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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   :     تمهيد

، ٢٠١٦لسنة ٦٧ما جاء بالقانون رقم     تتمتع الضريبة على القيمة المضافة ،وبحسب 
بمجموعة من الخصائص التي تنفرد بها عن غيرها من أنواع الضرائب غير المباشرة 

ع السلع والخدمات ، مما يجعلها تتسع لتشمل جمي"عمومية الوعاء: " ، يأتي على رأسها 
في كل المراحل التي تمر بها السلعة من المادة األولية إلى المستهلك النهائي للسلعة أو 
الخدمة ، مع السماح بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة ، هذه 

 بحصيلة مالية - في كثير من األحيان-العمومية التي اتصفت بها الضريبة تجعلها تأتي 
 كما أنها تتصف في ذات الوقت ولنفس السبب بالحيادية في مواجهة مختلف وفيرة ،

األنشطة االقتصادية ، فضالً عن كونها مشجعة لالدخار في بعض األحوال من خالل 
تقليل االستهالك ، ولكنها في ذات الوقت والرتباطها باالستهالك تعمل على ارتفاع 

نها تحابي أصحاب الدخول المرتفعة األسعار ومن ثم حدوث نوع من التضخم ، كما أ
على حساب الفقراء ، ومن خالل هذا البحث نحاول التعرف على أي الخصائص أرجح 

  . وأيها مرجوح ، وهل هي وسيلة تميل مفيدة للتنمية أم أنها غير ذلك 
                                                                     واهللا الموفق 

 
 

 
  أستاذ مساعد المالية العامة والضرائب 

  أسيوط   -جامعة األزهر كلية الشريعة والقانون
 
  



– 

  )٥٩٢(

  :تقسيم 
  .مقدمة ،وثالثة عشر مطلباً ، وخاتمة : ينقسم البحث إلى 

  .في االستقرار والتوازن االقتصاديين : المقدمة 
  .نشأة الضريبة على القيمة المضافة ومبرراتها وطبيعتها : المطلب األول 
  .الضريبة على القيمة المضافة والسياسة المالية والضريبية : المطلب الثاني 
  مدى مناسبة الظروف التي فرضت فيها الضريبة؟: المطلب الثالث 
  .العمومية في الضريبة : المطلب الرابع 

  .مظاهر العمومية في الضريبة على القيمة المضافة : المطلب الخامس 
  .عمومية وعاء الضريبة على القيمة المضافة والعدالة الضريبية :المطلب السادس 
  .لى القيمة المضافة واالستهالك عمومية وعاء الضريبة ع: المطلب السابع 
  .عمومية وعاء الضريبة على القيمة المضافة والعمل : المطلب الثامن 
  .عمومية وعاء الضريبة على القيمة المضافة واإلنتاج : المطلب التاسع 
  .عمومية وعاء الضريبة على القيمة المضافة واالدخار : المطلب العاشر 

  .خمي للضريبة على القيمة المضافة األثر التض:المطلب الحادي عشر 
  .الحيادية في الضريبة على القيمة المضافة : المطلب الثاني عشر 
  .العمومية في الضريبة على القيمة المضافة والحصيلة المالية :المطلب الثالث عشر 

  .النتائج والتوصيات : الخاتمة 
                                      



 

 )٥٩٣(

  مقدمة
  ر والتوازن االقتصاديينفي االستقرا

         يتميز االقتصاد المصري كغيره من االقتصاديات النامية بضعف مساهمة 
الضرائب في الناتج الوطني اإلجمالي ، وفي نفس الوقت يزداد اعتماد الدولة على 
الضرائب غير المباشرة كمصدر لإليرادات العامة أكثر من اعتمادها على الضرائب 

  :جع ذلك مجموعة من األسباب أهمها المباشرة ، ومر
  .حاجة الدولة إلى مزيد من اإليرادات المالية العامة- - ١

فإذا افترضنا أن الدولة ليست في حاجة إلى مزيد من الموارد المالية لوقفت عند 
حدود الضرائب المباشرة ، ولم تكن في حاجة إلى الضرائب غير المباشرة 

 حاجتها إلى مزيد من الموارد المالية ولكن) الضريبة على القيمة المضافة(
  .اضطرها إلى الضريبة على القيمة المضافة 

 .ضعف مستوى الدخول الفردية - - ٢
- ومنها مصر - في البلدان الفقيرة )الغالب(كذلك أدى ضعف مستوى الدخول الفردية 

  . إلى تبني هذه الدول الضرائب غير المباشرة كوسيلة سهلة للحصول على اإليرادات 
  .وبة إدارة الضرائب المباشرة صع- - ٣

على الضرائب غير ) في الغالب(    من األسباب التي أدت إلى اعتماد الدول الفقيرة 
المباشرة ،أن الضرائب المباشرة تحتاج إلى إدارة واعية ومرنة وذات كفاءة عالية ، 

  . غالباً غير متوفرة بالقدر الكافي في تلك البلدان 
البلدان الفقيرة ،  يفيد ، أن األوضاع االقتصادية والمالية في       والوضع السائد في 

هذه البلدان ليست على درجة من االستقرار والتوازن الذي يضمن حصول التنمية أو 
  .     حتى السير نحوها 

     لذا يعد من أهم المصالح العليا التي تسعى الحكومات في الدول المختلفة ومصر 
  :تحقيق االستقرار االقتصادي ، والذي يعني إجماالً : رارها خاصة إلى تحقيقها واستم

 إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج القومي ، والذي يعني الوصول إلى أعلى مستويات -
 .استغالل الموارد االقتصادية المتاحة 

 الوصول إلى أقصى درجات التشغيل للعمالة في المجتمع أي المستوى األمثل -
  .للتشغيل 



– 

  )٥٩٤(

منع ظهور آثار تضخمية : ظة على قيمة العملة المحلية والذي يعني بدوره المحاف-
نتيجة زيادة الطلب الكلي الناتج من تحقيق العمالة الكاملة ، ومواجهة الكساد الناتج من 

  ).        ١(انخفاض حجم الطلب الكلي 
دي ، التوازن االقتصا:  بهذا المعنى يوازي معنى          واالستقرار االقتصادي

  :  يتكون من مجموعة من المفردات الجزئية التي منها -بطبيعته–والذي
o  الناتج (والعرض الكلي ) اإلنفاق الكلي(التوازن بين الطلب الكلي

، فإذا كان اإلنفاق الكلي أقل من الناتج الكلي ، فمعنى ذلك ) الكلي
زيادة العرض الكلي عن الطلب الكلي ، ومن ثم ظهور حالة انكماش 

صادي ، ومن سماته انخفاض األسعار وظهور البطالة  ،وعلى اقت
العكس ، إذا كان اإلنفاق الكلي زائداً عن الناتج الكلي ،أدى ذلك إلى 
ظهور زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، ومن ثم ينتج عنه حالة 
من التضخم الذي هو ارتفاع في المستوى العام ألسعار السلع 

  .والخدمات 
o  ثمار القومي مع االدخار القومي ، وإن كان كل ادخـار ال            تعادل االست

يذهب إلى االستثمار بالضرورة ، إال أنه يفضل أن  يقترب منـه ، أو            
 .على األقل يكون االدخار أمارة على وجود االستثمار 

o      وهـو  ) توازن ميـزان المـدفوعات    (تعادل الصادرات مع الواردات
 .عالمة على االستقرار االقتصادي 

o تـوازن الموازنـة العامـة    ( النفقات العامة مع اإليرادات العامة  تعادل
 ).للدولة أو توازن االقتصاد العام للدولة

o  تعادل درجة النمو االقتصادي مع معدل النمو السكاني                                                                                                           .
القوة الحقيقية ) في عصرنا هذا(االقتصادي يمثل ) أو التوازن(       وهذا االستقرار 

لى مصادر  تسعى إلى االستحواذ ع-قديماً- التي تعتمد عليها الدولة ، فإذا كانت الدول 
وتتنافس في سبيل ذلك على تقوية ) من مواد أولية ومعادن نفيسة (الحياة المختلفة 

جيوشها وتطوير أسلحتها وقوتها العسكرية ، فإنه في عصرنا هذا ، يمثل التحدي األكبر 
                                         

دار النهضة العربية –النقود والبنوك وبعض المتغيرات في االقتصادية في التحليل الكلي          –عبد اهللا الصعيدي    /د ١
  .١٨٥-١٨٤ص ٢٠٠٥، القاهرة 



 

 )٥٩٥(

أمام الحكومات ، فحيث تطور سبل االتصال والتواصل بين الدول والتقنية الحديثة في 
إلى وجود منافسة شديدة فيما بين الدول لتطوير منتجاتها وكسب هذا المجال أدت 

األسواق العالمية ، وربما السيطرة على بعضها من أجل تنفيذ سياساتها وأهدافها على 
المستوى الدولي ، ألجل كل هذا تعمل الحكومات في مختلف الدول على استخدام 

رد المالية التي تضمن لها تحقيق الوسائل المالية واالقتصادية لتعويض حاجتها من الموا
  .الضرائب –بطبيعة الحال -هذا التوازن ، ومنها 

    ولما كانت الضريبة على القيمة المضافة آخر ما توصل إليه الفكر المالي في النظم 
الضريبية ، فإن الحكومة المصرية أرادت اللحاق بالدول اآلخذ بهذه الضريبة من أجل 

  .    المالية واالقتصادية تحقيق مجموعة من األهداف
                           المطلب األول

    نشأة الضريبة على القيمة المضافة ومبرراتها وطبيعتها
  :نشأة الضريبة على القيمة المضافة :       أوالً 
وهي امتداد للضريبة ك ، االستهال على ضريبة هي المضافة القيمة على الضريبة      

مع اختالف في عملية الخصم التي تجري في هذه )في اعتقادنا(ل على رقم األعما
  .الضريبة وال تجري في الضريبة على رقم األعمال  

 انتشارها عاما ، واتسع ٥٠ نحو منذ األولى للمرة الضريبة هذه ظهور انوقد ك    
  . عامة وفيرة إيرادات لتحصيل عليها الدول حكومات واعتماد
 باقتراح فرنساتحديداً فرضت الضريبة على القيمة المضافة في ١٩٥٤وفي سنة       
 ، ومازال نظام هذه١٩٥٣ الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة )موريس لوريه(من 

الضريبة مثيرا الهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ، ولقد أثارت اهتمامهم ودارت 
مناقشاتهم وأحيانا مساجالتهم حول آثار هذه الضريبة ، حتى لقد اعتقد الكثيرون أنها 

 الثابتة المنتشرة، ومع ذلك كانت محط نزاع مع ضريبة المبيعاتأفضل من قوانين 
 الحقوقية ، لكونها عبئاً على أصحاب الدخول والمنظماتكثير من الحركات الشعبية 

الصغيرة وعمال اليومية ، فضالً عن كونها تمثل عائقاً أمام صغار المنتجين والتجار 
في حصر أرباحهم  وإنقاصها ، في حين أن الشركات الكبيرة تستفيد من نظام هذه 

  . احل اإلنتاج الضريبة  ربما لقدرتها على اختصار مر



– 

  )٥٩٦(

     ومع ذلك فقد انتشر تطبيق هذه الضريبة حتى وصل عدد الدول التي تطبقها 
حوالي مائة وخمسين دولة على مستوى العالم ، مما يعني أنها مالذ كثير من الدول 
لتحقيق األهداف المالية أوالً ثم االقتصادية واالجتماعية التي تسعى إليها الدول 

 الضريبية اإليرادات من % ٢٥ نحو تجمع الضريبة هذه أن بل القو-معه- يرجح مما
  .الراهن الوقت في العالم لدول

 مبررات فرض الضريبة على القيمة المضافة  :ثانياً 
: سيق في تبرير الضريبة على القيمة المضافة العديد من المبررات منها   

  .١ توسيع القاعدة الضريبية  - ١
ال تفرض على ١٩٩١لسنة ١١ضة بالقانون رقم      كانت ضريبة المبيعات المفرو

على الخدمات الواردة بعض الخدمات ، حيث كان القانون ينص على فرض الضريبة 
مما كان يضيق من وعاء فرض الضريبة ) ٢م( المرافق لهذا القانون ٢بالجدول رقم 

بشأن الضريبة على القيمة المضافة حيث نص القانون ٢٠١٦لسنة ٦٧،أما في القانون 
على فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات بما في ذلك السلع )٢(في المادة 

والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو 
مستوردة ، في كافة مراحل تداولها إال ما استثني منها بنص خاص ، فجعل القانون 

تثناء هو اإلعفاء مما يوحي بتوسيع األصل خضوع جميع السلع والخدمات ،واالس
الوعاء الضريبي ليشمل كل الخدمات ال بعضها ، مما وسع من القاعدة الضريبية في 

  . هذه الضريبة عما كان عليه الحال في الضريبة على المبيعات 
  :زيادة الحصيلة المالية   - ٢

 ،وأمام نفاق العاميرادات الحكومية وزيادة أوجه اإلأمام التحدي المتمثل في ثبات اإل    
بما يمثل )  مليار جنيه٣٣٩,٥(العجز الكلي في الميزانية العامة الذي بلغ مقداره 

م  من الناتج المحلي ، في مقابل ٢٠١٥/٢٠١٦في موازنة السنة المالية %) ١٢,٣(نسبة
 ، و بلغ معدل العجز في العام المالي ٢ ٢٠١٤/٢٠١٥في العام المالي  %١١,٥
عن مصادر جديدة إال البحث  الحكومة  فلم يبقى أمام،% ١٢,٢ ٢٠١٣/٢٠١٤

                                         
-الضريبة على القيمة المضافة في مصر     االنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى        –إبراهيم العيسوي   /د ١

 .٤، ص٢٠١٤يناير ١كراسات السياسات العدد–معهد التخطيط القومي القاهرة 
 .٢٠١٥/٢٠١٦التقرير السنوي البنك المركزي المصري  ٢



 

 )٥٩٧(

فكانت أولى   ،تسهم مساهمة فعالة في تلبية الزيادة في الطلب على اإلنفاق، لإليرادات 
  . القيمة المضافةعلى ضريبة الهي التي توجهت إليها الدولة ، البدائل 

مليار ٣٧٩,٦( بلغ ٢٠١٦/٢٠١٧     ومن ايجابيتها ، أن معدل العجز في ميزانية 
 ، أي أنه أخذ في التناقص من حيث النسبة عما كان عليه الحال ١% ١٠,٩بنسبة ) جنيه

في ميزانية السنة السابقة ، ومع ذلك ، ال يفهم أخذه في التناقص بفعل زيادة اإليرادات 
، فمجرد األرقام ال ينبغي االعتماد عليه كثيراً ، ألنها ال تعطي حقيقة التغير في مستوى 

  .جم الخدمات التي تقدمها الدولة عند قيامها باإلنفاق العام  وح
  :توزيع العبء الضريبي بصورة أقرب إلى تحقيق العدالة   - ٣

تسمح الضريبة على القيمة المضافة بتوزيع العبء الضريبي توزيعا عادالً على 
فة في مراحل إنتاج وتوزيع السلعة ومراحل تقديم الخدمة ، بما يتناسب مع القيمة المضا

كل مرحلة ، حيث ال تفرض الضريبة في كل مرحلة إال على القيمة التي تمت إضافتها 
  .فقط ،إذ يسمح بخصم الضريبة السابق دفعها في المراحل السابقة 

 ، أنها تفرض بنسب متماثلة على كل السلع االستهالكية ، مما يوحد ٢ويرى البعض
  .المعاملة بالمثل لكل المنتجين 

بأن القيم اإلضافية لدى الوحدات اإلنتاجية المختلفة :على هذا القول ولكن يعترض 
ليست متساوية أو متماثلة ، فبعضها أعلى قيمة من البعض اآلخر ، وحينئذ ال يمكن 

  .القول بتحقق المماثلة في المعاملة الضريبية 
كذلك إن بعض المشروعات تنتج في ظروف أفضل فتنخفض لديها تكاليف اإلنتاج 

دد األساسي للقيمة المضافة  ، ومن ثم يترتب على ذلك اختالف المعاملة الضريبة المح
  .للمنتجات المتماثلة وتختل بسببه قاعدة العدالة الضريبية في هذه الحالة  

 :منع التراكم الضريبي  - ٤
ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل       كما توصف بأنها 

، وهذه من أهم ميزات هذه الضريبة ، إذ تحصل وتدفع مجزاة عند  الدورة االقتصادية
، فهي ضريبة غير تراكمية ألنها تحتسب على الدورة االقتصاديةكل مرحلة من مراحل 

                                         
  . م٢٠١٧/٢٠١٨تقرير األداء االقتصادي والمالي خالل النصف األول من العام المالي  ١
بحث تكميلي  " آلية التطبيق واآلثار االقتصادية   "يبة على القيمة المضافة في السودان     الضر–سناء إبراهيم أحمد    .أ ٢

  .٣٠ص.٢٠٠٤..معهد اإلدارة والحكم االتحادي- درجة الماجستيرعلىللحصول 



– 

  )٥٩٨(

سعر البيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى آخر مرحلة عند استهالك 
  . السلعة
ه بخالف الضريبة العامة على المبيعات ،التي تأخذ صورة التراكم وذلك كل       

بحسب تعدد المراحل التي تمر بها السلعة ، فحينما تفرض الضريبة على مراحل 
الضريبة (متعددة من إنتاج وتوزيع السلعة ، وهو حال الضريبة على رقم األعمال 

 دفعها في المراحل السابقة ، دون السماح بخصم الضريبة السابق) العامة على المبيعات
، فهذا التطبيق ينطوي على معنى التراكم الضريبي ، حيث تخضع القيمة الكلية للسلعة 
المباعة للضريبة على الرغم من أن مستلزمات إنتاج السلعة قد خضعت لذات الضريبة 
في المراحل السابقة على المنتج النهائي للسلعة ، وهو ما يعني تطبيقياً ، فرض 

ريبة على الضريبة السابق تحملها ، وهذا هو معنى التراكم الضريبي ، وهو إجراء الض
  . يمكن تجنبه باللجوء إلى االندماج أو التكامل الرأسي 

      أما في حال الضريبة على القيمة المضافة ، فبما أنها تسمح بخصم الضريبة 
 في القيمة المضافة عند كل السابق دفها في المراحل السابقة ، فإن وعاء الضريبة يتمثل

مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع السلعة ، وهو الفرق بين المدخالت المستخدمة في 
، وعملياً تخصم الضريبة المسددة على ) المنتج النهائي(إنتاج السلعة وقيمة المخرجات 

 ، وحينئذ ال يوجد تراكم ١)المنتج النهائي(المدخالت من الضريبة على المخرجات 
بي طبقاً لهذا المعنى ، وهذا مما حدا ببعض الباحثين إلى القول  بتميز الضريبة ضري

 ، وإن كان هذا ٢على القيمة المضافة على الضريبة على رقم األعمال  بأنها تراكمية 
ال يمنع عندنا من القول بأن الضريبة على القيمة المضافة هي إحدى أنواع الضريبة 

  .٣على رقم األعمال 
 ذلك تبقى هذه الضريبة في بعض الحاالت تراكمية، في ظل ازدواجية ومع     

  .الضريبة عند االستيراد 

                                         
  .١٠،١١ ص-مصدر سابق–إبراهيم العيسوي /د ١
 .٣١ص-مصدر سابق–سناء إبراهيم أحمد .أ ٢
كلية الشريعة والقانون   ..رسالة ماجستير   –مية للضرائب غير المباشرة     منظور الشريعة اإلسال  -حسين منازع    ٣

 -١٩٩٢القاهرة 



 

 )٥٩٩(

  :تراكمية الضريبة على القيمة المضافة 
      قيل عن هذه الضريبة أنها غير تراكمية ، حيث تدفع مجزأة عند كل مرحلة من 

، وكونها تعد من أهم ميزاتها ، إذ تحصل وتدفع مجزاة عند  الدورة االقتصاديةمراحل 
  .   ، وهذا حق من بعض الوجوه الدورة االقتصاديةكل مرحلة من مراحل 

     كما قيل أنها غير تراكمية ألنها أي الضريبة تحتسب على سعر البيع مجرداً من 
  .قيمة الضريبة المدفوعة ، وذلك حتى آخر مرحلة استهالك السلعة 

لقول المتقدم ال يستقيم على إطالق ، حيث تبقى هذه الضريبة في بعض     هذا ا
الحاالت تراكمية، في ظل ازدواجية الضريبة عند االستيراد ، ليس هذا فقط ، بل إن 
هذه الضريبة وإن حصلتها اإلدارة الضريبية مجزأة عن كل مرحلة من المراحل التي 

ئي سيدفعها كاملة غير مجزاة وهو تمر بها السلعة أو الخدمة فإن المستهلك النها
  المتحمل النهائي لعبئها ، مما يضعف القول بأنها غير تراكمية ،

تخضع السلع والخدمات الواردة بالجدول ) ثانياً(   كما أنه وفي ضريبة الجدول رقم 
لكل من الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ،على أن تضاف ) ٢(رقم 

قيمة الواجب اإلبالغ عنها إلى قيمة السلعة أو الخدمة  ، باإلضافة ضريبة الجدول إلى ال
إلى الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى ،والحكم سواء بالنسبة 

باإلضافة إلى الضريبة (للسلع والخدمات المحلية ، غير أنه ال توجد الفقرة الخاصة 
  .١) الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى

 ألن الضريبة الجمركية المدفوعة على البضائع المـستوردة ،          -كذلك-    وهي تراكمية 
سيدخل في الوعاء الخاضع للـضريبة علـى    . فضال عن غيرها من الضرائب والرسوم     

القيمة المضافة ، في حال كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللـضريبة             
   .٢)راكمية في قيمة الضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك ت

     وقد كان هذا األمر واقعاً في الضريبة العامة على المبيعات ولم يكن مرضياً عنه ،               
بل كان من أوجه النقد الموجهة لها ، ومع ذلك فإن القـانون أضـاف هـذه الـصورة                   

  .بطبيعتها إلى الضريبة على القيمة المضافة  

                                         
  .٢٠١٦لسنة ٦٧ من القانون ١٠ فقرة ١٠المادة  ١
  .١٥مصدر سابق ص-إبراهيم العيسوي/في هذا المعنى د ٢



– 

  )٦٠٠(

بشأن ١٩٩١ لسنة ١١لمادة رقم من القانون رقم          ففي الفقرة الثانية من ا
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها (...الضريبة العامة على المبيعات 

في مرحلة اإلفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا "الواجب اإلقرار عنها"
ها من الضرائب لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغير

 ، وفي قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء فيه والرسوم المفروضة على السلع
تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة اإلفراج عنها من الجمارك بالقيمة (

المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة 
   ) .إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضةمضافاً 

         مما يوحي بأن القانون أراد التراكم الضريبي في كل من الضريبة العامة على 
المبيعات والضريبة على القيمة المضافة  ، وبهذا المعنى تكون الضريبة مشتملة على 

  .معنى التراكم الضريبي 
يبة الجمركية وهي إحدى وسائل فرض الضرائب النوعي على     كما أن الضر

االستهالك ، تعد كذلك من ضرائب االستهالك ، والضريبة على القيمة المضافة وهي 
ضريبة على االستهالك ، االثنان من طبيعة واحدة ، أليس هذا نوع من التراكم 

  الضريبي ؟ إن لم يعد ازدواجاً ضريبياً ؟
 :ي محاربة التهرب الضريب  - ٥

     من المبررات التي قصدها المشرع من فرض الضريبة على القيمة المضافة منع 
  . التهرب الضريبي 

    عادة يحدث التهرب من الضريبة في القطاعات غير النظامية أو غير الرسمية 
،ولكنه أي هذا القطاع يكون مضطراً لدفع ) المشروعات االقتصادية العشوائية(

ته من الشركات المنتجة أو المستوردة المسجلة كشركات خاضعة الضريبة على مشتريا
للضريبة ، وحينئذ ال يكون التهرب من الضريبة كامالً ، ففي تطبيق الضريبة على 
القيمة المضافة تخضع منتجات هذه المشروعات أو الشركات للضريبة على المدخالت 

على مدخالتها من للضريبة ، اللهم إال إذا استطاعت هذه المشروعات الحصول 
 إال في هذه ١القطاعات غير النظامية كذلك ، فليس هناك تهرب كامل من هذه الضريبة 

  .الحالة 
                                         

  .١٤-١٣ص-مصدر سابق–إبراهيم العيسوي / د ١



 

 )٦٠١(

  :طبيعة الضريبة على القيمة المضافة :ثالثاً 
 التي تصيب المباشرة غير الضرائب من المضافة القيمةعلى  ضريبةال        تعد
 من معينة نسبة محررةو االدخار علي ذلكب مؤثرةصه تقلي علي تعمل والتي االستهالك

  .الضريبة  من مجنبة مدخرة كنسبة والموارد الدخول
 تنعكس ما وغالبا ، مرونتها لعدم سلبية آثار لها تكون االقتصادي الكساد ظل في لكن     
 في السكان من العظمى األغلبية يشكلون والذين الدنيا الدخول أصحاب علي اآلثار هذه

  والحالة االقتصادية جميعها والمنتجين األعمال قطاع علي بدوره ذلك ؤثريحيث  ،مصر
ومن ثم فإنه ينبغي عدم إخضاع ، وسبب ذلك أنها ضريبة على االستهالك كما تقدم ، 

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ألي من ضرائب االستهالك 
نصح بتجنيب السلع والخدمات الضرورية ، كما ي تغير المسمى كالضريبة الجمركيةولو

  .لهذه الضريبة 
  المطلب الثاني                                        

 الضريبة على القيمة المضافة والسياسة المالية والضريبية
في الوقت الحالي علـى     (      بما أن الضريبة على القيمة المضافة هي الخيار األخير          

، ) االسـتقرار المـالي   (لمصرية لزيادة واستقرار الحصيلة المالية      أمام الحكومة ا  )األقل
وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية المختلفة التي تسعى إليهـا ، وبمـا أن هـذه               

أكثر من مائة وخمسون دولة تأخذ بهذه الضريبة        ( الضريبة تطبق في غالبية دول العالم       
على بعض النواحي الفنية لهذه الـضريبة       فال مندوحة من التعرف     ) على مستوى العالم    

للتعـرف علـى حقيقتهـا وآثارهـا     ) قاعدة العمومية في الضريبة على القيمة المضافة    (
  . المختلفة في حياتنا االجتماعية واالقتصادية 

 بأن التقييم الصحيح ألي نظام ضريبي ، ينبغـي          -الكامل–    وعلى الرغم من اعتقانا     
ية من تطبيقه ، حتى تتاح فرصة التعـرف علـى المزايـا      أن يكون بعد مضي فترة كاف     

العيوب من خالل التطبيق الفعلي ، وليس على أساس انفعالي أو عاطفي من الممكن أن               
يخل بأهداف الدراسة العلمية الصحيحة ، إال أننا في هذه الدراسة نحاول التعرف علـى               

الذي أخذ بها عند فرضـه      ) العمومية( األهداف التي ابتغاها القانون المصري من قاعدة      
  . لهذه الضريبة ، وأثر ذلك على الحياة االقتصادية واالجتماعية  



– 

  )٦٠٢(

  :السياسة المالية :أوالً 
متمثلـة فـي وزارة     (استخدام الـسلطات الماليـة      : يقصد بالسياسة المالية بصفة عامة      

المباشرة والغير  من أهمها الضرائب بأنواعها     (النفقات العامة واإليرادات العامة     ) المالية
  . والموازنة العامة لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ) مباشرة

    وبعبارة أخرى تتمثل السياسة المالية في استخدام الضريبة واإلنفاق العام والقروض           
للتأثير في أنـشطة المجتمـع االقتـصادية        ) التمويل التضخمي (العامة واإلصدار النقدي  

طرق المرغوبة كما تهتم بتخصيص الموارد بين القطاع العام والخاص واسـتخدامها            بال
  .  ١في تحقيق االستقرار االقتصادي 

اإلنفـاق العـام    (بأنها استخدام الدولة لألدوات الماليـة       :     ويمكن التعبير عنها كذلك     
  .٢ي في تنمية واستقرار االقتصاد القوم )واإليرادات العمة والموازنة العامة 

دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع :بأنها : ويذهب البعض إلى تعريف السياسة المالية 
العام وما يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات االقتصاد القومي ،والتي 

ق أهداف معينة في تتضمن تكيفاً كميا لحجم اإلنفاق العام واإليرادات العامة بغية تحقي
باالقتصاد القومي ،ودفع عجلة التنمية ،وإشاعة االستقرار في  النهوض طليعتها

االقتصاد القومي ،وتحقيق العدالة االجتماعية ،وإتاحة الفرص المتكاملة أمام المواطنين 
بالتقريب بين طبقات المجتمع واإلقالل من التفاوت بين األفراد في توزيع الدخول 

  .٣والثروات 
استخدام الدولة برامج اإلنفاق العام : لسياسة المالية بأنها      ونميل إلى تعريف ا

  .واإليرادات العامة لتحقيق أهداف متعلقة بالتنمية واالستقرار االقتصادي واالجتماعي 
   وأيماً  كان األمر، فإن للسياسة المالية مجموعة من األهداف نستوضحها في السطور 

  :التالية 

                                         
١ Dolan(EdwinG.)&Lindsey(David E)Economics the Dryden press ,١٩٩١,P.٢٥٢.- 
دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية ،التوزيع العادل للدخول ، التنمية –السيد عطية عبد الواحد /د- ٢

السياسة المالية ودورها فـي تفعيـل   –اري اهللا محمد .=٢٥ص.م١٩٩٣دار النهضة العربية القاهرة  -االجتماعية
 .٣، ٢ص -.م٢٠١٠/٢٠١١- مذكرة ماجستير-رحالة الجزائ-االستثمار

 منشاة  ١ط–المالية العامة والسياسة المالية     –يونس أحمد البطريق    /صادق بركات ،د  /فوزي عبد المنعم ، د    /د- ٣
  .٣٣ص١٩٦٩العارف االسكندرية 



 

 )٦٠٣(

  :أهداف السياسة المالية:    أوالً 
   يتبين لنا من التعريفات السابقة للسياسة المالية أنها تقصد لعدد من األهداف التي عبر 

  :   ادي   بتحقيق التنمية واالستقرار االقتص- التعريف عنها إجماالً
يظل تحقيق التنمية االقتصادية الهدف األعلى للسياسة المالية ،  :تحقيق التنمية - ١

بمعنى أن تسير خطوات السياسة المالية في نفس خطى مراحل ومتطلبات 
عملية التنمية التي ينشدها المجتمع ، فال يكون هناك تعارض بينهما ،كأن 

 معين ، وتعمل السياسة تهدف خطوات أو برامج التنمية إلى تحقيق هدف
المالية عكس ذلك الهدف ، بل ينبغي التنسيق بينهما ، بأن تسير جميع 

  .الخطوات المتخذة في اتجاه واحد 
) سيادية وغير سيادية(ويقصد به استخدام موارد الدولة : االستقرار المالي - ٢

االستخدام األمثل ،بحيث يتم مراعاة الوضع االقتصادي واالجتماعي 
هما على المستوى الحكومي واألفراد ،  يلزم أن يتصف النظام ومتطلبات

الضريبي بالسمات التي تجعله مالئم لمصلحة الخزينة العامة من حيث المرونة 
ووفرة الحصيلة ، ومالئم في ذات الوقت  لمصلحة المكلفين ، من حيث العدالة 

  .ة في توزيع العبء الضريبي ، ومواعيد الجباية واالقتصاد في الجباي
على األقل هنا - يفضل(   كما يجب أيضاً عدم استخدام القروض إال ألغراض إنتاجية 

واالبتعاد عن استخدام القروض العامة لتمويل أغراض ) فكر الطبيعيين والتقليديين –
غير منتجة بقدر اإلمكان ، حتى ال يكون اإلسراف في االقتراض مسبباً لما يعرف بوهم 

  .يونية وتفاقم أزمة السداد مستقبالً المال مما يزيد من المد
أي الوصول باإلنتاج إلى ): حالة التوازن االقتصادي(االستقرار االقتصادي - ٣

الحجم األمثل ، الذي يعني التشغيل الكامل لعوامل اإلنتاج في الدولة ، ومن 
أن توازن بين نشاط ) الحكومة(أهمها العمالة الكاملة ، وهنا يتعين على الدولة 

ن العام والخاص للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن ، فحيث  تكون القطاعي
المشروعات الخاصة أقدر على اإلنتاج من المشروعات العامة ، وجب على 
الدولة وجميع مؤسساتها أن تمتنع عن التدخل المباشر ، وأن يقتصر نشاطها 
على التوجيه بواسطة اإلعانات والضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ثم 

اقبة الهادفة والفعالة ، وعندئذ ينبغي أال تقل المنافع التي يحصل عليها المر



– 

  )٦٠٤(

المجتمع من اإلنفاق الحكومي عن تلك التي يمكن الحصول عليها لو ظلت 
  .الموارد في أيدي األفراد 

   وعليه يتحقق التوازن بين النشاط الحكومي والنشاط الخاص ، عندما يصل 
شآت الخاصة والنفقات العامة معاً إلى أقصى مجموع المنافع الناجمة عن المن

حد مستطاع ، أي يتحقق هذا االستقرار عندما يتبين أن المنافع الحدية الناتجة 
من النشاط االقتصادي للحكومة يتعادل مع المنافع الحدية التي تقتطعها الحكومة 

المنفعة الحدية "بتحصيل إيراداتها من األفراد ، وهو ما يعرف بمعيار 
  ) .          ١" (فيزربمعيار "والذي عرف" تساويةالم

استغالل موارد المجتمع :خالصة ما تقدم أن االستقرار االقتصادي يعني به         
  .على أفضل وجه للوصول إلى حجم اإلنتاج األمثل

 :االستقرار االجتماعي - ٤
الوصول بالمجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من اإلشباع المادي  : ويقصد به

فراد ، وذلك في حدود اإلمكانات المادية المتاحة في المجتمع ، مع ما لأل
تقتضيه عملية تحقيق العدالة االجتماعية ، وبالتالي توجه السياسة المالية بحيث 
ال تسعى إلى زيادة حجم اإلنتاج الكلي للمجتمع على حساب تحقيق العدالة 

قيق العدالة االجتماعية ،  أن تسعى إلى تح-كذلك-االجتماعية ، إذ ينبغي عليها 
في ) تقليل الفجوة بين الطبقات االجتماعية(أي أن تعمل على تحقيق التوازن 

توزيع المنتجات والمنافع على األفراد عن طريق هذه السياسة ، وإعادة توزيع 
 فعلى األقل أن يكون أقرب إلى -إن لم يكن عادالً- الدخل بين األفراد توزيعاً 

عمل على تخفيف حدة التفاوت بين الطبقات داخل المجتمع ، العدالة ، أي أن ت
  .من خالل سياسة برامج اإلنفاق العام واإليرادات العامة وأهمها الضرائب 

أي تحقيق التوازن بين مجموع اإلنفاق القومي بشقيه العام : االستقرار العام - ٥
سعار وبين مجموع الناتج القومي باأل) االستهالكي منه واإلنتاجي(والخاص 

  .الثابتة في مستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر اإلنتاج المتاحة 

                                         
وقد أخذ بهذا المعيار كـل مـن        =٢٠٧م ص ١٩٨٣دار النهضة العربية    -المالية العامة –رفعت المحجوب   /د- ١
  -.٢٠٨المرجع السابق ص–رفعت المحجوب /د"فيكسل"وبعض الكتاب السويديين مثل "فاجنر"و"ساكس"



 

 )٦٠٥(

     وينبغي  مالحظة أنه قد يقوم هنالك تعارض بين تلك األهداف فيما بينها ، وربما 
ال يمكن تجنب ذلك ، فالهدف األول للسياسة المالية هو عدم قيام هذا التعارض بين 

روض أن تهدف السياسة المالية إلى تجنبه أهدافها ، وإن حدث هذا التعارض فمن المف
عن طريق تحقيق االستقرار العام أوالً ، ومن ثم تسعى إلى تحقيق االستقرار 
االجتماعي ثم االستقرار االقتصادي ، ، شريطة أال يخل ذلك بالوصول إلى حجم 

لكنه اإلنتاج األمثل ، وأخيراً تعمل على تحقيق االستقرار المالي على المدى القصير ، و
ينبغي أال يكون تحقيق األهداف السابقة على حساب تحقيق االستقرار المالي في المدى 

  .الطويل 
    واألدوات المالية التي يمكن أن تستخدمها الدولة في هذا المجال كثيرة ومتنوعة، 

القروض العامة ، والضرائب ، والرسوم ، واإلعفاءات الضريبية ، والمشاركة :أهمها 
  .د في إقامة المشروعات االقتصادية مع األفرا

 أن - إتماماً للفائدة –    ولما كانت الضرائب أحد أدوات السياسة المالية فإنه ينبغي 
نتعرض  للحديث عن السياسة الضريبية باعتبارها أحد أهم أدوات السياسة المالية ، كما 

وهي إحدى أن مقصودنا في األصل هو الحديث عن الضريبة على القيمة المضافة 
  .فروع الضريبة 

     من أهم أهداف السياسة المالية كما جاء في تقرير األداء االقتصادي والمالي 
  .١م ٢٠١٧/٢٠١٨خالل النصف األول من العام المالي )وزارة المالية المصرية(
  . خفض معدالت العجز والدين من خالل ترشيد االنفاق العام -   
ن خالل توسيع قاعدة اإليرادات الضريبية وغير الضريبية  زيادة اإليرادات العامة م-   

  .وربطها بالنشاط االقتصادي 
م ٢٠١٦  ونص التقرير تحديداً على أهم اإلصالحات المالية التي اتخذت منذ العام 

  .٢لتحقيق تلك األهداف هو تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة 
  :السياسة الضريبية :ثانياً 

ريبية فرع السياسة المالية ، وجزء منها ، بل هي أحد أهم أدوات السياسة السياسة الض
المالية ، وعليه ينبغي أن ترسم أهداف السياسة الضريبية بما ال يخالف أهداف السياسة 

                                         
  ).وزارة المالية(-٣م ص٢٠١٧/٢٠١٨تقرير األداء االقتصادي والمالي خالل النصف األول من العام المالي - ١
  .٤المصدر السابق ص ٢



– 

  )٦٠٦(

المالية ، وبعبارة أخرى ، يجب على السياسة الضريبية أن تكمل أهداف السياسة المالية 
، وال تخالف مسلكاً من مسالكها ، وإنما ينبغي أن تكون ، فال تناقض هدفاً تسعى إليه 

  .مرتبطاً بها في تحديد نطاقها وأهدافها 
    : تعريف السياسة الضريبية       

مجموعة متكاملة من األساليب في استخدام الفن : "  ويعرفها البعض بأنها     
  ).١"(الضريبي لإلسهام في تحقيق أهداف معينة في كافة المجاالت

مجموعة البرامج التي تضعها الدولة مستخدمة كافة :      وعرفت أيضاً بأنها 
مصادرها الضريبية الفعلية والمحتملة إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية 
مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوب فيها من أجل تحقيق أهداف المجتمع االقتصادية 

  .٢والسياسية واالجتماعية 
  .  نميل إلى القبول بالتعريف األخير      ومن جانبنا

    وحتى تكتمل الفكرة عن سلبيات وايجابيات الضريبة على القيمة المضافة في 
  : نمر سريعا على أهداف السياسة الضريبية في البلدان النامية٦٧القانون رقم 

  :أهداف السياسة الضريبية في الدول النامية
، وأن مقصود الدراسة )الفقيرة اقتصادياً(لنامية     باعتبار أن مصر تعد من البلدان ا

هذه هو حالة االقتصاد المصري ، فإننا نخصص هذا المطلب للتعرف على أهداف 
لما للبلدان النامي أو المتخلفة خصائص أو ) المتخلفة(السياسة الضريبية للبلدان النامية 

 التخلف االقتصادي سمات واحدة تجمع بينها ، وإن لم تكن على مستوى واحد في درجة
وكذا ظروف كل منها )  المادية والبشرية(للتنوع الواسع في الموارد االقتصادية 

االجتماعية والسياسية والطبيعية ، إضافة إلى االختالف في الخطوات التي تنتهجها كل 
دولة لمعالجة مشاكل التخلف التي تعاني منها ، حتى أضحت أكثر تمايزاً مما كان عليه 

بعد الحرب العالمية الثانية، ومن الخصائص العامة المشتركة للدول النامية ما الحال 
  : يلي 

                                         
  .ضريبية السياسة المالية وال–القانون المالي –الموسوعة العربية  ١
السياسة =م ١٩٩٨االسكندرية الدار الجامعية  –النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق –مرسي السيد حجازي /د ٢

م ٢٠٠٦-دالل عيسى موسى مسيمي / رسالة ماجستير  اعداد أ–الضريبية ودورها في تنمية االقتصاد الفلسطيني 
  .٨٣ص-



 

 )٦٠٧(

  : من الناحية االقتصادية مازالت تعاني من -أوالً
  .انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي  - ١
انتشار البطالة ، والعمالة غير المنظمة ، حيث بلغ معدل البطالة في مصر عام  - ٢

،وفي عام % ١٢ بلغ معدل البطالة ٢٠١٦عام  وفي ١،% ١٣م حوالي ٢٠١٥
 .٢% ١٢ حوالي ٢٠١٧

التخلف الصناعي والتكنولوجي ، مما يزيد من تبعيتها القتصاديات الدول  - ٣
  .المتقدمة 

غير متوفرة اآلن نظراً للهجرة الريفية إلى (األهمية العالية للقطاع الزراعي  - ٤
والقطاع االستخراجي ) نالمدينة وتقلص دور الدولة في دعم الزراعة والمزارعي

  .مع وجود موارد مالية معطلة 
 .مما يزيد من عجز ميزان المدفوعاتاالختالل في هيكل التجارة الخارجية  - ٥
  .لطرق والمواصالت والمياه والطاقة عجز مشروعات البنية األساسية ، كا - ٦
ي المحل(تراكم الديون الداخلية والخارجية على السواء ، حيث ارتفع الدين العام  - ٧

 مليار جنيه في ٢٠٦٤,٧ ليبلغ ٢٠١٤/٢٠١٥خالل السنة المالية )والخارجي
   .٣من الناتج المحلي اإلجمالي% ٨٥ أي بما يمثل ٢٠١٥نهاية يونيو 

  . ضيق السوق المحلي بسبب انخفاض متوسط الدخل الفردي  - ٨
 انخفاض في مستوى الدخل القومي مع تباين كبير في الدخول الفردية ، مما  - ٩

  . االنخفاض في معدل االستقطاع الضريبي وضعف الطاقة الضريبية يؤدي إلى
هذا فضالً عن غياب المنافسة ، أو المنافسة الناقصة على الصعيد الوطني ،  -١٠

نتيجة لالحتكارات المحلية للقطاع العام والخاص الذي يدعم بمستوى من الحماية 
منافسة على  من ال-إلى درجة كبيرة-الجمركية وغير الجمركية ، مما يحد 

الصعيد الدولي قبل فرض التوجه نحو التحرر التجاري عليها في اآلونة 
 .األخيرة

                                         
 ، ٦ ،ص٢٠١٨ فيراير ٢٠١٧/٢٠١٨صف األول من العام المالي تقرير األداء االقتصادي والمالي  خالل الن- ١

 .٢٠١٥/ ٢٠١٤التقرير السنوي البنك المركزي المصري
  . ٦ص–مصدر سابق –تقرير األداء االقتصادي والمالي - ٢
  .٢٠١٤/٢٠١٥التقرير السنوي –البنك المركزي المصري  ٣



– 

  )٦٠٨(

 حوالي ٢٠١٤/٢٠١٥ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة حيث بلغ في ميزانة -١١
، وفي % ١٢,٥ بلغت نسبة العجز ٢٠١٥/٢٠١٦ ، وفي عام ١%١١,٥
  .٢% ١١ حوالي ٢٠١٦/٢٠١٧

  :عية  ومن الناحية االجتما- ثانياً
  :         تعاني الدول الفقيرة من الكثير من المشاكل ، لعل أهمها 

التزايد السكاني المطرد دون زيادة مناسبة في الناتج الوطني لمقابلة الزيادة  - ١
  .السكانية 

نقص الخبرات التعليمية والثقافية والكفاءات اإلبداعية المدربة في مجاالت  - ٢
 .اإلنتاج المختلفة 

ى العام للمعيشة ، مع ما يستتبع ذلك من انخفاض في المستوى انخفاض المستو - ٣
 .الصحي والخدمي ، وتزايد نسبة األمية 

  ) .تدني مستوى العدالة االجتماعية (التفاوت الطبقي الحاد  - ٤
     تلك سمات تتميز بها اقتصاديات الدول النامية وتعد في نفس الوقت مظاهر للتخلف 

 شيء من التعقيد بحيث يصعب معرفة أي المظاهر أشد ، وهي متداخلة ومترابطة وفيها
تأثيراً في بقية المظاهر من غيره ، وال أيها له األهمية القصوى ،وإن كان الظاهر أن 

في عصرنا تعطي األهمية للمستوى المادي - عالمياً-األنظمة السياسية واالقتصادية 
  .للحياة دون انضباط قاعدة العدالة في توزيع الدخل القومي 

    وتمثل جملة السمات السابقة عقبات في وجه النمو االقتصادي وتحقيق التنمية 
المطلوبة في هذه البلدان ، ويلزم معالجتها كوحدة متكاملة لتصحيح مسار التنمية 

  .االقتصادية واالجتماعية 
عالج هذا الخلل في مستوى :      وعليه يكون الهدف االقتصادي للبلدان النامية هو 

وازن االقتصادي وصوالً لتحقيق التنمية االقتصادية ، ولهذا تحتاج إلى توافر موارد الت
مالية محلية وكذا الموارد البشرية المدربة والمؤهلة ، وهذه األخيرة تحتاج أول ما 

  .تحتاج إلى مستوى علمي وقيمي معين 

                                         
   .٢٠١٤/٢٠١٥التقرير السنوي للبنك المركزي  ١
   .٧ص-مصدر سابق–٢٠١٨داء االقتصادي والمالي فبراير تقرير األ ٢



 

 )٦٠٩(

الدولة لعالج الخلل      وبما أن تراكم رأس المال يعتبر المادة األساسية التي تستخدمها 
في الحياة االقتصادية ، وعليه يعد توفير الموارد المالية من أهم محددات النمو 

 أن يكون هو أحد -  والحال هكذا –االقتصادي واالجتماعي ، ومن الضروري 
المحددات األساسية للتنمية االقتصادية ، وذلك لعمل البنية األساسية وإنشاء الجهاز 

لى استغالل الموارد االقتصادية بالكفاءة الالزمة ، وإحداث تغييرات اإلنتاجي القادر ع
  . هيكلية في اقتصاديات هذه الدول 

أهمية عالية في ) المادي ـ البشري(    ومن هنا يكتسب هدف التكوين الرأسمالي 
السياسات الضريبية في البلدان الفقيرة ، فتحقيق التنمية هو الهدف األسمى لسياستها 

 للتراكم - ممكن-دية واالجتماعية ، ومفتاح تحقيقه يقف عند تكوين أعلى معدلاالقتصا
  . الرأسمالي 

     وعلى هذا ، تحتل السياسة الضريبية أهمية خاصة في تلك الدول للدور الكبير 
الذي يمكن أن تؤديه في إحداث هذه التغييرات الشاملة في اقتصاديات تلك الدول ، 

  .قف عقبة كؤود في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها التي ت
  :أهداف السياسة الضريبية كما تراها الدول الفقيرة     

  :   لعل من أهداف السياسة الضريبية التي تستحوذ على درجة عالية من األهمية 
   أ ـ التغلب على االنخفاض في معدل التراكم الرأسمالي ، من خالل تشجيع االدخار 

عني ذلك تعبئة رأس المال المحلي وتوجيهه نحو االستثمارات وتقليل االستهالك ، وي
المرغوب فيها ودعوة االستثمار الخارجي عند عدم تغطية الفجوة االستثمارية الالزمة 
لرفع معدالت النمو نحو االستثمارات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة 

  ..مستوى الدخل القومي
بزيادة حجم ) التجارة الخارجية(لصادرات والواردات    ب ـ سد الفجوة بين ا

الصادرات وتقليل الواردات ، و يقتضي ذلك تشجيع التصدير لتفادي االختالل في 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات، لتوفير العملة األجنبية الستيراد المستلزمات 

زيادة األهمية النسبية لهذه الرأسمالية الالزمة للتنمية ريثما يعمل على تصنيعها محلياً، و
األهداف يجب أال يكون على حساب األهداف األخرى، فال يمكن للتنمية االقتصادية أن 
تعطي ثمارها على المستوى االقتصادي الكلي إال في ظل حالة من االستقرار 

  .االقتصادي ، ولكي يستفيد منها كل أفراد المجتمع



– 

  )٦١٠(

توى الدخل الفردي والمحافظة على    ج ـ التغلب على التفاوت الحاد في مس
االستقرار االقتصادي ، خصوصاً مع اتساع الفجوة الداخلية المرافقة لعمليات التنمية ، 
واألثر المتوقع للسياسات االقتصادية الجديدة التي تبنتها المؤسسات االقتصادية الدولية  

  .، وهذا الهدف يحتل أهمية قصوى في البلدان الفقيرة 
ني ذلك أن هدف إعادة توزيع الدخل الوطني يكتسب أهمية خاصة بالدول        ويع

النامية ، لما تعانيه من تفاوت كبير في توزيع الدخل فيها ، يهدد االستقرار االجتماعي 
  .والسياسي الذي يعد من الشروط األساسية لتحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي 

سياسة الضريبية في البلدان النامية إلى تحقيق أن تهدف ال:  إلى أنه ينبغي ونخلص    
التنمية االقتصادية ، وعليها يقع عبء تعبئة رأس المال المحلي بالدرجة األولى ، ثم أن 

على تشجيع االستثمارات الخارجية ، وأن يتقرر توزيع عبئها  - أيضاً- تعمل الضريبة 
  : هداف التاليةلمصلحة محدودي الدخل ، وعليه يتطلب األمر ضرورة تحقيق األ

  . أ ـ ضبط االستهالك غير الضروري 
  . ب ـ تعبئة المدخرات المحلية بزيادة معدالتها على المستوى الفردي والحكومي 

ج ـ توجيه المدخرات المحلية المتاحة نحو االستثمارات المرغوب فيها ،والمفيدة 
  .لعملية التنمية 

منها وغير المباشرة ، عن طريق الحوافز د ـ تشجيع االستثمارات األجنبية ، المباشرة 
الضريبية ، كما يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينا كان يسمح لتجار أهل 

فيأخذ منه نصف )السلع الضرورية(الحرب أن يدخلوا بالد الحجاز بالزيت والحنطة 
ن العشر ،مع أن المقرر بالنسب للحربي عموماً العشر كامالً ، كما كانوا يأخذون م

  ). األموال ألبي عبيد (تجار المسلمين 
العجز في الميزان التجاري ، بالعمل على زيادة الصادرات وتقليل ) تقليل(هـ ـ إلغاء

  .الواردات 
و ـ تقليل التفاوت الطبقي بإنشاء منظومة ضريبية تتسق وقاعدة العدالة ، إذ أن مدار 

  .يده غير العدل نماء األموال مرهون بالعدل ، والشيء ينمي المال ويز
قد يكون الهدف من السياسة الضريبية تعويض النقص في الحصيلة الضريبية الناتج - ز

من زيادة اإلعفاءات الضريبية السخية ، أو لنقص الحصيلة الجمركية نتيجة االلتزام 
باتفاقية تجارية مع بعض الدول لصالح جذب رؤوس األموال األجنبية ،خصوصاً 
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ية التي ال تتمكن من زيادة صادراتها إلى الدول المتقدمة ، عندئذ بالنسبة للدول النام
مزيد تلجأ الدولة إلى فرض ضريبة جديدة أو زيادة أسعار ضريبة الدخل ،  أو إلى 
توسيع القاعدة الضريبية في ضريبة معينة أو استبدال ضريبة بأخرى أكثر اتساعاً من 

الحكومة المصرية ضريبة المبيعات ، كما حدث أن استبدلت ١حيث القاعدة الضريبية 
     .بالضريبة على القيمة المضافة

  المطلب الثالث
  مدى مناسبة الظروف الحالية لفرض الضريبة؟

  ، كما أن لكل نظام ضريبي ظروف أو لكل بنية اقتصادية نظام ضريبي مناسب     
عمل به ، وهو ما عوامل تحدد التوقيت المناسب لتطبيقه ، كما أن له أسباباً تدعو إلى ال

يعرف بقاعدة المالءمة ، فليس صحيحاً ، سن القوانين خصوصاً الضريبية منها دون 
وجود السبب الداعي لها والظروف المواتية لتطبيقها ، ألنه إذا لم توجد الظروف 
المناسبة  فليس هناك احتمال لنجاح التشريع ، وال ننسى أن الضرائب استثناء على 

  .القاعدة 
 للنظـام  التحول في للبدء األمثل التوقيت بخصوص قد أوصت بعض الدراسات ول     

 ٢٠١٦ عام من يوليو مطلع ليصبح الجديد قانونها وتطبيق المضافة القيمة لضريبة الجديد
  . ، وهو التوقيت الذي صدر فيه القانون ٢٠١٦/٢٠١٧ المالي العام بداية مع أي
 طـويال  وقتـا  اسـتغرقت  قد المعنية أجهزتهاو المصرية المالية وزارة أن  والمالحظ  

،  سـنوات  ثماني على يزيد ما منذ أي ٢٠٠٨ لعام زمانه يرجع الجديد النظام لهذا لإلعداد
 للحـوار  جلسات لعقد ٢٠١٦ عام من األول النصف خالل مهيئاً يبدو المناخ إن قيلكما 

 واألكـاديميين  صينوالمتخص المهتمين مع للضريبة الجديد النظام تطبيق حول المجتمعي
، وربما كان التمهيد لتطبيق هذه الـضريبة منـذ تـاريخ    ٢المصرية  الضرائب وجمعية

 .م١٩٩١صدور ضريبة المبيعات في 

                                         
-نظرية التنسيق الضريبي ومدى إمكانية تطبيقها في واقع األنظمة الضريبية العربية   –رمضان صديق محمد    /د ١

 .٣ص
ورقة -المركز المصري للدراسات االقتصادية     -الضريبة على القيمة المضافة في مصر     –عبد المنعم لطفي    /د ٢

  .٢٣م ص٢٠١٦مارس -عمل 



– 
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 الدول من الكثير شملالضريبة على القيمة المضافة حتى   تطبيق نطاق امتد قد   و
   .الناميةو المتقدمة

وأمريكا الالتينية ، ه الضريبة في آسيا وأفريقيا كما تعددت الدول النامية المطبقة لهذ     
 فإن عدد الدول المطبقة )OECO(وحسب تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عدا الواليات ) OECO( دولة بما فيها دول) ١٥٤(م بلغ٢٠١١لهذه الضريبة حتى عام 
  ).١(المتحدة األمريكية التي تطبق الضريبة على مبيعات التجزئة 

 تحديداً ، ٢٠١٦/٢٠١٧ م وفي بداية العام المالي ٢٠١٦لسنة ٦٧     وبالقانون رقم 
حتى ١٩٩١الفترة من (بعدما أخذت حقبة من الزمن تطبق فيها ضريبة المبيعات 

، ووسط جو من اآلمال يصاحب ) م١٩٩١لسنة ١١ م بالقانون رقم ٢٠١٦سبتمبر 
 الموارد المالية السيادية من أجل الساسة ومن هم في سلطة اتخاذ القرار نحو زيادة

، ٢تقليل العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة والمتتابع منذ عدة سنوات تقريبا
 ما معو ، الدولي النقد صندوق من قرض على الحصول يف الحكومة رغبةفضالً عن 

 أن كذل ،  واالقتصادي المالي لإلصالح ببرنامج التقدم ضرورة من الرغبة هذه يستتبع
 يميل وبأنه المضافة القيمة على للضريبة الشديد بتحمسه معروف الدولي النقد صندوق

 يف الضريبة هذه إلى التحول تضمين إلى منه ضرالق تطلب التي الحكومات دفع إلى
          .٣للصندوق تقدمها التي النوايا خطابات

ر أزمة كساد فوق       وفي ظل ظروف اقتصادية حرجة ، تتمثل في جو تسوده بواد
  : ، لعل أهم مظاهرها مايلي ٢٠٠٧أزمة متوارثة من األزمة المالية العالمية في 

  :            أهم مظاهر األزمة االقتصادية والمالية في مصر 
 تعطل كثير من المشاريع الصناعية ، بسبب هجرة الكثير من رؤوس األموال إلى - ١

  . الخارج ، وتعثر البعض اآلخر 
  .طل شبه كامل لقطاع السياحة إلى مصر  تع- ٢

                                         
-االنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة في مـصر             -إبراهيم العيسوي . ١

  .١٤م ص٢٠١٤يناير١العدد-كراسات السياسات –معهد التخطيط القومي 
  .انظر ص          ٢
-بة على القيمة المضافة في مصراالنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضري     -إبراهيم العيسوي .د- ٣

  .٨ ص-مرجع سابق



 

 )٦١٣(

 ارتفاع مستوى األسعار ليصل إلى حدود مفزعة في بعض األحوال ، زاد من - ٣
  . حدتها تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 

  . انخفاض في حجم تحويالت العاملين المصريين بالخارج - ٤
ا تسبب في تغير سعر ، مم"الدوالر" نقص االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية - ٥

  .الصرف في غير صالح الجنيه المصري 
  .  لألسباب المتقدمة ١% ١٣ ارتفاع مستوى البطالة ألرقام تصل إلى - ٦
 لجوء الدولة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على اإلقراض ومن ثم تنفيذ - ٧

 وتقليل متطلبات الصندوق ، ولعل أكثرها خطورة ، رفع الدعم عن المواد األساسية ،
  .عدد العاملين في الجهاز الحكومي 

 وصل معدل التضخم وفقاً ٢٠١٤ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ففي يونيو - ٨
  ، ٢ ١١,٤ ارتفع إلى ٢٠١٥ ، وفي يونيو ٨,٢إلى ) حضر(ألسعار المستهلكين

لي زيادة حجم الديون المحلية والخارجية على السواء ، حيث بلغ إجمالي الدين المح- ٩
  .٣ من الناتج المحلي اإلجمالي ٨٧,١مليار جنيه بنسبة ) ٢١١٦,٤ (٢٠١٥في  يونيو 

 انطباعا سلبياً عن االستقرار اقتصادي في مصر -في حقيقة األمر-   كل ذلك يعطي 
بما يحمله من مفردات سبق ذكرها ، فضالً عن عدم االستقرار االجتماعي ، وعليه يعد 

رض هذه الضريبية أولى سلبياتها ، بما تؤدي إليه الضريبة اختيار هذه الفترة تحديدا لف
هذه من رفع مستوى األسعار وزيادة حدة التضخم الحادث في االقتصاد المصري ، 

وفي فبراير من ) ٤(م ٢٠١٧خالل يناير % ٢٨,٢٥حتى وصلت نسبته إلى ما يقارب 
   .٥%٣٠ذات العام بلغ معدل التضخم إلى 

ظاهر غير ايجابية  ظاهر ال يخفى على ناظر ، في مستوى   وأثر هذه وما تقدم من م
األسعار اآلخذ في االرتفاع بدون توقف حتى اللحظة ، وعليه إذا قدر لهذه الضريبة أال 

                                         
  .٢٠١٤/٢٠١٥التقرير السنوي –البنك المركزي المصري  ١
   .٢٠١٤/٢٠١٥التقرير السنوي –البنك المركزي المصري  ٢
   .٢٠١٤/٢٠١٥التقرير السنوي –البنك المركزي المصري  ٣
  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -٤
  .  ٢٠١٧التحليل الشهري للتضخم –المصري البنك المركزي  ٥



– 
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 سيكون عدم تخير الزمن -فيما أعتقد–تؤتي ثمارها المرجوة ، فإن السبب الرئيس 
  .المناسب لتطبيقها  

 لسد العجز - كمحاولة-لدولة إلى هذه الضريبة    ربما السبب الرئيس الذي أدى با
 مليار جنيه في في موازنة العام ٢٦٨,١الظاهر في الموازنة العامة للدولة ،الذي بلغ 

 ، من أجل دعم خطط التنمية  وتحسين مستوى الخدمات العامة ، ٢٠١٤/٢٠١٥المالي 
  .وغير ذلك من الوظائف الملقاة على عاتق الدولة 

آلمال التي تمأل قلوب وعقول الساسة ورجال اتخاذ القرار ، تجد تخوفا     وإزاء هذه ا
يمأل قلوب وعقول جمهور المجتمع خشية الدخول في حالة من التقشف ) في المقابل (

وربط البطون جراء القرارات المتخذة من السلطات ، خاصة بعد االرتفاعات المتتالية 
 – فعال –الحقيقية لألفراد ، مما أدى لمستوى األسعار، وانخفاض في مستوى الدخول 

  .إلى حالة من عدم الرضا لدى المواطن الفقير ومحدود الدخل 
    بين هذه وتلك ، تنوعت اآلمال والمخاوف من هذه الضريبة ، مابين مؤيد لفرضها 

 التي يخشى منها عدم قيام الضريبة بما تبتغيه السلطات ، من - في مثل هذه الظروف 
العامة للدولة ، ومن توزيع عادل للعبء الضريبي ، ومن وفرة في دعم الخزانة 

 وما بين مرجئ لهذا التطبيق -الحصيلة لتعويض النقص الحاصل في الموارد السيادية 
إلى زمن وظروف تكون أحسن حاال ، وأكثر استعدادا وتهيئة لمثل هذه الضريبة ، في 

 بفرض الضريبة على القيمة م٦٧/٢٠١٦جو مليء بمثل ما قدمنا صدر القانون رقم 
المضافة ، وكان لكل مؤمل أو متخوف ما يبرره من واقع نصوص قانون الضريبة 

  .وحال المجتمع االقتصادية واالجتماعية 
    فالمؤيدون ينظرون إلى أن سعة وعاء الضريبة وشموليته يوفر حصيلة مالية عالية 

ثانية ينظرون إلى قدرة الجوانب تلبي متطلبات متخذي القرار من ناحية ، ومن ناحية 
الفنية في طبيعتها على تقليل التهرب ومن ثم يساعد هذا على استقرار الحصيلة  ، ثم 

إلى قدرتها على تشجيع قطاع التصدير من ناحية ثالثة ، وإلى - أيضا –هم ينظرون 
عدالتها من حيث قدرتها على إعفاء المواد الضرورية ومن حيث التسوية بين السلع 
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المحلية والمستوردة من ناحية رابعة في تحمل عبء الضريبة لكفيل بنجاحها في دعم 
  .)١ (االستقرار االقتصادي واالجتماعي فضال عن االستقرار المالي كما قدمنا
 في - أساساً -    والرافضون لها ينظرون إلى مجموعة من العقبات ، متمثلة 

                لى الفقراء ومحدودي الدخل  خصوصا ع–عموميتها وشموليتها ، وثقل عبئها 
 باإلضافة إلى متطلبات تطبيقها من حيث الكفاءة العالية المشترطة في من يقومون –

بتنفيذها على أرض الواقع العملي ، وكذا من حيث اشتراطها إمساك دفاتر منتظمة 
ية ، وهذا للخاضعين لها ، فضال عن الوعي الضريبي لكل من الممول واإلدارة الضريب

  .غير متوفر بالقدر الكافي في مجتمعنا 
 وهـو العـشوائية   – وليس آخيراً بطبيعة الحال -    وإذا أخذنا في اعتبارنا أمرا آخرا    

في النشاط االقتصادي وانتشار االقتصاد المعيشي وتخلف النـسق اإلنتـاجي المتطـور           
بة نهـراً آخـر مـن    والمنتظم ، كل ذلك أضاف إلى المتخوفين من تطبيق هذه الـضري  

  .التخوفات آثار عدداً من القلق لدى المستثمرين والمستهلكين في آن واحد 
  المطلب الرابع

  العمومية في الضريبة 
ذلك أن أساسها الفلسفي " العدالة"األصل أو القاعدة األساسية في الضرائب هي      

تحقيق العدالة "شري هو يرجع إلى االجتماع البشري ، والقاعدة الرئيسة في االجتماع الب
خصوصاً فيما يتعلق بالتكاليف الواجبة عليهم ، أو التي يوجبها المجتمع على نفسه " فيهم

من خالل أجهزته ، ومنها بطبيعة الحال فرض الضرائب التي تؤخذ من دخولهم 
وثرواتهم اللذين هما مخزون أعمالهم السابقة ، وأعمال اإلنسان قسيم راحته ، فاإلنسان 

ص من وقته إلشباع رغباته وحاجته ، بالقدر الذي يشبع جميع حاجاته اإلشباع يخص
الذي يريده ، وما زاد على ذلك خصصه لراحته ، فإذا ما فرضت ضريبة ، فمعنى ذلك 
أن الضريبة اقتطعت جزءاً من الوقت الذي خصصه إلشباع حاجاته ، بمعنى أن 

 إذا -والحال هكذا–ويتوجب عليه الضريبة المفروضة أنقصت حجم اإلشباع السابق ، 
أراد المحافظة على مستوى اإلشباع السابق أن يعمل على تغيير خططه االقتصادية أي 
إدخال تعديالت على تصرفاته الخاصة باالستهالك واالدخار واالستثمار وكذا المجهود 
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- ، فيقتطع من وقت راحته لزيادة ساعات العمل لتعويض النقص الحاصل١الذي يبذله 
  في مستوى اإلشباع ، -بسبب االقتطاع الضريبي

     واألصل في ذلك ينبغي أن يكون هذا األثر متحققاً في عموم أفراد المجتمع 
وأموالهم ، وهو معنى العمومية الضريبية ، حتى يتحقق فيهم مبدأ العدالة كقاعدة 

ود بالعمومية ضرورية في االجتماع البشري ، ويشير كتاب المالية العامة إلى أن المقص
أن تفرض الضريبة ، بحيث تتناول كافة األموال واألشخاص الخاضعين "الضريبية 

  ".لسلطان الدولة دون استثناء 
     هذا وتتفرع العمومية الضريبية إلى العمومية المادية والعمومية الشخصية ، فأما 

ل الموجودة أن تفرض الضريبة على كافة األموا: عن العمومية المادية فيقصد بها 
  .٢داخل إقليم الدولة وعلى كافة التصرفات أو الوقائع التي تتم داخل حدودها

     وهذا المعنى إنما هو في الضرائب المباشرة أوضح وأظهر ، إذ أنها تعتمد في 
فرضها على مظاهر خارجية ثابتة ومستقرة ، ويمكن االستدالل عليها من خالل 

روته ، ومن ثم تحديد طاقته الضريبية ، كل على التعرف على حقيقة دخل الممول وث
  .حده ، بصورة أقرب إلى تحقيق العدالة  

فتحتاج إلى " الضريبة على القيمة المضافة"    أما في الضرائب الغير مباشرة ومنها
بيان ، ذلك أنه ال يتوافر بشأنها مثل هذه االعتبارات المتوفرة في الضرائب المباشرة ، 

 والدخل ومن ثم تحديد الطاقة الضريبية بصورة تتفق مع العدالة ، من حقيقة الثروة
حيث تبنى على حدوث وقائع وتصرفات عرضية وغير مستقرة ، كاإلنتاج واالستهالك 
ومرور السلعة بحدود الدولة ، وغير ذلك من تصرفات يخضعها القانون للضريبة ، 

، ومن ثم يصعب تحقيق العدالة وهذه بطبيعتها وقائع غير ثابتة وال يمكن التحكم فيها 
  .بشأن هذا النوع من الضرائب 

أقصد المجتمع  –     وألجل هذا يظل االعتقاد لدى جميع الممولين للضرائب 
والتي تتخذ من السلع والخدمات وعاء – قائما بأن الضرائب الغير مباشرة –الضريبي 

غي أن يقتصر فرضها على  ينب–لها ، والتي منها يقينا الضريبة على القيمة المضافة 
مجموعة مختارة من السلع والخدمات ، دون أن تأخذ بمبدأ العمومية المادية كما هو ، 
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ذلك أن األخذ به يعمق من ثقل العبء الذي يتحمله محدودي الدخل ، وهم أولى 
  .                                                   بالرعاية من غيرهم 

                                           :    وبيان ذلك 
إلـى رفـع   -وكما هو قصد القانون-إن الضرائب غير المباشرة عموماً  تؤدي   

مستوى األسعار أي بالضرورة تؤدي إلى شيء من التضخم ، ذلك أن قيمـة الـضريبة           
تضاف إلى قيمة السلعة في األصل ، وإن لم يلزم القانون الممول بذلك ، وذلـك يـؤدي      

لى رفع قيمة السلعة أو الخدمة ، ولهذه ايجابيـات وسـلبيات ، وربمـا يكـون لهـذا                   إ
  .التصرف، ويقيناً له سلبيات
وهذه الوظائف الموضوعة : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةوفي هذا المجال 

، منها ما يكون موضوعاً على البائع  مثل سوق الدواب ونحوه ،فإذا  بغير أصل شرعي
فأخذ منه بعض ذلك الثمن، كان ذلك ظلماً له، والمشترى اشترى بماله، باع سلعته بمال 

وربما يزاد عليه في الثمن ألجل الوظيفة، وفي الحقيقة فالكلفة تقع عليهما ؛ألن البائع 
  . ١ "إذا علم أن عليه كلفة زاد في الثمن

بقات     ولما كان الميل الحدي لالستهالك للطبقات الفقيرة أعلى منه لدي الط        
الغنية ، فمعنى ذلك اشتداد وطأة هذا النوع من الضرائب على الفقراء وأصحاب 

).                                                                       هذه سلبية(الدخول المحدودة وهو من األمور غير المرغوب فيها اقتصاديا 
مادية لألموال والخدمات كان أثر ذلك شديدا على ما        فإذا أخذنا بقاعدة العمومية ال

ذكرنا من الفقراء ومحدودي الدخل ، لذا كانت صفة العمومية في هذه الضريبة محل 
وإن قلنا بضرورة اللجوء إلى هذه الضريبة من أجل -انتقاد شديد فقها وواقعاً 

ومن أجل الحفاظ -)المستهلك( ومحل االنتقاد أن الممول الفعلي لهذه الضريبة -الحصيلة
يعمل على التخلص منها ، سواء بما هو مشروع وال –على مستوى إشباعه السابق
أو بما هو غير مشروع كالتهرب بعدم " بتجنب الضريبة"يخالف القانون فيما يعرف ب

  . ، وسنعاود الحديث عن هاتين الطريقتين ٢دفعها 

                                         
هــ  ١٣٩٨لناشر مكتبة بن تيمية ط الـسعودية         ا –مجموعة فتاوى بن تيمية     :شيخ اإلسالم ابن تيمية     .  انظر ١
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   :وأثر ذلك
ة في الضريبة تتضمن من بين مفرداتها صفة       يرى الفقه المالي أن قاعدة العدال

للمادة الخاضعة للضريبة ، وكذلك كافة التصرفات أو الوقائع التي " العمومية والشمولية"
 من أجل ضمان -  ٢٠١٦لسنة ٦٧، وهو ما استقر عليه الحال في القانون ١تمر السلعة 

عض األحيان ضد  فإن هذه العمومية قد تكون في ب-التوزيع العادل للعبء الضريبي 
الهدف الحقيقي من الضريبة ، وذلك إذا ما أدت العمومية إلى عكس الهدف المقصود ، 

 الهدف المالي – مثالً –في حال ما إذا كان الهدف األساسي من الضريبة " ومثال ذلك 
أعني غزارة الحصيلة ، وأدى فرض الضريبة إلى نقص في عمليات البيع والشراء 

إلى إنقاص الحصيلة ، كما لو فرضت ضريبة على - من ثم–ى أعني المبادالت وأد
االستهالك فأدى فرضها إلى نقص الطلب ، وهو نوع من تجنب الضريبة مشروع ، 
وذلك كما هو مشاهد من الضريبة على االستهالك ، حيث تؤدي إلى تقليل  االستهالك 

هو عكس ما  ،  وفي حالة حدوث ذلك فإن الحصيلة حتماً ستنقص ، و٢ولو جزئياً 
أراده القانون ، هذا فضالً عن اآلثار األخرى المتمثلة في تقليل قدرة األفراد على 

  ).الحرمان(التوازن المعيشي 
 يحاول الممول أن يتهرب من دفعها ، وحيل ذلك - إن لم يكن متيقناً–     ولهذا ربما 

الحالة متعددة وكثيرة ، وعندها يكون التصرف على غير ما قصد المشرع ، نفس 
  .السابقة ، ويفرق بينهما أن األول مشروع والثاني غير مشروع 

أن العمومية وكما تكون وسيلة لتحقيق هدف يقصده المشرع ،  :      خالصة ما تقدم
تكون في ذات الوقت وسيلة لهدف ال يقصده المشرع ، بل وضد ما يهدف إليه ، وعليه 

ها الوسيلة لتحقيق الغاية المقصودة على يقع العبء في اختيار الكيفية التي تستخدم ب
  .عاتق مسئولي السياسة الضريبية 
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  المطلب الخامس
  مظاهر العمومية في الضريبة على القيمة المضافة 

" تفرض الضريبة ( م على أنه ٢٠١٦لسنة ٦٧      نص المادة الثانية من القانون رقم 
لع والخدمات المنصوص عليها على السلع والخدمات بما في ذلك الس" القيمة المضافة

في الجدول المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل 
  .تداولها إال ما استثني بنص خاص 

  :   وعليه ومن منطلق نص المادة السابق يتضح لنا اآلتي 
  :   العمومية من حيث السلع والخدمات الخاضعة للضريبة- ١

ألصل في هذه الضريبة أنها تصيب كافة السلع والخدمات المحلية     جعل القانون ا
والمستوردة إال ما استثني منها بنص خاص كما هو نص المادة السابق ،مما يمكن 
تسميته بالتوسع األفقي للضريبة ، وهو ما كان عليه الحال في قانون ضريبة المبيعات ، 

ولكن في ظل قانون ضريبة ، ١حيث أخضع الخدمات إلى جانب السلع في الضريبة 
المبيعات لم تكن كل الخدمات خاضعة للضريبة ، ومن ثم اتجهت إرادة المشرع   إلى 
استصحاب الحال في قانون الضريبة على القيمة المضافة ، ومفاد ذلك أن القانون جعل 

عفاء منها استثناء على هذا خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة واإل"األصل 
  .س العكس ، ولي"األصل

   : عمومية المراحل التي تفرض عندها الضريبة - ٢
كافة السلع "  كما يستفاد أيضاً من نص المادة الثانية أن العمومية ال تقتصر على 

على مراحل فرض الضريبة ، وهو ما -باإلضافة إلى ما تقدم –وإنما تشتمل "والخدمات
وهذا المعنى أضاف إلى  " في كافة مراحل تداولها" نصت عليه المادة صراحة بقولها 

  . التوسع األفقي في وعاء الضريبة ما يمكن تسميته بالتوسع الرأسي 
   وبالجمع بينهما يفهم أن القانون بنصه هذا أراد أال يترك مرحلة من مراحل التداول 

  .إال وخضعت للضريبة ، من لحظة اإلنتاج حتى االستهالك ، تغليبا لجانب الحصيلة 

                                         
 كلية الشريعة والقانون جامعة -رسالة ماجستير– منظور الشريعة اإلسالمية للضرائب غير المباشرة للباحث - ١

  ص. م١٩٩٢األزهر بالقاهرة 
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  :رض من استعمال السلع  المستوردة عمومية الغ - ٣
خضوع السلع المستوردة " على ٦٧ نصت المادة الخامسة الفقرة الثانية من القانون رقم 

، ويفهم من هذا  النص أن القانون يقصد إلى " للضريبة أياً كان الغرض من استيرادها
ي أو فرض الضريبة على السلع المستوردة سواء كانت للبيع أو لالستهالك الشخص

التسوية بين من يستورد السلعة للبيع -كما هو واضح–االستخدام الخاص ، ومقصد ذلك 
أو لالستهالك الشخصي أو لالستعمال الخاص ، وهذا مسلك محمود في )للتجارة(

القانون ، حتى ال يتميز المستورد من السلع  ألجل االستهالك الشخصي عن غيره ، 
 التحايل على القانون ، كما أنه في حال عدم فضالً عن كونه سداً لباب من أبواب

خضوع السلع المستوردة للضريبة على القيمة المضافة يضعف جانب المنافسة للمنتج 
المحلي ،حيث يتم اللجوء إلى االستيراد بدالً من المنتج المحلي ، وأثر ذلك على مجمل 

  .      الحالة االقتصادية ال يخفى ناظر 
:   عمومية سعر الضريبة- ٤  

يعد سعر الضريبة أمرا مهما وجديرا بأن يؤخذ في االعتبار عند تطبيق الضريبة ،      
خاصة في الضرائب غير المباشرة ، نظراً ألنها تفرض على تداول السلع والخدمات 
ومن ثم تؤثر في أثمانها ، فإذا ما كان سعر الضريبة عالياً فإن تأثيره السلبي على 

، وإذا كان السعر منخفضاً فإن تأثيره السلبي يكون قليالً بحسب االقتصاد سيكون شديداً 
 لسنة ٦٧مقداره ، وفي الحقيقة جاء سعر الضريبة على القيمة المضافة في القانون رقم 

وال هو مرتفعاً كما هو في %)٥(وسطاً ، ال منخفضاً كما هو في دولة بنما ٢٠١٦
يكون سعر (على أن ٦٧ن رقم ، نصت المادة الثالثة من القانو%) ٢٢(الدنمارك 

في العام المالي % ١٣بالنسبة للسلع والخدمات )الضريبة على القيمة المضافة 
% ١٤ هو ٢٠١٧/٢٠١٨ ،على أن يكون السعر في العام المالي التالي ٢٠١٦/٢٠١٧
 %  .١٣وليس 

بعدم ارتفاع سعر السلعة أو )  المستهلك(وهو ما يضمن التوفيق بين مصلحة الممول
 .بعدم تآكل الحصيلة في النفقات اإلدارية ) الحصيلة(ة  كثيراً ، ومصلحة الدولةالخدم

       ومن المالحظ هنا أن القانون فرض سعراً واحداً لكل من السلع والخدمات ، 
،في % ١٣حيث عمم سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات وجعله سعراً واحداً هو 

عدم -هنا- د انتهاء العام المالي األول ، وينبغي بع%  ١٤، و٢٠١٦/٢٠١٧العام المالي 
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تجاهل  أن السلع والخدمات غير المعفاة من الضريبة يستهلكها أصحاب الدخول العليا 
، وهو ما يعني أن الفقراء )طبقة الفقراء(كما يستهلكها محدودي الدخل )طبقة األغنياء(

، ١ على القيمة المضافة ومحدودي الدخل يتحملون عبئا أشد من األغنياء في الضريبة
ألنهم يخصصون نسبة أكبر من دخولهم لإلنفاق على االستهالك ، عكس طبقة األغنياء 
الذين جزءاً يسيراً من دخولهم لإلنفاق على االستهالك ، وهو ما يعبر بارتفاع الميل 

   ٢ الحدي لالستهالك لدى الطبقات الفقيرة عنه لدى طبقة األغنياء
 القول بأن القانون أراد أن يحمل الفقراء عبئاً أشد من ذلك الذي    وبناء عليه يمكن

يتحمله األغنياء ، وسواء قصد القانون ذلك أم لم يقصد ، فهذا هو شأن الضرائب غير 
  .المباشرة عموماً ، وليس خاصاً بالضريبة على القيمة المضافة 

    وقد كان بإمكان المقنن أن يخفف من هذا األثر با تباع سياسة تعدد أسعار الضريبة 
، تبعاً الختالف قيمة السلعة أو الخدمة ، أو لمدى أهمية السلعة أو الخدمة ، ويمكن 
عندئذ االسترشاد بتصنيف يميز بين السلع والخدمات الكمالية الترفيهية التي يقتصر 

ألغبياء ، ويفرض عليها سعراً أعلى ، وبين السلع والخدمات استهالكها على طبقة ا
الضرورية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل ، ويفرض عليها سعراً أدنى ، 
وعندئذ يكون القانون قد أخذ بمبدأ التصاعد في الضريبة على القيمة المضافة ، وهي 

تبارات االجتماعية فكرة نراها جديرة باالهتمام ، خصوصاً وأن هناك من االع
واالقتصادية التي تزكي هذا االتجاه ، أقصد تباين وتعدد أسعار الضريبة على القيمة 

  :المضافة ، ولتعدد أسعار الضريبة هنا اعتباران 
  :االعتبارات االجتماعية : األول      

الية       فتتمثل في تحقيق العدالة ، فاألسعار العليا للضريبة تصيب السلع والخدمات ع
الثمن وغير الضرورية ، واألسعار المخفضة تصيب السلع والخدمات الضرورية أو 
قليلة الثمن ، حبذا لو وجد معدل ثالث للسلع والخدمات مابين الضرورية والكمالية ، 
وعندئذ يكون القانون قد خاطب جميع الفئات كل بما يستطيعه ، وهذا هو معنى العدالة 

