل �ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
	ا�ستخدم الباحث طريقة �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات اال�ستبانة ،وكانت
النتائج كما هي مبينة يف جدول ()10يو�ضح نتائج اختبار �ألفا كرونباخ لقيا�س
ثبات اال�ستبانة.
جدول رقم( :)10يو�ضح نتائج اختبار �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات الإ�ستبانة
عدد العبارات قيمة �ألفا كرونباخ
املحاور
الرقم
0.555
5
الركن الفني
.1
0.569
ركن التعاي�ش الأ�سري 5
.2
0.745
5
ركن املكتبة
.3
0.698
5
ركن البناء والهدم
.4
0.702
5
ركن اال�ستك�شاف
.5
0.813
5
ركن امل�سجد
.6
0.609
ركن التطابق والأحاجي 5
.7
0.903
35
املقيا�س ككل
يت�ضح من النتائج يف جدول (� )10أن قيمة معامل �ألفا كرونباخ كانت
مرتفعة لكل جمال وترتاوح بني ( ) 0.813 , 0.555لكل جمال من جماالت
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اال�ستبانة .كذلك كانت قيمة معامل �ألفا جلميع فقرات اال�ستبانة كانت ()0.903
وهذا يعنى �أن معامل الثبات مرتفع،وتكون اال�ستبانة يف �صورتها النهائية كما
هي يف امللحق ( )11قابلة للتوزيع .وبذلك يكون الباحث قد ت�أكد من �صدق
وثبات ا�ستبانةالدرا�سة مما يجعله على ثقة تامة ب�صحة اال�ستبانة و�صالحيتها
لتحليل النتائج والإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة.
املبحث اخلام�س
مناق�شة وحتليل النتائج وتف�سريها

الفر�ض الأول:
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني معلمات الرو�ضة على �أن الأركان
التعليمية ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل من حيث امل�ؤهل.
جند �أن فل�سفة الأركان التعليمية يف بناء �شخ�صية الطفل حتتوي على �سبعة
حماور عليه �سنحقق هذا الفر�ض يف جميع املحاور كاالتي:
النتيجــــة

جمموع درجة متو�سطات قيمة القيمة
املحاور
املربعات احلرية املربعات (ف) االحتمالية
ال توجد فروق
الركن الفني بني املجموعات 2.181 2 4.361
داخل املجموعات  0.580 0.552 3.951 47 185.719ذات داللة
49 190.080
املجموع
�إح�صائية
ال توجد فروق
ركن التعاي�ش بني املجموعات 3.194 2 6.389
الأ�رسي داخل املجموعات  0.369 1.017 3.141 47 147.611ذات داللة
49 154.000
املجموع
�إح�صائية
ال توجد فروق
ركن املكتبة بني املجموعات 3.209 2 6.417
داخل املجموعات  0.546 0.613 5.238 47 246.163ذات داللة
49 252.580
املجموع
�إح�صائية
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ركن البناء والهدم
ركن
اال�ستك�شاف
ركن امل�سجد
ركن التطابق
والأحاجي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

6.324
309.596
315.920
1.128
175.052
176.180
16.959
237.541
254.500
4.550
144.830
149.380

2
47
49
2
47
49
2
47
49
2
47
49

3.162
6.587

0.622 0.480

564.

0.860 0151 3.725
8.480
5.054

0.198 1.678

2.275

0.483 0.738 3.081

ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية

من اجلدول �أعاله جند انه التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع
املحاور من حيث امل�ؤهل .وتف�سري الباحث لتلك النتيجة�أن جميع املعلمات
على خمتلف م�ؤهالتهم يتفقون يف �أن الأركان تعمل على بناء �شخ�صية
الطفل ون�ستهل من ذلك �أن الأركان البد �أن تكون مكون �أ�سا�سي يف برامج
الرو�ضة.
الفر�ض الثاين:
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء معلمات الرو�ضة على
�أن الأركان التعليمية ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل من حيث عدد �سنوات
اخلربة.
	جند �أن فل�سفة الأركان التعليمية يف بناء �شخ�صية الطفل حتتوي على
�سبعة حماور عليه �سنحقق هذا الفر�ض يف جميع املحاور كالآتي:
املحاور

عدد �سنوات اخلربة العدد الو�سط االنحراف قيمة (ت) درجة القيمة
احلرية االحتمالية
احل�سابي املعياري

النتيجة
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الركن الفني �أقل من � 5سنوات
�أقل من � 10سنوات
ركن التعاي�ش �أقل من � 5سنوات
الأ�رسي �أقل من � 10سنوات
ركن املكتبة �أقل من � 5سنوات
�أقل من � 10سنوات
ركن البناء والهدم �أقل من � 5سنوات
�أقل من � 10سنوات
ركن اال�ستك�شاف �أقل من � 5سنوات
�أقل من � 10سنوات
ركن امل�سجد �أقل من � 5سنوات
�أقل من � 10سنوات
ركن التطابق �أقل من � 5سنوات
والأحاجي �أقل من � 10سنوات

19
31
19
31
19
31
19
31
19
31
19
31
19
31

18.11
18.39
18.32
17.81
17.84
17.74
16.42
17.29
18.37
18.45
18.58
18.13
17.84
18.39

1.487
2.231
1.204
2.040
1.893
2.503
2.589
2.493
1.862
1.947
1.774
2.553
1.500
1.874

48 0.487

0.628

48

0.329

48 0.150

0.881

48 -1.180-

0.244

48 0.149

0.882

48 0.674

0.504

48

0.289

986.

ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية
ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية

من اجلدول �أعاله يجد الباحث انه التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني �آراء معلمات الرو�ضة من حيث �سنوات اخلربة يف �أن فل�سفة الأركان
التعليمية تعمل على بناء �شخ�صية الطفل والباحث يعزي ذلك على �أن الأركان
التعليمية ت�ؤدي دورها الفاعل يف بناء �شخ�صية الطفل مما يعني قيام الأركان يف
الرو�ضة �ضروري.
الفر�ض الثالث :
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء معلمات الرو�ضة على �أن
الأركان التعليمية ت�ساعد يف بناء �شخ�صية الطفل من حيث عدد الدورات
التدريبية.
	جند �أن فل�سفة الأركان التعليمية يف بناء �شخ�صية الطفل حتتوي على
�سبعة حماور عليه �سنحقق هذا الفر�ض يف جميع املحاور كالآتي:
املحاور
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القيمة
جمموع درجة متو�سطات قيمة
املربعات احلرية املربعات (ف) االحتمالية

النتيجة

الركن الفني
ركن التعاي�ش
الأ�رسي
ركن املكتبة
ركن البناء
والهدم
ركن
اال�ستك�شاف
ركن امل�سجد
ركن التطابق
والأحاجي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

14.759
175.321
190.080
15.911
138.089
154.000
24.526
228.054
252.580
33.956
281.964
315.920
10.698
165.482
176.180
15.429
239.071
254.500
4.791
144.589
149.380

2
47
49
2
47
49
2
47
49
2
47
49
2
47
49
2
47
49
2
47
49

7.379
3.730
7.955
2.938
12.263
4.852
16.978
5.999
5.349
3.521
7.714
5.087
2.395
3.076

0.150 1.978
0.077 2.708
0.091 2.527
0.069 2.830
0.229 1.519
0.230 1.517
0.465 0.779

ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية
ال توجد فروق
ذات داللة
�إح�صائية