، أن استهالك السلع والخدمات عالية الثمن أو الغير االجتماعية ، وتفسير ذلك 
ضرورية عالمة على الدخول المرتفعة ،مما يرشح صاحبه لتحمل عبئاً ضريبياً أعلى ، 

                                         
 .١٨ص-مرجع سابق–إبراهيم العيسوي /د ١
  ٢٤٠مرجع سابق ص-المالية العامة–رفعت المحجوب /د ٢
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وأن استهالك السلع رخيصة الثمن عالمة على الدخول المنخفضة أو الثابتة  ، مما 
 . يرشح صاحبه لتحمل عبئاً ضريبياً أدنى 

   : بارات االقتصاديةاالعت: الثاني     
   تتمثل االعتبارات االقتصادية لتعدد وتباين أسعار الضريبة على القيمة المضافة ، في 
الحد من االستهالك الترفي والكمالي ، خصوصاً في المراحل األولى لعملية التنمية ، 

ة ، فإذا زاد نهم األفراد في شراء السلع الترفيهية وطلب الخدمات ذات األسعار العالي
فإن األسعار العالية للضريبة سوف تمتص القوة الشرائية بيدي األفراد ومن ثم تقل 

  .١مقدرتهم على االستهالك الترفي مستقبالً
   ؟لماذا لم يأخذ القانون بتعدد أسعار الضريبة  

  : االختيار بين سعر واحد للضريبة أو أسعار متعددة 
يقتضي التعرض لمسألة مدى إمكانية   وتمام الحديث عن سعر الضريبة على القيمة 

تعدد سعر الضريبة على القيمة المضافة ، وهل يتوجب أن تفرض بسعر واحد فتشبه 
الضريبة النسبية على الدخل أو الثروة ؟ أو من الممكن أن تفرض بأسعار متعددة فتشبه 

  الضريبة التصاعدية ؟ 
ضافة ينبغي أن يقتصر     يرى بعض الفقه أن األصل في الضريبة على القيمة الم

على عدد محدود من األسعار الضريبية ، تطبيقاً لما يفضله الساسة ، وتفضله كافة 
اإلدارات الضريبية ، حيث يفضلون سعراً واحداً للضريبة ، باإلضافة لسعر الصفر 

التعقيدات اإلدارية واإلجرائية التي -بطبيعة الحال–على الصادرات ، وتبرير ذلك 
ار المتعددة للضريبة الواحدة ، بدءاً من إمساك الدفاتر التي تكون أكثر تجلبها األسع

تعقيداً في حالة افتراض أكثر من سعر للضريبة ،ولكن يرد عليه أن ما يثار من مشاكل 
فيما يتعلق بتعدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة يثار أيضاً بشأن الضرائب 

م تقصرون التعدد في األسعار على الضرائب المباشرة وهي تفرض بأسعار متعددة ، فل
  المباشرة وتمنعونه في الضرائب غير المباشرة ؟ 

                                         
 ومـا  ١١٠ص –دار النهضة العربيـة   –نظرية الضريبة على القيمة المضافة      –عبد المنعم عبد الغني على      /د ١

  .بعدها 
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  : عمومية وسائل بيع وتداول السلعة أو الخدمة - ٥
 من الظواهر الدالة على عمومية الضريبة على القيمة المضافة أن القانون اعتبر أن أية 

 الوسائل اإللكترونية تستحق عليها وسيلة لبيع وتداول السلعة أو الخدمة ولو كانت من
 ) .١ فقرة ٥مادة (الضريبة 

وهناك مجموعة من الحاالت الخاضعة للضريبة والتي تفيد في مضمونها معنى 
  :العمومية ، ومنها 

 ) .١فقرة ٧م(السلع والخدمات الواردة إلى المناطق الحرة بقصد االستهالك المحلي -
 ).٢فقرة ٧م(ذا كانت إذا كانت بقصد االتجار فيها السلع الواردة إلى المناطق الحرة إ-
السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن واألسواق الحرة إلى السوق المحلي -

 ).٣فقرة ٧م(داخل البالد 
الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق الحرة حال سحبها لالستهالك أو -

 ). ٤فقرة ٧م(االستعمال المحلي 
 من ناحية عمومية السلع والخدمات التي تخضع للضريبة ، أما ما يتعلق ذا      ه

على -  والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة –بعمومية القيمة المطلوب اإلفصاح عنها 
  :السلع والخدمات الخاضعة لها فقد وضحتها المادة العاشرة على النحو التالي 

   :  عمومية القيمة الخاضعة للضريبة-٦   
لم يكتف القانون بالعمومية في خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة والمراحل    

التي تمر بها السلعة ، بل أضاف إليها نوعاً من العمومية هو عمومية القيمة الخاضعة 
  .للضريبة 

تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ أساساً  "١فقرة ١٠     نص المادة رقم 
يبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة لحساب الضريبة وضر

للضريبة ولو كانت مستوردة هي القيمة المدفوعة فعالً أو الواجب دفعها بأية صورة من 
 ) .١فقرة ١٠المادة (صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية لألمور 

من هذه المادة المبالغ ) ١(رة      تتضمن القيمة الواجب اإلقرار عنها وفقاً ألحكام الفق
:                                                                                                   اآلتية 

 المبالغ التي يتم تحصيلها من المشتري أو متلقي الخدمة تحت أي مسمى طالما -   
 .كانت بمناسبة بيع السلعة أو أداء الخدمة 



– 
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جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة ، والتغليف ، والتستيف ، والنقل ،  -   
 .والتأمين ، المفروضة من قبل البائع على المشتري أو المستورد 

 في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب أال -   
 غير مرتبطين وفقاً لقانون تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين

 .السوق وظروف التعامل 
  في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساساً لربط الضريبة هي -   

 .سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل 
  تتحدد القيمة الواجب اإلقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات لالستخدام الخاص -   

لي التكلفة وتتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات لالستهالك على أساس إجما
  .الشخصي بالسعر وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل 

 المتخذة أساساً لحساب الضريبة - بالنسبة لمبيعات التقسيط– تتضمن القيمة -   
المعلن من وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سع االئتمان والخصم 

 .البنك المركزي في تاريخ البيع 
 تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة اإلفراج عنها من الجمارك -   

بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة 
 .لرسوم المفروضةرها من الضرائب واالمستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغي

  يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق -  
والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شامال قيمة المكونات األجنبية والمحلية والضريبة 

 . الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة 
هبية والفضية ة لبيع المشغوالت البالتينية والذ يتحدد وعاء الضريبة بالنسب-   

، ويكون وعاء الضريبة للمشغوالت ) المصنعية(بقيمة التشغيل واألحجار الكريمة 
المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب 

 .الجمركية 
دول المرافق لهذا القانون تتحدد  أما بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالج-    

 :قيمتها على النحو التالي 
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 بالنسبة للسلع والخدمات المحلية تتحدد قيمة الوعاء بالقيمة المدفوعة فعالً أو -   
الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية لألمور مضافاً 

 .إليها ضريبة الجدول 
دة تتحدد قيمة الوعاء بالقيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة  أما السلع المستور-

 .الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة 
 الخدمات المستوردة تتحدد قيمة الوعاء بالقيمة المدفوعة فعالً أو الواجب دفعها بأية -

بيعية لألمور مضافاً إليها ضريبة صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الط
 .الجدول 

 بشان الضريبة على القيمة ٦٧     هذه جملة األحكام التي جاء بها القانون رقم 
المضافة والتي من خاللها يحكم مسألة عمومية الوعاء ، وهي من كثرتها تعني أن 

كان وأخضعها القانون أراد أال يترك عملية من عمليات التبادل للسلع أو الخدمات إال و
  .للضريبة 

  المطلب السادس
  عمومية وعاء الضريبة على القيمة المضافة والعدالة الضريبية 

    إذا علمنا أن هذه الضريبة ضريبة عينية ال تراعي الظروف الشخصية للممول ، 
تجابه  أهم قاعدة من قواعد - كغيرها من أنواع الضرائب غير المباشرة–فإنها بذلك 

ال وهي قاعدة العدالة الضريبية ، فضال عن كونها ال تحقق المساواة فرض الضريبة أ
  بين األفراد في تحمل األعباء المالية العامة ، 

 فإذا كانت فكرة العمومية في وعاء الضريبة  هذا من جانب ، ومن الجانب اآلخر،    
ق هي فرع العدالة ، فهل العمومية بالصورة التي هي عليها في هذه الضريبة تحق

العدالة فعالً أو حتى تقترب منها ؟ وبمعنى آخر ، إذا كان المقصود بالعدالة الضريبية 
،  فهل يتحقق معنى العدالة ) ١(توزيع العبء الضريبي بين مختلف أألفراد في المجتمع 

  في توصيف العمومية في قانون الضريبة غير المضافة ؟ 
ف األفراد والفئات والطبقات في توزيع      من المؤكد أن القانون الذي يسوي بيع مختل

العبء الضريبي ، وهو ما فعله قانون الضريبة على القيمة المضافة ، أفضل من 
القانون الذي يتجاهل مبدأ التسوية ، ولكن هذا المعنى يتحقق في الضرائب المباشرة 

                                         
  .١٨٥م ص١٩٨٨ -المالية العامة في النظرية والتطبيق–رياض الشيخ . د )١
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لميل أكثر من تحققه في الضرائب غير المباشرة ، لما لها من ثقل على الطبقات ذات ا
وكما –، ذلك ت األقل غنى أو الطبقات الفقيرةالحدي األعلى لالستهالك ، وهي الطبقا

أنها ضريبة عينية ال تهتم بالظروف الشخصية للممول شأن الضرائب -ذكرنا قبل
 يصدق القول بأن وفي ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه  وعليه ،١المباشرة 

قراء إلى فقل الثروة من األسفل إلى األعلى، أي من الينالمصري النظام الضريبي 
وليس العكس، متعارضاً مع مفهوم العدالة الضريبية التي تقوم على إعادة ، األغنياء 

يقع الثقل الضريبي بشكل "ففي مصر  ،توزيع األعباء بشكل عادل على أفراد المجتمع
  ".كبير على عاتق أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط

   :التخفيف من ثقل العبء الضريبيإمكانية 
هل كان في إمكان القانون أن يخفف من مجافاته للعدالة أو من ثقل العبء    ولكن  

  الضريبي ؟  
عند فرض الضرائب على القيمة –      نرى أنه ولكي يخفف من األثر السلبي 

ة الثانية بالصورة التي جاءت بها الماد– أن يتجنب القانون عمومية الوعاء -المضافة 
وأال يعتبر عمومية الوعاء هي القاعدة ، واإلعفاء هو االستثناء ، وأن يعكس - منه 

القاعدة بحيث يكون اإلعفاء هو األصل والخضوع هو االستثناء ، تخفيفاً ، أو أن يخفف 
سعر لضريبة على الضروريات أو ما تعرف بالسلع األساسية ، التي تشكل نسبة كبيرة 

حتى تلقى الضريبة قبوالً من جميع فئات ٢دودة والطبقات  الفقيرة لذوي الدخول المح
المجتمع ، خصوصاً وأن مسألة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع تتطلب األخذ 
بكل ما من شأنه إعادة التوزيع العادل لهذا الدخل ، وهو ما يعني انتقاء المادة الخاضعة 

 المواد غير الضرورية على األقل ، وال للضريبة غير المباشرة ، بحيث تقتصر على
  . تفرض على جميع السلع والخدمات الضرورية وغير الضرورية 

    وكذلك أنه إذا علمنا أن الضرائب غير المباشرة تمارس آثارها التوزيعية بصفة 
، فإن الطبقات ذات الدخل ٣رئيسة من خالل التأثير في أثمان السلع والخدمات 

                                         
 .٢٨٧ص-ابقمصدر س-محمد الرزاز/عاطف صدقي ،د/د ١
 .١٨ص-مرجع سابق–إبراهيم العيسوي /د ٢
  .٢٨٥ص–مرجع سابق –محمد الرزاز / عاطف صدقي ،د/د- ٣
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، خصوصاً ١ة تخصص الجزء األكبر من الدخل لالستهالك المنخفضة والمحدود
وهي ضريبة على –الضروري منه ، لذا فإن الضريبة على القيمة المضافة 

سوف تؤدي إلى تخفيض االستهالك بصورة أسرع من الضريبة المباشرة ،  - االستهالك
لك يعني لذلك فإن هذه الضرائب تكون أكثر عبئاً على هذه الطبقات ، وأن التوسع في ذ

  .٢إعادة توزيع الدخل في غير صالح الطبقات الفقيرة
  المطلب السابع

  عمومية الضريبة على القيمة المضافة واالستهالك
         سبق أن ذكرنا أن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة 

ألسعار ، الذي يضاف مقدارها على ثمن السلعة أو الخدمة ، أي أنها ترفع مستوى ا
ومن تعمل على خفض معدل االستهالك بقدر ارتفاع مستوى األسعار ، ويجري فيها 
نظام اإلحالل ، أعني أنه يمكن استبدال السلعة التي فرضت عليها الضريبة بسلعة 
أخرى غير خاضعة للضريبة ، وهذا ينعكس على إنتاج النوعين من السلع ، فبينما 

ج نطاق الضريبة يقل في المقابل إنتاج السلعة التي يزداد إنتاج السلعة التي هي خار
أخضعها القانون للضريبة ، ومن ثم تزداد أرباح منتجي السلع غير الخاضعة للضريبة 
بينما تقل أرباح المنتجين للسلع الخاضعة للضريبة ، وهكذا تحدث سلسلة من التأثيرات 

  .المتالحقة جراء فرض الضريبة 
شر للضريبة وهو ارتفاع أسعار السلع التي فرضت عليه األثر المبا:األثر األول 

  .الضريبة 
األثر غير المباشر لفرض الضريبة وهو ارتفاع أسعار السلع التي لم :األثر الثاني 

  .ظام اإلحالل السابق اإلشارة إليهتفرض عليه الضريبة نتيجة زيادة الطلب إليها عمالً بن
يجة ارتفاع األسعار في كال الحالتين ،    يترتب على ذلك خفض معدل االستهالك نت

  .هذا إذا كانت الضريبة تفرض على بعض السلع دون البعض 
     أما إذا كانت الضريبة تفرض على عموم السلع والخدمات كما هو حال القانون 

 مع بعض اإلعفاءات التي حددها القانون على سبيل الحصر ، فإن ٢٠١٦لسنة ٦٧

                                         
  .٢٨٧المصدر السابق ص ١
  .٩٤م ص١٩٧٤-السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق-حكمت الحارس. د -٢



– 
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 ارتفاع مستوى األسعار ونتيجته -بحق-ع والخدمات هو األثر المباشر لعموم السل
  .خفض االستهالك عامة 

الترفي وصل إلى - خصوصاً-   هذه الضريبة بحق تصلح حينما يكون االستهالك 
درجات غير مقبولة أو معيقة للتنمية ،ذلك أنه في حالة فرض ضريبة على االستهالك 

 إلى تجنب االستهالك الترفي ، أو تؤدي إلى ارتفاع األسعار ، وهذا من شأنه يؤدي
  .الزائد عن الحاجة 

   ذلك أنه في بعض الظروف يكون مطلب تخفيض االستهالك من متطلبات عمليات 
 ، فارتفاع ١التنمية حتى ال يذهب االستهالك بكل الدخول الناتجة من استثمار سابق 

يا من رؤوس األموال الميل الحدي لالستهالك في البالد الفقيرة قد ال يترك قدرا كاف
الالزمة الستمرار تمويل التنمية ، حيث من المتوقع أن كل زيادة في الدخول نتيجة 

فلن يبقى -وهو الغالب في بالدنا–زيادة معدل االستثمار إذا توجهت لالستهالك العاجل 
 ، أو ٢شيء ذي بال لزيادة حجم المدخرات ، وعلية يقتضي الحال تخفيض االستهالك 

  .الضروري كذلك يكون من 
تصيب الدخول ) الضريبة على القيمة المضافة(      وبما أن الضرائب غير المباشرة 

المتواضعة على خالف من الضرائب المباشرة التي يؤخذ فيها بعناصر الشخصية 
 ، فإنها أي الضريبة على القيمة المضافة تكون أكثر ٤ ويسهل التهرب منها ٣الضريبية 

الضرائب (ستهالك من الضريبة التي تصيب الدخول المرتفعة أثراً في تخفيض اال
وهو ما يتفق مع طبيعة الضرائب غير المباشرة في كونها تمارس آثارها ) المباشرة

، مما ٥على مختلف الكميات االقتصادية من خالل تأثيرها في رفع أثمان المنتجات 
، وهذا بدوره يعين ٦ المالية يجعل منها وعاء أكثر اتساعاً من حيث نطاق توزيع األعباء

  .على تخفيض االستهالك 
                                         

 .١٤٦المرجع السابق ص ١
 .١٤٥/١٤٦المرجع السابق ص  ٢
 .١٩٣بدون سنة طبع ص-المالية العامة-محمد الرزاز/ي ،دعاطف صدق/د- ٣
–الدار القومية للطباعـة والنـشر   –السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية االقتصادية     -محمد مبار حجير  / د ٤

 .١٤٥ص
  .٣٩٦، ٣٩٥ص١٩٨٣دار النهضة العربية -المالية العمة–رفعت المحجوب /د ٥
  .١٤٥ص-مرجع سابق–محمد مبارك حجير /د ٦
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    وال يقتصر األمر على ذلك ، بل يزداد األثر اإليجابي للضريبة على القيمة المضافة 
 إلى إمكانية توجيهه بما يخدم عملية التنمية ، وبما -فيما يتعلق بتخفيض االستهالك-

يض نوعي االستهالك ، كمالي  ، وذلك في حالة تخف١يتفق وظروف االقتصاد الوطني
أو ترفي ، أو إذا كان استهالكاً غير مناسب صحياً أو اجتماعياً ، وفي هذه الحالة ال 
تكون العمومية في الضريبة هي األصل كما هو حال القانون الحالي الذي أخذ بمبدأ 
العمومية بصورة جعلت من فرض الضريبة هو األصل واالستثناء هو اإلعفاء مع أن 

  . كس هو الصحيح الع
    ومن اآلثار اإليجابية أيضاً ، أن الضرائب غير المباشرة قد تؤدي إلى ارتفاع  

  . ، إذ من المحتمل المطالبة به من الطبقة العاملة ٢األجور 
وإذا حدث هذا فاألمر متوقف على سلطة اتخاذ القرار ، وليس مجرد دور للضريبة     

 أثمان المنتجات جراء تطبيق ضريبة  القيمة ، فعلى الرغم من حدوث ارتفاع في
المضافة وتخفيض دعم الطاقة والوقود ، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بزيادة 
األجور في الحالة المصرية ، والسلطات ال تستجيب ، فربما نقص الموارد هو السبب 

ذلك ، فإن الفعال في هذه الحالة ، وإذا تحقق المطلوب وهو زيادة األجور نتيجة 
مستوى االستهالك ربما ال ينخفض كما معتاد ، ومن هذا الجانب تكون الضريبة وسيلة 

  .٣تمويل تتفق واحتياجات التنمية 
     وبجانب هذا األثر اإليجابي توجد بعض اآلثار السلبية لتخفيض االستهالك ، يأتي 

  :أولها 
  :انخفاض مستوى االستهالك في البلدان النامية     
   إن مستوى االستهالك في البالد النامية منخفض بطبيعته ،سوى طبقة األغنياء ،    

وهم في المجتمعات النامية طبقة محدودة العدد ، بخالف السواد األعظم من الطبقة 
الفقيرة ، وزيادة خفضه بسبب الضريبة ربما يكون سبباً في حالة من الركود ،  وهو 

ة ، وفي حال ارتفاع مستوى األسعار للسلع أمر غير محمود في مثل هذه الحال

                                         
  .١٦٢ ص١٩٨٥/١٩٨٦-مكتبة عين شمس –المالية العامة –علي لطفي /د ١
  .١٤٧ص-مرجع سابق-مبارك حجير/د ٢
 . ١٤٥،١٤٤المرجع السابق ص  ٣



– 
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ومع افتراض بقاء األشياء األخرى دون تغيير فإن مستوى - كما علمنا–االستهالكية 
  .   االستهالك بطيعة الحال سيميل نحو التناقص 

       وعليه ال يباح القول بمطلب تخفيض االستهالك إال في الحالة التي ذكرناها  من 
إذا كان االستهالك يستحوذ على كامل الدخل المتولد من استثمار قبل ، وهي حالة ما 

سابق أو الجزء الغالب منه ، وفي هذه الحالة يكون االدخار الحكومي هو البديل عن 
  .االدخار الخاص 

كما هو شأن (     وإذا علمنا بأن الضريبة على القيمة المضافة تمارس آثارها التوزيعية
من خالل األثمان ، وإذا أخذنا في اعتبارنا أن القانون ) ماالضرائب غير المباشرة عمو

أخذ بمبدأ عمومية الوعاء بالصورة التي تم توضيحها من قبل ، وإذا رأينا أن القانون قد 
 بأن األصل هو الخضوع للضريبة واإلعفاء منها استثناء على هذا - كذلك - أخذ

رتفاع بال ريب ، وإذا ارتفع األصل ، فمعنى كل ذلك أن مستوى األسعار آخذ في اال
مستوى األسعار تأثرت الدخول الحقيقية لألفراد ، ومع ثبات الدخول النقدية فإن حجم 
االستهالك حتماً سيتأثر باالنخفاض ، نظراً إلى أن المحافظة على مستوى اإلشباع 
السابق غير ممكن ما لم تكن هناك مدخرات لألفراد يمكن السحب منها لتعويض نقص 

خول الحقيقية ، وهو األمر غير مؤكد في البلدان النامية ، حيث إن مستوى الدخول الد
فيها ضعيف ، وتزداد فيها نسبة الفقراء ، إذ يمثلون السواد األعظم من الشعب  وذات 
ميل حدي لالستهالك أعلى منه لدى الطبقات العليا من حيث الدخل ، يكاد يقترب من 

، وعندئذ يؤدي النقص الحاصل في ١تبقى لديهم كثير ادخارالواحد الصحيح ، وغالباً ال ي
 - بطريقة دائرية–حجم االستهالك إلى نقص الطلب ، ومن ثم نقص اإلنتاج الذي يعني 

نقص في الدخول يتبعه نقص متزايد في االستهالك ، ناهيك عن هروب االستثمارات 
لضريبية التي قصد واندثارها ، وهكذا إلى أن  يصير األمر إلى نقص في الحصيلة ا

  .     المشرع إليها من فرض الضريبة 

                                         
رسالة دكتوراة -دور الضرائب غير المباشرة في تنمية اقتصاديات الدول اآلخذة في النمو        –عبد الهادي مقبل    .د ١

  .٤٢١،٤٢٢ص–جامعة 
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  المطلب الثامن
  الضريبة على القيمة المضافة والعمل 

 أن الضريبة عموماً تؤدي إلى نقص في مستوى اإلشباع بعد - فيما سبق-    قلنا 
 هذا وينعكس فرضها ، وهي بهذا الوصف تؤدي إلى أن يغير  الفرد من خطط العمل ،

 فإذا استطاع أن ،االقتصادية الفعل ردود من عددا محدثًا االقتصادية األنشطة علي األثر
يزيد من ساعات عمله لتعويض النقص الحاصل في مستوى اإلشباع فعل ، وهذا 
بطبيعة الحال إذا كانت فرص العمل المتاحة تسمح بذلك ،وإال فإذا كان المجتمع يمر 

ه من المرشح أن ال يستطيع الفرد زيادة بحالة من الركود ونقص في فرص العمل ، فإن
ساعات العمل ، وفي هذه الحالة يزيد االقتطاع الضريبي من حالة الركود في االقتصاد 
وتزداد الفجوة بين مستوى اإلشباع قبل فرض الضريبة وبعده ، وهنا يقول ابن خلدون 

إليرادات ، يؤدي إلى نقص في الجباية أي نقص ا–يقصد الضرائب –إن زيادة الجباية (
  .١)فيعود وبال ذلك على الجدولة

فإذا لم يكن للممول قدرة على العمل أو لم يجد العمل المناسب فإن الضريبة يعود أثرها 
على العالقة بين االستهالك واالدخار ، بمعنى إن كان هناك ادخار وأراد الحفاظ على 

 حينئذ قاصرا على مستوى االستهالك السابق انتقص من االدخار وكان أثر الضريبة
نقص االدخار، ومن ثم ينقص القدرة على االستهالك في المستقبل أو ينقص االستثمار 

  . إن كان االدخار يحول نحوه 
     وإن لم يرد الحفاظ على مستوى االستهالك السابق على فرض الضريبة ،واكتفى 

لسابق هو الحد باألثر المباشر لالقتطاع الضريبي ، فإما أن يكون حد االستهالك ا
األمثل أو يزيد عليه ، فإن كان الوضع السابق هو حد اإلشباع األمثل ، ونقص بفعل 
الضريبة ، أدى نقص االستهالك عن الحد األمثل إلى إضعاف مقدرته على العمل ومن 
ثم تقل إنتاجيته في المستقبل ، وإن كان وضع االستهالك السابق على فرض الضريبة 

كان فرض الضريبة مناسباً حيث توفر الضريبة قدراً ) اإلسراف(مثل زائداً عن الحد األ
  .من الموارد لالستفادة به في عملية التنمية 

                                         
 .٢٨١،٢٧٩ص –بيروت –دار القلم –لدون مقدمة ابن خ ١
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   وإن لم يكن للممول ادخار ولم يجد العمل المناسب ونقص استهالكه بفعل الضريبة ، 
صري كان وبال ذلك على الطبقة الدنيا من الدخول وهي الطبقة العظمى في المجتمع الم

  .   ، وتنخفض بفعل ذلك القدرة على العمل وتقل اإلنتاجية 
  المطلب التاسع

  الضريبة على القيمة المضافة واإلنتاج  عمومية
الضرائب غير (      مر بنا لقول على أن الضريبة على القيمة المضافة وجملة 

ميز بضعف تؤدي إلى نقص االستهالك ، خصوصاً في البلدان الفقيرة التي تت) المباشرة
  .مستوى الدخول والميل المرتفع لالستهالك 

   ومر كذلك القول بأن هذه الضريبة تؤدي إلى خفض اإلنتاجية من خالل نقص القدرة 
  .على العمل لدى العامل 

تحمل على قيمة )الضريبة على القيمة المضافة(     وبما أن الضرائب غير المباشرة 
تكلفة السلعة أو الخدمة فمعنى ذلك ارتفاع أسعار السلعة أو الخدمة ، أي أنها ترفع 

السلع والخدمات التي تفرض عليها مما يقلل من الطلب على السلع والخدمات أي 
تصاب بحالة من الكساد ، وتقل أرباح المنتجين وتتفاقم بالتالي حالة الركود وينعكس 

  .اإلنتاج أثر ذلك على المقدرة االدخارية ومرة أخرى يقل االستثمار ومن ثم 
   هذا هو األثر الفوري للضريبة ، ويبقى األثر النهائي متوقفاً على االتجاه الذي تسير 
عليه الدولة فيما تفعله بحصيلة الضريبة ، فإن استخدمت في زيادة القدرة اإلنتاجية 
المستقبلية للمجتمع ، تغير األثر السلبي للضريبة إلى أثر إيجابي على المدى الطويل ، 

  .كس كذلك صحيح إذا استخدمت الحصيلة الضريبة في اإلنفاق غير اإلنتاجي والع
      واإلنفاق الحكومي إذا كان في صالح الطبقات الغنية ، فاألثر السلبي للضريبة 

الطبقات (يستمر إلى أن تتولى طبقة األغنياء القيام باإلنفاق لصالح الطبقات الفقيرة
زيد من فرص العمل والدخول للطبقات الفقيرة ، عندها أي القيام بما من شأنه ي) العاملة

  .من الممكن أن يتغير األثر السلبي للضريبة إلى أثر إيجابي وتزيد اإلنتاجية 
     أما إذا قامت الدولة بإنفاق الحصيلة الضريبية في صالح الطبقات الفقيرة فاألثر 

 فهؤالء سينفقون أموالهم اإليجابي من الممكن أن يتحقق بصورة أسرع في هذه الحالة ،
  .في إشباع حاجاتهم الضرورية التي تزيد من القدر اإلنتاجية لالقتصاد عموماً 
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وهذا أمر غير متوقع في –   وإذا احتفظت الدولة بهذه الحصيلة كمدخرات للمستقبل 
فإن األثر اإليجابي يتأخر إلى حين إنفاق تلك الحصيلة في زيادة القدرة - الحالة المصرية

  .نتاجية اإل
  المطلب العاشر

  الضريبة على القيمة المضافة واالدخار
بأنها ) اآلخذة في النمو أو التي على طريق التنمية(     توصف البالد الفقيرة اقتصادياً 

ال تتمتع بجهاز إنتاجي كاف لتشغيل مواردها المعطلة وترغب في تكوين هذا الجهاز 
ذلك ، وعليه فيمكن القول بأن من أهم المشكالت وال تملك من الموارد المالية ما يكفي ل

  .١التي تعاني منها البالد مشكلة انخفاض المدخرات القومية 
القدر الزائد عن الحاجة "     واألصل أن الضرائب ينبغي أال تفرض إال على االدخار 

وهو ما يعرف بالطاقة الضريبية أو القدرة على تحمل الضريبة ، "الضرورية لإلنسان
  .ن حاجة الدولة إلى المال ربما تجعلها ال تلتزم بهذه القاعدة أو بهذا األصل ولك

   يؤيد ذلك أن االستهالك تارة يأخذ صورة اإلسراف ، ومن ثم ال يبقى من الناتج 
القومي ما يفي بتمويل التنمية ، وعليه يكون من الضروري استخدام األدوات الالزمة 

بطبيعة –القومي لعملية التنمية ، ومن هذه األدوات لتوفير القدر الكافي من الناتج 
 السياسة الضريبية التي من الممكن أن تعمل على الحفاظ على مستوى -الحال

االستهالك اآلمن ، وفي نفس الوقت ال تحارب االدخار ، وذلك من خالل ضغط 
ظل االستهالك الترفي لصالح االدخار ، وهو ما تلجأ إليه الدولة أو الحكومات في 

عجز الموازنة العامة للدولة ، العجز في ميزان المدفوعات ، (أوضاع وظروف معينة 
  ) .نقص االحتياطي النقد األجنبي وغير ذلك 

    وينبه الفقه المالي إلى أن الضرائب غير المباشرة أبعد أثراً في تحقيق هذا 
يض ، وال ريب أن تخف٢من الضرائب المباشرة ) الحد من االستهالك(الغرض

يكون في صالح -إذا حدث–من خالل الضريبة على القيمة المضافة ) الترفي(االستهالك
  .،في حالة االمتناع عن االستهالك بسبب الضريبة ٣االدخار
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على االدخار ، )محفزة(  ومن اآلثار اإليجابية للضريبة على القيمة المضافة أنها تشجع 
ة المضافة تصيب االستهالك وال  أن الضريبة على القيم- كما هو واضح–وسبب ذلك 

  .١تصيب الدخل كله ، مما يجعل االدخار بمنأى عن هذه الضريبة 
  وعلى فرض أن المستهلك آثر شراء السلعة المفروضة عليها الضريبة فإن األثر 
اإليجابي سيتحقق بطريق آخر ، من خالل تكوين االدخار اإلجباري لصالح الدولة ، 

   .٢ن الضريبة تمثل ادخاراً إجبارياً وذلك بناء على القول بأ
    ولكن هذا األثر األخير يتوقف على سياسة اإلنفاق العام الذي تقوم به الدولة ، فإذا 
تم توجيه اإلنفاق نحو االستهالك ، فمن المرجح أن االستهالك لن ينخفض ولن يتحقق 

–لمشروعات القومية االدخار ، أما إذا تم توجيه اإلنفاق نحو تكوين المدخرات لصالح ا
  . فمن المؤكد أن األثر حينئذ يكون إيجابياً -وهذا هو المطلوب

تكوين  (     ولكن يثور هنا تساؤل مفاده ، هل من الضروري أن يتحقق األثر اإليجابي
جراء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ؟ أم أن األمر يتوقف على عوامل ) االدخار
  أخرى ؟

كوين المدخرات يلزمه في الدرجة األولى وجود الدخول القادرة على      الحقيقة أن ت
إشباع الحاجات األساسية ثم وجود القدر الزائد الذي من الممكن أن يوجه نحو االدخار 
أو االستهالك الترفي ، إذا وجد هذا القدر من الدخول أمكن القول بأنه من الممكن 

  .تكوين االدخار 
 زيادة االدخار أمر الزم لتطبيق الضريبة على القيمة     وعليه يكون القول بأن

المضافة  ليس في كل األحوال ، فقد تطبق الضريبة وال تؤدي إلى زيادة االدخار ، كما 
  .لو سحبت المدخرات لصالح االستهالك 

كما أن تخفيض االستهالك لصالح االدخار ال يتم بالتساوي عند كل الطبقات ، 
ال ينخفض بسبب ) الطبقات الفقيرة(لميل الحدي المرتفع فاستهالك الطبقات ذات ا

الضريبة إال على حساب نقص جديد لالستهالك ، فهذه الطبقات تعاني أصالً نقصاً في 
االستهالك ، فإذا ما فرضت ضريبة على استهالكهم ، فإن النقص الحاصل في 
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األساس ، أما االستهالك ال يكون لصالح االدخار ، ألنه ال يوجد لديهم ادخار من 
الطبقات الغنية فغالباً يكون لديها رغبة في الحفاظ على مستوى االستهالك ،ألن 
االستهالك الضروري ـبطبيعته ـ ال يقبل التخفيض ، وعليه فإن فرض الضريبة على 

  ال يصاحبه نقص لدى هذه الطبقات ، ) الغذاء واألدوية(السلع الضرورية 
غبة شديدة في الحفاظ على االستهالك الترفي ، أي أن     كما أن لديهم أي األغنياء ر

االدخار الخاص ال يزيد عندهم بسبب الضريبة ، وعليه يكون االدخار الحكومي هو 
  . البديل بفعل الضريبة 

) بما تملكه من دخل أفضل إلى حد ما من الطبقة الفقيرة(    وكذا الطبقة الوسطى 
سابق على حساب االدخار ألنه ال يمكنهم تستطيع الحفاظ على مستوى االستهالك ال

  .خفض االستهالك للوصول إلى درجة استهالك الطبقة األدنى 
   وعلى هذا ينبغي تجنيب السلع والخدمات الضرورية من فرض الضريبة ، وإال فلن 

   .١يكون فرض الضريبة على الضروريات في صالح االدخار 
ية والتي تتمتع بأهمية ـإلى حد ما ـ لدى    أما بالنسبة للسلع والخدمات غير الضرور

األفراد ، ففي حال فرض الضريبة عليها ينبغي أن يكون في الحدود التي ال تؤدي إلى 
نقص كبير في االستهالك لما لهذه النوعية من السلع والخدمات من أهمية لدى الجمهور 

تبر عامالً ، وألن نقص االستهالك الكبير سوف يقلل من الحصيلة الضريبية ، ويع
  .طارداً لالستثمار  ، وهو خالف ما أراده القانون 

      أما بالنسبة للسلع والخدمات الترفيه والتي تتميز بكون أصحاب الدخول الدنيا ال 
يقبلون عليها كثيراً لعجزهم عن استهالكها ، ويقتصر استهالكها على الطبقات الغنية 

 هي المجال الخصب لفرض الضريبة على وقليل من الطبقة المتوسطة ،فهذه النوعية
  . القيمة المضافة 

     وعلى افتراض حصول نقص االدخار فإن نقص االستثمار وارد كذلك ، ونقص 
االستثمار يعني نقص الدخول ونقص الدخول فيه نقص االستهالك واالدخار بالتبعية ، 

ول الفردية ، فهو ومن هنا ال يبقى أمام الحكومات  إال تقليص الضريبة لصالح الدخ
  .السبيل لتعظيم الحصيلة المالية في المستقبل 
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  المطلب الحادي عشر
  األثر التضخمي للضريبة على القيمة المضافة

، أي إحداث حالة من االرتباك في يبة إلى تغيير في مستوى األسعار      تؤدي الضر
مة ، وبما أن األسعار ،في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها السلعة أو الخد

الضريبة على القيمة المضافة ذات مراحل متعددة فإنها تسبب أثراً متصاعداً على 
عند كل مرحلة من - األسعار ال يتوقف عند مستوى واحد ، أي أن مستوى األسعار 

 يتصاعد بحسب ما يتم إضافته من قيم عند كل مرحلة ، وسيكون أثر - مراحل الضريبة
جمالي والدخل القومي ، حيث يتطلب األمر تحديد مستوى ذلك على الناتج القومي اإل

مختلف لمستوى األسعار ، خاصة وأنه قد تزامن قانون الضريبة على القيمة المضافة 
مع مرور المجتمع المصري بحالة من ارتفاع األسعار نتيجة رفع الدعم عن بعض 

  .   األجنبية فضال عن تعويم العملة في مقابل العمالت) الطاقة(السلع األساسية
 نظام على بالفعل تحتوي المصرية الضرائب منظومة أن نجد المصرية، الحالة      وفي
 الضريبة نطاق بتوسيع محلها المضافة القيمة ضريبة حلت والتي المبيعات على للضريبة

 في الضريبة على القيمة المضافة ، من الخدمات أكبر عدداً ليشمل العامة على المبيعات
 المبيعات على الضريبة  قانون نطاق في تقع األساسية الخدمات أن ،االعتبار في ذاألخ مع
 الجديد للقانون خضوعها التي تم الجديدة الخدمات أن نجد ذلك إلى باإلضافة،  مصر في

 المستهلكين أسعار مؤشر في ، وزنها الفاخرة النقل ووسائل والمحاسبة المحاماة كخدمات
ير ، ومن ثم فإن إخضاعها للضريبة فإن تأثيرها سيكون غير ذي تأثير كب مصر في

  . ١محدوداً 
 الجديد المضافة القيمة ضريبة لقانون التضخمي األثر يكون أن     هذا ويرجح البعض 

 لتطبيق األول المالي العام خالل فقط واحدة ويتوقع أن يكون لمرة ،محدودا مصر في
  .٢.العام ذلك بنهاية األثر ذلك ينتهي ما وسرعان الجديد النظام

     أي أن هذا الرأي يرى أن من شأن إخضاع بعض الخدمات الجديدة للضريبة لن 
  .يكون له تأثير كبير في زيادة التضخم 
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       وهذا كالم محل نظر  فالحكم فيه ليس لمجرد النظر وإنما حكم الواقع الحادث 
دليل على ثأثير الضريبة في بفرض الضريبة ، وما يشاهد من ارتفاع األسعار هو خير 

 فبراير فى % ٣٠,٢٥ العام للتضخم السنوي المعدل سجلإحداث التضخم  ، حيث 
سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوياته في ، و١يناير % ٢٨,١٤ مقابل ٢٠١٧
 ولم ،٢ ٢٠١٧ مارس في %  ٣٢,٥مقارنة بـ ،  % ٣٢,٩، وبلغ م ٢٠١٧ أبريل

  . ضخم منذ عقودتشهد مصر هذا المستوى من الت
شهر لل للحضر ٢ /األساسي والتضخم ١ /العام للتضخم يالسنو المعدل      وبلغ   

 و ٪ ٢٦,٠ مقابل ٪ ١٩,٩ ، و ٢١,٩ سجليل ٢٠١٧ سمبريد في التوالي على الخامس
 للتضخم السنوي المعدل بلغ أن بعد وذلك ، بيالترت على ، ٢٠١٧ نوفمبر في ٪٢٥,٥
 بسبب ب،يالترت علي ٪، ٣٥,٣ و ٪ ٣٣,٠ مستوي عند ويولي فيه ذروت واألساسي العام

 العام للتضخم يالسنو المعدل سجلي  ، ولمللدولة العامة المالیة إصالح إجراءات
 على ، ٢٠١٦ وأكتوبر نوفمبر منذ هل مستوى أدنى ٢٠١٧ سمبريد في األساسي والتضخم

 .٣ بيالترت
ون الضريبة على القيمة المضافة كخدمة   كما أن القول بأن الخدمات التي أضافها قان

المحاماة والمحاسبة ليست بذي تأثير كبير في المجتمع المصري ، كالم غير حقيقي ، 
فتكاليف المحاماة والمحاسبة تضاف إلى أثمان المنتجات ، ومن ثم فارتفاع أثمان هذه 

 السلع الخدمات بسبب الضريبة سيؤدي حتماً إلى مزيد من ارتفاع األسعار لمختلف
  .والخدمات 

      ويرى البعض من الشراح مبرراً الضريبة على القيمة المضافة أن تأثيرها على 
ارتفاع األسعار وإحداث حالة تضخمية ليس مقصورا على الضريبة على القيمة 
المضافة ، وإنما يشمل كل الضرائب غير المباشرة ، وسبب ذلك كما يرى صاحبه 

لضرائب غير المباشرة ، وربما يقلل من أثر ذلك إعفاء السلع العينية التي تتميز بها ا
   .٤والخدمات الضرورية من الخضوع للضريبة كما يرى البعض 
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  ويرى البعض أنه في حالة حدوث أثر تضخمي جراء فرض الضريبة على القيمة 
المضافة ، فإنه يتوزع على مدى زمني وربما يتم استيعاب جزء منه من خالل 

   .١ي هوامش ربح المنتجين والموزعيناالنخفاض ف
ولكن هذا احتمال غير منطقي إذ ال يمكن االعتماد عليه في فرض الضريبة ، كأنه 
يطلب من المنتجين أن يتحملوا عبئاً ضريبياً ، فلسفته في القانون أن يتحمله المستهلك ، 

  . حايل في تطبيقه في حالة االعتماد على هذا النحو يكون القانون قد أخذ بمبدأ الت–وإال 
قد تحد من األثر ) على المدى الطويل(    وفي احتمال آخر ، فإن هذه الضريبة 
) في حالة وجود اإلسراف في االستهالك(التضخمي لما لها جانب محفز على االدخار 

  .ونعتقد أن هذا أثر محدود ، ال يلغي األثر الحقيقي للضريبة 
إلى أن بعض الدول طبقت هذه الضريبة في      وربما يرجع هذا األثر التضخمي 

أوقات كانت اقتصادياتها تشهد حالة من التضخم بالفعل مما أدى إلى عدم القدرة على 
  .٢فصل األثر السعري للضريبة وتحديد حجمه بدقة 

       وهذا صحيح ، إذا أمكن تثبيت األسعار وكبح جماحها ولم تكن هناك من أسباب 
 إلى االستمرار كالحالة التي تعيشها مصر اآلن ، إذ توجد أخرى لدفع حالة التضخم

حالة غير مستقرة لألسعار في السوق المصري ال يعرف األثر الحقيقي للضريبة على 
القيمة المضافة فيها ، هل هو رفع الدعم عن بعض السلع أو انخفاض قيمة العملة 

  ؟المحلية ، أو ارتفاع تكاليف اإلنتاج ، أم كل هذه األسباب 
    كما أن االحتجاج بإعفاء السلع والخدمات الضرورية يقلل من التـضخم ، فهـو ال               

  .يمنع التضخم كلية وإنما يحد من آثاره فقط 
   وعليه ينصح بتجنب تطبيق هذه النوعية من الضرائب في حالة مرور المجتمع بحالة 

  .التضخم 
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  المطلب الثاني عشر
  مضافةالحيادية في الضريبة على القيمة ال

    ربما يرى البعض أن الضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادية من غيرها من 
الضرائب غير المباشرة ، لكونها تفرض على جميع السلع والخدمات المحلية 
والمستوردة عدا السلع والخدمات الضرورية ، حتى يعدون ذلك من ايجابيات الضريبة 

وزيع العبء الضريبي على المراحل االقتصادية على القيمة المضافة  أنها تعمل على ت
ً  عادالً يتمشى مع القيمة االقتصادية التي أضافتها كل مرحلة من  المختلفة توزيعا
مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة وتداولها ، ولكن ليس هذا هو المقصود الوحيد في معنى 

 هو مدى مناسبة العبء الحيادية التي هي في حقيقتها تعني العدالة  ،  وإنما المقصود
الذي يتحمله الممول الفعلي ، وعليه فإذا كانت الضريبة على القيمة المضافة تمكن من 

 إال أنه من -كما مر-توزيع للعبء الضريبي توزيعاً عادال حسب المراحل االقتصادية 
ناحية أخرى ال توصف بهذا الوصف حينما تستقر على المستهلك النهائي للسلعة أو 

   .الخدمة
      لذلك نرى أنه إذا صح وصف الضريبة هذه بالحيادية فيما يتعلق بهذا الجانب ، 
إال أنها من جانب آخر تكون على حساب العدالة ، ذلك أنها تحمل طبقة الفقراء 
ومحدودي الدخل بعبء ضريبي يفوق العبء الذي يتحمله األغنياء ، خصوصاً إذا 

لحدية للدخول الكبيرة بالقياس إلى منفعة الدخول أدخلنا في اعتبارنا تناقص المنفعة ا
الصغيرة أو المحدودة التي تزداد فيها منفعة الوحدات األخيرة عن مثيالتها في الدخول 

  .   الكبيرة ، ومن ثم يكون وصف الضريبة بكونها حيادية غير مناسب من جميع الوجوه 
  المطلب الثالث عشر                                   

               عمومية الضريبة على القيمة المضافة والحصيلة المالية 
يعد الهدف المالي هو الهدف األساسي للضريبة عموماً ، وإن كان هذا :         مقدمة 

اقتصادية واجتماعية (بطبيعة الحال ال يلغي أن يكون للضريبة أهداف أخرى غير مالية 
  .تتعارض هذه األهداف مع الهدف المالي بشرط أن ال ) سياسية –كذلك –وربما 

  والناظر في جملة األحكام التي جاء بها القانون ليدرك أن الغاية التي قصدها المشرع 
من وراء كل ذلك هو تغليب جانب الحصيلة المالية للضريبة ، وهو ما يتمشى مع رأي 

تعارض األهداف من يقول بأن الهدف المالي للضريبة ينبغي أن تكون له األولوية عند 



– 
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األهداف االقتصادية (، فمع التسليم بأن للضرائب أهداف أخرى غير الهدف المالي 
-  تعارض الهدف المالي مع الهدف االقتصادي -عند–إال أنه ) واالجتماعية وغيرها

 فإن األولوية تكون للهدف المالي ، ذلك أن األهداف األخرى االقتصادية - مثالً
ة أن تحققها من خالل أدوات سياسية أخرى خالف الضريبة ، واالجتماعية يمكن للدول

أما بالنسبة للهدف المالي فإن الدولة ال تجد بديال مناسباً غير الضرائب لتمويل اإلنفاق 
 .١العام 

        وعليه يكون الهدف المالي لقانون الضريبة على القيمة المضافة هو الهدف 
ة الحصيلة ، وقد يتحقق هذا الهدف وتحصل الغالب في نظر القانون ، من أجل غزار

  .الدولة من خالل الضريبة على ما تريد من الموارد المالية 
ولكن إذا علمنا بأن هذه الضرائب تمارس آثارها التوزيعية من خالل األثمان ، فمعنى 
ذلك أن االستقرار االقتصادي القائم قبل فرض الضريبة سوف يتغير إلى حالة أخرى ، 

 ارتفاع مستوى األسعار وانتهاء بالمستوى العام لالقتصاد القومي ، وهو ما بدءاً من
  .سنتعرف عليه في المطالب التالية 

  : مناسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الحاجة للموارد المالية 
      يعتقد أن الضريبة على القيمة المضافة تأتي بوفرة في الحصيلة الضريبية ، وهذا 

ا كانت الدولة في حاجة إلى غزارة الحصيلة الضريبة لتمويل عمليات التنمية مناسب إذ
، ولهذا يلجأ المقنن إلى األخذ بعمومية الضريبة حتى تصيب كل السلع والخدمات بما 

تحقق الكسب أو طلب -حينئذ- في ذلك التي ينتجها الممول لمصلحة نفسه ، وال يتصور 
  .الربح 

 ربما يؤدي ذلك العموم في وعاء الضريبة إلى نتيجة - وكما سبق القول-      ولكن 
عكسية تتمثل في نقص الحصيلة المالية ، كما لو أدت الضريبة إلى وجود حالة من 
الركود في األسواق ، وقد تقدم القول بأن هذه الضريبة تؤدي إلى نقص في حجم 

د وبال ذلك على الخ ،إلى أن يعو...االستهالك أي نقص في المبيعات ، ومن ثم اإلنتاج 
  .الحصيلة التي هي الهدف الرئيس للضريبة 

  
                                         

-دار الـشروق  -موسوعة الـشروق  - ،   ١٤٤،  ١٤٣ص– الطبعة الثالثة    -المالية العامة –باهر محمد عتلم    .د-١
  .١٨٧م ص١٩٩٤
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، على أن الضريبة على القيمة المضافة تعد مورداً مالياً ١     ولذلك يؤكد البعض 
ضخماً يمد خزانة الدولة بحصيلة مالية كبيرة، ويبرر صاحب هذا االتجاه قوله بأن 

م على مبلغ ١٩٨٢حصلت سنة الدول التسع األقدم في المجموعة األوربية المشتركة 
% ١٦بليون جنيه إسترليني قيمة الضريبة على القيمة المضافة ، أي ما يعادل ١٥٧،٧

، حيث تحتل الضريبة على القيمة المضافة األهمية ٢من الدخل اإلجمالي للمجموعة 
  .٣األولى في ترتيب اإليرادات الضريبية في دول اإلتحاد األوربي 

حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ليست حتمية ، فبعض    وفي رأي مقابل ، أن 
   .    ٤الدول لم تزد فيها حصيلة الضريبة كما كان متوقعاً لها 

      وعندنا نالحظ أن التغيرات التي حدثت في حصيلة الضريبة في الفترة الماضية 
  :بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة  كانت على الوجه التالي 

 ، وكانت ٢٠١٥/٢٠١٦ان أداء الضريبة على المبيعات في العام المالي      فك
 مليار جنيه زادت في العام ٥٧,٥فيه حوالي ) سلع(الحصيلة في ضريبة المبيعات 

هو العام الذي استبدلت في الربع الثاني منه الضريبة على - ٢٠١٦/٢٠١٧المالي 
ليار جنيه ، وكانت الضريبة م٩٤,٣٨٤إلى –المبيعات بالضريبة على القيمة المضافة 

على القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة في النصف األول من العام المالي 
حوالي ٢٠١٧/٢٠١٨مليار جنيه مقابل في العام المالي ٣٧حوالي ٢٠١٦/٢٠١٧

  .تقريباً % ٦١مليار جنيه أي بنسبة ٦١
 ٢٠١٥/٢٠١٦عام المالي    وبالنسبة للضريبة على الخدمات بلغت الحصيلة في ال

مليار جنيه ، في حين ١٨,١٣٩ مليار جنيه ، زادت في العام المالي التالي إلى ١٤,٠٧٢
في النصف األول من العام ) الخدمات(بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 

                                         
  .٣٩دار النهضة العربية ص-نظرية الضريبة على القيمة المضافة–عبد المنعم عبد الغني علي .د)(١

٢ -Spellman ,James= David;"Shoud  U.s. Consider value added tax."the law review ,vol:٣٩.No 
٤.pp:٤٧٢-٤٣٥.    

                                                                                                            .٣٩ص -مرجع سلبق –عبد المنعم عبد الغني .انظر كذلك د
مضافة وضريبة المبيعات األطـر القانونيـة والكفـاءة والفاعليـة           الضريبة على القيمة ال   -إسراء المغازي /د ٣

 .٣٢٩ ص٢٠١٦دار النهضة العربية –االقتصادية في الممارسات الدولية 
-االنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة في مـصر -إبراهيم العيسوي .د ٤

 . ١٤م ص٢٠١٤يناير١لعددكراسات السياسات ا–معهد التخطيط القومي 
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مليار جنيه ،وفي نفس المدة من العام المالي  ٧,١٩٦حوالي ٢٠١٦/٢٠١٧المالي 
  .تقريباً% ٥٢ مليار ، أي بنسبة ١٣,٨٤٩والي بلغت ح٢٠١٧/٢٠١٨

 ٢٠١٥/٢٠١٦في العام المالي ) سلع محلية(    وبلغت الحصيلة من ضريبة الجدول 
 مليار جنيه زادت ٤٨,١٢٥أي قبل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 

 مليار جنيه ٢١,٤٨١مليار جنيه وبلغت في النصف األول من العام نفس ٧٠,٥٨٣إلى
  .  مليار جنيه ٤٥,٢٤٣، زادت في العام التالي إلى   ٢٠١٧/ ٢٠١٦م في العا

 ٢٠١٥/٢٠١٦في العام المالي )سلع مستوردة(    وبلغت الحصيلة من ضريبة الجدول 
 مليون جنيه ٤١٥ حوالي ٢٠١٦/٢٠١٧ مليون جنيه ، وفي العام المالي ٣٩٦حوالي 

ون جنيه في حين بلغت ملي٢٥٦ إلى ٢٠١٧/٢٠١٧وبلغت في النصف األول من العام 
  .١  مليون جنيه  ٧٥٣ حوالي  ٢٠١٧/٢٠١٨الحصيلة في نفس الفترة من العام المالي 

     هذه التغيرات في الحصيلة المالية تشير إلى أداء متميز لهذه الضريبة عن ضريبة 
لتحسين صورة األداء في المبيعات التي كانت سارية من قبل ، مما يعد وجهاً  

مصري على األقل أمام المؤسسات االقتصادية الدولية ، وبالفعل يقال عن االقتصاد ال
هذه الضريبة أنها توفر حصيلة مالية كبيرة بفضل اتساع قاعدتها وتعدد مراحل 

  ، حتى يقول عنها أحد ٢تحصيلها 
فإنه على الرغم من :  ، يقول ٣الخبراء الدوليين في الضرائب على القيمة المضافة 

 حول بعض جوانب هذه الضريبة إال أن األمر الذي الشك فيه أن هذه استمرار الجدل
الضريبة تتمتع بقدرة تحصيلية عالية ، وأنه كقاعدة عامة ومع ثبات العوامل األخرى 
تحصل الدول التي تطبق هذه الضريبة على إيرادات ضريبية أكبر نسبة إلى الناتج 

  . ٤يبةالمحلي اإلجمالي من الدول التي التطبق هذه الضر

                                         
– ٢٠١٧/٢٠١٨األرقام من مالحق تقرير األداء االقتصادي في النصف األول من العـام المـالي     : المصدر   ١

 البنك المركزي المصري-٣٥ص –أداء اإليرادات العامة )٢(جدول 
 .دهاوما بع٢٩٧ ص-مرجع سابق–الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات -إسراء المغازي/د- ٢
 .مدير قسم الشئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي –مايكل كين  ٣

٤  - M. Keen, and B. Lockwood, the value Added tax ;its Causes and consequences, IMF Working 
Papers ,no ١٨٣, July ٢٠٠٧,and M. Keen, Taxation and Development, IMP Working Papers, no. 
٢٢٠,Sept. ٢٠١٢, p.١١.  
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  ولعل القدرة العالية على ضخ اإليرادات هو ما دعا بعض معارضي الضريبة على 
القيمة المضافة إلى وصفها بأنها ماكينة لضخ النقود وأنها لهذا السبب تشجع على 

  ١تضخم الحكومة وهو ماال يرحبون به 
لى الحد من    ومما يزيد من القدرة التحصيلية للضريبة على القيمة المضافة قدرتها ع

فقدان جزء من إيراداتها ، يساعد على ذلك تحصيل الضريبة في كل مرحلة من مراحل 
انتاج وتداول السلعة فإذا فقدت الضريبة في مرحلة من المراحل فإنها تحصل في 
المراحل التالية ، كذلك فإنه في حالة تعرض الضريبة على القيمة المضافة للفقدان فإن 

  .هو جزء من الضريبة وليس كل الضريبة الجزء المعرض للفقد 
على ما سبق -  كذا يساعد على زيادة الحصيلة للضريبة على القيمة المضافة قدرتها

 على تقليل فرص التهرب من أدائها ، ذلك أنه لكي يستفيد البائع من -توضيحه قبل
 يلزمه أن يحصل هذه هفرص الخصم لما سبق سداده من ضرائب على مدخال ت

  . ٢ على مبيعاته الضريبة
ال - كما في الحالة المصرية والمشار إليها أعاله–   ولكن الزيادة في حصيلة الضريبة 

يمكن اعتبارها زيادة حقيقة في اإليراد الضريبي بقدر ما هي زيادة في األرقام ،بسبب 
الزيادة التي حدثت في األسعار نتيجة تعويم العملة الذي حصل في نفس التوقيت ، 

ألسعار نتيجة التعويم أدى إلى ارتفاع مبلغ الضريبة الواجبة ، وليس زيادة فتضخم ا
  .حقيقية في اإليراد ، ومن ثم ال يمكن أخذ الزيادة على الحقيقة 

  وال ريب أن المقدرة التحصيلية العالية للضريبة على القيمة المضافة تعمل على 
ظام المصروفات نتيجة استقرار تحقيق االستقرار المالي للحكومة وبخاصة استقرار وانت

    .٣وانتظام اإليرادات 
    ولكن يظل اعتقادنا على أن هذا القدرة التحصيلية العالية تكون على حساب إهدار 

  .قاعدة العدالة الضريبية 
      

                                         
١ The Economist, the VAT of the land, The Economist,٣May ٢٠١٢, www.Economist.com 

 .١٨٨م ص١٩٩٤-دار الشروق–كذا موسوعة الشروق .=٣٨-مرجع سابق–عبد المنعم عبد الغني /د- ٢
 .١٦ص–مرجع سابق -إبراهيم العيسوي. د- ٣
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  : الخاتمة 
  :     النتائج 

إلى نجاح هذه الضريبة في توفير الحصيلة المالية وتحقيق بقية أغراضها يحتاج - ١
وعي عال بالسياسة المالية واالقتصادية للدولة تتوافر فيه المصداقية والشفافية والعدالة 

  . االجتماعية ، التي يجب أن يظهر فيها دور الدولة واضحاً 
عند فرض هذه الضريبة ينبغي إعادة النظر في مستوى األجور ، ألنه مع ثبات - ٢

كثيراً ويقل استهالكها ومن ثم قدرتها  طبقة العاملين راألجور وفرض الضريبة ستتضر
  .على العمل واإلنتاج 

الضرائب غير المباشرة عموماً ومنها الضريبة على القيمة المضافة أداة تحدث شيئاً - ٣
  .من ارتفاع مستوى األسعار 

مبدأ العمومية الذي أخذ به القانون في وعاء الضريبة معيب ، وينبغي عدم تقليد - ٤
  .د الحصول على الموارد المالية ولو على حساب العدالة المجتمعات التي تري

تكون الضريبة على القيمة المضافة مناسبة للتنمية في حالة وفرة الحصيلة وخفض - ٥
االستهالك الكمالي والترفي وزيادة فرص العمل وتحيق العدالة في توزيع العبء 

  .حاجة المجتمع الضريبي وتشجيع االستثمار وتوجيهه األنشطة المرغوبة وتتفق و
تعد الضريبة على القيمة المضافة وسيلة تمويل ناجحة إال أنها تجافي العدالة - ٦

  .الضريبية 
الضريبة على القيمة المضافة أداة فعالة من أدوات السياسة المالية ، تملك الدولة - ٧

  .استخدامها في تحقيق العديد من األغراض المالية واالقتصادية وغيرها 
خدام الضريبة على القيمة المضافة في زيادة االدخار الفردي والحكومي  يمكن است- ٨

  .في آن واحد ، وهي بهذه الصفة تعد وسيلة مزدوجة األغراض 
تستطيع الضريبة على القيمة المضافة أن تؤدي دوراً حيادياً في مختلف األنشطة - ٩

 قاعدة واحدة ، االقتصادية إذا كانت قوانين اإلنتاج في مختلف المؤسسات تسير وفق
  .أعني عدم وجود تميز في العمليات اإلنتاجية 

  :التوصيات  
يقترح البحث أن يعاد النظر في مسألة عمومية الوعاء التي أخذ بها القانون ،  - ١  

وأن تعكس القاعدة بحيث يكون األصل هو عدم الخضوع للضريبة ، ومن ثم يتم اختيار 
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المواد الضرورية التي يعتمد عليها محدودي الدخل المادة الخاضعة للضريبة بعيداً عن 
  .والفقراء 

حبذا لو أخذ القانون بتعدد األسعار بدال من سعر واحد ،أخذاً بمبدأ التصاعد في - - ٢
الضريبة ، كما هو الحال في الضرائب المباشرة ، فجعل سعراً أدنى للسلع شائعة 

  .االستعمال ، وسعراً للكماليات وأدوات الترفيه 
تجنب فرض الضريبة على السلع والخدمات الضرورية ،وال يحتج بأن هذه -  ٣

الضريبة ضرورية للمحافظة على تحقيق الخدمات الضرورية ،ألن فرض الضريبة هذه 
  ....ه.أ. لهذا الغرض شيء واستخدامها لتمويل النمو االقتصادي شيء آخر 
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  :المصادر
 الناشر مكتبة بن تيمية ط الـسعودية  –مجموعة فتاوى ابن تيمية   : شيخ اإلسالم ابن تيمية      .-١
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :ملخص البحث

 و هي ،يعد مصطلح فقه األقليات من المصطلحات الفقهية التي ظهرت مؤخراً
تعبر عن األحكام الفقهية التي ترتبط و تتعلق بفئة معينة من األمة اإلسالمية تعيش في 

 نتيجة لظروف ، و و تشكل نسبة قليلة من عدد سكان تلك البالد،بالد غير إسالمية
شكالت كثيرة تتعلق بأمور دينهم  فقد نشأت م،أحوال البالد التي يعيشون في ظلهاو
 . و البحث عن أحكامها، فكان ال بد من النظر فيها،معاشهمو

تنبع أهمية البحث من كونه موضوعاً معاصراً يناقش قضايا و نوازل تهم  و
التي تعيش بأوضاع خاصة بين أغلبيات غير  و األقليات المسلمة ،األمة اإلسالمية عامة
 وتأصيل هذا ، و تحتاج بالتالي إلى فقه يراعي أحوالها و ظروفها،مسلمة بشكل خاص

تلبي ، والفقه ضمن قواعد و مبادئ الشريعة األصولية و الفقهية لتسلم من عبث العابثين
بطها من حاجة هذه األقليات ضمن إطار قواعد الشريعة و مقاصدها و مبادئها لض

 مع تركيز البحث ، و إلثبات صالحية الشريعة لكل زمان و مكان من جهة أخرى،جهة
  .على أثر القواعد الفقهية في فقه األقليات

 و الدور الذي ،و قد بين البحث أثر القواعد الفقهية في فقه األقليات المسلمة 
فقهية المؤثرة في فقه عرض أهم القواعد ال و  ،تلعبه هذه القواعد في تأصيل هذا الفقه

بعض  و ذكر ، مع شرح موجز لكل قاعدة، و وجه ارتباط كل قاعدة بهذا الفقه،األقليات
و ختم البحث ببعض النتائج . و وجه ارتباط الفتوى بها ،المسائل المرتبطة بفقه األقليات

  .التوصياتو

 
The impact of jurisprudential rules of the organization of 

the jurisprudence of Muslim minorities 
 

Hanan Muslim Fattal Yabroudy  
  أستاذ مشارك في قسم الدراسات اإلسالمية

   جامعة الملك فيصل–كلية اآلداب 
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Abstract 
 The term jurisprudence of minorities is one of the most recent 

jurisprudential terms. It reflects the jurisprudential rulings that relate to a 
certain category of the Islamic Ummah living in non-Islamic countries, 
which constitute a small percentage of the population of that country and 
due to the conditions and conditions of the country they live in. In light of 
this, there have been many problems related to matters of religion and 
their pension, it had to be considered, and the search for its provisions 

 The importance of the research stems from the fact that it is a 
contemporary subject that discusses the issues and prejudices of the 
Islamic Ummah in general and the Muslim minorities living in special 
situations among non-Muslim majorities in particular and therefore 
requires a jurisprudence that takes into account their conditions and 
circumstances. To meet the needs of these minorities within the 
framework of the rules of Shari'a and its purposes and principles to 
control them, and to prove the validity of the law for all time and place on 
the other, with the focus of research on the impact of jurisprudence rules 
in the jurisprudence of minorities. 

The research has examined the effect of jurisprudential rules on the 
jurisprudence of Muslim minorities, the role played by these rules in the 
rooting of this jurisprudence, the presentation of the most important 
jurisprudential rules affecting the jurisprudence of minorities, and the link 
of each rule with this jurisprudence, with a brief explanation of each rule. 
Issues related to minority law, and link the fatwa to it. The research 
concludes with some conclusions and recommendations. 

   الحاجة – الضرورة – الفتوى – مقاصد الشریعة – الفقھ – االغتراب :الكلمات المفتاحیة
Keywords: alienation - jurisprudence - the purposes of Sharia - 

fatwa - necessity - need 
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  :مقدمة
 و هي ،مصطلح فقه األقليات من المصطلحات الفقهية التي ظهرت مؤخراًيعد 

و تتعلق بفئة معينة من األمة اإلسالمية تعيش في  تعبر عن األحكام الفقهية التي ترتبط 
نتيجة لظروف  و ، و تشكل نسبة قليلة من عدد سكان تلك البالد،بالد غير إسالمية

شكالت كثيرة تتعلق بأمور دينهم فقد نشأت م ،أحوال البالد التي يعيشون في ظلهاو
  . و البحث عن أحكامها، فكان ال بد من النظر فيها،معاشهمو

 و ثار ،و قد ظهر مصطلح فقه األقليات في نهاية القرن الرابع عشر الهجري
 و استقر الرأي على ،حوله جدل كبير إلى أن حسم المجلس األوربي لإلفتاء هذا الجدل

 مع بقاء الجدل حول كثير من األحكام و الفتاوى المتعلقة ،المصطلحصحة إطالق هذا 
 فاحتاج األمر إلى ، و هذا بدوره أدى إلى وجود إرباك عند أبناء تلك الفئة،بهذه األقليات

  .ضبط الفتاوى و األحكام الفقهية المتعلقة بهم
سليمة  و نظراً ألهمية تأصيل هذا النوع من الفقه حتى يبنى على أسس و قواعد 

 و من يطبق هذه األحكام بالمنهج ،تضمن التزام  من يفتي و من يصدر األحكام
 ، و قواعد و أصول االجتهاد و الفتوىالصحيح الذي يلتزم بكتاب اهللا و سنة رسوله 

القواعد الفقهية و أثرها في تنظيم " : تحت عنوانفي الكتابة بجانب يتعلق بهفقد رغبت 
    " فقه األقليات المسلمة 

   خطة البحث  - رابعاً 
   :  المقدمة-
   : و أهمية تأصيله، في التعريف بفقه األقليات:  المبحث التمهيدي-

  :و يتكون من مطلبين
   التعريف بفقه األقليات :المطلب األول-     
  . و ضرورة تأصيله، أهمية فقه األقليات:المطلب الثاني-     

 و أثرها في تنظيم فقه ،ية و أقسامها التعريف بالقواعد الفقه:المبحث األول-
    :مطلبيناألقليات، و يتكون من 

   و أقسامها ، تعريف القواعد الفقهية:المطلب األول-
  . أثر القواعد الفقهية في تنظيم فقه األقليات:الثاني المطلب -
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و يشمل ستة أهم القواعد الفقهية الناظمة لفقه األقليات :  المبحث الثاني-
  :مطالب

   المشقة تجلب التيسير:قاعدة    :لمطلب األولا-   
     قاعدة الضرورات تبيح المحظورات :المطلب الثاني-   
  قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة  :المطلب الثالث-   
   . ال ضرر و ال ضرار:قاعدة  :المطلب الرابع-   
   العادة محكمة:قاعدة  :المطلب الخامس-   
   قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:  السادسالمطلب-   

 مسائل فقهية تطبيقية تبين أثر القواعد الفقهية في ضبط فقه -  :المبحث الثالث
   : مطالب ثالثة األقليات و يتكون من

  حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية   :المطلب األول -
يوت بالقروض حكم شراء األقليات المسلمة في أوروبا للب  :المطلب الثاني -
  الربوية

  .حكم تغيير االسم بعد إسالم صاحبه :المطلب الثالث -
  النتائج و التوصيات -
  مراجع البحث -
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  : و أهمية تأصيله، في التعريف بفقه األقليات:المبحث التمهيدي
  : التعريف بفقه األقليات:المطلب األول-

   : تعريف فقه األقليات كمركب إضافي:أوالً
  .)١( الفهم :لغة :تعريف الفقه- ١
  . العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية:اصطالحاًو 

 كما ،و خرج بالعلم المكتسب علم اهللا تعالى و العلم الموحى لألنبياء و المالئكة
 و خرج بقوله المكتسب من األدلة ،خرج باألحكام الشرعية األحكام االعتقادية و غيرها

 و أما الدليل التفصيلي فالمراد به الدليل . المقلد الذي يقلِّد فيه مجتهداًالتفصيلية علم
  وَأِقيموا ﴿:)٢( كدليل وجوب الصالة المستنبط من قوله تعالى،الخاص بحكم شرعي ما

 تَعملُون ِبما اللَّه نِإ ۗ اللَِّه ِعند تَِجدوه خَيٍر من ِلَأنفُِسكُم تُقَدموا وما ۚ الزكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ
ِصير١١٠البقرة  ﴾ب.  

 و القلة عكس ،)٣( أي المجموعة القليلة ، جمع أقلية:لغة : تعريف األقليات- ٢
 .)٥(، و تطلق في األعداد على مادون العشرة)٤(الكثرة

 كل مجموعة بشرية في قطر من األقطار تتميز عن :بها يراد :اصطالحاًو 
 أو نحو ذلك من األساسيات التي ، أو العرق أو اللغة، أو المذهب،دينأكثرية أهله في ال

 .)٦(تتمايز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض

                                         
،المكتبة التوفيقية، القاهرة، بال رقم و ال تاريخ،  ١٠/٣٣٩ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب )١(

  .م١٩٨٧-هـ ٢/١٤٠٧،مؤسة الرسالة، بيروت، ط/١٦١٤/الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط 
           الوهاب، اإلبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي السبكي، تقي الدين بن عبد الكافي، و ولده تاج الدين عبد)٢(
السيوطي، : و ينظر.ه، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٤-م ٢٠٠٤/ ١محمود أمين السيد، ط: ، تحقيق٣٥-١/٢٧

د محمد إبراهيم :  و ما بعدها، تحقيق١/٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، 
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣/ ٣م، القاهرة، طالخضاوي، دار السال

 .م٢/١٩٩٦، دار المشرق، بيروت، ط/١١٨١/ نعمة، أنطون و آخرون،   المنجد   )٣(
 .طبعة دار الفكر، بيروت، بال رقم و ال تاريخ/ ١٣٥٦/ الفيروز آبادي، القاموس المحيط )٤(
/ ٢درويش، محمد المصري، طعدنان . ، تحقيق د/٥٩١/ الكفوي، أبو البقاء، يوسف بن موسى، الكليات )٥(

 م، مؤسسة الرسالة٢٠١١ -هـ ١٤٣٢
 .م٢٠٠١-ه١/١٤٢٢، دار الشروق، القاهرة، ط/٧/ القرضاوي، ديوسف، فقه األقليات المسلمة )٦(
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 و هم ، المسلمون الذين يعيشون خارج دار اإلسالم:و المراد باألقليات المسلمة
  :على قسمين

 و لكنهم ،يم قسم يعود ألهل البالد األصليين الذين أسلموا من قد:القسم األول-
 و قد تكون هذه األقلية ،يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم اآلخرين من غير المسلمين

 كما أنها قد تكون قليلة ال تقدر ،مليونا١٥٠ً فهي تبلغ ،كبيرة مثل األقلية المسلمة الهندية
  .)١(بآالف الناس

لى البالد غير  هم المهاجرون الذين قدموا من البالد اإلسالمية إ:القسم الثاني-
 أو غير ذلك من ، أو اللجوء ألسباب سياسية، أو الدراسة،اإلسالمية بهدف العمل

  . و بالتالي حصلوا على إقامة أو جنسية في بالد الغرب،األسباب المشروعة
  : تعريف فقه األقليات كمصطلح لقبي:ثانياً

ن أنواع اإلضافات إن إضافة الفقه إلى األقليات إنما هو نوع م "  : يقول ابن بيه
و ال يراد من ذلك إنشاء فقه جديد ........ .التي يراد بها تمييز المضاف و تخصيصه

 و إنما يعني أن هذه الفئة لها أحكام خاصة بها ،خارج الفقه اإلسالمي و أدلته المعروفة
   .)٢(" أو فقه النساء ، فقه السفر: كما تقول،نظراً لظروف الضرورات و الحاجيات

 معرفة األحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون :رف فقه األقليات بأنهو يع
  .)٣(الذين يقيمون في بالد تحكمها سلطة غير إسالمية

،  له خصوصيته،و الحقيقة أن فقه األقليات هو جزء خاص من الفقه العام
، ماعة يعالج األحكام الشرعية المرتبطة بظروف الج، و مشكالته المتميزة،موضوعهو
 فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة يصلح لها ما ال ،بالمكان الذي تعيش فيهو

و الذي أراه أن فقه األقليات ال يعني كّل فئة قليلة من المسلمين تعيش  .يصلح لغيرها
 كما ال يعني كل فئة تبلغ الكثرة و تعيش في بلد يراعي ،تحت سلطة غير إسالمية

  :توفر الضوابط التاليةعليه للفئة المستفيدة من هذا األمر  و إنما المعول ،كثرتها

                                         
 /.٨/ القرضاوي، فقه األقليات المسلمة )١(
 .م٢٠٠٧-هـ١/١٤٢٨، دار المنهاج، ط/١٦٦/ ابن بيه، الشيخ عبد اهللا، صناعة الفتوى )٢(
صالح بن عبد اهللا، أثر الضرورة و الحاجة على أحكام ممارسة األقليات المسلمة لألعمال . د. الدرويش، أ)٣(

 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨بحث، ) الوظائف العامة كالقضاء و النيابة و المحاماة-المصارف-المحاسبة: ( التالية



 

 )٦٥٥(

أن تكون هذه الفئة في بيئة ال يمكنها تطبيق األحكام الشرعية في الفقه العام - ١
 و ال يكون لهذه ،نتيجة لكونها ترزح تحت سلطة بلد ال تطبق أحكام اإلسالم من جهة

   .جهة أخرىاألقليات استثناءات لتطبيق أحكام دينها قانوناً من 
 أن تكون الظروف البيئية الضاغطة في المجتمع ال تسمح لها بتطبيق بعض - ٢
   . مما يحوجها األخذ برخص فقه األقليات،األحكام

أن ال ينتقل لغيرها إال ، و األصل في المسلم أن يعيش في بالد اإلسالم- ٣
ي ال يجب أن  و بالتال–بتعريفهما الفقهي –لظروف تكون بحدود الضرورة أو الحاجة 

تشمل فتاوى فقه األقليات أولئك الذين طاب لهم العيش في بالد الكفر دون ضرورة أو 
  .حاجة لذلك

  :و بناء على هذه الضوابط فإنني أرى أنه يمكن تعريف فقه األقليات بأنه
الفقه الذي يبحث في األحكام الشرعية المتعلقة بأقليات من المسلمين تعيش 

م ضمن ظروف سياسية و قانونية و اجتماعية تمنعها من مضطرة في بلد غير مسل
 معتمداً على االجتهاد بضوابطه إلصدار فتاوى ،تطبيق األحكام الشرعية في الفقه العام

   . لتحقيق مصالحهم و رفع الحرج عنهم،تتناسب مع ظروفهم و أوضاعهم
  : و ضرورة تأصيله، أهمية فقه األقليات:المطلب الثاني-

 و ذلك لما ،بفقه األقليات المسلمة من الموضوعات الشديدة األهميةيعد البحث 
يحققه من أهداف و مقاصد تفيد فئة ذات خصوصية من المسلمين في إطار أحكام 

 ، و لخطره من حيث إصدار الفتاوى المتعلقة به،الشريعة اإلسالمية و قواعدها من جهة
خرى منعاً للتالعب بأحكام و ضرورة ضبطه بضوابط اإلفتاء و االجتهاد من جهة أ

  :)١(و تظهر أهميته فقه األقليات في النقاط التالية .الشريعة من جهة أخرى
على أن تحيا بإسالمها حياة - أفراداً و جماعات–يعين األقليات المسلمة - ١

  .ميسرة بال حرج و ال عنت
 منهجاًخصية اإلسالمية عقيدة ويساعد األقليات على المحافظة على جوهر الش- ٢
  .و أحكاماً

                                         
لحاجة على ممارسة األقليات المسلمة الدرويش، اثر الضرورة و ا/. ٩/ القرضاوي، فقه األقليات المسلمة )١(

 net.alaluka.www-i٢٩/١٢/١٤٣٤جميل، فقه األقليات، األلوكة، . ، حمداوي، د/٤/لبعض األعمال 
٣/١١/٢٠١٢ .  



– 

  )٦٥٦(

 مع رغبتهم ،حل مشاكل األقليات الناتجة عن وجودهم في بيئة غير إسالمية- ٣
 فالمتأمل في حال األقليات اإلسالمية يجد أنه ال ،في االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

 ألن ،يمكن أن يقاس بحال المسلمين الذين يعيشون في البالد اإلسالمية من كل وجه
 و المحاكم ، يفتقدون كثيراً من المقومات األساسية كوجود الحاكم المسلممسلمي األقليات

  . و األنظمة اإلسالمية في جميع مجاالت الحياة،اإلسالمية
  .إظهار عالمية اإلسالم و صالحيته لكل زمان و مكان- ٤
 و ما خلّفه فقهاء اإلسالم من تراث ضخم ،إظهار عظمة الفقه اإلسالمي- ٥

، من القضايا و المهمات التي يحتاجها الناس في زمان دون زمانعالجوا فيه الكثير 
  .في عصر دون عصرو

سية و االجتماعية و االقتصادية تثقيف األقليات في أمورها الدينية و السيا- ٦
  . لكي ال تكون عرضة االستالب و الذوبان و االستغالل و الضغط القسري،الثقافيةو
  : و أثرها في فقه األقليات،أقسامهافقهية والتعريف بالقواعد ال :المبحث األول-

  : و أقسامها، تعريف القواعد الفقهية:المطلب األول-
     )١( و منه قواعد البناء و أساسه، و هي األساس، جمع قاعدة:القواعد لغة-
. : أو هي،)٢( هي األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته:القاعدة كمصطلح-

  . )٣(تمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاأو هي قضية كلية من حيث اش
 أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من : تعريف القاعدة الفقهية-

  .)٤(أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعها
  :)٥(تنقسم القواعد الفقهية إلىو 
 ،هاالقواعد الفقهية األساسية الكبرى التي تدور معظم مسائل الفقه حول - ١

 : و هي، و هي متفق عليها بين جميع المذاهب،حتى رد بعض العلماء الفقه كله إليها

                                         
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، دار الحديث، القاهرة /٣٠٣/ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير )١(
محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس . ، تحقيق د/٢٥١/ الجرجاني، علي بن محمد الشريف،التعريفات)٢(
  .م٢٠٠٧ -هـ ٢/١٤٢٨ط
 .م٢٠١١-هـ٢/١٤٣٢مؤسسة الرسالة ط/٦١٣/ الكفوي، أيوب بن موسى، أبو البقاء، الكليات )٣(
 .م١٩٩١ -هـ ٢/١٤١٢، دمشق،ط، دار القلم/٤٠/ الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية )٤(
  .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤، دار الفكر /٣٢/محمد، القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب األربعة . د.  الزحيلي،أ)٥(



 

 )٦٥٧(

ال ضرر -رالمشقة تجلب التيسي - اليقين ال يزول بالشك - األمور بمقاصدها(
  ).العادة محكمة  - ال ضرار و

 و لكنها أقل فروعاً ،هي قواعد كلية مسلّم بها في المذاهبو: القواعد الكلية- ٢
 و كثير منها يندرج تحت ،أقل شموالً من القواعد السابقة، والقواعد األساسيةمن 

الضرر األشد يزال " قاعدة ، و"الخراج بالضمان"  كقاعدة ،القواعد األساسية الخمس
  ."بالضرر األخف

 :هي قواعد كلية في بعض المذاهب دون بعضو: القواعد المذهبية- ٣
فإنها أغلبية في " و المعاني ال لأللفاظ و المباني العبرة في العقود للمقاصد ":كقاعدة

  . و لكنها قليلة التطبيق في المذهب الشافعي،المذهب الحنفي و المالكي
هو القواعد األساسية ، وو لعّل  ما يهمنا في هذا البحث هو القسمان األول الثاني

  . و ما يتفرع عنها من قواعد،الكبرى
  .قهية في تنظيم فقه األقليات أثر القواعد الف:الثانيالمطلب -

 و يعتمد في مصادره ،يعد فقه األقليات جزءاً خاصاً من الفقه اإلسالمي العام
 و مقاصده ، و على رأسها مصادر التشريع اإلسالمي،على مصادر الفقه ذاتها

 ، و منها أيضاً القواعد الفقهية األساسية الكبرى و ما يتفرع عنها من قواعد،التشريعية
 ، و معرفة هذه القواعد.لتي اتفق الفقهاء عليها و المستنبطة من أدلة الكتاب و السنةو ا

 حيث إن الفقيه ،و العناية بها من أهم ما يكون في ضبط المسائل و النوازل المعاصرة
أو المفتي إذا ما استحضر هذه القواعد بعد تصوير و تكييف الواقعة كان على بصيرة 

 الواقعة تحت القاعدة التي تتضمن فروعاً تتشابه مع الواقعة في فتواه من حيث إدراج
 و خاصة أن هذه القواعد إنما تستند في أصل تشريعها أو ،الجديدة أو تندرج تحتها

 و من هنا تظهر أهميتها في حل كثير من ،صياغتها إلى أدلة تشريعية أو أصولية
ك أهمية القواعد الفقهية في و من هنا ندر  .)١(المسائل و النوازل المعاصرة الحديثة

  . و إعطاء إجابات لكثير من قضاياه،الوصول إلى حل العديد من نوازل فقه األقليات
الحقيقة أن هذه القواعد ال يمكن أن تعد دليالً مستقالً على إطالق الكالم  و

تستنبط منه األحكام بحيث يستند إليها المفتي أو الفقيه في الوصول إلى الحكم الشرعي 

                                         
  /٢٦/ الندوي، القواعد الفقهية )١(



– 

  )٦٥٨(

 و لكن من حيث العموم تعد هذه ،، و إنّما يرتبط ذلك بشروط)١(في الواقعة مباشرة 
القواعد شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية 

  :  وال يمكن اعتبارها دليالً مستقالً إال بالضوابط التالية،)٢(المدونة
 أو كانت بحد ذاتها نصاً لحديث ،وليأن تكون القاعدة معبرة عن دليل أص- ١

البينة على "، و"الخراج بالضمان "، و "ال ضرر وال ضرار" كقاعدة ،ثابت مستقل
  ".المدعي و اليمين على من أنكر

إذا لم تكن القاعدة معبرة عن دليل أصولي أو نصاً ثابتاً مستقالً فينحصر دور  - ٢
  . ناظمة للفروع المتشابهة أي تعد،القواعد في تخريج الفروع الفقهية عليها

  : و تشمل،أهم القواعد الفقهية الناظمة لفقه األقليات :المبحث الثاني
   في هذا المطلب سأتعرض ألهم  القواعد الفقهية  الساري أثرها علـى فـروع     

 و التي كان لها أثر في حكم الفقهـاء بقـضايا فقـه النـوازل                ،قضايا األقليات المسلمة  
  .ياتالمتعلقة بفقه األقل

هذه القاعدة تُعد أصالً عظيماً  :  قاعدة المشقة تجلب التيسير:المطلب األول-
 و قد عدها الفقهاء ، و معظم الرخص الشرعية مشتقة عنها،من أصول الفقه اإلسالمي

ت هذه القاعدة من و قد تضافرت األدلة على إثبا. أصالً مقطوعاً به لتوافر األدلة عليها
  :)٣( و من ذلك على سبيل المثال،التي تنفي الحرج عن األمةاألحاديث اآليات و
ھُ  ُیِریُد  ﴿: قوله تعالى :من القرآن - مُ  اللَّ ْسرَ  ِبُك ا  اْلُی دُ  َوَل مُ  ُیِری ْسرَ  ِبُك البقـرة    ﴾ اْلُع

١٨٥ 
   .٢٨٦البقرة   َّ﴾ُوْسَعَھا  ِإلَّا َنْفًسا اللَُّھ ُیَكلُِّف  َلا﴿: و قوله تعالى

إن: "   فيما يرويه أبو هريرة  منها قوله :يث كثيرة أيضاو من السنة أحاد-
  . )٤(" فسددوا و قاربوا ، و لن يشاد الدين أحد إال غلبه،هذا الدين يسر

                                         
  /.٢٩٤/ ينظر، الندوي، القواعد الفقهية  )١(
  . المرجع السابق، بنفس الموقع)٢(
                ن، أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كتاب القواعد، تحقيق عبد الرحمن الشعالن  الحصني، تقي الدي)٣(
  /.٢٦٧/الندوي، القواعد الفقهية .  م١٩٩٧-ه ١/١٤١٨، مكتبة الرشد الرياض ط٣١٠/ ١
م ، موسوعة الحديث الكتب الستة، دار السال/٥/، ٣٩الدين يسر، رقم : البخاري، كتاب اإليمان، باب )٤(
   م، الرياض ٢٠٠٨-هـ٤/١٤٢٩ط



 

 )٦٥٩(

  :)١( و هي، و يشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور
  . فإذا صادمت نصاً روعي دونها،أال تكون مصادمة لنص شرعي- ١
 أما المشقة العادية فال مانع منها ،ة عن الحدود العاديةأن تكون المشقة زائد- ٢

  . و اكتساب المعيشة، كمشقة العمل،لتأدية التكاليف الشرعية
، أال تكون المشقة مما ال تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء- ٣

  . و مشقة السفر في الحج، و مشقة الصوم في شدة الحر و طول النهار،الغسلو
 و ألم ، تكون المشقة مما ال تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهادأال- ٤

   . و قتل البغاة و المفسدين و الجناة، و رجم الزناة،الحدود
 إن وجه ارتباط هذه القاعدة بفقه :  وجه ارتباط هذه القاعدة بفقه األقليات

لشريعة نظراً  حيث يتعرضون لمشاق عديدة في تطبيق أحكام ا،األقليات واضح جلي
 ، فيأتي تطبيق هذه القاعدة من باب رفع المشقة عنهم،للظروف الخاصة التي يعيشونها

  . و صالحيته لكافة الظروف و األحوال و األزمان،كما أنها تثبت سماحة اإلسالم
هو السعة في تطبيق  :و من المجال التطبيقي لهذه القاعدة على فقه األقليات

 فإن التيسير هنا يتيح ،العلماء و ال نص و ال إجماع فيهحكم شرعي مختلف فيه بين 
 و يكون سبباً في رفع ،للفقيه أو المفتي األخذ بقول مذهب آخر أكثر تيسيراً على العباد

  . )٢(المشقة عنهم 
و هي من القواعد التابعة      : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات    :المطلب الثاني -

 فَمِن   ﴿  : قوله تعالى  ، منها ،ها أدلة من الكتاب و السنة      و ل  ،لقاعدة المشقة تجلب التيسير   
طُرٍة ِفي اضصخْمم راِنٍف غَيتَجلِِّإثٍْم م  فَِإن اللَّه غَفُور ِحيمفقـد جـاءت     .٣ المائدة    ﴾ ر 

 فالقاعدة مستفادة من استثناء القـرآن الكـريم حـاالت           ،بعد تعداده جملة من المحرمات    
   .)٣(ف استثنائية خاصةاالضطرار في ظرو

                                         
  ١/٢٥٨محمد، القواعد الفقهية و تطبيقاتها .  الزحيلي، د )١(

  /.١٧٥- ١٧٤/ابن بيه، صناعة الفتوى (٢)  
  /. ٢٧١/  الندوي، القواعد الفقهية  )٣(



– 

  )٦٦٠(

 بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهالك :الضرورة هيو
  .)١( كفقد عضو أو حاسة من الحواس،للمضطر أو قريب منه

هي ، وهذه القاعدة تعتبر من األصول المحكمة األصيلة في بناء الفقه اإلسالميو
  . و اتساعه لحاجات الناس،ه و مدى صالحيت،دليل في ذاتها على مرونة الفقه

 فـي أن اإلنـسان إذا وصـل     :و من هنا تخدم هذه القاعـدة فقـه األقليـات           
إلى مرحلة االضطرار المؤدي إلى الهالك و أمامه محظـور يفـتح لـه بـاب رفـع                  

 فإن الشرع أباح لـه ارتكـاب المحظـور بـل و ربمـا أوجبـه عليـه                   ،الضرر عنه 
ـ   ، و لحفظ الضروريات الخمس    ،ق الهـالك باالمتنـاع عـن المحظـور        ال يشترط تحق

،  أو آفـة صـحية     ،بل يكفـي أن يكـون االمتنـاع مفـضياً إلـى وهـن ال يحتمـل                
الميزان في ذلك أن يكون ما يترتب علـى االمتنـاع أعظـم محـذوراً مـن إتيـان                   و

عظـم و أوجـب مـن صـيانة مـال الغيـر              فصيانة النفس عن الهـالك أ      ،المحظور
فإذا انطبـق هـذا األمـر فـي بعـض           .)٢(أو الميتة  أو من أكل الخنزير      ،احترام حقه و

األحكام المتعلقة بفقه األقليـات كـان مـن واجـب المفتـي أو الفقيـه إعمـال هـذه                    
 مع انتباهه إلـى القواعـد المقيـدة لهـذه القاعـدة      .القاعدة تيسيراً و حفاظاً على الناس   

  . و قاعدة االضطرار ال يبطل حق الغير، الضرورة تقدر بقدرها:كقاعدة
  : قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة:المطلب الثالث-

 بل تُعد تابعاً ،  ترتبط هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير و تُعد فرعاً عنها
 فليست الضرورات في التشريع ،أيضاً و متمماً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

 بل إن الحاجات أيضاً موجب ، على العباداإلسالمي هي وحدها الموجب للتخفيف
  .للتخفيف
 األمر الذي يتسبب في ، هي حالة تمس المصالح الحاجية عند اإلنسان:الحاجةو

 ألجل الحصول على ، و هو ما يستدعي تيسيراً أو تسهيالً، و الحرج،وقوعه في المشقة

                                         
، طباعة عبد الستار أبو غدة. ، تحقيق د٢/٣١٩الزركشي، محمد بن بهادر، بدر الدين، المنثور في القواعد  (١)  

  .١/٢٧٦محمد، القواعد الفقهية . م، الزحيلي، د٢٠١٢ –ه ١٤٢٣ ٣وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية، ط
  .م١٩٩٨-ه١/١٤١٨، دار القلم، دمشق، ط٢/١٠٠٤ الزرقا، الشيخ مصطفى، المدخل الفقهي العام،  )٢(



 

 )٦٦١(

 الحكم في وبناء على ذلك فإن الضرورة تفترق عن الحاجة من حيث )١( .المقصود
  :)٢(أمرين 

 بل المقصود ، الحاجة الفردية أو الشخصية: ليس المقصود بالحاجة الخاصة- ١
 بخالف الضرورة المذكورة . أو أهل بلد من البالد، أو فئة،الحاجة الخاصة بمجموعة

 ذلك أن الضرورة حالة ،في القاعدة السابقة فإنها تشمل االضطرار الفردي و الجماعي
  .ة بخالف الحاجةنادرة و قاصر

أن الحكم الشرعي االستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة - ٢
تتقيد بالشخص ، و تنتهي هذه اإلباحة بزوال االضطرار،لمحظور ممنوع بنص الشريعة

لكنها تخالف على الحاجة فهي ال تصادم نصاً و أما األحكام التي تثبت بناء ،المضطر
  .ي تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج و غيره و ه،القواعد و القياس

معنى القاعدة أن التسهيالت التشريعية االستثنائية ال تقتصر على حاالت و
 بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيالت ،الضرورة الملجئة

ل منزلة  أو الخاصة بفئٍة أو ببلد ما تنز، بمعنى أن الحاجة العامة)٣(االستثنائية أيضاً
 و نحو ، أو تأخيرها عن وقتها، أو ترك الواجبات،الضرورة في إباحة المحظورات

  )٤( .ذلك
 من باب أنه يمكن مراعاة أحوال :و وجه ارتباط هذه القاعدة بفقه األقليات 

 و المشقة و الحرج من باب أنهم فئة ، بفتاوى تدفع عنهم الضرورة،األقليات المسلمة
 و هي تطبيق الشرع في بالد ال تعترف باإلسالم ،ش بهاتتعرض لظروف خاصة تعي

 و هذا من باب ، بل و ربما تضيق على معتنقيه، و ال تستن بقوانينه و أحكامه،أصالً
   .اإلفتاء ببعض الرخص الشرعية

                                         
  ٢٨٨ / ١بعة، د محمد، القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب األر.  الزحيلي، أ)١(
  ١٠٠٧-٢/١٠٠٦ الزرقا، الشيخ مصطفى، المدخل الفقهي  )٢(
  . المرجع السابق، بنفس الموضع )٣(
م، ٢٠٠٠-هـ ١/١٤٢١ دار الكتب العلمية، ط٢٧٧ / ١ الزركشي، محمد بن بهادر،  المنثور في القواعد، )٤(

 . ٢٩١ – ٢٩٠ / ١الزحيلي، القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب األربعة، 



– 

  )٦٦٢(

  : قاعدة ال ضرر و ال ضرار:المطلب الرابع-
لها ، ولفقه اإلسالمي و أجلِّها شأناً في ا،هذه القاعدة من أهم القواعد الكليةو 

 و ترتيب ،  و أساس لمنع الفعل الضار،)١(تطبيقات واسعة في مختلف المجاالت الفقهية
مبدأ االستصالح في جلب المصالح  كما أنها سند ل،نتائجه في التعويض المالي و العقوبة

أحمد ، رواه ابن ماجه وو هذه القاعدة لفظ حديث شريف حسن .)٢(درء المفاسدو
  . )٣("ال ضرر و ال ضرار ":لفظغيرهما ب
 ، و الضرار مقابلة الضرر بالضرر، إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً:الضررو
 و القاعدة تبين تحريم سائر أنواع ،)٤( الجزاء عليه: و الضرار، ابتداء الفعل:فالضرر

 و هي مقيدة إجماعاً . أو رفعه بعد الوقوع، سواء بدفعه قبل وقوعه،الضرر في الشرع
، و سائر العقوبات  كالقصاص و الحدود و معاقبة المجرمين،ما ثبت بالشرعبغير 

 . ألن فيها عدالً و دفعاً لضرر أعم و أعظم، و إن ترتب عليها ضرر بهم،التعازيرو
 و يكفي ،األحاديث التي تمنع الضرر و تنفيه كثيرة ال مجال لذكرها هنا خشية اإلطالةو

   .صالًمنها الحديث الذي هو نص القاعدة أ
 إذا وقع -بمفهومه الفقهي –وجه ارتباط هذه القاعدة بفقه األقليات أن الضرر و

 فإن الضرر يدفع عنهم عن طريق فتح باب ،في هذه الفئة نتيجة تطبيقهم لحكم شرعي
  . و إعمال المصالح ألن الضرر محرم في الشريعة اإلسالمية،الرخص الشرعية

  :كمة العادة مح: قاعدة:المطلب الخامس-
 كما أنها ترتكز ،هي من القواعد الكلية التي ترجع إلى نصوص الكتاب و السنةو

  على العرف الذي يعد مصدراً تشريعياً أصولياً تقوم عليه كثير من األحكام الشرعية 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اهللا  " :، و أصل هذه القاعدة قول ابن مسعود )٥(

                                         
  /.٢٥٢/ الندوي، القواعد الفقهية  )١(
  .م١٩٩٨ -هـ ١/١٤١٨، دار القلم، ط٢/٩٩٠ الزرقا، الشيخ مصطفى، المدخل الفقهي العام  )٢(
، موسوعة الكتب ٢٣٤٠، رقم /٢٦١٧/ ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره  )٣(

  .الستة
، وزارة األوقاف و ٦/٢٤٣٩مبارك بن محمد،  النهاية في غريب الحديث و األثر  ابن األثير، مجد الدين ال )٤(

  .م٢٠١٣ -هـ١/١٤٣٤الشئون اإلسالمية، دولة قطر، ط
  /.٢٥٦/ الندوي، علي، القواعد الفقهية  )٥(



 

 )٦٦٣(

غيرها من األدلة المشهورة و.  )١("ن قبيحاً فهو عند اهللا قبيح و ما رآه المسلمو،حسن
  . ليس هنا مجال ذكرها،المعروفة عند العلماء
 و المعاودة إليه مرة بعد ، االستمرار على شيء مقبول للطبع السليم:و العادة هي

  . )٢(أخرى 
   :وجه ارتباط القاعدة بفقه األقليات

 فلو ،ن باب أن العرف يتغير مرة بعد مرةترتبط هذه القاعدة بفقه األقليات مو
حدث عرف آخر خالف ما وقع في زمن سابق فإنه يجوز للمفتي أو الفقيه مخالفة 

  . و الفتوى وفق العرف السائد،الفتوى الواردة في العرف السابق
قليات فيما جرت به األعراف و لعّل قاعدة العرف تخدم األ " :يقول ابن بيه

و لكن ال بد من وضع ضوابط و شروط  .)٣("الد التي يعيشون فيهاسنن األنظمة في البو
 و قد ذكر العلماء هذه ،لتحكيم العرف و تغيير الفتوى بناء على تغيير األعراف

  :)٤( و هي،الشروط
  .أن ال يكون مخالفاً للنص- ١
 بمعنى أنها ، أن تكون العادة كلية: و معنى االطراد،أن يكون مطرداً و غالباً- ٢

 معروفاً ، أي يكون العرف مستفيضاً شائعاً بين أهله، و قد يعبر عنها بالعموم،خلفال تت
  . بمعنى أنها ال تتخلف إال قليالً، أن تكون أكثرية: و معنى الغلبة.عندهم

أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه بأن يكون - ٣
  .إلى زمانه فيقارنه ثم يستمر ،حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف

   . أن ال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون العرف- ٤
   

                                         
نظر  و هو حديث موقوف حسن، لكن له حكم المرفوع، ألنه ال مدخل للرأي فيه، و رواه اإلمام أحمد و غيره، ي )١(

  .١/٣٧٩، مسند اإلمام أحمد  ١/٢٩٨الزحيلي، د محمد، القواعد الفقهية 
  ١/٣٠٠ الزحيلي، القواعد الفقهية  )٢(
  /.٢٥٩/ ابن بيه، صناعة الفتوى  )٣(
  .  م٢٠٠٦- ه١٤٢٧، ١٥، مؤسسة الرسالة، ط/٢٥٦-٢٥٥/عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه .  زيدان، د )٤(



– 

  )٦٦٤(

  : قاعدة تغير الفتوى بتغير األزمان:  المطلب السادس
 و لكن بالنظر إليها نجد أنها جميعاً تجتمـع علـى            ،عرفت الفتوى تعريفات عدة    

  .)١(ه اإللزام اإلخبار عن حكم الشرع ال على وج : و هو أنها،تعريف واحد تقريباً
: يصور اإلمام الشاطبي مكانة المفتـي أدقَّ تـصوير بقولـه           : أهمية الفتوى  -

وهذا إن دّل على شيء فإنما يـدل علـى           ،)٢( "المفتي هو القائم في األمة مقام النبي        "
 إذ ال بد للناس من معرفة أحكـام         ، و ضرورة وجود المفتين في المجتمع      ،أهمية الفتوى 
هر فيما يِجد لهم من حوادث و نوازل فإن جهلوا ذلك لـزمهم سـؤال أهـل    الشرع المط 

 ِلـربِهم  اسـتَجابوا  والَِّذين  من إقامة دينهم كما أمرهم ربهم في قوله ﴿         ايتمكنولالعلم به     
    .٣٨رى الشو  ﴾ينِفقُون رزقْنَاهم وِمما بينَهم شُورٰى وَأمرهم الصلَاةَ وَأقَاموا

  : مفهوم التَّغير في الفتوى المعاصرة-
  .)٣( التِّحول و التَّبدل :التغير لغة

المعنى الفقهي االصطالحي للتغيير ال يخرج عن معناه و: " يقول المزيني
 و بالتالي فالمراد بالتغير في الفتيا ،تحويله و تبديله، و هو نقل الشيء واللغوي

بالمسألة المعنية من حكم تكليفي إلى آخر كأن يفتي بالحل  أن ينتقل المفتي :المعاصرة
الحقيقة أن تغير الفتوى في األحكام إنما يشمل تبدل و .)٤("بعد الحرمة أو بالعكس

 و هذه الوسائل و األساليب في الغالب ،الوسائل و األساليب الموصلة إلى غاية الشارع
كي يختار منها في كل زمان ما هو  بل تركتها مطلقة ل،لم تحددها الشريعة اإلسالمية

  .)٥(أصلح في التنظيم نتاجاً و أنجح في التقويم عالجاً

                                         
هـ، دار ١٤٢٨/ ١، ط/١٢/سعد، الفتوى وأثرها في حماية المعتقد و تحقيق الوسطية، فهد بن .  الجهني، د)١(

، تحقيق صفوان /٦٢٥/ و ينظر، األصفهاني، العالمة الراغب، مفردات ألفاظ القرآن . ابن الجوزي، الدمام
، /٢٤٢/الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات .م، دار القلم، دمشق٢٠١١ -هـ١٤٣٣/ ٠داوودي، ط

 .م، دار النفائس، بيروت٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨/ ٢تحقيق محمد المرعشلي، ط
م، دار الحديث، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧/، ط٤/٤٦٧ الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة )٢(

 .مصر
  ٢/١٠٣٥ ابن منظور، لسان العرب، مادة غير، )٣(
 /.٣٥٩/  المزيني، الفتيا المعاصرة  )٤(
 / ٩٢٤/ا، المدخل الفقهي العام  الزرق)٥(



 

 )٦٦٥(

  : فلسفة الثبات و التغير في األحكام الشرعية-
قامت فلسفة التغير و الثبات في الشريعة اإلسالمية على أساس أن في الحياة 

ت مفصلة و ثابتة في  و من ثم جاء اإلسالم بتشريعا،جوانب ثابتة و أخرى متغيرة
 كما جاء بمبادئ .الجوانب الثابتة التي بها يتحقق االستقرار التشريعي و الحياتي للناس

ة لتلبية حاجات الناس المختلفة و قواعد تشريعية عامة أو كلية في الجوانب المتغير
 آمراً باالجتهاد في ضوء تلك القواعد و الكليات بما يحقق مصالح ،مراعاة مصالحهمو
 و بالتالي فإن األحكام ، و يدفع عنهم المفاسد و الضرر،لناس و يجلب لهم النفعا

 و بالتالي تتغير الفتوى في هذه ،الشرعية تتغير و تتبدل في ضوء المتغيرات الحادثة
البيئي  و التغير االجتماعي و السياسي واألحكام لتبقى الشريعة اإلسالمية مواكبة للتطور

  .....)١(و االقتصادي
ال ينكر تغير  " :و هذا الجانب من التغير في األحكام هو ما قصده الفقهاء بقاعدة

فالحقيقة أن األحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان هي .)٢(" األحكام بتغير األزمان 
 أي التي قررها االجتهاد ،األحكام االجتهادية من قياسية و مصلحية و المرتبطة بالعرف

  كما أن الهدف من تغيير هذه ، أو العرف،أو دواعي المصلحةبناء على القياس 
   .األحكام هو إحقاق الحق و جلب المصالح و درء المفاسد

 فمنها ثابت ،و مما سبق يتبين أن أحكام اإلسالم ليست قابلة للتغيير من كل وجه
ى وفق مراد األحكام التعبدية التي يؤديها العبد عل : فمن األحكام الثابتة،و منها متغير

 بمكارم األخالق و فضائل األدب الخالق سبحانه كالصالة و الزكاة واألحكام المرتبطة
 فهذه أحكام ثابتة ألن مكارم األخالق من صدق و عدل و أمانة و وفاء و كرم ال ،القيمو

 كما أن منكرات األخالق من ،تتبدل و ال تتغير بمرور الزمن بل تبقى مطلوبة مقدسة
نة و ظلم و غدر ال تتبدل أيضاً بمرور الزمن بل تبقى منبوذة على مر كذب و خيا

 ،أحكام بنيت على مقاصد كلية قامت عليها مصالح الناس فهذه ثابتة ال تتغير و .الدهور
كتحريم الزنا و الخمر و القتل و ضرورة العقوبات و لزوم النفقة و لزوم طاعة ولي 

 .....األمر و غيرها من األحكام
                                         

، /٥٨/د محمد قاسم،  تغير الظروف و أثره في اختالف األحكام في الشريعة اإلسالمية . ينظر، المنسي، أ)١(
 . م، دار السالم٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ / ١ط
  . م، دار القلم، دمشق١٩٩٨ -هـ١٤١٨/ ١ط/ ٩٤٣/ الزرقا، الشيخ مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام )٢(



– 

  )٦٦٦(

  :)١(ابط تغير الفتوى في األحكام الشرعية  ضو-
التطور لتلبية حاجات اإلنسان للتغير و" تغير الفتوى بتغير الزمان " جاءت قاعدة 

 و من هنا فإن هذا التغير ال بد أن ،– كما سبق –في إطار ثوابت التشريع اإلسالمي 
صده و ثوابته يكون مضبوطاً بضوابط محددة ليبقى منسجماً مع نصوص التشريع و مقا

  : و هذه الضوابط هي، و ملبياً للمتغيرات الزمانية و المكانية من جهة أخرى،من جهة
 و تحكيمه في كل ما يمكن ، و عدم مخالفته،التمسك بالنص :الضابط األول-

فإذا وقعت واقعة ورد فيها نص من كتاب أو سنة .تحكيمه فيه دون التحول إلى غيره
  .ت الحكم و لم يقبل تغيره بتغير الزمن و ثب،فال يلتفت لخالفهما

 فالشريعة اإلسالمية جاءت : مراعاة المقاصد العامة للتشريع: الضابط الثاني-
 التي تتحقق من خالل مقاصد التشريع اإلسالمي المتمثلة بحفظ ،لتحقيق مصالح العباد

 هذه  فيجب عند تغيير الفتوى لحكم ما مراعاة،الضروريات والحاجيات و التحسينيات
  . و أن يكون التغيير في إطارها ال خارجاً عنها،المقاصد
 ، مراعاة مراتب األدلة و مراتب التعليل في األحكام الشرعية:الضابط الثالث-

 و حيث وجد اإلجماع فال اعتبار ، فحيث وجد النص فال اجتهاد،و ترتيبها حسب قوتها
  .،للعرف الطارئ

 بتوفر شروط :ر ممن هو أهل للفتوى أن تصدر فتوى التغيي:الضابط الرابع-
  .)٢(المفتي فيه 

فمن أراد  : أن يحصل المفتي فقه الواقعة قبل أن يحكم فيها: الضابط الخامس-
 ألن فهمه للواقعة هو مفتاح الوصول ،الصواب في الفتوى فعليه أن يفقه الواقعة تماماً

 كان ، و مالبساتها و كلما نظر المفتي في ظروف الواقعة و أسبابها،للحكم الصحيح
   .)٣(ذلك أدعى للوصول إلى فقه الحكم الصحيح لها

                                         
.  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨/ ١ط/ ٣٦٩) /  آثارها - ضوابطها–أهميتها ( محمد يسري، الفتوى .  إبراهيم، د)١(

 –أهميتها ( عبد اهللا بن عبد العزيز، الفتوى . الدرعان، د.  جائزة األمير نايف بن عبد العزيز العالمية
  .ض م، مكتبة التوبة، الريا٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩/ ١ط/ ٢٧٣) /  آثارها -ضوابطها

 . لن أتعرض لشروط المفتي خشية اإلطالة و الخروج عن موضوع البحث)٢(
 م، دار ابن ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦/ ١، ط/٣٢٨/ابن مفلح، محمد، اآلداب الشرعية و المنح المرعية :  ينظر)٣(

 حزم 



 

 )٦٦٧(

   :وجه ارتباط القاعدة بفقه األقليات
، حيث تتغير األحكام الشرعية "العادة محكمة" هو ذاته ما ذكر في قاعدة 

 أو تغير مصالح ، نتيجة لتغير األعراف و األزمنة و األمكنة،الفتوى المرتبطة بهاو
، و هذه الوسائل  الوسائل و األساليب الموصلة إلى غاية الشارعالناس أو تبدل

 بل تركتها مطلقة لكي يختار منها ،األساليب في الغالب لم تحددها الشريعة اإلسالميةو
 و هنا تظهر أهمية القاعدة في فقه ،في كل زمان ما هو األصلح و األنسب للناس

المصالح إليه من استجالب المنافع وتفضي األقليات حيث تتغير بعض األحكام نتيجة ما 
 مع وجوب مراعاة ما ذكر من ، إضافة لتغير األعراف،و استدفاع المضار و المفاسد

  .ضوابط في هذا المجال
 مسائل فقهية تطبيقية تبين أثر القواعد الفقهية في ضبط فقه - :المبحث الثاني

  : األقليات
  :لقاء الخطبة بغير اللغة العربية حكم إ:المطلب األول

 كما لم يحصل ،هذه المسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة
  : و لهم فيها ثالثة أقوال، بل هي موطن خالف بين الفقهاء،فيها إجماع
 ، أن إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية شرط من شروط صحتها:القول األول- 

 و يتضح من كالمهم .)١( و هو مذهب المالكية ، القدرةأمالعجز  ذلك مع  أكان سواء
  .بالتالي يصلون الظهر، وأنهم أسقطوا الجمعة حال عجز المصلين عن الخطبة بالعربية

 إن  إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية ليس شرطاً من شروط :القول الثاني-
 و المعتمد في ،أبي حنيفة و هو قول ، ذلك مع العجز او القدرة أكان سواء،صحتها
  .)٣(، و هو قول للحنابلة)٢(المذهب

                                         
هـ ١/١٤١٧، دار الكتب العلمية، ط١/٦٠١ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )١(
 ٢/١٤٩العدوي، الشيخ علي الصعيدي المالكي، حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .م١٩٩٦-

  .م٢٠٠٩-هـ١/١٤٣٠طبعة شركة القدس ط
-هـ٢/١٤٢٤، دار الكتب العلمية، ط٣/١٩ ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار  )٢(

  .م٢٠٠٢
، دار هجر ٥/٢١٩بي الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف مع المقنع و الشرح الكبير  المرداوي، عالء الدين أ )٣(

  .م١٩٩٥-هـ١/١٤١٥على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه اهللا، ط



– 

  )٦٦٨(

 إن  إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية شرط  من شروط صحتها :القول الثالث-
 و قول ، و المعتمد عند الحنابلة،حال القدرة و تسقط بالعجز، و هو قول الشافعية

  .)١(الصاحبين من الحنفية 
بين أن الفقهاء على خالف في المسألة فمن و مما سبق من عرض المذاهب يت

منعها إنما توقف عند اتباع السلف و الخلف حيث لم يعهد منهم الخطبة بغير اللغة 
 المقصود من الخطبة و هو الوعظ  و من أجازها مطلقاً إنما التفت إلى،العربية

إلى  و أما من فرق بين القدرة و العجز فإنما نظر ،اإلرشاد و يحصل بأي لغةو
 و لكن عند العجز قال بصحتها ، فأوجب تعلمها،ضرورة رفع المشقة عند الحاجة لذلك

 و هذا برأيي هو القول الراجح فاألصل في الخطبة أن تكون بالعربية مع .بغير العربية
 أما لو شق ، و لو األركان األساسية فيها كما ذكر الشافعية،ضرورة بذل الجهد لتعلمها

 فال بد هنا من التيسير عليهم قدر ،كونهم غير عرب بتعلمهااألمر على المصلين 
المستطاع و اإلفتاء بجواز إلقاء الخطبة عليهم بغير العربية منعاً من تفويت النصيحة 

  .عليهم لسبب ليس في مقدورهم
والصادرة عن ) ١/١٢ (٦٩الفتوى رقم في و هذا ما أفتى به المجلس األوربي 

 قرارات الدورة في و مجمع الفقه اإلسالمي ،البحوثالمجلس األوروبي لإلفتاء و
  القرار الخامس،) هـ١٤٠٢( سنة ،ربيع اآلخر) ١٦( إلى ) ٨(الخامسة ؛ المنعقدة من 

أن الرأي األعدل الذي نختاره هو أن اللغة العربية " : فجاء ما يلي،)٩٨- ٩٧/ص(منه 
قة بالعربية ليست شرطاً  في غير البالد الناط،في أداء خطبة الجمعة والعيدين

 وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة ،ولكن األحسن أداء مقدمات الخطبة.لصحتها
 ، مما يسهل عليهم تعلُّمها،العربية ؛ لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن

به ؛ بلغتهم  ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم ،وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها
 .التي يفهمونها

                                         
م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية،١/٥٥٢ الخطيب الشربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج  )١(

  .ابدين، بنفس الموضع السابقالمرداوي بنفس الموضع السابق، ابن ع



 

 )٦٦٩(

 حكم شراء األقليات المسلمة في أوربا للبيوت بالقروض :المطلب الثاني
  :الربوية

 أن يشتري المسلم في بالد الغرب منزالً عن طريق :صورة هذه المسألة
ربوي ثم يقوم بتسديد ثمنه للبنك على أقساط ) أو بنك (اقتراض ثمنه من مصرف 

 و هذا يعني وجود فوائد ربوية لالقتراض ،تمر لسنوات كثيرةطويلة األمد ربما  تس
 و في حال تأخر المقترض .تكون محددة بنسبة مئوية يستوفيها البنك مقابل اإلقراض
   فما حكم هذا العقد ؟ .عن السداد تترتب علية فوائد إضافية باسم غرامة التأخير

د أفتى أكثر العلماء  و ق،تندرج هذه المسألة تحت مايسمى بالفوائد المصرفية
 ،)١(المعاصرين، و المجامع الفقهية بتحريمها باعتبارِها نوعاً من أنواع ربا النسيئة 

و بناء على ما )٢(.بينما أفتى البعض بجواز هذه الفوائد منهم الشيخ مصطفى الزرقاء
سبق فقد اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في حكم مسألة شراء البيوت العقارية 

  :وائد بالنسبة لألقليات على قولينبالف
 و هو قول أكثر العلماء المعاصرين حيث أفتوا  بتحريم شراء :القول األول

 ألن هذا العقد يلزم ،المنازل بالقروض الربوية لألقليات المسلمة التي تعيش في الغرب
 و هو مخرج على ما ،عنه التعامل بالربا المحرم الثابت حرمته بالنصوص القطعية

ين المسلم و الكافر في دار هب إليه جمهور العلماء من حرمة التعامل بالربا بذ
  .)٣(الحرب

 جواز هذا العقد لألقليات المسلمة التي تعيش في بالد غير : القول الثاني
 و مال إليه ،الدكتور عبد الستار أبو غدةو ، و به أفتى الشيخ مصطفى الزرقا،إسالمية

صدر به قرار أو فتوى من المجلس  و،عض المعاصرين، وبالشيخ عبد اهللا بن بيه
   : فقد أفتى هؤالء بجواز هذا البيع بشروط منها،األوربي لإلفتاء

                                         
 ربا النسيئة يسمى ربا القرض أو ربا الجاهلية و صورته أن يقرض شخص آخر مبلغاً من المال ثم يستعيده )١(

  . منه مع زيادة بنسبة ثابتة يتفق عليها تضاف على المبلغ األصلي
د علي السالوس  . هية المعاصرة، أ ينظر تفصيل أقوال العلماء و المجامع الفقهية في موسوعة القضايا الفق)٢(
،المنار المنيف في فتاوى كبار علماء األزهر الشريف، تقديم د محمد يسري /١٧٨ – ١٦٥، ١٤٠ – ١٣٥/

  /. ٦٣/  و ما بعدها، الزرقا، فتاوى اازرقا،    ٤٢٢/ إبراهيم 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية،  الغليقة د صالح عبد العزيز، بحث أثر اختالف الدين و الدار على عقد الربا،)٣(

  /٢٥٠، ٢٢٢/ ، ١٤٣٥ – ١٤٣٤العدد السابع عشر لعام 



– 

  )٦٧٠(

  أن يكون المسلم يعيش خارج ديار اإلسالم - ١
  .  وجود حاجة لهذا البيع- ٢
  . انعدام البدائل الشرعية- ٣
قاعدة الضرورة  أن يكون المنزل المراد شراؤه للسكنى ال التجارة عمالً ب- ٤

  )١(. تقدر بقدرها
   :وذكر الشيخ ابن بيه أن هذه الفتوى تقوم على مرتكزين

الحاجة "وما تفرع عنها من قاعدة ) الضرورات تبيح المحظورات( قاعدة :األول
وقد تكلمت عن هذه القاعدة سابقاً وبينت  ،)٢("تُنزل منزلة الضرورة خاصةً أو عامة

  . .معناها
   : هنا في عدة أمورو تتجلى الحاجة

منها أن األقساط التي يدفعها المشتري على أقساط طويلة األجل تجعله يمتلك -
   .بعدها منزالً بينما دفع األجار للمؤجر ال تجعله يتملك منزالً

 و منها أن نسبة الفائدة قليلة مقارنة بسعر الضريبة التي يدفعها لو أراد -
  يستأجر منزالً 

إذا كان عدد أفراد أسرته كثيراً فإنه ال يجد من يؤجره في  و منها أن المسلم -
   .تلك البالد

  )٣( .و غير ذلك من المصالح الحاجية التي ارتبطت بفئة المسلمين هناك
الحقيقة أن القول بإباحة هذا النوع من الفوائد الربوية غير صحيح رغم الشروط 

  :سباب التالية و األصل أن يبقى على الحرمة لأل،التي وضعها العلماء
 و قد ثبت النص القطعي بحرمة الربا في قوله ،ال اجتهاد في مورد النص- ١

 و قاعدة الحاجة تنزل منزلة ، )٢٧٥(  البقرة ) أحل اهللا البيع و حرم الربا  ( :تعالى
  . إنما تعمل حيث ال نص في المسألة،الضرورة عامة كانت أو خاصة

                                         
ابن /   و ما بعدها ١٠٥، ٩٧/ ،  القرضاوي، فقه األقليات /٧٠-٦٢/الزرقا، مصطفى، فتاوى الشيخ الزرقا، )١(

 ٢٤٢/ ين على عقد الربا ، الغليقة، د صالح، بحث أثر اختالف الدار/٢٣٤/ بيه، صناعة الفتوى و فقه األقليات 
– ٢٤٤  ./  
 /.  و ما بعدها ١٠٥/ القرضاوي، فقه األقليات ، /  ٢٣٤/  ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات )٢(
  /. ٩٧، ٩٥ – ٩٤/  القرضاوي، فقه األقليات المسلمة، )٣(



 

 )٦٧١(

اإلمام أبو حنيفة لقول بعض الفقهاء منهم خرج المجيزون فتواهم استناداً - ٢
صاحبه محمد بن الحسن و رواية مرجوحة في المذهب الحنبلي أقرها شيخ اإلسالم و

أنه ، و من أنه ال ربا بين المسلم و الحربي في دار الحرب:ابن تيمية على ظاهرها
مشتمٍل على يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر بدار الحرب دون خيانة و لو بعقٍد فاسٍد 

الحقيقة أن هذا التخريج أو التفريع على مذهب اإلمام أبي حنيفة ال يسلم لهم و  )١(.الربا
بل هو تخريج باطل ألن أبا حنيفة و محمد أجازا للمسلم التعامل بالربا مع الحربي أخذاً 

  و في مسألة شراء البيوت العقارية.)٢(ال إعطاء باعتبار أن مال الحربي غير معصوم 
   .من البنك بالفائدة عكس ذلك فالمسلم هو الذي يعطي الزيادة أو الفائدة الربوية  للحربي

ائدة البنك أقل من بدل اإليجار وأما قولهم بأن قسط وفاء القرض و ف- ٣
 و بالتالي يكون إعطاء الحربي ،الضريبة المترتبة عليها فيما لو استأجر المسلم داراًو

 دفع الفوائد الربوية و هو في النهاية يمتلك داراً بدالً من الربا أوفر لمال المسلم من
 فالحقيقة أنّه قد ثبت أنه توفير متَوهم غير .)٣(يبقى طيلة حياته يعتمد على االستئجار

 و دليل ذلك ما ورد في نص سؤال المستفتي للهيئة العامة للفتوى في الكويت ،حقيقي
لفائدة من الضرائب المترتبة على األجرة التي خلص منها السائل أنه إذا طرح نسبة ا

آالف دوالر  ) ٧ – ٥(  فإنه سيبقى يدفع نسبة فائدة ما بين ،فيما لو كان مستأجراً
 و ما أظن أن هذا المبلغ الذي )٤(،) م ١٩٨٥(  و السؤال ورد للهيئة في عام ،أمريكي

خريج هذه المسألة يدفعه المسلم للحربي بالمبلغ القليل في ذلك الزمان حتى يسوغ لنا ت
   .على قول أبي حنيفة المناقض لها تماماً

و المخرج من هذه األزمة في الحقيقة هو ما ذكره فضيلة األستاذ الدكتور وهبة 
 ال مناص من ترجيح القول بمنع و تحريم شراء البيوت :الزحيلي رحمه اهللا من أنه

                                         
 بال تاريخ – بيروت –لوالي دار إحياء التراث ا ، ١٧٧ / ٦ الكمال بن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، )١(

 بيروت –در المعرفة ،، طعمة حلبي ٣١٦ / ٥ورقم،  الكاساني، لعالء الديم أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع، 
، دار ١٦٢ / ٤عبداهللا بن أحمد، المغني مع الشرح الكبير، ،، ابن قدامة موفق الدين .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠)/١( ط–

  . ١٣٥ / ١٢١)  مع المقنع و الشرح الكبير ( خ ورقم، المرداوي، اإلنصاف بال تاري، بيروت –الكتب العلمية 
 . ٤٢٣ / ٧، ابن عابدين،حاشية ابن عابدين، ١٧٨ / ٦  الكمال بن الهمام، فتح القدير، )٢(
 . ٩٨، القرضاوي، فقه األقليات المسلمة، ص ٧٠، ٦٢ الزرقا،  فتاوى الزرقا، )٣(
                     ئة العامة للفتوى في الكويت في فقه األقليات، للدكتور القرضاوي،  ينظر نص السؤال، و فتوى الهي)٤(

  . ٩٨ – ٩٧ص 



– 

  )٦٧٢(

 األحوالمسلمة في جميع  فال يجوز إصدار فتوى عامة لألقليات ال،بالفوائد الربوية
الحاجة (  و قاعدة ،)الضرورات تبيح المحظورات (بإباحة هذا العقد  لكن نظراً لقاعدة 

 يمكن النظر في بعض الحاالت بحيث تعطى كل حالة حكماً ،)تنزل منزلة الضرورة 
 تعاني من ، فلو فرضنا وجود أقلية مسلمة مضطهدة في بلٍد من البلدان،خاصاً على حده

 و تبين أن هذه ، أو على مستوى الجماعة،اع اقتصادية سيئة على مستوى األفرادأوض
 و أنهم إذا لم ،الجماعة أو الفئة أو بعض أفرادها ال يتمكنون من استئجار البيوت

هم بالفوائد الربوية سيبقون هم يشتروا البيوت عن طريق المصارف التي تتعامل مع
توجد البدائل الشرعية التي تمكنهم من اقتناء  و لم ،أسرهم في الطرقات و الشوارعو

 و هم مضطرون للسكن في تلك البالد ال يجدون بديالً ،البيوت بالتملّك أو االستئجار
 بعد أن تتحقق الهيئات الشرعية من ، فيمكن اإلفتاء لهم بإجراء هذه العقود،عنها

 هذه الفتوة  و تكون.وصولهم لحد الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة
 و ال تعمم هذه – إن أمكن تصور وجودها بمثل هذه  الظروف –خاصة بهذه الفئة 

، فأكثر األقليات المسلمة التي تعيش في الغرب تعيش في )١(الفتوى لغيرهم من األقليات 
 و هي أفضل بكثير من أوضاع كثير من المسلمين ، و معاشية جيدة،أوضاع اقتصادية

 فال مسوغ العتبار هؤالء في حالة ضرورة أو ،انهم اإلسالمية األمالذين يعيشون في بلد
لحرام ثم تكون تبعة هذه الفتوى حاجة حتى يصدر لهم المشايخ فتاوى يستبيحون بها ا

  .أثمها و حسابها في ذمة من أفتى بهاو
  : حكم تغيير االسم بعد إسالم صاحبه: المسألة الثالثة:المطلب الثالث

ناس في دول األقليات لإلسالم، فهل يجب على من دخل في يدخل الكثير من ال
تندرج اإلجابة على هذا السؤال ضمن األحكام  اإلسالم أن يغير اسمه إلى اسم إسالمي ؟

  :التالية
 ذكر العلماء أن االسم المحرم شرعاً هو االسم الذي : االسم المحرم شرعاً- ١

،  كما يحرم )٢( و عبد الكعبة ، عبد الالت و،يشتمل على ما عبد لغير اهللا كعبد المسيح

                                         
حيث يرى عدم جواز التورط بإصدار فتوى /. ٢٦١/وهبة، المعامالت المالية المعاصرة  .  د.    الزحيلي، أ)١(

ك للمفتي النظر في الظروف و مراعاة كل عامة أو قرار مجمعي عام في شأن تعامل األقليات بالربا، و أنه يتر
 . حالة على حده، و انه ال يفتى بالربا إال عند الضرورة القصوى 

  .٦/١٤١ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج  )٢(



 

 )٦٧٣(

 )١( و غيرها من األسماء التي المختصة باهللا تعالى ، أو شاهٍ  شاه،تسمية ملك الملوك
فهذا االسم يجب تغييره ألنه ينافي العقيدة اإلسالمية التي أساسها التوحيد الخالص هللا 

  .تعالى
ي يحمل معنى غير الئق االسم القبيح الذ :)٢(هوو :االسم المكروه شرعاً- ٢

 .ال يجبما يستحب تغييره و فهذا م، و نحو ذلك،كجرب أو يحمل معنى التطير كشؤم
 ومبارك االسم الذي فيه تزكية لصاحبه و تعظيم  له كزاهد و مفلح و يسارو كذلك 

 لحديث ، فهذا مما يستحب تغييره أيضاً و ال يجب، و نحو ذلك،)٣(خير و سرور و
إن عشت إن شاء اهللا ألنهين  " : أنه قال،يه عنه عمر بن الخطاب  الذي يروالنبي 

االسم الذي تكرهه ، كما يشمل )٤(" و يساراً ، و أفلح، و نجيحاً،أمتي أن يسموا رباحاً
   . و نحوها، و هو مكروه أيضاً، و حمار، و ظالم، و حرب، و حزن،النفوس كعاصية

غيير اسم من أسلم في البالد التي و بناء على ذلك فإنه يمكن أن نقول إن حكم ت
فيها أقليات مسلمة إنما يندرج تحت الحكمين السابقين فإن كان يحمل معنى مخالفاً 

 أو المبالغ ، أما إن كان يحمل معنى من المعاني القبيحة،للعقيدة الصحيحة وجب تغييره
 االستحباب ال  فإن حكم تغييره إنما يكون من باب،في المدح فيها  لغة أو عادة و عرفاً

 فإن كان االسم معتاداً ، تحت قاعدة العادة محكمة–الثاني –و يندرج هذا الحكم . أكثر
 و ال يؤمر ،في البالد األجنبية و هو ال يحمل معنى مخالفاً للعقيدة فتُحكَّم العادة هنا

 و خاصة إن كان تغيير االسم سيسبب له مشقة أو تضييقاً أو ،الشخص بتغيير اسمه
 )٥(وهذا ما أفتى به المجلس األوروبي . في مجتمعه و الحرج مرفوع في شريعتناحرجاً

  .فقد ذهب إلى استحباب تغيير االسم إلى ما يشير بتغيير الشخص دينه وانتقاله لإلسالم

                                         
  .٢/٣٨٦الخطيب الشربيني، بنفس الموضع السابق، الدهلوي،الشيخ أحمد ولي اهللا، حجة اهللا البالغة  )١(
- هـ ٥/١٤١٦، مكتبة البيان، تحقيق محمد بشير عيون، ط/٧٧/دود بأحكام المولود ابن قيم، تحفة المو )٢(

  .م٢٠٠٨-هـ١/١٤٢٩، دار النوادر، ط١٩١-١٨٩/باسل، فقه الطفولة . الحافي، د. م١٩٦٦
  /.١٠٠/ ابن قيم، تحفة المودود  )٣(
  .، و هو حديث حسن٣٧٣٥ ابن ماجه، رقم  )٤(

  .لبحوث، الفتاوىالمجلس األوربي لإلفتاء و ا: موقع ٥



– 

  )٦٧٤(

   :النتائج و التوصيات
 فإن الباحثة توصلت ،و بعد هذا السرد لبحث أثر القواعد الفقهية في فقه األقليات

   :ئج التاليةللنتا
يعد البحث في موضوع فقه األقليات من أهم األبحاث الفقهية المعاصرة نظراً - ١

مجتمعات غير ون المتواجدون كأقليات في بالد ولضرورته في وقت كثر فيه المسلم
حاجة للذهاب األمة اإلسالمية من حروب و فقر وإسالمية نتيجة للظروف التي تمر بها 

  .لعلوم الكونية و المعرفيةلتلك البالد طلباً ل
 و لكن ال ،للقواعد الفقهية األثر الكبير في تنظيم فقه األقليات و الفتوى فيه- ٢

يمكن أن تعد دليالً مستقالً تستنبط منه األحكام بحيث يستند إليها المفتي أو الفقيه في 
 ،قيودو  و إنّما يرتبط ذلك بضوابط ،الوصول إلى الحكم الشرعي في الواقعة مباشرة

لكن من حيث العموم تعد هذه القواعد شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا و
  .الجديدة على المسائل الفقهية المدونة

يستند العلماء المعاصرون في فتاويهم فيما يتعلق بفقه األقليات على القواعد  - ٣
  .ع الفقهية القديمةالفقهية إلدراج الحكم تحت المظلة التي تجمعه مع نظائره من الفرو

  :توصي الباحثة بما يلي :التوصيات
 من خالل نشر الوعي بين ،ضرورة ضبط الفتوى فيما يتعلق بفقه األقليات- ١

األقليات و الجاليات المسلمة بضرورة التواصل مع الجهات و المجالس الفقهية 
و ليس  أ، و عدم التوجه بأسئلتهم لمن ليس له اختصاص بفقههم،المختصة بأوضاعهم

  .على دراية بدقائق واقعهم
 على غرار ،أقترح وجود أرقام استشارية خاصة ترتبط بمجلس الفقه األوربي- ٢

، لإلجابة على أسئلة األرقام االستشارية التي تطرحها المراكز االجتماعية و األسرية
  .مشكالت الناس في البالد غير اإلسالميةو

األبحاث ايا و و طرح القض،ه األقلياتعقد المؤتمرات و الندوات المرتبطة بفق- ٣
  .المتعلقة بهم بشكل دوري



 

 )٦٧٥(

 تتولى العناية به إحدى الجامعات ،تخصيص كرسي يرتبط بفقه األقليات- ٤
أصوله على ارتباط وثيق بمستجدات هذا الفقه ، ليبقى المهتمون بالفقه والسعودية العريقة

ة المهتمة بفقه األقليات من  و ليستفيد المجلس األوروبي و المجامع الفقهي،من جهة
  .األبحاث التي تبحث من خالله



– 

  )٦٧٦(

  :المصادرالمراجع و
 -  هـ ١٤٢٨/ ١ ط،) آثارها - ضوابطها–أهميتها (  الفتوى ،محمد يسري.  د،إبراهيم - ١

 . جائزة األمير نايف بن عبد العزيز العالمية. م٢٠٠٧
 .م٢٠٠٧-هـ١/١٤٢٨ ط، دار المنهاج، صناعة الفتوى،الشيخ عبد اهللا - ٢
 وزارة ،  النهاية في غريب الحديث و األثر، مجد الدين المبارك بن محمد،ابن األثير - ٣

 .م٢٠١٣ -هـ١/١٤٣٤ دولة قطر، ط،األوقاف و الشئون اإلسالمية
/ ٠ ط، تحقيق صفوان داوودي، مفردات ألفاظ القرآن ، العالمة الراغب،األصفهاني - ٤

 . دار القلم،م٢٠١١ -هـ١٤٣٣
        - ه١٤٢٧ ،١٥ ط، مؤسسة الرسالة، الوجيز في أصول الفقه،عبد الكريم.  د،زيدان - ٥

 .م ٢٠٠٦
 ،محمد عبد الرحمن المرعشلي.  تحقيق د،التعريفات، علي بن محمد الشريف،الجرجاني - ٦

 .م٢٠٠٧ -هـ ٢/١٤٢٨دار النفائس ط
/ ١ ط، الفتوى وأثرها في حماية المعتقد و تحقيق الوسطية،فهد بن سعد.  د،الجهني - ٧

 . الدمام،ار ابن الجوزي د،هـ١٤٢٨
 -هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، مغني المحتاج، محمد بن محمد،الخطيب الشربيني - ٨

 .م٢٠٠٠
 تحقيق عبد ، كتاب القواعد، أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن، تقي الدين،الحصني - ٩

  م١٩٩٧- ه ١/١٤١٨ مكتبة الرشد الرياض ط،الرحمن الشعالن
/ ١ ط،) آثارها -  ضوابطها–أهميتها (  الفتوى ،لعزيزعبد اهللا بن عبد ا.  د،الدرعان -١٠

 . الرياض، مكتبة التوبة، م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩
 أثر الضرورة و الحاجة على أحكام ممارسة األقليات ،صالح بن عبد اهللا. د. أ،الدرويش -١١

القضاء و النيابة الوظائف العامة ك-المصارف- المحاسبة ( :المسلمة لألعمال التالية
 .م٢٠٠٧- ه١٤٢٨ ،بحث) المحاماةو

 ، دار الكتب العلمية، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد،الدسوقي -١٢
 .هـ١/١٤١٧ط

 دار الفكر ، القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب األربعة،محمد. د. أ،الزحيلي -١٣
 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤



 

 )٦٧٧(

 ، المعامالت المالية المعاصرة،وهبة.  د.  أ،الزحيلي -١٤
 .م١٩٩٨-ه١/١٤١٨ط، دمشق، دار القلم، المدخل الفقهي العام،يخ مصطفى الش،الزرقا -١٥
- هـ ١/١٤٢١ ط، دار الكتب العلمية، المنثور في القواعد، محمد بن بهادر،الزركشي -١٦

 ،عبد الستار أبو غدة.  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية تحقيق د:  و طبعة.م٢٠٠٠
 .م٢٠١٢ –ه ١٤٢٣ ٣ط

م، دار ٢٠٠٨-  هـ١٤٢٩/  ط، مادة فتي، مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،ابن زكريا -١٧
  القاهرة ،الحديث

 اإلبهاج في شرح ، و ولده تاج الدين عبد الوهاب، تقي الدين بن عبد الكافي،السبكي -١٨
 دار الكتب ،ه١٤٢٤-م ٢٠٠٤/ ١ ط، محمود أمين السيد: تحقيق،المنهاج للبيضاوي

 . بيروت،العلمية
 د محمد : تحقيق، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع،بكر عبد الرحمن بن أبي ،السيوطي -١٩

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣/ ٣ ط، القاهرة، دار السالم،إبراهيم الخضاوي
- هـ٣/١٤٢٧ط/  دار السالم ، األشباه و النظائر، جالل الدين بن عبد الرحمن،السيوطي -٢٠

 .م٢٠٠٦
 ،ر الحديث دا،هـ١٤٢٧/ ط، الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى،الشاطبي -٢١

 .مصر
 ، دار الكتب العلمية، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين،ابن عابدين -٢٢

 م ٢٠٠٢-هـ٢/١٤٢٤ط
 حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد ، الشيخ علي الصعيدي المالكي،العدوي -٢٣

 .م٢٠٠٩- هـ١/١٤٣٠ طبعة شركة القدس ط،القيرواني
مجلة ،ف الدين و الدار على عقد الربا بحث أثر اختال،الغليقة د صالح عبد العزيز -٢٤

 .١٤٣٥ – ١٤٣٤ العدد السابع عشر لعام ،الجمعية الفقهية السعودية
 ، بيروت، مؤسة الرسالة، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب،الفيروز آبادي -٢٥

 .م١٩٨٧-هـ ٢/١٤٠٧ط
 - هـ١٤٢٤ القاهرة ، دار الحديث، المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي،الفيومي -٢٦

 .م٢٠٠٣



– 

  )٦٧٨(

 – دار الكتب العلمية ، المغني مع الشرح الكبير،عبداهللا بن أحمد،ابن قدامة موفق الدين  -٢٧
 .بيروت

- ه١/١٤٢٢ القاهرة ط، دار الشروق، فقه األقليات المسلمة، د يوسف،القرضاوي -٢٨
 .م٢٠٠١

 . دار الكتاب العربي،هـ١/١٤٢٥ ط، أعالم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم -٢٩
 –در المعرفة ، طعمة حلبي ،عالء الديم أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع ل،الكاساني -٣٠

 م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠)/١( ط–بيروت 
 بال – بيروت –دار إحياء التراث الوالي ،  فتح القدير شرح الهداية  ،الكمال بن الهمام -٣١

 .تاريخ ورقم
د  محم،عدنان درويش.  تحقيق د، الكليات، يوسف بن موسى، أبو البقاء،الكفوي -٣٢

 . مؤسسة الرسالة،م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢/ ٢ ط،المصري
 ، اإلنصاف مع المقنع و الشرح الكبير، عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان،المرداوي -٣٣

 . م١٩٩٥-هـ١/١٤١٥ ط،دار هجر على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه اهللا
 دار ابن ،هـ ١٤٣٠/ ١ ط، الفتيا المعاصرة،،خالد عبد اهللا بن علي.  د،المزيني -٣٤

 .الجوزي
 دار ، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦/ ١ ط، اآلداب الشرعية و المنح المرعية، محمد،ابن مفلح -٣٥

 .ابن حزم
  تغير الظروف و أثره في اختالف األحكام في الشريعة ،د محمد قاسم. أ،المنسي -٣٦

 . دار السالم، م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ / ١ ط،اإلسالمية 
 .ال تاريخ، بال رقم و القاهرة،المكتبة التوفيقية، لسان العرب، محمد بن مكرم،ابن منظور -٣٧
 .م١٩٩١ - هـ ٢/١٤١٢ط، دمشق، دار القلم، القواعد الفقهية، علي أحمد،الندوي -٣٨
 .م٢/١٩٩٦ ط، بيروت، دار المشرق،   المنجد، أنطون و آخرون،نعمة -٣٩
 المكتب ، هـ١٤٠٥/  ط، روضة الطالبين و عمدة المفتين، يحيى بن شرف،النووي -٤٠

  . بيروت،اإلسالمي
  
  

  



 

 )٦٧٩(

  
  
  

  
 

  :الملخص
ذ هـو يرسـم     إعلم استشراف المستقبل من اهم العلوم التي يجب على الدولة العناية به             

 وبناء على هذين األمرين توضع األنظمـة وتـسن اللـوائح،            األهداف ويحدد الغايات،  
الكتاب والسنة، فبنصوص هذين الوحيين يستـشرف المـستقبل         واالعتماد في هذا على     

فرط اهللا فيهما من شيء، فكل ما تحتاجـه االمـة موجـود فـي         ، إذ لم ي   وترسم الخطط 
  .نصوص هذين الوحيين فهما محجة بيضاء ليلها كنهارها

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث بالنسبة لراسمي مستقبل االمة السياسي فتكثيف الدراسة             
 وهذا  االستشرافية المتطلعة للمستقبل تعين على تحديد مسار األمة الى االتجاه الصحيح،          

  .أمر مالحظ في الدول المتقدمة حيث لها عناية قوية بهذا الجانب
توضيح معنى استشراف المستقبل بحيث ال يختلط مع مفهـوم          ومن اهداف هذا البحث؛     

، ربط األمة بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم         ، و المبشرات النبوية 
ـ ، و مـستقبلها الـسياسي   ل ااستشراف ،ة التي مرت بها األمة    يبيان المراحل السياس  و  ابيان
بعض المعالم التي تعين المنظم وتساعده بوضع أنظمة يتحقق علـى ضـوئها مـستقبل     ل

  .األمة السياسي
استشراف المستقبل علم مهم لوضع الخطة التي تـسير   ومن اهم النتائج والتوصيات؛ أن      

ـ ، وذلك لعليها األمة اإلسالمية لتحقيق المطلوب منها     ين استـشراف المـستقبل   لتالزم ب
 بين العمل الجاد    ، والتوصية بالتالزم   وفق السنن الكونية   ، وأن يكون العمل   وسن األنظمة 

، و لم تتحقـق   أوفق ما شرع اهللا سواء تحققت النتائج        وذلك  المتقن وبين اإليمان بالقدر،     
ى الواقع   والتعرف عل  ه العبرة من  ، ودراسة الماضي ألخذ    عن االبتداع في الدين    واالبتعاد

  .والتخطيط للمستقبل
 . استشراف، مستقبل، سياسي، أمة:الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The subject of exploring the future is considered one of the most 

significant sciences for which the state should pay great care and 

attention, as it draw the objectives and determine aims, and based on these 

two matters regulations are established and laws are legislated relying in 

that on the Quran and Sunnah, since future can be explored and plans can 

be drawn only in light of the provisions of these two revelations since 

nothing was overlooked by Allah in these two revelations. All that which 

nation's need is found within the provisions of these two revelations; it is 

the straight path in which night is similar to daytime.   

That justifies the great significance of this study for policy makers who 

make plans for the nation's political future. Thus, intensifying prospective 

research looking forward to the future helps in guiding the nations to the 

correct path, and that is a matter that is noticed in developed countries 

since it gives strong attention to that aspect.  

One of the objectives of this research study is to clarify the meaning of 

future exploration to avoid mixing it with the concept of prophetic 

missionaries, and tie up the nation to the book of its God and the Sunnah 

of its prophet Mohammad peace be upon him, and the statement of 

political stages that the nation has passed through, exploring its political 
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future, and stating some manifestation that assist the legislature and help 

him establish laws in light of which the future of the nation is achieved.  

One of the most important results and recommendations is that exploring 

the future is a study science that is vitally needed to enable drawing the 

plan which Islamic nation has to walk with to achieve what is requested, 

and that is due to the concomitance between future exploration and 

legislating, provided that the work should be done based on 

methodologies of the universe, recommending the need for concomitance 

between mastered hard work and belief in destiny, in accordance with 

what is been legislated by Allah whether results has been achieved or not, 

and avoiding innovation in religion, and studying the past to extract 

lessons from it, and identifying the reality and planning for the future. 

Keywords: Exploration, Future, Political, Nation. 
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  :المقدمة
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسـلين نبينـا محمـد    الحمد هللا رب العالمين   

  :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن التطلع لمعرفة المستقبل امر جبلت عليه النفوس، وهذا التطلع اذا كان غير منـضبط     

ا نَبُأ ما كَان قَبلَنا، وخَبر م     "بقواعد شرعية فإنه يكون رجما بالغيب، ونجد في كتاب ربنا           
بعدنا، وحكْم ما بينَنا، هو الْفَصُل لَيس ِبالْهزِل، من تَركَه ِمن جباٍر قَصمه اللَّـه، ومـِن                 
             ـوهو ،ِكـيمالْح الـذِّكْر ـوهو ،ِتينُل اللَِّه الْمبح وهو ،اللَّه لَّهِرِه َأضى ِفى غَيدتَغَى الْهاب

وهو الهادي في الفتن، وهو الملجأ فـي المحـن، بـه يستـشرف          ) ١(،"مستَِقيمالصراطُ الْ 
المستقبل؛ ألن بالقرآن تبيان كل شيء، فليس فيـه تفـريط فـي شـيء، وباستـشراف          
المستقبل بكتاب ربنا يصلح حال أمتنا، حيث تستلهم منه مـا يعينهـا علـى مجـاوزة                 

م المبادرات، لقيادة العالم في زمـن  األزمات، والتخلص من االنكسارات، واإلمساك بزما  
المغريات، وإخراجه من عبادة العباد والشهوات، إلى عبادة رب العباد والسموات، ومن            
ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن حرج الصدور إلى انشراحها، فما أحوج العالم فـي هـذا                
الزمان إلى اإلسالم، حيث سيطرت المغريات، واستحكمت الـشهوات، وتلـبس النـاس      
بالشبهات، فعلينا معشر المسلمين؛ يا من رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صـلى              
اهللا عليه وسلم رسوال؛ يقع عبء كبير في التمسك بشريعة ربنا، والسير على سنة نبينـا         
محمد صلى اهللا عليه وسلم في كل مكان وزمان، وفي دعوة غيرنا إلـى هـذا الـدين،                  

تظام معاشهم، والتخلص من قلقهم واضطرابهم إنما يكـون    وبيان أن صالح أمورهم، وان    
  .بالدخول في الدين والخضوع إلحكامه

والناظر في واقع االمة يرى انها وصلت الى مرحلة من الذل، ومـع حـدوث بعـض                 
ثورات الشعوب في المنطقة العربية ضد حكامها حيـث سـقطت بعـض الحكومـات،         

ءا، وبعض الحكومات عادت بقناع اشـد       وبعض الحكومات لم تسقط بل ازداد األمر سو       
وأنكى، وسبب هذا راجع لعدم التخطيط السليم المبني على استشراف المـستقبل الـذي              

                                         
إسناده مجهول وفـي    : "وقال] ١٩٠٦[واه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن             ر) ١(

  ".الحارث مقال
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يأخذ العبرة من الماضي، وعدم فهم للواقع، فإن ما تراكم عبر عقـود مـن الـزمن ال                  
يذهب بين عشية وضحاها، بل كل شيء يكون وفـق سـنن اهللا الكونيـة؛ فـال نغتـر                 

  .ات وال تجرنا العواطف فيغيب العقل والمنطق فتقع الكارثةبالشعار
  :أهداف البحث

 .توضيح معنى استشراف المستقبل بحيث ال يختلط مع مفهوم المبشرات النبوية . ١
ربط األمة بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى اهللا عليـه وسـلم فـالتطلع إلـى              . ٢

 .مستقبلها ال يكون اال من خالل نصوص هذين الوحيين
ات معجزة النبي صلى اهللا عليه وسلم في إخبـاره عـن األمـور المـستقبلية             إثب . ٣

 .ووقوعها كما أخبر عليه الصالة والسالم
 .بيان المراحل السياسة التي مرت بها األمة، واستشراف مستقبلها السياسي . ٤
بيان بعض المعالم التي تعين المنظم وتساعده بوضع أنظمة يتحقق على ضـوئها              . ٥

 .ياسيمستقبل األمة الس
  :الدراسات السابقة

الدراسات االستشرافية المستقبلية كثيرة، بل توجد مراكز متخصصة فـي ذلـك، لكـن              
بعض من كتب في ذلك خلط بين اخبار النبي صلى اهللا عليه وسلم عن حوادث مستقبلية                

 عنـه  أخبروبين استشراف المستقبل فجعل هذه االخبار استشرافا، وهذا فيه نظر فإن ما       
لى اهللا عليه وسلم واقع ال محالة، وعمل المستـشرف هـو رسـم الخطـوط                النبي ص 

 به النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك بالربط         أخبرالمستقبلية التي على ضوئها يتحقق ما       
  .بين الماضي والحاضر ثم رسم صورة المستقبل، فهو اجتهاد قابل للصواب والخطأ

  :منهجية البحث
ن المستقبل بحيث تكون هي الغايـة، والنظـر فـي           يعتمد على النصوص التي تخبر ع     

حوادث الماضي والواقع المعاصر ثم وضع المعالم التي تعين على تحقيـق البـشارات              
 .المستقبلية
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  :خطة البحث
  .تعريف استشراف المستقبل: المبحث األول
  .مراحل األمة السياسية: المبحث الثاني
  .سياسيمعالم تحقيق مستقبل األمة ال: المبحث الثالث
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  .تعريف استشراف المستقبل: المبحث األول
  :وفيه مطلبان
  .تعريف استشراف المستقبل لغة: المطلب األول
  :وفيه فرعان
  .تعريف االستشراف: الفرع األول

القدر والقيمة؛ ففـي  : ، ومن معانيها)١("الشين والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع      "
، )٢(»ةً ذَاتَ شَرٍف يرفَع النَّاس ِإلَيِه َأبصارهم ِفيها ِحين ينْتَِهبهـا          والَ ينْتَِهب نُهب  «: الحديث

َأمرنَا رسوُل اللَّـِه صـلى اهللا عليـه وسـلم َأن            : ؛ ففي الحديث  )٣(التأمل: ومن معانيها 
      اءرـوِبع ىحالَ نُضِن واُألذُنَيو نيتَشِْرفَ الْعـ    )٤(نَس التطلـع والـتمكن    : ا، ومـن معانيه

ستَكُون ِفتَن القَاِعد ِفيها خَير ِمن القَاِئِم والقَاِئم ِفيها خَير ِمن           «: ؛ ففي الحديث  )٥(والحرص
        تَشِْرفْها تَسفَ لَهتَشَر ناِعي مالس ِمن را خَياِشي ِفيهالماِشي ووقولـه صـلى اهللا   )٦(»الم ،

ك ِمن هذَا الماِل شَيء وَأنْتَ غَير مشِْرٍف والَ ساِئٍل فَخُـذْه ومـا الَ    ِإذَا جاء «: عليه وسلم 
كنَفْس ه٧(»فَالَ تُتِْبع(.  

                                         
  ].شرف[، مادة ٣/٢٦٣  اللغة، معجم مقاييس،بن فارس ا)١(
) ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنْصاب واَألزالَم ِرجس(:  عليه، البخاري في كتاب األشربة باب قول اهللا تعالىتفقم) ٢(

ومسلم في كتاب اإليمان باب بيان نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية علـى               ] ٥٥٧٨[اآلية  
  ].٥٧[إرادة نفي كماله 

  ].شرف[، مادة ٩/١٦٩لسان العرب،  ،ظورابن من: نظرا) ٣(
والترمذي في كتاب األضاحي باب ما      ] ٢٨٠٤[واه أبو داود في كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا            ر) ٤(

  ".حديث حسن صحيح: "وقال] ١٤٩٨[يكره من األضاحي 
  ].شرف[، مادة ٩/١٦٩لسان العرب، : نظرا) ٥(
ومسلم في كتاب الفتن ] ٧٠٨١[باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم تفق عليه، البخاري في كتاب الفتن م) ٦(

  ].٢٨٨٦[باب نزول الفتن كمواقع القطر 
وِفي َأمواِلِهم { من أعطاه اهللا شيئا من غير مسألة وال إشراف نفس تفق عليه، البخاري في كتاب الزكاة باب    م) ٧(

  األخذ لمن أعطي من غير مسألة وال إشراف        ةم في كتاب الزكاة باب إباح     ومسل] ١٤٧٣[ }حقٌّ ِللساِئِل والمحرومِ  
]١٠٤٥.[  
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أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل مـن الـشمس حتـى              : "واالستشراف
 والتطلـع  النظر إلى الشيء المرتفع العالي،  : ، فحاصل معناها في اللغة    )١("يستبين الشيء 

  .إليه بتأمل جميع جوانبه، واإلحاطة به بتمكن وحرص
  .تعريف المستقبل: الفرع الثاني

القاف والباء والالم أصل واحد صحيح تدل كلها على مواجهة الشيء للشيء، ويتفـرع              "
جلس قبالته؛ أي تجاهه، وتطلـق علـى   : القبل؛ وهو المواجهة، يقال : ؛ فمنها )٢("بعد ذلك 

رجل مقْتَِبل الشباب أي مستقبل الشباب، وتطلق على ما يـأتي بعـد             : أول الشيء؛ يقال  
، فهي باعتبار الزمن تطلق على الـذي        )٣(القابلة لليلة المقبلة، وعام قابل أي مقبل      : فيقال

، فالزمن إما ماضيا أو حـاال أو مـستقبال، فالمـستقبل مقابـل للماضـي      )٤(لم يأت بعد  
بلْتُ ِمن َأمِري ما استَدبرتُ ما سقْتُ الهدي، ولَحلَلْـتُ     لَِو استَقْ «: والحاضر، وفي الحديث  

  .)٥(»مع النَّاِس ِحين حلُّوا

                                         
  ].شرف[، مادة ٢/٤٦٢لنهاية في غريب الحديث واألثر، اابن االثير، ) ١(
  ].قبل[، مادة ٥/٥١  اللغة،معجم مقاييس )٢(
  ].قبل[، مادة ١١/٥٣٦لسان العرب، : نظرا) ٣(
قَالُواْ ُأوِذينَا  {: ؛  كما قال تعالى    "قبل نقيض بعد  : "١١/٥٣٦لسان العرب   تطلق أيضا على الماضي؛ قال في       و) ٤(

فأما قبل الذي هو خالف بعد فيمكن أن : "٥/٥١، وقال في معجم مقاييس اللغة }ِمن قَبِل َأن تَْأِتينَا وِمن بعِد ما ِجْئتَنَا
  ".يكون شاذا عن األصل الذي ذكرناه

لو استقبلت مـن أمـري مـا      «: باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم      ب التمني   تفق عليه، البخاري في كتا    م) ٥(
 بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز ومسلم في كتاب الحج باب] ٧٢٢٩ [»استدبرت

  ].١٢١١ [إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه
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  .تعريف استشراف المستقبل اصطالحا :المطلب الثاني
  :وفيه ثالثة فروع

  .تعريف االستشراف: الفرع األول
، ويقـصدون بهـا   )١(كلمة استشرف واستشراف وردت في كتب الفقه في كتاب الزكـاة  

تقـول  : "التطلع والحرص؛ كما قال اإلمام احمد رحمه اهللا تعالى لما سئل عن االشراف            
، وفـي كتـاب الحـج فـي محظـورات         )٢("في نفسك سيبعث إلي فالن سيصلني فالن      

، ويقصدون بها التأمل    )٤(، ويقصدون بها التطلع والنظر، وفي كتاب األضحية       )٣(اإلحرام
، ويقصدون بهـا نفـس المعنـى        )٥(العيوب، وفي كتاب اإلجارة   فيها لطلب سالمتها من     

الوارد في كتاب الزكاة، فيالحظ ان معناها في اصطالح الفقهاء ال يخرج عـن معناهـا           
  .)٦(في اللغة وبهذا ورد تعريفها في المعاجم االصطالحية الفقهية

  .تعريف المستقبل: الفرع الثاني
لمواجهة؛ كما في استقبال القبلـة، وعلـى أول         عبر الفقهاء عن االستقبال الذي بمعنى ا      

، واما المستقبل باعتبار الزمن فورد استعماله في        )٧(الشيء؛ كما في استقبال حول الزكاة     

                                         
وما جاءه مـن مـال بـال مـسألة وال     : "٤/٣١٥الفروع،  ،بن مفلحا، و ٣/١٤، المبسوط،   لسرخسيا: نظرا) ١(

سيبعث لي فالن أو لعله يبعـث لـي وإن لـم            :  وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال      ...استشراف نفس وجب أخذه   
وكأنـه  : ال بأس بالرد، وزاد أبو داود: يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة        

، ٣/٣٢٤، وابـن قاسـم، حاشـية الـروض المربـع،          ١/٤٣١،  ت، شرح منتهى اإلرادا   لبهوتيا، و "اختار الرد 
  ].استشراف[ كلمة ٣/٣٢٠والموسوعة الفقهية الكويتية 

 ٣/٩٩٥وانظر مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روايـة ابنـه عبـد اهللا       ] ٢٠٦٤٩ [٣٤/٢٤٧سند اإلمام أحمد    م) ٢(
  .٩٠-٥/٨٨ التمهيد وانظر كالم ابن عبد البر في كتابه] ١٣٥٨[
وكذلك إن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد من ضحك أو       : "٨/٢٨٢الشرح الكبير،    ،ابن قدامة : نظرا) ٣(

  .٥/٤٧١ والفروع ،" على المحرميءففطن له غيره فصاده فال ش استشراف
استـشرفوا  «: الة والسالم أما األذن فلقوله عليه الص    : "٤/٧٣، الهداية شرح بداية المبتدئ،      لمرغيانيا: نظرا) ٤(

  .٩/٤٤٥، والشرح الكبير "أي اطلبوا سالمتهما »العين واألذن
وأما من علم القرآن على أنه هللا وأن يأخذ من المتعلم           : "١٣/٤٩٠المطيعي، المجموع شرح المهذب،     : نظرا) ٥(

  ".ما دفعه إليه بغير سؤال وال استشراف نفس فال بأس به
، المصباح المنيـر فـي   لفيومي، وا٢٤٢، ٧١لبة الطلبة في االصطالحات الفقهية،   ط ،لنسفي الحنفي ا: نظرا) ٦(

  .٢٦٠، ٦١معجم لغة الفقهاء،  ،قلعه جي وقنيبي، و٢٥٥غريب الشرح الكبير، 
  ].استقبال[ كلمة ٤/٦١الموسوعة الفقهية الكويتية : نظرا) ٧(



– 

  )٦٨٨(

مـا  : "، وتعريفه في المعاجم االصطالحية الفقهية)١(كتاب الطالق في ايقاعه في المستقبل     
  .)٢("مان يستقبلهيترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه، يسمى به؛ ألن الز

  .تعريف استشراف المستقبل مركبا: الفرع الثالث
الفقهاء المتقدمون رحمهم اهللا تعالى لم يضعوا تعريفا لهذا المصطلح بهذا التركيب؛ فهـو      
مصطلح حادث، وهذا الكالم ال يترتب عليه انهم لم يعرفوا استـشراف المـستقبل بـل                

مصطلح وخصوصا في السير فنجـد فـي        الناظر يجد انهم قد استعملوا مضمون هذا ال       
سيرة عمر رضي اهللا عنه أمورا تدل على استشرافه للمستقبل وقد اخبر النبي صلى اهللا               

لَقَد كَان ِفيما قَـبلَكُم     «: عليه وسلم عن هذه الخاصية عند عمر رضي اهللا عنه حيث قال           
، والمحدث هنا الملهـم الـصادق       )٣(»ِإنَّه عمر ِمن اُألمِم محدثُون فَِإن يك ِفي ُأمِتي َأحد فَ        

، ولهـذا   )٤(الظن الذي يلقى في روعه الشيء عن امر سيقع مستقبال فيقع وفق ما ظنـه              
وافق عمر رضي اهللا عنه ربه عز وجل في عدة مواضع يقولها فينزل القـرآن موافقـا              

إنـي  : "اهللا عنه، وفي موقعة القادسية كتب عمر رضي اهللا عنه الى سعد رضي           )٥(لرأيه
قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم، فـاطرحوا الـشك، وآثـروا التقيـة                 

، فوقع كما اخبر، وال شك ان هذا كان منه بناء على معطيات سابقة وجدها فـي        )٦("عليه
خبـر الحجـاج فـي      هذا الجيش من التقوى والزهد وااليثار واجتناب الظلم، ولهذا لما أُ          

                                         
  .٤٣٦، الروض المربع، لبهوتيا: نظرا) ١(
  .٢١٣ت، لتعريفاا ،لجرجاني ا)٢(
متفق عليه، البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم باب مناقب عمر بـن الخطـاب                   ) ٣(
  ].٢٣٩٨[، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر ]٣٦٨٩[
 النووي، شرح صحيح مسلم،: ذكر اهل العلم عدة اراء في معنى المحدث وكلها تدور حول ما ذكرته، انظر            ) ٤(

، دالئل النبـوة،    لبيهقي، وا ٤/٣٣٦شرح مشكل اآلثار،     ،لطحاوي، وا ٧/٥٠فتح الباري،    ،ابن حجر ، و ١٥/١٦٦
  .٤٨/٩٧تاريخ دمشق الكبير،  ،ابن عساكر، و٦/٣٦٩
 في كتاب الصالة باب ما جاء في القبلة ومن لم ير اإلعادة على من سها فصلى إلـى                    البخاري ،متفق عليه  )٥(

  .]٢٣٩٩[ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر  في كتابمسلم و،]٤٠٢ [غير القبلة
  .٣/٤٩٢، تاريخ األمم والملوك، لطبري ا)٦(



 

 )٦٨٩(

:  ارسل الى من حضرها فقال لهـم       )١(العراق عن تكلم البقر في تلك الواقعة      واليته على   
واهللا ما ندري ما أجنت قلوبهم، فأمـا        : واهللا ما يكون هذا إال والجمع أبرار أتقياء، قالوا        "

ما رأينا فإنا لم نر قوما قط أزهد في دنيا منهم، وال أشد لها بغضا، ما اعتد على رجـل                   
، ونقل عن علـي     )٢("دة من ثالث، ال بجبن وال بغدر وال بغلول        منهم في ذلك اليوم بواح    

إنه لينظر إلى الغيب من سـتر   : "رضي اهللا عنه انه وصف ابن عباس رضي اهللا عنهما         
، وليس معناه انه يعلم الغيب لكن ينظر الى األمور الحالية فيظن ان المـستقبل               )٣("رقيق

د هذا وضوحا قصة أبـي سـفيان        يكون كذا فيقع كما ظن؛ وهذا هو االستشراف، ويزي        
رضي اهللا عنه مع هرقل حينما سأله عدة أسئلة وبناء عليها استنتج منها صدق رسـالة                
محمد صلى اهللا عليه وسلم واستشرف لها امرا مستقبليا بأنها سـتملك موضـع قدميـه،     

  .)٤(فوقع كما استشرف
اريفهم تتفـق فـي     وبالنظر الى المعاصرين نجد انهم قد عرفوا هذا المصطلح وتكاد تع          

المضمون؛ وان اختلفت عباراتهم؛ فهي تتفق على ان استشراف المـستقبل هـو توقـع               
للمستقبل، وهذا التوقع مبني على دراسة الماضي والحاضـر؛ وذلـك وفـق سـنن اهللا               

، والتعريف البد منه ان يكون مبينا لحقيقـة  )٥(الكونية، والغاية منه جلب نفع او دفع ضر  
التطلع : "عناه، فيمكن ان يعرف استشراف المستقبل اصطالحا بأنه       الشيء أو موضحا لم   

بتمكن وحرص في المعطيات الماضية والحالية لتوقع المستقبل وفـق الـسنن الكونيـة              
  ".والقواعد الشرعية

                                         
 وملخصها ان سرية من جيش سعد رضي اهللا عنه اغاروا علـى جهـة     ٤/٤٩٤ ذكرها الطبري في تاريخه      )١(

  .ا نحن أوالءفصاح منها ثور كذب واهللا وهفوجدوا راعيا فسألوه عن البقر فحلف لهم انه ال يعلم 
  .٣/٤٩٥ السابق )٢(
  ].٣٧١٩٣ [١٣/٤٥٩البرهان فوري، كنز العمال، :  انظر)٣(
  ].٧[ هذه القصة رواها البخاري في كتاب بدء الوحي )٤(
 وظيفة اإلخبـار فـي سـورة      ،، والشنقيطي ١٧ ، مبادئ علم استشراف المستقبل    ،محمد شتا أبو سعد   :  انظر )٥(

، وقشوع، استشراف المـستقبل  ٥اذج من استشراف المستقبل في السيرة النبوية،     ، وحاتم شنتير، نم   ٢٦٩ ،األنعام
، ٧، وقزق وخصاونه، السنن اإللهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل، ٢١في األحاديث النبوية، 

                الـسنة  ، وشحاته، تأصيل استشراف المـستقبل مـن خـالل           ١٢، فقه التوقع، ومعالم في االستشراف       المزينيو
  .٨النبوية 



– 

  )٦٩٠(

 بتمكن وحرص؛ اذ التطلع يستلزم التأمل واإلحاطة ودراسة االمر مـن جميـع      )١(التطلع
 النظر في معطيات الماضي والحاضر فحاصل النظـر    جوانبه، ومن لوازم هذه اإلحاطة    

ينبني عليه توقع المستقبل ثم العمل على هـذا التوقـع؛ وهـذا التوقـع اجتهـاد مـن                   
، وهذا التوقع البد ان يكون وفق سنن اهللا         )٢(المستشرف، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ     

تَ الَْأوِلين فَلَن تَِجد ِلسنَِّت اللَِّه تَبِديلًا       فَهْل ينْظُرون ِإلَّا سنَّ   {الكونية التي ال تتغير وال تتبدل       
وهذا نص قطعي عام ومطرد وثابت ال يتغيـر،         ] ٤٣فاطر  [}ولَن تَِجد ِلسنَِّت اللَِّه تَحِويلًا    

وهو حاكم على كل الخلق وجميع األمم مما يدل على ان علم استشراف المـستقبل مـن      
  .)٤(ع المبني على الكهانة والشعوذة والتنجيم، وهذا يخرج التوق)٣(صلب العلم

  :فالمستشرف يعمل وفق شقين
دراسة واقع الحاضر والتنبؤ بما يكون عليه المستقبل وفق هذه المعطيات الحالية            : األول

ومن ثم محاولة الزيادة في تحسينه ان كان إيجابيا او تصليحه ان كان سـلبيا، فـالتطلع                 
 الى تحقيق الهدف المتوقـع حـصوله وفـق الـسنن        يستلزم وضع القواعد التي توصل    

الكونية؛ ألن اهللا عز وجل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهـذا الهـدف قـد       
يتحقق على ايدينا او ايدي من بعدنا المهم ان يكون خط السير للوصـول اليـه واضـح      

خَطَّ لَنَا رسوُل اِهللا    :  عنه قَالَ  المعالم، ولذا في الحديث عن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد رضي اهللا          
ثُم خَطَّ عن يِميِن الْخَـطِّ وعـن        » هذَا سِبيُل اهللاِ  «: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يوما خَطا، فَقَالَ      

ثُم تَلَا هـِذِه  » عو ِإلَيِههذَا السِبيُل، وهِذِه سبٌل علَى كُلِّ سِبيٍل ِمنْها شَيطَان يد       «: ِشماِلِه فَقَالَ 
ِللْخُطُـوِط  } ولَا تَتَِّبعـوا الـسبلَ    {ِللْخَطِّ الَْأوِل،   } وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه    {الْآيةَ  

                                         
اعلم أن : "٣٣٠التطلع لمعرفة المستقبل طبيعة جبلت النفوس البشرية عليها كما يقول ابن خلدون في مقدمته             ) ١(

من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر سـيما                   
  ".ن الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها والتطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليهاالحوادث العامة كمعرفة ما بقي م

ــر) ٢( ــة،      : انظ ــشبكة العنكبوتي ــي ال ــصي ف ــه الشخ ــى موقع ــوالي عل ــسفر الح ــرة ل محاض
http://majles.alukah.net/t٨٦٢٥/#ixzz٣٣٥hWP٨QW.  