من اجلدول �أعاله جند انه التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء
معلمات الرو�ضة من حيث الدورات التدريبية يف �أن الأركان التعليمية تعمل
على بناء �شخ�صية الطفل .
وعليه يكون وجود الأركان التعليمية من الأهمية مبكان يف بناء منهج
الرو�ضة.والبد من العمل على تطويرها وحت�سني حمتوياتها.
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اخلامتــــــــــة
	احلمداهلل الذي بنعمته تتم امل�صلحةات �إىل هنا فقد مت البحث بعنوان
(فل�سفة الأركان التعليمية يف بناء �شخ�ص الطفل  .وقد تو�صل الباحث �إىل
النتائج التالية :
النتائــــــج
	/1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء معلمات ريا�ض الأطفال على
�أن الأركان التعليمية تعمل على بناء �شخ�صية الطفل من حيث امل�ؤهل .
	/2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء معلمات ريا�ض الأطفال
على �أن الأركان التعليمية تعمل على بناء �شخ�صية الطفل من حيث عدد
�سنوات اخلربة .
	/3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء معلمات ريا�ض الأطفال
على �أن الأركان التعليمية تعمل على بناء �شخ�صية الطفل من حيث عدد
الدورات التدريبية .
 /4للأركان التعليمية دور فعال يف بناء �شخ�صية الطفل .
التو�صيــــــــــات
 ت�شييد الريا�ض ح�سب موا�صفات اجلودة ال�شاملة من حيث املوقع وال�سعة. تهيئة الأركان التعليمية باجلديد من املواد املواكبة حلياة الأطفال . ت�أهيل وتدريب معلمات الريا�ض وقبول احلد الأدنى بكالوريو�س . �إدراج ركن اخللوة �ضمن الأركان لتلقني ق�صار ال�سور.امل�صـــادر واملراجـــع
	القر�آن الكرمي . �أ�سماء عبد العال اجلربي :ت�صميم برنامج لإك�ساب �أطفال ما قبل املدر�سةمهارات التعاون -دار الفكر العربي 1991-م.
 �أماين عبد الفتاح علي :املدخل �إىل ريا�ض الأطفال-كلية �إعداد املعلمات-مكة2004-م.
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-

�أماين عبد الفتاح وهالة فاروق  :املدخل �إىل ريا�ض الأطفال  -الزقازيق-
م�صر 2004-
�إميان زكي حممد �أمني  :مناهج ريا�ض الأطفال  -الزقازيق -م�صر
2004م.حامد عبد ال�سالم زهران  :علم نف�س النمو والطفولة واملراهقة  -عامل
الكتب  -القاهرة 1997-م .
ح�سن جعفر اخلليفة  :ا�س�س بناء املناهج.
عزة خليل عبد الفتاح  :الأن�شطة يف ريا�ض الأطفال  -دار جمدال وي-
الأردن1997-م
عطاف را�شد  :الأ�س�س الوظيفية واجلمالية للت�صميم الداخلي وتوظيفها
يف ت�صميم دور ريا�ض لأطفال-مكة املكرمة  -اململكة العربية ال�سعودية -
2002م.
عمر حممد توم ال�شيباين  -:فل�سفة الرتبية ال�سالمية -دار الكتب الوطنية
ليبيا1998-م.كرميان حممد بدير  :درا�سات يف الطفولة امل�صرية  -عامل الكتب  -القاهرة
 1995م.ماجد عر�سان الكيالين :فل�سفة الرتبية الإ�سالمية .دار القلم -االمارات
العربية 2002م.
هدى حممد النا�شف  :ريا�ض الأطفال -دارالفكر العربي  -القاهرة
1997-م.
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نوعية احلياة للمعاقني حركياًبوالية اخلرطوم من منظور إسالمي
د� .أن�س الطيب احل�سني رابح( )1و د .املعز حماد يو�سف رابح()2

امل�ستخل�ص
هدف البحث �إىل التعرف على نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور
�إ�سالمي درا�سة تطبيقية بوالية اخلرطوم .مت ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي
ن�سبة لأنه يحقق �أهداف الدرا�سة  .بلغ حجم العينة ( )150معاقاً حركياً مبراكز
رعاية ذوي الإعاقة احلركية بوالية اخلرطوم .متثلت �أداة الدرا�سة يف مقيا�س
نوعية احلياة وقد حقق معامالت �صدق ( )0 .85وثبات و( )0 .72وهي
درجات دالة �إح�صائياً .مت حتليل البيانات من خالل برنامج احلزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية (� .)SPSSأهم النتائج التي مت التو�صل �إليها متثلت يف �أن
نوعية احلياة للمعاقني حركياً تو�صف ب�أنها �إيجابية  ،وال توجد فروق يف نوعية
احلياة للمعاقني حركيا تعزى ل�سبب الإعاقة بينما توجد فروق مل�صلحة العاملني
من املعاقني حركياً .وختمت الدرا�سة بتو�صيات �أهمها ب�أن تتاح فر�ص عمل
خا�صة للمعاقني حركياً.
مقدمـــــــــة

 1-1متهيد :
جودة حياة الإن�سان يف وعيه بعمق ذاته� ،أي بفطرته الروحية
وانعكا�ساتها على نف�سه وعقله وج�سده ،ثم ا�ستجابة هذه امل�ستويات لإلهام
الروح وعطاياها الفطرية� .إن ذات الإن�سان (اجل�سدية والعقلية والنف�سية)
هي م�س�ؤوليته التطويرية والتنموية يف احلياة ،وهو الذي ي�سعى �إىل تنميتها
�	-1أ�ستاذ القيا�س والإح�صاء امل�شارك بق�سم علم النف�س كلية الآداب جامعة النيلني.
 -2متعاون بكلية تنمية املجتمع جامعة النيلني ،معالج نف�سي -م�ؤ�س�سة رفيدة ال�صحية.
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نس ُ
ان
وزيادة الوعي بحركتها،قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف القر�آن الكرمي}:بَِل إْالَِ
َعَلىنَْف ِسهِبَ ِص َريةٌ{ [القيامة ،]14 :وفيه �أي�ضاًَ} :قْدَأْفَلَحَمنتََزَّكى{ [الأعلى ،]14 :ويتطلب

التطوير الذاتي التوازن بني م�ستويات الروح والعقل واجل�سد ،كما يتطلب
الوعي بالدور الذي ميار�سه الإن�سان يف احلياة؛ من �أجل حتقيق االن�سجام
والتناغم .ي�شري الرتاث العربي و الإ�سالمي �إىل�أن جوهر الإن�سان مبكنوناته
وخ�صائ�صه فيه �أ�سباب جودة احلياة ،وهذا اجلوهر يتمثل يف عمق الفطرة
وثرائها و�إمكانيات الإن�سان الكامنة وطاقته  ،وهي جت�سد الطبيعة الإن�سانية
معنى لوجوده وهدفاً حلياته ،وفيها حتقيق لإن�سانيته و�إعالء للنف�س
وتعطي ً
فوق ماديتها ،وله خ�صائ�ص مهمة تك�شف الكثري من مكنوناته وعالقاتها البيئية
التي ت�شكل البيئة النف�سيةللإن�سان(طه.)2010 ،
�إن املجتمعات وال ُنظم التي تهتم بتح�سني جودة الإن�سان حتقق مكا�سب
�أمنية واجتماعية وتعليمية واقت�صادية هائلة ،فالإن�سان يف هذه البيئة م�س�ؤول
دائم الوعي هو
عن نف�سه وت�صرفاته �أمام وعيه بلحظته وم�ستقبله .والإن�سان ُ
الذي يحقق النجاح لذاته حني ي�سمح لإمكاناته الكامنة فيه ،وي�سمح لقدراته
التوا�صلية مع عامله املدرك وغري املدرك �أن تتفاعل يف ر�ؤية م�صاحله ،ور�ؤية
العامل كيف يتحرك وفق منظومة �إن�سانية يغذي بع�ضها بع�ضاً .ومن هنا فالأمر
يتطلب حركة نحو الإن�سان ،ك�إن�سان يحمل �أ�سرار الروح ومتطلبات النف�س
ومدركات العقل وحركة اجل�سد ،و�أن يتهي�أ املجتمع وم�ؤ�س�ساته ملرحلة «�إن�سان
الع�صر» ،بكونيته املفتوحة على كل �شيء (يو�سف.)2011 ،
	االهتمام بدرا�سة نوعية احلياة بد�أ منذ فرتة تاريخية طويلة� ،ش�أن كل
اجتاهات التفكري العلمي ،فابتد�أ من الع�صور الو�سطى يف �أوروبا كانت
البدايات عامة و�شاقه يف حماولة تتبع �أحوال املجتمع .غري �أنها �أ�صبحت
يف القرن الع�شرين معرفة علمية مقننة طورت مناهج وطرقاً للبحث ل�صيقة
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بها ،حيث �أ�صبح مبحث نوعية احلياة من املباحث التي تلقي االهتمام من
جانب العديد من العلوم الإن�سانية وتدلي ًال على ذلك الإ�شارة �إىل �أن مفاهيم
الرفاهية ( )Welfareوالرفاه ()Well – beingمفاهيم حديثة ن�سبياً بل تنتمي
�إىل �أفكار قدمية قدم النوع الب�شري ذاته (كمال الدين� )2007،إذ ي�شري التاريخ �إىل
اهتمام املجتمعات برفاهية �أفرادها الذين ينتمون �إليها  ،وهو االهتمام بنوعية
احلياة املالئمة لهم  .ومل يكن الهدف عندها حت�سني نوعية احلياة بقدر ما متثل
يف الأ�سا�س ا�ستك�شاف املوارد البيئية يف حماولة ا�ستقاللها من ناحية درء
الكوارث ومواجهة اال�ضطرابات االجتماعية من ناحية �أخرى .ف�إن االهتمام
ٌ
ن�سبي وقد يكون م�صدر االهتمام القناعة �إن نوعية احلياة
بنوعية احلياة
حديث ٌ
لي�ست بال�ضرورة ناجمة �أو متما�شية مع التقدم االقت�صادي �أو الثقايف وتعبري
نوعية احلياة تعبرياً ذاتياً (ف�ضل املنان.)2013 ،
على الرغم من التناول امل�ستفي�ض ملو�ضوع نوعية احلياة اال �أن هنالك
عد م�صدراً �أ�سا�سياً
ندرة يف تناوله من خالل املنظور الإ�سالمي ،والذي يُ ُّ
للت�شريعات ومنبعاً �أ�صي ًال للقيم احلياتية .ومن هنا ت�أتي هذه املحاولة الت�أ�صيلية
يف جانب تناول بع�ض اجلوانب املرتبطة بنوعية احلياة يف جمتمع الدرا�سة
 2-1م�شكلة الدرا�سة:
ن�سبة�إىل �أن ذوي الإعاقة احلركية تن�سب �إىل فئة ذوي احلاجات اخلا�صة
رمبا ك�شفت الدرا�سة عن درجة مقبولة يف جانب نوعية احلياة من منظور
�إ�سالمي ،وتت�ضح امل�شكلة يف الت�سا�ؤالت التالية:
	-1ال�سمة العامة لنوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�سالمي بوالية
اخلرطوم؟
 -2هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً بوالية
اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة؟
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 -3هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً بوالية
اخلرطوم تعزى ملتغري العمل (العاملني – غري العاملني)؟
� 3 -1أهمية الدرا�سة:
ميكن �أن يتم الك�شف عن �أهمية الدرا�سة من خالل النقاط التالية:
 -1درا�سة نوعية احلياةمبنظور �إ�سالمي كمحاولة ت�أ�صيلية رمبا �أفادة مراكز
الإعاقة بوالية اخلرطوم يف جانب الإر�شاد و الت�أهيل للمعاقني حركياً.
 -2رمبا تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج رمبا ت�ساعد املخت�صني واملنظمات ذات
االهتمام يف تقدمي خدمات للمعاقني حركياً يف �أكرث من ناحية.
 -3ندرة الدرا�سات التي حتمل مالمح الت�أ�صيل الإ�سالمي يف مو�ضوع نوعية
احلياة يف البيئة ال�سودانية ح�سب �إطالع الباحثني. .
 -4هنالك مقرتحات و�ضعت يف ختام الدرا�سة رمبا ي�سرت�شد بها الباحثون
ُعد مكملة لهذه الدرا�سة.
القادمون يف جانب اختيار مو�ضوع لدرا�سة ت ُّ
� 4-1أهداف الدرا�سة:
	-1التعرف على ال�سمة العامة لنوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور
�إ�سالمي بوالية اخلرطوم.
 -2معرفة ما �إذا كانت هناك فروق يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور
�إ�سالمي بوالية اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة.
	-3الك�شف عن الفروق يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�سالمي
بوالية اخلرطوم تعزى ملتغري العمل (العاملني – غري العاملني).
 5-1فرو�ض الدرا�سة:
 -1تو�صف نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�سالمي بوالية اخلرطوم
ب�أنها جيدة.
 -2توجد فروق يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�سالمي بوالية
اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة.
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 -3توجد فروق دالة �إح�صائياً يف نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور
�إ�سالمي بوالية اخلرطوم تعزى ملتغري العمل (العاملني – غري العاملني).
 6-1حدود الدرا�سة:
	احلدود املو�ضوعية :نوعية احلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�سالمي.
	احلدود املكانية  :مراكز ذوي الإعاقة احلركية بوالية اخلرطوم.
	احلدود الزمانية.2016 - 2015 :
� 1-7أداة الدرا�سة :
مقيا�س نوعية احلياة الذي مت تكييفه على عينة الدرا�سة.
 1-8م�صطلحات الدرا�سة:
نوعية احلياة (ا�صطالحاً) :متتع �أي �شخ�ص بالإمكانيات املتاحة له يف
حياته ،واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ،والذى يعك�س تدخل العوامل البيئية
وت�شمل عنا�صر املتعة وهي :ال�شعور ب�إ�شباع احلاجات ،والتمتع ب�صحة جيدة