  .لم حيث ذكر أنواع العلم وخواص كل ع١/٧٧، الموافقات، لشاطبيا :انظر) ٣(
، حيث ذكر مصادر معرفة المستقبل وبـين المخالفـات   ١٥٠، اآليات الكونية دراسة عقدية،   الوعالن :انظر) ٤(

  .العقدية المتعلقة بالدراسات المستقبلية



 

 )٦٩١(

}        تَتَّقُون لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ِبيِلِه ذَِلكُمس نع قَ ِبكُمفهـو وضـع     )١(]١٥٣: األنعـام [} فَتَفَر ،
  .الهدف ثم حدد الطريق ثم بين المعوقات ثم امر بالسير

  كالمبـشرات    -الكتاب او الـسنة   -وجود هدف متحتم الوقوع بنص من الوحي        : الثاني
النبوية المحتم وقوعها، او الفتن المخبر عنها، ففي المبشرات يعمل على وضع المعـالم              

ارة، وفي الفتن يعمل علـى التخفيـف مـن          التي تهيئ الناس الن يكونوا اهال لهذه البش       
آثارها، وتهيئة الناس للتعامل معها وفق القواعد الشرعية، مثل ما أخبر صلى اهللا عليـه               

ـ    «: وسلم؛ وهو مستَقِْبٌل الْمشِْرقَ؛ فقال  يح نَـا ِمـنـا هالِْفتْنَةَ ه َأالَ ِإن   نقَـر طْلُـعثُ ي
لهذا األمر ولم يتركوا بـالد المـشرق؛ وهـي العـراق            ، فتنبه الصحابة    )٢(»الشَّيطَاِن

، بل أولوها العناية الفائقة فبثوا فيها الدعاة، ففي زمن عمر رضـي             )٣(والمشرق عموما 
، ولذا  )٤(اهللا عنه أرسل إليها ما يقارب ثالثين معلما كلهم من الصحابة رضي اهللا عنهم             

عدد ال يستهان به ممن خرجهم      نجد مع كثرة الفتن التي وجدت من ناحية المشرق قابله           
  .المشرق من أئمة المسلمين في الحديث والفقه وغيرهما من أنواع العلوم

                                         
إسـناده  : "وقال محققو المسند  ] ٤١٤٢[، واإلمام احمد في مسنده      ]١١١٠٩[رواه النسائي في السنن الكبرى      ) ١(

  ].٤١٤٢ [٤/١٥٦احمد شاكر في تحقيقه للمسند :  الشيخ، وصحح إسناده"حسن
، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة بـاب الفتنـة مـن    ]٣٥١١[تفق عليه، البخاري في كتاب المناقب  م) ٢(

  ].٢٩٠٥[المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 
ه بادية العراق ونواحيها وهي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجد: "١٣/٤٧ال في فتح الباري  ق) ٣(

  ".مشرق أهل المدينة
  .٢٠٨همام سعيد وابنه محمد، موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة، : ظرنا) ٤(



– 

  )٦٩٢(

  .مراحل األمة السياسية: المبحث الثاني
سـِمعتُ  : دين اإلسالم قائم إلى قيام الساعة؛ فعن جاِبِر بِن سمرةَ رضي اهللا عنـه قَـالَ             

، وال  )١(»الَ يزاُل الدين قَاِئما حتَّى تَقُوم الساعةُ      «:  يقُولُ رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم     
تزال طائفة من هذه األمة منصورة ظاهرة؛ فعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضـي اهللا عنهمـا                 

قَـاِتلُون علَـى   الَ تَزاُل طَاِئفَةٌ ِمن ُأمِتى ي     «: سِمعتُ النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ      : قَاَل
، لكن مر وسيمر على معتنقيه فترات متباينة، فـأول          )٢(»الْحقِّ ظَاِهِرين ِإلَى يوِم الِْقيامةِ    

مكَثَ رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      : أمر اتباعه في ضعف؛ فعن جاِبٍر رضي اهللا عنه قَالَ         
    عتْبي ِسِنين شْركَّةَ عِبم لَّمسقُـولُ          واِسِم ِبِمنًى يوِفي الْمنَّةَ وجمكَاٍظ وبع نَاِزِلِهمِفي م النَّاس  :

، حتَّى ِإن الرجـَل لَيخْـرج   »من يْؤِويِني من ينْصرِني حتَّى ُأبلِّغَ ِرسالَةَ ربي ولَه الْجنَّةُ         «
      ْأِتيِه قَوفَي رضم ِمن ِن َأومالْي ِمن قُولُونفَي هم :         نـيـِشي بميو ،فِْتنُكٍش لَا ييقُر غُلَام ذَراح

                ،قْنَاهـدصو نَـاهيفَآو ثِْربي ِه ِمنِإلَي ثَنَا اللَّهعتَّى باِبِع، حِه ِبالَْأصِإلَي ونِشيري مهو اِلِهمِرج
     يِبِه و ْؤِمنُل ِمنَّا فَيجالر جخْرفَي          تَّى لَـملَاِمِه، حِبِإس ونِلمسِلِه فَيِإلَى َأه نْقَِلبفَي آنالْقُر قِْرُئه

يبقَ دار ِمن دوِر الَْأنْصاِر ِإلَّا وِفيها رهطٌ ِمن الْمسِلِمين يظِْهرون الِْإسـلَام، ثُـم اْئتَمـروا       
رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يطْرد ِفـي ِجبـاِل مكَّـةَ             حتَّى متَى نَتْرك    : جِميعا فَقُلْنَا 

ويخَافُ، فَرحَل ِإلَيِه ِمنَّا سبعون رجلًا حتَّى قَِدموا علَيِه ِفي الْموِسِم فَواعدنَاه ِشعب الْعقَبـِة     
تُباِيعوِني «: يا رسوَل اللَِّه نُباِيعك قَالَ    :  حتَّى تَوافَينَا فَقُلْنَا   فَاجتَمعنَا علَيِه ِمن رجٍل ورجلَينِ    

علَى السمِع والطَّاعِة ِفي النَّشَاِط والْكَسِل والنَّفَقَِة ِفـي الْعـسِر والْيـسِر وعلَـى الْـَأمِر                 
لُوا ِفي اللَِّه لَا تَخَافُون ِفي اللَِّه لَومةَ لَاِئٍم وعلَـى َأن  ِبالْمعروِف والنَّهِي عن الْمنْكَِر وَأن تَقُو 

             لَكُـمو كُمنَاءَأبو كُماجوَأزو كُمَأنْفُس ِمنْه وننَعا تَمِمم كُملَيتُ عوِني ِإذَا قَِدمنَعوِني فَتَمرتَنْص
، فهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينـة،           )٣(اهفَقُمنَا ِإلَيِه فَبايعنَ  : قَاَل» الْجنَّةُ

فكثر اتباعه وقويت شوكتهم، حتى دانت له جزيرة العرب، ثم راسل ملوك األرض فـي         
                                         

  ].١٨٢١[ في كتاب اإلمارة باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش رواه مسلم )١(
 تَزاُل طَاِئفَةٌ ِمن ُأمِتى ظَاِهِرين علَى الْحقِّ الَ الَ« :باب قَوِلِه صلى اهللا عليه وسلم  في كتاب اإلمارةرواه مسلم )٢(

 نم مهرضيم١٩٢٠[» خَالَفَه.[  
، والبيهقي في دالئل النبوة باب ذكر ]٦٢٧٤[ حبان في صحيحه ن، واب]١٤٤٥٦[ رواه اإلمام أحمد في مسنده )٣(

ورجـال  : "٦/٤٦، قال في مجمع الزوائد ٢/٤٤٢نصار العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر الموسم من األ       
، وصحح إسناده محققو مسند اإلمام أحمد، وصححه الشيخ شعيب األرنؤوط فـي تحقيقـه               "أحمد رجال الصحيح  

  .لصحيح ابن حبان



 

 )٦٩٣(

ِبسِم اللَّـِه الـرحمِن     «: ذلك الزمان يدعوهم إلى اإلسالم؛ فكتب إلى هرقل كتابا جاء فيه          
ِه ورسوِلِه ِإلَى ِهرقَْل عِظيِم الروِم، سالَم علَى مِن اتَّبع الْهدى،           الرِحيِم، ِمن محمٍد عبِد اللَّ    

    ـتَ فَـِإنلَّيتَو ِن فَِإنتَيرم كرَأج اللَّه ْؤِتكي لَمتَس ِلمالَِم َأسِة اِإلسايِبِدع وكعفَِإنِّى َأد دعا بَأم
قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَواْ ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَا وبيـنَكُم َأالَّ نَعبـد          {) ١(نعلَيك ِإثْم اَألِريِسيي  

ِإالَّ اللَّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيئاً والَ يتَِّخذَ بعضنَا بعضاً َأرباباً من دوِن اللَِّه فَِإن تَولَّواْ فَقُولُـواْ                  
، ولم يمت صلى اهللا عليه وسلم إال وقد كمل          )٢(»]٦٤: آل عمران [}َأنَّا مسِلمون اشْهدواْ بِ 

اهللا له الدين، وأتم عليه النعمة، فما من خير إال أرشد إليه، وما من شر إال حـذر منـه،       
فتركنا صلوات ربي وسالمه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنهـا إال   

لفائه على نهجه واقتفوا أثره فافتتحوا األمصار وملكوها؛ كما قال عتبـة     هالك، ثم سار خ   
ولَقَد رَأيتُِنى ساِبع سبعٍة مع رسوِل اللَّـِه صـلى اهللا عليـه           : "بن غزوان رضي اهللا عنه    

           اقُنَا فَالْتَقَطْتُ بتْ َأشْدتَّى قَِرحِر حقُ الشَّجرِإالَّ و اما لَنَا طَعوسلم م    نيبِنى ويا بةً فَشَقَقْتُهدر
                 حـبِإالَّ َأص دِمنَّا َأح موالْي حبا َأصا فَمِفهِبِنص دعس راتَّزا وِفهتُ ِبِنصراِلٍك فَاتَّزِن مِد بعس

، ثم مر على اتباع هذا الدين حالة ضـعف وخـور،       )٣("َأِميرا علَى ِمصٍر ِمن اَألمصارِ    
مر عليهم إن شاء اهللا تحقيقا حالة قوة، ومع مرور اتباعه بهذه الفترات المتباينة فإن               وسي

                  ـنالفتنة فيهم قائمة موجودة إذ أن بابها مكسور وشأن الباب أنه إذا كسر لم يغلـق؛ فع
حفَـظُ قَـوَل   َأيكُم ي: كُنَّا جلُوسا ِعنْد عمر رضى اهللا عنه فَقَاَل: حذَيفَةَ رضي اهللا عنه قَالَ  

ِإنَّك علَيِه َأو علَيها لَجـِرىء،      : َأنَا، قَالَ : رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِفى الِْفتْنَِة، قُلْتُ        
ِفتْنَةُ الرجِل ِفى َأهِلِه وماِلِه وولَِدِه وجاِرِه تُكَفِّرهـا الـصالَةُ والـصوم والـصدقَةُ       «: قُلْتُ

و ىالنَّهو رقَـالَ            : ، قَالَ »اَألم ،ـرحالْب وجما يكَم وجلَِكِن الِْفتْنَةُ الَِّتى تَمو ،ذَا ُأِريده سلَي :
؟، َأيكْسر َأم يفْـتَح : لَيس علَيك ِمنْها بْأس يا َأِمير الْمْؤِمِنين، ِإن بينَك وبينَها بابا مغْلَقًا، قَالَ    

نَعـم كَمـا َأن دون   : َأكَان عمر يعلَم الْباب؟، قَاَل: ِإذًا الَ يغْلَقَ َأبدا، قُلْنَا    : يكْسر، قَالَ : قَاَل
               رـسنَـا مرفَـةَ فََأمذَيَأَل حنَس نَا َأنِباَألغَاِليِط، فَِهب سِديٍث لَيِبح ثْتُهدلَةَ، ِإنِّى حوقًا الْغَِد اللَّي

                                         
)١( ينأرس[  مادة١/٣٨النهاية في غريب الحديث واألثر، : انظر. الخدم والخول: اَألِريِسي.[  
، ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبـي صـلى اهللا   ]٧[البخاري في كتاب بدء الوحي  متفق عليه،    )٢(

  ].١٧٧٣[عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم 
  ].٢٩٦٧[واه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ر) ٣(



– 

  )٦٩٤(

وحدثْتُه َأن ذَِلك الْباب رجـٌل يقْتَـُل َأو         : "وفي رواية مسلم  ) ١(الْباب عمر، : فَسَألَه، فَقَالَ 
، ولذا لما طعن عمر رضي اهللا عنه جزع فدخل عليه ابـن عبـاس رضـي اهللا                "يموتُ

وَأما ما تَـرى   ":عنهما فجعل يواسيه لما رأى به من الجزع فقال له عمر رضي اهللا عنه 
      اِبكحِل َأصَأجو ِلكَأج ِمن وِعي فَهزج مما يؤكد معرفته بوقوع الفـتن بعـده،         )٢("ِمن ،

ِإن ِلكُلِّ ُأمٍة ِفتْنَـةً     «: فوقع ما اخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم فكانت فتنتهم في المال            
ف بين األمة بقتل عثمان رضي اهللا عنه ثم لم يرفـع  ، ثم وقع السي   )٣(»وِفتْنَةُ ُأمِتى الْمالُ  

ِإذَا وِضع السيفُ ِفى ُأمِتى لَم يرفَـع        «: عنها؛ كما اخبر بذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم        
: ، وأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم بمراحل والية األمة فقـال )٤(»عنْها ِإلَى يوِم الِْقيامةِ 

» والنُّب ِخالَفَـةٌ                  تَكُون تَكُـون ا ثُمهفَعري َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم تَكُون َأن اللَّه ا شَاءم ةُ ِفيكُم
                   تَكُـون ا ثُـمهفَعري َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم تَكُون َأن اللَّه ا شَاءم ِة فَتَكُونواِج النُّبلَى ِمنْهع

 لْكاً علْكـاً               مم تَكُـون ا ثُـمهفَعري َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم كُوني َأن اللَّه ا شَاءم كُونا فَياض
جبِريةً فَيكُون ما شَاء اللَّه َأن يكُون ثُم يرفَعها ِإذَا شَاء َأن يرفَعها ثُم تَكُون ِخالَفَـةٌ علَـى          

نبوة، ثم خالفة على منهاج النبوة، ثم ملكا        : ، فمراحلها على النحو اآلتي    )٥(»نُبوٍةِمنْهاِج  
عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم خالفة على منهاج النبوة، فهو حديث يبين صفة الوالية، أمـا                
القوة السياسية لألمة فهي بال شك ليست محصورة في مرحلة النبوة والخالفة الراشـدة؛              

 إلى التاريخ وجدنا أن مرحلة النبوة كان الوضع الـسياسي فـي أول              وذلك أنا لو نظرنا   
البعثة ضعيفا فلم يكن للرسول صلى اهللا عليه وسلم في مكة كلمة لكن بعد الهجرة قـوي            
الوضع السياسي حتى دانت الجزيرة لإلسالم واستمرت هذه القوة في مرحلـة الخالفـة              

العباس وهي مرحلة الملك العـاض      الراشدة وكذلك مرحلة بني أمية وصدر خالفة بني         

                                         
 كتاب اإليمـان    ، ومسلم في  ]٣٥٨٦[تفق عليه، البخاري في كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم            م) ١(

  ].١٤٤[باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا 
  ].٣٦٩٢[مناقب عمر بن الخطاب واه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ر) ٢(
، "حديث حسن صـحيح : "وقال] ٢٣٣٦[واه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء أن فتنة هذه األمة المال             ر) ٣(

  ].١١٧٩٥[كتاب الرقائق والنسائي في السنن الكبرى 
  ".حديث حسن صحيح: "وقال] ٢٢٠٢[واه الترمذي في كتاب الفتن ر) ٤(
، وأبو داود الطيالسي في مـسنده       "إسناده حسن : "وقال محققو المسند  ] ١٨٤٠٦[واه اإلمام أحمد في مسنده      ر) ٥(
  ".إسناده حسن: "وقال محققه] ٤٣٩[



 

 )٦٩٥(

 )١(والذي فيه معنى االستئثار بالملك وحصره في والدة معينة، وفيـه عـسف وظلـم،              
ووضع للمال في غير موضعه؛ ومرحلة الملك العاض ال يخلو من الرحمة، لكن الملـك            
الجبروت هو الذي يكون فيه استحالل المحرمات، وفرق بين استحالل المحرم والوقوع            

قَاَل رسوُل اللَِّه صـلى اهللا عليـه   : عن َأِبى عبيدةَ بِن الْجراِح رضي اهللا عنهما قَالَ       فيه؛ فَ 
َأوُل ِديِنكُم نُبوةٌ ورحمةٌ، ثُم ملْك ورحمةٌ، ثُم ملْك َأعفَر، ثُـم ملْـك وجبـروتٌ                «: وسلم

اَألعفَر ِشبه التُّـراِب ولَـيس ِفيـِه طَمـع          : قَاَل َأبو محمدٍ  » ريستَحلُّ ِفيها الْخَمر والْحِري   
رحمة، ثم أعفر وفسر كما فـي الحـديث   : ، فالحظ التدرج هنا في صفة الملكية      )٢(ملٍْك

يساس بالنكر والـدهاء مـن قـولهم        "هو الذي   : بأنه شبيه التراب وليس فيه طمع، وقيل      
ثم الجبروت الذي فيه معنى الكبر والعتو والقهر وعدم قبـول           ،  )٣("ِعفْر: للخبيث المنكر 

، ولهذا يستحل فيه محارم اهللا، فهذه هي مرحلة ضعف األمـة سياسـيا بعـد                )٤(الحق
ضعفها دينيا وهو شر، ويؤكد هذا المعنى الترتيب الوارد في حديث حذَيفَةَ بـن الْيمـاِن                

س يسَألُون رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم عـِن          كَان النَّا : رضي اهللا عنهما؛ حيث يقُولُ    
يا رسوَل اللَِّه ِإنَّا كُنَّا ِفى جاِهِليـٍة        : الْخَيِر وكُنْتُ َأسَألُه عِن الشَّر مخَافَةَ َأن يدِركَِنى فَقُلْتُ        

وهْل بعـد   : ، قُلْتُ »نَعم«: يِر ِمن شَر؟، قَالَ   وشَر فَجاءنَا اللَّه ِبهذَا الْخَيِر فَهْل بعد هذَا الْخَ        
قَوم يهدون ِبغَيـِر    «: وما دخَنُه؟، قَالَ  : ، قُلْتُ »نَعم وِفيِه دخَن  «: ذَِلك الشَّر ِمن خَيٍر؟، قَالَ    
   تُنِْكرو مِرفُ ِمنْهِيى تَعدرِ   : ، قُلْتُ »هالْخَي ذَِلك دعْل ب؟، قَالَ   فَهشَر ـاةٌ ِإلَـى     «:  ِمنعد منَع

هم ِمن  «: يا رسوَل اللَِّه ِصفْهم لَنَا، فَقَالَ     : ، قُلْتُ »َأبواِب جهنَّم من َأجابهم ِإلَيها قَذَفُوه ِفيها      
تَلْـزم جماعـةَ    «: كَِنى ذَِلـك، قَـالَ    فَما تَْأمرِنى ِإن َأدر   : قُلْتُ» ِجلْدِتنَا ويتَكَلَّمون ِبَألِْسنَِتنَا  

                                         
  .٣/٢٥٣النهاية في غريب الحديث واألثر،  و،٢/٤٤٣  الزمخشري، الفائق في غريب الحديث،:انظر) ١(
ـ  الدارميرواه   )٢( ] ٢١٤٦[في كتاب األشربة باب ما قيل فـي المـسكر   " سنن الدارمي" في مسنده المعروف ب

  ".إسناده منقطع: "وقال محققه
 ٤/٥٨٤ب،  ولسان العر،٣/٢٦٢ النهاية في غريب الحديث واألثر،: انظر، و٣/٥ الفائق في غريب الحديث، )٣(

  ].عفر[مادة 
  ].جبر[  مادة٤/١١٣لسان العرب، : نظر ا)٤(



– 

  )٦٩٦(

 مهامِإمو ِلِمينسقَالَ   : ، قُلْتُ »الْم ،امالَ ِإمةٌ واعمج ملَه كُني لَم قَ   «: فَِإنالِْفـر تَِزْل ِتلْـكفَاع
  .)١(»ى ذَِلككُلَّها ولَو َأن تَعض ِبَأصِل شَجرٍة حتَّى يدِركَك الْموتُ وَأنْتَ علَ

فهذه األطوار الثالثة القوة والضعف والقوة قد أخبر عنها النبي صلى اهللا عليـه وسـلم                
  :فينتظم هذا المبحث في ثالثة مطالب

  .مرحلة القوة: المطلب األول
لَمسِجد ُأسـس   {: بدأت القوة منذ هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم الى المدينة قال تعالى            

 لَى التَّقْومٍ عوِل يَأو فيـه  "أي ] ١٠٨التوبة [} ى ِمن بدأول الزمن الذي عز فيه اإلسالم وع
، ولهذا اجمع الصحابة رضي اهللا عنهم على ان         )٢("النبي صلى اهللا عليه وسلم ربه آمنا      

فرقـت بـين الحـق      : "، فهي كما قال عمر رضي اهللا عنه       )٣(يكون ابتداء التاريخ منها   
لَـا يـزاُل    «:  النبي صلى اهللا عليه وسلم بمضي هذا األمر فقال         ، وقد اخبر  )٤("والباطل

، وقد اختلف اهـل العلـم فـي المـراد     )٥(»َأمر النَّاِس ماِضيا ما وِليهم اثْنَا عشَر رجلًا      
  .بهؤالء االثني عشر هل هم على التوالي ام متفرقين؟

عهد الوليد بـن يزيـد بـن عبـد          فيرى البيهقي رحمه اهللا تعالى انهم على التوالي الى          
، )٧(، ونقد ابن كثير رحمه اهللا تعالى هذا ورأى انهـم ليـسوا علـى التـوالي       )٦(الملك

وبالنظر الى روايات الحديث فان ما ذهب اليه البيهقي هو الصحيح؛ وبيـان ذلـك انـه        
، )٨(»كُلُّهم ِمن قُريشٍ  «: بجمع ألفاظ هذا الحديث نجد انهم وصفوا بعدة صفات ففي لفظ          

                                         
 كتـاب   فـي ومسلم، ]٧٠٨٤[ في كتاب الفتن باب كيف يكون األمر إذا لم تكن جماعة    البخاري تفق عليه،  م )١(

اإلمارة باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخـروج علـى الطاعـة             
  ].١٨٤٧[جماعة ومفارقة ال

  .٧/٢٦٨فتح الباري : انظر) ٢(
  .لسابقا: انظر) ٣(
  .٢/٣٨٨واه ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ األمم والملوك  ر)٤(
، والبخاري في كتاب ]١٨٢١ [باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش     متفق عليه، مسلم في كتاب اإلمارة       ) ٥(

  ].٧٢٢٢[األحكام 
  .٦/٥٢٠ة دالئل النبو: نظرا) ٦(
  .٩/٢٨٦ابن كثير، البداية والنهاية، : نظرا) ٧(
  .بق تخريجهس) ٨(



 

 )٦٩٧(

ِإن هذَا الَْأمر لَا ينْقَِضي حتَّـى  «: ، وفي لفظ)١(»لَا يزاُل الِْإسلَام عِزيزا مِنيعا  «: وفي لفظ 
، )٣(»ينْصرون علَى من نَـاوَأهم علَيـهِ      «: ، وفي لفظ  )٢(»يمِضي ِفيِهِم اثْنَا عشَر خَِليفَةً    

كُلُّهـم  «: ، وفي لفظ  )٤(»مةُ مستَِقيم َأمرها ظَاِهر علَى عدوها     لَا تَزاُل هِذِه الْأُ   «: وفي لفظ 
، واخبـر بوقـوع الهـرج    )٦(»لَا يزاُل النَّاس ِبخَيٍر«: ، وفي لفظ )٥(»تَجتَِمع علَيِه الُْأمةُ  

، فإذا جمعت هذه الصفات تجد انها تنطبق على الخلفاء الراشدين وعلى بعض             )٧(بعدهم
معاوية بن ابي سفيان وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك            : فاء بني امية وهم   خل

وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك                 
والوليد بن يزيد بن عبد الملك فهؤالء تنطبق عليهم الصفات الواردة في حـديث سـمرة           

م كعبد اهللا بن الزبير ويزيد بن معاوية وابنه معاوية ومروان           رضي اهللا عنهم، وما عداه    
بن الحكم فال ينطبق عليهم لعدم اجتماع االمة عليهم، واما الحسن بن علـي رضـي اهللا          
عنهما فإنه لم يتم له األمر وواليته تعتبر متممة لخالفة ابيه، واذا نظـرت فـي سـيرة                  

 وخُطب باسمهم في جميـع منـابر        هؤالء وجدت انهم تولوا على جميع ارض اإلسالم،       
بالد اإلسالم، وجيوشهم في االندلس وفي الصين وفي ارض الروم، وهذا الرأي ذهـب              

، ويؤكد صحة هذا الرأي ما روي عـن عبـد اهللا بـن عمـرو     )٨(اليه بعض اهل العلم 
، لَـن   )٩( والنِّقَـافُ  اثْنَا عشَر خَِليفَةً ِمن كَعِب بِن لَُؤي، ثُم النَّقَفُ        : "رضي اهللا عنهما قال   

، فهذا األثر يأخذ حكم المرفوع؛ ألن       )١٠("يجتَِمع َأمر النَّاِس علَى ِإماٍم حتَّى تَقُوم الساعةُ       

                                         
  .سبق تخريجه )١(
  .سبق تخريجه )٢(
  ].٦٦٦٣[، وابن حبان في صحيحه ]٢٠٩٢٦[واه اإلمام احمد في مسنده ر) ٣(
  ].٦٣٨٢[واه الطبراني في المعجم األوسط ر) ٤(
  ].٤٢٧٩[واه أبو داود ر) ٥(
  .]٢٠٩٢٤[د في مسنده رواه اإلمام احم )٦(
  ].٤٢٨١[واه أبو داود ر) ٧(
  . ١٣/٢١١، وفتح الباري ٨/٢٣٨منهاج السنة النبوية،  ،ابن تيمية: نظرا) ٨(
النهاية فـي  : انظر.  أي تهيج الفتن والحروب بعدهم ؛هشم الرأس :  والنقف ، أي القتل والقتال   :النقف والنقاف  )٩(

  ].نقف[ مادة ٥/١٠٩ غريب الحديث واألثر
عدة ما يذكر من الخلفاء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في هـذه               واه حماد بن نعيم في كتابه الفتن        ر) ١٠(

  ].٢٢٦ [األمة



– 

  )٦٩٨(

عبد اهللا رضي اهللا عنه ال يخبر بمثل هذا اال عن سماع، والواقع يشهد بـذلك فإنـه لـم      
  .تجتمع األمة بعدهم الى زماننا هذا

  :قسمة الى ثالث صفاتوهذه المرحلة من
نبوة ورحمة لمدة عشر سنوات، بداية من الهجرة الى وفاة النبي صلى اهللا عليـه               : أولها

  .وسلم في أول السنة الحادية عشرة
خالفة على منهاج النبوة، ومدتها ثالثون سنة؛ كما في حديث سـفينة رضـي اهللا    : ثانيها

ثُم قَاَل  » ِفي ُأمِتي ثَلَاثُون سنَةً ثُم يكُون ملْك      الِْخلَافَةُ  «: قال صلى اهللا عليه وسلم    : عنه قال 
َأمِسك، ِخلَافَةُ َأِبي بكٍْر وِخلَافَةُ عمر ِثنْتَا عشْرةَ سنَةً وِستَّةُ َأشْهٍر وِخلَافَةُ عثْمـان              : "سِفينَةُ

كَـان َأوَل   : فَمعاِويةُ؟ قَالَ : ي تَكِْملَةُ الثَّلَاِثين قُلْتُ   ِثنْتَا عشْرةَ سنَةً وِستَّةُ َأشْهٍر ثُم ِخلَافَةُ علِ       
  .)١("الْملُوِك
تَدور رحى الِْإسلَاِم ِبخَمٍس    «: ملك، ومدتها سبعون سنة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم        : ثالثها

        ي فَِإن ،ثَلَاِثينٍع وبس َأو ،ثَلَاِثينِستٍّ و َأو ،ثَلَاِثينو         ـملَه قُمي ِإنو ،لَكه قَد نِبيُل ملَكُوا، فَسه
، "ِسوى ما مـضى   : فَقَالُوا: "، وزاد الطبراني والخطابي   )٢(»ِدينُهم، يقُم لَهم سبِعين عاما    

، واذا حسبت المدة منذ ولي معاوية رضي اهللا عنه الخالفة سنة أربعـين        )٣(»نَعم«: قَاَل
ن ي وثمـان الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ست وعشرين ومائة وجدتها ست       الى ان قُتل ا   

سنة، واذا حذفت منها المدة التي بين يزيد بن معاوية سنة ستين الى ان استقرت الخالفة                
لعبدالملك بن مروان سنة ثالث وسبعين صفيت على ثالث وسبعين سنة فينطبق عليهـا              

                                         
] ٢٢٢٦[، والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء فـي الخالفـة      ]١٢٠٣[واه أبو داود الطيالسي في مسنده       ر) ١(

  ". صحيححديث: "، وقال محقق مسند أبي داود"حديث حسن: "وقال
، ]٤٢٥٤[، وأبو داود في كتاب الفتن او المالحم باب ذكر الفتن ودالئلها ]٣٧٣٠[واه اإلمام أحمد في مسنده ر) ٢(

  ".حديث حسن:" وقال محققو المسند
 وبحثت عنها فلم اجدها، واما بقيت الروايـات فكانـت   ١٣/٢١٣كر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري         ذ) ٣(

من السبع والثالثين ويمكن تفسيرها على الفتوحات العظيمة وانسياح الجيوش اإلسـالمية            تنص على ما بقي أي      
هـ واما ما بعـدها فكانـت       ٩٦هـ واستمرت الى وفاة الوليد بن عبد الملك عام          ١٢فإنها كانت بداية من العام      

  .لصالة والسالم سنة كما أخبر عليه ا٧٠هـ صفت لك ٧٣هـ الى ٦٤فتوحات يسيرة وإذا حذفت الفترة من سنة 



 

 )٦٩٩(

ي استقامته واستمراره في االعم االغلـب؛ ألنـه         الحديث السابق، والمراد بقيام دينهم أ     
  .)١(مكمل لدوران رحى اإلسالم حيث فسرت بذلك

وأفاد حديث سفينة رضي اهللا عنه السابق في لفظ ان الخلفاء والملوك اثنا عشر في هذه                 
  .)٢(»الِْخلَافَةُ ثَلَاثُون سنَةً، وساِئرهم ملوك، والخُلفاء والملوك اثْنا عشَر«المرحلة 

  .مرحلة الضعف: المطلب الثاني
بدأ الضعف بحدوث الفتنة بقتل عثمان رضي اهللا عنه حيث وقعت الفتنة العظيمة بالقتال              
الذي وقع بين األمة، ثم توحدت األمة عام الجماعة، ولكن كما قال الرسـول صـلى اهللا        

، )٣( بل فيه كدر   وهو الحقد وفساد القلب فليس هو بخير خالصا       » ِفيِه دخَن «: عليه وسلم 
فكانت األمة تتوحد سياسيا، ثم يقع بينها نزاع، لكن كانت الجماعة تتوحـد علـى إمـام             
واحد، حتى استحكم هذا الدخن واستقر في النفوس فقتل الوليد بن يزيد بن عبـد الملـك             

ـ ١٣٢فاضطربت األمور واستطاع بنو العباس القضاء على دولة بني امية في سنة               ـه
  :  ومظاهر الضعف هنا يتمثل في امرينوإقامت دولتهم،

لم تتوحد االمة بعدها على خليفة واحد حيث انفصلت األنـدلس بـدخول عبـد               : األول
ـ ١٣٨الرحمن الداخل إليها واستيالئه على إمارتها في سنة          ، وتـوالى انفـصال     )٤(ـه

 يملـك   أجزاء األمة سياسيا، فلم يعد يملك الخليفة العباسي اال بغداد وأصبح فقط اسما ال             
من تدبير أمور الخالفة شيئا، وتعدد الخلفاء في الزمن الواحد ففي االندلس فـي المائـة                

  .)٥(الخامسة وجد ستة انفس كلهم تسمى بالخالفة
، فـتم اقـصاء العـرب       )٦(تغير شعار الدولة تدريجيا من العربية الى الفارسية       : الثاني

خالفة التي على منهج النبـوة      وتحجيم دورهم، وهذا من النقص وسببه راجع الى ترك ال         

                                         
، ويوجد تفـسير غيـر مـا     ١١/٢٣٠عون المعبود شرح سنن ابي داود،        ،شمس الحق العظيم آبادي   : نظرا) ١(

  .ذكرته
، ونقل عن ابن أبي حاتم ترتيب هؤالء وانهم على التوالي لكن ذكر انهم ]٦٦٥٧[واه ابن حبان في صحيحه ر) ٢(

دخل فيهم يزيد بن معاوية وابنه معاوية ومروان بـن الحكـم      ينتهون بعمر بن عبد العزيز وهو مشكل هنا ألنه ا         
  .وهؤالء ال تنطبق عليهم الصفات الواردة في روايات حديث سمرة رضي اهللا عنه

  .١٣/٣٦فتح الباري : نظرا) ٣(
  .٢٢٧ ، التاريخ االندلسي،لحجيا: نظرا) ٤(
  .٣٤٧، التاريخ االندلسي، و١٣/٢١٢فتح الباري، : نظرا) ٥(
  .٧٧، أثر الفرس السياسي في العصر العباسي األول، علي العمرو :نظرا) ٦(



– 

  )٧٠٠(

واالنتقال الى الملكية وهذا من سنن اهللا في خلقه، وقد أشارت الى هذا المعنى رواية في                
كُنْتُ ِباليمِن، فَلَِقيتُ رجلَـيِن ِمـن       : " فعن جِريٍر رضي اهللا عنه قَالَ      )١(صحيح البخاري 

      عٍرو، فَجمذَا عِن، ذَا كَالٍَع، ومِل اليَأه          ،ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صسر نع مثُهدلْتُ ُأح
 ٍرو : فَقَاَل لَهمنْذُ ثَـالٍَث،      : ذُو عِلِه ملَى َأجع رم لَقَد ،اِحِبكِر صَأم ِمن الَِّذي تَذْكُر كَان لَِئن

، رِفع لَنَا ركْب ِمن ِقبِل المِدينَـِة فَـسَألْنَاهم،          وَأقْبالَ مِعي حتَّى ِإذَا كُنَّا ِفي بعِض الطَِّريقِ       
قُِبض رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، واستُخِْلفَ َأبو بكٍْر، والنَّـاس صـاِلحون،        : فَقَالُوا
 شَاء اللَّه، ورجعا ِإلَى اليمِن، فَـَأخْبرتُ        َأخِْبر صاِحبك َأنَّا قَد ِجْئنَا ولَعلَّنَا سنَعود ِإن       : فَقَاالَ

يا جِرير ِإن ِبـك     : َأفَالَ ِجْئتَ ِبِهم، فَلَما كَان بعد قَاَل ِلي ذُو عمٍرو         : َأبا بكٍْر ِبحِديِثِهم، قَالَ   
، لَن تَزالُوا ِبخَيٍر ما كُنْتُم ِإذَا هلَـك         ِإنَّكُم معشَر العربِ  : علَي كَرامةً، وِإنِّي مخِْبرك خَبرا    

َأِمير تََأمرتُم ِفي آخَر، فَِإذَا كَانَتْ ِبالسيِف كَـانُوا ملُوكًـا، يغْـضبون غَـضب الملُـوِك                 
، )٢(أي تشاورتم فاقمتم اميرا منكم عن رضـا       : ، ومعنى تأمرتم  "ويرضون ِرضا الملُوكِ  

بر به فانشغل العرب في القتال بينهم علـى الملـك وتخلـوا عـن مهمـتهم        فوقع ما اخ  
األساسية في نشر اإلسالم فأدال اهللا عليهم، وقد تنبه لهذا بعض امراء بنـي اميـة فـي               

  :خراسان وهو نصر بن سيار فقال
  الْغَضبَأِن اغْضبوا قَبَل َأن لَا ينْفَع ... َأبِلغْ رِبيعةَ ِفي مرٍو وِفي يمٍن 
 نَكُميب برالْح ونتُنِْشب الُكُما بم ...بغُي ْأِيكُمر نى عَل الِْحجَأه كََأن  

اطَ ِبكُمَأح ا قَدودع كُونتَتْرو   ... بسلَا حو لَا ِدين تََأشَّب نِمم  
 مِرفُهِفي النَّاِس نَع ِمثْلُكُم برلَا ... لَا عواونُِسب مه اٍل ِإنوم ِريحص  
 ِل ِديِنِهمَأص نَألُِني عسي كَان نم ...برالْع ِلكتَه َأن مِدينَه فَِإن  
  )٣(عِن النَِّبي ولَا جاءتْ ِبِه الْكُتُب... قَوم يقُولُون قَولًا ما سِمعتُ ِبِه 

، وبـدأت   )٤(»وعدتُم ِمن حيثُ بدْأتُم   «: ليه وسلم    ووقع ما أخبر عنه النبي صلى اهللا ع       
األمم تتداعى على هذه األمة، إلى أن وصلنا إلى زمننا هذا الذي ما بقيت فيـه امـة إال                 

                                         
  ].٤٣٥٩[ باب ذهاب جرير الى اليمن  المغازي في كتاب)١(
  .؛ أي كالم ذي عمرو، وذكر ان هذا ال يكون اال عن كتاب٨/٧٧فتح الباري : نظر ا)٢(
  .٤/٢٠٤الكامل في التاريخ،  ،ابن االثير: نظر ا)٣(
 وراجع في   ،]٢٨٩٦ [ ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب           الفتن باب  واه مسلم في كتاب    ر )٤(

  .١٨/٢٠، وشرح النووي على مسلم ٦/٣٢٩معنى الحديث دالئل النبوة للبيهقي 



 

 )٧٠١(

وثبت علينا، فأصبح دم المسلم ارخص دم، وماله منتهب، وعرضه منتهك على مـرأى              
نخوة وال همة، فـال حـول وال        ومسمع من إخوانه المسلمين، فال مجيب وال مجير وال          
يوِشـك اُألمـم َأن تَـداعى       «: قوة إال باهللا، فصدق علينا قول نبينا صلى اهللا عليه وسلم          

بْل َأنْـتُم   «: وِمن ِقلٍَّة نَحن يومِئٍذ، قَالَ    : ، فَقَاَل قَاِئلٌ  »علَيكُم كَما تَداعى اَألكَلَةُ ِإلَى قَصعِتها     
ِثير ولَِكنَّكُم غُثَاء كَغُثَاِء السيِل ولَينِْزعن اللَّه ِمن صدوِر عـدوكُم الْمهابـةَ ِمـنْكُم               يومِئٍذ كَ 

    نهالْو ِفى قُلُوِبكُم اللَّه قِْذفَنلَي؟، قَالَ     : ، فَقَاَل قَاِئلٌ  »ونها الْوموَل اللَِّه وسا را  «: ينْيالد بح
  :، فأصبحنا كما قال الحطيئة)١(»راِهيةُ الْموِتوكَ

  )٢(واقعد فإنَّك أنتَ الطَاعم الكاسي...              دع المكاِرم ال تَرحل لبغْيتها 
ومع هذا الضعف السياسي أصبحت الغربة في الدين أشد مع تعاقب الفتن سواء ما كـان    

  .منها في جانب الشهوة أو جانب الشبهة
  .مرحلة القوة المستقبلية: طلب الثالثالم

  :وعود اهللا لهذه األمة بالقوة نوعان
وهي النصوص الشرعية التي فيها وعد لهذه األمـة بالنـصر والتمكـين؛            : وعود عامة 
ِض كَمـا  وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي الَْأر   {: كقوله تعالى 

               ِفِهمِد خَـوعب ِمن ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَِّذي ار مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمقَب ِمن تَخْلَفَ الَِّذيناس
] ٥٥النـور  [}ونَأمنًا يعبدونَِني لَا يشِْركُون ِبي شَيًئا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَُأولَِئك هم الْفَاِسـقُ    

ِإنَّـا  {: وقولـه سـبحانه  ] ٤٧الـروم  [}وكَان حقا علَينَا نَصر الْمْؤِمِنين{: وقوله عز وجل  
         ادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر رـِد     ]٥١غافر  [}لَنَنْصبوعـن ع ،

: سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليـه وسـلم يقُـولُ          : اهللا عنه قَالَ  اللَِّه بِن مسعوٍد رضي     
»                رـْأملْيو تَّـِق اللَّـهفَلْي ِمـنْكُم ذَِلك كرَأد نفَم لَكُم فْتُوحمو ونِصيبمو ونورنْصم ِإنَّكُم

 م لَىع كَذَب نمنْكَِر وِن الْمع نْهلْيوِف ورعالنَّـارِ ِبالْم ِمن هدقْعْأ موتَبا فَلْيدمفهـذه  )٣(»تَع ،
وعود من اهللا ورسوله؛ ولن يخلف اهللا ورسـوله وعـدهما، وقـد تحقـق ألول األمـة        

                                         
 ، واإلمام أحمـد فـي مـسنده       ]٤٢٩٧[ في كتاب المالحم باب في تداعي األمم على اإلسالم           رواه أبو داود   )١(
  ".حسن لغيره: "مسندوقال محققو ال] ٨٧١٣[
  .٢/١٤٠، الكامل، لمبردا: نظر ا)٢(
، وقال ]٣٨٠١[، واإلمام أحمد في مسنده   "حديث حسن صحيح  : "وقال] ٢٢٥٧[ في كتاب الفتن     رواه الترمذي  )٣(

  ".إسناده حسن: "محققو المسند



– 

  )٧٠٢(

عهود اهللا في كتابه وسنة رسوله صـلى  "وسيتحقق ألخرها بإذن اهللا عز وجل؛ وذلك أن    
  .)١("اهللا عليه وسلم تنال آخر األمة كما نالت أولها

وهي النصوص الشرعية التي تخبر ان هذه االمة ستملك األرض، وعلى           : وعود خاصة 
عودة الخالفة الراشدة، وعلى فتح بعض البلدان التي لم تفتح بعد، فعن ثَوبان رضي اهللا                

ـ        «: قَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم      : عنه قَالَ  َأيفَر ضاَألر ى ِلـىوز اللَّـه تُ ِإن
، فتحقق هذا فلم تنقضي     )٢(»مشَاِرقَها ومغَاِربها وِإن ُأمِتى سيبلُغُ ملْكُها ما زِوى ِلى ِمنْها         

المائة سنة من الهجرة النبوية إال وقد بلغت جيوش اإلسالم مـشارق االرض ومغاربهـا    
            ادِد رضـي اهللا   في ذلك الزمان، وسيبلغ حكم اإلسالم أبعد من ذلك فعن الِْمقْدـوِن اَألسب

الَ يبقَى علَـى ظَهـِر اَألرِض   «: سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ   : عنه قال 
                  اللَّـه مهِعـزا يذُلِّ ذَِليٍل ِإم ِزيٍز َأوع الَِم ِبِعزةَ اِإلسكَِلم اللَّه خَلَهٍر ِإالَّ َأدبالَ وٍر ودتُ ميب 

، فهذا الحديث غير مقيد بشرق وال غـرب         )٣(»فَيجعلُهم ِمن َأهِلها َأو يِذلُّهم فَيِدينُون لَها      
تَكُون النُّبوةُ ِفيكُم ما شَـاء  «: وإنما كل بيت على وجه األرض وهذا لم يأت بعد، وحديث    

        ي َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم تَكُون َأن ـا          اللَّهم ِة فَتَكُونواِج النُّبلَى ِمنْهِخالَفَةٌ ع تَكُون ا ثُمهفَعر
              اللَّـه ا شَاءم كُونا فَياضلْكاً عم تَكُون ا ثُمهفَعري َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم تَكُون َأن اللَّه شَاء

 َأن ا ِإذَا شَاءهفَعري ثُم كُوني َأن  كُـوني َأن اللَّه ا شَاءم كُونةً فَيِريبلْكاً جم تَكُون ا ثُمهفَعري 
، فهذه بشارة بعـودة     )٤(»ثُم يرفَعها ِإذَا شَاء َأن يرفَعها ثُم تَكُون ِخالَفَةٌ علَى ِمنْهاِج نُبوةٍ           

لَو لَـم يبـقَ ِمـن       «: ؛ كحديث )٥(الخالفة التي على منهاج النبوة، وفي احاديث المهدي       

                                         
  .٢٨/٤٢٥بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  ا)١(
  ].٢٨٨٩[ بعضهم ببعض ةالك هذه األم في كتاب الفتن باب هرواه مسلم )٢(
إسـناده  : "وقـال محققـو المـسند   ] ٦٦٩٩[  في صحيحه وابن حبان ]٢٣٨١٤[ في مسنده    رواه اإلمام احمد   )٣(

  ".صحيح
  .بق تخريجهس) ٤(
  .٦٧٠موسوعة أحاديث الفتن واشراط الساعة : نظرا) ٥(



 

 )٧٠٣(

، وسـِئَل  )١(»الدهِر ِإلَّا يوم، لَبعثَ اللَّه رجلًا ِمن َأهِل بيِتي، يملَُؤها عدلًا كَما مِلَئتْ جورا            
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسلًا   : رَأو ِن تُفْتَحِدينَتَيالْم طَ: َأيـةُ؟ فَقَـاَل      قُسوِمير ةُ َأونِْطيِني
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسلًا   «: رَأو قَْل تُفْتَحِدينَةُ ِهرةَ  » مطَنِْطيِنيِني قُـسعوقـد   )٢(ي ،
  .فتحت القسطنطينية وبقيت روما

                                         
رجاله ثقات  : "وقال محققو المسند  ] ٧٧٣[ده  ، واإلمام احمد في مسن    ]٤٢٨٣[واه أبو داود في كتاب المهدي       ر) ١(

  ".رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فله حديث واحد عند البخاري مقروناً بغيره
هـذا  : "وقال ]٨٦٦٢[، والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والمالحم ]٦٦٤٥[واه االمام احمد في مسنده    ر) ٢(

  ".إسناده ضعيف: " وقال محققو المسند، ووافقه الذهبي،"حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه



– 

  )٧٠٤(

  .معالم تحقيق مستقبل األمة السياسي: المبحث الثالث
ه وسلم أخبر وهو الصادق األمين بأن اإلسالم ستكون له الكلمة فـي            النبي صلى اهللا علي   

األرض بحيث يدين لها الناس، وان الخالفة التي على منهاج النبوة ستعود، وال شـك أن   
هذا الوعد البد أن يكون جاريا على السنن الكونية؛ فنبينا محمد صلى اهللا عليـه وسـلم                 

، فعـن   )١( ودعوته وفق الـسنن الكونيـة      وهو افضل الخلق وسيد المرسلين كان جهاده      
كُنْتُ ِفي الْوفِْد الَِّذين َأتَوا رسوَل اللَّـِه صـلَّى اللَّـه    : َأوِس بِن حذَيفَةَ رضي اهللا عنه قَالَ     

 ِإلَينَا بين بيوِتـِه     علَيِه وسلَّم َأسلَموا ِمن ثَِقيٍف ِمن بِني ماِلٍك َأنْزلَنَا ِفي قُبٍة لَه فَكَان يخْتَِلفُ             
وبين الْمسِجِد فَِإذَا صلَّى الِْعشَاء الْآِخرةَ انْصرفَ ِإلَينَا فَلَا يبرح يحدثُنَا ويـشْتَِكي قُريـشًا               

عِفين فَلَما خَرجنَا ِإلَـى  لَا سواء كُنَّا ِبمكَّةَ مستَذَلِّين َأو مستَض      «: ويشْتَِكي َأهَل مكَّةَ ثُم يقُولُ    
 ولما أصاب أصحابه القتل في معركة أحـد        )٢(،»الْمِدينَِة كَانَتْ ِسجاُل الْحرِب علَينَا ولَنَا     

َأولَما َأصابتْكُم مِصيبةٌ قَد    {: أنى هذا؟ فكان الجواب من اهللا تعالى      : تعجبوا من ذلك فقالوا   
آل [} تُم َأنَّى هذَا قُْل هو ِمن ِعنِْد َأنْفُِسكُم ِإن اللَّه علَى كُـلِّ شَـيٍء قَـِدير                َأصبتُم ِمثْلَيها قُلْ  

فما اصابنا فمنا، فواقعنا مؤلم والبد من تغييره، واهللا عز وجل قد جعـل              ] ١٦٥عمران  
لكل شيء سببا، فعلى المصلحين الموقنين بهذا الوعد العمل على تحقيق هـذه األسـباب      

لبها، وهذا يبين العالقة بين االستشراف وسن األنظمة، فاألمم انما ترتقـي بنظرتهـا              وج
                                         

ومن هـذا   : " حيث يقول  ١٥٩هـ  ١٣٩٨ة ابن خلدون دار الباز للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة           مقدم :انظر) ١(
الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين        

 على أهل الجور من األمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه واألمر بالمعروف رجاء في             يذهبون إلى القيام  
الثواب عليه من اهللا فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلـك للمهالـك                  

 ذلك عليهم وإنما أمر به حيث       وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين ألن اهللا سبحانه لم يكتب            
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فـإن لـم              «: تكون القدرة عليه قال صلى اهللا عليه وسلم       

وأحوال الملوك والدول راسخة قوية ال يزحزحها ويهدم بناءها إال المطالبة القوية التي من ورائها          » يستطع فبقلبه 
 وهكذا كان حال األنبياء عليهم الصالة والسالم في دعوتهم إلى اهللا بالعشائر           ، كما قدمناه  عصبية القبائل والعشائر  

، "والعصائب وهم المؤيدون من اهللا بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى األمور على مستقر العادة واهللا حكيم عليم
 وما ٧"  ودورها في استشراف المستقبلالسنن اإللهية في القرآن الكريم: "وانظر في خصائص السنن الكونية بحث

  .بعدها
وابن ماجـه  ] ١٣٩٣[وأبو داود في كتاب الصالة باب تحزيب القرآن] ١٦١٦٦[رواه اإلمام أحمد في مسنده       )٢(

وضعفه األلباني في ضعيف سنن أبي ] ١٣٤٥[في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب في كم يستحب يختم القرآن
  .ه محققو مسند اإلمام أحمد، وضعف إسناد١٣٥داود 



 

 )٧٠٥(

المستقبلية المبنية على النظرة الحالية، فالمستـشرف بنـاء علـى المعطيـات الحاليـة               
يستشرف ان مستقبل االمة يكون كذا، فإن كان هذا االستشراف للمستقبل سـلبيا وضـع         

هذه السلبيات وتحقيق اإليجابيات، وال شك ان واقعنا يـدل          المعالم التي تعين على تالفي      
على ان مستقبلنا ان ظللننا على هذه الوضعية سيكون مظلما، وفائدة هذه المعـالم انهـا                
تعين واضع األنظمة على تحقيق ما يريده الشرع من جلب المـصالح وتحقيقهـا بقـدر          

عدة فقهية كلية، الـشريعة قائمـة       اإلمكان، ودرء المفاسد وتقليلها بقدر اإلمكان، وهذه قا       
، فيوضع للناس القـدر     )٢("تُحدثُ ِللنَّاِس َأقِْضيةٌ ِبقَدِر ما َأحدثُوا ِمن الْفُجورِ       "، و )١(عليها

، )٣(الكافي الذي ييسر امورهم ويرفع عنهم الحرج ويحقق المطلوب من وضع االنظمة           
اية المستشرفة، والمـنظم يعمـل      فالمستشرف يرسم المعالم، ويضع األهداف لتحقيق الغ      

  .)٤(على تحقيق هذه األهداف وصوال للغاية المقصودة
والبد من أخذ العبرة من الماضي، فماض األمة مر بمراحل قوة وضعف، ودراسة هـذه   
المراحل مهمة في استخالص أسباب القوة ومسببات الضعف، فاهللا عز وجل انما قـص              

فإن لم نعتبر بها ونستخلص منها المعـالم التـي         علينا قصص من قبلنا لتكون عبرة لنا،        
تعيننا لتحقيق مستقبلنا الموعود به فال فائدة إذاً من سردها، فصالح هذه األمة في آخـر                
زمانها لن يكون إال بما صلحت عليه في أول زمانها، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر               

، وقـال تعـالى   ]١١١يوسف  [} لُِّأوِلي اَأللْبابِ لَقَد كَان ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ    {األمم بأوائلها   
قَد كَان لَكُم آيةٌ ِفي ِفَئتَيِن الْتَقَتَا ِفَئةٌ تُقَاِتُل ِفي سِبيِل اللَّـِه وُأخْـرى    {: في قصة معركة بدر   

اء ِإن ِفي ذَِلك لَِعبـرةً ِلـُأوِلي        كَاِفرةٌ يرونَهم ِمثْلَيِهم رْأي الْعيِن واللَّه يَؤيد ِبنَصِرِه من يشَ         

                                         
القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابـن تيميـة جمعـا           : نظر في هذه القاعدة معناها وادلتها     ا )١(

  .١/١٣٩ودراسة لعبد السالم الحصين 
، لكن  لم أجد هذه المقولة مسندة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا تعالى بحسب المراجع التي رجعت إليها                 ) ٢(

، المقـدمات الممهـدات،    ابن رشد:انظر. هذه المقولة موجودة في كتب الفقهاء وغيرهم منسوبة إليه وإلى غيره        
، ٢/٥٥٦الطرق الحكمية،  ،ابن القيم، و١٧٧، معين الحكام، لطرابلسي، وا١٢/١٢٢، الذخيرة، لقرافي، وا٢/٣٠٩

  ...".تحدث للناس اقضية: "نظمة بناء على قولهوعبد العزيز بن سطام، سياسة عمر بن عبد العزيز في سن األ
تحـدث للنـاس    : "عبد العزيز بن سطام، سياسة عمر بن عبد العزيز في سن األنظمة بناء على قوله              : انظر )٣(

  ...".اقضية
  .اإلصالح واألخالق، الصالبي: انظر )٤(



– 

  )٧٠٦(

 فأمرنا عز وجل ان نعتبر بأحوال المتقدمين علينا مـن هـذه            ]١٣آل عمران   [} الَْأبصاِر
  .)١(األمة، وممن قبلنا من األمم

ومن هذا المنطلق ستكون أربعة معالم يمكن وضع الخطوط العريضة لها والتـي تعـين         
ظمة التي تساعد على تحقيق الغاية المقصودة؛ فيكـون  المنظم من خاللها على وضع األن  

  :هذا المبحث في أربعة مطالب
  .رفع الظلم: المطلب األول

ِإن اللَّه لَا يظِْلم النَّاس شَيًئا ولَِكـن        {هذا أول المعالم واهمها فاهللا عز وجل ال يظلم الناس           
  ونظِْلمي مهَأنْفُس انما يظلم نفسه سواء في عالقته مع ربـه، او           فالعبد] ٤٤يونس  [} النَّاس 

مع اآلخرين، وبالظلم في هاتين العالقتين يكون الهالك؛ فاألمم السابقة اهلكهـا اهللا عـز             
وجل بسبب الشرك، وهذا من ظلم الناس ألنفسهم في عالقتهم مع ربهم، واهلكها بـسبب        

لكيل والميزان، ووقع   ظلمها لآلخرين؛ كما في قصة قوم شعيب عليه السالم في بخسهم ا           
من هذه األمة ظلم فاستحقت بها بعض الهالك؛ وذلك ان اهللا عز وجل اختص هذه االمة                

               ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسِإنِّـي  «: بأنه ال يهلكها عامة كما في األمم السابقة قَاَل ر
       نٍَة عا ِبسِلكَههلَا ي ِتي َأني ِلُأمبَألْتُ رس          ،ى َأنْفُـِسِهمِسو ا ِمنودع ِهملَيلِّطَ عسلَا ي َأنٍة، وام

يا محمد ِإنِّي ِإذَا قَضيتُ قَضاء فَِإنَّه لَـا يـرد، وِإنِّـي             : فَيستَِبيح بيضتَهم، وِإن ربي قَالَ    
وما َأصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبمـا      {: ، قال تعالى  )٢(» عامةٍ َأعطَيتُك ِلُأمِتك َأن لَا ُأهِلكَهم ِبسنَةٍ     

فما اصاب الصحابة رضي اهللا عنهم يـوم  ] ٣٠الشورى [} كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيرٍ  
أحد فبما كسبت أيديهم وهلم جرا، وما اصابنا من فتنة التتار فبسبب اعتـدائنا وابتـدائنا                

 تأخر صالح الدين رحمه اهللا في تحرير بيت المقدس وعدم اسـتطاعته             ، وما )٣(بالظلم

                                         
  .٢٨/٤٢٦مجموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر )١(
  ].٢٨٨٩[باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض  رواه مسلم في كتاب الفتن )٢(
نكيز خـان  جكان  : "٣/٢٠ )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار  (بن بطوطة في كتابه   اذكر   )٣(

 بأرض الخطا، وكان له كرم نفس وقوة وبسطة في الجسم، وكان يجمع الناس ويطعمهم، ثم صـارت لـه                   احداد
ى بلده وقوي واشتدت شوكته واستفحل أمره فغلب على ملك الخطا، ثم على جماعة فقدموه على أنفسهم، وغلب عل

وكان جالل الدين سنجر بن خوارزم شاه ، ر والمالقغملك الصين، وعظمت جيوشه وتغلب على بالد الختن وكاش  
ن نكيز وأحجم عنه ولم يتعرض له فاتفق أجملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر له قوة عظيمة وشوكة، فهابه 

نكيز تجارا بأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة أطرار بضم الهمزة، وهي آخـر            جبعث  
      =فعل في أمـرهم فكتـب إليـه يـأمره أن      عمالة جالل الدين، فبعث إليه عامله عليها معلما بذلك واستأذنه ما ي           



 

 )٧٠٧(

تحرير بقية ساحل الشام اال بسبب ظلم المسلمين في ذلك الوقت وعـدل اعـدائهم مـن                
اهللا ينصر الدولـة    : "، فعاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى        )١(النصارى

، فبالعدل تعمـر    )٢("المة وإن كانت مؤمنة   العادلة وإن كانت كافرة وال ينصر الدولة الظ       

                                                                                                     
م لما أراد اهللا تعالى من شقاء أهل بالد المـشرق          يأخذ أموالهم ويمثل بهم، ويقطع أعضاءهم ويردهم إلى بالده        =

نكيز بنفسه في عساكر ال تحصى كثرة برسم غزو جومحنتهم رأيا فائال وتدبيرا سيئا مشئوما، فلما فعل ذلك تجهز 
وآل األمر إلـى أن  ، وأتى جالل الدين بنفسه لمحاربته فكانت بينهم وقائع ال يعلم في اإلسالم مثلها   ...بالد اإلسالم 

وانتهى أمر التتر حتى دخلوا حضرة      ... وعبر النهر  ،نكيز ما وراء النهر وخرب بخارى وسمرقند وترمذ       جلك  تم
الكامل في التاريخ : ، وانظر"اإلسالم ودار الخالفة بغداد بالسيف وذبحوا الخليفة المستعصم باهللا العباسي رحمه اهللا

٩/٣٢٩.  
 حيـث   ١/٢٧٥) رحلة ابن جبير  ( ه اهللا تعالى في كتابه     ذكر ذلك شاهد من ذلك العصر وهو ابن جبير رحم          )١(

ورحلنا من تبنين، دمرها : "وصف حال بالد الشام بشقيها الواقع في ملك النصارى والواقع في ملك المسلمين فقال
اهللا، سحر يوم االثنين، وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة، سكانها كلها مسلمون، وهم مع االفرنج                

لة ترفيه، نعوذ باهللا من الفتنة، وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس                   على حا 
 أيـضا، دينار وخمسة قراريط وال يعترضونهم في غير ذلك، ولهم على ثمر الشجر ضـريبة خفيفـة يؤدونهـا       

بساحل الشام على هذه الـسبيل،   وكل ما بأيدي االفرنج من المدن ،متروكة لهم  ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالهم   
رساتيقهم كلها للمسلمين، وهي القرى والضياع، وقد اشربت الفتنة قلوب اكثرهم لما يبصرون عليه اخوانهم من                

 وهذه من الفجائع الطارئة علـى       ،أهل الرساتيق المسلمين وعمالهم، النهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق          
مي جور صنفه المالك له، ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من االفرنج،             أن يشتكي الصنف االسال   : المسلمين

ِإن ِهـي ِإلَّـا   {:  اهللا المشتكى من هذه الحال، وحسبنا تعزية وتسلية ما جاء في الكتاب العزيز       فإلىويأنس بعدله،   
     تَشَاء نِدي متَهو تَشَاء نا متُِضلُّ ِبه ر شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى سبب هزيمـة  ، وذك"]١٥٥األعراف [} ِفتْنَتُك

:  وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضـحة : "المسلمين من التتر في عهده فقال     
من فساد النيات والفخر والخيالء والظلم والفواحش واإلعراض عن حكم الكتاب والسنة وعن المحافظـة علـى                 

 وينظر ٢٨/٤٣١، فتاوى شيخ اإلسالم  "ر من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم      فرائض اهللا والبغي على كثي    
بقية ما ذكره حيث عقد مقارنة لحال المسلمين في زمنه وحال المسلمين في غزوة األحزاب وهي مقارنة تستحق                

  .القراءة بتأمل واستنتاج قواعد منها مهمة يسترشد بها الداعي في تغيير الواقع
 وبحثت عنه في المصادر المتوفرة عندي فلـم  ٢٨/٦٣شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى         ذكر ذلك    )٢(

  .اجده



– 

  )٧٠٨(

، فاهللا عز وجل يؤخر نـصر المـسلمين         )١(األرض فمن خرب األرض فقد ظلم غيره      
  .)٢(بسبب الظلم الواقع منهم، ولئن في نصرهم مع هذا الظلم فساد للدين والدنيا

وإذا نظرت الى واقع المسلمين في هذا الزمن رأيت الظلم ضاربا بأطنابـه فـي هـذين        
شقين، فالبد أوال من رفع الظلم عن النفس البشرية؛ وذلك بتحريرها من كـل شـبهة                ال

شرك في ألوهية أو ربوبية قد تؤثر على هذا الوجدان فتخضعه لمخلوق من عبـاد اهللا؛                
وإن كان نبيا أو رسوال؛ فإنه عبد من عباد اهللا ال إله، فمجاوزة الحد في التعظـيم هـو                   

ه هللا إلى عبادة مخلوق مثله، فعندنا غلو في األحيـاء أو            الذي يحول المخلوق من عبوديت    
، ولهـذا  )٣(األموات بتعظيم القبور والبناء عليها وهو غلو مذموم يفضي إلـى الـشرك       

حرص اإلسالم على سد هذا الطريق فمنع مجاوزة الحد في تعظـيم الـصالحين؛ قـال                
قُْل ِإنَّما َأدعو ربي وال ُأشِْرك ِبـِه        {] ١٢٨آل عمران   [} لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء    {: تعالى

َأحداً قُْل ِإنِّي ال َأمِلك لَكُم ضراً وال رشَداً قُْل ِإنِّي لَن يِجيرِني ِمن اللَِّه َأحد ولَن َأِجد ِمـن                    
اد َأن يهِلك الْمِسيح ابـن  قُْل فَمن يمِلك ِمن اللَِّه شَيئاً ِإن َأر      {] ٢٢-٢٠الجن  [} دوِنِه ملْتَحداً 

فالمقصود بهذا نبيين كريمين من أولي      ] ١٧المائدة  [} مريم وُأمه ومن ِفي اَألرِض جِميعاً     
العزم نبينا محمد وعيسى عليهما الصالة والصالة فهما ليس لهما من األمر شـيء، وال               

كيف بمن هو دونهما؛ فـاعتبروا  يملكان ضرا وال رشدا، وال يملكان من أمرهما شيء؛ ف     
واتخاذها مساجد؛ بالصالة عنـدها؛     ) ٤(، ونهى عن البناء على القبور     !يا أولي األبصار  

                                         
 فأدب الشريعة ما أدى     ،أدب شريعة وأدب سياسة   : األدب أدبان : "١٦٨، أدب الدنيا والدين،     لماورديا:  انظر )١(

المة السلطان، وعمارة البلدان؛ ألن  وكالهما يرجع إلى العدل الذي به س،الفرض، وأدب السياسة ما عمر األرض
  ".من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب األرض فقد ظلم غيره

  .٢٨/٤٣٢مجموع فتاوى شيخ اإلسالم :  انظر)٢(
  .٣٢٨ابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد اهللا، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، : نظرا )٣(
وأحب أن " :١/٣١٦ ، األم،إلمام الشافعيا : التي اتفق الفقهاء على منعه، انظر  لبناء على القبور من المسائل    ا) ٤(

ال يبنى وال يجصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيالء وليس الموت موضع واحد منهما ولم أر قبـور المهـاجرين    
 لكاسـاني ا، و "وقد رأيت من الوالة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك              ...واألنصار مجصصة 

ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبـر وأن يعلـم              " :١/٣٢٠ ، بدائع الصنائع  الحنفي،
وال يرفع القبر إال بقدر شبر " :١/٢٧١ ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،، وابن شاس المالكي"بعالمة

ويكره تجصيص القبر والبناء عليه كقبة      " :١/٣٦٤ ، المحتاج  مغني ،لخطيب الشافعي ا، و "وال يجصص وال يطين   
وسن رفعه قدر شبر وكره " :١/١١٦ ، منتهى اإلرادات،لفتوحي الحنبليا، و"أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم

=       الروضـة النديـة شـرح الـدرر     ،، وصـديق خـان  "فوقه وزيادة ترابه وتزويقه وتخليقه ونحوه وتجصيصه     



 

 )٧٠٩(

َأالَّ َأبعثُك علَى   : قَاَل ِلى عِلى بن َأِبى طَاِلٍب رضي اهللا عنه        : فعن َأِبى الْهياِج اَألسِدى قَالَ    
للَِّه صلى اهللا عليه وسلم َأن الَ تَدع ِتمثَاالً ِإالَّ طَمـستَه والَ قَبـرا               ما بعثَِنى علَيِه رسوُل ا    

  تَهيوشِْرفًا ِإالَّ سصلى اهللا عليه وسلم    )١(م وقَاَل النَِّبى ، :»   ـوراتَّخَـذُوا قُب ودهالْي اللَّه نلَع
 اِجدسم اِئِهمهللا عنه لرستم لما سأله عـن سـبب         ، وقال ربعي بن عامر رضي ا      )٢(»َأنِْبي

اُهللا ابتَعثَنَا، واُهللا جاء ِبنَا ِلنُخِْرج من شَاء ِمن ِعبادِة الِْعباِد ِإلَى ِعبادِة اِهللا، وِمـن                : "مجيئهم
ذه العقيـدة   ، وبتحقيق ه  )٣("ِضيِق الدنْيا ِإلَى سعِتها، وِمن جوِر اَألدياِن ِإلَى عدِل اِإلسالَمِ         

تنتفي الوسائط بين اهللا وعباده جميعا فال كهانة وال وساطة بل يتصل كـل فـرد صـلة             
مباشرة بخالقه، فيتصل الضعيف الفاني بالقوي البـاقي، فيـستمد منـه القـوة والعـزة            

، فبـذلك   )٤(والشجاعة، ويشعر برحمة اهللا وعنايته وعطفه، فيشتد إيمانه وتقوى معنويته         
َأن تَعبد اللَّه كََأنَّك تَراه فَـِإن لَـم         «ى مراتب اإلسالم؛ وهو اإلحسان      يصل العبد إلى أعل   
   اكري فَِإنَّه اهتَر والوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى تجرد تعلق القلب مـن            )٥(»تَكُن ،

كل مخلوق فال يكون تعلقه إال باهللا بحيث يصرف كل أنواع العبادة هللا، وأن يكون ذكره                
 عز وجل في أعلى المقامات، فبذكر اهللا يطمئن القلب وبه تكون الراحة وإليه المفزع               هللا

الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه الْعِظـيم الْحِلـيم الَ   «: فقد كان نبينا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر قال   
         ِإالَّ اللَّه ِظيِم الَ ِإلَهِش الْعرالْع بر ِإالَّ اللَّه ِش       ِإلَهرالْع برِض واَألر براِت وومالس بر 

                                                                                                     
فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهـو مـن             ...وال يرفع القبر زيادة على شبر     " :١/٢٦٦ ،البهية=

، "منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي وصالح وطالح                
ان في عهده صلى اهللا عليه الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر هي ما ك" :١٤٧ ، عمارة القبور،لمعلمي الشافعياو

وال كانت توضع أسـتار  ...وسلم وقد علم أنه لم يكن يبنى على القبور بناء واسع وال يبنى بناء لتجعل القبور فيه              
على القبور وال تنصب عليها الرايات وغير ذلك فالهيئة المشروعة عدم هذه األشياء فهذه األشياء ونحوها بدعـة   

  .٦٦ ،كه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب الفوا،، وابن معمر"ضاللة
  ].٩٦٩[ رواه مسلم في كتاب الجنائز باب األمر بتسوية القبر )١(
، ومسلم في كتاب ]١٣٣٠[تفق عليه، البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور م) ٢(

  ].٥٢٩[ر واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبو
  .٣/٥٢٠  األمم والملوكتاريخ )٣(
  .٨٨قطب، العدالة االجتماعية، : نظرا) ٤(
تفق عليه، البخاري في كتاب اإليمان باب سؤال جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن اإليمان واإلسـالم                  م) ٥(

م في كتاب اإليمان باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإليمـان            ، ومسل ]٥٠[واإلحسان وعلم الساعة    
  ].١٠[بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعالى 



– 

  )٧١٠(

، فااللتزام بهـذه األمـور مـن الـضرورات،          )٢(، وكان يفزع إلى الصالة    )١(»الْكَِريِم
وال {: وحاجة الجسم لها مثل حاجته إلى األكل والشرب بل أعظم؛ وتدبر قولـه تعـالى              

}  هو كُلُّ شَيٍء هاِلك ِإالَّ وجهه لَه الْحكْم وِإلَيِه تُرجعـون           تَدع مع اللَِّه ِإلَهاً آخَر ال ِإلَه ِإالَّ       
 فنهى عن دعاء غير اهللا؛ والسبب انه ال إله مستحق العبادة إال اهللا عـز                ]٨٨القصص  [

وجل، وبيان استحقاقه لها أن كل شيء يهلك إال هو سبحانه فلماذا ندعوا الهالـك ونـدع    
لحكم فال يطلب الحكم من غيره، وأخيرا الرجوع إليه سبحانه؛ فلمـاذا            الباقي؟، وأن له ا   

  .نطلب وندعو غيره والكل رجوعه إليه سبحانه
واذا تحقق هذا تحقق المقصود الثاني وهو رفع الظلم الواقع فيما بيننا وبين غيرنا حتـى                

ِإلَى من اْئتَمنَك، ولَـا     َأد الَْأمانَةَ   «: وان كانوا من األعداء قال النبي صلى اهللا عليه وسلم         
  خَانَك نم وأوصى عمر رضي اهللا عنه سعد بن ابي وقاص رضي اهللا عنـه       )٣(»تَخُن ،

الوفاء الوفاء؛ فإن الخطأ بالوفـاء بقيـة، وان الخطـأ بالغـدر             : "بالعدل مع اعدائه فقال   
  .)٤("الهلكة، وفيها وهنك وقوة عدوكم، وذهاب ريحكم، وإقبال ريحهم

  .نصر الدين: الثانيالمطلب 
: اهللا عز وجل يأتي بالنصر إذا نحن نصرنا دينه في أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا؛ قال تعالى              

}         كُمامتْ َأقْدثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنُوا ِإن تَنصآم ا الَِّذينها َأيفمتـى قمنـا     ]٧: محمد[} ي ،
؛ فعـن ابـِن     إذن اهللا النصر وملكنـا األرض     بهذا الدين وحققنا كلمة التوحيد تحقق لنا ب       

مِرض َأبو طَاِلٍب فَجاءتْه قُريشٌ وجاءه النَِّبـى صـلى اهللا           : عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ    
يـد  ِإنِّى ُأِر«: يا ابن َأِخى ما تُِريد ِمن قَوِمك، قَاَل: عليه وسلم وشَكَوه ِإلَى َأِبى طَاِلٍب فَقَالَ     

كَِلمةً واِحـدةً،   : ، قَالَ »ِمنْهم كَِلمةً واِحدةً تَِدين لَهم ِبها الْعرب وتَُؤدى ِإلَيِهم الْعجم الِْجزيةَ          

                                         
 في كتاب الذكر والـدعاء      ومسلم ،]٦٣٤٥[البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب         متفق عليه،   ) ١(

  ].٢٧٣٠[باب دعاء الكرب 
 رواه أبو داود في كتاب .كَان النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا حزبه َأمر صلَّى   : اَل قَ  رضي اهللا عنه   عن حذَيفَةَ  )٢(

  ].١٣١٩[الصالة باب وقت قيام النبي صلى اهللا عليه وسلم من الليل 
، "حديث حسن غريـب   : "وقال] ١٢٦٤[، والترمذي في كتاب البيوع      ]١٥٤٢٤[ رواه اإلمام احمد في مسنده       )٣(

  ".حسن لغيره: "ققو المسندوقال مح
  .٣/٤٩٢تاريخ األمم والملوك :  انظر)٤(



 

 )٧١١(

، فيجب على األمة االلتـزام      )١(»يا عم قُولُوا الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه      «: قَاَل. »كَِلمةً واِحدةً « : قَاَل
قوال وعمال بكل جزئياته؛ وقد عاب اهللا عز وجل علـى مـن يـؤمن بـبعض       باإلسالم  

َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض فَما جـزاء    {الكتاب ويكفر ببعض وبين حكمهم      
           ِة يامالِْقي مويا ونْياِة الديِفي الْح يِإالَّ ِخز ِمنكُم ُل ذَِلكفْعن يـا      ممذَاِب والْع ِإلَى َأشَد وندر

لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ٨٥البقرة [} اللَّه[.  
فالنقص الذي حصل لألمة سياسيا يرجع في المقام األول إلى الـنقص الحاصـل لـدى                

، ويؤكد هذا أن األحاديث التي تكلمت عن ضعف األمة سياسيا           )٢(الناس في أمور دينهم   
حتَّـى ِإذَا   «،  )٣(»حب الدنْيا وكَراِهيةُ الْموتِ   «: ين لدى أفراد األمة   تربط ذلك بنقص الد   

، فهـذه   )٤(»رَأيتَ شُحا مطَاعا وهوى متَّبعا ودنْيا مْؤثَرةً وِإعجاب كُلِّ ِذى رْأٍى ِبرْأِيـهِ            
ِإذَا «: هللا عليه وسلم  الصفات الذميمة موجودة في أفراد األمة، ويضاف إليها قوله صلى ا          

              ذُال كُملَـيع لَّطَ اللَّهس ادالِْجه كْتُمتَرِع ورِبالز ِضيتُمرقَِر والْب َأذْنَاب َأخَذْتُمِبالِْعينَِة و تُمعايتَب
     وا ِإلَى ِديِنكُمِجعتَّى تَرح هنِْزعفهذه األمور مانعـة للهمـة المطلوبـة للرقـي          )٥(»الَ ي ، 

والوصول إلى أعلى القمم، وقد اخبر النبي صلى اهللا عليه وسـلم عـن نقـض عـرى               
تْ عروةٌ تَـشَبثَ النَّـاس      لَينْقَضن عرى الِْإسلَاِم عروةً عروةً فَكُلَّما انْتَقَض      «: اإلسالم فقال 

وال يكون هذا إال مع قلة الخيـر        "،  )٦(»ِبالَِّتي تَِليها وَأولُهن نَقْضا الْحكْم وآِخرهن الصلَاةُ      
، وهذا االنتقاض أمر مـشاهد علـى مـستوى الدولـة            )٧("وتكاثر الشر شيئا بعد شيء    

                                         
، واإلمام  "حديث حسن صحيح  : "وقال] ٣٢٣٢) [ص(واه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة          ر) ١(

، وقال الشيخ أحمد شاكر ]١١٣٧٢) [ص(، والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير سورة ]٢٠٠٨[أحمد في مسنده 
ضعيف : "٤٠٩ في ضعيف سنن الترمذي      ي، وقال األلبان  "إسناده صحيح ]: "٢٠٠٨[قيقه لمسند اإلمام أحمد     في تح 
  ". إسناده ضعيف: "، وقال محققو المسند"اإلسناد

  .٣٥/٢٠مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، : نظرا) ٢(
  .بق تخريجهس) ٣(
ترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومـن        ، وال ]٤٣٤١[رواه أبو داود في كتاب المالحم باب األمر والنهي           )٤(

  ".حديث حسن غريب: "وقال] ٣٠٥٨[سورة المائدة 
، واإلمام احمـد فـي مـسنده    ]٣٤٥٤[واه أبو داود في كتاب البيوع واإلجارات باب في النهي عن العينة      ر) ٥(
  ".إسناده ضعيف: "وقال محققو المسند] ٤٨٢٥[
اإلسناد كلـه   : "وقال] ٧٠٢٢[لحاكم في المستدرك كتاب االحكام      ، وا ]١٨٠٣٩[واه اإلمام أحمد في مسنده      ر) ٦(

  ".حسن لغيره: "، ولم يوافقه الذهبي، وقال محققو المسند"صحيح ولم يخرجاه
  .١/٩٧ الموافقات في أصول الشريعة، )٧(



– 

  )٧١٢(

ألمة تتسلط عليها الوالة؛ فكمـا تكونـوا        ، فمع هذا الضعف في الدين لدى ا       )١(واألفراد
                   } وكَذَِلك نُولِّي بعض الظَّـاِلِمين بعـضاً ِبمـا كَـانُواْ يكْـِسبون            {:يول عليكم؛ قال تعالى   

  .]١٢٩األنعام [
ومن األمور التي تعيد الناس الى دينهم أمرهم باالتباع وعدم االبتداع؛ فاهللا عـز وجـل                

قُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللَّه فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِْفر لَكُـم ذُنُـوبكُم             {: تباع نبيه فقال  أمر با 
  ِحيمر غَفُور اللَّهوحذر نبيه صلى اهللا عليه وسلم من االبتـداع فكـان            ]٣آل عمران   [} و 

يِث ِكتَاب اللَِّه وخَير الْهدى هدى محمـٍد وشَـر          َأما بعد فَِإن خَير الْحدِ    «: يقول في خطبه  
، فطريق العودة إلى عزة المـسلمين ورفعـتهم         )٢(»اُألموِر محدثَاتُها وكُلُّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ    

قَـد  «: البد أن يكون مبدأه ومعاده كتاب اهللا؛ وذلك ان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقـول         
، فالكتـاب والـسنة   )٣(»ى الْبيضاِء لَيلُها كَنَهاِرها لَا يِزيغُ عنْها بعِدي ِإلَّا هاِلك   تَركْتُكُم علَ 

  .هما المنهج الذي يجب على األمة ان تلتزمه إذا ارادت تحقيق مستقبلها السياسي
ومن األمور التي تعين على معالجة نقص الدين معرفة الواقع بمعرفة أساليب الجاهليـة              

فمهم جدا معرفـة خطـط األعـداء وكيـف         معاصرة؛ وذلك أن هذه الجاهلية مرض،     ال
يديرون أمورهم في المنطقة؛ وذلك حتى ال تخطف ثمار الجهـاد والتـضحية والبـذل،             
وهذا ال يمكن ان يتحقق إال بمعرفة أساليب أعدائنا وعدم االغترار بما يتـشدقون بـه،                

نما تُنْقَض عرى اإلسالم عروة عروة، إذا       إ: "ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه       
كمال اإلسالم هو األمـر بـالمعروف   "؛ وذلك أن "نشأ في اإلسالم من لم يعرف الجاهلية 

والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل اهللا ومن نشأ في المعروف فلـم يعـرف      
 وال يكون عنده مـن  غيره فقد ال يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه            

الجهاد ألهله ما عند الخبير بهم ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القـصد                
عنده من االحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره، ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا               
                   وجهادا ممـن بعـدهم لكمـال معـرفتهم بـالخير والـشر وكمـال محبـتهم للخيـر                   

                                         
  .٥٦١الحوالي، العلمانية، : نظرا) ١(
  ].٨٦٧[واه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصالة والخطبة ر) ٢(
، وابن ماجه في كتاب المقدمة باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين              ]١٧١٤٢[واه اإلمام احمد في مسنده      ر) ٣(

  ".حديث صحيح بطرقه وشواهده: "، وقال محققو المسند]٤٣[المهديين 



 

 )٧١٣(

وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال اإليمان والعمل الـصالح وقـبح حـال الكفـر              
  .)١("والمعاصي

  .الثبات على المبادئ: المطلب الثالث
ليس المقصود في هذا المطلـب تعـداد المبـادئ، وانمـا المقـصود الثبـات عليهـا؛           

 فـي هـذا     حيث أنها من األمور التي ينبغي على المـنظم التركيـز عليهـا، فـالتلون              
الـزمن كثـر، وتقـديم المــصالح علـى المبـادئ هــو الحاصـل، فانتـشر الظلــم        
واالستئثار، وقد اخبر النبي صلى اهللا عليـه وسـلم عـن التلـون والتغيـر الحاصـل            

باِدروا ِبالَْأعماِل ِفتَنًا كَِقطَـِع اللَّيـِل الْمظِْلـِم، يـصِبح الرجـُل             «: في آخر الزمان فقال   
ويمِسي كَاِفرا، َأو يمِسي مْؤِمنًـا ويـصِبح كَـاِفرا، يِبيـع ِدينَـه ِبعـرٍض ِمـن                  مْؤِمنًا  
 فوقع في هذا الزمن االنقـالب فيمـا دون الكفـر فيـصبح االنـسان علـى            )٢(»الدنْيا

مبدأ ويمسي على آخر مخالف له تماما، فالتلون هو سـبب ضـعف األمـة وعكـسه                  
نه من أسباب نـصر االمـة، واذا نظـرت الـى العـرب فـي                الثبات على المبادئ فإ   

جاهليتهم عرفت لماذا خصهم اهللا عز وجـل ببعـث نبيـه محمـد صـلى اهللا عليـه                   
وسلم من بينهم؛ وذلك لما فيهم من الخـصال الحميـدة والتـي مـن أهمهـا الثبـات                   
على المبادئ وتقديمها على مصالحهم الشخـصية والقبليـة؛ ومـن أمثلـة ذلـك مـا                 

 أبي سفيان بن حرب وهرقل قيـصر الـروم قبـل ان يـسلم أبـا سـفيان                   حصل بين 
في زمن صلح الحديبية حين سأله هرقل أسئلة عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم                   
: وطلب ممن مع ابي سفيان ان يكذِّبوه اذا كذب قـال أبـو سـفيان رضـي اهللا عنـه                   

، فحملـه مبـدأ الحيـاء     )٣("ِذبا لَكَـذَبتُ عليـهِ    فَواللَِّه لَوالَ الحياء ِمن َأن يْأِثروا علَي كَ       "
على ترك الكذب على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم مـع اسـتحكام العـداوة، وفـي                   
قصة ثمامة بن آثال حيث أسره النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم وثباتـه علـى مبـدأه                    

               اللَّـه ِضـيةَ رـريرقَـالَ  ولم يتلون ولم يتغير لمدة ثالثة أيام؛ فعـن َأِبـي ه ،نْـهع  :

                                         
  .١٠/٣٠١، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )١(
  ].١١٨[ل قبل تظاهر الفتن واه مسلم في كتاب اإليمان باب الحث على المبادرة باألعمار) ٢(
  .]٧[واه البخاري في كتاب بدء الوحي  ر)٣(



– 

  )٧١٤(

بعثَ النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خَيلًا ِقبَل نَجـٍد، فَجـاءتْ ِبرجـٍل ِمـن بِنـي حِنيفَـةَ                    
                  ـِه النَِّبـيِإلَي جِجِد، فَخَـرـساِري المـوس ٍة ِمناِريِبس طُوهبُأثَاٍل، فَر نةُ بامثُم قَاُل لَهي

ِعنْـِدي خَيـر يـا محمـد،        : فَقَـالَ » ما ِعنْدك يا ثُمامةُ؟   «:  علَيِه وسلَّم، فَقَالَ   صلَّى اهللاُ 
       ْل ِمنْـهـاَل فَـسالم كُنْـتَ تُِريـد ِإنلَى شَاِكٍر، وع تُنِْعم تُنِْعم ِإنٍم، وتَقْتُلِْني تَقْتُْل ذَا د ِإن

مـا قُلْـتُ    : قَـالَ » ما ِعنْدك يـا ثُمامـةُ؟     «: غَد، ثُم قَاَل لَه   ما ِشْئتَ، فَتُِرك حتَّى كَان ال     
الغَـِد، فَقَـالَ             : لَك ـدعب تَّى كَانح كَهلَى شَاِكٍر، فَتَرع تُنِْعم تُنِْعم ـا      «: ِإني كـا ِعنْـدم

ـ «: ِعنِْدي ما قُلْتُ لَك، فَقَالَ : فَقَاَل» ثُمامةُ؟ امفَـانْطَلَقَ ِإلَـى نَخْـٍل قَِريـٍب     » ةََأطِْلقُوا ثُم
َأشْـهد َأن الَ ِإلَـه ِإلَّـا اللَّـه، وَأشْـهد َأن             : ِمن المسِجِد، فَاغْتَسَل ثُم دخََل المسِجد، فَقَالَ      

ـ                  ي ِمـن   محمدا رسوُل اللَِّه، يا محمد، واللَِّه ما كَـان علَـى اَألرِض وجـه َأبغَـض ِإلَ
                   ِإلَـي غَـضِديـٍن َأب ِمـن ا كَـاناللَِّه مو ،وِه ِإلَيجالو بَأح كهجو حبَأص فَقَد ،ِهكجو
                     ِمـن ِإلَـي غَـضلَـٍد َأبب ِمـن ا كَـاناللَِّه مو ،يِن ِإلَيالد بَأح ِدينُك حبفََأص ،ِديِنك ِمن

دك َأحب الِبالَِد ِإلَي، وِإن خَيلَك َأخَـذَتِْني وَأنَـا ُأِريـد العمـرةَ، فَمـاذَا                بلَِدك، فََأصبح بلَ  
               تَِمـرعي َأن هـرَأمو ـلَّمسـِه ولَيـلَّى اُهللا عوُل اللَّـِه صسر هشَّرى؟ فَبواعتبـر  )١(تَر ،

ـ              ل وتـشريد، وثبـاتهم     بثبات الصحابة رضي اهللا عنهم مع ما القوه مـن تعـذيب وقت
على الكلمة يسمعونها من النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم فهـذا ضـمام بـن ثعلبـة                    
رضي اهللا عنه يقدم على النبي صلى اهللا عليه وسـلم فيـسأله أسـئلة عـن اإلسـالم                   
في مدة ال تتجاوز الساعة ثم ينطلق مبشرا ونـذيرا لقومـه ويثبـت علـى ذلـك وال                    

ـ       ، وكـانوا يتواصـون بالثبـات       )٢(ر هـذا اللقـاء    تذكر لنا كتب الحديث والسيرة غي
على المبادئ التي تمثل شعار اإلسالم؛ كاللغة وغيرهـا مـن عـادات العـرب؛ فهـذا              
: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يكتب كتابـا إلـى عتبـة بـن فرقـد                  

فـائتزروا، وارتـدوا، وانتعلـوا، وألقـوا الخفـاف، وألقـوا الـسراويالت،              : أما بعد "
ليكم بالشمس؛ فإنها حمـام العـرب، وعلـيكم بلبـاس أبـيكم إسـماعيل، وإيـاكم                 وع

                                         
  .]٤٣٧٢[واه البخاري في كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال  ر)١(
  .]٦٣[وى هذه القصة البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم  ر)٢(



 

 )٧١٥(

والتــنعم، وزي العجــم، وتمعــددوا، واخــشوشنوا، واخلولقــوا، واقطعــوا الركــب، 
 )١(،"وتعلمـوا العربيـة   : وزاد فـي روايـة    ... وانزوا نـزوا، وارمـوا األغـراض      

  .)٢( اإلسالموذلك ان المحافظة على هذه األمور واالعتزاز بها حفظ لشعائر
  .النية الخالصة والهمة الصادقة: المطلب الرابع

سِمعتُ رسوَل اهللا صـلَّى اهللا علَيـِه وسـلَّم          : عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال       
، فالبد من نـشر هـذا بـين       )٣(»ِإنَّما اَألعماُل ِبالنِّياِت وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوى       «: يقُوُل

ِإنَّمـا نُطِْعمكُـم   {: مة ان تكون نيتهم في أعمالهم هللا عز وجل فهم كما قال اهللا تعـالى        األ
، ويعقب هذا العزم علـى العمـل        ]٩اإلنسان  [} ِلوجِه اللَِّه لَا نُِريد ِمنْكُم جزاء ولَا شُكُورا       

فَـِإذَا عزمـتَ    {: فال يوجد أي تردد؛ وذلك اقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم قال تعالى            
      كِِّلينتَوالْم ِحبي اللَّه لَى اللَِّه ِإنكَّْل عولما استشار النبي صـلى      ]١٥٩آل عمران   [} فَتَو ،

اهللا عليه وسلم صحابته يوم أحد فأشار اكثرهم بالخروج لمالقاة العدو وكأنهم بعد ذلـك               
ا علَى النَِّبي صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم رْأيـه           الَْأنْصار بعضها ِلبعٍض رددنَ   : ترددوا فقالت 
الْآن ِإنَّه لَيس ِلنَِبي ِإذَا لَِبس لَْأمتَه َأن يضعها         «: يا رسوَل اللَِّه شَْأنُك، فَقَالَ    : فَجاءوا، فَقَالُوا 

ة خالصة ثم عزم مع همـة       ، فبهذا نحقق المستقبل السياسي لهذه األمة ني       )٤(»حتَّى يقَاِتلَ 
  .صادقة

أما ترك العمل احتجاجا بوجود البشرى فهذا فهم سقيم لمعنى اإليمان بالقدر، فـالمطلوب      
إيمان بالقدر وعمل باألمر الشرعي؛ ففي غزوة الخندق التي وصف اهللا عز وجل حـال              

 ِمنكُم وِإذْ زاغَتْ اَألبـصار      ِإذْ جاُؤوكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفَلَ     {: المؤمنين وصفا دقيقا فقال   
وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَا هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُـون وزلِْزلُـوا ِزلْـزاالً     

 في هذا الموقف الحرج يبشر النبي صلى اهللا عليـه وسـلم       ]١١-١٠األحزاب  [} شَِديداً  
                                         

  . لمعرفة شرح هذا األثر القيم١٢٠سية البن القيم الفرو: وانظر] ٩٩٥[ رواه ابن الجعد في مسنده )١(
  .، التكلم بغير العربية المحظور منه والمباح صالح الحصين: انظر)٢(
                  متفق عليه، البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                        )٣(

، وأنه يدخل فيه الغزو     »إنما األعمال بالنية  «: وله صلى اهللا عليه وسلم     ق ، ومسلم في كتاب اإلمارة باب     ]١[وسلم  
  ].١٩٠٧ [وغيره من األعمال

 رواه الدارمي في مسنده في كتاب الرؤيا باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في )٤(
  ".إسناده صحيح على شرط مسلم: "وقال محققه] ٢٢٠٥[النوم 



– 

  )٧١٦(

عراق والشام واليمن وهم يعملون في حفر الخنـدق فلـم تمـنعهم هـذه              أصحابه بفتح ال  
  .البشارة بترك العمل واالتكال عليها بل دفعتهم للجد في العمل

فاإليمان بالقدر إيمان بالغيب؛ ومنه نصرة األمة وتمكينهـا وغلبتهـا كـل هـذا غيـب       
وعـده،  في غيب، فقد يتحقق قريبا أو بعيدا، وهـو وعـد مـن اهللا ولـن يخلـف اهللا                    

فيترك البحث فيه من ناحية زمن تحققـه؛ ألنـه علـم مفقـود، وإنمـا يتجـه للعمـل                 
، )١(باألسباب المشروعة المطلوبة منا شرعا سـواء تحققـت النتـائج أم لـم تتحقـق               

وانظر فـي ذلـك فـي مهمـة األنبيـاء والرسـل علـيهم الـصالة والـسالم فهـي             
 فليـست مطلوبـة مـنهم،       محصورة في البالغ، وأما تحقق النتيجـة بإيمـان النـاس          

ولهذا بذل األنبياء عليهم الصالة والسالم جهـدهم بمـا هـو مطلـوب مـنهم فبلغـوا                  
رسالة ربهم أكمل البالغ وأتمـه فتحقـق لبعـضهم النتيجـة ولـم يتحقـق لبعـضهم؛         
: فعن ابِن عبـاٍس رضـي اهللا عنهمـا عـِن النَِّبـى صـلى اهللا عليـه وسـلم قَـالَ                     

مم فَرَأيتُ النَِّبى ومعه الرهيطُ والنَِّبـى ومعـه الرجـُل والـرجالَِن             عِرضتْ علَى األُ  «
والنَِّبى لَيس معه َأحد ِإذْ رِفع ِلى سواد عِظـيم فَظَنَنْـتُ َأنَّهـم ُأمِتـى فَِقيـَل ِلـى هـذَا         

انْظُـر ِإلَـى اُألفُـِق فَنَظَـرتُ فَـِإذَا سـواد            موسى صلى اهللا عليه وسلم وقَومه ولَِكِن        
                  تُـكـِذِه ُأمفَِقيـَل ِلـى ه ِظـيمع ادـوِإلَى اُألفُِق اآلخَـِر فَـِإذَا س فَِقيَل ِلى انْظُر ِظيمع

، وانظـر فـي   )٢(»ومعهم سبعون َألْفًا يـدخُلُون الْجنَّـةَ ِبغَيـِر ِحـساٍب والَ عـذَاٍب              
وقَـاَل  {: اء حيث طلب منا شرعا الدعاء ووعد قـدرا االسـتجابة؛ فقـال تعـالى              الدع

  لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبفالعبـد إذا تـرك الـدعاء بـدعوى انـه لـم       ]٦٠غـافر  [} ر 
يستجب له فإنه يالم إذ انه ترك ما هو مطلوب منه شـرعا، وامـا االسـتجابة فهـي                    

م الـسليم لإليمـان بالقـدر أمـا االنتظـار البليـد             في علم اهللا عز وجل، فهذا هو الفه       
  .وترك العمل بأوامر الشرع فهو الخطر

                                         
  .٥١٩، العلمانية، و٣٤٣، ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية :نظرا) ١(
، ومسلم في كتـاب  ]٦٥٤١[تفق عليه، البخاري في كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب        م) ٢(

  ].٢١٦[اإليمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وال عذاب 



 

 )٧١٧(

وينبغي على المنظم سن األنظمة التـي تعـين األمـة علـى الهمـة الـصادقة ومـن                 
اهمها ترك الترف والتـنعم فكلمـا زاد التـرف والتـنعم اقتـرب الفنـاء والـزوال،                  

، ولهـذا كـان عمـر بـن الخطـاب      )١(وكانت األمة بعيدة عـن النـصر والتمكـين    
إيـاكم والتـنعم، وزي     : "رضي اهللا عنه ينهى عمالـه ورعيتـه عـن التـنعم فيقـول             

 فهـذا سـبب مـع غيـره مـن األسـباب التـي               )٢(،"العجم، وتمعددوا، واخشوشنوا  
يترتب عليها تحقيق المستقبل السياسي لألمة بـالتمكين فـي األرض، فـإذا لـم نأخـذ             

ويتحقق له ما يريد، ونحـن أولـى بهـذا مـن غيرنـا فإنـا           بها فإن غيرنا سيأخذ بها      
ندعوا الناس لإلسـالم والخـضوع ألحكامـه، وغيرنـا يـدعوا للخـضوع ألحكـام                
وضعها من تلقاء نفسه وفـرق بـين النظـام المـستمد مـن الكتـاب والـسنة وبـين           

  .النظام المستمد من عقول البشر الناقصة
 كمـا حـصل لألمـم الـسابقة قـال      والبد من بيان لألمة انه سيحـصل لهـا ابـتالء          

َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَّـِذين خَلَـوا ِمـن قَـبِلكُم مـستْهم                  {: تعالى
              رتَـى نَـصم ـهعنُـوا مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرتَّى يلِْزلُوا حزو اءرالضو اءْأساللَّـِه   الْب 

    اللَِّه قَِريب رنَص فاذا حـصل هـذا فلـيكن عنـدنا حـسن ظـن             ] ٢١٤البقرة  [} َألَا ِإن
باهللا وصدق بوعده وايمان بـسنته اقتـداء بالـصحابة رضـي اهللا عـنهم فإنـه لمـا                   

ولَمـا رَأى الْمْؤِمنُـون الْـَأحزاب       {: اصابهم البالء والزلزال في غزوة الخنـدق قـالوا        
هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسـولُه وصـدقَ اللَّـه ورسـولُه ومـا زادهـم ِإلَّـا ِإيمانًـا             قَالُوا  

  .)٣(]٢٢األحزاب [} وتَسِليما
والعمل على تحقيق هذه المبادئ يحتاج إلى صـبر علـى طاعـة اهللا، وصـبر عـن                  

ـ        )٤(معصية اهللا، وصبر علـى امتحـان اهللا        يم أجـره   ، والـصبر بهـذه الـصفة عظ

                                         
  . وما بعدها١٣٨ن مقدمة ابن خلدو: نظرا) ١(
  .بق تخريجهس) ٢(
  .٢٨/٤٦٠مجموع فتاوى شيخ اإلسالم : نظرا) ٣(
  .٢١١العودة، من وسائل دفع الغربة، : نظرا) ٤(



– 

  )٧١٨(

     اِنىبةَ الشَّعيو ُأمفَقُلْـتُ      : جزيل ثوابه؛ قال َأب ةَ الْخُـشَِنىلَبا ثَعَألْتُ َأبـةَ      : سلَبـا ثَعـا َأبي
َأمـا واللَّـِه لَقَـد سـَألْتَ عنْهـا خَِبيـرا            : قَاَل) علَيكُم َأنْفُسكُم (كَيفَ تَقُوُل ِفى هِذِه اآليِة      

بـِل اْئتَِمـروا ِبـالْمعروِف      «: ها رسوَل اللَِّه صـلى اهللا عليـه وسـلم فَقَـالَ           سَألْتُ عنْ 
وتَنَاهوا عِن الْمنْكَِر حتَّـى ِإذَا رَأيـتَ شُـحا مطَاعـا وهـوى متَّبعـا ودنْيـا مـْؤثَرةً                    

       كلَيْأِيِه فَعْأٍى ِبركُلِّ ِذى ر ابجِإعـ   -و  ودع عنْـك الْعـوام فَـِإن ِمـن          -ِسك   يعِنى ِبنَفْ
وراِئكُم َأيام الصبِر الصبر ِفيِه ِمثُْل قَـبٍض علَـى الْجمـِر ِللْعاِمـِل ِفـيِهم ِمثْـُل َأجـِر                

: ، قَـالَ يا رسوَل اللَّـِه َأجـر خَمـِسين ِمـنْهم        : ، قَالَ »خَمِسين رجالً يعملُون ِمثَْل عمِلهِ    
»ِمنْكُم ِسينخَم ر١(»َأج(.  

                                         
  .بق تخريجه س)١(



 

 )٧١٩(

  :الخاتمة
  : والتوصياتأهم النتائج

استشراف المستقبل علم مهم لوضع الخطة التي تسير عليهـا األمـة اإلسـالمية            . ١
 .لتحقيق المطلوب منها

 .التالزم بين استشراف المستقبل وسن األنظمة . ٢
 .نن الكونيةمستقبل األمة السياسي المشرق لن يتحقق إال وفق الس . ٣
دين اإلسالم قائم إلى يوم القيامة وال تزال طائفة من هذه األمة منصورة ظـاهرة                . ٤

 .ال يضرها من خذلها
 .ظهور معجزة النبي صلى اهللا عليه وسلم في وقوع ما أخبر به . ٥
 .هذه األمة مرت بحالة قوة ثم ضعف وسترجع إليها قوتها بإذن اهللا تعالى . ٦
 .ى قيام الساعة والسيف فيما بينها موضوعالفتنة في هذه األمة قائمة إل . ٧
 .فتنة هذه األمة في المال . ٨
 .نبوة، وخالفة، وملك عاض، وملك جبري: صفة الوالية في هذه األمة . ٩

 .ال ترابط بين صفة الوالية في هذه األمة وبين قوتها . ١٠
الترابط بين الضعف السياسي لألمة والضعف الديني لدى أفرادها؛ فكما تكونـوا             . ١١

 .يول عليكم
 .اهم أنواع الظلم المطلوب ازالته ظلم الوجدان البشري بتعلقه بشبهة أو شهوة . ١٢
أول خطوة لعودة المسلمين إلى سابق عهدهم يكـون بتمـسكهم بالتوحيـد قـوال             . ١٣

 .وسلوكا
التالزم بين العمل الجاد المتقن وبين اإليمان بالقدر، فال يعنـي اإليمـان بالقـدر                . ١٤

 .التعاجز والتكاسل عن العمل
 .ب من األمة العمل وفق ما شرع اهللا سواء تحققت النتائج او لم تتحققالمطلو . ١٥
تصرفات األمة ال بد أن يكون وفق كتاب اهللا وهدي رسوله صلى اهللا عليه وسلم                . ١٦

 .وأن تبتعد عن االبتداع في الدين



– 

  )٧٢٠(

في رسم المنهاج النبوي لألمة عودة بها إلى عز مجدها ال بد أن تؤخذ العبرة من                 . ١٧
 . على الواقع والتخطيط للمستقبلالماضي والتعرف

هذا ما يسره اهللا سبحانه والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وآخـر دعوانـا ان        
  .الحمد هللا رب العالمين



 

 )٧٢١(

  :المراجع
      ،الطبعـة   عون المعبود شرح سنن ابـي داود،      ،  هـ١٤١٠آبادي، شمس الحق العظيم 

  . دار الكتب العلمية، بيروتاألولى،
     ،شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق    ،ه١٤١٣علي بن علي بن محمد الحنفي،     ابن أبي العز  :

  . مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الثانية،عبد اهللا التركي وشعيب األرنؤوط،
        ،النهاية فـي غريـب      )بدون تاريخ  (ابن األثير؛ مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 

 بيروت،  )بدون رقم الطبعة   (طاهر الزاوي ومحمود الطناحي،   : الحديث واألثر، تحقيق  
  .دار الفكر

      ،تحفة النظار في غرائـب     ( رحلة ابن بطوطة     ،ه١٤١٧ ابن بطوطة، محمد بن عبد اهللا
 .أكاديمية المملكة المغربية، الرباط) بدون رقم الطبعة( ،)األمصار وعجائب األسفار

      ،ن تيمية،   مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد ب      ،ه١٤١٦ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد السالم
المدينة المنـورة،  ) بدون رقم الطبعة(محمد، عبد الرحمن بن قاسم وابنه  : جمع وترتيب 

 .الشريفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
      ،منهاج السنة النبوية في نقض كالم الـشيعة         ،ه١٤٠٦ ابن تيمية، أحمد بن عبد السالم 

 اإلمام محمد بن سـعود      جامعة) بدون رقم الطبعة  (سالم،  محمد رشاد   : القدرية، تحقيق 
  .، الرياضاإلسالمية

  ،دار بيـروت   الطبعة األولى، ،ررحلة ابن جبي) بدون تاريخ( ابن جبير، محمد بن أحمد
  .، بيروتللطباعة والنشر

     ،الطبعـة  عـامر حيـدر،   :  مسند ابن الجعد، تحقيق    ،ه١٤١٠ابن الجعد، علي بن الجعد 
  . مؤسسة نادر، بيروتاألولى،

      بـدون   ( فتح الباري بشرح صحيح البخـاري،    )بدون تاريخ  (علي،ابن حجر؛ أحمد بن
  . القاهرة، المطبعة السلفية)رقم الطبعة

      ،دار   الطبعة الرابعة،   مقدمة ابن خلدون،   ،ه١٣٩٨ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون 
 .مكة المكرمةالباز للنشر والتوزيع، 

     ،دار  )دون رقـم الطبعـة    ب(  الطبقات الكبرى،  )بدون تاريخ  (ابن سعد؛ محمد بن سعد ،
  .بيروت، صادر



– 

  )٧٢٢(

  ،عقد الجـواهر الثمينـة فـي    ،ه١٤١٥ ابن شاس المالكي، جالل الدين عبد اهللا بن نجم 
  الطبعة األولـى،   محمد أبو األجفان وعبد الحفيظ منصور،     : مذهب عالم المدينة، تحقيق   

  .بيروتدار الغرب اإلسالمي، 
       ،عبـد  : عجم مقاييس اللغة، تحقيـق     م ،ه١٤١١ ابن فارس، ابو الحسين أحمد بن فارس

  . بيروت، دار الجيل الطبعة األولى،السالم هارون،
      ،حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد       ،هـ١٤٠٢ ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد 

  . الطبعة الثانية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضالمستقنع،
         الشرح الكبير مـع     ،ه١٤١٤  محمد، ابن قدامة، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 

 هجـر    الطبعة األولـى،   عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو،     : المقنع واإلنصاف، تحقيق  
  .القاهرةللطباعة، 

   تيسير العزيـز الحميـد فـي    ،ه١٤٠٠ عبد الوهاب، سليمان بن عبد اهللا بن محمد،ابن 
  . المكتب اإلسالمي، بيروت الطبعة الرابعة،شرح كتاب التوحيد،

  ،الطبعة األولى، دار احياء      تاريخ دمشق الكبير،   ه،١٤٢١ علي بن الحسن،     ابن عساكر 
 .التراث العربي، بيروت

       ،عبـد اهللا   :  البداية والنهاية، تحقيـق    ،ه١٤١٨ ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر
  . القاهرةالتركي، هجر للطباعة،

          بـدون رقـم    (، سنن ابن ماجـه،      )بدون تاريخ (ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد
 .بيت األفكار الدولية، الرياض) الطبعة

     ،الفواكه العذاب في الرد على من لـم يحكـم     )بدون تاريخ  (ابن معمر، احمد بن معمر 
  . مؤسسة النور، الرياض)بدون رقم الطبعة (السنة والكتاب،

     ،لطبعة األولـى،   ا عبد اهللا التركي،  :  الفروع، تحقيق  ،ه١٤٢٤ ابن مفلح، محمد بن مفلح 
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

     ،دار  )بدون رقـم الطبعـة     ( لسان العرب،  )بدون تاريخ  (ابن منظور، محمد بن مكرم 
  .، بيروتصادر

  دار ابـن     الطبعة األولـى،    سنن أبي داود،   ،هـ١٤١٩ ، سليمان بن األشعث،   أبو داود 
  .حزم، بيروت



 

 )٧٢٣(

    ،المستقبل في المملكة العربية     مبادئ علم استشراف     )بدون تاريخ  (أبو سعد، محمد شتا
  . دار المعراج، الرياض الطبعة األولى،السعودية،

     ،الطبعـة األولـى،     صحيح البخاري،  ،هـ١٤١٧ البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي  
  .دار السالم، الرياض

      ،الروضة النديـة شـرح الـدرر        )بدون تاريخ  (البخاري، أبو الطيب صديق بن حسن 
  . الشؤون الدينية بقطر)ةبدون رقم الطبع (البهية،

     ،كنز العمـال فـي سـنن    ،ه١٣٦٦ البرهان فوري، عالء الدين بن حسام الدين الهندي 
  . مؤسسة الرسالة، بيروت)بدون رقم الطبعة (االقوال واالفعال،

    ،الطبعـة    الروض المربع بشرح زاد المـستقنع،      ،ه١٤١٢ البهوتي، منصور بن يونس 
 .ت دار الكتاب العربي، بيروالرابعة،

      ،دار الكتـب     الطبعة األولى،   دالئل النبوة،  ،ه١٤٠٨ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين 
  .العلمية ودار الريان للتراث، بيروت

      ،بـدون رقـم    ( جامع الترمـذي،     )بدون تاريخ  (الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى
  .الرياض، بيت األفكار الدولية) الطبعة

    ،دار الكتب العلميـة،      الطبعة الثالثة،  تعريفات، ال ،هـ١٤٠٨ الجرجاني، علي بن محمد 
 .بيروت

   ،نماذج من استشراف المستقبل في الـسيرة النبويـة،          )بدون تاريخ  (شنتير، حاتم فزع 
  .٤١٥-٣٨٨ ص)٥(مجلة مداد اآلداب، الجامعة العراقية، العدد 

     ،قلم،  دار ال   الطبعة الثانية،   التاريخ األندلسي،  ،هـ١٤٢٩ الحجي، عبد الرحمن بن علي
  .بيروت

    ،التكلم بغير العربية المحظور منه والمباح، مجلة        ،ه١٤٣١ الحصين، صالح بن إبراهيم 
   .١٣٧-٨٣ ص)٦(الجمعية الفقهية السعودية العدد 

     ،القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية      ،ه١٤٢٢ الحصين، عبد السالم بن إبراهيم 
 . دار التأصيل، القاهرة، الطبعة األولىعند ابن تيمية جمعا ودراسة،

            الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، محاضرة على موقعه الشخصي في الشبكة العنكبوتية ،
http://majles.alukah.net/t٨٦٢٥/#ixzz٣٣٥hWP٨QW.  



– 

  )٧٢٤(

       ،الدار السلفية،  )بدون رقم الطبعة   ( العلمانية ،هـ١٤٠٨الحوالي، سفر بن عبد الرحمن  
  .الكويت

     سـمير  :  تحقيـق  الطبعة األولى،   الفتن، ،ه١٤١٢ يم بن حماد،  الخزاعي، أبو عبد اهللا نع
 .أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة

   ،مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ         )بدون تاريخ  (الخطيب، محمد الشربيني 
  . المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة)بدون رقم الطبعة (المحتاج

        مسند الدارمي المعروف بـسنن      ،ه١٤٢١ حمن،الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الر 
 .، الرياض حسين الداراني، دار المغني: تحقيق الطبعة األولى،الدارمي،

      ،الطبعة   الفائق في غريب الحديث،    )بدون تاريخ  (الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر 
  .علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت:  تحقيقالثانية،

 دار المعرفـة،   ) بدون رقـم الطبعـة    (  المبسوط، ،هـ١٤٠٩ رخسي، شمس الدين،  الس
  .بيروت

      ،سياسة عمر بن عبد العزيز في سن األنظمة      ،ه١٤٣٣ آل سعود، عبد العزيز بن سطام 
 )١٢(، مجلة الجمعية الفقهية السعودية العـدد        ..."تحدث للناس اقضية  : "بناء على قوله  

 .١٢٥-١٥ص
    بدون رقم  ( الموافقات في أصول الشريعة،   ) بدون تاريخ ( سى،الشاطبي، إبراهيم بن مو

  .، الرياضمكتبة الرياض الحديثة) الطبعة
 ،دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية، األم،،هـ١٤٠٣ الشافعي، اإلمام محمد بن ادريس .  
   ،تأصيل استشراف المستقبل من خـالل الـسنة النبويـة،          ،ه١٤٣٣ شحاته، محمد سيد  

   .٢٤٠-١٨٧ ص، جامعة القصيم،استشراف المستقبلالفتوى و "مؤتمر
 ،الطبعـة    وظيفة اإلخبار في سـورة األنعـام،       ،ه١٤١٨،  سيد محمد ساداتي   الشنقيطي 

  . دار اشبيليا، الرياضالرابعة،
     ،تحقيـق مجموعـة    الطبعة األولـى،  المسند،،ه١٤١٧ الشيباني، اإلمام أحمد بن حنبل 

 .ة، بيروتعبد اهللا التركي، مؤسسة الرسال: بإشراف
 ،طرابلس اإلصالح واألخالق، صحيفة ليبيا اليوم، ،م١٤/١١/٢٠٠٩ الصالبي، علي.  



 

 )٧٢٥(

      ،بـدون رقـم    ( المعجم األوسـط،  )بدون تاريخ  (الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد
طارق بن عوض اهللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار        :  تحقيق )الطبعة

 .الحرمين، القاهرة
 بدون رقـم    ( تاريخ األمم والملوك،   )بدون تاريخ  (ي، أبو جعفر محمد بن جرير،     الطبر

  .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان:  تحقيق)الطبعة
      ،الطبعـة األولـى،    الطيالسيمسند   ،ه١٤١٩ الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود ، 

  . القاهرةمحمد التركي، دار هجر،: تحقيق
     أثر الفرس السياسي فـي العـصر العباسـي          ،ه١٣٩٩ من،العمرو، علي بن عبد الرح 

  . الطبعة األولىاألول،
    ،دار ابـن     الطبعـة األولـى،     من وسائل دفع الغربة،    ،ه١٤٢١ العودة؛ سلمان بن فهد 

  .الجوزي، الدمام
  ،منتهى اإلرادات في جمع المقنـع  ،ه١٤٢٧ الفتوحي الحنبلي، تقي الدين محمد بن أحمد 

  .عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت:  تحقيقطبعة الثانية، المع التنقيح وزيادات،
    ،الطبعـة    المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،      ،ه١٤١٤ الفيومي، أحمد بن محمد 

  .بيروت  دار الكتب العلمية،األولى،
       قزق، عماد عبد الكريم خصاونة وخضــر إبراهيــــم قــــــزق، الـسنن

ــريم و   ــرآن الك ــي الق ــة ف ــستقبل،  اإللهي ــشراف الم ــي است ــا ف  دوره
http://kenanaonline.com/users/karamybadawy/posts/٢٠٦٤٢٦.  

     ،استشراف المستقبل في األحاديث النبويـة،       ،م٢٠٠٥ قشوع، عبد الرحمن عبد اللطيف 
  .ماجستير في الحديث الشريف، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنيةرسالة 

     بدون رقم الطبعـة    ( صحيح مسلم،  ،ه١٤١٩ ن الحجاج، القشيري، أبو الحسين مسلم ب( 
 .بيت األفكار الدولية، الرياض

 ،دار الشروق، مصر الطبعة العاشرة، العدالة االجتماعية،،ه١٤٠٨ قطب، سيد . 
        ،الطبعـة    معجم لغة الفقهـاء،    ،ه١٤٠٨ قلعه جي، محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبي 

  . دار النفائسالثانية،
    الطبعـة   المستدرك على الـصحيحين، ،ه١٤١١ بد اهللا النيسابوري،الحاكم، محمد بن ع 

 .  بيروت،مصطفى عطا، دار الكتب العلمية:  تحقيقاألولى،



– 

  )٧٢٦(

        ،بدائع الصنائع في ترتيـب      ،ه١٤٠٢ الكاساني الحنفي، عالء الدين أبي بكر بن مسعود 
 .، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثانيةالشرائع،

    محمـد  :  تحقيق  الطبعة األولى،   أدب الدنيا والدين،   ،ه١٤٠٨ مد،الماوردي، علي بن مح
 .أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة

       ،الهداية شرح بدايـة المبتـدئ،   )بدون تاريخ (المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكر 
  .المكتبة اإلسالمية، بيروت) بدون رقم الطبعة(

 ،ــي ــد اهللا،  المزينــ ــن عبــ ــد بــ ــه التو خالــ ــع فقــ  .قــ

http://site.islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry١٩.aspx  
   ،مكتبـة    الطبعة األولى،   المجموع شرح المهذب،   )بدون تاريخ  (المطيعي، محمد نجيب 

  .االرشاد، جدة
     ،المطبعـة األولـى،     عمارة القبـور،   ،ه١٤١٨ المعلمي الشافعي، عبد الرحمن اليماني  

  .المكتبة المكية
  الطبعـة   وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بالكويـت،      ،ه١٤٠٩ ة،الموسوعة الفقهي 

  . الكويت، ذات السالسلالثانية،
 ،مؤسسة الرسـالة،    الطبعة األولى،   أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،      ،ه١٤٢١ النسائي 

  .بيروت
          ،طلبـة الطلبـة فـي       ،ه١٤١٨ النسفي الحنفي، نجم الدين أبي حفص عمر بن محمـد 

أبو عبد اهللا محمد حـسن الـشافعي،     :  علق عليه   الطبعة األولى،  ،االصطالحات الفقهية 
  .دار الكتب العلمية، بيروت

     ،اآليات الكونية دراسة عقدية، رسالة      ،ه١٤٣٣-١٤٣٢ الوعالن، عبد المجيد بن محمد 
 . ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

      ،موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة،     ه،١٤٢٩ همام، عبد الرحيم سعيد وابنه محمد  
 . جهاد األستاذ للنشر، الرياضالطبعة الثانية،

 



 

 )٧٢٧(

  
  
  

  :مقدمة
 سـيدنا  والصالة والسالم على     وألواننا،لستنا  أمن آياته اختالف    جعل  الحمد هللا الذي        

   .   لى يوم الدين إ بإحسان وعلى آله وصحبه، ومن تبعه الذي أوتي جوامع الكلم، ،محمد
  ..ما بعد           أ

فقد اتجه النحويـون         فإن الشواهد الشعرية مصدر ثر  من مصادر التقعيد النحوي،           
واللغويون والمفسرون منذ فجر التأليف في التفسير والعلوم اللغويـة إلـى االستـشهاد              
بالشعر؛ ألن الشعر ديوان العرب، حفظت به أنسابهم، وسجلت فيه مآثرهم، ومنه ُأخذت             

  .اللغة 
عرفـوه  إذا قرأتم شيئا في من كتاب اهللا فلم ت        : " -رضي اهللا عنه  –     يقول ابن عباس    

وكان إذا سئل عـن شـيء مـن         " فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب         
  .                 ١القرآن أنشد فيه شعرا 

      ولعل هذا يفسر حرص اللغويين بعامة والنحويين بخاصة علـى عنـايتهم بالـشواهد              
 ما لقيته شواهد سـيبويه      الشعرية واالعتماد عليها في بناء قواعد اللغة، وخير دليل على ذلك          

  .من االهتمام  والقبول، حتى إن الكثيرين من اللغويين والنحويين أفردوها بالشرح والتحليل 
طيئ التـي شـهد لهـا       شعر قبيلة        وقد استشهد ا لنحاة بأشعار قبائل عدة كان من بينها           

أبـي نـصر    نقل الـسيوطي عـن       .بالفصاحة، واعتمد عليها في التقعيد النحوي واللغوي        
  لـت اللغـةُ   ِقوالـذين عـنهم نُ    ..."  في أول كتابه المسمى باأللفاظ والحروف      ...: " الفارابي
قيس، وتميم،وأسد، فـإن  :هم  العربي من قبائل العرب،ذ اللسانِخي، وعنهم أُ  ِدتُقْاُ،وبهم  العربيةُ

ـ ذ ومعظمه، وعليهم اتُّ   ِخهؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أُ       إلعـراب  ل فـي الغريـب،وفي ا     ِك
م يؤخذ عـن غيـرهم مـن سـائر          والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة،وبعض الطائيين، ول      

  ٠ ٢"قبائلهم
       إن هذه الدراسة تختص بالشاهد  النحوي، الذي اعتمد عليه اعتمادا كبيـرا فـي               
التقعيد النحوي، إنها دراسة نحوية للهجة طيئ لرصد جانب من جوانب هـذه اللهجـة،               

                                         
 ٣/٣٠ رشيق  العمدة البن- ١
  ١/٢١١والمزهر ،٩٠اإلصباح في شرح االقتراح ص - ٢

 
 

 



– 

  )٧٢٨(

 مرجع األدلة   - السماع يمثل ركناً أساسياً من أركان    شاهد النحوي،الذي   وهو ما يتعلق بال   
  .كلها؛ ألن القياس ال يكون إال على ما جاء به السماع، كما ذكرت كتب األصول 

  :أسباب اختيار الموضوع
  الرغبة في دراسة الشاهد النحوي الذي يعد واحدا من  أهم األسس التأصيلية               -        

 والذي يتوصل به إلى معرفة كالم العرب، كما تبين من كـالم ابـن               في النحو العربي،  
  .عباس آنفا 

 دراسة  – فيما أعلم    –الرغبة في إفراد شواهد قبيلة طيئ بالدراسة والتحليل، إذ لم أجد            -
  .أفردت شواهد طيئ النحوية بالدراسة 

  :أهداف البحث
  :يهدف الباحث لما يأتي

  الستشهاد النحوي،    بيان  فصاحة طيئ ومكانتها في ا-
  بيان مدى  اعتماد النحويين على الشاهد الطائي في االحتجاج واالستدالل، وهل أتي               -

منفردا أو، مع شواهد أخرى،وهل جاء على سبيل االحتجاج، أو على سبيل االسـتئناس              
  والتمثيل؟ 

  :الدراسات السابقة  
للهجـات علـى النحـو    سبق هذا البحث مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت ا    

  : اآلتي
عبـداهللا  بـن عبـدالرحمن       /دراسة نحوية للدكتور    –اللهجات العربية في كتاب سيبويه      

  المعياف 
  صالحة راشد غنيم آل غنيم: الباحثة)أصواتاً وبنية(اللهجات في الكتاب لسيبويه  

  لغات العرب في معاني القرآن للفرآء لعبدالجبار أحمد صالح
عالء حمزاوي وهي دراسة إحصائية تحليليـة       /قعيد النحوي للدكتور    دور اللهجة في الت   

  .للهجات العربية  في ضوء همع الهوامع للسيوطي 
  .دينا محمد الحارثي  -اللغات العربية في تفسير البحر المحيط 

رمضان عبدالتواب، ضمن كتاب بحـوث      /الخصائص اللغوية لقبيلة طيئ القديمة دكتور     
 فيها بعض الخصائص اللغوية، ذكـر مـوقفهم مـن الهمـزة،             ذكر.ومقاالت في اللغة    

  .الموصولة ) ذو(والجهر بالسين والصاد،ولغة اكلوني البراغيث،و



 

 )٧٢٩(

وكلها إما أنها تتحدث عن اللهجات العربية عامة، أو عن خصائص لهجـة طيـئ دون                
د مسألة الشاهد، أما هذه الدراسة فتهتم بالشاهد الشعري الطائي ومكانته فـي االستـشها             

  . ومدى اعتماد  النحويين  عليه
  :منهج الباحث

 .جمعت الشواهد النحوية من بطون كتب النحو واللغة-

ن إ-صـاحبه  نسبت البيت إلى  ، و وثقت األبيات من دواوين الشعراء وكتب النحو واللغة       -
  .علم

  . بما يتناسب مع محل الشاهدشاهدعنونت لكل -
 وذكـر الخـالف إن وجـد    حويين واللغويين،قمت بدراسة المسألة مستعينا بأقوال الن -

  .وموقف الباحث منها 
لم أقصد إلى إحصاء شواهد طيئ، بل اكتفيت بعدد من الشواهد علهـا تبـرز مكانـة                 -

 .الشاهد الطائي، ومد ى االعتماد عليه في االستدالل النحوي 

 .عزوت اآليات إلى سورها مع ذكر رقم اآلية-

، وكذا خرجت   ب القراءات كالحجة واإلتحاف وغيره    خرجت القراءات القرآنية  من كت     -
 .األحاديث من كتب الحديث 

  .  للمصادر فهرسب وأردفتها وقد زيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج      
   )الشاهد الطائي ومكانته في االستدالل النحوي(وقد جاء البحث بعنوان 

 وخاتمة ين،بحثماقتضت طبيعة البحث أن يكون في  مقدمة، وقد و  

  ٠منهجه و ، ودوافع اختيارهفقد تناولت فيها أهمية الموضوع :أما المقدمة
  :اشتمل على  مطلبينفقد   األولمبحثوأما ال    

  . عن تعريف الشاهد النحوي وأهميته في االحتجاج تحدثت فيه:األول
 كتـب  وطيـئ فـي  نسبها، وموطنها، وفصاحتها،  ،يئعن قبيلة طفيه   وتحدثت:  الثاني

كذلك تحدثت عن طبقات الشعراء وفقـاً         عنها اللغة،  توأهم القبائل التي أخذ   . اللغويين  
وعن المعايير الزمانية والمكانيـة و االجتماعيـة للـذين أخـذ عـنهم               لإلطار الزمني، 

 .واستشهد بكالمهم

 :يةت الثاني تناولت المسائل النحوية اآلمبحثوفي ال

  .لغات العرب في المثنى-



– 

  )٧٣٠(

  .الطائية  )ذو (-
  )لغة أكلوني البراغيث (إلحاق عالمة التثنية والجمع بالفعل في أول الجملة -
   .دخول الم االبتداء على معمول الخبر -
  )ليس(عمل ) الت(إعمال - 
  .تقديم معمول المضاف على المضاف إليه -
  ) .اقترانه بأل( أحوال المفعول له  -
  .بمعنى الباء ) في(مجيء -
  ،االستثناء ) هبل(من معاني -
  ) .هواحد أم (المتوغلة في اإلبهام من األسماء-
  المصدرية)أن(حذف -
  .،الظرفية الشرطية)مهما(من معاني  -
 .،مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين -

   .من أقسام المنادى، النكرة المقصودة -
  :من الضرائر الشعرية  -

  .د قصر الممدو              
   .تأنيث المذكـر               

  .      قصر الممدود 
      تي توصل إليها البحثهم النتائج الأل فكانت رصداوأما الخاتمة 

 وبعد

 وكتـب           فشواهد طيئ كثيرة، زخرت بها كتب اللغة والنحو والمعاجم والنـوادر          
هذا ما يسر اهللا جمعـه مـن        وكهذا،  ، ال يحصيها بحث     التفسير ومعاني القرآن وإعرابه   

 فإن كان من توفيق فمن اهللا،وإن كـان         شواهد لبعض شعراء طيئ الذين يحتج بشعرهم،      
  وكـلّ  غير ذلك فإنما هو عمل بشري معرض للنقد مهما بذل فيه صاحبه مـن جهـد،               

وما توفيقي إال بـاهللا عليـه   " -م صلى اهللا عليه وسل-يؤخذ من كالمه ويرد إال المعصوم
  " كلت وإليه أنيبتو

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلـى آلـه          وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،              
  . وصحبه وسلم



 

 )٧٣١(

   )النحويين عند ومكانته الشاهد تعريف   (: األولمبحثال 
 :على مطلبينويشتمل 

  يستشهد بكالمهمللقبائل التيالمعايير الزمانية والمكانية   -

 ) نسبها وفصاحتها  (يءييلة طقب  الحديث عن-

  : مقدمة المبحث
  )تعريف الشاهد ومكانته عند النحويين( 

 فقـد    الدراسات اللغوية العربيـة،    أوليات  يعد االحتجاج بالشاهد النحوي من                
َأو : "  تساءل عن معنـى قولـه تعـالى        -رضي اهللا عنه  –روي أن عمر بن  الخطاب       

التخـوف  . هذه لغتنا ياأمير المـؤمنين  : ،فقام شيخ من هذيل فقال   ١"يْأخُذَهم  علَى تَخَوفٍ   
نعم، قال أبو كبيـر     : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟  قال        : فقال عمر ...التنقص  

  :الهذلي
         تخوف الرحل منّا تامكًا قردا     كما تخوفَ عود النبغة السفن

فإن فيه تفسير كتابكم،ومعـاني     . عر الجاهلية   ش–أيها الناس عليكم بديوانكم     : " فقال عمر 
 في تفـسيره للقـرآن      - رضي اهللا عنهما   –، وعلى هذا النهج سار ابن عباس        ٢"كالمكم  

 يشفع كـل لفظـة   –رضي اهللا عنه  –، فكان   ٣الكريم، والتي عرفت بمسائل نافع األزرق     
  .٤يفسرها ببيت من الشعر يشهد لتفسيره

: ،قـال ٥"ماء ثَجاجـاً   "-عز وجل–برني عن قول اهللا   يابن عباس، أخ  : قال: "...من ذلك 
نعم، أما سـمعت    : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال     : قال. الذي ينبت منه الزرع     : الثجيج

  : وهو يقول٦أبا ذؤيب 
 يجثج  سوٍد ما ُؤهن ناتمعمٍرو كلَّ آخر ليلٍة         ح ٧"سقَى أم  

             
                                         

   ٤٧النحل- ١
 ٢/٢٠٥ الكشاف : ينظر- ٢
  )م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(دار الجفان والجنابي –محمد أحمد الدالي / حقق الكتاب الدكتور - ٣
   ١٠٥-٢/٧٦ذكرها السيوطي في كتابه اإلتقان - ٤
 ١٤النبأ - ٥
 ١/٥١ديوان الهذليين - ٦
 ١٨١سائل نافع األزرق ص  م- ٧



– 

  )٧٣٢(

 من أهمية في إبراز المعاني والدالالت المختلفة من جهـة،            لشاهد الشعري  لما ل  نظراو
  كتب معـاني   رى ن أخرى فإننا   وفي التأصيل للقواعد التي بنيت عليها العربية من جهة          

ثم ذكر مـا تعلـق   و   جمعت بين تحليل اآليات القرآنية تحليال لغويا،         وإعرابه قد القرآن  
) معاني القـرآن  (وخير دليل على ذلك     .   .بها من شواهد نحوية تعين على هذا التحليل       

تفـسير، ونحـو،   : للفراء الذي جمع بين التحليل اللغوي والتفسير األثري لما يحتويه من   
فكتب إعراب القرآن الكريم التي تعد فرعا مـن المعـاني بتناولهـا        . وصرف، وبالغة 

) لقرآنإعراب ا ( أصحابها بالشواهد النحوية ككتاب    يعنأحد مقاصدها وهو اإلعراب قد      
  .للزجاج  وأبي جعفر النحاس 

في كتب التفسير،وخاصة التي اهتمـت بالجانـب اللغـوي          -أيضا-كما يظهر ذلك جليا   
واإلعرابي كتفسير الطبري، والمحرر الوجيز البن عطية، والبحر المحيط ألبي حيـان            

  . وغيرها 
لغـوي   وأساسيته في كل ما لـه صـلة بالـدرس ال        النحوي ومن ثم تبدو أهمية الشاهد      

على مستوى التأصـيل     و أ  وذلك على مستوى التفسير أو التعليل أو التحليل،        والنحوي،
  . اللغوية والنحويةةللقاعد
   ؟ فما هو الشاهد النحويإذن 

الشهادة خبـر قـاطع، تقـول    "): شَِهد(ورد في الصحاح حول مادة :    الشاهد في اللغة  
ا أي حـضره فهـو      نة، وشهده شهود   والمشاهدة المعاي  ...شـهد الرجـل على كذا   : منه

  شاهد، وقوم شهود أي 
آثار موضع منِْتِجها مـن دم      : وشهود الناقة ...  وأشْهدني إمالكه أي أحضرني    ...حضور
  ١ "أو سلى

ا قيل في عصر االحتجاج، يـورد لالحتجـاج   ا أو نثر  شعر  عربي هو قولٌ : "واصطالحا
  ٢".به على قول أو رأي أو قاعدة لغوية

 هو الخبر القاطع الموثق، يستعمله اللغوي أو النحـوي          :ريف آخر أكثر تفصيال       وتع
ية قرآنيـة أو    آأو المفسر مرويا عن الناطق باللغة موضوع الدراسة ويكون في العربية            

                                         
  .م ١٩٧٩بيروت لبنان ،أحمد عبدالغفور عطا/ تحقيق ،)شهد(،مادة ٢/٤٩٤ الصحاح للجوهري - ١
ـ المجلة األبحاث للنجاح المجلد الثـاني      .  يحيى عبد الرؤوف جبر    ،٢٥٦ الشواهد اللغوية ص   - ٢ لـسادس  دد اع

  .م ١٩٩٢



 

 )٧٣٣(

وهو، أي الشاهد، قول عربي لقائل موثـوق بعربيتـه يـورد           . بيت شعر أو حديثا نبويا    
  . رأيلالحتجاج واالستدالل به على قول أو 

سـتدل  اما "أما المثال فهو .  على القاعدةوهو بذلك يختلف عن المثال الذي يأتي دليال          
أعجبني زيد علمه أو    : فقولهم مثال ،  به على القاعدة النحوية من جملة أو تركيب أو كلمة         

  ١ "مثال لبدل االشتمال حسنه أو كالمه،
وأما األمثلـة فيـصوغها   ، اعدةفالشواهد إنما سيقت في األصل إلثبات صحة الق              

المصنف ليوضح بها القاعدة، وتعد بمثابة الجانب التطبيقي اإليضاحي للقاعدة، وليـست            
  ٢ "دليال على صحتها

       لقي الشاهد الشعري عناية فائقة من النحويين، فال يكاد يخلو منه كتاب ألف فـي               
 بحـث   -في حقيقته –لشعر  وركونهم إلى ا   النحو منذ عهد سيبويه إلى عصرنا الحاضر،      

عن لغة مثالية منتقاة يطمئنون إلى دراستها، والشعر من بين مستويات اللغة يتميز بأنـه               
مما يتناقله الرواة من عصر لعصر، لسهولة حفظه وشدة تأثيره،ولما يحملـه مـن نغـم      
وإيقاع عذب،تؤديه موسيقى الوزن والقافية، وهو بذلك صورة للغة أقرب ما تكون إلـى              

  فاق غيـره     احظوة واهتمام  نال هذا النوع من الشواهد    ف. ٣المة، وإلى صحة النطق     الس
يبنـون عليـه   من أشكال الشواهد األخرى النثرية، فقد أنس النحويـون إلـى الـشعر،           

أول –فكتـاب سـيبويه    ،  مؤلفاتهم خير شاهد على ذلـك     وقواعدهم،ويدعمون به آراءهم    
وظهرت علـى أثـر      خمسين وألف بيت،     بلغ عدد شواهده الشعرية   –مؤلف وصل إلينا    
 –  على سبيل المثال ال الحـصـر –، منها اختصت بالشاهد الشعريذلك مؤلفات كثيرة 

 ألبي جعفر النحـاس، ) شرح أبيات سيبويه (بـن السـيرافي، و    ال) شرح أبيات سيبويه  (
لألعلـم  ) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب  في علم مجـازات العـرب               (و

شرح أبيـات   (للسيوطي، وشرحها البغدادي باسم     ) شرح شواهد المغني    (، و ٤الشنتمري
 وفي  .للبغدادي وغيرها    )خزانة األدب (،وشرح الشواهد الكبرى للعيني، و    )مغني اللبيب 

، كمـا وضـع     )معجم شواهد العربية  (العصر الحديث وضع األستاذ عبدالسالم هارون       

                                         
 .حمد سمير اللبدي م/ دكتور ١١٩معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص- ١
 .محمد إبراهيم عبادة / دكتور٩٨-٩٠النحو التعليمي في التراث العربي ص- ٢
  .١٩٠محمد عيد ص/د،االستشهاد واالحتجاج باللغة- ٣
 )هـ١٣١٦(طبعة بوالق –طبع هذا الكتاب على هامش كتاب سيبويه - ٤



– 

  )٧٣٤(

 ووضع الدكتور إميـل يعقـوب   ،)عريةمعجم شواهد النحو الش   (لدكتور حنا جميل حداد     ا
 ).المعجم المفصل في شواهد العربية(

 واوضـع هذا وقد حرص علماء العربية على االحتجاج بقول من يوثق بعربيتـه ف                        
فـأجروا   معايير زمانية ومكانية واجتماعية للذين يؤخـذ عـنهم ويستـشهد بكالمهـم،            

  ١:االنتقاءات اآلتية

وقد وقع اختيـار   ،االجتماعي للمستوى اللغوي الذي يختار منه المسموعاالنتقاء  :أوال    
ـ النحاة في هذا المجال علـى الل       إنهـا لغـة القـرآن      ،ة األدبيـة دون الكـالم اليومي      غ

  .والمأثور من األمثال واألسجاع الكريم،والشعر، والحديث،

وأما أحوال هؤالء العرب  االنتقاء المكاني لعدد من القبائل وسط الجزيرة العربية،  :ثانياً 
ولذا لم يؤخـذ    " المحتج بكالمهم فخيرها ما كان أعمق في التبدي وألصق بعيشة البادية

من سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بالدهم التي تجـاور سـائر األمـم الـذين                 
وال مـن قـضاعة    ،  لمجاورتهم أهل مصر والقبط    فلم يأخذوا من لخم وال جذام؛      حولهم،

من تغلب   وال وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية،    اد؛لمجاورتهم أهل الشام،  وغسان وإي 
 وال من بكر لمجاورتهم للنبط والفـرس،  والنمر فإنهم كانوا بالجزيرة  مجاورين لليونان،   

 .٢  "ألنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس  وال من عبدالقيس؛

يجـوز الـسماع مـن نـصوصه     : عصر الفصاحةاالنتقاء الزماني لعصر يسمى  :ثالثاً  
 .واالستشهاد بها على القواعد النحوية،ويسمى عصر االستشهاد 

فقد قبلوا االحتجاج بأقوال عرب الجاهلية،وفصحاء اإلسالم حتى منتصف القـرن                 
القـيس وإبـراهيم بـن        امرىء  بين   الثاني الهجري بالنسبة للحضر،ال يفرقون في ذلك      

 .هرمة 

خر من يحتج بشعره بالنسبة للحـضر، وبـشار        آ) هـ١٧٦(م يعدون ابن هرمة     فه      
  ٣.أول من ال يحتج بشعره من الشعراء  )ه١٧٦(

                                         
   المغرب–دار الثقافة –تمام حسان / د١٠٠، ٩٩ األصول ص : ينظر - ١
، واالستشهاد واالحتجاج ٩٢  اإلصباح في شرح االقتراح للسيوطي ص      :وينظر،١٤٧للفارابي ص   ، الحروف - ٢

 .محمد عيد / د٢١١باللغة ص
  .٢٠٣ عصور االحتجاج ص: وينظر١٢٢ اإلصباح ص- ٣



 

 )٧٣٥(

فإن منتصف القرن الرابع أو ربعـه األخيـر هـو آخـر االحتجـاج               :وبالنسبة للبادية  
حيـث   بلغة أبنائها، وهو ما أشار إليه ابن جنـي الـذي عـاش فـي القـرن الرابـع،         

 لغـة الباديـة قـد أصـابها االخـتالل والفـساد،وأنه ينبغـي التوقـف عـن               ذكر أن 
   . ١االحتجاج بها

وفقا لإلطار الزمني وبينوا موقف النحاة   ٢هذا وقد وضع العلماء الشعراء في طبقات      
 .من االحتجاج بأشعارهم 

 يـدركوا   الشعراء الذين عاشوا في الجاهليـة ولـم  موه) طبقة الجاهليين(:الطبقة األولى  
 . كامرىء القيس واألعشى ،اإلسالم

 وهم الذين عاشوا في الجاهليـة وأدركـوا اإلسـالم           )طبقة المخضرمين (:الطبقة الثانية  
 .كلبيد، وحسان بن ثابت 

وهم الذين عاشوا في صدر اإلسالم ولم يـدركوا الجاهليـة           ) اإلسالميون(:الطبقة الثالثة  
 .كجرير والفرزدق 

 :الطبقة الرابعة

ويقال لهم المحدثون، وهـم مـن جـاءوا بعـدهم كبـشار وأبـي       ) طبقة المولدين       (
 .نواس

  فـي    يـين ولَاالستشهاد بشعر الطبقتين األُ   ذكر البغدادي أن النحويين مجمعون على       و     
وصـحح  وأما الطبقة الثالثة فقد اختلف النحاة في صـحة األخـذ عنها،    التقعيد النحوي،

 .٣ها البغدادي االحتجاج بشعر

 ":هكأبي العالء، قال األصمعي عن فالنحاة األوائل كانوا ال يستشهدون بشعرهم،        

 ٤"جلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسالمي

أما النحاة المتأخرون فقد أجازوا األخذ عنهم واالحتجاج بشعرهم كما رأينا فـي                     
                الثالثة،فالـصحيح صـحة االستـشهاد    وأمـا الطبقـة   ":يقول األلوسـي  كتاب سيبويه،

  ٥"بكالمها 

                                         
  .٢/٥الخصائص - ١
 . والشعر والشعراء البن قتيبة وغيرها،مثل طبقات فحول الشعراء البن سالم- ٢
  .١/٥زانة األدب خ- ٣
   .١/٩٠العمدة في محاسن الشعر - ٤
   .٦٦إتحاف األمجاد فيما يصح به االستشهاد ص - ٥



– 

  )٧٣٦(

أجمعوا علـى  ":فال يجوز االحتجاج بشعر شاعر منها،قال السيوطي :وأما الطبقة الرابعة 
 ١ "أنه ال يحتج بكالم المولدين،والمحدثين في اللغة العربية 

  .وقيل يستشهد بكالم من يوثق به منهم  
ان جرير والفرزدق واألخطل وأمثالهم يعدون محدثين، وكـان         ك:"  وكان ابن قتيبة يقول   

  ٢"لقد كثر هذا المولد وحسن،  لقد هممت بروايته : أبو العالء يقول
          وقد استشهد سيبويه ببيت نسب إلى ابن مروان النحوي وهو مـن أصـحاب              

قـال  : "سيبويه، ويعد في طبقة المولدين، قال      ٣الخليل المتقدمين في النحو، المبرزين فيه     
  :٤الشاعر، وهو ابن مروان النحوي

  ٥"ألقى الصحيفة كي يخفّف رحله      والزاد حتى نعله ألقاها 
  ٨" وقد كانا مولدين ال يحتج األصمعي بشعرهما ٧ والطرماح٦ كما احتج بشعر الكميت

 بي تمام أل ببيت   بمن يوثق بشعره من المحدثين        ستشهد  وي الزمخشري   يأتيو          
وإن كان محدثا،ال يستشهد بشعره في اللغة،فهو من علماء العربية فأجعل ما             هو ":يقولف

الدليل عليه بيت الحماسة،فيقتنعون بذلك     :يقوله بمنزلة ما يرويه،أال ترى إلى قول العلماء       
 . ٩لوثوقهم بروايته وإتقانه

 وذلك في   ،متعديا  )أظلم(والمسألة التي استشهد فيها بشعر أبي تمام هي استخدام الفعل            
 كُلَّما َأضاء لَهم مشَوا ِفيِه وِإذَا َأظْلَـم  ۖيكَاد الْبرقُ يخْطَفُ َأبصارهم  :"ىتفسير قوله تعال

 ١٠"علَيِهم قَاموا
    

                                         
  ١٢٠اإلصباح في شرح االقتراح ص- ١
 ١/٦٣الشعر والشعراء - ٢
  ٥/٥٠٣معجم األدباء- ٣
 ٢/١٤١ والتصريح لألزهري ٨/١٩اليبت من الكامل وهو في شرح المفصل البن يعيش - ٤
  ١/٩٧  الكتاب- ٥
 ١/٢٧٦السابق - ٦
  ٢/٢٠٠السابق- ٧
 ٩٧مراتب النحويين - ٨
  ١/٤ وخزانة األدب ١/٤٣الكشاف - ٩

 ٩ البقرة - ١٠



 

 )٧٣٧(

 أظلم الليل،  وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد،وهو الظاهر،وأن يكون متعديا عن         ":فقال( 
على ما لم يسم فاعله،وجاء في شعر حبيب بـن       )م  ظِلُأ(١ بن قطيب    وتشهد له قراءة يزيد   

  :٢أوس
هظْا َأمثُلما حالي َأتَم جليا      ظالمما عن وجِهِهيأم د أشيبر.A 

ولكن اتجاه الزمخشري في احتجاجه ببيت أبي تمـام ودفاعـه عنـه قـد قوبـل                    
والقول قائم علـى معرفـة   ، لضبط باعتراضات تتلخص في أن قبول الرواية قائم على ا  

 .أوضاع اللغة،واإلحاطة بقوانينها،فإتقان الرواية ال يستلزم إتقان الدراية  

 ٣" والصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا":قال البغدادي 

ومن هنا يتبين أن عدم االستشهاد بشعر الشعراء المحدثين والمولدين هـو الـسمة             
هذا واالستشهاد بشعر المولدين والمحدثين جـائز       .مين ومتأخرين   العامة عند النحاة متقد   
 .في باقي فروع اللغة 

 :رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة

أن "  :ما اتخذه مجمع اللغة العربية القاهري بعد طول الدراسة والتمحيص هو وخير        
 نهايـة القـرن      هم عرب األمصار إلى   –العرب الذين يوثق بعربيتهم،ويستشهد بكالمهم      

  .٤ "الثاني،وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع 
ـ ١٦٧ (وعلى هذا يـدخل بـشار   ـ ،)ـه ـ  ١٩٨ ( نـواس ووأب والعبـاس بـن   (، )ـ ه

   .في دائرة من يحتج بهم ) هـ ٢١١(وأبوالعتاهية) هـ ١٩٢(أحنف
لته على كثيـر  بشار خاتمة الشعراء،واهللا لو أن أيامه تأخرت لفض    : "كان األصمعي يقول  

  ٥"منهم 
لو أدرك األخطل يوما واحدا من أيـام        : " طلخوكان أبو عمرو بن العالء يقول عن األ       

  ٦"الجاهلية ما قدمت عليه أحدا 

                                         
 ١/٩٠البحر المحيط - ١
   .١/١٤٣ والدر المصون ١/٩٠ والبحر المحيط ١/٤٣والكشاف ١/١٥٧ديوانه ) الطويل( البيت من - ٢
  )م١٩٦٧(القاهرة  .سالم هارون عبد ال/.حقيق أ ت ،١/٥خزانة األدب للبغدادي - ٣
 ١/٢٠٢ مجلة مجمع اللغة العربية - ٤
    ٣/٤٤الغاني - ٥
 ٧/٣٤٨ السابق - ٦



– 

  )٧٣٨(

 يئقبيـلة طـــ: المطلب الثاني

  :نســبها  

إحدى القبائل اليمنيـة    كانت من أقوى القبائل العربية       . ١    طيئ إحدى جماجم العرب    
 بن  يئط:وتنسب إلى جدها األكبر    وهي قبيلة كبيرة تفرعت منها بطون عديدة،           ،القديمة

وطيء لقـب لـه واسـمه     أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ،            
  ٢.ويذكر النسابون أنها قبيلة عظيمة من كهالن من القحطانية ). ةجلهم(

ت ابن أدد، وهو األشعر، وجلهمة بـن  مرة بن أدد، ونب:ولد أدد بن زيد:" قال ابن حزم      
 ٣"أدد،وهو طيء،و مالك  بن أدد،وهو مذحج

 :منازلــهم 

إلى شمال الحجاز    على أثر خروج األزد      افخرجوا منه  كانت منازلهم باليمن،                        
وأما بنو طيئ بن أدد     : " ، يقول ابن خلدون   )أجا وسلمى (حيث يوجد جبالها المشهوران     

ونزلوا سميراء،وفيد، في جـوار     ا باليمن وخرجوا منه على إثر األزد إلى الحجاز،        فكانو
ثـم افترقـوا ألول اإلسـالم فـي     استقروا بهما    و بني أسد،ثم غلبوهم على أجا وسلمى،     

 ٠ااوعراقًوملؤوا السهل والجبل حجارا وشام  ٤" الفتوحات 

  يئفصاحــة طــ
حويين من القبائل العربية الفصيحة التـي أخـذت                   تعد طيئ عند اللغويين والن    

عنها اللغة واعتمد عليها في التقعيد النحوي واللغـوي، ووجـدت أعمـالهم الـشعرية               
استحــسانا عنــد اللغــويين؛ حيــث حفظــت لنــا المعاجم،وكتــب اللغــة  والنحــو 

 ببقايـا مـن لغـاتهم، وشـواهد مـن           ٧، وعلوم القـرآن   ٦،والقراءات والتفسير ٥واألدب

                                         
 ٤٨٦جمهرة أنساب العرب البن حزم ص- ١
 ) .طيئ(رضا كحالة  .٢/٦٨٩معجم قبائل العرب - ٢
  ٣/٣٩٩ والعقد الفريد ٣٩٧جمرة أنساب العرب ص - ٣
 ٢٣٨  وصفة جزيرة العرب ص٣٢٦في معرفة أنساب العرب ص  ونهاية األرب ٢/٢٥٤   العبر - ٤
 .مثل شرح ديوان الحماسة - ٥
  . كالمحرر الوجيز والبحر المحيط وغيرهما - ٦
 .٢/١٢٠ينظر اإلتقان للسيوطي - ٧



 

 )٧٣٩(

  وغيرها،فكثيرا ما نجـد فـي هـذه          ١كالعين والجيم والنوادر في اللغة،والكتاب    شعرهم،
ويقال إن طيئا   " ،  "وهذا من لغات طيئ   "،  "نقل أنها لغة طائية   "،  "وهي لغة طيئ  : " الكتب
، كما صرحوا بأسماء كثير من شعرائهم كحاتم الطـائي،          "أن طيًئا ال تلتزم ذلك    "،  "تقول

  . الطائي،والطرماح بن حكيم،وعارق الطائي وغيرهم وزيد الخيل،وسنان بن الفحل 
فإن فـيهم سـكان البـراري،وفيهم       : "...قال أبو نصر الفارابي،وهو يتحدث عن العرب      

وكان الـذي   . سكان األمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين             
تعلمـوا لفـتهم    تولى ذلك من بين أمصارهم، أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق، ف           

والفصيح منها، من سكان البراري منهم، دون أهل الحضر، ثم سكان البراري من كـان           
في أوسط بالدهم ومن أشدهم توحشا وجفاء، وأبعدهم إذعانا وانقيادا، وهم قيس وتمـيم              

  .٢"وأسد و طيئ ثم هذيل؛ فإن هؤالء هم معظم من نُقل عنهم لسان العرب 
محدثون شهرة طيئ  اللغوية وتميزها بالفـصاحة واإلجـادة،                 كما أكد اللغويون ال   

قبائل ثالث،تميم وهـذيل    : " فيذكر الدكتور إبراهيم أنيس أشهر القبائل في اللهجات قائال        
وطيئ، وكلها من القبائل التي نسب الرواة لها الفصاحة وإجادة القول، واحتجوا بأقوالهم             

  ٣"وأخذوا عنهم في روايتهم عصر تدوين اللغة 
ورود لهجتها في بعض مواضع  في القرآن الكريم،         ،ومما يدل على فصاحة طيئ           
قد أجمع الناس جميعا أن  اللغة إذا وردت في القرآن،فهي أفـصح ممـا فـي غيـر                   "و

  ٤ "القرآن، ال خالف في ذلك 

                                         
 ٣٧٨ و٣٥٥ و٢٠٥ و٢/٢٧ األصول البـن الـسراج       : وانظر ، هارون ٤١١ و ٣/١١٦ و ٢/١٩٢و  ١/١٩٢ - ١
   ٤٠٧ و٣٩٤ و٣/٨١و

   ٦٠٦و٢/٥٨٠ :علبمجالس ث
   .٣٥٤و٢٦٧و٢٤٤و١٠٨ :الممتع البن عصفور

   . ٤٣و١٠/٣٤و٨/١٥٠ و١٤٩ و٣/١٢٨ و١/٢٤ :شرح المفصل
   .٣٩٠ و٢٤٢ و٢٠٧ و١٧١ و١٤٩ :الجنى الداني

ــيط    ــر المح ــي البح ــة ف ــات العربي ــدر ٢٩٣ و ٢٧٢ و٢٦٦ و ٢٤٤و ١٦١ و١٣٢ و ٧٣ :اللغ  وال
   .٥٣٧و ٤٤٣ و١٤٤  و٦/١٠٩ و٤٧٤و٥/٣٩٤و١/٤٦٤:المصون

  .١/٢١١والمزهر ،٩٠ اإلصباح في شرح االقتراح ص :وينظر١٤٧الحروف للفارابي ص - ٢
  .١٥٢في اللهجات العربية ص - ٣
  ١/٢١٣ :المزهر- ٤



– 

  )٧٤٠(

ـ وفي لهجة ط متعد بنفسه،) ورد(الفعل : من ذلك كقولـه    ،)فـي ( بــ  يء متعـد  ي
  "رد فيه بإلحاد بظلمومن ي:"١سبحانه
:  حيث قـال   ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحادٍ    :ثناء تفسيره لقوله تعالى   أذكر الفراء هذا في            

رده، وتو  أده  رراد من و  أنه  أ من الورود ك   ِرد ِفيِه ِبِإلْحادٍ  تُومن  وقد قرأ بعض القراء     "
: وردنا مكة، وال تقـول    :  تقول نكأال ترى   أ يطلب االسم،    )وردت(ن  شتهيها، أل أولست  

: نهـم يقولـون    وقد تجوز في لغة الطائيين، أل      ،وردنا في مكة، وهو جائز، تريد النزول      
  ٢"رغبت بك : رغبت فيك، ويريدون

  :إبدال الهاء من الهمزة
، و هرحـت    )همرت(و  )هرقت(وقد أبدلت من الهمزة في      :"       قال سيبويه عن الهاء   

  .٣" إياك وهياك : الوق... أرحت : الفرس، تريد
، وعـزا   ٤وقد أورد هذا اإلبدال بعض العلماء على أنه لهجة دون عـزو إلـى أهلهـا                 

   .٦،وإلى أهل اليمن وآخرون إلى بني تغلب٥ونحوها إلى طيئ ) هرحت(آخرون 
  ٨"ِهياك نعبد : " ٧وعلى هذه اللهجة قرأ أبو سوار الغنوي

وبـدأ خلـق   : "٩حديثه عن قولـه تعـالى   صاحب الدر المصون في معرض      ذكر      
بألف خالـصة وهـو   )بدا(العامة علي الهمز، وقرأ الزهري )بدأ(:قوله" اإلنسان من طين    

خارج عن قياس تخفيفها، إذ قياسه بين بين علي أن األخفش حكى قريبا منـه، وجـوز                 
ا يكـسرون الـدال وبعـده     ) بـِدي ): (بدا(الشيخ أن تكون من لغة األنصار يقولون في         

  :-رضي اهللا عنه-ياء،كقول عبد اهللا بن رواحة األنصاري 
  ِبسم اإلله وبه بِدينا      ولو عبدنا غيره شَِقينا

                                         
  ٢٥الحج - ١
 ٢/٢٢٣معاني القرآن - ٢
  هارون ٤/٢٣٨الكتاب - ٣
 ١٠/٤٣ وشرح المفصل ٣٦٩المفصل ص - ٤
   ١/٢٤٨) ريق( و المصباح المنير ٤/١٥٦٩) هرق( والصحاح ٨٨اإلبدال البن السكيت ص- ٥
 ) هرق( تاج العروس :ينظر- ٦
 ١/٢٣البحر المحيط - ٧
  ٥الفاتحة - ٨
 ٧السجدة - ٩



 

 )٧٤١(

فاحتمل أن تكون قراءة الزهري من هـذه اللغـة          : قال). بقَا  :بِقي( وطيئ في :      قال
  .١" فتكون القراءة مركبة من لغتين : بِدي،ثم صار بدا، قلت: أصله

  :وذكر السيوطي عدة مواضع وردت بلغة طيئ، قال       
 .٢"يا ِإنْسان : )يس(.خسرها: )سِفه نَفْسه (.خصبا: )ارغَد (.يصيح: )ينِْعقُ (:وبلغة طيء  "

علي أنها خبـر    : وقرأ الكلبي بضم النون، فقيل    : " ويزيد السمين األمر  توضيحا، فيقول     
بل هي حركة بناء كــ      : صرف لما تقدم  قيل    مبتدأ مضمر،أي هذه يس، ومنعت من ال      

عهد اهللا ألفعلن؛ألنها   : ،فيجوز أن تكون خبرا كما تقدم وأن يكون مقسما بها،نحو         )حيثُ(
ـ         وهـي لغـة    : يا إنسان،قال (منادي فبنيت علي الضم؛ولهذا فسرها الكلبي القارئ لها ب

  ٣".طيئ
 عليها بالهاء ابـن كثيـر،       ، رسمت بالتاء ووقف   )سنت:" وفي سورة األنفال قوله تعالى    

وأبوعمرو، والكسائي، ويعقوب، وهي لغة قريش،ووقف الباقون، موافقة للرسـم وهـي            
  ٤.لغة طيئ 

ومما يدل على مكانة اللغة الطائية في نفوس القوم، ما رواه أبو عبيد القاسم بـن                       
وضـعوا  : أي،  "فـي  على قَ  فوضعوا اللج : "سالم، من حديث طلحة بن عبيد اهللا أنه قال        

ثم فـسره   السيف على قفاي، فاللج في لغة طيئ السيف، فلغة طيئ  يشددون يا المتكلم                 
وكانت عند طلحة امرأة طائية، ويقـال إن طيئـا ال           . قفي، هي لغة طائية   : وقوله: "فقال

وما يؤخذ من لغات طيئ إال لفصاحتها ومكانتها        . ٥"تأخذ من لغة أحد، ويؤخذ من لغاتها      
 في عـدم  -فيما يبدو-كما أن اعتزاز طيئ بلغاتها، كان هو السبب       . ل األخرى بين القبائ 

  ٦.أخذها عما عداها من لغات العرب، فيما رواه لنا أبو عبيد
         

                                         
 ٣٩٦و ٥/٣٩٥ الدر المصون - ١
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب        –محمد أبو الفضل إبـراهيم      / تحقيق   ٢/١٢٠اإلتقان في علوم القرآن     - ٢
   ١/٣ قبائل العرب الواردة في القرآن الكريم للقاسم بن سالم ولغات). م١٩٧٤-هـ١٣٩٤(ط
  ٤٧٤/المرجع السابق  -٣
 ٣٢٤ و١٧٠ و ١٣٢وينظر ص ،محمد سالم محيسن/ د٢٦٧ المهذب في القراءات العشر ص - ٤

  ).قفا(لسان العرب مادة : ، وينظر٩١ /٣الفائق الزمخشري :  وانظر كذلك١١/ ٤ غريب الحديث - ٥
–رمضان عبد التواب، ضمن كتاب بحوث ومقاالت في اللغـة           / د ٢٣٠اللغوية لقبيلة طيئ ص    الخصائص   - ٦

  م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣أولى : مكتبة الخانجي القاهرة ط



– 

  )٧٤٢(

قـال   "معاوية ابن أبـي سـفيان    وأختم حديثي عن فصاحة طيئ بما ذكره األصمعي أن          
ـ : فقال، من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط      : يوما ومي تباعـدوا عـن فراتيـة    ق

العراق، وتيامنوا عن كشكشة تميم،وتياسروا عن كسكـسة بكـر،وليس فـيهم غمغمـة              
يـا أميـر    ، من أولئك ؟ فقال قـومي       : فقال له معاوية  ،،وال طمطمانية حمير    ،قضاعة  

  .١"أنا رجل من جرم، وجرم من طيئ : من أنت ؟ قال: فقال له معاوية، المؤمنين 
  :ن والنحويينطيئ في كتب اللغويي

 في بعض المؤلفات العربية بـين   ٢           في دراسة للدكتور أحمد علم الدين الجندي      
لنا مدى تردد أسماء القبائل العربية التي عزيت لها لغات خاصة بها، فاختار كتابين في                

  .النحو، وكتابين في اللغة، وكتابين في القراءات 
 التي لنها سمات لغوية خاصة، وذلك في كتـاب             فذكر أن طيئا أتت في مقدمة القبائل      

  .للمرزوقي) شرح ديوان الحماسة(ألبي زيد، وكتاب ) النوادر في اللغة(
  . الثالثة بعد تميم والحجاز٣البن يعيش) شرح المفصل(وتأتي طيئ في كتاب 

  .اليمن وتميم والحجاز وهذيل وأسد: وتأتي في لسان العرب، السادسة بعد
قبيلة طيئ  وردت في كتب النحويين تختص بها طيئ، أو اشتركت            وهذه بعض نماذج ل   

  .معها بعض القبائل األخرى 
  :                          بين اإلعراب والبناء ) الذين(

فيعربـان إعـراب   ) اللـذين واللتـين   (         األسماء الموصولة من المبنيات ما عدا       
  هذا عند عامة جمهور العرب وأكثـرهم    المثنى، وهي مبنية لشبهها الحرف في االفتقار      

إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء       ) الذين(لم تعربه،  وقبائل أخرى أعربت       
نصبا وجرا، وهم هذيل وعقيل وطيئ، فسيبويه نقلها ولم ينسبها، حيث قال فـي بـاب                

فـإذا  . والذي والتي   ذا وتا   : وتلك األسماء : " تثنية األسماء المبهمة التي أواخرها معتلة     
اللـذان، وإن  : قلـت ) الـذي (تان، وإن ثنيت  : قلت) تا(ذان، وإن ثنيت    : قلت) ذا(ثنيت  

وعزا بعض النحويين تلك اللغة إلى هـذيل        ٤"اللذون  : جمعت فألحقت الواو والنون قلت    

                                         
 ٢/٣٢٣ الكامل للمبرد - ١
 ١٧٩-١/١٦٠اللهجات العربية في التراث : ينظر- ٢
 ٨/١٥٠و١٤٩و٣/١٢٨و٢/١١ و١/٢٤: ينظر- ٣
   هارون٣/٤١١الكتاب - ٤



 

 )٧٤٣(

الـذين رفعـا ونـصبا وجـرا     :وتقول في جمـع الـذي   : "وعقيل وطيئ، قال أبو حيان    
قاله ابن مالك، وذكر بعـضهم أنهـا لغـة          ‘ مشهور في لغة طيئ     ) لذينا(،وإعراب  ...