(يو�سف.)2011 ،
(�إجرائياً) يعرفها الباحثان ب�أنها الدرجة النهائية التي يتح�صل عليها
ذوي الإعاقة احلركية بوالية اخلرطوم باحتاد ذوي الإعاقة احلركية بعد تطبيق
مقيا�س فري�ش( )Frischلنوعية احلياة عليهم.
الإعاقة احلركية (ا�صطالحاً) :الأفراد الذين يعانون من خلل ما يف قدرتهم
احلركية �أو ن�شاطهم احلركي بحيث ي�ؤثر ذلك اخللل على منوهم العقلي واالجتماعي
واالنفعايل وي�ستدعي احلاجة �إىل الرتبية اخلا�صة (احل�سني و�أورنا�صر.)2013 ،
 -2الإطار النظري:
 1-2نوعية احلياة:
مفهوم نوعية احلياة.النوع �أخ�ص من اجلن�س ،وهو كل �ضرب من كل
�شيء ،واحلياة �ضد املوت ابن منظور املذكور يف كمال الدين (.)2007والنوع
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هو طبيعة وخ�صائ�ص �أي كيان يجعله فريداً واحلياة هي احلالة الفعلية لأن يكون
الكائن حياً للقيام بالوظائف املختلفة التي ترتبط باحلياة؛ كالنمو والتكيف مع
البيئة .مل يتفق م�ستخدمو هذا املفهوم على معنى حمدد لنوعية احلياة وقد
يرجع ذلك حلداثة املفهوم على م�ستوى التناول الدقيق � ،أون�سبة لأن املفهوم
متعدد الداللة ،وهو ي�ستخدم �أحياناً للتعبري عن الدعم يف م�ستوى اخلدمات
االجتماعية التي تقدم لأفراد املجتمع كما ي�ستخدم �أحياناً للتعبري عن �إدراك
الأفراد ملدى قدرة هذه اخلدمات على �إ�شباع حاجاتهم املختلفة (جرب.)2004،
كما �أن ا�ستخدام هذا املفهوم ال يرتبط مبجال حمدد من جماالت احلياة،
�أو بفرع معني من فروع العلم،و�إمنا هو مفهوم موزع بني الباحثني والعلماء
وعلى اختالف تخ�ص�صاتهم بل وحتى على اختالف اهتماماتهم البحثية داخل
التخ�ص�ص الواحد،و�أن �أ�صحاب كل تخ�ص�ص يرون �أنهم الأحق با�ستخدام
هذا املفهوم والبحث يف متغرياته �،سواء �أكان ه�ؤالء من �أ�صحاب علم
االجتماع �أو يف الطب بفروعه املختلفة �أو يف العلوم البيئية واالقت�صادية ،و�أن
ه�ؤالء جميعاً مل ي�ستطيعوا الو�صول �إىل تعريف حمدد ملفهوم نوعية احلياة،
وهم يربرون ذلك ب�إ�سناد هذا املفهوم �إىل العديد من املربرات ال�سيكولوجية
الذاتية،التي ي�صعب قيا�سها �أو حتديدها بدقة(الغندور.)1999،
ويرى كل من �سلمان و فوزي(� )1999أن معنى احلياة يعد من املفاهيم
التي بد�أت ت�ستحوذ على اهتمام الباحثني يف جمال ال�صحة النف�سية ،حيث
ترتبط لدى الإن�سان بقيمة حياته والدور الذى يرى �أنه �أهل لأدائه يف احلياة،
على الرقم من النمو ال�سريع يف ا�ستخدام مفهوم نوعية احلياة �إالَّ �أن التعريف
باملفهوم �أوحماولة حتديده مل يلق �إالَّ القليل من االهتمام.
قد خل�ص الباحثان من خالل مطالعة عدة م�صادر ودرا�سات
(يو�سف2011،؛ عبد الباقى2001،؛الغندور1999،؛هادى )2008ب�أن تعريف
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نوعية احلياة يحدد يف �إطار بناء كلي �شامل متما�سك من جمموعة من املتغريات
املتعددة تهدف �إىل �إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية للأفراد .ف�ض ًال عن �أنه الإدراك
الفردي للأفراد لو�صفهم يف احلياة يف �سياق الثقافة والقيم التي يعي�شون
مبوجبها مرتبطة ب�أهدافهم ،و�آمالهم ومعايريهم وهمومهم �.أي�ضاً هي متتع �أي
�شخ�ص بالإمكانيات املتاحة له يف حياته واال�ستفادة من الفر�ص ي�ضاف �إىل
ذلك ب�أنها هي ال�سعادة يف الر�ضا عن احلياة،التي تت�ضمن دخ ًال فوق الو�سط
وتعليماً جيداً
وم�ستوى عالياً من التغذية وال�صحة العامة ،فقراً �أقل وبيئةنظيفة،
ً
وحرية�أكرب للأفراد وحياة ثقافية غنية.
 2-2حت�سني نوعية احلياة:
هناك دوافع لتح�سني نوعية احلياة وتتمثل يف:
	-1الدافع املعريف :حيث يوجد عند بع�ض �أفراد املجتمع �شعور باحلاجة
�إىل املزيد من املعرفة والعلم من �أجل معرفة العامل ومعرفة و�سائل تطوير
احلياة يف املجتمع وحتقيق م�صالح الأفراد ،وت�شكل املعرفة عام ًال �أ�سا�سياً
من عوامل التقدم ،واملعرفة والعلم �أ�صبحا �سلعة يف الع�صر احلايل،
ودخال ب�صورة مبا�شرة يف امل�سعى العاملي الإن�ساين من �أجل حت�سني
م�ستوى معي�شة الإن�سان يف احلياة الدنيا.
	-2الدافع امل�صلحي :وهو املحرك الكبري لكل م�صالح النا�س واملجتمعات
والدول ،حيث ترتبط �أغلب املنجزات االجتماعية على خمتلف
امل�ستويات بال�سعي �إىل حتقيق م�صلحة ما للأفراد �أو املجتمع �أو الدولة،
قد تكون �سيا�سية �أو اقت�صادية وهذه امل�صالح مرتبطة بتح�سني نوعية احلياة
يف املجتمع وم�ستواها.
	-3الدافع القيمي :تلعب القيم العليا دوراً كبرياً يف التحكم وتوجيه �سلوك
الأفراد واجلماعات واملجتمعات ،ولكن وجود �أفراد يحبون اخلري لأنف�سهم
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ولغريهم ،ويعملون من �أجله �سوف يدفعهم �إىل العمل والبذل والن�شاط
من �أجل حت�سني م�ستوى احلياة(حاج ادم.)2013 ،
 3-2املنظور الإ�سالمي لنوعية احلياة:
وجهة النظر الإ�سالمية �أن جوهر الإن�سان يكمن يف عمق الفطرة يف
�إمكانياته الكامنة وطاقتها املت�أ�صلة التي جت�سد الطبيعة الإن�سانية وتعطي للإن�سان
معنى لوجوده وهدفاً حلياته وجلوهر الإن�سان خ�صائ�ص مهمة تك�شف الكثري
عن مكوناته من هذه اخل�صائ�ص:
�أو ًال :التكامل الوظيفي بني قوى الذات :ميكن متييز ثالثة قوى يف بنية الإن�سان
النف�سية وهذه القوى ت�شكل اجلوهر الإن�ساين وتعطي الطابع العام للفطرة وهي:
 1-3-2قوى الروح:
يرى ابن القيم �أن الروح ج�سم نوراين متحرك من العامل املعنوي
خمالف بطبيعة هذا اجل�سم املح�سو�س (املادي) ٍ
�سار فيه �سريان املاء يف الورد
ال يقبل التبديل والتفريغ ،يفيد اجل�سم املح�سو�س باحلياة وتوابعها مادام �صاحلاً
لقبول الفي�ض وعدم حدوث ما مينع ال�سريان و�إال حدث املوت ،وهذه القوى
قد �سما الإن�سان بها فوق م�ستوى اخل�صائ�ص احليوانية وتوجه به �إىل القيم
واملعارف والتي من �أهمها معرفة اهلل تعاىل كما �أن الروح تعطي للإن�سان القوة
والقدرة على مواجهة �صعوبات احلياة  .قال اهلل تعاىلَ} :فإَِذا َسَّويْتُُهَونََفْخ ُ
ت
ِين{ [احلجر( .]29 :اجل�سمي.)2000 ،
جدَ
فِيهِمِْن ُرو ِ
حيَفَقُعوالَُه َسا ِ
 2-3-2قوى العقل:
	العقل هو الو�سيلة التي ي�ستعملها الإن�سان يف خدعة الفطرة ليدفعها
�إىل م�ستوى امل�س�ؤولية والتكيف �إذ وظيفة العقل تت�صل بكل مطلب من مطالب
التكيف ،والتكيف يخت�ص مبنهج اهلل تعاىل  ،قال تعاىلَ} :أتَْأُمُر َ
َّاسبِالْرِب
ون الن َ
ِّ