   ٢"، وبعضهم أنها لغة عقيل ١هذيل
  :العلم المفرد الواقع بعد اسم اإلشارة المنادي بين الرفع والنصب

يا هذا زيد أو زيدا فهو عطـف        :            اسم اإلشارة المنادى إذا وقع بعده اسم نحو       
  .يا هذا الرجل : كان ما بعده اسما فيه األلف والالم نحوبيان، ويكون صفة إذا

يا هـذا زيـدا،     :        وقد رجحت عامة العرب النصب عطفا على الموضع،في نحو        
يا هذا زيـد، صـرح بهـذا        : وطيئ ترجح الرفع على النصب عطفا على اللفظ، فتقول        

أنت تريـد أن تقـف      يا هذا، و  : إذا قلت :-رحمه اهللا –وقال الخليل   : " سيبويه  حيث قال   
عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه، فأنت بالخيار فيه، إن شئت رفعـت، وإن شـئت                 

يا تميم أجمعـون  : زيدا، يصير كقولك : يا هذا زيد، وإن شئت قلت     : نصبت، وذلك قولك  
  ٣"وزعم لي بعض العرب أن يا هذا زيد كثير في كالم طيئ ....وأجمعين 

  :حذفال ن حيث الذكر  ومالنافية للجنس ) ال(خبر 
 .٠؛وذلك إن علمفالحجازيون يحذفونه غالبا، العرب في ذلكاختلفت           

وال ، لال أهـل، وال مـا  :ويحذفه الحجازيون كثيرا إن علم،فيقولون" : يقول الزمخشري 
ال إله فـي  :  وال فتى إال علي؛وال سيف إال ذو الفقار؛ ومنه كلمة الشهادة؛ ومعناها        بأس،
 ٤"د إال اهللا الوجو

وال  حول والقـوة    ال إله إال اهللا،:نحو ،)إال(وأكثر ما يكون الحذف عندهم مع         
 .حول لنا ال إله في الوجود،وال: والتقدير٥إال باهللا،

ال إله إال   : في قولك  )اهللا(وال يصح أن يكون الخبر      ":ويعلل ابن يعيش لذلك فيقول           
هنـا  )ال(ال تعمل في معرفة،الثاني أن اسم       ) ال(نه معرفة، و  أ:أحدهما :اهللا، وذلك ألمرين  

                                         
  ١/١٩١ وشرح التسهيل ٣/١٠٣ وشرح الكافية للرضي١/١٨٢إعراب القرآن للنحاس  :ينظر- ١
  ١/٢٨٥والهمع  ١/٥٢٦االرتشاف - ٢
 ١/٣٧٥ وشرح الرضي ٣/٣٠٢ وتوضيح  القاصد والمسالك ٢/٧ شرح المفصل : وينظر٢/١٩٢ الكتاب - ٣
 وشـرح   ،٢/٢٥٨لرضـي   ، وشرح الكافية ل   ١/٤١٠ شرح الجمل البن عصفور      ؛٤٣المفصل في علم اللغة     - ٤

 ١٠٩والنكت الحسان ،٩٧األلفية البن الناظم 
 ١/٥٦شرح التسهيل - ٥



– 

  )٧٤٤(

 ١" اهللا،خاص والخاص ال يكون خبرا عن العام  إله إالال :عام،وقولك

 . مع وجود القرينة أما التميميون والطائيون  فإنهم يلتزمون حذفه 

 :ل السيوطيوقي

ـ ،غالب في لغة الحجازيين–إن علم  –حذف خبر هذا الباب    " ي لغـة تمـيم و   ملتزم ف
ـ فَ(و  ٢،)ريا ضلَ( :،فلم يلفظوا به أصال نحوئطي ـ () ٣  تَوال فَ ال ضـ ر  ٤ )رارر والِض

 ٦  ") ٥ةوى والطيردالع(و

 فقد قيدالحذف عند بني تميم  والطـائيين        ٧ وابن هشام    أما ابن مالك  وتبعه ابن عقيل           
   :بشرط ظهور المعنى،ومن ثم قال

فظ به التميميون وال الطا ئيون،بل الحذف عندهم واجـب بـشرط ظهـور    وال يل            "
المعنى، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كو نه ظرفا فليس بمصيب، وإن               

      .واتفقوا على  عدم الحذف إذا لم يدل عليه دليل    ٨"من الشهرة أوفر نصيب.رزق  
 :قال ابن هشام 

وإذا علـم فحذفـه    " ٩ من اهللا عز وجـل يرال أحد أغ"حو وإذا جهل الخبر وجب ذكره،ن
    ١٠"نوويلتزمه التميميون والطائي ) ضير قالوا ال   )(فال فوت(:كثير،نحو

 

  
                                         

 ١/١٠٧شرح المفصل - ١
  ٣٣٧ورصف المباني ؛ المرجع السابق:وينظر؛٥٠الشعراء - ٢
  ٥١سبأ- ٣
 -كتاب األحكـام  (  وسنن ابن ماجة     ؛)٣١(حديث)باب القضاء في المرفق   –كتاب األقضية   (الحديث في الموطأ  - ٤
  ٥/٣٢٧؛ومسند أحمد )ب من بني في حقه ما يضر بجاره با
ومسند أحمد  ؛١١٠و١٠٧و١٠٢حديث  )باب الطب والرقى  (  ومسلم في    ؛٤٤؛٤٣؛١٩أخرجه البخاري في باب     - ٥
١/١٧٤  
 ١/٤٦٩الهمع - ٦
  ١/٤٦٣المغني - ٧
،و شرح  ٢/١٦٦، واالرتشاف   ٣/٢٨١المغني البن فالح    ٢٥٨/ ١ شرح الكافية    :؛ وينظر ٢/٥٦شرح التسهيل   - ٨

  ١/٣٧٧ابن عقيل 
  رواه البخاري ومسلم - ٩

  ؛١/٤٦٣، والمغني ١/٢٥٩ شرح الكافية :؛ وينظر٢/٢٩أوضح المسالك - ١٠



 

 )٧٤٥(

  : الثانيمبحثال 
  توطئة  

      احتلت شواهد طيئ مكانة بارزة بين شواهد القبائل األخرى التي اعتمد عليها فـي          
لدى اللغويين والنحويين،وزخرت كتبهم بأسماء كثير      التقعيد النحوي،ولقي شعرهم قبوال     

من شعرائهم، على الرغم من ضياع كثير من شعر طيئ، شأنه في ذلك شأن كثير مـن                 
،فالرواية الـشفوية  ١الشعر الجاهلي واإلسالمي؛ لتشاغل العرب عنه بالجهاد  والفتوحات    

إال أن بعـض     . التي حملته فترة من الزمن  قد أضاعت معظمه بموت كثير من رواته            
  .دواوين شعرائهم قد سلم من عوادي الدهر، كديوان حاتم، وزيد الخير وأبي زبيد 

      وهذه بعض الشواهد التي جمعتها من بطون كتب النحـو؛لتبرز مكانـة الـشاهد              
  :الطائي ومدى اعتماد النحويين عليه في االحتجاج واالستدالل

  .لغات العرب في المثنى-
  .الطائية  )ذو (-
  .)لغة أكلوني البراغيث (إلحاق عالمة التثنية والجمع بالفعل في أول الجملة -
   .دخول الم االبتداء على معمول الخبر -
  ).ليس(عمل ) الت(إعمال - 
  .تقديم معمول المضاف على المضاف إليه -
  ) .اقترانه بأل( أحوال المفعول له  -
  .بمعنى الباء ) في(مجيء -
  ،تثناء االس) بله(من معاني -
  ) .هواحد أم (المتوغلة في اإلبهام من األسماء-
  المصدرية)أن(حذف -
  .،الظرفية الشرطية)مهما(من معاني  -
 .،مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين -

   .من أقسام المنادى، النكرة المقصودة -
  :من الضرائر الشعرية  -

  .د ممدوقصر ال              
                                         

  .  ١/٢٥ طبقات فحول الشعراء :ينظر- ١



– 

  )٧٤٦(

   .تأنيث المذكـر               
         .        قصر الممدود 

 :لغات العرب في المثني

كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها أو عطـف عليـه    :المثنى     
 . ١مثله

  :المثنى ثالث لغاتإعراب وللعرب في 

: أن يكون باأللف رفعا، كقوله تعالى :وهي اللغة المشهورة،وعليها وضع القياس :ألولىا
  "          ابالْب ِهملَيخُلُوا عا ادِهملَيع اللَّه مَأنْع خَافُوني الَِّذين لَاِن ِمنجوبالياء نصبا   ٢"  قَاَل ر

ـ   :٤" عزوجل-وقوله ، "فَوجد ِفيها رجلَيِن يقْتَِتلَاِن  ":٣ قوله سبحانهاً،كوجر م قَد كَـان لَكُ
 " آيةٌ ِفي ِفَئتَيِن الْتَقَتَا

 :)٥( لهوإلى هذه اللغة أشار ابن مالك بقو

 ـالِصا و مضافًضمٍرال      إذا بمى وِكثنَّ الم ارفـعلِفباَأل

 تين يجرياِننَن وابينَ      كابتاِننَ اثنان واثْ،ـا  كذاكلتَِك

 فِْل قد ُأٍح فتْا بعدا ونصب   جريعها األلفْ اليا في جِملفُخْوتَ

  ؟)هذه لهجة من (:الثانية
له مع إعرابـه بحركـات ظـاهرة    ا وهي إلزام المثنى األلف والنون في جميع أحو             

   ٦  جاء الوالدان،ورأيت الوالدان،ومررت بالوالدان:على النون، كأنه اسم مفرد،تقول
 :الثالثة

المات مقدرة على آخـره وقـد       وهي لزوم المثنى األلف رفعا ونصبا وجرا،وإعرابه بع        
ــة      ــض كنان ــك،وهي بع ــي ذل ــرب ف ــل الع ــن قبائ ــة م ــتركت مجموع اش
 وخثعم،وزبيد،ومراد،وعذرة وبكـر بـن وائـل،وبطون مـن ربيعـة،وبلعنبر،وبلهجيم          

                                         
  .١/٥٨ شرح ابن عقيل - ١
   .٢٣ المائدة - ٢
 .١٥القصص -٣
  .١٣آل عمران - ٤
  .١٢ ؛١١األلفيه- ٥
ولغات العرب وأثرها في التوجيـه  ١/١٢٤والنحو الوافي ٥/٣٦؛ والدر المصون ١/٧٩ن   حاشية الصبا  :ينظر- ٦

  )م١٩٨١-هـ١٤٠١(ط أولى ٠ الكويت– مكتبة الفالح ،فتحي الدجني/ د٩٨النحوي ص



 

 )٧٤٧(

وهم بطن من طيء ولعلهم أشـهر مـن تحـدثوا  بهـذه      ١،وبلحارث بن كعبالتميميين
 :٢  اللغة،قال شاعرهم هوبر الحارثي

                              تزونَذْا بين ُأ منَّد ه إلى هابي التراِب        دعتْنةًاه طعيِمِق ع  

للجارحة المعروفة وهي في موضـع جـر   )أذن  (فإنه مثنى)بين أذناه :(قوله  :والشاهد فيه
ولكنه جاء بهـا    ) بين أذنيه (:اء على اللغة المشهورة فيقال    يمضاف إليه يكون مجرورا بال    

 . لغة من يلزم المثنى األلف وهم بلحارث بن كعب وغيرهمعلى

وأبـو جعفر،ويعقوب،وخلـف     ،ونافع،وحمزة،الكـسائى، ٣ابن عـامر  :وقرأ بهذه اللهجة  
 "ِإن هذاِن لَساِحراِن :"٤قوله تعالى_رحمهم اهللا _

 إلزام المثنى وما جرى مجراه األلف فـي   ٥ولغة بني الحارث بن كعب :"قال ابن مالك 
ِإن هـذاِن   :"ل،وبهذه اللغة قرأ نافع،وابن عامر،والكوفيون إال حفصاً قوله تعـالى         احكل  

 :ذلك الحارثيين بنو الهجيم، وبنو العنبر،ومنه قول الشاعر ووافق في،  "لَساِحراِن 

تزوبةًاه  نَذْا بين ُأ منَّده إلى هابي التراِبدعتْ                ضريِمِق ع  

 :٦وقال آخر

 ٧ " ماجاع لصما لناباه الشُّاغًى           مسو رْأ ولَجاِع الشّراِق إطْرقْأطْف

                                         
؛ومعاني القراءات  ٣/٤٥؛ وإعراب القرآن للنحاس     ٢/١٨٤؛ ومعاني القرآن للفراء     ٢/١٣٩معاني القرآن لألخفش    : ينظر- ١

   .١/٩٠؛ وتوضيح المقاصد ١/١٣٤؛والهمع ١/٦٢؛ وشرح التسهيل ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٢/١٥٠ي لألزهر
؛ ومـشكل إعـراب   )هبا – شطي -صرع( ؛ واللسان ٢/١٥٠؛ وهو في معاني القراءات لألزهري )الطويل  ( البيت من   - ٢

  .١/١٣٤؛ والهمع ١/٦٢؛وشرح التسهيل ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٢/٤٦٧القرآن لمكي 
  ٠يصف رجال قتله أبطالهم؛ ويذكر أنهم طعنوه طعنة خر منها صريعا: ما ارتفع منه والمعني: هابي التراب:اللغة

  .٥/٣٦؛والدر المصون ٢٤٨؛واإلتحاف٢/٣٢٠؛ والنشر البن الجزري ٥/٢٢٩الحجة للفارسي : ينظر- ٣
 ٦٣طه  - ٤
؛ وأبو زيـد  ٢/١٨٤الفراء في معانيه : بن كعب وحدهمومن اللغويين والنحويين الذين نسبوا هذه اللغة إلي قبيلة الحارث          - ٥

؛وابن فارس في الصاحبي ٣٣٤؛وابن خالويه في ليس في كالم العرب ٢/٦٢٩؛واألخفش في معانيه ٨٥األنصاري في نوادره 
  ٣/٣٣٦؛والبغدادي في الخزانة ١/٣٢؛ والمشكل ٢/٩٩؛ ومكي في الكشف ٢٩

؛وبال نسبه في معـاني القـرآن     )صمم( ؛واللسان  ٢/١٥٠معاني القراءات   : في ورد منسوبا للمتلمس  )الطويل  ( البيت من   - ٦
  ١٢/١٢٨؛وتهذيب اللغة ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٣/٤٥؛وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٨٤للفراء 

  عض ونهش: لصمما٠الحية الذكر: الشجاع:اللغة
   ألعملهما؛ونشر سمهفأطرق وأرخي عينيه ينظر إلي األرض مثل الشجاع ولو رأي مدخال لنابيه:والمعني

  فإنه مثني ناب دخل عليه حرف جر؛وقد أتي به الشاعر علي لغة من يلزم المثني األلف دائما)لناباه(والشاهد فيه قوله 
 ١/٢٠٣؛وتعليق الفرائد٦٢؛١/٦٣شرح التسهيل - ٧



– 

  )٧٤٨(

 :هذا وقد تكلف النحاة في تخريج اآلية على عدة أقوال

 : حكاه سيبويه،حيث قال)نعم(بمعنى حرف جواب ) إن( أن :منها  

 يـا  نإ:،وإذا وصـلت قلـت  )أجـل (فهو بعنى ) ه إنّ(وأما قول العرب في الجواب         "
  ) . أجل(فتى،وهي التي بمنزلة 

  :١قال الشاعر

ِن في الصـبو          ح  يلمنَُلذ العوابكـري  وألـومهنـه                                        
    "٢ هنَّ ِإ: فقلتُرتَِبـال             ك وقد كَ  ع قدب شـينلْويقُ

 ).نعم ( اسم لها وال خبر مثل حرف غير عامل؛ فال ) إن (ـوعلى هذا ف

ضـمير الـشأن،وما بعـدها  مبتـدأ     :ءالهـا  فإنه هذان لهما ساحران     :أن األصل :ومنها
ثم حذف المبتدأ وهـو كثير،وحـذف   ،)إن(وخبر،والجملة في موضع رفع على أنها خبر   

 :ضمير الشأن،وهذا القول حكاه الزجاج عن النحويين القدماء حيث قال

    .٣ه هذان ساحرانإنَّ :الهاء ههنا مضمرة،والمعنى :ولونالنحويون القدماء يق"
ضـمير الـشأن، علـى      ) إن(وتأويله إما على حذف اسم      ....وجاء في التصريح         

إنه هذان لهمـا    :بك زيد مأخوذ،والالم داخلة على مبتدأ محذوف،واألصل       أي إنَّه     إن:حد
   .  "٤ساحران

اجتمع ألفان؛ألف هذا،وألف التثنية،فوجب حـذف      )هذا( نه لما ثني  إ:ومن هذه األقوال           
والباقية ألف التثنية قلبها فـي  ) هذا(واحدة منهما اللتقاء الساكنين،فمن قدر المحذوفة ألف 

 .الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير األلف عن لفظها 

                                         
ن ألبي جعفـر  ؛وإعراب القرآ٦٦؛وردا منسوبين البن قيس الرقيات في ديوانه        )الكامل  ( البيتان من مجزوء    - ١

محمود الطناحي / تحقيق د٢/١٦٥؛وأمالي ابن الشجري ٨٥٢؛ واألزهية ٢/١٥١؛ومعاني القراءات ٣/٤٥النحاس 
؛وبال ١٩١؛١/١٨٨؛وشرح أبيات المغني للبغدادي     ٣١٢؛١١/٦١٢وخزانة األدب   ) م١٩٩٢-هـ١٤١٣(ط أولى   

وسر صناعة اإلعـراب  ؛٤٥٥عة ؛وحجة القراءات ألبي زر   ١/٣٨٣؛واألصول  ٤/١٦٢؛٣/١٥١نسبة في الكتاب    
  ٥١٦؛٢/٤٩٢

  ما يشرب في وقت الصباح: الصبوح:اللغة
  ٠ لقد صدقتن: فقلت لهن؛جاء العواذل يلمنني علي اللهو وقلن لي لقد صار شعرك مبيضا:والمعني

  ٢٠٤و٢٠٠؛ورصف المباني ٣/٤٤؛وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٥١الكتاب - ٢
  ٣/٤٦ب القرآن للنحاس ؛ وإعرا٣/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه - ٣
  ١/٤٠٣التصريح لألزهري - ٤



 

 )٧٤٩(

 :قال األزهري

حذفت الجتماع األلفين،وألـف    أو على أن األلف الموجودة ألف المفرد،وألف التثنية         ..."
 "١المفرد ال تقلب ياء 

نهـا لغـة    إ: وأكثر مـسايرة لهـا     ولعله أقرب إلى طبيعة اللغة      -أيضا_ومن هذه األقوال  
 . باأللف في كل أحوالهبلحارث بن كعب وجعثم وزبيد،وكنانة،وغيرهم استعمال المثنى 

 :قال أبو منصور األزهري

نفى صحته في العربية وجوه كلها حجـة،منها  ) لساحران  هذان  إن(وأما قراءة العامة    "   
هي لغة لكنانة،يجعلون ألف االثنـين      :أن األخفش الكبير وغيره من قدماء النحويين قالوا       

أتاني الزيـدان،ورأيت الزيـدان، ومـررت       ":والخفض على لفظ واحد،كقولك   .في الرفع   
  :حجة لهذه اللغة بالزيدان،وقد أنشد الفراء بيتا للمتلمس

  ماجاع لصما لناباه الشُّى           مساغً ولو رَأجاِعراق الشّرق إطْطَْأف
  "٢هي لغة لبلحارث بن كعب  :ويروي الكسائي يقول   :وقال أبو عبيدة

المختـار    :وبعد التطـواف مـع أقـوال النحـاة فـي تخـريج اآليـة أقـول                
ب مــن قبائــل العــر مأن هــذه لغــة الحــارث بــن كعــب  ومــن اشــترك معهــ

الذين يلزمون المثنـى األلـف فـي كـل أحوالـه وهـو أولـى بـالقبول؛ألن هـذا                    
 ولــيس اختيــار الــوحي التــي اتــسمت بتعــدد لهجاتهــا، يتفــق وطبيعــة اللغــة 
ســبعة أحــرف كلهــا  إال مـن بــاب نــزل القــرآن علـى   هـذه اللهجــة إلنزالــه 

   شاف كاف،أي للتيسير على األمة،
للغـة إذا وردت فـي القـرآن فهـي أفـصح            وقد انعقد اإلجماع علـي أن ا      ......هذا  

ـ         "٣"٠مما في غير القرآن؛ ال خالف في ذلـك         ات  وال داعـي للتكلـف فـي التخريج
التي أرهقـت النحـو، وخاصـة أن ثبـوت تلـك اللغـة          المتعسفة   التأويالتو،المتكلفة
  .فاش  

بتـشديد نونهـا    ) إن(والـصواب مـن القـراءة فـي ذلـك عنـدنا             ":قال الطبري    
وأنـه كـذلك هـو فـي خـط          . لف إلجماع الحجة مـن القـراءة عليـه        باأل) هذان(و

                                         
  المرجع السابق والصفحة- ١
  ١/١٣٤والهمع ؛٢/١٥٠معاني القراءات لألزهري -- ٢
 .١/٢١٣المزهر للسيوطي - ٣



– 

  )٧٥٠(

وأقر في جميـع األحـوال اإلعـراب علـى حـال واحـدة وهـي لغـة                  . المصحف
  ١" بلحرث بن كعب،وخثعم،وزبيد ومن وليهم من قبائل اليمن

فأمثل األقوال فيها أن تكون على لغة بني        : "وهذا التخريج اختاره ابن يعيش فقال            
  .٢ "  جعلهم المثنى باأللف على كل حالالحارث في

،وقـول أم  "ال وتران في ليلـة  ":٣ما جاء  في الحديث  الشريف :ومن شواهد هذه اللغة
 حال،وكان حقه لو جاء على )جالستان( فــ " بينما أنا مع عائشة جالستان: "٤ رومان 

 .كون بالياء لكنه جاء على اللغة الحارثية ياللغة المشهورة أن 

ولزوم األلف في األحوال الثالثة لغة معروفة عزيت لكنانـة، وبنـي   : "...السيوطيقال   
الحارث بن كعب،وبني العنبر، وبنـي الهجـيم،و بطـون مـن ربيعـة، وبكـر بـن                  

إن هـذان   :"وائل،وزبيد،وخثعم، وهمدان   ،وفزارة،وعذرة،وخرج عليها قولـه تعـالى         
 :، وأنشد عليها قوله"ان في ليلة ال وتر ") :وقوله صلى اهللا عليه وسلم"٥" "لساحران

  ٦"        ...........................  ا بين أذناه طعنةتزود منَّ     
 :ذو الطائيــة

 استعماالت مختلفة من حيث اإلعـراب       ئا في لغة طي   اسما موصولً )ذو   (تستعمل             
ممـا جعلهـا     ف وعدمـه،  والتصر والبناء واإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث،     
 .تحمل الهوية الطائية من بين سائر القبائل العربية 

 قال السيوطي

 "٧ا غيرهمفي لغة طيء،ال يستعملها موصولً )ذو(و         "  ...     

موصـولة  ) ذو(ت  وقد جـاء  ":وذكر أبو حيان أنها لم ترد في القرآن الكريم،ومن ثم قال          
 "٨قع في القرآنولم ت ولها أحكام، ،ئوذلك في لغة طي

                                         
  ز٦/٢٥٥ والبحر المحيط ١١/٢١٦و القرطبي ١٦/١٣٦جامع البيان - ١
  .٣/١٣٠شرح المفصل - ٢
  ٢٨/ ٤؛ومسند أحمد١٣؛وسنن الترمذي باب ٢٩لليل باب الحديث في سنن النسائي في قيام ا- ٣
  ) .لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين  ( :باب قوله تعالي؛أخرجه البخاري كتاب األنبياء- ٤
  ٦٣طه- ٥
   .١٣؛١/١٣٤الهمع - ٦
  .١/٢٧٢الهمع - ٧
   .١/٤٦٥؛ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١/٥٤٠البحر المحيط - ٨



 

 )٧٥١(

الشواهد على هذه االستعماالت المختلفة مقرونة بـأقوال النحـويين    -بإذن اهللا–وسأورد 
 .   واللغويين

 :لغة البناء وعدم التصرف :أوال

مالزمة للبناء على السكون في كل أحوالهـا مـن التـذكير             )ذو (بمعنى أن تكون             
ورأيـت ذو    حضر ذو قام،  : أشهر اللغات،تقول  وهي والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع،   

 .إلخ قاموا وذو وذو قاما،، ومرت بذو قام قام،

 :قال المبرد  

قـال  )الذي(في معنى ) و ذ( تجعليئوكذلك يفعل ط ،الذي: يريد" ذو سمعت به:وقوله"...
 وقـال   ، أرى  في عامر ذو تـرون       ي إن :زيد الخيل لبني فزارة، وذكر عامر بن الطفيل       

   :١ائيعارق الط
تحين للعظم ذو أنا عارقه    ألنْ ر بعض ما قد صنعتم فإن لم يغي 

 "٢الذي:يريد 

 :الطائية أبوزيد في نوادره حيث قال)ذو(غويين الذين تحدثوا عن لومن ال

) ذو(ذوسمعت به،أي الذي سمعت به،وهو في موضع النـصب والجـر والرفـع        :قوله" 
 :اهلي ولقبه عارقوقال قيس بن جروة الطائي،وهو ج بالواو،

 حرام علي رمله وشقاشـقه  فأقسـمت ال أحتل إال بصهوة             

 ٣ "ن لم تغير بعض ما قد صنعتم             ألنتحين للعظم ذو أنا عارقهفإ

 :هي أكثر اللغات استعماالً فقال(ذو)وذكر الرضي أن لغة عدم تصرف 

سـاءني   :الطائية ال تتصرف نحو )ذو( أن ذو الطائية األكثر)-أي ابن الحاجب -:قوله ..."
 :٤"،وذو فعلن قالاوذو فعال،وذو فعلوا،وذو فعلت،وذو فعلت ذو فعل،

                                         
  ٢٦٥؛والنوادر ألبي زيد ٣/١٤٨وهو في شرح المفصل )ويل الط( البيت من - ١

  أنتزع اللحم منه: يقسم إن لم تغير بعض صنيعك ألقصدن في مقابلته كسر العظم الذي صرت أعرقه أي: والمعنى
  ١/٥٢٠،والتبصرة والتذكرة للصميري ٣/١٤٧؛ وشرح المفصل ٢/١٢٧الكامل للمبرد - ٢
، وبصائر  )ذو  ( ، واللسان   ٦/٢٥٥٢؛والصحاح للجوهري   ١٥/٤٤ذيب اللغة لألزهري    ته: ؛وينظر٢٦٥النوادر ألبي زيد    - ٣

  ٣/٢٥ذوي التمييز 
قائله سنان بن الفحل الطائي يخاطب به عبد الرحمن بن الضحاك في شأن بئر وقع فيها نـزاع بـين     )الوافر  ( البيت من   - ٤

، ١/٢٧٢، والهمـع  ١/١٥٤،وأوضح المسالك٨/٤٥؛ ٣/١٤٧، وشرح المفصل   /٣٨٤١ورد في اإلنصاف    .حيين من العرب    
 .بناؤها بالحجارة :  وطي البئر٦/٣٤والخزانة 



– 

  )٧٥٢(

فإن الماءو طويتُ وذُو حفرتُوبئري ذُ  ي           ماء أبي وجد 

   :١وأيضا قال التي حفرها،وال تعرب، :أي  
ـْ الم فإنا      هلم ذو جاء ساعيِءوال لهذا المرفقُ  ض الفراِئرفيش

   ٢"ذي جاء   :ولم يقل 
 )ذو (وأمـا  ":الطائية وعلة بنائها فقال)ذو( لحديث عن           وأسهب ابن يعيش في ا  

التـي بمعنـي   ) ذو ( الذي قال ذاك؛ وهـي     : هذا ذو قال ذاك؛ يريدون    : فإن طيئا تقول  
فاعـل والمبتـدأ    ، ووصلوها بالجملة من الفعـل وال      )الذي  ( صاحب؛ نقلوها إلى معني     

 )الـذي  ( ، وبنوها الحتياجها إلي ما بعدها؛ كما كانت )الذي ( والخبر؛ التي توصل بها  
هذا زيد ذو قام؛ ورأيت زيدا ذو قام؛ومررت بزيد ذو قـام أبـوه؛ فيكـون        :مبنية؛ فقالوا 

 "٣الرفع والنصب والجر بالواو

للمؤنـث ومثنـاة    )ذات ( والسكونللمفرد المذكر ومثناة ومجموعة مع البناء )ذو(   :ثانيا   
 .وهو األفصح فيهاومجموعة مع البناء على الضم،

يكون في كل حال رفعا ويكون موحدا في التثنية والجمع من  )ذو( فـ :قال ابن السراج 
 فـي الرفـع   تهذه ذات، قالـت ذا  :تقول ويجوز في المؤنث أن:المذكر والمؤنث،قالوا

  ٤"والنصب والجر 

ذات " التـي  امومق "ذو"ومنهم من يقيم مقام الذي  ":األمر توضيحا فيقولويزيد الهروي   
  ،و ذات قامـت هنـد   بمعنى الذي قـام زيـد  ، ذو قام زيد":، فيقولونئوهي لغة طي"

 التي قامت هند :بمعنى

 :قال شاعرهم   

  عزها مضر تْ وأرستْ ذو سمعت به      فيه تَنمفإن بيت تميٍم                     

                                         
،وشرح ٦/٤١؛٥/٢٨، والخزانة ٣/١٠٧ و٣٣٨؛٢/٣٣٦وفي شرح الكافية ؛لقوال الطائي) الطويل ( البيت من   - ١

  ١/٧٢األشموني 
  .  السيف المصنوع في قري المشارف :المشرفي– جامعا للزكاة : ساعيا:اللغة

  .قوال له إن سيوفنا هي ما سندفعه :يتهكم الشاعر من المكلف بجمع الزكاة ويقول لصديقيه:لمعنيا
  .في لغة طيء ) الذي ( بمعني )ذو(حيث جاء )ذو جاء  (:قوله:الشاهد

  ١/١٩٩،وشرح التسهيل ١٠٧؛٣/١٠٦شرح الكافية - ٢
        ٣/١٤٧ شرح المفصل - ٣
  ٢/٢٦٢ األصول - ٤



 

 )٧٥٣(

جـاءني ذو   :في التثنية والجمع فيقولون  رفعا في كل حال موحدا)ذو(ويجعل هؤالء       
وذو قال ذاك الزيـدون،وذو قـال    ومررت بذو قال ذاك، قال ذاك،ورأيت ذو قال ذاك،

بالفـضل ذو   :سمعت بعضهم يقول :وقال الفراء .في المؤنث )ذات(وكذلك  ،ذاك الزيدون
األلف جعل الفتحـة   فلما أسقط ) بها (يريد" ه ذات أكرمكم اهللا ببالكرامة و،ه اهللا بمفضلكُ

 . " ١التي كانت في الهاء في الباء عوضا منها

 لغة اإلفراد واإلعراب :ثالثا

والمؤنث بفروعه مع إعرابها بـالحروف،أي تعامـل     وتستعمل باإلفراد للمذكر بفروعه،   
جاء ذو قام؛   :، تقول تجر بالياء وباأللف  بعنى صاحب،فترفع بالواو،وتنصب    )ذي(معاملة  

ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام،وجاءت ذو قامت،جاء ذو قاما؛جـاءت ذو قامتا،وجـاء       
 .ذو قاموا،وجاءت ذو قمن 

 :قال ابن مالك 

بمعنى صاحب،ويروى بالوجهين قـول   ) ذو(وبعضهم يعربها بالحروف كما يعرب        "  
  ٢:الشاعر

   ٣ "ون أتيتهم     فحسبي من ذي عندهم ما كفانيافإما كرام موسـر             
 .فعلى البناء)من ذو(فعلى اإلعراب ومن رواه )من ذي (فمن رواه 

 :وقال  المرادي 

ـ :عنـى صـاحب،فيقول  مالطائية إعراب التي ب)ذو(ء يعربيىوبعض ط           "  اء ذو ج
 (٤)"قام،ورأيت ذا قام،ومررت بذي قام 

 :عنى صاحب من وجوهمالتي ب)ذو(ة والطائي) ذو(والفرق بين    

  .التي بمعنى صاحب) ذو( توصل بالفعل،وال يجوز يجوز ذلك في ئفي لغة طي )ذو(أن 
والتـي بمعنـى صـاحب     ء ال يوصف  بها إال المعرفـة، ىفي لغة طي) ذو( أن  :ومنها

                                         
    ٢٩٢الحروف صاألزهية في علم - ١
؛وشـرح عمـدة   ١/٥٩؛والمقـرب  ٣/١٤٨قاله منظور بن سحيم وهو في شرح المفصل   )الطويل  ( البيت من   - ٢

؛والبيت من قصيدة يهجـو     ١/٧٢؛وشرح األشموني   ١/٢٧٣؛والهمع  ٢/٨٣٠وشرح شواهد المغني    ؛١٢٢الحافظ  
  .فيها امرأته

؛ وأوضح  ٤٧؛والنكت الحسان   ٣/١٠٧افية  ؛وشرح الك ٣/١٤٨ شرح المفصل    :؛ وينظر ١/١٩٩شرح التسهيل   - ٣
  ١/١٥٣المسالك 

  ١٤٣/ ١؛ وشرح ابن عقيل ٢٤٢الجني الداني - ٤



– 

  )٧٥٤(

يوصف بها النكرة إن أضفتها إلى نكرة،ويوصـف بهـا المعرفـة إن أضـفتها إلـى                  
  ١"  ؛ألنها معرفة بالصلة)ي الذ(ذلك التي بمعنى معرفة،وليست ك

  )ذا(لجمعه في حالة الرفـع،و ) ذوو(لمثناه و ) ذوا(للمفرد المذكر،و) ذو(أن تستعمل :رابعا 
 . الجر تي النصب وفي حال )ذوي  و وذوي ذ(حالة النصب،و في

  .للمؤنث ومثناه وجمعه) وذوات  وذواتا، ذات،(و 

 :قال األزهري   

ذو قـام،وفي  :تقول  فـي المـذكر  ,وقد تؤنث وتثنى وتجمع عند بعض الطائيين                 "  
ذوتا قامتا،ووفي جمـع    :ذوا قام،وفي مثنى المؤنث   :ذات قامت وفي مثنى المذكر    :المؤنث
  ٢    "ذوات قمن :ذوو قاموا،و في جمع المؤنث:المذكر

ال مبنيـة؛أو معربـة     في جميع اسـتعماالتها اسـما موصـو        )ذو  (إن   :وخالصة القول 
               .بالحروف؛أو مفردة أو متصرفة للمفرد والمثني والجمع تحمل الهويـة الطائيـة  

  :الجمع بالفعل المسند إلى االسم الظاهر وإلحاق عالمتي التثنية  
وجـب  –مثنى أو مجموع    –ذهب الجمهور إلى أنه إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر                         

وقامـت    حضر الضيفان، وحضر الـضيوف،    :يقال عالمتي التثنية والجمع،  تجريده من   
 .الهندات 

يلحق عالمتي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى االسم الظاهر المثنى           من    ٣ العرب منو 
، واشتهرت هذه اللغة    ،وقيل هم أزد شنوءة   ئوالجمع،وهم بنو الحارث بن كعب،وقيل طي     

على هذا جاء   ،و٤)أكلوني البراغيث (أو  ) بون فيكم مالئكة  يتعاق(في أوساط النحويين بلغة     
 :٥قول الشاعر

                                         
  ٣/١٤٩ شرح المفصل :ينظر- ١
  ١/٨٠؛ وحاشية الخضري ١/٧٣؛والهمع ٤٧ النكت الحسان :؛ وينظر١/١٣٧شرح التصريح - ٢
ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج        ١/٢٨٦ ومعاني القرآن لألخفش     ١/٣١٦معاني القرآن للفراء    : ينظر- ٣

 ٢/٥٨٠ وشرح الكافية الشافية ٣/٨٧ وشرح المفصل  ١/١٥٧ والمقتصد في شرح اإليضاح للجرجاني       ١٢/١٩٥
 ١/٥١٣ والهمع ١/٣٥٤واالرتشاف

طه عبدالحميد طه   /،تحقيق  ٢/١٥٨ والبيان في غريب إعراب القرآن لألنباري        ، بوالق ١/٢٣٧ الكتاب   :ينظر- ٤
 ة العامة للكتابالهيئة المري–
 ٣/٨٧ وشـرح المفـصل  ١/٣١٦ ومعـاني الفـراء   ١٩٦ألمية بن الصلت في ديوانه ) المتقارب(البيت من   - ٥

   . ١/٢٧٦وشرح التصريح ١/٣٩٣والمساعد 



 

 )٧٥٥(

ـْيـ            ـِلِخي في اشتراء النَِّنومونَلُي  ذُل   يعهملي فكلُّ أه

 :١وقول عمرو بن ملقط

 هيلى  ذا   واِقوى  فَألَأو       ا         فَ عند القَنا كلِفيتَا عيُأ

  ٢:   قياتوقول عبد اهللا بن قيس الر

 يم وحِمدعاه مبلمسأ دوقَ    قين بنفسه          الماِرتاَلى ِقتولَّ

  : هذه اللغةفيوقد اختلفت وجهات نظر النحاة هذا 
  :،قال سيبويه٥وأبو حيان،٤ وابن أبي الربيع٣ابن مالك     فسيبويه وصفها بالقلة، وتبعه 

 هـذا   افشبهو خواك،أمك،وضرباني  ضربوني قو  :ن من العرب من يقول    أواعلم   "      
قالت فالنة،وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة،كما جعلـوا         :بالتاء التي يظهرونها في   

 :٦ققال الشاعر،وهو الفرزد للمؤنث،وهي قليلة،

ولكنه       بحأبوه وأم ديافي ويعِصران رنليطَ السه أقارب 

علـى البدل،وكأنـه      يجـيء  ا،فإنم)الذين ظلموا أسروا النجوى   و (:جلعز و وأما قوله    
على هـذا   ٧ "وَأسروا النَّجوى الَِّذين ظَلَموا     " :بنو فالن،فقوله :فقال من؟:انطلقوا فقيل :قال

  ٨"ما زعم يونسيف
 :قالحيث رى أنها لغة ضعيفة،في ابن عصفور   أما

  ٩"وهي لغة ضعيفة،وبعض العرب يلحق الفعل عالمة تدل على تثنية الفاعل وجمعه"   

                                         
 ١١٢ ورصف المبـاني    ٣/٨٨وشرح المفصل   ١٦٤ والتوطئة   ٣٧وهو في إصالح الخلل   ) السريع(البيت من   - ١

  ٢/٢٦واالرتشاف 
و وأوضـح المـسالك   ١٧٥ الجنى الداني ٢٢١ وشرح األلفية البن الناظم١٩٦في ديوانه ) الطويل(البيت من   - ٢
٢/١٠٦ 
 ٥٥األلفية - ٣
  ١/٥٩٩الملخص - ٤
 ٤/٣٢٨البحر المحيط - ٥
 والخـصائص   ٢/٣٣ وإعراب القرآن للنحاس   ٢/٤٥٧في ديوانه ومعاني القرآن لألخفش      ) الطويل(البيت من   - ٦
 ١/١٦٣والخزانة ١/١٣ والهمع ١/٢٠١ي  وأمالي ابن الشجر،٢/١٩٤
 ٣األنبياء - ٧
  ١/٣٥٥ بوالق والكشاف ١/٢٣٦الكتاب - ٨
 ٢/١٥٨ البيان في إعراب القرآن : وينظر٢/١٠٤شرح الجمل - ٩



– 

  )٧٥٦(

ألن "يرى  أن ما جاء من ذلك فهو شـاذ،وقد تـؤول    -كأبي البقاء –بعضهم          و
 ألن هذه األلف والواو ال    ؛  إذا كان مظهرا لم يأت في الفعل عالمة تثنية وال جمع           الفاعل

الواحـد  للفعل  ومحال أن يكون     ،المظهرألن الفاعل هو االسم       ؛  يجوز أن يكونا فاعلين   
ألنه حاصل من ؛ذلك ين دالين على التثنية والجمع،لم تحتج إلىفوإن جعلتهما حر.ن فاعال

 ١"االسم المظهر،فلم يجمع بين عالمتين لمعنى واحد 

حيـث   يرى أنها لغة منتشرة علـى ألـسنة بعـض العـرب،          ف ابن يعيش           أما  
 ٢"وهي لغة فاشية لبعض العرب كثيرة في كالم العرب وأشعارهم :قال

وَأسروا النَّجوى الَّـِذين  ":-سبحانه– في القرآن الكريم ، قوله ومن شواهد ذلك           
 "ظَلَموا

 :وللعلماء في تخريج اآلية أقوال عدة

والضمير يعود علـى  ،)أسروا( في موضع رفع بدال من الواو في   )ن  يالذ(أن يكون   :منها 
 .، ذكر هذا سيبويه كما اتضح من نصه السابق الواو

وهؤالء أسـروا    :أي خبرا مقدما، )أسروا النجوى  (و مبتدأ مؤخرا )الذين(أن يكون :ومنها 
 :النجوى،قال الزمخشري

 ٣"تسجيال على فعلهم بأنه ظلم  فوضع المظهر موضع المضمر                          "

وليـه  ه األخفش في أحد ق    هم الذين،قال :محذوف تقديره  خبرا لمبتدأ )الذين(أن يكون   :ومنها
  .٤وغيره

،والـواو عالمـة   )أكلوني البراغيـث  (على لغة) أسروا(ـفاعال ل)الذين(أن يكون:ومنها
  ٥ذكره لفيف من النحويين والمفسرين  .للجمع ال فاعل

                                         
   لألصفهاني ١/٢٥٤المتبع في شرح اللمع - ١
  ٣/٨٧شرح المفصل - ٢
  ١/٣٣  الكشاف -٣
 ومشكل إعـراب    ١/٢٤٤و  التعليقة للفارسي     ٢/٢٤بي عبيدة    ومجاز القرآن أل   ٤٤٧/ ٢معاني القرآن : ينظر - ٤

  ٢٣٤ /١القرآن لمكي
 و البحر المحـيط  ٢/٣٣٦وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٤٧ و معاني القرآن لألخفش    ١/٢٣٦  الكتاب    : ينظر - ٥
٤/٣٢٨   



 

 )٧٥٧(

والصحيح أن األلف والنون في ذلك أحرف دلّوا بها         :" قال ابن هشام مصححا هذا الوجه     
قامت،على التأنيث ال أنهـا ضـمائر   : في نحو على التثنية والجمع، كما دل الجميع بالتاء      

  .١" الفاعلين
في القرآن الكريم ما ذكره العكبري فـي الـشواذ فـي            –أيضا  -        ومن شواهدها   
بزيـادة  ) َأفْلَحوا: (٣ويقرأ"... ،حيث قال   ٢" قد أفلح المؤمنون    : "معرض حديثه عن قوله   

  ٤"أكلوني البراغيث : واو الجمع، هو لغة من قال
،برفع الالم الحسن وعمـرو بـن       ٥وُأدِخلوا الِّذين آمنُوا  : "ء في مختصر شواذ القرآن    وجا

  "عبيد 
رضي اهللا  –ما جاء في حديث وائل بن حجر         الحديث النبوي، ها في           ومن شواهد 

التقتـا  " :وقـول العـرب  ، ٦"ى األرض قبل أن تقع كفاه إلفلما سجد وقعتا ركبتاه " _عنه 
  :ونظير ذلك ما ورد في شعر أبي تمام قوله ،"٧حلقتا البطان

    ولكنه قد ِشبن منه الوقائع بكل فتى ما شاب من روع وقعٍة  

 : وقول البحتري

ينْهبنه العيون ِسراع نِكدالعي ها           فيه لو أمكنون انتهاب 

و العالء  ويالحظ أن هذه اللغة استمرت في أشعار المولدين من الطائيين وغيرهم، قال أب            
يبين في كالم الطائي أنه كان يختـار إظهـار          : "المعري،وهو يتمثل هذه اللغة في شعره     

. صام آمالي الستقام الـوزن  : صمن آمالي، ولو قال: عالمة الجمع في الفعل، مثل قوله   
 ٨"وقد جاء بمثل ذلك في غير هذا الموضع 

               
                                         

  .١/٥١٤ الهمع :، وينظر٢/١٠٥أوضح المسالك  - ١
 ١المؤمنون - ٢
   .٦/٣٩٥ والبحر المحيط ٣/٤٧٣ وفتح القدير ٩٩بن خالويه ص  مختصر ا، قرأ بها مجاهد- ٣
  .١٩٦ و٢/١٥٣إعراب القراءات الشواذ - ٤
  .٧٢مختصر شواذ القرآن ص -  ٢٣إبراهيم - ٥
   .١٣٧ و١١٦كتاب الصالة –سنن أبي داود - ٦
 واللـسان   ١/٣٦١الجمهـرة   ) المعى وما استدار من البطن    ( وأكثر ما يستعمل للقتب      ،حزام الرجل : البطان - ٧
 ) .حلق(
 ٣/١٧٨ و٢/١٣١ و٢/٢١٤شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي - ٨



– 

  )٧٥٨(

عاضد الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية     ومع ت وبعد عرض آراء النحاة في هذه اللغة،      
أرى أنها لغة فصيحة جرت على ألسنة الفصحاء،لكنها ليست بالكثرة إلى جانـب اللغـة     

 في أفصح كالم،القرآن الكريم والحديث الشريف إضافة إلى كـالم            ورودهال؛  المشهورة
 .انبه الصواب   ومن قال بأن هذه اللغة شاذة أو ضعيفة فقد ج         المستشهد بشعرهم،   العرب  

وال داعي للتكلف، ومن قال بأنها ضعيفة أو شـاذة فقـد جانبـه الـصواب واألحـسن            
ألن األئمة المأخوذ عـنهم هـذا الـشأن    "تخريجها على أنها لغة تكلم بها بعض العرب؛     

متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين، فوجب تصديقهم في ذلـك كمـا            
 ١"نصدقهم في غيره

د عددا من الـشواهد علـى هـذه         بعد أن أور  –محمد محيي الدين عبدالحميد     قال الشيخ   
  :"-اللغة

من أمثال أبى فراس الحمـداني،وأبي  –وكثرة مجيء ذلك في شعر الفحول من المحدثين      
يدل على أن هذه اللغة     –عبادة البحتري وأبي نواس،والشريف الرضي،وأضراب هؤالء       

ن الفصاحة، ومن هنا تعـرف الـسر كثـرة    ليست مهجورة في االستعمال، وال بعيدة ع      
 ٢"استشهادنا لهذه اللغة 

  :حذف ألف ضمير المؤنثة الغائبة
             من الضمائر المتصلة، هاء الغيبة ومحله اإلعرابي النصب والجـر، فـإذا            
أريد بها األنثى زيد على الهاء ألفا؛ تقوية لحركة الهاء لما تحركت بالفتح للفـرق بـين                 

  . أعطيتها هديتها:مؤنث،كقولكالمذكر وال
وتنقل فتحتها إلى ما قبلهـا  ) ها(             وتحذف طيئ  ألف الضمير المؤنثة الغائبة   

  .جئت َأسمعه : وتسكن الهاء، تقول في  جئت َأسمعها
  .٣كدت أضربها: كدت أضربه، يريدون: وقد روي من كالم الطائيين المحكي

بالفضل ذو فضلَكُم اُهللا به، والكرامةُ  ذاتُ أكرمكُم         : عضهموروى الفراء أنه سمع قول ب     
ه١وعدوا من ذلك قول عامر بن جوين . ٤اُهللا ب:  

                                         
  .١/٥١٤ والهمع ٢/٧ وتوضيح المقاصد ٢/١١٧شرح التسهيل - ١
    ٢/١٠٥ عدة السالك - ٢
 ١/٢٣٤جمهرة اللغة البن دريد : ينظر- ٣
  ٣٢٩ص والتسهيل ٢/٣٠٦ واألمالي الشجرية ٢٩٢ ينظر األزهية للهروي  ص- ٤



 

 )٧٥٩(

تُ  نفِْسي بعدما ِكدت أفعلَهنَهِمثْلَها خُباسةَ واحٍد      ونه فلم أر  
ع ذلـك  وجاز  حذف ألف ضمير الغائب منقوال فتحتها إلى ما قبلها، يسم    : "قال أبو حيان  

   ٢"بها : والكرامة ذاتُ أكرمكم اهللا به، يريدون: في قول بعض طيئ
   :دخول الم االبتداء على معمول الخبر

ِإن ِفـي   : "٣المكسورة، كقوله سبحانه) إن(         يجوز دخول الم االبتداء على خبر 
  :، وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله" ذَِلك لَِعبرةً ِلمن يخْشَى

  إنّي لَوزر:  بعد ذاِت الكسِر تَصحب الخبر       الم ابتداٍء، نحوو
           وكان حق هذه الالم أن تدخل على أول الكالم؛ ألن لها صدر الكالم، ولكـن               

للتوكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروهـا         ) إن(لما كانت الالم للتوكيد و    
) إن(بتداء على معمول الخبـر، إذا توسـط بـين اسـم        كما تدخل الم اال    ٤ .إلى الخبر   

 لـذلك  ٦وقد استشهد سيبويه " لَعمرك ِإنَّهم لَِفي سكْرِتِهم يعمهون : " ٥والخبر  كقوله تعالى   
  :٧ببيت أبي زبيد الطائي

  إن امرًأ خصني عمدا مودته      على التَّنائي لَعندي غير مكفوِر
وأنشد فـي   : " ب الحروف التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده         قال األعلم في با   

  : دخول الالم على الظرف المقدم قبل الخبر
  إن امرًأ خصني عمدا مودته     على التَّنائي لَعندي غير مكفوِر  

   .٨"عندي من تمامه مقدم عليه (هو الخبر،و)غير مكفور (فـ

                                                                                                     
والمغني ) خبس( واللسان ١/٣٦٤ و النكت لألعلم ٢٨٩ وجمهرة اللغة ص١/١٥٤الكتاب ) الطويل(البيت من - ١
  ١/١٩٤ والهمع ٢/٤٢٠
 ١/١٩٤ الهمع : وينظر١/٣٤٢ االرتشاف - ٢
 ٢٦ النازعات - ٣
  .١/٢٧٩ و حاشية الصبان ١/٣٣٢شرح ابن عقيل - ٤
  ٧٢الحجر - ٥
 .ق  بوال١/١٨١ ينظر الكتاب - ٦
، وشـرح  ١/٤٠٤ واإلنـصاف   ١/٣٧٥ وسر صناعة اإلعـراب      ٢٨١/وهو في الكتاب    ) البسيط( البيت من  - ٧

  .٢/٤٢٠ و١/٤٤٤ والهمع ٢/٤٧٧ والمغني ٣٠٩ و٢٠١ ورصف المباني ص ٨/٦٥المفصل 
  .١/٥١٣النكت في تفسير كتاب سيبويه - ٨



– 

  )٧٦٠(

وفـي معمـول خبرهـا      : " ... بق في موضعين، منهما   كما استشهد المالقي بالبيت السا    
  :إن زيدا لفي الدار قائم،ومنه قول الشاعر: شرط تقدمه على الخبر نحو

  ١  "إن امرًأ خصني عمدا مودته      على التَّنائي لَعندي غير مكفوِر
  :)ليس(عمل ) الت(إعمال 

ماعة منهم إلى أنهـا ال      ، فذهب ج  )ليس(عمل  ) الت(       اختلف النحويون في إعمال     
تعمل شيئا؛ ألنها ليست بفعل، بل االسم الذي بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتـدأ حـذف                 

فيكون ٢" ولَاتَ ِحين منَـاصٍ : "خبره، وإن كان منصوبا فعلى  إضمار فعل كقوله سبحانه 
ال أرى حـين    : والت حين مناص كائن لهم، والتقدير على النـصب        :التقدير على الرفع  

  .ناص م
    ٥، واختاره أبو حيان٤، والسيرافي٣ونسب هذا القول لألخفش

فترفـع االسـم وتنـصب      ) ليس(وذهب جمهور النحويين  إلى أنها تعمل عمل                
حـذف  : أن يكـون معموليهـا اسـمي زمـان،واآلخر        : الخبر، وذلك بشرطين أحدهما   

إنمـا يـذكر معهـا      ، لكن اختصت بأنها ال يذكر معها االسم والخبر معا بـل             ٦أحدهما
  .أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها  

منهم من يرى أنها ال تعمل إال في لفـظ         :       وانقسم أصحاب هذا المذهب إلى قسمين     
   .١٠، وأبو البركات األنباري٩، والزمخشري٨، والفراء٧الحين، منهم سيبويه واألخفش

                                         
   .٣٠٩ و٢٠١ رصف المباني ص - ١
 ٧/٣٨٤ والبحر المحيط ١٣٠شواذ القرآن البن خالويه :ء، وقرأ أبو السمال برفع التاء،ينظر، قرأ الجمهور بفتح التا٣ص - ٢
، وبالرجوع إلـى معـاني      ١/٤٢٢ والهمع   ١٢١١ واالرتشاف   ١/٢٩٦ وشرح ابن عقيل     ٤٨٨الجنى الداني ص    : ينظر- ٣

إال ) الت(فيها اسم الفاعل، وال تكون وأضمروا ) ليس(بـ) الت(شبهوا : " األخفش تبين أنه مع الجمهور في إغمالها حيث قال
معاني القـرآن  " ليس أحد، وأضمر الخبر :، كأنه قال)ليس(فجعله في قوله مثل " والت حين مناصٍ "،ورفع بعضهم   )حين(مع  

٢/٤٩٢  
   .٤٨٨ والجنى ص ٤٠٢/ ١ والهمع ١/١٦٨شرح السيرافي :ينظر- ٤
  .٤٠٢/الهمع - ٥
 ١/٤٠٠ والهمع ١/٢٠٠التصريح : ينظر- ٦
  ٢/٤٩٢معاني القرآن - ٧
 ٢/٣٩٧معاني القرآن - ٨
  ٨٢المفصل ص- ٩

  ٢/٣١٢البيان غي غريب إعراب القرآن - ١٠



 

 )٧٦١(

 في األحيان لو تعملها فيما سواها، فهي معها بمنزلـة           إذا لم تعملها  ) الت: "(قال سيبويه 
  ١"، فإذا جاوزتها فليس لها عمل )ليس(

وال يكون اسمه وخبره إال الحين، وال يجوز إظهـار          : " ... ويقوب األنباري معلال لذلك   
فـألزم  ) لـيس (فرع على   ) ما٠و  ) ما(اسمه؛ ألنه أوغل في الفرعية ن ألته فرع على          

  ٢"طريقة واحدة 
، وابن مالك، وبـن هـشام  أنهـا          ٣ويرى أصحاب القسم اآلخر، وهم أبو علي الفارسي       

، واستدلوا لذلك ببيتين أحدهما لرجـل       )أوان و ساعة  (تعمل في لفظ الحين ومرادفه،كـ      
  .من طيئ  واآلخر ألبي زبيد الطائي 

  :٤ومثال إعمالها  في مرادف الحين قول رجل من طيئ:  "  قال ابن مالك
  بغاةُ والتَ ساعةَ منْدِم     والبغي مرتع  مبتَِغيه  وخيمنَِدم ال

  :وأنشد أبو الحسن األخفش، وأبو زكريا الفراء
  ٥أن ليس حين بقاء: طَلبوا صلْحنا والتَ أواِن      فأجبنَا

  على الكسر) أوانا(عن اإلضافة ونواها، وبنى )أوانا (والت أوان صلح، فقطع : أراد
  ٦) "فعال(هم تشبيها بـال يجوز عندو

 :تقديم معمول المضاف إليه على المضاف

كما ال تتقـدم الـصلة علـى        علـى المـضاف؛   ف إليه    تقديم المضا            ال يجوز 
يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف؛ألنه من تمامـه إال فـي             ،وكذا ال الموصول،

قـصد بهـا    التـي ي  ) يرغ(هي أن يكون المضاف كلمة       حالة واحدة يجوز فيها التقديم،    
  .النفي

 : ببيت أبي زبيد الطائيذلكواحتج ابن مالك ل       

                                         
  . هارون ١/٣٨٩- ١
 ٢/٣١٢ البيان - ٢
 ٦٠١ المسائل البصريات ص: ينظر- ٣
 ٢/١٤٦ية   أو للمهلهل بن مالك الكنائي في المقاصد النحو        ،وهو لمحمد بن عيسى التميمي    ) الكامل(البيت من   - ٤

 ١/٤٠١ والهمع ١/٢٩٥ وشرح ابن عقيل ٤/١٨٧وخزانة األدب 
 واإلنصااف ٢/١٤٣ واألصول البن السراج ٢/٤٩٢ ومعاني األخفش    ٣٠في ديولنه ص    ) الخفيف(البيت من   - ٥
  ٢٠١ وشذور الذهب ص ٩/٢٣ وشرح المفصل ١/١٠٩
 ١/٣٧٧ شرح التسهيل - ٦



– 

  )٧٦٢(

  ي غير مكفولائي لعنِدنَته       على التَّا مودني يومصإن امرأ خَ  

 :ومن ثم قال 

كمـا  ,المضاف إليه كصلة للمضاف، فال يتقدم على  المضاف  معمول المضاف  إليه           "   
 ال يتقدم 

خيـرا أنـت أول   :ول معمول الصلة، فال يقال في أنت أول قاصـد خيـرا         على الموص  
مرادا بـه   ) غيرا(فإن كان المضاف    .عمرا مثل مكرم    :أنا مثل مكرم عمرا   :قاصد،وال في 

لم ولـن  ( ـكما يتقدم معمول المنفي ب النفي  جاز أن يتقدم  عليه معمول ما أضيف إليه،
  ...:ومن شواهد ذلك  ،)وال

 ه      على التنائي لعندي غير مكفوريوما  مودتَإن امرأ خصني 

 :                             بقولهتقديمثم يعلل لذلك ال، "، غير مكفور عندي ...واألصل   

فلـو لـم يـرد    . ي على التنائي ال يكفر عنـد :  قالهكأن ,وجاز التقديم ألن النفي مراد  "
   " ١.النفي لم يجز تقديم ما أضيف إليه) غير(بـ

  :)بأل(اقتران المفعول له 
  : للمفعول له ثالثة

  .أطعت والدي احتراما لهما :واإلضافة، ويكثر فيه النصب، مثل)ال(مجرد من : األول
ومـا تُنِفقُـون ِإلَّـا    : " أن يكون مضافا،ويستوي فيه النصب والجر، كقوله تعالى      :الثاني

٢" ابِتغَاء وجِه اللَِّه
 

  .ضربت ابني للتأديب :، ويكثر جره، كقولك)ال(نا بـأن يكون مقتر: الثالث
  : ٣قال حاتم

  وأغِْفر عوراِء الكريِم ادخَاره     وُأعِرض عن شتِْم اللَِّئيِم تكرما
  استدل النحويون بهذا البيت استدالالت عدة،

                                         
  ٢/٤٢٠ والهمع ٢/٤٧٦المغني :ر وينظ٢٣٦بتصرف يسير و/ . ٣شرح التسهيل - ١
 ٢٧٢البقرة - ٢
 وشـرح   ١/٢٥٠ واألصـول    ١١٠ ونوادر أبي زيد     ١/١٨٤ والكتاب   ٨١في دوانه ص  ) الطويل( البيت من    - ٣

والنكت ، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية       ،إبراهيم أبو عباة  /  تحقيق د  ١/٤٥٤اللمع لألصفهاني   
  ٢/٣٥ وشرح الكافية ٢/١٥٤شرح المفصل  و١/١٧٩ ومعاني األخفش ١/٣٩٦



 

 )٧٦٣(

 بعد أن ذكـر الـشاهد     –ذهب سيبويه إلى أن المفعول له نصب؛لكونه علة لما قبله فقال            
لم فعلت كذا وكـذا،     : فهذا كله ينتصب؛ ألنه مفعول له، أنه قيل له        : " ومعه شواهد أخر  

   ١..."لكذا وكذا : فقال
: فـإن قيـل   : "  واستدل به األنباري على جواز  وقوع المفعول له نكرة ومعرفة، فقال           

  :قال الشاعر... نعم : فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة ؟ قيل
  كريِم ادخَاره     وُأعِرض عن شتِْم اللَِّئيِم تَكرماوأغِْفر عوراِء ال 

  ٢"نكرة) تكرما(معرفة باإلضافة،  ) ادخاره(فـ
      واستشهد به  الرضي على وجوب تنكير المفعول له لمشابهته الحـال والتمييـز،              

وعزى إلى الرياشي  وجوب تنكير المفعول له؛ لمـشابهته          : "وعزاه إلى الرياشي، فقال   
  .، وذكر بيت حاتم السابق ٣"للحال والتمييز 

        أما ابن عقيل فقد استدل به على أن المفعول له المضاف يستوي فيـه النـصب                
ضربت : على السواء؛ فتقول  –وأما المضاف فيجوز فيه األمران      : " والجر، ومن ثم قال   
ون َأصاِبعهم ِفـي آذَاِنِهـم   يجعلُ : " ومما جاء منصوبا قوله تعالى...ابني تأديبه،ولتأديبه، 

  :، ومنه قوله"من الصواِعِق حذَر الْموِت
  ٤ " وأغِْفر عوراِء الكريِم ادخَاره     وُأعِرض عن شتِْم اللَِّئيِم تَكرما  

 بمعني الباء) في (      مجيئ 

  :  ٥"ولها معان كثيرة،منها) في (من حروف الجر 
زمانية  إما الظرفية ؛و تكون ٦" أصل معانيها؛ وال يثبت البصريون غيره      وهي: الظرفية-

 أو مكانية، 
   ٧"ِفي َأدنَى الَْأرِض وهم من بعِد غَلَِبِهم سيغِْلبون غُِلبِت الروم: " كقوله تعالى

                                         
  .١/٤٥٤ وشرح اللمع لألصفهاني ١٠٦ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص ١/٣٩٦النكت : ، وينظر١/١٨٥الكتاب - ١
  ١٨٧ أسرار العربية ص - ٢
  .٢/٣٥ شرح الكافية - ٣
 .١/٥٢٤شرح ابن عقيل - ٤
؛والجني الـداني  ٤٥٠؛ورصف المباني  ٢/٦١٢الفاخر  ؛و٤/٢٨٣؛وشرح الكافية   ٨/٢٠، وشرح المفصل    ١/٤٥المقتضب  - ٥

  .٣١٧، ومصابيح المغاني ص ٩٦ واألزهية ١/٣٣٨، والمغني ٢٥٠
 .٤٥٠رصف المباني - ٦
 ٣، ٢الروم - ٧



– 

  )٧٦٤(

  . أي مع أمم١"قال ادخلوا في أمم "المصاحبة كقوله تعالي -
  ٢ "قَالَتْ فَذَِٰلكُن الَِّذي لُمتُنَِّني ِفيِه :"وعالومنها التعليل،كقوله جل -
 بمعنـي  تكـون  أن واألولـى " ٣وألصلبنكم في جذوع النخـل    : "،كقوله)على(وبمعنى  -

  ٤"الظرف في المظروف تمكن الجذع من المصلوب لتمكن؛الظرفية
ـ   ٥ "فَردوا َأيِديهم ِفـي َأفْـواِهِهم      "كقوله  )إلى(وبمعنى  - يتعـدي ب   ) رد( ل   ألن الفع
فَمـا   "كقولـه   . وهي الداخلة علي تال يقصد تعظيمه،وتحقير متلوه      : المقايسة-). إلى(ـ

  ٦ " متَاع الْحياِة الدنْيا ِفي الْآِخرِة ِإلَّا قَِليٌل
ضربت من رغبـت فيـه؛ و هـي         :أي.ضربت فيمن رغبت    : ومنه التعويض كقولك  -

  .أخرى محذوفة)في(الزائدة عوضا من 
  .اركبوها:أي٧ "وقَاَل اركَبوا ِفيها" وهي الزائدة لغير التعويض كقوله : ومنها التوكيد-
  :٨"ومن معانيها مرادفة الباء كقول زيد الخيل -

  ويركَب يوم الروعِ منّا فوارس    بِصيرون في طَعِن األباِهِر والكُلَى
الهروي،والرضـي، والمـرادي،وابن    : نهم      وقد استدل بهذا البيت عدد من النحاة م       

) بـصيرا (بمعني البـاء؛ ألن     )في(؛وغيرهم على ورود      ٩"هشام، واألزهري،والسيوطي 
رغبـت  : بمعنى الباء لغة طائية، يقولون    ) في(أن مجيء   ١١ وذكر الفراء    ١٠.يتعدى بالباء 
  .رغبت بك : فيك، يريدون

                                         
 ٣٨األعراف - ١
 ٣٢يوسف - ٢
  ٧١طه - ٣
 ٤/٢٨٤شرح الكافية - ٤
 )٩(إبراهيم - ٥
 )٣٨(التوبة - ٦
 )٤١(هود - ٧
 والجنـى   ٣/١٥٨ وشرح التسهيل    ٢٧١ واألزهية للهروي ص   ٦٧و في ديوانه ص     وه) الطويل  ( البيت من   - ٨

  .٢/٣٦١ والهمع ٢/١٤ وشرح التصريح ١/٣٣٩والمغني ٢٥٠الداني ص
 ٢/١٤؛وشرح التصريح١/٣٣٩؛ والمغني ٢٥٠الجني الداني :ينظر- ٩

  )٩٦(األزهية - ١٠
   ٢/٢٢٣ معاني القرآن - ١١



 

 )٧٦٥(

هد على أصل معناها وهـو      في الشا ) في(         وذهب الرضي إلي أن األولى جعل       
 ١"لهم بصارة وحذق في هذا الشأن:واألولى أن تكون بمعناها؛أي: "الظرفية،حيث قال

  .واألولى ما ذهب إليه لفيف من النحويين؛ ولورودها بمعنى الباء في لغة فصيحة 
 :االستثناء)بــلْه(من معاني 

  :٢تأتي بله على عدة معان

تكـون  و ، فتنصب المفعـول بـه،  بله زيدا:كقولك ،)عد(أنها اسم فعل أمر بمعنى :منها
نحوالنائب عن اترك،  )الترك( بمعنى  إلى مفعولهامضافًا مصدر: زيٍدبله  .  

 بلـه زيـد،  :فترفع ما بعدها تقـول ) كيف(وحكى قطرب واألخفش أنها تأتي بمعنى           
       :٣وقد روي باألوجه الثالثة  قول الشاعربالرفع، 

تذرماِج الجماِح ضياماتُا ههلْا       بفَّكُ اَأله كأنهلِقخْ تُا لم 

ناصبة لما يليها علـى أنـه       ) اترك(أو) دع(اسم فعل أمر بمعنى   ) بله(نصب على أن    لفا 
والجر على أنها مصدر بمعنى الترك نائب عـن فعـل           ،  فتحة بناء ) بله(مفعوله،وفتحة  

 .مصدر مهمل الفعل ممنوع التصرف  حة إعراب،مضافا إلى ما بعده وفتحته فت األمر،

في موضع الخبر،وما بعدها مرفوع علـى االبتـداء         ) كيف(والرفع على أنه اسم بمعنى     
 .فتحة إعراب ) بله(وفتحة 

 وقد اختلفت وجهات نظر النحاة في كونها لالستثناء 

 ،سـم بعـدها   فقد عدها الكوفيون والبغداديون مـن أدوات االسـتثناء ونـصب اال                      
 ما بعدها خارجاً عمـا قبلهـا فـي الوصـف،        أن  رأوا   ،أكرمت العبيد بله األحرار   :نحو

 .إن إكرامك األحرار يزيد على إكرامك العبيد:والمعنى

وأنه ال يجـوز فيمـا بعـدها إال          يستثنى بها،  وذهب البصريون إلى أنها ال               
 ٤ربصحيح بل النصب مسموع من كالم العبوليس  الخفض،

                                         
 ٤/٢٨٤شرح الكافية - ١
   .١/١٢٢ والمغني ،٤٢٤الداني  الجنى : ينظر- ٢
              ٤٢٥ و الجنـى الـداني   ٤/٤٨ وشـرح المفـصل   ٢٤٥وهو ديوانه ’ لكعب بن مالك ) الكامل(  البيت من   - ٣

  .١/٢٣٦والهمع ٢/١٩٩ وشرح التصريح ٢٢٦ /١و المغني 
   .١/٢٢٥ والمغني ٢/٣٣١ و االرتشاف ٤٢٥ الجنى الداني - ٤



– 

  )٧٦٦(

في باب االستثناء وعدها من حروف الجر،واسـتدل علـى ذلـك     )بله( ١وذكر األخفش-
   :٢    في قوله وذكر األخفش باب االستثناء" :قال الرضي ببيت ألبي زبيد الطائي،

حمِلاُل أثقاِل أهعِط           ُأنةً آِو الودمنِّيهم دالَجه لْهي بعما أس  

عليـه الـصالة   - ٣ومنـه قولـه   :،قيل)سوى(بمعنى )خال(و)عدا(ـحرف جر،ك )بله (أن 
  ٤"م عليهعتُِلطْما ُأ هلْب-":-والسالم

وبهـذا   )غيـر (ـ وذكر ابن هشام أنها استعملت معربة مجرورة بمن وفسرها بعضهم ب
 (٥).عدها في ألفاظ االستثناء يمن رأي  ىقوتي

  :قال ابن يعيش

وقد حكـى  ، ) احاش  (حرف جر بمنزلة )بله( ى أنوذهب  أبوالحسن األخفش إل"       
ـ أن فالنـا ال يط     :، قلب الالم إلى موضع العين، وحكى عنهم       )بهل(ها  يأبو زيد ف   ق أن  ي

ـ  فكيـف يط ٦يطيق أن يحمل الفهر ال  :يحمل الفهر فمن بله أن يأتي بالصخرة،يقول ق ي
الحكاية من  فقلب وهذه    من بهل أن يحمل الصخرة،     :حمل الصخرة،وبعض العرب يقول   

 يدل على أنـه  )لبه(والقلب في قولهم  بله األكف، :عليه واإلضافة في قوله   ) من(دخول  
 ألنـه فـي معنـى    ؛ ألن اسم الفعل ال يضاف وال يدخل عليه عوامل األسـماء      ؛مصدر
   "٧الفعل

 )أمه واحد( المتوغلة في اإلبهام  المضافةمن األسماء

نكرة، وأضيف إلى معرفة فإنه يكتسب من المضاف إليـه           كان المضاف إليه     إذا                 
ذا كان المضاف نكرة وأضيف إلى نكـرة        إو.كالم المرء عنوان عقله     :كقولهم التعريف،

 . فالن رجل مروءٍة:التخصيص، كقولك فإنه يكتسب منه

        

                                         
 .٢/٤٦٦رتشاف  و اال٤/٤٩شرح المفصل - ١
  ).وسع(واللسان مادة ٤/٤٩ وشرح المفصل ٣٨٠ وجمهرة اللغة ص١٠٩ألبي زبيد الطائي في ديوانه ) البسيط(البيت من - ٢
أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ذخرا، بله ما أطلعتم "  الحديث بتمامه - ٣

  ٨/١٤٣ باب تنزيل السجدة،ومسلم في كتاب وصف نعيمها وأهلها –التسير أخرجه البخاري في كتاب " عليه
   ٣/١٧٥ شرح الكافية - ٤
 ١/٢٢٥المغني : ينظر- ٥
  .حجر صلب ناعم يسحق به الصيدالني األدوية : الفهر- ٦
 .٤٢٦ والجنى الداني ص٣/١٧٥ وشرح الكافية ٤/٤٩شرح المفصل - ٧



 

 )٧٦٧(

يصا ال تفيدها اإلضافة المحضة تعريفا وال تخص       وهناك ألفاظ مسموعة مالزمة للتنكير،    
بـين ضـدين   )غيـر (في أكثر االستعماالت،إال بأمر خارج عن اإلضافة،كوقوع كلمـة       

ِصراطَ الَِّذين َأنْعمتَ علَيِهم غَيـِر    "  - :وكقوله تعالى عرفت  العالم غيرالجاهل، :كقولك
الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْضألن جهة  ا؛بين ضدين أزال إبهامه) غير( ة،فوقوع كلم١  "الْم

فكل شيء سـواك    .أبصرت رجال غيرك  :المغايرة تتعين،بخالف خلوها من ذلك في مثل      
 ٢"فال تعيين وال تخصيص فهو غيرك،

 ولذا تسمى باأللفاظ المتوغلة في اإلبهام، وهي كثيرة، 

النافية للجـنس   )ال(ال أبا لك ألن     :التعريف مثل ) أل(ما يقع موقع نكرة ال تقبل       :منها         
تـدخل إال علـى      ال) ب  ر(مـك؛ألن   ألده  ترب أخ لك ال     :ومثل تعمل في المعارف،  ال  

 تدخل إال على النكـرة الواقعـة تمييـزا،         ال) كم(كم طبيب في المدينة؟؛ألن   :نكرة،ومثل
 .٣"ألن الحال التكون إال نكرة هده؛جفعل ذلك :ومثل

و هـي  ،)غير وحسب و مثل و ناهيك و ضـربك و ِتربـك و نـدك              (:-أيضا-ا  ومنه 
واستشهد  ،)واحد أمه وعبد بطنه     (:ومنها أيضا  علم أو نحوها،  ي سن أو  فنظيرك  :بمعنى

 :الرضي لذلك ببيت لحاتم الطائي،حيث قال

 "٤:قال حاتم نكرتين،) واحد أمه وعبد بطنه(وبعض العرب يجعل " 

ـَ  ُ"٥ وال أسـرِهذتُ فال قتٌْل عليـه     أخْي رب واحِد أم إنِّوياَأم

 :ن علة تنكير هذه األسماء بقولهيثم يب 

) أم(و) أم (مضاف إلـى  )واحد  أمه(إن  :وليست العلة في تنكيرهما ما قال بعضهم          "
ألن  فلو تعرف بضميره،لكان  كتعرف الشيء بنفسه وذلـك؛         ،)واحد(مضاف إلى ضمير  

 صـاحب ذلـك     ل إلى ما تقدم عليه من      ب الضمير في مثله ال يعود إلى المضاف األول،       

                                         
  ٧الفاتحة - ١
  .٢/١٢٥وشرح المفصل ، ٣/٢١النحو الوافي : ينظر- ٢
  .١/١٦٥المعجم المفصل في النحو العربي : ينظر- ٣
وبال نـسبه  ، ٢/٣٤٩والهمع  ) وحد( واللسان  ، ١٧/٢٩٥ واألغاني   ٢٠١وهو في ديوانه    ) الطويل( البيت من   - ٤

  ٩/٥٦٧في الخزانة 
  .عليه ) رب( أنه نكرة بدليل دخول ) واحد أمه( الشاهد قوله - ٥



– 

  )٧٦٨(

 رب:وكذا فـي قولـه     ،)رجل(فالهاء عائدة إلى       واحد أمه،   رجلٍ بر  :نحو المضاف،
 "١رب رجل واحد أمه، :واحد أمه، أي

  المصدرية ) أن(حذف 
المصدرية، وهي مع الجملة التي بعدها في موضـع         ) أن(من نواصب الفعل المضارع     

علـى المـضارع أو    المصدر مرفوعـا أو منـصوبا أو مجـرورا، وسـواء دخلـت              
وما كَـان هٰـذَا الْقُـرآن َأن      : " ، وقوله ٢"وَأن تَعفُوا َأقْرب ِللتَّقْوىٰ   :" الماضي،كقوله تعالى 
  . أي من مجيء ٤"وعِجبوا َأن جاءهم منِذر منْهم: " وقوله سبحانه٣ "يفْتَرٰى ِمن دوِن اللَِّه

الجـارة والمهـا والم     ) حتى وكي (اسا إال في باب     وال تحذف من اللفظ ويبقى عملها قي      
  . فتعمل مضمرة ٥) أو، وثم(الجحود والواو والفاء في الجواب  و

قُْل َأفَغَير اللَِّه تَـْأمرونِّي َأعبـد َأيهـا         : "وإن حذفت فإن الفعل يرفع بعدها كقوله تعالى       
اِهلُونأن أعبد : ، أي٦"الْج.  