َ ََُْ ُ َُْ َُْ َ ْ َ َ
َلاَ تَْعقِلُ َ
اب أف
ون{ [لبقرة.]44 :
كت َ
َوتْنَسْون أنفَسكْمَوأنتْم تتلون الِ
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 3-3-2قابليات الفطرة:
	الفطرة بقابليتها هي ا�ستعداد خلقه اهلل تعاىل يف اجلن�س الإن�ساين يهيئه
للقيام بوظائفه احلياتية التي تتحقق يف دوافع التنا�سل وتعمري الأر�ض وتتكون
من الروح والعقل فتعطي جلوهر الإن�سان اال�ستعدادات الإيجابية املرنة والطاقة
للنهو�ض والبناء( .يو�سف.)2011 ،
 4-3-2االزدواجية ال�سوية يف ال�سلوك الإن�ساين:
	ال�سلوك ال ميكن �أن يكون مادياً خال�صاً �أو روحياً خال�صاً فهذا �ضد
مبد�أ التكامل الوظيفي لعمل قوى الذات وتناق�ضها مع مبد�أ التوازن ولذلك
جند �أن ال�سلوك الإن�ساين يت�صف بازدواجية هي التي حتقق له التكيف مرتكزاً
على حتقيق التوازن الذي هو اجلوهر املحقق لنوعية احلياة اجليدة التي ين�شدها
الفرد (الغرماوي.)2001 ،
� 4-2سبل نوعية احلياة اجليدة:
 1-4-2هدى النف�س:
وذلك من �أجل الإ�شباع املتوازن حلاجاته املادية والروحية  ،قال تعاىل:
للهَُّ
َ
ُ
اجُكُم اللاَّ ئِيتَُظاِهُر َ
ونمِْنُهَّن أَّمَهاتُِكْم
}َما َجَعَل ا لَِرُجٍلمِْنَقلَْبينِْيِف َجْوفِهَِوَما َجَعَل أْزَو َ
َ
َ
َاءُ
ول حَْ
َكْمَذلُِكْمَقْولُُكْم بَأْفَواِهُكْمَواللهَُّيَُق ُ
الَّقَوُهَويَْهد
َوَما َجَعَل أْدِعَياَءُكْم أبْن
السبَِيل{
ِي َّ
ِ
[الأحزاب .]4 :وي�شري القر�آن الكرمي �إىل �أن من ميلك القدرة على اخلري وكبح
جماح نف�سه وي�ستطيع ال�سيطرة عليها و�أن يوجهها �إىل فعل اخلري وينهاها عن
فعل ال�شر فهو يف الآخرة من الفائزين  ،قال تعاىلَ } :و�أَ َّما َم ْن خَ َ
َام َربِّ ِه
اف َمق َ
َونَ َهى ال َّن ْف َ�س َع ِن ا ْل َه َوى َف�إِ َّن الجْ َ َّن َة هِ َي المْ َ�أوى{ [النازعات.]41-40 :
 2-4-2مت�سك الإن�سان بالكينونة وتعميق الوجود:
مت�سك الإن�سان بجوهره ومكونات الرثاء فيه يجعله ي�سعى �إىل تنمية
وتوظيف مواهبه و�إمكاناته الذاتية هذا هو �سبيل الكينونة وهذا هو احلال الذي
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يتطابق مع الإن�سان ك�إن�سان � ،أما �إذا كانت حياة الإن�سان قائمة على �أ�سا�س
ماديات احلياة من مال وجاه و�سلطة ف�إنه يف هذه احلالة مملوك �أكرث من مالك
معنى ذلك �أن ال�سبيل �إىل جودة احلياة يكمن يف مت�سك الإن�سان بكينونته
ولي�س فيما ميلكه بداخله وميكن �أن يت�ضح من خالل م�سلكني مهمني هما:
�أ	.البعد عن �شهوة التملك :و�شهوة التملك ي�صاحبها االعتداء على حقوق
الآخرين واغت�صاب ما لي�س للإن�سان حق فيه� ،أما جودة احلياة احلقيقية
مع فقد �شهوة التملك ومت�سك الإن�سان مبا ي�ستطيع �إجنازه والتفوق فيه
وبهذا يقي الإن�سان نف�سه من القلق واخلوف( .الغرماوي.)2001 ،
ب	.البعد عن الآثرة�إىل الإيثار :الإيثار عطاء ال توقع �أو جزاء عك�س الآثرة
التي تعني التمركز حول املنفعة الذاتية والإيثار �إ�شباع حد التعاطف
�إىل احلد الذي ي�ست�شعر فيه الإن�سان امل�ؤثر حاجة �أخيه الإن�سان فيمد
يد العون �إليه ف�إرادة العطاء جزء من �إرادة الوجود ويف حتقيقها ملعنى
وجود الإن�سان وكينونته( .الغرماوي.)2001 ،
 5-2املعاقون حركي ًا:
يعرفها كال من ال�سيد وطه املذكورين يف حممد (� ،)2008أن املعاق
هو ال�شخ�ص الذي ميكن �أن ي�ستعني ن�سبياً ويف بع�ض الأحيان االعتماد على
نف�سه يف مزاولة عمله� ،أو القيام بعمل �آخر �أو اال�ستقرار فيه� ،أو نق�ص قد ترتب
على ذلك نتيجة لق�صور ع�ضوي ،عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز خلقي منذ
الوالدة (�أبو الن�صر .)2005 ،وذكرت منظمة ال�صحة العاملية �أن الإعاقة هي حالة من
عدم القدرة على تلبية الفرد ملتطلبات دوره الطبيعي يف احلياة املرتبط بعمره
وجن�سه وخ�صائ�صه االجتماعية والثقافية وذلك نتيجة الإ�صابة� ،أو العجز يف
�أداء الوظائف ال�سيكولوجية ( حممد.)2008 ،
تعريف الإعاقة مبفهومها اخلا�ص (�أي الإعاقة اجل�سدية واحل�سية):
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الإعاقة احلركية اجل�سدية هي كل نق�ص بدين �أوح�سي يلم بالإن�سان م�سببا " له
عاهة مالزمة ،وت�شمل – الإعاقة احلركية املتمثلة يف ال�شلل ب�أنواعه املختلفة،
والبرت ،وتقل�ص الع�ضالت ،و�إعاقات العمود الفقري .الإعاقة الب�صرية وت�شمل
الإعاقات املتعلقة بحا�سة الإب�صار� .أما الإعاقة ال�سمعية فت�شمل كل م�شاكل النطق
وال�سمع وماينتج عنها .والإعاقة الذهنية ،وت�شمل متالزمة (داون) ومتالزمة
(وليامز) (عبداحلميد.)1993،
 6-2الدرا�سات ال�سابقة:
درا�سة هبة ح�سني �إ�سماعيل (:)2005
عنوان الدرا�سة بع�ض املتغريات النف�سية للمعاقني حركياًقبل وبعد الربامج
الت�أهيلية.تهدف الدرا�سة للك�شف عن مدى فعالية برامج الت�أهيل املقدمة
للمعاقني حركياً داخل م�ؤ�س�سات الت�أهيل يف تخفيف حدة امليل لالنطواء،
وحت�سني درجة تقبل �صورة اجل�سم ودرجة تقبل الذات لدى عينة من
املعاقني حركياً  ،بالإ�ضافة ملحاولة الك�شف عن �أثر االختالف يف اخل�صائ�ص
الدميوغرافية لدى املعاقني حركـياً على متغريات البحث الأ�سـا�سية ( االنطـواء
– تقبل �صورة اجل�سـم – تقبل الذات والآخـر) .اتبع املنهج التجريبي  ،بلغ
حجم عينة الدرا�سة  40معاقاً حركياً منهم  20عينة جتريبية و 20عينة �ضابطة.
وقد �أكدت نتائج الدرا�سة �أن برامج الت�أهيل املقدمة للمعاقني حركياً لها دو ٌر
ٌ
فعال يف رفع درجة االجتماعية ،وحت�سني درجة تقبل الذات والآخر لديهم،
بينما مل تتعامل ب�شكل فعال مع متغري �صورة اجل�سم و االندفاعية.
درا�سة هوبز و�آخرون (:)Hoppes،Pepin،Arseneau،Frechette& Begin 2001
هدفت �إىل التعرف على العالقة بني كل من اال�ستقاللية اجل�سدية،
وم�ستوى الإعاقة وتقبل الإعاقة لدى ال�شخ�ص  ،واملهارات االجتماعية،
والقلق املرتبط بالإعاقة اجل�سدية مع م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى
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 39مراهقاً معاقاً ج�سدياً  .و�أظهرت النتائج �أن اال�ستقاللية اجل�سدية واملهارات
االجتماعية �أو القلق املرتبط بالإعاقة اجل�سدية ارتبطت ب�شكل كبري مع الوحدة
النف�سية (عبداهلل.)2009 ،
درا�سة �سارة حممد عبداهلل (:)2009
عنوان الدرا�سة دور ممار�سة الألعاب يف خف�ض القلق لذوي الإعاقات
اجل�سدية احلركية مب�ؤ�س�سة رعاية الأطفال امل�شلولني بالطائف ،هدفت درا�سة