بقاء عملها في غيـر المواضـع المـذكورة  فقـد اختلـف فيـه                         أما حذفها و  
  :ومثله لعامر بن جوين: "...النحويون،فذهب سيبويه إلى أن هذا ضرورة،ومن ثم قال

لَها ِكدتَ أفْعدمتُ  نفسي بعنَهِمثْلَها خٌباسةَ واحٍد      ونه فلم أر  
  ٧"رين كثيرا ههنا مضط) أن(؛ ألن الشعراء قد يستعملون )أن(حمله على 

هو مطرد في مواضـع معروفـة،   : "    وذهب ابن هشام إلى أن هذا الحذف شاذ، فقال       
وقال به سـيبويه فـي   ... خذ اللص قبل يأخذك، ومره يحفُرها : وشاذ في غيرها،  نحو  

  :قوله
لَهتُ  نفسي بعدما كدت أفْعنَهِمثْلَها خٌباسةَ واحٍد      ونه أر ٨ "فَلم  

         
                                         

  .٢/٥٠٣واالرتشاف ،٢/١٦٨وشرح الجمل البن عصفور ، ٢٤٤-٢/٢٤٣ شرح الكافية- ١
 ٢٣٧البقرة - ٢
 ٣٧يونس - ٣
 ٤ القمر - ٤
  .١٩٣ رصف المباني ص - ٥
 ٦٤ الزمر - ٦
  بوالق ١/١٥٥الكتاب - ٧
 ١/٤٢٠ المغني - ٨



 

 )٧٦٩(

خـذ  : وبقاء عملها، وعدوه مقيسا، ورووا    )  أن( وذهب الكوفيون إلى جواز حذف           
  ،١اللص قبل يأخذَك 

والصحيح قصره على السماع؛ ألنه لم يرد إال ما ذكرناه وهـو نـزر،              : " قال أبو حيان  
فال ينبغي أن يجعل ذلك قانونا كليا يقاس عليه، فال يجوز الحذف وإقرار الفعل منـصوبا   

  ٢"فوعا، و يقتصر في ذلك على مورد السماع وال مر
 :الظرفية: الشرطية )مهما(من معاني 

موضوعة لغير أولي العلـم،أو     )ما(وهي بمعنى   ،)مهما(من أدوات الشرط الجازمة          
 لما يعم أولي العلم وغيرهم

 :قال ابن هشام  

 ...من الشرط ماال يعقل غير الزمان مع تض :أحدها:ولها ثالثة معان             "  

الشرط والزمان،فتكون ظرفا لفعل الشرط،ذكره ابن مالـك،وزعم أن النحـويين           :الثاني 
 :٣أهملوه وأنشد لحاتم

 عامتهى الذم أجنْوفرجك ناال م         ك سْؤلهنَِط بطْما تعك مهوإنَّ

 :٤ذكره جماعة منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقوله االستفهام، :الثالث...

 ٥" يهباِلرى بنعلي وسدأو...ا ليه م مهلةَهما لي الليم

                                         
 ٤/٥٠ وشرح التسهيل ١/٩١اإلنصاف : ينظر- ١
 ٢/٣٢٤ الهمع - ٢
ــن  - ٣ ــت م ـ ) الطويــل(البي ــي ديوانـ ــشافية  ،١٧٤ه ف ــرح الكافيــة ال ، والجنــي ٣/١٦٢٥وش

) الذم(بدل  ) الذل(و)بطنك(بدل  )بدنك(ويروي٩/٢٧، والخزانة ٤/١٢وحاشية الصبان   ،١/٦٢٩والمغني،٦١٠الداني
  والمشهور الرواية المذكورة

  .أيها العاقل ال تعط بدنك كل شهواته فتقع في الرذيلة واإلثم:المعني
  .للزمان علي رأي ابن مالك ) مامه(حيث جاءت ) مهما تعط(الشاهد

، وشـرح   ٣١٤، والمسائل البغداديات    ٦٢ وهو في نوادر أبي زيد       ،قاله عمرو بن ملقط   ) السريع( البيت من   - ٤
  ٣/١٣٦،والمساعد،٦١٠، والجني الداني٤/٩٢الكافية
  .يتحدث الشاعر عن فقد نعليه وسرباله وأنهما ال يفقدان إال إذا كان األمر صعبا : المعني

  .لالستفهام ) مهما(استدل ابن مالك علي أن ) مهما(: قوله:لشاهدا
  ٦٢٩-١/٦٢٨المغني-  ٥



– 

  )٧٧٠(

ظرف زمان،فقد ذهب ابن مالـك إلـى جـواز          )مهما(والذي يعنينا من ذلك هو مجيء       
ذاكرا معـه شـواهد     واستدل على ذلك ببيت حـاتم الـسابق،        الزمانية،  ظرفيةللمجيئها  

 :جاء في شرح التسهيلأخر،

وجميع النحـويين  ":قد تردان ظرفي زمان،فقال)مهما(و )ما(أن-رحمه اهللا–وزعم الشيخ      " 
في لزوم التجرد عن الظرفية،مع أن استعمالهما ظرفين ثابت فـي           ) مهما (و)ما(يجعلون  

 ١:أشعار الفصحاء من العرب  وأنشد قول الشاعر

 اارقَِت وال افْافُا نخَلمال ظُفَ           ا ينَ اهللا ِف عبِد يابنما تكفَ

 :٢ال عبد اهللا بن الزبير وق

ال فم ينَا تحأمستَإياةً و ح ت نال خَفَ        مير عايا وال العيشنْ في الدمأج  

  : وقول حاتم الطائي
 "  ٣عامتهى الذم أجنْاال مرجك نَوفَ         ك سْؤلهنَِط بطْعما تُه مكوإنَّ

 :ظرفي زمان حيث قال )ما و مهما(وتبع الرضي ابن مالك في جواز مجيء 

ومهمـا تجلـس     ما أجلـس أجلـس،    :ظرفي زمان،تقول ) ما و مهما  (وقد جاء                     
 .٤"أجلس،أي ما تجلس من الزمان أجلس فيه

: فقال في األبيات يمكن تقديرهما بالمـصدر، )ما ومهما(ويرد ابن الناظم على والده بأن        
فيهما بظرف زمان )ما، ومهما  (يصح تقدير كما ت حجة؛ألنه وال أرى في هذه األبيا  " 

أي كوٍن قصير أو طويـل تكـن فينـا  فـال     :على معنى  بالمصدركذلك يصح تقديرهما    
وأي عطـاء قليـل أو كثيـر      ،نسأم نخاف،وأي حياة هنيئة أو غير مرضية تحي فينا ال

فـي األبيـات   ( مهما ما و)لكن يتعين جعل . نفسك سؤلها وفرجك ناال منتهى الذل    يتعط
    "المذكورة مصدرين 

 :ثم يرد عليه بإجماع النحويين قائال 

                                         
  .٥/٢٣٧ وشرح أبيات المغني،١/٥٨١، والمغني١/٢٣٢وهو في ديوانه،للفرزدق )الوافر(البيت من - ١

  .ظرف زمان علي رأي ابن مالك ) ما( وقوع ) فما تك(:الشاهد
 .٥/٢٣٧ وشرح أبيات المغني ٤/٨، وشرح األشموني ،٤/٦٩ التسهيل ، وهو في شرح،)الطويل( البيت من - ٢
   .٧٠-٤/٦٩شرح التسهيل - ٣
  .٤/٩٣شرح األلفية -- ٤



 

 )٧٧١(

ألن في كونهما ظرفين شذوذا وقوال بما ال يعرفه جميع النحويين،بخالف كونهمـا             ؛ ..."
ـ       مصدرين؛ كمـا ال    عن مصدر فعل الـشرط،    ) ما و مهما  (ألنه ال مانع من أن يكنى ب
 "١ل البه ونحوه ن يكنى بهما عن المفعوأمانع من 

  مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا :من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين
   ٣، أو قليل٢ذهب أكثر النحويين إلى أن ذلك مخصوص بالضرورة 

، ٤"أن يكون األول مضارعا والثاني ماضيا، وهـو قليـل           : والرابع: " ...قال ابن عقيل  
  : ٥واستشهد لذلك ببيت أبي زبيد الطائي

نلِْقه والوِريِد مح نا بيٍئ كنْتُ منْه        كالشَّجني ِبسيكدي   
  ٦"من يقَم ليلْةَ القدر غُِفر له ما تقَدم من ذنِْبه : " والحديث الشريف

وإن تخالفا ماضيا ومـضارعا،     : " ... وذهب الرضي إلى أن هذه الصورة ضعيفة،فقال      
من كَان يِريـد الْحيـاةَ       : "، كقوله تعالى  فاألولى كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا     

  ٧"الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها
     وخالف قي ذلك ابن مالك فذهب إلى أن هذا ليس بضرورة  لمجيئه في النثر  فـي                

ـ : (–صلى اهللا عليه وسلم     –ومنها قول النبي    : "... الحديث الشريف حيث قال    ن يقـم   م
إن أبا بكـر رجـل   : "-رضي اهللا عنها –، وقول عائشة، أم المؤمنين      )ليلة لقدر غُِفر له     

تضمن الحديثان وقوع الشرط مضارعا والجـواب      : ، قلت ٨"أسيف، متَى يقم مقَامك رقَّ      
ماضيا لفظا ال معنى والنحويون يستضعفون ذلك، ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة،           

وازه لثبوته في كالم  أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عـن فحـول             والصحيح الحكم بج  

                                         
  .٧٠-٤/٦٩شرح التسهيل - ١
 .٤/١١٣ وشرح الكافية ١/٣٧١ وشرح عمدة الحافظ ٤/٩١ينظر  شرح التسهيل - ٢
 ١٨٨رصف المباني ص : ينظر- ٣
 ٢/٣٤١شرح ابن عقيل - ٤
 ١/٢٧٥والمقـرب  ،١٨٨ ورص المبـاني ص     ،٤/١١٣ و شرح الكافية     ،٥٢ديوانه ص   ) الخيف( من   البيت- ٥
  .٢/٥٨٥وشرح األشموني،
 .  باب قيام ليلة القدر من اإليمان – أخرجه البخاري في كتاب اإليمان - ٦
 ١٥هود - ٧
 ".ته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخو"باب قوله تعالى ك -١٩ أخرجه البخاري في كتاب األنبياء - ٨



– 

  )٧٧٢(

ذا بذكر ثمانية شواهد شعرية تؤيد ما ذهب  إليه، منهـا قـول              ــثم أردف ه  " الشعراء
  : ١حاتم

  عامتهى الذم أجنْاال مرجك نَوفَ         ك سْؤلهنَِط بطْعما تُه مكوإنَّ      
ِإن نَّشَْأ نُنَزْل علَيِهم من الـسماِء آيـةً     : " ٢ال قوله تعالى  ومما يؤيد هذا االستعم   : " ثم قال 

   ا خَاِضِعينلَه منَاقُهوهو ماضي  ) ظلت(على  )ننزل(،فعطف الجواب الذي هو      "فَظَلَّتْ َأع
محـل  ) ظلـت (اللفظ، وال يعطف على الشيء غالبا إال ما يحل محله، وتقرير حلـول              

 أن ذلـك    ٤وذكر في شرح التـسهيل    ٣"هم لما ننزل خاضعين     إن نشأ ظلت أعناق   ): ننزل(
   .٥مذهب الفراء 

ويالحظ تعدد أوجه االستدالل في بيت  حاتم السابق مما يدل على مكانة الشاهد الطـائي       
 .عند النحويين 

 النكرة المقصودة: من أقسام المنادى

د فـرد مـن     هامها وشيوعها بسبب ندائها، مـع قـص       بالنكرة التي يزول إ   ": ويراد بها 
 بعـد أن  ٢؛ فتصير معرفة دالة على واحد معـين     "أفرادها، واالتجاه إليه وحده بالخطاب    

كانت تدل على واحد غير معين، ولوال هذا النداء لبقيت على حالتها األولى مـن غيـر                 
  .٦ "تعريف

 :وقد ورد نداء النكرة المقصودة في فصيح الكالم نثره وشعره، من ذلـك قولـه تعـالى     
   ٧"يا َأرض ابلَِعي ماءِك ويا سماء َأقِْلِعيِقيَل َ"و

  :حكمها
بعـد  البناء على الضمة، أو ما ينوب عنها في محل نصب، فهي شبيهة بـالمفرد العلـم    

  . ندائها، والقصد إليها  واإلقبال عليها 

                                         
  . ٢/٤٥١ و الهمع ٦١٠ والجنى الداني ص٢/٢٠ والمغني ١٧٤ديوانه ص ) الطويل ( البيت من - ١
   ٤الشعراء - ٢
  .١٥و١٤ شواهد التوضيح ص- ٣
٤/٩٢ - ٤  
  .٢/٢٧٦ معاني القرآن - ٥
  .٤/٢٥النحو الوافي - ٦
 ٤٤هود - ٧



 

 )٧٧٣(

، هذا هـو حكـم النكـرة    ١بنيت فرقا بينها وبين النكرة عير المقصودة التي تنصب : قيل
  .غير مضافة وال شبيهة بالمضاف :  أن تكون مقصودة، ومفردة، أيبشرط

 لكون النكرة المقصودة معرفة دالة علـى معـين  ببيـت للطرمـاح               ٢واستشهد سيبويه 
  :٣الطائي

  يا دار أقْوتْ بعد أصراِمها     عاما وما يعنيك من عاِمها
أقـوت،  :  دارا بعينها، وقولـه    استشهد بهذا على أنه أراد    : " قال األعلم بعد ذكر الشاهد    

أقـوت  : إخبار عنها وليس بوصف  لها كأنه نادى الدار ثم أقبـل علـى إنـسان فقـال         
 ٤"وتغيرت، ولو جعله وصفا لكانت نكرة منصوبة 

  :من الضرائر الشعرية
  تذكير المؤنث 

ألن األمـر مـستغن     ؛  تاء التأنيث الساكنة مختصة من األفعال بالماضي وضعا              "
ء، والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة، وبتاء المـضارعة إن أسـند إلـى                باليا

ألن معناهـا للفاعـل إال أنـه     ؛   أال تلحق الفعل   )فَعلتْ(وكان حق تاء    . غائبة أو غائبتين  
كجزء من الفعل، فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه، كمـا جـاز        

 يفعالن وتفعلون وتفعلـين؛ وألن تأنيـث لفـظ       :يأن تتصل بالفاعل عالمة رفع الفعل ف      
الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحـد،كجنب وربعـة              

موه كة وفَرحة وضهوقزِو وربى بمؤنـث  تِيور ومذْكار وقَاية وصسمل، وألن المذكر قد ي
 ؛ بوصل الفعل بالتاء المذكورة    وبالعكس، فاحتاطت العرب في الداللة على تأنيث الفاعل       

  ٥ "الجنُب ليعلم من أول وهلة أن الفاعل وما جرى مجراه مؤنث كقولك طَهرت
  وقد ورد عن العرب حذف تاء التأنيث مع الفاعل الحقيقي التأنيث المتصل به، وهـو               

  ،٦"قال فالنة : " قليل، حكاه سيبويه حيث قال

                                         
 ٢/١٠١٨ شرح المقرب :ينظر- ١
  بوالق١/٣١٢الكتاب : ينظر- ٢
 ١/٥٥١ والنكت ١/٣١٢ والكتاب ٤٣٩في ديوانه ص) السريع(البيت من - ٣
   .١/١٥٥ النكت - ٤
 ٢/١١٠شرح التسهيل - ٥
 . بوالق ٢٣٥الكتاب - ٦



– 

  )٧٧٤(

ى ضمير عائد على مؤنث مجازي  فـي ضـرورة           وقد حذفوا التاء من الفعل المسند إل      
  :١الشعر،كقول عامر بن جوين الطائي

  قالَهاقََل إببض ِأوال أر... ال مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ
 هذا وقد اختلفت وجهات نظر النحويين حول الشاهد السابق،فذهب سيبويه ومـن تبعـه       

  : إلى أن حذف التاء ضرورة،قال
وقـال  .... .ر موعظةٌ جاءنا، كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء وقد يجوز في الشع   "  :

  :اآلخر، وهو عامر بن جوين الطائى
  ٢ "وال أرض أبقََل إبقالَها... ال مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ

  :فأما قوله: "...وذهب ابن يعيش إلى أنه من أقبح الضرورات، حيث قال
   أرض أبقََل إبقالَهاوال... ال مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ

حذف عالمة التأنيث من الفعل المـسند       : فإن البيت لعامر بن جوين الطائي،والشاهد فيه      
وال : "ومجازه على تأويِل أن األرض مكان، فكأنّه قـال        ضمير المؤنث، وذلك قليل قبيح،    
  ٣ "مكان أبقل إبقالها، والمكان مذكّر

 إذ ذهب إلى أن حذف التاء من الفعل المسند إلى                  أما ابن كيسان فقد اختلف موقفه     
وال يجـوز فـي   : " ضمير المؤنث جائز  وليس بضرورة،حكى هذا ابن هشام عنه فقال      

  :  طلع الشمس، خالفا البن كيسان، واحتج بقوله: غير ضرورة
  وال أرض أبقََل إبقالَها... ا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فلَ

  "أبقلت ِابقالها، بالنقل :  أن يقولوليس بضرورة لتمكنه من: قال
وردنا بأنا ال نسلم أن هذا الشاعر ممن ليس لغته تخفيـف الهمـزة              :"  ثم رد عليه بقوله   

  . وبهذا وافق ابن هشام سيبويه  ومن تبعه ٤" بنقل أو غيره 

                                         
 ٥/٩٤وشـرح المفـصل   ٢/٤١١ والخصائص ١٥٤ والنكت ١/٢٣٩وهو في الكتاب ) المتقارب( البيت من    - ١

  ٢/٤٤٩ والمغني ١٦٦ورصف المباني ص
 ٢٤١ ورصـف المبـاني ص     ٢٧٦ ضرائر الشعر البن عصفور ص       : وينظر ، بوالق ١/٢٣٩،٢٤٠الكتاب  - ٢

  ٢/٦٦ و أوضح المسالك ٢/١١وتوضيح المقاصد 
  ٢/٣٦١ شرح المفصل - ٣
  .٢/٤٤٩ المغني - ٤



 

 )٧٧٥(

  تأنيث المذكر 
لى األصـل،              األصل في األسماء التذكير والتأنيث فرع عنه؛ ألن فيه زيادة ع          

وقد أجاز النحويون أن يذكر المؤنث حمال على المعنى؛ ألنه حمل فرع علـى أصـل،                
رجل ربعة، فأنثوا والموصـوف  : إنسان طالق،كما قالوا : امرأة طالق، كأنهم قالوا   : فقالوا

سـمعت أعرابيـا    : حكى األصمعي عن أبي العالء، قال     . "مذكر على معنى نفس ربعة      
ألـيس  : أتقول كتـابي ؟فقـال  :  جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت لهفالن لغوب : يمانيا يقول 

  ١"بصحيفة ؟، والحمل على المعنى كثير في كالمهم 
وذكر ابن عصفور في ضرائره أن المذكر قد يعطى  حكم المؤنث والعكـس؛   حمـال                 

أن يكون االسم مـذكراً     : ومنه:" ...على المعنى، مستدال ببيت رويشد الطائي حيث قال       
ا مـن   ا فيحكم له بحكم المذكر بدلً     ه بحكم المؤنث بدالً من تذكيره، أو يكون مؤنثً        فيحكم ل 

  :٢فمن األول قول رويشد .تأنيثه، حمالً على المعنى
يا أيُل المزجي مِطها الرجٍد ما هِذ... ه تَيسائْل بني أستُه الصو  

  ٣ "ألنه بمعنى الصرخة واالستغاثة فأنث الصوت؛
 قصر الممدود

ع البصريون والكوفيون على أنه يجوز قصر الممدود إال الفراء فإنـه قـد اشـترط     أجم 
  : حيث قال٤شروطا أهملها غيره

ال  أو) أفعـل (مؤنـث   ) فعـالء (ال يخلو الممدود أن يكون له قياس وجب مده مثل           "       
كالهواء للجسم الشاغل بين السماء واألرض؛فإن كان له قياس يوجب مده            يكون له ذلك،  

 "٥ال يجوز قصره،وإن لم يكن له قياس يوجب مده أجاز قصره ف

  :٦ومما استدل به على جواز قصر الممدود بيت الطرماح

                                         
 .٢/٧٩٢اإلنصاف - ١
 ٥/٩٥  وشـرح المفـصل   ٢/٤١٦ والخـصائص    ١/١١وهو في سر صناعة اإلعراب      ) البسيط( البيت من    - ٢

 )صوت( واللسان مادة ٤/٢٢١والخزانة 
   ٤/٩٥ وينظر شرح المفصل ،٢٧٢و ٢٧١  ضرائر الشعر ص - ٣
  ١١٨وضرائر الشعر البن عصفور،٣/١٩٨،وشرح الجمل ٢/٧٤٥اإلنصاف : ينظر- ٤
  ١٦المقصور والممدود- ٥
  )سوس( واللسان٣/١٩٨ وشرح الجمل،٧/٣٣٦وكتاب العين للخليل ،٥٢٢وهو في ديوانه ،)الوافر( البيت من - ٦



– 

  )٧٧٦(

خْأورجه لسأم لْواس سمى         لمعارفور الض الج ِرمنينض 

 .الضراء وهو ضرورة :حيث قصر ما حقه المد،واألصل"الضرا"قوله  :الشاهد

  :قال األعلم 

ن الحذف قصر الممدود،وكلهم يجمعون  على جوازه غير أن الفراء يـشترط فيـه   وم "  
شروطا يهملها غيره زعم أنه ال يجوز أن يقصر الممدود ما ال يجيء في بابه مقصورا                

حمراء وصفراء،وكذلك فقهاء،وكرماء فال يجوز عنـده فـي الـشعر أن يجـيء              :نحو
 الحداء،والـدعاء؛  :به مقصورا نحومقصورا،وإنما يجيز قصر الممدود الذي يجيء في با

  "١جاء البكى مقصورا،قد ألنه 

 :فقال فقال معلال لذلك،مذهب سيبويه والنحويين  وصحح الصفار

 ألن ؛والصحيح أنه يجوز قصره على كل حال؛ ألن فيه رد فرع إلـى أصـل              "                  
ر الممدود الذي ال    األصل أال يلحق االسم زيادة على حروفه األصول،فمما جاء من قص          

 :يقاس لمده قول الشاعر

وأخرج أمواِسه لسمى   لْ س  لمع را ضرم الجنينفور الض 

 "٢والضراء ممدود 

  .وبعد  فهذا ما يسر اهللا جمعه من شواهد طيئ النحوية   

                                                                                                     
موضع بأحد جبلي   :سلمي،سواس  ،الرماد الذي يصفه    :والمقصود هنا ، الذي في لونه سواد وبياض    :األخرج:اللغة

مالم يظهر مـن    :الجنين. الذي يسقط من النار من الزند     :المعفور–ما يواري اإلنسان من الشجر      : الضراء.طيء  
  الشجرة التي هي أصل هذا الرماد:هيصف الشاعر رمادا وأراد بأم:والمعني-النار بعد

    ١/١٤٣النكت في تفسير كتاب سيبويه - ١
  ١٩، وضرائر الشعر البن عصفورص ٤٩٩/٥٠١شرح كتاب سيبويه - ٢



 

 )٧٧٧(

  :الخاتمة
   وتشتمل على أهم النتائج

ـ           ى خـاتم النبيـين وإمـام       الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والـسالم عل
  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين 

                          وبعد 
فبعد التطواف مع شواهد طيئ  في كتب النحويين والتي القت قبوال واستحـسانا لـديهم      

  :أهم النتائج التي أسفر عنها البحث فهذه 
اد النحوي إلى الفترة التي حددها مجمـع        من الخير للغة العربية أن تمتد فترة االستشه       -

وإلى نهاية القرن الرابع     اللغة العربية بالقاهرة إلى نهاية القرن الثاني بالنسبة للحاضرة،        
خاصـة وأن    واالستفادة منها،  بالنسبة للبادية،تجنبا لمشكالت تعوق اللغة،وتوقف نموها،     

   .يمكن إغفاله اللحن والخطأ في هذه الفترة يسير،
اللغة،واستشهد بهـا النحويـون       قبيلة طيء من القبائل الفصيحة التي أخذت عنها         تعد -

 الكريم  ل  القرآن  ونزومما يدل على فصاحتها     .  واللغويون ومصنفاتهم شاهدة على ذلك    
   .المواضع في بعض بلغتها 

 ساهمت شواهد طيئ في التقعيد اللغوي والنحوي، فقد زخرت كتـب اللغـة والنحـو           -
القت شواهدهم استحسانا وقبوال لـدى النحـويين، ولعـل تعـدد  أوجـه               بأشعارهم، و 

  .االستشهاد واالستدالل في البيت الواحد مما يدل على ذلك 
وردت شواهد طيئ في االستدالل  مرة منفردة،وأخرى مشفوعة بالشواهد األخرى،من           -

  . قرآن وحديث وشعر 
ووردت فـي    له اإلعرابيـة،  رث ابن كعب يلزمون المثنى األلف في كل أحوا        الغة بلح -

   -صلى اهللا عليه وسلم–بعض أحاديث النبي قراءات القرآن الكريم، و 
  .ولذا حملت الهوية الطائية؛ لم يستعملها موصولة من العرب إال الطائيون) ذو(-
   .الطائية في القرآن الكريم)ذو(لم تقع -
  . بكرغبت:رغبت فيك أي: بمعنى الباء لغة طائية،يقولون) في(مجيء -
ويكثـر حذفـه عنـد       النافيـة للجـنس،    )ال  (يلتزم التميميون والطائيون حذف خبر      -

  .الحجازيين
 



– 

  )٧٧٨(

 مراجع البحث

نس أالشيخ  /تحقيق.حمد بن محمد البنا     أللعالمة الشيخ   .إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر      -
 )م١٩٩٨-هـ١٤١٩(بيروت ط أولى – دار الكتب العلمية –مهرة 

هــ  ١٤٠٩(أولي .ط _مطبعة المدني.حمد النماس أمصطفي /.تحقيق د .الضرب ألبي حيان ارتشاف _
 .م١٩٩٨-

 ) (م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ (ط اولي_مكتبة الخانجي  .رجب عثمان /.تحقيق د .ارتشاف الضرب ألبي حيان _

رات منـشو  .عبد المعين الملـوحي   /تحقيق األستاذ .األزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي -
  م١٩٨١هـ ١٤٠١دمشق  .مجمع اللغة العربية 

دار  . أولـى ط .حمزةالشرتي / تحقيق الدكتور .ن السيد البطليوسي با .إصالح الخلل الواقع في الجمل -
  )م١٩٧٩.-١٣٩٩(المريخ 

            أولـي  .ط -بيـروت  -مؤسسة الرسالة .عبد المحسن الفتلي /.تحقيق د .األصول في النحو البن السراج -
 )١٩٧٧ -هـ ١٤٠٥ (

بغـداد   .وزارة األوقـاف العراقيـة    .زهير غـازي  /.تحقيق د  .بي جعفر النحاس أل .إعراب القرآن -   
  )م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧(
  )م١٩٨٩ (بيروت .دار العلم للماليين  .األعالم للزركلي -
هــ  ١٤١٣أولـي   بعةط .منشورات مكتبة ابن تيمية  .ابن مالك  .ألفية ابن مالك في النحو والصرف -

 . (م١٩٩٣

المكتبـة  –محمد محي الـدين   /تحقيق الشيخ  .ألبي البركات األنباري  .نصاف في مسائل الخالف اإل -
  ) .م١٩٨٧-هـ٠١٤٠٧(بيروت .العصرية 

تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد  ..د .تحقيق   البن هشام،أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك، -
 )م١٩٧٩هـ ١٣٩٩(  بيروت .دار الجبل  .الطبعة الخامسة .

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ (دار الفكر .عرفات حسونة  /تحقيق الشيخ  .أبو حيان األندلسي  .البحر المحيط -

الهيئـة المـصرية    –طه عبد الحميد طه /.تحقيق د  –البيان في غريب إعراب القرآن البن األنباري -
 ).م١٩٨٠هـ١٤٠٠(للكتاب العامة 

مركز البحـث   .فتحي أحمد مصطفي علي الدين /.تحقيق د  .البن إسحاق الصيمري  .لتذكرة التبصرة وا
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (ىط أول .مكة المكر مة  .جامعة أم القري  .العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

مطبعة عيـسي البـابي    .للشيخ خالد األزهري ومعه حاشية الشيخ يس  .التصريح بمضمون التوضيح 
  ).بدون(بي الحل



 

 )٧٧٩(

دار الكتـب العلميـة    -فخر الدين قباوة  / تحقيق الدكتور    -الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي       -
  ) .م١٩٩٢هـ١٤١٣(طبعة أولى –بيروت 

  )م١٩٦٧(القاهرة  .عبد السالم هارون /.تحقيق أ  .خزانة األدب ولب لباب العرب لعبد القادر البغدادي -
 ).بدون(دار إحياء الكتب العربية –شموني على ألفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح األ-

  ). بدون(بيروت  –المكتبة العلمية  .تحقيق الشيخ محمد علي النجار  .الخصائص البن جني -
–دار الكتب العلمية  -تحقيق الشيخ علي عبدالموجود معوض وآخرين     –الدر المصون للسمين الحلبي     -

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤( ط أولى.بيروت 
  ).م١٩٩٠(مكتبة الخانجي،القاهرة ط،ثانية .عادل سليمان جمال / ديوان حاتم الطائي،دراسة وتحقيق-
–دار القلم دمشق    –تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط      –رصف المباني في حروف المعاني للمالقي       -

 )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥( طبعة  ثانية

ـ - ه١٤٠٥(ط أولي  –دمشق  –ار القلم د –حسن هنداوي  /تحقيق د –سر صناعة اإلعراب إلبن جني -
 )م١٩٨٥

  .  )مطبعة الحلبي  –محمد فؤاد عبد الباقي /.تحقيق أ  .سنن ابن ماجه -
عبدالعزيز ربـاح وأحمـد يوسـف الـدقاق         /تحقيق  .عبدالقادر البغدادي   .شرح أبيات مغني اللبيب     -
  ) .ه١٣٩٣(أولى،دار المامون للتراث، دمشق .ط
-ه١٤٣٣(بيروت .محمد محيي الدين،المكتبة العصرية   /بن عقيل،تحقيق الشيخ  شرح ألفية ابن مالك ال    -

 )م٢٠١٢

               –دار هجـر   –محمد بدوي المختون  /.عبد الرحمن السيد،و د  /.تحقيق د –شرح التسهيل البن مالك -
   ). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ (ط أولي

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – الشعار فواز  . ستاذاألتحقيق  –إلبن عصفور  –شرح جمل الزجاجي -

 )..هـ١٤١٩(ط أولى

ط أولـي   .بيـروت   .إميل يعقوب دار الكتب العلميـة  /.تحقيق د  .شرح كافية ابن الحاجب للراضي -
  ).م١٩٩٨-هـ١٤١٩(
 ).بدون (القاهرة –مكتبة المتنبي  –طبعة بيروت  –شرح المفصل البن يعيش -

  ).م١٩٧٧ –( ، دار المعارفثالثة –أحمد شاكر،ط  /.قيق أ الشعر والشعراء البن قتيبة تح-
  ).م١٩٦٧(نوري حمودي القيسي، بغداد /شعر أبي زبيد الطائي،جمع وتحقيق -

 ).م١٩٨٨-ه١٤٠٨(دمشق .احمد مختار البرزة دار المأمون للتراث /صنعة د

  ).م١٩٨٠ (ط أولى،دار األندلس.السيد محمد إبراهيم /تحقيق –ضرائر  الشعر البن عصفور –
  ). بدون( .القاهرة  –مطبعة المدني –محمود محمد شاكر / طبقات فحول الشعراء البن سالم تحقيق أ -
  ) .هـ١٣١٦(طبعة أولى -المطبعة األميرية –الكتاب لسيبويه -



– 

  )٧٨٠(

  ).م١٩٨٢-هـ١٤٠٢( بيروت ٠عبدالسالم هارون،دار الكتب العلمية /الكتاب لسيبويه تحقيق،أ-
ثالثـة  –ط  –بيـروت   –مؤسـسة الرسـالة    –حاتم الضامن  /.ن لمكي تحقيق د مشكل إعراب القرآ-
 )١٩٨٠  -ه١٤٠٧(

محمد علي النجار الهيئـة   –أحمد يوسف نجاتي  :تحقيق األستاذين .معاني القرآن للفرآء الجزء االول -
ـ الدار المصرية –محمد علي النجار  :، الجزء الثاني، تحقيق األستاذ)م١٩٨٠(العامة للكتاب  ليف أ للت

 ).  م١٩٦٦(الترجمة و

أولـي  –ط  –بيـروت   –دار الكتـب العلميـة    .مازن المبارك  /.تحقيق د  –مغني اللبيب البن هشام -
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(

منشورات  –زهير عبد المحسن سلطان  /تحقيق د  –النكت في تفسير كتاب سيبوية لألعلم الشنتمري -
 )م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٧ (أولي .الكويت ط  –معهد المخطوطات العربية 

  .بيروت  -دار الكتاب العربي -سعيد الخوري  / تحقيق أ –النوادر في اللغة ألبي زيد -

                –    بيروت  –دار الكتب العلمية  –أحمد شمس الدين /تحقيق أ  وطي،يلسجالل الدين اهمع الهوامع ل-
  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(أولي   ط 

 

  



 

 )٧٨١(

  
  
  

  
  

  Abstract 
This proposed study aims to shed light on the character of Jesus 
Christ-  peace be upon him- as presented in the two gospels: 
Matthew and John, by discussing his birth, line of descent, 
attributes, sayings, and prophecies, as well as the story of his 
crucifixion and resurrection. The research also highlights the great 
contradictions and distortions in the two gospels: Matthew and John 
regarding these issues. The research will use the descriptive, critical 
and analytical approaches in in its methodology, analysis and 
interpretations of results. 

  :الملخص
 مـن  -عليه السالم-يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على شخصية المسيح       

  : خالل إنجيلي
 ونسبه وصفاته وأقواله    -عليه السالم -وذلك بالتطرق إلى ميالد المسيح      ، )متى ويوحنا (

: راز ما ورد من تناقضات كبيـرة فـي إنجيلـي          وإب، وكذا قصة صلبه وقيامته   ، ونبوته
ومقدار التحريـف الكبيـر الـذي ورد فـي هـذين            ، حول هذه القضايا  ) متى ويوحنا (

وقد اعتمدنا في مناقشة معطيات هذا البحث على المنهج الوصـفي والمـنهج             ، اإلنجيلين
  .التحليلي النقدي في استخالص المعلومات والنتائج

 
 

  أستاذ علم األديان المشارك بجامعة تعز
 
  



– 

  )٧٨٢(

  : المقدمة
ويتحـدث عـن فتـرة مـن      ، العهد القديم ، لمقدس على جزئين  يحتوي الكتاب ا  

أما العهـد   ، وتشمل تاريخ اليهود وأخبارهم وأخبار أنبيائهم     ، تبدأ مع بدء الخليقة   ، التاريخ
 وكـل   -عليه السالم -ويتحدث عن أخبار المسيح     ، الجديد فهو الجزء الخاص بالنصارى    

ويتكون العهد الجديـد مـن      ، هوصلبه وخروجه من قبر   ، ما يتصل بنسبه ومولده وحياته    
إال أن المـذاهب النـصرانية   ، وقد اختلقت النصارى حول أقـسامه    ، األناجيل وملحقاتها 

ولما كانت هذه األناجيل القاسم     ، وهو ما يعرف باألناجيل األربعة    ، اتفقت على جزء منه   
بحث  فقد رأينا أن ن    -عليه السالم -لما تتضمنه من أخبار عيسى      ، المشرك بين النصارى  

  ). متى ويوحنا( بين إنجيلي -عليه السالم-عن المسيح 
،  وتمهيد عرفنا فيه باإلنجيل    ه من مقدمة  ؤوقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي بنا      

أما المبحث الثـاني  ، ثالثة مباحث تحدثنا في المبحث األول عن المسيح في إنجيل متى          و
عليـه  -ث تحدثنا فيه عن المسيح والمبحث الثال، فتحدثنا فيه عن المسيح في إنجيل يوحنا  

  .أما الخاتمة فقد بينا فيها أهم النتائج  ، بين إنجيليي متى ويوحنا-السالم



 

 )٧٨٣(

  :التمهيد
  :التعريف باإلنجيل 

                  أو) أفـاجليون  ( فـي أصـلها إلـى الكلمـة اليونانيـة         ) إنجيل( ترجع كلمة   
               ، تعنـي الجيـد والمفـرح والحقيقـي      و، )افـا   : ( وهي تتألف من كلمتين   ، )أفنجليون( 
فاإلنجيل هو إعالن األخبـار المفرحـة عـن     ، البشارة والخبر الطيب  : أي) ونجليون  ( 

وتعني نشر الخبـر    ، وتعني في المقام األول الرسالة التي تبشر بها المسيحية        ، الخالص
  .)١ (الطيب إلى العالم

 المادة التي تتحـدث عـن أقـوال         ترتيب: أما معنى اإلنجيل االصطالحي فهو    
  .)٢ (المسيح وأفعاله وعظاته للناس

وذُكرت عند حوارييه مـن بعـده      ، وقد وصف المسيح دعوته ببشرى الخالص     
وبعدما ُأسِلم يوحنَّا جاء يسوع ِإلَـى الْجِليـِل         : " يقول مرقص في انجيله     ، بنفس المعنى 

فَتُوبـوا وآِمنُـوا    الزّمان واقْتَرب ملَكُوتُ اِهللا، كَمَل قَد  : ويقُوُل  يكِْرز ِبِبشَارِة ملَكُوِت اِهللا
  .)٣( " ِباِإلنِْجيِل

-وقد تطور مدلول هذه الكلمة فأطلقت بمعنى الكتاب الذي ُأنزل على عيـسى              
، إنجيـل متـى  : وقد غلب استعمالها فيما بعد على األناجيل األربعة فيقال    ، -عليه السالم 

  . متى ويوحنا: وسيقتصر بحثنا على إنجيلي، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل مرقص
  إنجيل متى: اوالً 

، وهو أحد الحواريين األثنـي عـشر    ، الحواري) متى  ( ينسب إنجيل متى إلى     
مـن أعمـل    ) كفر ناحوم   ( كان جابي ضرائب للرومان في بلدة       ، وهو يهودي األصل  
  .)٤(  منذ بداية دعوته-عليه السالم-مسيح تبع ال، الجليل في فلسطين

رَأى ِإنْـسانًا    هنَـاك،  ِمـن  وِفيما يسوع مجتَاز  : " ورد اسمه في العهد الجديد      
  .)٥( "  فَقَام وتَِبعه ،اتْبعِني  :فَقَاَل لَه متَّى اسمه مكَاِن الِْجبايِة، ِعنْد جاِلسا

                                         
  .٦٥٧ص، م٢٠٠٨، ٦ط ، دار المشرق، مجموعة من المؤلفين،  معجم الالهوت الكتابي)١(

  .٤٤ص، م١٩٨٨، ٢ط ، مكتبة وهبة ، أحمد عبد الوهاب، المسيح في مصادر المسيحية )٢(

   .١٥-١٤: ١ مرقص )٣(

  .١١ص، م١٩٨٥، ١ط ، قطر،دار الثقافة  ،محمد السعدي، دراسة األناجيل األربعة )٤(

 ٩:٩  مرقص )٥(



– 

  )٧٨٤(

                    ) متـى   ( كـان  لـه اسـمان      ) متـى ( أن)  لوقا (و) مرقص( ويذكر كل من    
يعمل عشاراً  أي جابي ضـرائب       ) متى(وكان  ، )١(وهما اسمان يهوديان له     ) والوي( و

ألنهم كانوا يفخرون بنسبهم إلى     ، وكان هذا العمل مكروها عند اليهود     ، لصالح اليونانيين 
وكان حق الجبايـة    ، بة للوثنيين الرومان   ويأنفون من دفع الضري    -عليه السالم -إبراهيم  

ألجل ذلـك كانـت كلمـة العـشار         ، ينتقل من شخص إلى آخر بواسطة البيع بالمزايدة       
وبينَمـا  :" ففي إنجيل متى  ، مرتبطة بالظلم والفساد في أذهان اليهود ومكروهة من قبلهم        

يـسوع   واتَّكَـُأوا مـع    ون قَـد جـاءوا    ةٌ كَِثيـر  أِإذَا عشَّارون وخُطَ   الْبيِت، ِفي هو متَِّكئٌ 
ـ  مع يْأكُُل معلِّمكُم ِلماذَا:  قَالُوا ِلتَالَِميِذِه،فَلَمّا نَظَر الْفَرِّيِسيّون .وتَالَِميِذِه  ِة؟أالْعشَّاِرين والْخُطَ

    .)٢( "بِل الْمرضى طَِبيٍب ِإلَى الَ يحتَاج اَألِصحّاء :يسوع قَاَل لَهم سِمع فَلَمّا
ويمِطـر علَـى     فَِإنَّه يشِْرقُ شَمسه علَى اَألشْـراِر والـصّاِلِحين،       :" وجاء أيضاً 

 الظَّاِلِميناِر وراَألب   ،ونَكُمِّحبي الَِّذين تُمببَأح ِإن ؟ َألنَّهٍر لَكُمَأج ّـ   فََأي َأي ونـشَّارالْع سا َألَيض
   .)٣( " يفْعلُون ذِلك؟
  : كاتب إنجيل متى- ١

الحواري الـذي   ) متى(يشك الباحثون والنقاد في صحة نسب هذا اإلنجيل إلى          
فمـنهم  ، وقد انقسم الدارسون في ذلـك ، شأنه شأن بقية األناجيل   ، ورد ذكره في اإلنجيل   

 )٤( ،تب هذا اإلنجيـل   العشار هو من ك   ) متى(إن  : من يتمسك بالتقليد الكنسي الذي يقول     
يقول موريس  ،  هو كاتب هذا اإلنجيل   ) متى(ويرفض أن يكون    ، ومنهم من يستبعد ذلك   

) متـى (لنقل بصراحة أنه لم يعد مقبـوالً  أن          : " بكاي وهو يتساءل عن شخصية متى       
ويبدو أن كاتب الموسوعة البريطانية يتفـق       ، )٥(  " -عليه السالم -أحد حواري المسيح    

، الحواري هو كاتب اإلنجيـل المنـسوب إليـه   ) متى(ويستبعد أن يكون  ، رأيمع هذا ال  

                                         
  .٢٧ : ٥إنجيل لوقا  ، ١٥-٢:١٤  مرقص )١(

 ١٢-١٠ : ٩  متى )٢(

 ٤٦-٤٥ : ٥  متى )٣(

 .  ٣٥٦ص،)ت.د(،القاهرة،الكنيسة األسقفية ، حبيب سعيد،   المدخل إلى الكتاب المقدس)٤(

 .٨٠ص،٤ط ، القاهرة، دار المعارف، موريس بكاي،يثة   دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحد)٥(



 

 )٧٨٥(

ويرى أن هذا الكتاب كان نتاج مدرسة يقودها رجل ذو معرفة ممتازة بطرق اليهود في               
   .)١ (هو صاحب هذا اإلنجيل أمر مشكوك فيه) متى(وكون ، الفهم والتعليم
   : تاريخ كتابة إنجيل متى-٢

ي تاريخ تدوين إنجيل متى مع إجماعهم علـى عـدم           اختلف علماء النصارى ف   
وأقصى ما استطاعوا  ذكره هو تـاريخ تقريبـي   ، تحديد تاريخ محدد لكتابة هذا اإلنجيل  

  .لكتابة هذ اإلنجيل
 ،م  ٦٥م وسنة   ٦٠فذهب بعضهم إلى أنه كُتب في قبل خراب أورشاليم بين سنة          

د اختلف الباحثون أيضاً فـي      وق، )٢ (م٩٠ م  وسنة     ٨٠ورجح البعض أنه كُتب بين سنة       
حيث وجود العنصر   ، )٣(تحديد مكان كتابته إال أن التكهنات تتجه إلى فلسطين وأنطاكية           

وهم بذلك ال يريدون الخروج عن هـذا التحديـد  كـونهم محكـومين               ، اليهودي هناك 
لكنهم فـي   ، فيجب أن يكتب بينهم   ، موجه بشكل خاص لليهود   ) متى(بفرضية أن إنجيل    

لعدم وجود إشارة فيه تـدل      ، لمطاف يعترفون باستحالة تحديد مكان كتابة اإلنجيل      نهاية ا 
  . ويبقى األمر مجرد تكهنات ال تقوم على دليل ، على مكان كتابته

  : لغة إنجيل متى -٣
ال يمكن معرفة اللغة التي كتب بها إنجيل متى بمعزل عن اللغة التي كان يتكلم                  

  .  نجيل متى يساعدنا ذلك على تحديد اللغة التي كتب بها إ فقد-عليه السالم-بها المسيح 
الواضح أن هنالك اختالفاً كبيراً بين العلماء حول اللغة التي تكلـم بهـا الـسيد       

،  هـي العبريـة    -عليه السالم - فمنهم من يذكر أن لغة  عيسى         -عليه السالم -المسيح  
 لم يكـن   -عليه السالم -مسيح  معلوم باتفاق النصارى أن ال    : " منهم ابن تيميه حيث يقول    

إن لسانه كان سـريانياً كمـا       : ومن قال ... يتكلم إال بالعبرية كسائر أنبياء بني اسرائيل      
  .)٤(" يظنه بعض الناس فهو غالط 

                                         
   . ٦٩٧ص ، م ١٩٨٣ط، ٦ج،   الموسوعة البريطانية)١(

 . ١٨٨ص،٢ط، مجمع الكنائس في الشرق االدنى،تأليف نخبة من علماء الالهوت ،  قاموس الكتاب المقدس)٢(

  .١٦ص، م ١٩٨٩ ، ١ط،القاهرة ، دار المنار ، إبراهيم خليل أحمد،  الغفران بين اإلسالم والمسيحية)٣(

 ، ٢ط،دار العاصـمة ، على ناصـر وأخـرون   / تحقيق، ابن تيمية، الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح  )٤(
  .٣٢ص، ٣ج،م ١٩٩٩



– 

  )٧٨٦(

 هـي  -عليـه الـسالم  -ومنهم  من خالف ذلك  ورجح أن تكون لغة المـسيح   
 الكلمـات الـسريانية     واستدل على ذلك ببعض   ، ومن هؤالء عبد األحد داود    ، السريانية

ومع ذلك يمكن الجمع بين القوليين وهو أن المـسيح كـان            ، وردت على لسان المسيح     
والعبرية ، فالسريانية هي اللغة المحكية في ذلك الوقت      ، يتكلم باللغتين السريانية والعبرية   

  .)١( هي لغته األصلية 
ـ        ) متى( أما عن اللغة التي كتب بها        ضاً بـين   إنجيله  فهي محـل خـالف أي

، )٢ (منهم من يذكر أنه كُتب باللغة اآلرامية ومال إلى هـذا الـرأي اسـبينوزا             ، الباحثين
ومنهم من خالف ذلك وقال إنـه كُتـب باللغـة     ، ومنهم من يذكر أنه كُتب باللغة العبرية      

ألن الكتاب موجه إلـى     ، لكن األقرب إلى الصواب هو أنه كُتب باللغة العبرية        ، اليونانية
  . ال بد أن يكتب بلغتهم ومن المستبعد أن يكتب بلغة غير لغتهماليهود و

  : محتويات إنجيل متى -٤
من خالل البحث في إنجيل متى يجد الباحث أن محتويات هذ اإلنجيل تـوحي              

فكاتب اإلنجيل هو ذلك اليهودي المتنصر      ، بأنه كُتب خصيصاً لهداية اليهود في فلسطين      
فـي إنجيلـه أن   ) متى(فقد ذكر ، ية اليهود في ذلك الزمانالملم بخبر التوراة الخبير بعقل  

وأنه هـو  ،  هو المسيح الذي تحققت فيه نبوات العهد القديم-عليه السالم -المسيح عيسى   
 -عليـه الـسالم   -ويتحدث هذا اإلنجيل عن عيسى      ، اإلسرائيلي الذي كان ينتظره قومه    

أنه مرسل إلى خـراف بنـي       فيذكر  ، وأنه رسول إلى بني إسرائيل    ، مؤكدا على بشريته  
   .)٣ (إسرائيل الضالة 

وموقـف  ،  من  اليهود   -عليه السالم -في إنجيله موقف عيسى   ) متى(كما أبرز   
، فيبدأ بعرض العادات والتقاليد اليهوديـة دون شـرحها  ، الكنيسة النصرانية من اليهودية   

اداتهـا ومعتقـداتها   ألنه توقع من قارئيه أن يكونوا على دراية كاملة بالثقافة اليهودية وع   
ويظهـر ذلـك مـن االقتباسـات     ، لذلك نجده يعتمد على العهد القديم    ، كونهم من اليهود  

ويرجع ذلك االهتمام إلى محاولة إنجيـل متـى إظهـار           ، الكثيرة التي دونها في إنجيله    

                                         
  . ١٣ص،م ٢٠٠٤ ، ١ط ، مكتبة النافذة، عبد األحد داوود،  اإلنجيل والصليب )١(

  . ٢٥٦ص،م١٩٧١،الهيئة المصرية للكتاب، حسن حنفي/ جمة تر،اسبينوزا ، والسياسة ت رسالة في الالهو)٢(

 ٦:١ متى )٣(



 

 )٧٨٧(

 بوصفه ذلك الرجل الذي تحققت فيه كل تطلعات اليهود وتمت به            -عليه السالم -عيسى  
  .عهد القديم كل نبوات ال

-فنجده يبدأ بنسب عيسى إلى إبراهيم وفي ذلك داللة واضحة على أن عيسى              
  .وهذا مجمل ما يحويه إنجيل متى ،  ما هو إال امتداد ألنبياء اليهود-عليه السالم

  إنجيل يوحنا : ثانياً
وقد ظلت المسألة منـذ القـدم       ، يشك الباحثون في نسبة هذا اإلنجيل إلى يوحنا       

ولم تكن هذه   ، وقد طرحت آراء شديدة االختالف في هذا الشأن       ، نقاش طويل موضوعاً ل 
بل ظهرت مع مطلع القرن الثاني حـين أنكـر     ، الشكوك من ثمرات األبحاث المعاصرة    

  .)١(كثير من الباحثين النصارى نسبة هذا اإلنجيل إلى يوحنا الحواري 
نـا الحـواري تلميـذ      منهم من نسبه إلى  يوح     ، وقد انقسم الباحثون إلى فريقين    

وأنه بـشر فـي     ، وأنه تبع المسيح منذ البدايات األولى لدعوته      ، -عليه السالم -المسيح  
  .)٢(غرب تركيا وألّف إنجيله هناك ) أفسس(منطقة 

) ٤٤(إن يوحنا الحواري مات في عام     : ومن الباحثين من يشكك في ذلك ويقول      
أن هذا اإلنجيل كُتب في نهاية القرن       إذ  ، وعليه فليس هو كاتب هذا اإلنجيل     ، )٣(ميالدية  

ويكون كاتـب  ، وبهذا فقد سبق موته كتابة اإلنجيل، الميالدي األول أو بداية القرن الثاني   
ويذهب أصحاب هـذا الـرأي إلـى أن         ، هذا اإلنجيل شخص آخر غير يوحنا الحواري      

  .)٤(كاتبه شخص اسمه يوحنا وكان ذلك في الربع األول من القرن الثاني 
ادعى كاتب هذا اإلنجيل في متن كتابه أنه هو الحواري يوحنا الذي يحبـه              وقد  

وجزمت بـأن الكاتـب هـو يوحنـا         ، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على عالتها     ، المسيح
وال ، مع أن صاحب هذا الكتاب غير يوحنا يقيناً       ، الحواري ووضعت اسمه على الكتاب    

                                         
مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلـوم االسـالمية         ، عبد القادر بخوش  ،  التحقيق التاريخي والعلمي لإلنجيل    )١(
  .٢٢ص، م ٢٠٠٣سنة ،١٤العدد ،
   .١٢محمد السعدي  ص، دراسة في األناجيل األربعة )٢(
، ١ط ، القـاهرة  ، دار نهظـة مـصر  ، على عبد الواحد وافي، مقدسة في األديان السابقة لإلسالم     األسفار ال  )٣(

  . ٥٦ص، م١٩٦٤
  ١٣٩ص، م ١٩٨٩،القاهرة، دار األرقم للنشر،محمد على زهران ،  إنجيل يوحنا في الميزان)٤(



– 

  )٧٨٨(

 التي ال ربط بينها وبين من نُـسب    ،يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة        
  . )١( اليها

  :  تاريخ كتابة اإلنجيل-١
اتفاق بين العلماء على تاريخ محدد للسنة التي كتب فيها هذا اإلنجيل شأنه شأن               ال يوجد 

ومنهم مـن  ، من خراب أورشاليم) ٦٥(إنه كُتب في سنة : فمنهم من يقول ، بقية األناجيل 
  .)٢( عه من النفييذكر أنه كتب إنجيله بعد رجو

، )٨٩ و ٦٨(ويذكر البعض أن تاريخ تدوين إنجيل يوحنا كان ما بـين عـامي              
 و ١١٠(وليس لديهم ما يؤكد ذلك  أما الباحثون الغربيون فيذكرون أنه كُتـب مـا بـين          

  .)٣ (للميالد ) ١١٥
 ومن خالل ما سبق يظهر لنا أنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين على تاريخ محدد               

  .لتي كُتب فيها هذا اإلنجيل نتيجة  لتضارب اآلراء واتساع الفترات الزمنية بينهاللسنة ا
) أفـسس (أما عن مكان كتابة هذا اإلنجيل فمن الباحثين من يرى أنه كُتب فـي      

إنه كُتـب فـي     : ويقول، ومنهم من يرى غير ذلك    ، كونها المدينة التي عاش فيها يوحنا     
  .)٤(ب في فلسطين كونه موجهاً لليهود إنه كُت: وهناك من يقول، اإلسكندرية

لذلك من المحتمل أن يكون قد كتب إنجيله في أفسس أو االسكندرية أو فلسطين              
ألن كالً من هذه المدن كانت مركزاً عالميـاً للرعايـة العقديـة فـي               ، أو حتى أنطاكيا  

  . وكانت على أتصال بعضها ببعض، القرنيين األول والثاني من الميالد
  :  التي كتب بها اإلنجيل  اللغة -٢

وقد أكد ذلك   ، )٥( اتفق معظم الباحثين على أن يوحنا كتب إنجيله باللغة اليونانية         
ويبدو أن لغة اإلنجيل هي الشيء الوحيد الـذي اتفـق           ، )٦(مؤلفو قاموس الكتاب المقدس   

  .عليه الباحثون حول هذ اإلنجيل 

                                         
  .١٤٠ص،إنجيل يوحنا في الميزان)١(
  .٣٤١ص، م ١٩٨٧ط ، باجةعبد الرحمن ال، الفارق بين المخلوق والخالق)٢(
  .٥٨ص،  م٢٠٠٣ط ، ناصر املنشاوي ،  اجلوانب اخلفية من حياة املسيح)٣(
   .٨١ص،  م٢٠٠١، ٣ط ، الراية للنشر، عبد الفتاح حسن الزيات،  ماذا تعرف عن المسيحية)٤(
  .٢٥ص، محمد السعدي،دراسة األناجيل األربعة )٥(
  .١١١ص، قاموس الكتاب المقدس)٦(



 

 )٧٨٩(

  : محتويات إنجيل يوحنا -٣
وقد انفرد هذا اإلنجيل    ، ل الرابع من أناجيل العهد الجديد     إنجيل يوحنا هو اإلنجي   

، وانفرد بإطالق لفظ االبن علـى المـسيح وحـده      ، ببيان ألوهية المسيح بصريح العبارة    
كما ، وميز بينه وبين البنوة التي وردت بمعناها العام فأطلق على المسيح ابن اهللا الوحيد             

حيث ترتيب الموضـوعات والروايـات      انفرد إنجيل يوحنا عن غيره من األناجيل من         
كما أن هناك اختالفا واضحاً في األسـلوب والتعاقـب          ، وتسلسل المعجزات ، والخطب

أضف إلى ذلك وجود روايات لم يوردها غيره من كُتّـاب األناجيـل             ، الزمني لألحداث 
  .)١(األخرى 

ان  ومن األشياء التي اختص إنجيل يوحنا بذكرها منفرداً إرشاد يوحنا المعمـد           
  .وذلك بنص جاء على لسان المعمدان لتالميذه، تالميذه إلى اتّباع المسيح

حيث بدأ الكـالم    ، وبذلك يمكن القول بأن إنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة         
وسبب كتابة هذا   ، عن الكلمة ووصف فيه  التجسيد اإللهي على النحو الذي يألفه اليونان           

وقد ذكر ذلك فـي     ، وياته إثبات ألوهية المسيح   اإلنجيل على ما يبدو من نصوصه ومحت      
ِلكَـي   جاء ِللشَّهادِة ِليشْهد ِللنُّـوِر،     هذَا اِهللا اسمه يوحنَّا   ِمن كَان ِإنْسان مرسلٌ  و: " إنجيله  

فعبارة يوحنا السابقة جاءت لتدل داللة واضحة على أنه كتـب   ، )٢( "يْؤِمن الْكُلُّ ِبواِسطَِتهِ  
ويؤكد ذلك ما جاء    ، ولينصر مذهباً معيناً يقول بألوهية المسيح       ، نجيله تحت دافع معين   إ

في التفسير التطبيقي للكتاب  المقدس أن الغرض من كتابة إنجيل يوحنا هـو اإلثبـات                
  .)٣ (القاطع أن يسوع المسيح ابن اهللا 

  المسيح عليه السالم في إنجيل متى :المبحث األول 
  : ونسبه وذلك على النحو التالي -عليه السالم-له بذكر ميالد المسيح إنجي) متى(يبدأ 

  : الميالد-١
لَما كَانَتْ مريم ُأمه مخْطُوبةً ِليوسفَ، قَبـَل َأن         : َأما ِوالَدةُ يسوع الْمِسيِح فَكَانَتْ هكَذَا     
وسفُ رجلُها ِإذْ كَـان بـارا، ولَـم يـشَْأ َأن            فَي ،يجتَِمعا، وِجدتْ حبلَى ِمن الروِح الْقُدسِ     

ولِكن ِفيما هو متَفَكِّر ِفي هِذِه اُألموِر، ِإذَا مالَك الـرب قَـد             ، يشِْهرها، َأراد تَخِْليتَها ِسرا   
                                         

  . ١٣٩ص، م٢٠٠٢ ، ٢ط ، القاهرة، دار السالم، عبد الوهاب طويلة، المقدسة في ميزان اإلسالم  الكتب )١(
  .٨-٦:١ يوحنا )٢(
  .٢١٦٤ص،١٩٩٧، القاهرة ، شركة ماستر ميديا،  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس)٣(



– 

  )٧٩٠(

َألن الَّـِذي   .  تَْأخُذَ مريم امرَأتَك   يا يوسفُ بن داود، الَ تَخَفْ َأن       " :ظَهر لَه ِفي حلٍْم قَاِئالً    
َألنَّه يخَلِّص شَعبه ِمن    . فَستَِلد ابنًا وتَدعو اسمه يسوع     .حِبَل ِبِه ِفيها هو ِمن الروِح الْقُدسِ      

ماهِبالنَّ          ،"خَطَاي بالر ا ِقيَل ِمنم ِتمي ِلكَي كَان هذَا كُلُّهالْقَاِئلِ  و ِبي :"وـُل     هبتَح اءذْرذَا الْع
فَلَما استَيقَظَ يوسفُ ِمن النَّوِم     ، اَُهللا معنَا :  الَِّذي تَفِْسيره  "وتَِلد ابنًا، ويدعون اسمه ِعمانُوِئيلَ    

      َأتَهرَأخَذَ امو ،بالر الَكم هرا َأمَل كَمفَع،  عي لَمو       ـا الِْبكْـرنَهِت ابلَدتَّى وا حـا   ،ِرفْهعدو 
وعسي هم١ ( " اس(.  

ولم ،  وجدت حبلى من الروح القدس     -عليها السالم -يفهم من النص السابق أن مريم       
، ولـه أب وأجـداد    ، من نـسل داود   ، يكن حملها طبيعياً فكيف يكون عيسى ابن يوسف       

  .ويكون ابن اهللا في الوقت ذاته
فيكيف يكون هنا ابـن     " يا يوسف ابن داود     : " أتي المالك ويخبر يوسف ويناديه    ثم ي 

 ويعقُوب ولَد   ،ومتَّان ولَد يعقُوب  " نفسه) متى(داود وهو في األصل ابن يعقوب كما ذكر         
         ِسيحى الْمعدالَِّذي ي وعسا يِمنْه ِلدالَِّتي و ميرَل مجفَ روسيعد تناقضاً واضـحاً    وهذا   " ي

فَستَِلد ابنًا وتَـدعو اسـمه      " كما يذكر اإلنجيل أن المالك قال ليوسف        ، في اإلنجيل ذاته  
وعسي ،ماهخَطَاي ِمن هبشَع خَلِّصي ٢(" َألنَّه(.  

ثـم  ، إنها ستلد ابن إله كما يزعمـون      : يفهم من النص السابق أنها ستلد أبنًا ولم يقل         
وهذا يعني أن رسـالته خاصـة       ، أنه سيرسل إلى شعبه وهم اليهود كما هو معلوم        يذكر  

  . لشعب إسرائيل فقط وليس للناس كافة
  : النسب-٢

 ويرجع نسبه إلى سـليمان بـن   -عليه السالم-يبدأ إنجيل متى بعرض نسب المسيح   
  : ويبدأ هكذا، داود

 "       داوِن دِسيِح ابالْم وعسِميالَِد ي حاقَ    ِكتَابِإس لَدو راِهيمِإب راِهيمِن ِإبب،    لَـدحاقُ وِإسو 
قُوبعي،    تَهِإخْووذَا وهي لَدو قُوبعيو ،      ارثَام ِمن حارزو فَاِرص لَدوذَا وهيو ،   لَدو فَاِرصو 

ونرصح،   امَأر لَدو ونرصحو ،     ابينَادمع لَدو امَأرو   شُوننَح لَدو ابينَادمعو،  شُوننَحو 
 ونلْمس لَدو،    اباحر ِمن زوعب لَدو ونلْمسـوثَ .  واعر ِمن وِبيدع لَدو زوعبو .  وِبيـدعو

 وسـلَيمان   ،ِتي ُألوِريـا   وداود الْمِلك ولَد سلَيمان ِمن الَّ      ، ويسى ولَد داود الْمِلك    ،ولَد يسى 
                                         

   .٥ : ١ متى)١(
   .٢١ : ١ متى)٢(



 

 )٧٩١(

 امعبحر لَدا   ،وَأِبي لَدو امعبحرا  .  وآس لَدا وَأِبيوشَـافَاطَ    ،وهي لَدا وآسو ،   لَـدوشَـافَاطُ وهيو 
امورا   ،ييزع لَدو اموريو ،      ازَأح لَدو وثَاميو وثَامي لَدا ويزعَأ.  وـا     وِقيِحزا وِقيِحز لَدو ازح

    ونآم لَدى ونَسمى ونَسم لَدا   ،ووِشيي لَدو ونآمِي         ، وـبس ِعنْـد تَهِإخْوا وكُنْيي لَدا ووِشييو 
 ، وزرباِبـُل ولَـد َأِبيهـود     ،اِبَلوشََألِْتِئيُل ولَد زرب  ، باِبَل وبعد سبِي باِبَل يكُنْيا ولَد شََألِْتِئيلَ      

  اِقيمَأِلي لَدو ودَأِبيهو،   ورازع لَدو اِقيمَأِليوقَ   ، وادص لَدو ورازعو ،     َأِخـيم لَـدوقُ وادصو  .
  ودَأِلي لَدو َأِخيمو .  رازَأِليع لَدو ودَأِليو،   تَّانم لَدو رازَأِليعو ، و   قُوبعي لَدو تَّانم،   قُـوبعيو 

          ِسيحى الْمعدالَِّذي ي وعسا يِمنْه ِلدالَِّتي و ميرَل مجفَ روسي لَدو،      ـاِل ِمـنياَألج ِميعفَج 
عشَر ِجـيالً، وِمـن   ِإبراِهيم ِإلَى داود َأربعةَ عشَر ِجيالً، وِمن داود ِإلَى سبِي باِبَل َأربعةَ       

  .)١( " سبِي باِبَل ِإلَى الْمِسيِح َأربعةَ عشَر ِجيالً
-بروز الجانب البشري فـي المـسيح   ) متى(ويالحظ في النسب السابق الذي ذكره      

كتـاب  :"  ولـد لقولـه  -عليه السالم-حيث يقرر النص السابق أن عيسى     ، -عليه السالم 
وينسب الـنص أن    ، وهو مولود ،  ميالد -عليه السالم -عيسىفإذاً ل " ميالد يسوع ابن داود   

  ! .فكيف يكون ابن داود ثم يكون ابن اهللا ؟،  هو ابن داود-عليه السالم-عيسى 
  :  صفات المسيح واقواله-٣

 وأنـه عبـد   -عليه السالم -وردت في إنجيل متى نصوص كثيره تبين بشرية عيسى        
  .كثيرة والنصوص التي وصفته بالنبوة  ، اهللا ورسوله

  : ومن تلك النصوص
-  "وعمالَِّذي هذَا :فَقَالَِت الْج ّالنَِّبي وعسي ِليِل ِمنِة الْج٢( " نَاِصر( 
يريد بذلك أنـه    ، )٣( " وطَِنِه وبين َأقِْرباِئِه وِفي بيِتهِ     ِفي لَيس نَِبيّ ِبالَ كَرامٍة ِإالَّ    "  -

 كذلك 
 " ما ِجْئتُ َألنْقُض بـْل ُألكَمِّـلَ   األنبياء َأِو ْئتُ َألنْقُض النَّاموسالَ تَظُنُّوا َأنِّي ِج"  -

أي أنه لم يأت بدين جديد أو شريعة جديدة وإنما جاء ليكمل شريعة موسـى         ، )٤(
 .ويعني ذلك أنه نبي كموسى عليه السالم ، ال لينقصها

                                         
   .١:١٧ متى)١(
  ١١ : ٢١ متى )٢(
  ٥٧ : ١٣ متى )٣(
   ١٨- ١٧ : ٥ متى )٤(



– 

  )٧٩٢(

-  "نلُِني، مقْبي لُكُمقْبقْ يلُِني يقْبي نملَِنيوسُل الَِّذي َأرب، ناً مُل نَِبيقْبِم يِباس   رنَِبيٍّ فَـَأج
وفي هـذا الـنص يقـر       ، )١( "يْأخُذُ بارٍّ فََأجر باراً ِباسِم بارٍّ   ومن يقْبلُ  نَِبيٍّ يْأخُذُ، 

وأن هناك مـن  ،   بصراحة بأنه نبي أرسله اهللا لهداية قومه -عليه السالم -عيسى
 .بأنه نبي أرسله اهللا تعالى  -عليه السالم-وهذا إقرار واضح من عيسى، أرسله

بجانب نصوص أخرى كثيرة دلت داللة بينة علـى        ) متى(هذه النصوص التي ذكرها   
 نبي بعثه اهللا تعالى لبني إسـرائيل        -عليه السالم -  فالمسيح    -عليه السالم -نبوة عيسى   

  .ولم يأت مبدالً لها  ، -عليه السالم - وذلك إلحياء ما أماته اليهود من شريعة موسى
الَ تَظُنُّوا َأنِّي ِجْئتُ َألنْقُـض      : "  هذه الحقيقة حيث قال    -عليه السالم -وقد أكد عيسى    

وسْل ُألكَمَِّل األنبياء َأِو النَّامب ا ِجْئتُ َألنْقُض٢( " م(.  
س الدين الـذي دعـا    هو نف- عليه السالم-وبهذا يعلم أن الدين الذي دعا إليه عيسى     

ألنه لو جاء ناقـضاً وناسـخاً       ،   وليس هناك دينان متغيران     -عليه السالم -إليه موسى   
  " ما جئت ألنقص : "  لما قال-عليه السالم-لشريعة موسى 

ِإلَى طَِريِق ُأمٍم الَ تَمـضوا وِإلَـى        "   الحواريين قائالً     -عليه السالم -أوصى عيسى   
  .)٣( " .ِإسراِئيَل الضّالَِّة بيِت الَى ِخراِفا بِل اذْهبو، ين الَ تَدخُلُوامِدينٍَة ِللسّاِمِريِّ

، يظهر من النص السابق أن عيسى يأمر الحواريين بعدم دعوة غير بنـي إسـرائيل              
ويكـون  ، وال حتى جيرانهم السامريين فدعوته خاصة بخراف بني إسرائيل الضالة فقط          

  .سرائيل مخالفًا لوصايا المسيح نفسه نشر المسيحية خارج شعب إ
  : البنوة -٤

  :وردت صفة البنوة في األناجيل بصور مختلفة وذلك على النحو التالي 
إطالق غيره عليه كلمة ابن اهللا صريحة  بهذا اللفظ سواء أكان هذا االطالق من                -

 .أعدائه أم من محبيه 
 ) .أل(  ومعرفة بإطالق المسيح على نفسة كلمة االبن مقطوعة عن اإلضافة -
 .بهذه الصيغة يريد بها نفسه) ابن اإلنسان(إطالق المسيح على نفسة كلمة  -

                                         
  ٤١ - ٤٠ : ١٠ متى )١(
  ١٧ : ٥ متى )٢(
  ١٠ - ٥ : ١٠ متى )٣(



 

 )٧٩٣(

فلم يطلقها المسيح على نفسه قطعـاً حـسب روايـة           ) ابن اهللا   ( أما الصيغة االولى    
ألن هذ اإلنجيل ما كُتب إال      ، األناجيل غير ما جاء في إنجيل يوحنا خالفاً لبقية األناجيل         

مـع  ، وأن الذين أطلقوا عليه هذه العبارة الصريحة هم الشياطين        ، ة المسيح إلثبات ألوهي 
أن نسبة ذلك إلى يوحنا مخالف ألكثر الروايات التي جاءت في األناجيل الثالثـة التـي                

بينما نسب إنجيل يوحنا إلى يوحنـا       ، إلى صوت من السماء   " ابني الحبيب " نسبت كلمة   
وما يأتي في هذا اإلنجيل مخالف في الغالب لمـا          "   هذا هو ابن اهللا   : " المعمدان أنه قال    

  . ذكر في بقية األناجيل
ولتأكيد ذلك نورد نصوصاً أخرى كانت الشياطين فيه خاطبت المسيح بصفة البنـوة             

من ذلك ما نسبه إنجيل متى إلى مجنونين نطق الروح القدوس على لـسانيهما        ، هللا تعالى 
 وقـد ورد  )١( " الْعِلـيِّ  ولَك يا يسوع ابن اِهللا ما ِلي: وقَاَل وصرخَ ِبصوٍت عِظيمٍ : " قائال

   .)٢ (بهذه الصيغة أيضاً في إنجيلي لوقاء ومرقس
ومرقس ولوقا أن الشياطين    ) متى(ويظهر من الروايات السابقة التي وردت في      

 عيـسى  لذلك ورد في النص أن، والشياطين ال يجوز تصديقها  ، كانت تصفه بهذه الصفة   
  . انتهرهم وزجرهم ولم يدعهم يتكلمون ألنهم يقولون قوالً باطالً -عليه السالم-

مـن غيـر    ) االبن(أما ما روي في وصف المسيح من أنه وصف نفسه بكلمة            
  .فيحمل دالالت أخرى) ابن اإلنسان( أو وصفه لنفسه بكلمة، إضافة

ـ   ولَيس َأحـد يعـِرفُ مـن       : " جاء في انجيل متى    هو    ،ِإالَّ اآلب ـنالَ  االبو
نم وه   ،نِإالَّ االب اآلب      لَه ِلنعي َأن ناالب ادَأر نموقد تكررت كلمة االبـن فـي       ، )٣( " و

، النص السابق ثالث مرات وال يقصد بها البنوة الحقيقية وإنما يقصد بها البنوة المجازية             
 - عليه الـسالم   -اء في إنجيل متى أن عيسى     ج، وكذا الحال في وصفه أنه ابن اإلنسان      

إلى أن   " َأن يغِْفر الْخَطَايا   ِلكَي تَعلَموا َأنّ البِن اِإلنْساِن سلْطَانًا علَى اَألرضِ        ولِكن: " قال
  .)٤(  "هذَا ِمثَْلفَلَمّا رَأى الْجموع تَعجّبوا ومجّدوا اَهللا الَِّذي َأعطَى النَّاس سلْطَانًا : " قال

                                         
  ٣٠ : ٨ متى )١(
   .٧ :٥مرقس  ، ٢٨ : ٨ لوقا )٢(
  ٢٧ : ١١ متى )٣(
   .٨- ٦ : ٩ متى )٤(



– 

  )٧٩٤(

ولم يصف نفـسه    ، يفهم من النص السابق أن المسيح وصف نفسه ابن اإلنسان         
  .ولم يمجدوا عيسى ، وعندما رأى الناس شفاء عيسى للمفلوج مجدوا اهللا، ابن اهللا

وإنمـا  ، إن اطالق وصف البنوة ال يعني البنوة الحقيقية أبـدا      : بهذا يمكن القول  
  ة يقصد بها البنوة المجازي

قـال  ، ويؤكد ذلك ما ورد في إنجيل متى من اطالق وصف البنـوة لـصانعي الـسالم             
فصانعوا السالم هم أبنـاء     ، )١( " َألنَّهم َأبنَاء اِهللا يدعون    طُوبى ِلصاِنِعي السّالَِم،  : " عيسى

وليس ، وأب لصانعي السالم  ، إذاً هللا أبناء عديدون وليس عيسى وحده      ، اهللا حسب النص  
  .أباً لعيسى وحده 

، )٢("ويمجدوا أباكم الذي في السموات    " وكذلك الحال في وصف األبوة حيث قال      
السّماواِت، فَِإنَّه يشِْرقُ    ِفي ِلكَي تَكُونُوا َأبنَاء َأِبيكُم الَِّذي    ... ،مبِغِضيكُم ِإلَى َأحِسنُوا :" وقال

   اِلِحينّالصاِر ولَى اَألشْرع هسشَم       الظَّـاِلِميناِر وـرلَـى اَألبع ِطرميأنـتُم   فكونـوا  ،، و
،كاملين أباكُم ّكما أن ّماويّ٣ (كاِمٌل الس(.  