فاعلية برنامج للعب يف خف�ض م�ستوى القلق لدى ذوي الإعاقة اجل�سدية
احلركية مب�ؤ�س�سات رعاية الأطفال املعاقني (امل�شلولني) .ا�ستخدمت املنهج
التجريبي على عينة بلغ  8من الأطفال املعاقني� .أيدت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى القلق يف االختبار القبلي و البعدي للأطفال
املعاقني حركياً وتعزو الباحثة هذه النتائج �إىل الت�أثري الإيجابي والفعال لربنامج
(الألعاب) يف اكت�ساب الأطفال ملهارات التفاعل االجتماعي وتنميتها من
خالل ممار�سة الألعاب و�إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع بقية الأطفال.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة :
هدف البحث احلايل �إىل قيا�س ال�سمة العامة لنوعية احلياة لدى املعاقني،
كما ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة مقيا�س نوعية احلياة لفري�ش وا�ستخدم يف
بع�ض الدرا�سات مقايي�س من �إعداد الباحثني� ،إىل جانب الدرا�سات الأخرى
التي تناولت بع�ض اجلوانب النف�سية للمعاقني حركياً ،ويف معظمها كانت
درا�سات جتريبية وانتهت �إىل نتائج مر�ضية يف بع�ض اجلوانب� .أما يف الدرا�سة
احلالية قد ا�ستفاد الباحثان من تلك البحوث يف ا�ستخدام مقيا�س نوعية احلياة
لفري�ش ،كما ا�ستفاد الباحثان من �أ�ساليب التحليل الإح�صائي املتبعة يف
الدرا�سات ال�سابقة يف حتليل نتائج هذه الدرا�سة – كما ا�ستخدم يف تلك
الدرا�سات املنهج الو�صفي االرتباطي وا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة
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املنهج الو�صفي.
متيزت هذه الدرا�سة بتناولها ملو�ضوع نوعية احلياة و�سط املعاقني
حركياً بوالية اخلرطوم ،تلتقي هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف املنهج
الو�صفي الذي ا�ستخدمته معظم الدرا�سات ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج
الو�صفي يف درا�سة نوعية احلياة و�سط املعاقني حركياً بوالية اخلرطوم ،وي�أمل
الباحثان �أن تكون الدرا�سة احلالية نقطة انطالقة لكثري من الدرا�سات امل�ستقبلية
التي ميكن �أن تتناول مو�ضوع نوعية احلياة و�سط الفئات اخلا�صة.
 -3منهج و�إجراءات الدرا�سة:
 1-3منهج الدرا�سة:
	اتبع الباحثان املنهج الو�صفي وذلك ملا يقوم به هذا املنهج من و�صف
دقيق للظاهرة مو�ضوع البحث كما ي�ساعد يف معرفة التنب�ؤ مب�ستقبل الظاهرة
و�إخ�ضاعها للدرا�سات (�أبو عالم.)2004 ،
 2-3جمتمع الدرا�سة:
	املق�صود مبجتمع البحث جميع الأفراد �أو العنا�صر التي لها خ�صائ�ص
واحدة ميكن مالحظتها(احل�سني و�أور نا�صر )2013 ،يف هذا البحث يتمثل جمتمع البحث
يف ذوي الإعاقة حركيا مبراكز رعاية ذوي الإعاقة احلركية بوالية اخلرطوم
 3-3عينة الدرا�سة:
جمموعة �أو (جمموعات) من الأفراد م�شتقة من املجتمع الأ�صلي،
ويفرت�ض فيها �أنها متثل العينة متثي ًال حقيقياً(�صادقاً) ،ويق�صد بتمثيل العينة
للمجتمع متثي ًال(�صادقاً) �أن تتمثل يف العينة املتغريات مو�ضوع البحث بنف�س
م�ستوياتها التي توجد بها يف املجتمع(رجاء ابو عالم .)1998:وفيما يتعلق مبو�ضوع
البحث احلايل فقد اختار الباحثان عينة البحث من املعاقني حركياً ،مت اختيار
العينة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة.التي تعني �أن الفر�صة مت�ساوية ودرجة
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االحتمالية واحدة لأي فرد من �أفراد جمتمع البحث ليتم اختياره ك�أحد �أفراد
عينة البحث دومنا �أي ت�أثر �أو ت�أثري(حاج ادم.)2013 ،
بلغ حجم العينة التي طبق عليها ( )150فرداً من احتادات املعاقني
ومنظمات املجتمع املدين بوالية اخلرطوم من الذكور والإناث موزعة ح�سب
اجلدول التايل:
جدول( )1-3يبني اماكن �سحب عينة الدرا�سة
التكرار الن�سبة املئوية
�أماكن �سحب العينة
%72
108
احتادات املعاقني
%28
منظمات املجتمع املدين 42
%100
150
املجموع
جدول ( )2-3يبني نوع الإعاقة وتوزيعها بني الذكور واالناث
ذكر انثى الن�سبة املئوية
نوع الإعاقة
%54
39 43
�شلل �أطفال
%28
- 42
�إعاقات حروب
%06
5
4
�إعاقات طبيعية
%1
8
7
حادث حركة
%01
1
�ضمور الأع�صاب التهاب النخاع ال�شوكي 1
%100
53 97
املجموع
جدول ( )3- 3يبني �سبب الإعاقة و�سط �أفراد عينة الدرا�سة
الن�سبة
العدد
�سبب الإعاقة
%62
93
عوامل خلقية
%38
57
عوامل مكت�سبة
%100
150
املجموع
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جدول ( )4-3يبني املعاقني الذين يعملون والذين ال يعملون
الن�سبة املئوية
العدد
الت�صنيف
%39
59
عاملني
%61
91
غري عاملني
%100
150
املجموع
� 4-3أداة الدرا�سة:
	ا�ستخدم مقيا�س نوعية احلياة الذي و�ضعة فري�ش وترجمة منت�صر كمال
الدين مو�سي وقام بتجربته علي البيئة ال�سودانية وكانت عدد فقراته ()57
يجاب عن كل بند منها ب�أحد ثالث ا�ستجابات هي (دائماً� ،أحياناً،نادراً) ويف
جميع بنود مقيا�س نوعية احلياة كانت ا�ستجابة املفحو�ص تقدر درجاتها 3ـ2ـ1
ويعك�س الت�صحيح بالن�سبة للبنود ال�سالبة.
وللت�أكد من �صالحية هذه الفقرات لعينة البحث مت عر�ض املقيا�س علي
جمموعة من املحكمني بلغ عددهم ( )3من �أ�ساتذة علم النف�س البداء �آرائهم
ومالحظاتهم حول بنود املقيا�س وعالقتها بال�سمة التي يقي�سها املقيا�س ومدى
منا�سبة �أ�سلوبها للمجتمع امل�ستهدف �إ�ضافة �إىل تعديل ما يرونه منا�سباً وبعد
اطالعهم عليه �أكدوا جميعهم �أنه منا�سب وميكن �أن يقي�س هذه الظاهرة ولقد
قاموا بتعديل بع�ض الفقرات هي (  .)43 ،42 ،35 ،31 ،21 ،7ومل يتم
�إ�ضافة �إي فقرة بل مت حذف بع�ض الفقرات حتى �أ�صبح املقيا�س ()45عبارة.
ال�ستخراج ال�صدق وثبات املقيا�س قام الباحثان ب�إجراء درا�سة ا�ستطالعية
قوامها  30مفحو�صاً ومن ثم قاما بح�ساب ال�صدق والثبات .ا�ستخرج
للمقيا�س اخل�صائ�ص ال�سيكو مرتية من �صدق وثبات با�ستخراج قيم معامل
االرتباط اخلطي التي تر�أوحت يف معظمها بني( 0 .25و .)0 .47وبلغ ال�صدق
الذاتي والثبات ( )0.85و(.)0.72
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 -4عر�ض ومناق�شة النتائج:
 1-4عر�ض نتيجة الفر�ض الأول:
والذي ن�صه ( تت�سم نوعية احلياة للمعاقني حركياً بوالية اخلرطوم ب�أنها
جيدة).
جدول رقم ( )1-4يو�ضح اختبار(ت) ملجتمع واحد ملعرفة :
ال�سمة العامة واملميزة لنوعية احلياة
حجم العينة

الو�سط الفر�ضي

الو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة(ت)

درجة احلرية

القيمة االحتمالية

اال�ستنتاج

 0.001 149 6.91 2.8 7.48 44 150نوعية احلياة جيدة
يالحظ من اجلدول �أعاله �أن الو�سط الفر�ضي بلغ ( )44والو�سط
احل�سابي بلغ ( )7.48وقيمة (ت) بلغت ( )6.91وكانت القيمة االحتمالية
لها ( )0.001وهي قيمة �أقل من م�ستوى املعنوية ( )0.05وهي قيمه دالة
�إح�صائياً.
�أظهرت هذه النتيجة �أن نوعية احلياة لدى املعاقني حركياً ب�أنها جيدة،
وجند �أن النتيجة وافقت فر�ضية الباحثني ب�أنهم يتمتعون بنوعية حياة جيدة،
ورمبا يعزى ذلك �أنهم يعي�شون حياة تت�سم مب�ستوى مرتفع من الإ�شباع يف
احتياجاتهم الإن�سانية على امل�ستوى اجل�سدي ،واالنفعايل واالجتماعي،
والعقلي والروحي .هذا بدروه ي�شري �إىل نوعية حياة طيبة ح�سب ما �أ�شري�إىل
ذلك يف عدت درا�سات(اجل�سمي2000 ،؛ الفرم�أوي2000 ،؛ يو�سف،
 ،)2011وتت�سم بالأ�ساليب احلياتية اجليدة وتوفر �ضرورات احلياة ،كما توفر
الرثاء املعريف الذى يتيح للمعاقني �إ�شباع احلاجات املختلفة التي تلبى مطالبهم
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ال�ضرورية كما تعك�س الوعى املرتفع للمعاقني يف التعامل مع متطلبات احلياة
والتعامل اجليد معها .
ميكن على ذلك تف�سري هذه النتيجة على �أ�سا�س �إدراك املعاقني الذاتي
لنوعية حياتهم وتقييمهم مل�ستوى املعي�شة ،وقدرتهم على اال�ستفادة من خدمات
ال�صحة والتعليم والعالقات االجتماعية الداعمة يف نطاق حياتهم ،والقدرة
على توظيف املهارات التي تزيد من حتقيق الإ�شباع الأف�ضل ،والتكيف مع
الظروف امل�ستجدة والتعاي�ش الإيجابي الذى يحقق الإ�شباع مع الإعاقة يف
جوانب احلياة .تتفق هذه النتيجة مع بحث كجور ( )2011حيث �أظهرت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن نوعية احلياة تت�سم بالإيجابية ،كما تتفق مع نتائج بحث
منت�صر كمال الدين ( )2002حيث �أظهرت النتائج �أن نوعية احلياة تت�سم
بالإيجابية .واختلفت نتيجة هذا الفر�ض مع نتائج بحث عبدالرحمن ()2001
حيث �أ�شارت �إىل انخفا�ض نوعية احلياة .كما اختلفت مع نتائج بحث بدر
املعارف (، )2001حيث �أ�شارت �إىل وجود تدهور بنوعية احلياة  .يرى
الباحثان �أن �سبب ارتفاع ن�سبة نوعية احلياة لدى املعاقني حركياً تدل على
وعيهم وقدرتهم على التكيف مع البيئة التي من حولهم بكل ما يحيط بها من
�ضغوط .وكذلك �إدراكهم لذواتهم وتقييمهم للحياة الأمر الذى يجعل لذلك
تعزيزاً �إيجابياً يعك�س ال�سعادة والر�ضا.
 2-4عر�ض نتيجة الفر�ض الثاين:
والذى ن�صه(توجد فروق دالة �إح�صائياً يف نوعية احلياة للمعاقني
حركياً بوالية اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة.
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جدول رقم ( )2-4يو�ضح اختبار (�أنوفا) حتليل التباين الأحادي
ملعرفة الفروق يف نوعية احلياة تبع ًا ل�سبب الإعاقة
املتغري
نوعية
احلياة

م�صدر التباين

جمموع

درجة

قيمة

االحتمالية متو�سط

املربعات احلرية (ف)
بني املربعات 3 316.2
داخل املربعات 0. 647 0.384 146 45785.6
46101.8
املجموع

النتيجة

املربعات
 105.4ال يوجد
فروق دالة
313.6
�إح�صائياً

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن قيمة (ف) بلغت ( )0.384والقيمة
االحتمالية لها بلغت ( )0.647وهي قيمة �أكرب من امل�ستوى ( )0.05وهي
قيمة غري دالة �إح�صائياً �.إذاً نتيجة الفر�ض هي(:ال توجد فروق دالة �إح�صائيا
يف نوعية احلياة و�سط املعاقني بوالية اخلرطوم تعزى ل�سبب الإعاقة) .وهذا
يعنى ان نوعية احلياة لدى املعاقني ال تختلف باختالف �سبب الإعاقة ،يعزى
ذلك �إىل ت�شابه م�ستوى املعاقني يف اخلدمات ال�ضرورية للحياة ،ف�سبب الإعاقة
ال ي�شكل حاجزاً بني قدرة الإن�سان من ك�سب املهارة الالزمة التي تعينه على
�أن تكون عالقته مع بيئته منتجة بالقدر الذى ميكنه من الو�صول �إىل م�ستوى
�إ�شباع �أف�ضل من احلاجات ال�ضرورية ، ،فتقبل ال�شخ�ص لإعاقته بغ�ض النظر
عن �سببها من �ش�أنه �أن ي�ساعده على تكوين م�ستوى من الإدراك عن قدراته
التي ميكن �أن يوظفها لتح�سني نوعية حياته ،وتك�سبه خربة حياتية ت�ساعده
على �صياغة منط حياة ي�ستطيع من خالله �أن يتوافق مع امل�شكالت التي تقف
دون حتقيق املتطلبات ال�ضرورية،التي ت�ساعد على حتقيق ن�سبة من ال�سعادة
والر�ضا.
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 3-4عر�ض نتيجة الفر�ض الثالث:
والذى ن�صه(توجد فروق دالة �إح�صائيا يف النوعية احلياة و�سط املعاقني
حركياً بوالية اخلرطوم تعزي ملتغري العمل (العاملني – غري العاملني)).
جدول رقم ( )5يو�ضح اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني
ملعرفة الفروق بني العاملني وغري العاملني يف نوعية احلياة
جمموعتا
املقارنة
يعمل
ال يعمل

حجم

الو�سط

النحراف

قيمة

درجة

العينة احل�سابي املعياري
7.7 50. 4
59
8. 6 48. 1
91

(ت)

احلرية االحتمالية

148 2.26

القيمة
0. 025

النتيجة
توجد فروق
مل�صلحة العاملني

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن الو�سط احل�سابي للذين يعملون بلغ
( )50. 4بينما بلغ الو�سط احل�سابي للذين يعملون ( )48. 1وقيمة (ت)
بلغت( )2.26وكانت القيمة االحتمالية لها ( )0.025وهي قيمة �أقل من
م�ستوى املعنوية ( )0.05وهي قيمة دالة �إح�صائيا
يرجع الباحثان وجود فروق مل�صلحة العاملني �إىل ان العمل هو
�أحد العوامل املهمة يف توفري احلياة الكرمية للفرد وحتقيق نوعية حياة جيدة،
ظروف العمل مكنتهم من القدرة على توفر حاجاتهم ال�ضرورية� ،أما الذي
مل يجد عمال بعد ف�إنه ي�شعر ب�أنه فر ٌد غري منتج معتمداً على �إ�شباع حاجاته على
الآخرين ،من غري املهم من هو الفرد من الناحية املو�ضوعية (مث ًال اجلن�س،
الطول ،التعليم ،املهنة) تتعلق نوعية احلياة للفرد �إىل حد كبري بكيفية ماي�شعر
به عن نف�سه  .ال يرتبط مقدار الدخل ال�سنوي بنوعية احلياة  .اليوجدت�أثري
مبا�شر للوظيفة التي ي�ؤديها الفرد على نوعية حياته ال�شيء املهم هو �أن يكون
جمداً يف عمله ويرتبط بعالقة جيدة بزمالئه .
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التو�صيـــــــات

يو�صي الباحثان بالآتي:
• �إزكاء روح التدين والتم�سك بالأخالق الإ�سالمية ملا لها من دور يف
تقبل الإعاقة بر�ضا .
• تهيئة املعاق نف�سياً وذهنياً للتفاعل مع املجتمع ليكون �أكرث قدرة على
التوافق والتكيف.
• العمل على زيادة ن�سبة العاملني من املعاقني يف امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة.
املراجــــــــع
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البحث العلمي بجامعة عني �شم�س.
 .3بدر املعارف ،منال مبارك .)2001( .نوعية احلياة ملر�ضى ال�سرطان
وعالقتها ببع�ض املتغريات الدميقرافية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شوره،
جامعة اخلرطوم – ال�سودان.
	.4الغرماوي ،حمدي علي .)2001( .ركائز البناء النف�سي ،درا�سة حتليلية
تف�سريية وتوجيهية يف ال�سلوك الإن�ساين القاهرة :ابرتاك للن�شر ،الطبعة
الأوىل.
	.5اجل�سمي ،عبد العليم .)2000( .القر�آن وعلم النف�س ال�شخ�صية امل�سلمة
ح�سب املنهج القر�آين ،لبنان :الدار العربية للعلوم ،الطبعة الأوىل.
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	.6الغندور ،العارف باهلل� .)1999( .أ�سلوب حل امل�شكالت وعالقته
بنوعية احلياة ،درا�سة نظرية ،م�ؤمتر جودة احلياة ،عني �شم�س ،مركز
الإر�شاد النف�سي.
 .7بدري مالك .)1993( .التفكري من امل�شاهدة �إىل ال�شهود ،الطبعة الثانية،
املعهد العايل للفكر الإ�سالمي� ،سل�سلة �أبحاب علمية ،القاهرة :دار الوفاء.
 .8جرب� ،أحمد� .)2004( .أ�سرار النف�س وخفاياها مع في�ضها الإمياين،
القاهرة :دار الكتب امل�صرية.
 .9دويدار ،عبد الفتاح� .)1999( .سيكولوجية العالقة بني مفهوم الذات
واالجتاهات ،الإ�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية.
 .10عبد احلميد ،جابر؛ كفايف ،عالء الدين .)1993( .معجم علم النف�س
والطب النف�سي ،اجلزء ال�ساد�س ،القاهرة :دار النه�ضة العربية.
 .11كجور� ،آدم .)2004( .نوعية احلياة لدى مر�ضى الإيدز وعالقتها بالثقة
بالنف�س وال�ضغوط النفي�سة والتفا�ؤل والت�شا�ؤم مب�ست�شفي �أم درمان،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة النيلني.
 .12علي ،مراد؛ �ساكن ،حممد .)2008( .احلوكمة والتنمية الب�شرية مواءمة
وتوا�صل ،جامعة ح�سني بن بوعلي ،اجلزائر ،كلية العلوم القانوية والإدارية.
 .13هادي ،غزوان� .)2008( .آفاق �إ�سرتاتيجية التعليم -ال�صحة -حقوق
الإن�سان ،جريدة ال�صباحhtt//www.alsabaah.com .
 .14حممد ،عادل .)2000( .العالج املعريف ال�سلوكي� ،أ�س�س تطبيقاته،
الطبعة الأوىل ،القاهرة :دار الر�شاد.
 .15يو�سف ،املعز حماد .)2011( .نوعية احلياة وعالقتها ببع�ض املتغريات
الدميغرافية لدى معاقي احلروب ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شور جامعة
النيلني كلية الآداب .
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النف�س.
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وال�ضغوط النف�سية وت�أكيد الذات لدى العاملني ببع�ض امل�ؤ�س�سات
التقنية بوالية اخلرطوم .ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة النيلني،
كلية الآداب ،ق�سم علم النف�س.
�سليمان ،عبد الرحمن ؛ فوزي� ،إميان .)1999( .معنى احلياة وعالقته
باالكتئاب النف�سي لدى عينة من امل�سنني العاملني وغري العاملني ،القاهرة،
امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س ملركز الإر�شاد النف�سي (جودة احلياة) ،جامعة
عني �شم�س.
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