في النص السابق إشـارة  " أبناء أبيكم "  ويفهم من النص السابق أن اإلشارة الى  
، هـم وهذه النصوص وغيرها تدل على أن اهللا يشار إليه على أنه أب للناس كل             ، مجازيه

وهذا ينفي البنـوة   ، إذاً األبوة هنا مجازية وبنوة  الناس مجازية أيضاً        ، وليس لعيسى فقط  
فالناس كلهم أبناء اهللا مجازا وهو أب الناس كلهـم  ، الخاصة لعيسى أو األبوة الخاصة هللا     

  . مجازاً 
 -عليه الـسالم -وقد جاء في إنجيل متى صفات أخرى كان يوصف بها عيسى     

نُِريـد   معلِّميا   : " أن اليهود جاؤوا إليه وقالو له     ) متى( يذكر، يد والمعلم منها صفات الس  
نالحظ هنـا أن      ،)٤( "ِجيٌل ِشرِّير وفَاِسقٌ يطْلُب آيةً    : فََأجاب وقَاَل لَهم  ،  َأن نَرى ِمنْك آيةً   

  .يا معلم  ولم ينادوه يا ابن اهللا : اليهود نادوا المسيح بقولهم 

                                         
   .٩ : ٥ متى )١(
   .١٦ : ٥ متى )٢(
  .٤٨-٤٥ :٥ متى)٣(
  .٤٠ - ٣٨ : ١٢ متى )٤(



 

 )٧٩٥(

ــال ــضاًوق ــى اَألرِض، "  أي ــا علَ َأب ــم ــدعوا لَكُ ــد  والَ تَ ــاكُم واِح َأب َّألن
  . )١( " َألنّ معلِّمكُم واِحد الْمِسيح والَ تُدعوا معلِِّمين، ،السّماواِت ِفي الَِّذي

ألن اهللا واحـد فـي الـسماوات        ، يبين النص أنه ال يوجد أب علـى األرض        
وبـين لهـم أنـه المـسيح     ،  يعني أن المسيح حذر قومه من تسميته إله        وهذا، واألرض

مـن أن امـرأة   ) متى(ومن الصفات التي تثبت بشرية المسيح أيضا ما ذكره         ،  )٢(المعلم
 ِابنَِتي مجنُونَةٌ  يا ابن داود   يا سيِّد،  ارحمِني، : " قائلة -عليه السالم   -كنعانية نادت عيسى    

   .)٣( "لَم ُأرسْل ِإالَّ ِإلَى ِخراِف بيِت ِإسراِئيَل الضّالَِّة: أجاب وقال ف... ِجدّا
وهذا يؤكـد علـى     ،  يا سيد ويا ابن داود     -عليه السالم -إذ نادت المرأة عيسى     

ويـذكر الـنص أن عيـسى    ، بشرية المسيح وينفي عنه األلوهية التي يزعمها النصارى     
لته خاصة ببني إسرائيل  وليست عامـة كمـا يـزعم            ُأرسل إلى بني إسرائيل وأن رسا     

  . النصارى
  : النهاية -٤

اضطربت روايات األناجيل األربعة فيما يتعلق بحياة المسيح قبل حادثة الصلب           
  .وأثنائها وبعدها اضطراباً واضحاً

، إال أنهم يعللـون ذلـك بأنـه         يعتقدون أن المسيح مات مصلوباً    فأما النصارى   
وهـي أكلـه مـن    -عليه الـسالم -لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم لب فداء للبشر؛   ص ،

هي عنها، فانتقلت تلك الخطيئة إلى أبنائه، فكان البد من وسـيط يتحمـل              الشجرة التي نُ  
هذا اإلثم، ويرضى بأن يموت على الصليب، وهذا الوسيط المخلص في زعمهم البد أن              

 الذي هـو    -ون هذا إال ابن اهللا      خطيئة، وال يك  ال  و يكون ذا وضع متميز خال من اإلثم      
 ثم البد أن يكتسب الخطيئة عن طريق الجسد، فهذا ما جعله يتجسد في              -اهللا في زعمهم  

صورة عيسى، ويخرج من بطن مريم ثم يموت على الصليب فداء للبشر، فيرضـى اهللا           
  .بذلك عن بني آدم، وترتفع عنهم تلك الخطيئة

                                         
     .١٠ – ٩ : ٢٣  متى)١(
                .م٢٠٠١ ، ٢ط  ، االردن، دار الفالح للنـشر والتوزيـع     ، محمد على الخولي  ،مقارنة بين األناجيل األربعة      )٢(

  .٥٩ص 
   .٢٧ -٢٢: ١٥ متى  )٣(



– 

  )٧٩٦(

  : قصة الصلب كما وردت في إنجيل متى-٥
 )متى( وقصة الصلب كما وردت في     ،يعتقد النصارى أن المسيح مات مصلوباً      

 طلبه اليهود ليقتلوه؛ ألنه فـي زعمهـم كفـر      -عليه السالم -أن المسيح   : باختصار هي 
 بعد أن أغـروه بالمـال،   - وهو يهوذا اإلسخريوطي-باهللا، فدلَّهم على مكانه أحد أتباعه     

 كهنة اليهود الذي تحقق من أنه مستحق للقتل، ثم          فقبضوا عليه، ثم ساقوه إلى دار رئيس      
ويـذكر  ، مل إلى دار الوالي الروماني الذي حكم عليه بالصلب بناء على رغبة اليهود            ح

قرر يهوذا اإلسخريوطي وهو أحد الحـواريين اإلثنـى         : إنجيل متى قصة الصلب بقوله    
تُِريـدون َأن    مـاذَا : " أن يسلم عيسى إلى رؤساء الكهنة فذهب إليهم وقال لهـم            ، عشر

كُمِإلَي هلِّمَأنَا ُأسطُوني وتُع ثَالَِثين لُوا لَهعفَج ِة ِمنّ١( "الِْفض(.    
 إلى الكهنـة  - عليه السالم–أن يهوذا هو من تآمر لتسليم عيسى      ) متى( فيذكر  

دث عيسى  وقد تح ، الذين خططوا لقتل عيسى صلباً وقاموا بتسليمه إلى الحاكم الروماني         
هـو   ِفـي الـصّحفَةِ    الَِّذي يغِْمس يـده مِعـي     :"  وبين من سيخونه فقال    -عليه السالم –

فقـال   ،)٢( "َأنْتَ قُلْتَ : قَاَل لَه  َأنَا هو يا سيِِّدي    هْل: وقَاَل،  فََأجاب يهوذَا مسلِّمه   ...يسلِّمِني
ويٌل ِلذِلك الرّجِل الَّـِذي ِبـِه      كَما هو مكْتُوب عنْه، ولِكن    ِإنّ ابن اِإلنْساِن ماٍض     : " عيسى

   . )٣( " كَان خَيرا ِلذِلك الرّجِل لَو لَم يولَد .يسلَّم ابن اِإلنْساِن
يفهم من النص السابق أن عيسى وصف نفسه أنه ابن اإلنسان وأنه مـا سـعى        

 لفرح  -عليه السالم -ن الصلب هو ما سعى إليه المسيح        فلو كا ، إلى الصلب وال فرح به    
ولكنه حـذر الواشـي وأنـذره وتوعـده         ، ولفرح بكل خطوة تُؤدي به إلى الصلب      ، به

  لـم يـسع إلـى     -عليه السالم -وفي ذلك داللة كبيرة على أن المسيح        ، بالعذاب الشديد 
  .   الصلب ليفدي أحد بل كان هدفًا لمؤامرة حيكت ضده 

"  ابن االنسان ماض كما هو مكتـوب عنـه  : "  أن-عليه السالم -سىأما قول عي  
إنـه  : بـل قـال   ،  لم يحدد أنه سيقتل ويصلب     -عليه السالم -ففي ذلك إشارة أن عيسى      

  .وهذا القول يتماشى مع التبليغ القرآني بأن اهللا أنجاه ورفعه اليه، ماض كما كُتب عنه

                                         
  ١٥ :٢٦ متى )١(
  ٢٦- ٢٢ :٢٦ متى )٢(
   .٢٤ :٢٦ متى )٣(



 

 )٧٩٧(

 خُـذُوا  :"عطى تالميذه وقال كسر خبزاً وأ -عليه السالم -أن عيسى   ) متى(ذكر  
هـو   هذَا َألنّ اشْربوا ِمنْها كُلُّكُم، :وَأخَذَ الْكَْأس وشَكَر وَأعطَاهم قَاِئالً هو جسِدي هذَا كُلُوا

     فَكسِديِد الَِّذي يِد الْجهِمي الَِّذي ِللْعد ِل ِمنا  َأجِة الْخَطَايغِْفرِلم متـى (ثم ذكـر ، )١(" كَِثيِرين (
وأبتـدأ  ...اجلسوا هاهنا حتى أمضي وأصلي هناك     : " أن عيسى قال لتالميذه بعد العشاء     

َأبتَـاه ِإن   يـا : قَاِئالً وكَان يصلِّينفسي حزينة جداً حتى الموت     : يصلي ويكتئب فقال لهم   
ربفَلْتَع كَنَأم ِذِه الْكَْأسنِّي ها ُأِري عكَم سلَي لَِكنوَأنْتَ َأنَا د ا تُِريدْل كَم٢ ("ب(.  

جاء يهوذا اإلسخريوطي ومعه جمع كثيـر      : قصة المداهمة بقوله  ) متى(ثم يذكر 
وبعد أن قبل عيسى حسب اتفاقه مع الجنود        ، بسيوف وعصي أللقاء القبض على عيسى     

فاسـتل أحـد   ) متى(فامسكه الجنود حسب رواية ، قال له يسوع يا صاحب لماذا جئت      " 
ردّ سيفَك ِإلَى مكَاِنـِه َألنّ      : " حواريين سيفه وقطع أذن أحد الجنود فقال عيسى لتلميذه        ال

  .)٣(  " تَركَه التَّالَِميذُ كُلُّهم وهربوا ِحينَِئٍذ الَِّذين يْأخُذُون السّيفَ ِبالسّيِف يهِلكُون كُلَّ
 كان حزيناً مكتئباً مما سيحصل      - عليه السالم  -أن عيسى ) متى(يفهم من كالم    

ثم كيف يمكـن للتالميـذ كلهـم أن         ، ولم يقدم نفسه طواعية للصلب من أجل الفداء       ، له
ثم إذا كان التالميذ كلهم قد هربـوا        ، يهربوا وال يدافعون عن سيدهم وهم صفوة التالميذ       

  .فكيف عرف التالميذ ما حدث لعيسى بعد القبض عليه ؟
وألبـسوه رداء  ، ى لليهود أخـذوه إلـى دار الواليـة   بعد أن سلم بيالطس عيس    

اسـتهزأ  ، )٤( قرمزياً ووضعوا على رأسه إكليل شوك وأعطوه قـصبة ليـسخروا منـه    
الْـواِلي يـسوع    عسكَر فََأخَذَ" السالم على ملك اليهود:" العسكر والحاضرون به وقالو له    

الْكَِتيبِة، فَعرّوه وَألْبسوه ِرداء ِقرِمِزيّا، وضفَروا ِإكِْليالً كُلَّ  علَيِه الِْوالَيِة وجمعوا ِإلَى داِر
  وهعضوٍك وشَو ْأِسِه،  ِمنلَى رةً ِفي  عبقَصِبـِه        و ِزُئونتَهسيو هامّقُد ثُونجكَانُوا يِميِنِه، وي

وِد، :قَاِئِلينهالْي ِلكا مي الَمّالس صبَأخَذُوا قُواوِه، ولَيْأِسِه علَى رع وهبرضةَ وبالْقَص   ـدعبو

                                         
   .٢٨- ٢٦ :١ متى )١(
   .٣٦ :٢٦ متى )٢(
   .٥٦- ٥١ :٢٦ متى )٣(
   .٢٨ :٢٧ متى )٤(



– 

  )٧٩٨(

وبعد خروجهم به إلى الصلب وجدوا فـي        ، ما استَهزُأوا ِبِه، نَزعوا عنْه الرِّداء وَألْبسوه      
  .)١("  الطريق سمعان القيرواني فجعلوه يحمل الصليب الذي سيصلب عليه عيسى

  : لب تفاصيل الص-٦
لمـا  : أمورا انفرد بها عن غيـره فقـال       ) متى(أما عن تفاصيل الصلب فيذكر      

وكان  قد كُتب فـوق الـصليب        ، صلبوه اقتسموا ثيابه بالقرعة  وجلس الجند يحرسونه       
يـا  : " عنده استهزأ بعض الحاضرين بالمـصلوب بقـولهم       " يسوع ملك اليهود    " عبارة  

ـ          عنـده صـرخ    ، أنزل مـن الـصليب    ناقض الهيكل خلص نفسك وإن كنت ابن إله ف
وكـان ذلـك   ، أي إلهي إلهي لماذا تركتني" إيلي إيلي  لماذا شبقتني  : " وقال، المصلوب

  .)٢(في تمام الساعة التاسعة كما ذكرها إنجيل متى 
أنه بعد أن أسلم الروح وفارق الحياة حدثت اموراً مهمة فقد حصل            ) متى(يذكر
وانفتحت القبور وقام منها كثير     ، ققت الصخور وتش، وانشق حجاب الهيكل  ، زلزال شديد 

  . )٣(ودخلوا أورشاليم 
وهو من تالميذ المسيح  يطلب      ، وفي مساء يوم الجمعة جاء رجل اسمه يوسف       

فدفنه ثم دحرج حجرا على بـاب القبـر بعـد أن            ، وكان ذلك في المساء   ، الجثة ليدفنها 
يالطس ضبط القبر وحراسته    بعد ذلك طلب رؤساء الكهنة اليهود من ب       ، وضع الجثة فيه  

  . )٤(كي ال يسرق أحد الجثة 
  : قيامته كما ذكرها متى -٧

وكانت الزائرات  ، في فجر يوم األحد ذهبت بعض النساء إلى القبر لتفقد الميت          
أن مالك الرب نـزل ودحـرج       ) متى(ويذكر  ، مريم المجدلية وأخرى تدعى مريم أيضاً     

 قد خرج من القبر وظهـر أول مـا ظهـر            وأخبرهم أن يسوع  ، الحجرة من باب القبر   
  )٥(". قوال إلخوتي يالقوني في الجليل : عند ذلك تقدمتا وسجدتا له وقال لهما"،للمريمين

                                         
   .٣٢- ٣١:٢٧ متى )١(
  ٢٥ : ١٥ ، ٣٥ : ٢٧ متى  )٢(
   .٥٢ - ٥١ : ٢٧ متى  )٣(
   .٦٦- ٦٠ : ٢٧ متى )٤(
   .١٠- ٢ : ٢٨ متى )٥(



 

 )٧٩٩(

ولما رأى حراس القبر ذلك ذهبوا إلى شيوخ اليهود ليخبروهم بأن الميت قـام              
سـرق  : اقولـو :  فأعطاهم الشيوخ ماالً وقالو لهم    ... من بين األموات وبأن مالكاً ظهر     

ثم ظهر بعد ذلك  للحواريين ظهور واحد كمـا          ،  تالميذ المسيح جثة المسيح ونحن نيام     
أن ينـشروا   ، ثم أمرهم عيسى بثالث أمور    ، فسجدوا له وهم شاكون عنده    )  متى( يذكر

ولـم  ، الدين في كل العالم وأمرهم أن يعمدوا باسـم الثـالوث وأن يحفظـوا وصـاياه               
  )١ (.ى السماءشيئاً عن رفعه إل) متى(يذكر

  : تناقضات إنجيل متى -٨
من خالل البحث في إنجيل متى يجد الباحث  الكثير من التناقضات في إنجيـل متـى                  

وسوف نذكر بعضاً مـن هـذه       ، وقد تصل هذه التناقضات إلى اإلصحاح الواحد      ، نفسه
  .التناقضات 

ليـه تالميـذه    فلما جلس تقدم إ   ، أن عيسى لما رأى الجموع صعد إلى الجبل       ) متى( ذكر
َألنَّهم  طُوبى ِللْحزانَى،  ،السّماواِت َألنّ لَهم ملَكُوتَ   طُوبى ِللْمساِكيِن ِبالرّوِح،  : "  قائالً لهم 
نوّزتَعـاِء،   يعدى ِللْوطُوب     ضاَألر ِرثُـوني ـمالِْعطَـاِش ِإلَـى         َألنَّهـاِع وى ِللِْجيطُـوب

يعـاِينُون   َألنَّهم  طُوبى ِلَألنِْقياِء الْقَلْبِ   ،يرحمون َألنَّهم ِللرّحماِء  طُوبى ،يشْبعون َألنَّهم الِْبرِّ،
  .)٢(َألنَّهم َأبنَاء اِهللا يدعون طُوبى ِلصاِنِعي السّالَِم،، اَهللا
الَ تَظُنُّـوا   : " من قول عيسى لتالميذه   ) متى(وهذا النص يتعارض مع ما أورده          

فَِإنِّي ِجْئـتُ ُألفَـرِّقَ    ما ِجْئتُ ُأللِْقي سالَما بْل سيفًا، َأنِّي ِجْئتُ ُأللِْقي سالَما علَى اَألرضِ  
ـ    اِإلنْساِن  وَأعداء ،حماِتها ِضدّ ُأمِّها، والْكَنَّةَ  ِضدّ اِإلنْسان ِضدّ َأِبيِه، واالبنَةَ    ، )٣("ِهَأهـُل بيِت
وتناقضهما ظاهر حيث أن النص األول يثني على المـساكين       ، وهذان النصان متناقضان  

ثم يأتي نص آخر من نفس اإلنجيل يدعو إلى القوة والقهـر            ، والحزانى وصانعي السالم  
 .واإلجبار والتفريق بين اإلنسان وقريبه 

 لـسان يـسوع     ما جاء على  ) متى(من التناقضات أيضا  في اإلنجيل المنسوب إلى         
فأجـاب سـمعان   ...، من يقول الناس إني أنا ابن اإلنـسان ؟     : "عندما سأل تالميذه قائالً   

طـوبى لـك يـا      : فأجاب يسوع وقال له   ، أنت هو المسيح ابن اهللا الحي     : بطرس وقال   
                                         

  . ٨٥ص،مقارنة بين األناجيل األربعة )١(
  ١١-١: ٥  متى )٢(
  ٢٧-٢٤: ١٠  متى )٣(



– 

  )٨٠٠(

كَِنيـسِتي،   َأبنـي  الصّخْرِة وعلَى هِذهِ  َأنْتَ بطْرس، : وَأنَا َأقُوُل لَك َأيضا   ، سمعان بن يونا  
فَكُلُّ ما تَرِبطُه علَـى      السّماواِت، وُأعِطيك مفَاِتيح ملَكُوتِ   وَأبواب الْجِحيِم لَن تَقْوى علَيها    

وكُــلُّ مــا تَحلُّــه علَــى اَألرِض يكُــون  الــسّماواِت ِفــي اَألرِض يكُــون مربوطًــا
   .  )١(" السّماواِت ِفي محلُوالً

ومـن ذلـك    : " ويناقض هذا النص الفقرة التي تليها مباشرة  وهي كما يلـي             
الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتالميذه أنه ينبغي أن يذهب إلـى أورشـاليم ويتـألم مـن                 

وفي اليوم الثالث يقوم فأخـذه بطـرس إليـه     ، الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل    
اذْهـب   :فَالْتَفَتَ وقَاَل ِلبطْـرس  ال يكون لك هذا حاشاك يا رب: وابتدأ ينتهره قائالً 

طَانا شَينِّي يةٌ ِلي، عثَرعا ِللنَّاِس َأنْتَ مِبم ا ِهللا لِكنِبم ّتَمالَ تَه ٢( "َألنَّك(.   
ووعده لـه   ،  والتناقض يظهر واضحا بين النصين في األول يثني على بطرس         

، اذهب عنـي يـا شـيطان      : قال له   ، والثاني، اواتأنه سيعطيه مفاتيح ملكوت السم    
والحقيقة أن النصوص المتعارضـة فـي       ، فكيف يجتمع المدح والذم في نص واحد      
  . إنجيل متى كثيرة لكن سنكتفي بما ذكرناه

ما نسبه إلى عيسى من دخوله إلى مغـارة اللـصوص           ) متى( ومن التناقضات عند  
ـ     : "حيث قال    ِل اِهللا وَأخْـرج جِميـع الَّـِذين كَـانُوا يِبيعـون            ودخََل يسوع ِإلَـى هيكَ
ونشْتَريكَِل، ِفي ويـامِ    الْهمـِة الْحاعب ّاِسـيكَراِرفَِة ويّالص اِئدوم قَلَبو ،  ـمقَـاَل لَهو:  

كْتُوبى    معدالَِة يّتَ الصيِتي بيب ، ةَ لُصغَارم وهلْتُمعج َأنْتُميفهم مـن الـنص   ،  )٣(" وٍصو
: وقوله أيضا   " ال تدينوا كي ال تدانوا      : " إدانة عيسى للمخالفين وهذا يتناقض مع  قوله         

والحقيقـة أن النـصوص      ، )٤( فيكيف يمكن الجمع بين التعـارض     " ال تقاوموا الشر    " 
  .المتعارضة في إنجيل متى كثيرة لكن سنكتفي بما ذكرناه

  يح عليه السالم في إنجيل يوحناالمس: المبحث الثاني 
وقارنها مع ما ذكره يوحنا في مقدمتـه  ) متى( إذا تأمل الباحث في مقدمة إنجيل 

أما ، تحدث فيها عن والدة المسيح ونسبه     ) متى(فمقدمة  ، يجد غاية التباين بين المقدمتين    

                                         
  ٢٠-١٣: ١٦  متى )١(
  ٢٣-٢١: ١٦  متى )٢(
  ٢٣-٢١: ١٦  متى )٣(
   . ٣٥: ٩ ، ١: ٧ متى  )٤(



 

 )٨٠١(

ـ     ، واألناجيل األخرى ) متى(مقدمة إنجيل يوحنا فقد خالفت إنجيل        ذا فهي توحي بـأن ه
، اإلنجيل قصد كاتبه تأسيس عقيدة وإيجاد فكرة ال وجود لها فـي األناجيـل األخـرى               

، دين التوحيد الذي دعت إليه الرسل في العهد القـديم   ، فموضوع الفكرة هدم دين األنبياء    
وبذلك كان إنجيل يوحنا هو اإلنجيل الوحيد الـذي    ، والذي لم يأت المسيح لنقضه ونسخه     

  .صرح بألوهية المسيح 
  : الميالد والنسب -١

 وال إلى نسبه ألن كاتبـه  -عليه السالم-لم يشر إنجيل يوحنا إلى ميالد المسيح        
وبدأ بأزلية المسيح ألن هدف إنجيله أن نـؤمن  ، نظر إلى المسيح في أزليته وقبل تجسده      

فبينمـا كـان    ، )١ (بأن المسيح هو ابن اهللا بينما تحدث إنجيل  متى عن والدته بالجـسد             
يوحنـا أن     أراد ،بالجـسد  مهتم بإظهار تجسد المسيح وأنه ابـن آدم وإبـراهيم          )متى(

، وأنه كان كائناً قبـل أن       العذراء مريم  أن المسيح كان موجوداً قبل أن يتجسد من        يظهر
 ويوحنا الالهوتي عبر عـن طبيعـة   ،يتجسد، كان كائناً مع اآلب، مولوداً منه منذ األزل     

ِفي الْبدِء كَان الْكَِلمةُ، والْكَِلمةُ كَان ِعنْـد اِهللا،         : ومن ذلك قوله  . في إنجيله المسيح اإللهية   
 هذَا كَان ِفي الْبدِء ِعنْد اِهللا كُلُّ شَيٍء ِبِه كَان، وِبغَيِرِه لَم يكُن شَيء ِممـا       ،كَِلمةُ اهللاَ وكَان الْ 

كَان،    ةُ لَـمالظُّلْمِة، وِفي الظُّلْم ِضيءي النُّورالنَّاِس، و اةُ كَانَتْ نُوريالْحاةُ، ويِفيِه كَانَِت الْح 
ِركْه٢ (تُد(.   

فـي  " وبالتعويض يصبح الـنص هكـذا   ) اهللا(نالحظ من النص السابق أن الكلمة تعني       
  فكيف يكون ذلك ؟" البدء كان اهللا واهللا كان عند اهللا 

  : صفات المسيح في إنجيل يوحنا-٢
يغلب على إنجيل يوحنا الطابع الالهوتي وأن عيسى في نظر كاتـب اإلنجيـل              

الباحث في نصوص هذا اإلنجيل ما يدل علـى بـشرية           ومع ذلك يجد    ، هو إله وابن إله   
  . وأنه نبي مرسل -عليه السالم-عيسى 

  :ومن تلك النصوص 
 .)٣(" وافْتَقَد اُهللا شَعبه  قَد قَام ِفينَا نَِبيّ عِظيم،:ومجّدوا اَهللا قَاِئِلين خَوفٌ، الْجِميع فََأخَذَ " -

                                         
   .٣١: ٢٠ يوحنا)١(
  ٥-١:١ يوحنا )٢(
  .٤: ٦  يوحنا )٣(



– 

  )٨٠٢(

هو ِبالْحِقيقَـِة النَِّبـيّ اآلِتـي     هذَا ِإنّ : الَِّتي صنَعها يسوع قَالُوافَلَمّا رَأى النَّاس اآليةَ"  -
 .)١(" الْعالَِم ِإلَى

 .)٢( " َأرى َأنَّك نَِبيّ سيِّد، يا : قَالَتْ لَه الْمرَأةُ"  -
-  "ونوا ِمن فَكَِثيرِمعا سِّع لَممقَالُوا هذَا الْج ِب هذَا: الْكَالَمّالنَِّبي وِقيقَِة ه٣ (" الْح(. 
-  "آِتِمن لَِني نَفِْسي، َألنِّي لَمسَأر ْل ذَاكب " " ّقٌ لِكنح ولَِني هسالَِّذي َأر   تُهـِمعا سَأنَا مو

 .)٤( "ِمنْه، فَهذَا َأقُولُه ِللْعالَِم
لـت  هذه بعض النصوص التي وردت في إنجيل يوحنا بجانب نصوص أخرى د   

فمعظم النـصوص التـي ذكرهـا     ، -عليه السالم-داللة واضحة على نبوة المسيح    
بـل أن بعـضها ورد علـى         ،-عليه السالم -يوحنا قالها الناس في حضور المسيح       

هـذا كلـه    " يا سيدي أرى أنك نبي      : " كقول المرأة له    ، سبيل الخطاب من قائلها له    
والنبوة أمرها معلوم   ، نون بنبوته  يؤم -عليه السالم -يبرز أن أكثر معاصري عيسى      

ولـم يقـل   ، لذلك اعترفوا له بالنبوة حسب المبادئ المعروفة لديهم       ، في بني إسرائيل  
ومع ، وليس نبياً أو أنه ابن اهللا  وليس نبياً        ،  ألحد منهم أنه إله    -عليه السالم -عيسى  

 الوحيـد  وأنه االبن، ذلك كله نجد إنجيل يوحنا يصف المسيح بجميع صفات األلوهية        
كَمـا َأنّ اآلب لَـه       َألنَّـه : " كما ذكر ذلـك يوحنـا     ، المولود من األب قبل الدهور    

  .)٥( " ذَاِتِه ِفي كَذِلك َأعطَى االبن َأيضا َأن تَكُون لَه حياةٌ ذَاِتِه، ِفي حياةٌ
  : البنوة في إنجيل يوحنا -٣

 بأنـه ابـن اهللا  بعبـارة         -لسالمعليه ا - لم يرد نص في األناجيل  يصف المسيح         
مـع  ، صريحة إال ما ورد في إنجيل يوحنا من نسبة ذلك إليه على لسان يوحنا المعمدان            

  .أن ذلك مخالف ألكثر الروايات التي وردت في اإلنجيل
إني قد رأيت الروح نـازالً مثـل        : وشهد يوحنا قائالً  : "  وأما رواية إنجيل يوحنا     

وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني ألعمد بالمـاء ذاك         ، ليهحمامة من السماء فاستقر ع    

                                         
   .١٤: ٦ يوحنا )١(
   .١٧: ٩  يوحنا)٢(
   .٧:٤٠  يوحنا )٣(
   . ٢٦ : ٨ ، ٤٢ : ٨  يوحنا )٤(
   .٢٦:٥  يوحنا )٥(



 

 )٨٠٣(

أنا قـد  ، الذي ترى الروح نازالً ومستقر عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس    ، قال لي 
   .  )١(" رأيت وشهدت أن هذا هو ابن اهللا 

الذي يؤمن به ال يدان والـذي ال  " ومن النصوص التي تثبت البنوة في إنجيل يوحنا  
وأما هذه  : " ويقول في موضع آخر   ، )٢("  قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن اهللا الوحيد         يؤمن

َألَـيس  : أجابهم يسوع   : " وقال أيضاً ،)٣("فقد كُتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اهللا          
  وِسكُما ِفي نَامكْتُوبةٌ  :َأنَا قُلْتُ  :مآِله إليـه كلمـة    إن قال آلهة ألولئك الذين صارت        ؟ ِإنَّكُم

ِإنَّك  :لَه َأتَقُولُون فَالَِّذي قَدّسه اآلب وَأرسلَه ِإلَى الْعالَِم،     ، وال يمكن أن ينقص المكتوب    ، اهللا
  .)٤ ("ِإنِّي ابن اِهللا: َألنِّي قُلْتُ تُجدِّفُ،

وهذه الرواية انفرد بها إنجيل يوحنا الذي ما ألف وكتب إنجيله إال لغـرض إثبـات            
ومما يؤكد هذا ما    ، ويظهر في هذه الرواية ذلك الغرض     ، - عليه السالم  -ية المسيح ألوه

أن الغرض من كتابة هذا اإلنجيل هو اإلثبات        : جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس     
  .)٥( القاطع أن يسوع المسيح ابن اهللا 

 سـببها    بنـوة مجازيـة    -عليه السالم -لكن المقبول في هذا األمر أن بنوة المسيح         
  . - المسيح عليه السالم-اإليمان والتقوى والصالح  إن صح ورودها عن

  :  التجسد-٤
يروي يوحنا في إنجيله عن عيسى عدة نصوص غلب على النصارى فهمها علـى              
أنها تشير إلى تجسد اهللا في عيسى وحلوله فيه واتحاده معه ومن النصوص التي ذكرها               

  :إنجيل يوحنا  ما يأتي
األب : " وقـال أيـضاً   ،  "ِفيّ اآلِب واآلب  ِفي َألَستَ تُْؤِمن َأنِّي َأنَا     " :قال عيسى    -

  .)٦(" الحال في 

                                         
   .٣٤ – ٢٣:١  يوحنا )١(
   .١:٣  يوحنا )٢(
   .٣١:٢٠  يوحنا )٣(
  .٣٦- ٣٢:١  يوحنا )٤(
   . ٢١٦٤ص ،   التفسير التطبيقي للكتاب المقدس)٥(
   . ١٠ : ١٤  يوحنا )٦(



– 

  )٨٠٤(

تَعِرفُونَِني وتَعِرفُون ِمن َأين َأنَا، وِمـن  : " فنَادى يسوع وهو يعلِّم ِفي الْهيكَِل ِقاِئالً   -
َأنَـا َأعِرفُـه   ، هو حق، الَِّذي َأنْتُم لَستُم تَعِرفُونَـه نَفِْسي لَم آِت، بِل الَِّذي َأرسلَِني    

  .)١ ("َألنِّي ِمنْه، وهو َأرسلَِني 
  .)٢( " والْكَِلمةُ صار جسدا وحلَّ بينَنَا"  -
هذَا كَان ِفي الْبـدِء     ، ِفي الْبدِء كَان الْكَِلمةُ، والْكَِلمةُ كَان ِعنْد اِهللا، وكَان الْكَِلمةُ اهللاَ           -

ِفيِه كَانَـِت الْحيـاةُ،     ، كُلُّ شَيٍء ِبِه كَان، وِبغَيِرِه لَم يكُن شَيء ِمما كَان         ، ِعنْد اهللاِ 
 ِركْهتُد ةُ لَمالظُّلْمِة، وِفي الظُّلْم ِضيءي النُّورالنَّاِس، و اةُ كَانَتْ نُوريالْح٣( و(. 

  :ا سبق ما يلي نالحظ مم
بـل هـي    ، خرىاألناجيل الثالثة   األنصوص الحلول واالتحاد السابقة لم تذكر في        

وإذا كان موضوع التجسد والحلول هامـاً فلمـاذا لـم تـذكره     ، مما انفرد يوحنا بذكرها  
تعني الحلول والتجسد فكيف نفسر قول يوحنا عـن     ) في(خرى؟ ثم إذا كانت     األناجيل  األ

كَما َأنّ الْغُصن الَ يقِْدر َأن يْأِتي ِبثَمٍر ِمن ذَاِتِه ِإن لَم يثْبتْ  ، وَأنَا ِفيكُم ِفيّ ااُثْبتُو: " عيسى
        ّتُوا ِفيتَثْب لَم ا ِإنضَأي َأنْتُم ِة، كَذِلكمَأنِّي َأنَـا ِفـي َأِبـي،       : "وقوله، )٤( "ِفي الْكَر   َأنْـتُمو

،ِّفي َأنَا ِفيكُم٥(  ".و( .  
وبهذا القول سيكون المعنـى أن      ، وهو حل في أصحابه   ، وهذا يعني أن اهللا حل فيه     

  .  وهذا ما ال يمكن قبوله ، اهللا وعيسى والتالميذ صاروا وحدة جسدية واحدة
معنى غير معنـى    ) في(إن التفسير المقبول والمعقول لهذه العبارة ال بد أن يعطي           

لو لـم يكـن     ، وال يمكن أن تعني غير ذلك ألنه      ، طاعةكالخضوع والمحبة وال  ) الحلول(
إضافة إلى أن هذا الـنص  ، وتجسد الناس في المسيح ، ذلك لكان تجسد المسيح في الناس     

كما أن اتحاد االثنين يثير سؤاال عن مصير االقنوم         ، المذكور لم يرد إال في إنجيل يوحنا      
إنه فـي  : وهنا يقول عيسى، ي واحد إذ أن الكنيسة تقول بالثالثة ف     ) الروح القدس (الثالث  

                                         
   . ٢٨ : ٧  يوحنا )١(
   . ١٤ : ١  يوحنا )٢(
   . ١٤ : ١  يوحنا )٣(
   . ٤ : ١٥  يوحنا )٤(
   . ٢٠ : ١٤  يوحنا )٥(



 

 )٨٠٥(

ولـو كـان    ، فأين الثالث ؟ الروح القدس ال وجود له في كالم عيسى          ، األب واألب فيه  
  .)١( التثليث صحيحا لذكر عيسى الروح القدس كما ذكر اهللا أو ذكر نفسه 

  : النهاية-٥
ويكـاد يكـون    ، لم تخل قصة نهاية المسيح من اضطراب واضح بين األناجيل         

 مات مصلوباً فداء للبشرية لتخليصهم      -عليه السالم -ض االتفاق في أن المسيح      هناك بع 
  .من خطيئة أبيهم آدم 

  : قصة الصلب كما وردت في إنجيل يوحنا-٦
وهي ، لم يورد كاتب إنجيل يوحنا القصة التي أوردوها كتّاب األناجيل األخرى          

، مقابل مبلغ مـن المـال  أن يهوذا اإلسخريوطي قرر أن يسلم عيسى إلى رؤساء الكهنة        
وما ذكره يوحنـا هـو   ، فقصة تشاوره مع الكهنة لتسليم عيسى لم تذكر في إنجيل يوحنا      

فغمـس  ، هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة أعطيه      : تحديد الشخص الذي سيخونه حيث قال     
أنهم  أخذو يـسوع     ، وبحسب رواية يوحنا  ، اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان اإلسخريوطي    

فخرج إليهم بيالطس وسألهم بـم تتهمـون هـذا      ، اكم وكان الوقت صباحا   إلى قصر الح  
خـذوه  أنـتم     : فقال لهـم  ، ولو لم يكن كذلك لما سلمناه إليك      ، الرجل؟  فقالوا إنه مجرم    
  .)٢ (ال يجوز أن نحكم عليه بالقتل : فقالوا، وحاكموه حسب شريعتكم

ا علـى رأسـه     ويذكر يوحنا أن بيالطس أمر بجلد يسوع فأخذه الجند ووضعو         
هأنـا أخرجـه    : " وعاد بيالطس إلى جموع اليهود وقـال      ، شوكا وألبسوه ثوبا أرجوانيا   

، فخرج يسوع وعليه إكليـل الـشوك    " إليكم لتعرفوا أني ما وجدت سبباً في الحكم عليه          
خـذوه  : فقال لهم بـيالطس   ، اصلبه اصلبه : فلما شاهده رؤساء الكهنة والحرس صاحوا     

وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت ألنـه زعـم   ،  اليهود لنا شريعة  فأجابه، أنتم واصلبوه 
إن أخليت سبيلة فما أنت     : فقال له اليهود  ، فحاول بيالطس أن يخلي سبيله     )٣(،أنه ابن اهللا  

: فقـال لهـم بـيالطس     ، ألن من يدعي الملك يكون عدوا للقيصر      ، من أصدقاء القيصر  
   .)٤ (! القَيصر علَينا إالَّ ال مِلك: فأجاب رؤساء الكَهنَِة ؟أأصِلب مِلكَكُم

                                         
   . ١٦٠ص،   مقارنة بين األناجيل األربعة )١(
  .٥-١٩:١ يوحنا)٢(
  ١١- ١ : ١٩  يوحنا )٣(
  ١٧- ١٢ : ١٩  يوحنا )٤(



– 

  )٨٠٦(

وعلق بيالطس  ، فخرج يسوع وهو يحمل  الصليب فصلبوه وصلبو معه رجلين         
ـّاِصريّ مِلك اليهودِ    :(على الصليب لوحة مكتوبا فيها       هذه هي روايـة    ، )١() يسوع الن

  .يوحنا فيما يخص صلب المسيح حسب زعمهم 
 كـن   ، وُأخْتُ ُأمِه مريم زوجةُ ِكلُوبا، ومريم الْمجدِليـةُ        ُأمهأن  : "  يذكر يوحنا و

يوسفَ الَِّذي ِمن الرامـِة، وهـو       بعد ذلك جاء رجل اسمه      ، واقفات عند صليب المسيح   
ن يْأخُذَ جسد يـسوع،     ِتلِْميذُ يسوع، ولِكن خُفْيةً ِلسبِب الْخَوِف ِمن الْيهوِد، سَأَل ِبيالَطُس أَ          

 ِبيالَطُس فََأِذن . وعسي دسَأخَذَ جو اءالً ِإلَـى    . فَجالَّـِذي َأتَـى َأو ،وسا ِنيقُوِديمضَأي اءجو
َأكْفَـاٍن  فََأخَذَا جسد يسوع، ولَفَّـاه بِ ، يسوع لَيالً، وهو حاِمٌل مِزيج مر وعوٍد نَحو ِمَئِة منًا  

 وكَان ِفي الْموِضِع الَِّذي صِلب ِفيـِه بـستَان،          ،مع اَألطْياِب، كَما ِللْيهوِد عادةٌ َأن يكَفِّنُوا      
فَهنَاك وضـعا يـسوع ِلـسبِب اسـِتعداِد         ، وِفي الْبستَاِن قَبر جِديد لَم يوضع ِفيِه َأحد قَطُّ        

  .)٢( "ن الْقَبر كَان قَِريباالْيهوِد، َأل
، وبحسب النص السابق فقد انفرد يوحنا بذكر أسماء النساء اللواتي كن واقفـات     

كما ذكر أن يوسف ورجل آخر يدعى نيقوديموس هما من أخذا جثة المـصلوب وهـذا                
  . مما انفرد به يوحنا أيضا

  : قيامته كما في يوحنا-٧
وِفي َأوِل اُألسبوِع جاءتْ مـريم    : " جيل يوحنا ما يأتي     أما عن قيامته فقد ورد في إن      

فَركَـضتْ  ، فَنَظَرِت الْحجر مرفُوعا عِن الْقَبـرِ     . الْمجدِليةُ ِإلَى الْقَبِر باِكرا، والظَّالَم باق     
 :ي كَان يسوع يِحبـه، وقَالَـتْ لَهمـا   وجاءتْ ِإلَى ِسمعان بطْرس وِإلَى التِّلِْميِذ اآلخَِر الَّذِ       

       وهعضو نَأي لَمنَا نَعلَسِر، والْقَب ِمن ديا ِإلَى      !. َأخَذُوا السَأتَيو التِّلِْميذُ اآلخَرو سطْرب جفَخَر
 وِفيما ِهي تَبِكي انْحنَـتْ ِإلَـى   . مريم كَانَتْ واِقفَةً ِعنْد الْقَبِر تَبِكي       ويذكر يوحنا أن   .الْقَبِر

ِإنَّهم َأخَذُوا سـيِدي،    :  قَالَتْ لَهما  "يا امرَأةُ، ِلماذَا تَبِكين؟    :فَقَاالَ لَها  الْقَبِر، فَنَظَرتْ مالَكَينِ  
 وهعضو نَأي لَمتُ َأعلَساِء! ورا قَالَتْ هذَا الْتَفَتَتْ ِإلَى الْولَمو   لَـماِقفًـا، وو وعستْ يفَنَظَر ،

     وعسا يقَاَل لَه وعسي َأنَّه لَمتَع:              َأنَّـه ؟ فَظَنَّـتْ ِتلْـكتَطْلُِبـين ن؟ مِكيناذَا تَبَأةُ، ِلمرا امي
  فَقَالَتْ لَه ،تَاِنيسفَقُْل ِلي أَ         : الْب لْتَهمح كُنْتَ َأنْتَ قَد ِإن ،ديا سي   َأنَا آخُذُهو ،تَهعضو نقَـاَل   ي

                                         
   ٢٢-١٧ : ١٩  يوحنا )١(
   ٤٢-٢٥ : ١٩  يوحنا )٢(



 

 )٨٠٧(

 وعسا يلَه :   ميرا مِإلَى َأِبي      :ي دعب دعَأص ِتي   . الَ تَلِْمِسيِني َألنِّي لَمِبي ِإلَـى ِإخْـولِكِن اذْهو
مقُوِلي لَهو: ِإلِهكُمِإلِهي وو َأِبيكُمِإلَى َأِبي و دع١( "ِإنِّي َأص(.  

وظهر لهـا ملكـان عنـد       ،  أن مريم المجدلية ذهبت إلى القبر بمفردها        يذكر يوحنا 
وأما الحوار الذي جرى بينها وبين المـسيح وهـي   ، وأن المسيح ظهر لها وكلمته   ، القبر

ويذكر أن المسيح   ، خرىاألولم تورده األناجيل    ، به يوحنا فقط  ، عند قبره فهو مما انفرد    
وأنهم فرحوا بعدما أراهم يديه     ، يين ثالث مرات  بعد خروجه من القبر حياً التقى بالحوار      

أما حـدث   ، )٢(وحثهم على قبول الروح القدس وأعطاهم سلطة غفران الخطايا          ، وجنبه
  .صعوده إلى السماء فلم يتعرض له يوحنا ال من قريب وال من بعيد 

  : تناقضات إنجيل يوحنا -٨
اً بـين نـصوص هـذا       من خالل البحث في إنجيل يوحنا يجد الباحث تناقضاً عجيب         

  .اإلنجيل وقد يصل التعارض إلى النص الواحد وسوف نذكر بعضا من هذه التناقضات 
ورد في إنجيل يوحنا نص يتناقض مع الحقيقة والمعقوليـة فهـو ينـسب إلـى              -

الحق أقـول  : " شخص تكون له نفس أعمال المسيح بل وأعظم منها يقول النص        
ويعمل أعظم منها ألنـي     ، ملها يعملها هو  لكم من يؤمن بي فاألعمال التي أنا أع       

 -عليه السالم -يفهم من النص السابق أن معجزات المسيح        ، )٣(" ماض إلى أبي    
لـم تكـن    ، وما إلى ذلك من المعجـزات     ، من إحيائه للموتى وإبرائه للمرضى    

بل ويمكن لمـن يـؤمن      ، وإنما هي لكل مسيحي يؤمن بالمسيح     ، خاصة بعيسى 
إذ أن  ، وال شك أن هذا األمر منـاقض للحقيقـة        ، منهابالمسيح أن يصنع أعظم     

  .وال يمكن أن تكون هكذا كما صورها اإلنجيل، المعجزات خاصة برسل اهللا
وهـذا يعنـي أن اهللا صـار    "إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا      " جاء عند يوحنا     -

وهذا المعنى  ، جسدا بتجسده في عيسى ويعني أيضا أنه صار جسدا ورآه الناس          
يناقض نص يوحنا   ) ١٤ :١:  (فنص يوحنا " اهللا لم يره أحد قط      "  يوحنا   يناقض

)١٨: ١ . ( 

                                         
   ١٩-١ : ٢٠  يوحنا )١(
   .٢٢ -٢١ : ٢٠  يوحنا )٢(
   . ١٢ : ١٤  يوحنا )٣(



– 

  )٨٠٨(

فكيف ، )١("هو ذا حمل اهللا يرفع خطية العالم        :  " عندما رأى يحيى عيسى قال    "  -
أنا لـم أكـن   :  " عرف يحيى أن عيسى هو حمل اهللا وهو يقول في نفس النص         

 .)٢(" أعرفه 
هـذا  ،)٣( " م آِت َألِدين الْعالَم بْل ُألخَلِّص الْعالَم   لَ : "كما ورد نص في يوحنا يقول      -

بْل قَد َأعطَى كُـلَّ الدّينُونَـِة    َألنّ اآلب الَ يِدين َأحدا،:" النص يناقض قول عيسى   
فالنص األول ينفي إدانة عيسى  للعالم والنص الثاني يؤكـدها وهـذا      ، )٤(" ِلالبِن

  .إنجيل واحد تناقض بين النصين في 
 نجيلي متى ويوحناإعيسى بين : المبحث الثالث

 يجـد العجـب   )متى ويوحنا(نجيلي إبين   -عليه السالم -إن الدارس لشخصية عيسى   
 نـسان وبـشر   إ )متى( فهو في    ، يمكن الجمع بينها   التي ال العجاب ويجد من التناقضات     

    .ناقضات وسوف نذكر بعضا من هذه الت، لهإ وابن لهإ وفي يوحنا رسوٌل
  رواية أسر اليهود لعيسى عليه السالم 

 كيفية أسر اليهود على من يزعمون أنه عيسى  وكـل واحـد              )متى ويوحنا (يروي  
ثنـي  إلوفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحـد ا       : "  تقول )متى(فرواية   يخالف اآلخر في روايته   

، الـشعب عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ            
لـسّالَم  : يسوع وقَالَ  تَقَدّم ِإلَى ف، مسكوهأقبله هو   أعطاهم عالمة قائالً الذي     أسلمه  أوالذي  

ِحينَِئٍذ تَقَدّموا وَألْقَوا اَألياِدي علَى  ِجْئتَ؟ يا صاِحب، ِلماذَا: لَه يسوع فَقَاَل ،وقَبّلَه يا سيِِّدي
وعس٥(" ي(.  
ِمـن   فََأخَذَ يهـوذَا الْجنْـد وخُـدّاما      : "  يوحنا التي تقول   روايةه الرواية تخالف    وهذ    
فَخَـرج  ، وجاء ِإلَى هنَاك ِبمشَاِعَل ومـصاِبيح وِسـالَحٍ        رَؤساِء الْكَهنَِة والْفَرِّيِسيِّين،   ِعنِْد

يـسوع   :َأجـابوه  ،تَطْلُبـون  مـن : وقَـاَل لَهـم   يسوع وهو عاِلم ِبكُلِّ ما يْأِتي علَيـِه، 
ّالنَّاِصِري،  مقَاَل لَه:  وَأنَا ه ، كَانوذَا  وهي    مهعاِقفًا ما وضَأي هلِّمسا ،مّفَلَم   مِإنِّي َأنَـا    :قَاَل لَه

                                         
   . ٢٩ : ١  يوحنا )١(
   . ٣١ : ١  يوحنا )٢(
   . ٤٧ : ١٢  يوحنا )٣(
   . ٢٢ : ٥  يوحنا )٤(
   . ٥٠- ٤٧ :  ٢٦  متى )٥(



 

 )٨٠٩(

  :فَقَـالُوا » تَطْلُبـون؟  مـن «: َأيضاالْوراِء وسقَطُوا علَى اَألرِض فَسَألَهم  ِإلَى رجعوا هو
  .)١ (" نا هوأني إ: أجاب يسوع قد قلت لكم ،يسوع الناصري

، ال يمكن الجمـع بينهمـا     إذ  من خالل الروايتين السابقتين يظهر التناقض جلياً        
  .ل يهوذا له أمسكوا به ي تقببمجردنه أو،  من دلهم عليهون يهوذا هأ )متى(فمفاد رواية 

عجـاز  إل من االستجواب وشيئ من ااد رواية يوحنا فقد حصل فيها شيئُ    ما مف أو
وفي رواية يوحنا لم يكـن  ، مرتين مرأل وتكرر هذا ا،نه هوأخبرهم أن عيسى هو من  أو

  .إنجيل متى ليهوذا أي دور في التقبيل أو اإلشارة اليه بخالف رواية 
  قصة تعميد يوحنا المعمدان  للمسيح بالماء

عليـه  -ى القصة على أساس أن يوحنا المعمـدان يعـرف المـسيح       يسرد إنجيل مت  
  . وقبل نزول الروح القدس عليه ،  مسبقاً أي قبل تعميده-السالم

لم يكـن يعرفـه عنـد       ، أما رواية يوحنا فعلى العكس من ذلك فيوحنا المعمدان        
يه مثـل   وهي نزول الروح القدس عل    ، ولم يعرفه إال بالعالمة التي بلغ بها      ، تعميده بالماء 

  .)٢ (وقد رأى الروح تنزل عليه بعد تعميده  فعرفه بها، حمامة
 رواية خوف المسيح من الموت 

وأنه لم ينزل ولم يتجـسد  ،  ابن لإلله األب-عليه السالم-يزعم النصارى أن المسيح     
وأنـه  ، تتحدث عن خوف وهلع يسوع من الموت      ) متى(فنجد رواية   ، إال لغرض الفداء  

وأخذ  يبتهل إلى األب أن يعفيـه مـن هـذا            ،  أجله جثا على ركبتيه    عند علمه باقتراب  
، امكثوا هنا واسهروا معي   ، نفسي حزينة جدا حتى الموت    : " وذلك بقوله ) الموت(الكأس

 عنِّـي هـِذهِ    ِإن َأمكَن فَلْتَعبـر    يا َأبتَاه، : ثم تقدم قليالً وخر على وجه وكان يصلي قائالً        
،الْكَْأس لَِكنَأنْتَو ا تُِريدْل كَمَأنَا ب ا ُأِريدكَم س٣("  لَي(.  

بينما نجد إنجيل يوحنا يناقض رواية إنجيل متى جملة وتفصيالً فيـذكر أن المـسيح                
فَغَمـس اللُّقْمـةَ    : " فقد جاء فيه    ، فرح ولم يحزن بل طلب من يهوذا أن يعجل بالخيانة         

                                         
   . ١١- ٢ : ١٨ا   يوحن)١(
م ٢٠٠٣، ١ط ، مكـة المكرمـة  ، دار طيبه، سارة حامد العبادي  ،   التحريف والتناقض في األناجيل األربعة      )٢(
  .٢٥٦ص ،
    ٣٩-٣٦ : ٢٦  متى )٣(



– 

  )٨١٠(

انعوذَا ِسمها ِليطَاهَأعوِطيِّاِإل ويخَرس ،دعِة فَباللُّقْم طَانالشَّي خَلَهد،وعسي ا َأنْتَ  : فَقَاَل لَهم
  .)١( "   تَعملُه فَاعملْه ِبَأكْثَِر سرعٍة

  : مخلص العالم 
هـو بالحقيقـة المـسيح      : "ورد في إنجيل يوحنا أن عيسى هو من سيخلص العـالم          

ألن " يناقض قول عيسى نفسه كما فـي إنجيـل يوحنـا          : لوهذا القو ، )٢("مخلص العالم 
لـم أرسـل إال     : " بقوله  ) متى(ويناقض أيضاً ما ورد في      ، )٣(" الخالص هو من اليهود   

   . )٤(" إلى خراف بيت إسرائيل الضالة 
فكيف يكون عيسى مخلصاً للعالم  وهو رسول إلى بني إسرائيل فقط حسب إنجيـل               

  .متى
  :حادثة الزانية     

: " فسألوه ما عقابها فقال عيـسى   ، رد في يوحنا أن اليهود أتو لعيسى بزانية متلبسة        و
ال : أما أدانك أحـد فقالـت     : ثم سألها .  )٥(" من كان منكم بال خطية فليرمها أوالً بحجر       

  .)٦(" وال أنا أدينك: فقال لها ، أحد يا سيدي
، لها في األناجيل األخـرى     وتُعد هذه الرواية مما أنفرد بها إنجيل يوحنا وال وجود           

 َأنَا   وَأمّا) " متى(ويناقض ما أورده    ، وهذا يتناقض مع شريعة موسى التي تحكم بالرجم       
فََأقُوُل لَكُم :ّكُلَّ ِإن نا، مهشْتَِهيَأٍة ِليرِإلَى ام نْظُرا ينَى ِبهز ٧(" قَلِْبِه ِفي فَقَد( .  

  استخدام القوة 
صنع سوطاً من حبـال وطـرد    : "  -عليه السالم-له أن عيسى ذكر يوحنا في إنجي   

وطرد من كان فـي الهيكـل نـوع مـن           ، وفي استخدام السوط  ،  )٨( الجميع من الهيكل  

                                         
  .٢٨-٢٦ : ١٣  يوحنا )١(
  .٤٢ : ٤  يوحنا )٢(
  .٢٢ : ٣  يوحنا )٣(
  .٢٤ :١٥  متى)٤(
  .٧ : ٨  يوحنا )٥(
  .١١-١٠ : ٨٣  يوحنا )٦(
  .٢٨ : ٥  يوحنا )٧(
  .١٥ : ٢  يوحنا )٨(



 

 )٨١١(

ال : " الذي ورد في إنجيـل متـى  -عليه السالم -عيسى : وهذا يتناقض مع قول   ، اإلدانة
  . )١(" ال تُقاوموا الشر : " ويناقض قوله" تدينوا لكي تُدانوا 

    الدينونة 
بْل قَد َأعطَى كُلَّ الدّينُونَِة      َأحدا، اآلب الَ يِدين   َألنّ: "  ورد في يوحنا عن عيسى قوله     

وهذا يتناقض مـع    ، ويفهم من النص السابق أن الدينونة منحصرة في االبن         ، )٢("  ِلالبِن
  : كثير من النصوص التي وردت في إنجيل متى ومن هذه النصوص 

:"   ما يثبت أن األجر بيد اهللا وحده فهو وحده هو الذي يجازي عباده  لقول عيـسى       -١
             ،وكُمنْظُـري النَّـاِس ِلكَـي امّقُـد قَتَكُمـدوا صنَعتَص َأن وا ِمنتَِرزِاح      لَكُـم سِإالَّ فَلَـيو

رَأج الَِّذي  ِعنْد اِت ِفي َأِبيكُماومّوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيـك   " : وقوله، )٣(" السأب
  .)٤( "عالنية 

فَِإنَّـه  :"  ومن النصوص التي تُثبت أن اهللا هو الذي يدين ويغفر الذنوب  قول عيسى              -٢
  ،الَِتِهمِللنَّاِس ز تُمغَفَر ِإن ّاِويمّالس وكُما َأبضَأي لَكُم غِْفرهذه النـصوص وغيرهـا    ، )٥(" ي

وليس من عيسى كما يذكر     ، ألجر والمجازاة والغفران من اهللا تعالى وحده      تدل على أن ا   
  .إنجيل يوحنا 

   :العشاء الرباني
 كسر خبـزاً وأعطـى     -عليه السالم -أن عيسى   ) متى(في العشاء األخير ذكر       

اشْـربوا  : اِئالًوَأعطَاهم قَ وشَكَر وَأخَذَ الْكَْأس هو جسِدي هذَا .خُذُوا كُلُوا: " تالميذه وقال
 ،ا كُلُّكُمِمنْه ّهذَا َألن       فَكسِديِد الَِّذي يِد الْجهِمي الَِّذي ِللْعد وه ِة       ِمنغِْفـرِلم ـِل كَِثيـِرينَأج

  .)٦(  "الْخَطَايا
ومع ذلك لـم    ، تعد من أهم معتقدات وطقوس الكنيسة     ) متى(هذه الحادثة التي ذكرها     

  .  كان هذا العشاء من أركان النصرانية  فكيف لم يذكره يوحنا وإذا ، يذكرها يوحنا

                                         
   . ٣٩: ٥متى ، ١ : ٧  متى )١(
  . ٢٢: ٥  يوحنا )٢(
  . ١ : ٦  متى )٣(
  ٤ : ٦  متى )٤(
   .١٤: ٦  متى )٥(
    .٢٨ -٢٦: ١  متى )٦(



– 

  )٨١٢(

  : زوال الكالم 
السماء واألرض تزوالن ولكن كالمـي ال  : " يذكر إنجيل متى عن عيسى قوله    

إلـى أن تـزول الـسماء    : " ويقول في في مكان آخر من اإلنجيل نفـسه       ،  )١(" يزول  
  .)٢( "الناموس حتى يكون الكل واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 

 ، -عليـه الـسالم   -نالحظ أن النص األول يشير إلى عدم زوال كالم عيسى           
فـالنص األول   ، إن زوال الناموس سيحدث عندما يأتي الكـل       : بينما النص الثاني يقول   

والنص الثاني يؤكد أن زوالـه سـيحدث ال محالـة    ، ينفي زوال الناموس على اإلطالق   
  .)٣( في اإلنجيل الواحدوهذا تناقض واضح

  :  قارورة الطيب
عليـه  -جاء في إنجيلي متى ويوحنا قصة امرأة  سكبت الطيب على عيـسى                

وبالنظر في تفاصيل القصة بين     ، وكيف اعترض التالميذ عليها وعلى تبذيرها     ، -السالم
نجد االختالف في معظم تفاصيل القصة فمن حيث زمان وقوع القصة يـذكر        ، اإلنجيلين

بينما يذكر يوحنا أنها وقعـت قبـل الفـصح    ، يل متى أنها حدثت قبل الفصح بيومين إنج
أمـا  ، أن القصة حدثت في بيت سمعان األبرصي      ) متى(أما المكان فيذكر    ، )٤(بستة أيام   

) يوحنـا (لكن  ، اسم المرأة   ) متى(لم يذكر   ، )٥ (إنها وقعت في بيت لعازر    : يوحنا فيقول 
  .إن اسمها مريم: قال

بينما ذكر يوحنا انها دهنـت  ، أن الجزء المدهون من عيسى هو الرأس فقط     ) متى( ذكر  
احـتج تالميـذ عيـسى علـى     : وقال) متى(ذكر ، قدمي عيسى ومسحت قدميه بشعرها 

  .إن المحتج هو يهوذا اإلسخريوطي : يوحنا قال، ولم يحدد اسم المحتج، تبذيرها
  : مصير الواشي

يسى عليه السالم وتآمر مع الكهنة للقـبض  ماذا كان مصير يهوذا الذي وشى بع    
: عليه؟ يذكر إنجيل متى أن يهوذا ندم على ما فعل وأنه قال لرؤساء الكهنة في الهيكـل          

                                         
  .٣٥: ٢٤  متى )١(
  .١٨: ٥  متى )٢(
  . ٦٢ص،   مقارنة بين األناجيل األربعة )٣(
   .١: ١٢ يوحنا، ١: ٢٦  متى )٤(
   .١:١٢يوحنا ، ٢: ٢٦  متى )٥(



 

 )٨١٣(

فطرح الفضة في الهيكل وانـصرف      ، لقد أخطأت إذ سلمت دما بريئاً فقالوا ماذا علينا        " 
  . )١(" ثم مضى وخنق نفسه 

ألـيس غريبـاً أالّ     ، ولم يذكرها أحد غيره   هذه القصة مما أنفرد بها إنجيل متى          
  .تذكر ثالثة أناجيل من أربعة مصير الواشي

  
  

                                         
    .٥ -٤: ٢٧  متى )١(



– 

  )٨١٤(

  :الخاتمة
إلى أصحابها أمر مـشكوك بـه لـدى جميـع           ) متى ويوحنا (إن نسبة إنجيلي     -

 .الطوائف المسيحية 
 .ولغتهما) متى ويوحنا(عدم وجود أدلة قاطعة على مكان وتاريخ كتابة إنجيلي  -
 . لإلنجيل مفقودة وال يعرف عنها شيء  النسخ األصلية -
 .وجود تناقض واضح بين إنجيلي متى ويوحنا في سرد أحداث تتعلق بالمسيح  -
 .انفراد إنجيل يوحنا بادعاء ألوهية المسيح  -
 .إن إنجيل يوحنا يعد أكثر األناجيل تحريفاً بين األناجيل  -
 .لوهية المسيحثبيت أإن سبب تأليف إنجيل يوحنا كان استجابة لطلب األساقفة لت -
  

  
  
  
  
  



 

 )٨١٥(

  :المصادر والمراجع
، دار نهـضة مـصر    ، على عبد الواحد وافي   ، األسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم      -

  .م١٩٦٤، ١ط ، القاهرة
 .م٢٠٠٤، ١ط ، مكتبة النافذة، عبد األحد داوود، اإلنجيل والصليب -

  .١٩٨٩،القاهرة،  للنشردار األرقم، محمد على زهران، إنجيل يوحنا في الميزان -
ط ، مكة المكرمة ، دار طيبه ، سارة حامد العبادي  ، التحريف والتناقض في األناجيل األربعة     -

 م ٢٠٠٣، ١

مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم ، عبد القادر بخوش، التحقيق التاريخي والعلمي لإلنجيل -
  .م ٢٠٠٣سنة ، ١٤العدد ، اإلسالمية  الجزائر

  ) .ت.د(،)ط. د(، عبد الشكور محمد العروسي، ت األناجيل االربعةالتصريح بإثبا -
  .م ١٩٩٧، القاهرة ، شركة ماستر ميديا، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس -
علـى ناصـر   / تحقيق، أحمد عبد الحليم أبن تيمية، الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح    -

 .٣ج،م ١٩٩٩، ٢ط، دار العاصمة، واخرون

  . م ٢٠٠٣، ط، ناصر المنشاوي،  من حياة المسيحالجوانب الخفية -
  . م ١٩٨٥،قطر، دار الثقافة، محمد السعدي، دراسة في األناجيل األربعة -
الهيئـة المـصرية   ، حـسن حنفـي  / ترجمـة  ، اسـبينوزا ،  والسياسة ترسالة في الالهو   -

 .م١٩٧١،للكتاب

 .م  ١٩٨٩، ١ط، القاهرة، دار المنار، إبراهيم خليل أحمد، الغفران بين اإلسالم والمسيحية -

  .م ١٩٨٧ط، عبد الرحمن الباجة ، الفارق بين المخلوق والخالق -
، مجمع الكنائس في الشرق االدنى    ، تأليف نخبة من علماء الالهوت    ، قاموس الكتاب المقدس   -

  ٢ط 
  . م٢٠٠٢، ٢ط ، القاهرة، دار السالم، عبد الوهاب طويلة، الكتب المقدسة في ميزان اإلسالم -
  . م ٢٠٠١، ٣الراية للنشر ط ، عبد الفتاح حسن الزيات،  عن المسيحيةماذا تعرف -
 . م١٩٨٨، ٢ط ، مكتبة وهبة، أحمد عبد الوهاب، المسيح في مصادر المسيحية -

 . م٢٠٠٨، ٦ط ، دار المشرق، مجموعة من المؤلفين، معجم الالهوت الكتابي -

، ٢ط ، االردن، للنشر والتوزيعدار الفالح ، محمد على الخولي، مقارنة بين األناجيل األربعة -
 .  م٢٠٠١



– 

  )٨١٦(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا حمد الشاكرين ،والصالة والسالم على خير النبيين وأفـضل المرسـلين نبينـا       

  :وبعد..          محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
.. فإن كان لكل عصر مزية تميزه عن غيره، وسمة يعرف بها، كعصر التدوين وخالفه             

 اإلعالم، فقد أصبح منبـراً لنـشر الـرؤى          وعصرنا الحاضر يصح أن يوصف بعصر     
واألفكار، ووسيلة لبث الوعي أو محاربته، وأداة بيد المتنفذين واألقوياء، وقـد تـسابقت         
الحكومات والمؤسسات والجمعيات في إيصال رسالتها وأهدافها من خالل هذه الوسـيلة            

  .البالغة التأثير بأدواتها المختلفة
همة فاعلة في بث الوعي الديني، ونـشر تعـاليم اإلسـالم            وقد كان لمملكتنا الغالية مسا    

إذاعة القـرآن الكـريم     –خالل قنوات إعالمية متنوعة، يأتي في مقدمتها اإلذاعة الغراء          
 التي مألت الدنيا بأثيرها فاستمع لها أهل القـارة البيـضاء            -بالمملكة العربية السعودية  

 برامجها وما تقدمـه مـن تـالوات         والسوداء، وبالد العرب والعجم ، بل وتفاعلوا مع       
وغيرها، يبين ذلك ويؤكده الرسائل التي ترد على اإلذاعة بين الحين واآلخر مـن هنـا                

   )١ (.وهناك
وإيماناً بأهمية هذا المنبر اإلعالمي، ومساهمة في تعزيز إيصال رسالة اإلذاعة، وخدمة            

مية لبرامج الدراسـات    دراسة تقوي : ـ   الموسوم ب  لهذا الصرح الشامخ ،أقدم هذا البحث     
القرآنية في إذاعة القرآن الكريم، خدمة للقرآن الكريم وعلومه، وسعياً في تحقيق الكمال             

                                         
محمد الصفار المدير السابق لإلذاعة : تقرير جهود إذاعة القرآن الكريم في خدمة القرآن الكريم، إعداد  :  ينظر)(١

 - ١٦٩( من استراليا وغانا و تونس و أسبانيا والنرويج وأمريكا وغيرها،  ص حيث ذكر نماذج من رسائل واردة
 . ضمن مجموع تقارير ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه) ١٧٥

 
 

 
قسم الدراسات القرآنية  -أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

  جامعة الملك سعود - كلية التربية 
 
  



– 
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البشري إلذاعتنا الموقرة، ونفعاً عاماً لمتابعي هذه اإلذاعة المعطاء ، واهللا أسأل التوفيـق      
  .والتسديد

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  :يها سبق ذكر طرف منها، ويضاف عل

 .قبول الناس لهذه اإلذاعة الغراء واالهتمام ببرامجها وما تقدمه من تالوات - ١
 .تفاعل العلماء وطلبة العلم مع برامج اإلذاعة إعداداً وتقديماً أو دراسة وتقويماً - ٢
 .اهتمام أسرة اإلذاعة في تقديم المفيد والجديد في كل دورة إذاعية - ٣

  .حدود البحث
التفـسير  : راسات القرآنية بمـسارتها األساسـية، وهـي       البحث يقتصر على برامج الد    

وأصوله، التفسير الموضوعي، علوم القـرآن، القـراءات والتجويـد، دون الـتالوات             
  . والمصاحف المرتلة والمجودة، فتلك لها مسارها المستقل، ودراساتها المتخصصة

  :أهداف البحث
 .تعريف موجز بإذاعة القرآن الكريم - ١
 .القرآنية في خمس سنوات سابقةرصد برامج الدراسات  - ٢
  .  تقديم تصور مقترح لبرامج خمسية في الدراسات القرآنية - ٣

  :تقسيمات البحث
  .البحث يشتمل على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

  .وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وحدود وأهداف البحث: المقدمة
  :ويشتمل على : التمهيد
 .نشأة اإلذاعة -
 .لبثساعات ا -
 .التغطية اإلذاعية -
 .هدف اإلذاعة -
 .التخطيط إلعداد البرامج -

برامج الدراسات القرآنية في السنوات الخمس الماضية، ويشتمل علـى          : المبحث األول 
  :خمسة مطالب
  هـ١٤٣٤برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب األول



 

 )٨١٩(

  هـ١٤٣٥برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب الثاني
  هـ١٤٣٦برامج الدراسات القرآنية في سنة : لب الثالثالمط

  هـ١٤٣٧برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب الرابع
  هـ١٤٣٨برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب الخامس
تصور مقترح لبرامج خمسية في الدراسات القرآنيـة، ويـشتمل علـى            : المبحث الثاني 

  :مطلبين
  . المقترحةالبرامج: المطلب األول
  .هيكلة البرامج: المطلب الثاني

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٨٢٠(

  تمهيد
إن معرفة أوائل الشيء وأصله والمعلومات األولية عنه، ذو أهمية في مثل هذه البحوث              
والدراسات؛ حتى تظهر الصورة كاملة ،ويلحق السابق بالالحق، وتتضح الرؤية لما قـد            

ان وما هو كائن؛ ليبنى عليها ما سيكون، وقـد بـذلت أعمـال واسـتفرغت جهـود                  ك
وتظافرت همم حتى نهضت هذه اإلذاعة وقامت على ساقيها، فآتت أكلها وجنى المجتمع             
اإلسالمي ثمرتها، وذلك باختصار دون إخالل ،ووفاء دون جحود، كل هـذا وذاك بمـا             

  .يناسب المقام قدر المستطاع 
  .)١(ذه اإلذاعةنشأة ه: أوالً
 كان مولـد  )م١٩٧٢ آذار - مارس ١٧(هـ ١٣٩٢عام  لالثاني من شهر صفر     اليوم  في  

إذاعة القرآن الكـريم مـن      هذه اإلذاعة الغراء في مدينة الرياض ، وسميت في حينها ب          
  . الرياض

حيـث   ،] هـ١٣٩٥[وكان ذلك بتوصية  كريمة من جاللة الملك فيصل بن عبد العزيز           
بـسم اهللا  ( : التي افتتح بها إرسال هذه اإلذاعـة آنذاكالي وزير اإلعالم جاء في كلمة مع  

  تم بتوجيـه   ،وأشار إلى أن بث اإلذاعة    ) تبدأ إذاعة القرآن الكريم وبسم اهللا وهديه تسير       
 من جاللة  الملك فيصل،  وأنها هدية إلى جميع المسلمين في المشرق والمغـرب،            كريم
  ..)٢(ها على الوجه المرضي أن تؤدي هذه اإلذاعة رسالتىوتمن

إذاعة القـرآن الكـريم   :  باسم   وقد تزامن مولد هذه اإلذاعة مع مثيلتها من مكة المكرمة         
ـ ١٣٩٢ من عـام      واحد شهر ن كليهما بدأ البث الفعلي، في     إ، إذ   من مكة المكرمة    ،هـ

                                         
،وقد استفاد ذلك مـن تقريـر    ) ١٤٦(نشأة وتطور اإلذاعة في المجتمع السعودي لبدر بن أحمد كريم           :  ينظر)(١

هـ عن تاريخ إذاعة القرآن الكريم مـن        ٢٤/١/١٣٩٥عبد اهللا بن فرحة الغامدي ،بتاريخ       : عده األستاذ   موجز أ 
  . الرياض

هـ واالطالع على المكتبة الصوتية الثرية، ومكاتب       ٢٥/٢/١٤٣٩وقد قمت بزيارة اإلذاعة يوم الثالثاء الموافق        
عبد اهللا بن شويش :  إدارة البرامج األستاذ الفاضلإجازة البرامج، واستديوهات البث وغيرها، واالجتماع مع مدير

الشويش، واالستفسار عن بعض الموضوعات والبرامج المتعلقة بالدراسات القرآنية وغيرها، ثم االجتمـاع مـع    
جمعان الجمعان منسق البرامج وزودني بهيكلة برامج اإلذاعة للسنوات الخمس الماضية، وقائمة أخرى      : األستاذ  

  .  إذاعة القرآن، فشكر اهللا لهما وبارك اهللا في جهدهما واجتهادهمالعموم برامج 
هـ في إشارة إلى كلمة وزيـر اإلعـالم   ٦/٢/١٣٩٢، بتاريخ )٣٨٣(جاء ذلك في خبر بجريدة الرياض العدد    )(٢

 . إبراهيم العنقري.آنذاك أ



 

 )٨٢١(

ـ  احتى تم دمج اإلذاعتين في إذاعة واحدة ب     ة سم إذاعة القرآن الكريم من المملكـة العربي
هـ؛ التفاق الهدف   ١٤٠٣، وذلك في اليوم األول من شهر اهللا المحرم من عام            السعودية

  .)١(ووحدة الرسالة
 بتنسيق البرنـامج العـام مـن         مرتبطاً - في البداية    -وكان تنسيق برامج هذه اإلذاعة      

إذاعة الرياض، وظل األمر كذلك مدة من الزمن إلى أن اسـتكملت اإلذاعـة مقومـات               
داري والفني، فتولت هي إصدار برنامجها اليومي واإلشراف عليه، وإجـراء   جهازها اإل 

  .التعديالت الطارئة
  .)٢(ساعات البث: ثانياً

في الصباح ساعتان   : بدأت اإلذاعة بثها أوالً لمدة ست ساعات فقط موزعة على فترتين          
منـة  من السادسة إلى الثامنة، وفي المساء أربع ساعات من الرابعة عـصراً حتـى الثا              

مساء، ثم أخذت ساعات اإلرسال في التطور السريع، فقد ارتفع عدد ساعات اإلرسـال              
هـ فكانت الفترة المسائية ست ساعات من الخامسة مـساء حتـى الحاديـة              ١٣٩٦عام  

عشر مساء، وفي يوم الجمعة تقدم اإلذاعة فترة بث إضافية تبدأ من التاسعة صباحاً إلى               
ضان من الرابعة مساء حتى منتصف الليل، وفي العام         الواحدة والنصف ظهراً، وفي رم    

هــ  ١٣٩٩الذي يليه أصبح بث الفترة المسائية من السادسة إلى الثانية ليالً ،وفي عـام     
مدت فترة البث الصباحية ساعة حيث تبدأ من السادسة حتى التاسعة وفي المـساء مـن         

 تقريبـاً، وفـي شـهر      الثالثة إلى منتصف الليل فيكون مجموع البث اثنتي عشرة ساعة         
هـ أصبحت مدة اإلرسال ثمان عشرة ساعة تبـدأ مـن           ١٤٠٠جمادى األولى من عام     

السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، وفي رمضان من الثامنة صباحاً حتى أذان صـالة            
هــ تـم زيـادة      ١٤١٧الفجر قرابة عشرين ساعة، وفي شهر جمادى األولى من عام           

 عشرة حتى الثانية صباحاً ليصل ساعات اإلرسال إلـى        ساعات البث ساعتين من الثانية    

                                         
  ).٨٤(إذاعة القرآن الكريم دراسة تحليلية، إسماعيل النزاري : ينظر)(١
محمد سعيد الصفار، ضمن ندوة : المرجع السابق، وكذلك  تقرير أعده مدير إذاعة القرآن سابقاً األستاذ        : رينظ)(٢

هــ ونـشر فـي      ١٤٢١عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه المنعقدة بشهر رجب من عام             
ريم في خدمـة القـرآن الكـريم     جهود إذاعة القرآن الك   : مطبوعات مجمع الملك فهد للمصحف الشريف بعنوان      

  )). ١٢٧(مجلد تقارير الندوة ص(وعلومه ضمن األبحاث المقدمة في الندوة 



– 

  )٨٢٢(

هـ امتد البث إلى أربع وعشرين ساعة وذلك في غـرة     ١٤٢١عشرين ساعة، وفي عام     
  .شهر رمضان 

  .)١(التغطية اإلذاعية: ثالثاً
 ، كما يصل     العربية السعودية   معظم مناطق المملكة   يغطيكان بث إذاعة القرآن الكريم      

 ، وتـم   العربية واإلسالمية وبعض البلدان والدول غير اإلسـالمية        بثها إلى معظم الدول   
 والـموجات القـصيرة    ة،تدعيم الموجات المتوسطة التي تشمل الداخل والدول المجاور       

 وأصبح البـث  ،الموجهة إلى القارات كافة بحيث تضاعفت مساحات التغطية عدة مرات         
ة القـرآن الكـريم علـى األقمـار      جداً، ثم تم أيضاً نقل بث إذاعةيصل إلى أماكن بعيد  

 حيـث   ،أصبح يستقبل في أنحاء القارات الخمس كافـة       والشبكة العنكبوتية ،ف  الصناعية  
بوتلـسات   واألوربـي ]٢[ينقل بث إذاعة القرآن الكريم على القمر العربي عرب سـات          

 كما ينقـل علـى موجـات      ]٢[سات واألسيوي آسيا ]٥[واألمريكي تلستار ]٤ [هوت بيرد 
  .ة جداً تشمل كثيراً من الدول المجاورةمتوسطة قوي

  .هدف اإلذاعة: رابعاً
إن لكل عمل هدفاً يسعى القائمون على خدمته وتحقيقه بالبرامج المنوعـة والمـشاريع؛              
حتى يؤتي ثماره، ويحقق غايته التي أنشأ من أجله ،وقد يكون الهدف غير مرسوم فـي                

عاملين، وقد بحثـت عـن صـيغة        السطور لكنه مدرك في النفوس ومستقر في أذهان ال        
معتمدة مرقومة لهدف اإلذاعة فلم أجد، ولكن هناك أهدافاً صيغت هنا وهناك بعبـارات              

  : متقاربة ومعاٍن متشابهة، منها
تهدف إذاعة القرآن إلى إذاعة القرآن الكريم واألحاديث الدينية، السيما تلـك األحاديـث     

ذاعة قرآنية متخصصة في إذاعـة القـرآن   ذات الصلة المباشرة بأحكام القرآن؛ لكونها إ    
  )٢ (.وكل ما يرتبط به

تهدف إذاعة القرآن الكريم إلى إيصال القرآن الكريم إلى أذن كل مسلم ومـسلمة              : وقيل
بكل صفاء وإتقان؛ لفهمه وتدبر معانيه والعمل بأوامره واجتناب نواهيـه، وذلـك عـن               

                                         
، وتقريـر مختـصر أعـده    )١٣٠(جهود إذاعة القرآن الكريم في خدمة القرآن الكريم وعلومه       : ينظر تقرير )(١
  .مدير إدارة البرامجعبداهللا بن شويش الشويش .أ

، ونقله عنـه صـاحب   )١٤٨(كريم في نشأة وتطور اإلذاعة في المجتمع السعودي ص       بدر بن أحمد    . ذكره أ )(٢
 ). ٩٠(رسالة إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية تقويمية ص



 

 )٨٢٣(

كاملة من الفاتحة إلـى النـاس أو   طريق بثه مرتالً ومجوداً إلى المستمعين كمصاحف مت  
كتالوات متفرقة، كما تبث اإلذاعة كذلك برامج التفسير وعلوم القرآن والسنة المطهـرة             

  )١(.وبرامج الفتاوى واألدعية واألذكار والثقافة اإلسالمية والبرامج الدعوية والوعظية
 ،إضافة إلـى    إيصال القرآن الكريم مرتالً ومجوداً إلى مشارق األرض ومغاربها        : وقيل

برامج علوم القرآن الكريم والسنة النبويـة والبـرامج الفقهيـة والدعويـة والوعظيـة               
والثقافية، وتغطية مسابقات القرآن الكريم بالداخل والخارج، والنقل الحي لخطب الجمعة           
وصالة التراويح والتهجد من المسجد الحرام بمكة المكرمة في رمضان ولشعائر الحـج             

  )٢ (.اهرة في كل عاممن الرحاب الط
وما ذكر سابقاً هو أقرب للوصف وبيان طبيعة العمل ، من كونه هدفاً محدداً أو أهـدافاً                 
تسعى اإلذاعة إلى تحقيقها، وعلى كٍل فإن تعثرت صياغة هدف أو أهداف محددة لهـذه               
اإلذاعة، فإن الباحث يؤكد على أن اإلذاعة ذات أهداف محددة وضوابط معتبرة، وهـي              

 تكن محررة في السطور ،فهي مدركة في نفوس القائمين عليها ومستحضرة فـي              إن لم 
برامجهم، يتجلى ذلك بنظرة شمولية علـى البـرامج المقدمـة والـتالوات المتنوعـة               
والتغطيات المتعددة ،منذ نشأتها وإلى وقتنا الحاضر، والممتدة أكثر من خمس وأربعـين             

  .ئل وتغيير في بعض األساليبسنة، وهي على نهج واحد مع تطوير في الوسا
  .)٣(التخطيط إلعداد البرامج: خامساً

يقوم على اإلذاعة فريق من الكفاءات الوطنية المدربة، من إداريـين ومنـسقي بـرامج               
ومنفذين ومعدين، مع االستفادة من أصحاب الفضيلة المشايخ واألكاديميين واإلعالميـين          

على تقديم الحق وتحري الصدق في كل       ذوي الخبرة،  واإلذاعة تنتهج أسلوب الحرص        
برامجها، مع التخطيط الشامل لبرامجها لتصل رسالتها إلى كـل دول العـالم، وكانـت               
اإلذاعة تسير بنظام الدورات اإلذاعية األربع في السنة الواحدة، كل دورة ثالثة أشـهر،              

  .مع الحرص على تقديم الجديد والمفيد

                                         
  ).١٢٦(محمد بن سعيد الصفار في تقريره عن جهود إذاعة القرآن . ذكره أ)(١
 . ش في تقرير مختصر عن إذاعة القرآنعبد اهللا بن شويش الشوي. ذكره أ)(٢
، إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ١٣٢أساليب التخطيط لإلذاعات الدينية ألحمد النغيمش    : ينظر)(٣

  ).١٠٢(دراسة تحليلية 



– 

  )٨٢٤(

عمل بنظام جديـد للـدورات اإلذاعيـة، وهـو          هـ بدأت اإلذاعة في ال    ١٤٠٦وفي عام   
االقتصار على دورتين برامجيتين في السنة، تبدأ األولى غرة شهر محرم وتنتهي بنهاية             
اليوم األخير من شهر جمادى الثاني، وتبدأ الدورة الثانية من غرة رجب وتستمر حتـى               

الثـة أشـهر؛    نهاية شهر ذي الحجة، وذلك تكون كل دورة إذاعة ستة أشهر بدالً من ث             
  .رغبة في اختصار الجهود والتكاليف، مع المتابعة المستمرة من المسؤولين

ويبدأ اإلعداد للدورة البرامجية الجديدة قبل بدايتها بشهرين تقريبـاً ،بدراسـة اسـتمرار       
بعض البرامج المقدمة في الدورة السابقة، ومناقشة إضافة برامج جديدة ،ويحـدد ذلـك              

از اإلداري ورغبات الجمهور واقتراحاتهم التي تصل إلى اإلذاعة         التقويم الشخصي للجه  
،وال تكاد تخلو دورة إذاعية من برامج جديدة، ثم يتم عرض األفكار والمقترحات علـى               
عدة لجان في الهيئة تبدأ من مدير اإلذاعة وأسرتها وتنتهـي بـرئيس هيئـة اإلذاعـة                 

  .والتلفزيون إلقرار البرامج
والبقيـة أحاديـث    % ٧٥اية نشأتها تبث التالوات القرآنية بنـسبة        وكانت اإلذاعة في بد   

وبرامج متصلة بالقرآن والسنة والفتوى، لكن اإلذاعة عمدت إلـى تخفيـف الـتالوات              
 ،مقابل زيادة البـرامج األخـرى       )١(من الهيكلة اإلذاعية اليومية   % ٦٠بحيث ال تقل عن   

 .العلمية والثقافية واالجتماعية واإلخبارية
لمقدمات المختصرة يرجو الباحث أن يكون قدم تصوراً عاماً عن هـذه اإلذاعـة              بهذه ا 

الغراء ، وقرب ماهية العمل مع إبراز الجهود المبذولـة، واالجتهـاد الظـاهر، وأن ال                
  .يكون اختصاره مخالً يقصر عن قامة اإلذاعة وصداها الواسع ونفعها العميم

                                         
د جمعان الجمعان منسق البرامج، ويدخل ضمنها صالة المغرب والعشاء والفجر مـن المـسج   . أفادني بذلك أ  )(١

 . الحرام



 

 )٨٢٥(

  . السنوات الخمس الماضيةبرامج الدراسات القرآنية في: المبحث األول
تبذل أسرة اإلذاعة مشكورة جهوداً موفقة في اإلعـداد للبـرامج واالسـتعداد للـدورة               
اإلذاعية الجديدة قبل بدئها بزمن كاٍف، حيث تستفرغ جهدها في التنوع والتكامـل بـين               
 برامجها ، واإللمام بالعلوم األساسية الشرعية التي تحتاجه المجتمعات اإلسـالمية، مـع          
مشاورة أصحاب الفضيلة والمتخصصين في بعضها؛ حتى تؤدي رسالتها وتحقق هدفها           

  .المنشود
وقد تنوعت البرامج المتعلقة بالدراسات القرآنية في أفانين هذا العلم وتعددت، وتباينـت             
من حيث الكمية والكيفية، ويمكن أن تحصر تلك الموضوعات في مسارات هـذا العلـم            

، علوم القرآن، القراءات، المكتبة القرآنية، سوى مسار أصـول          التفسير: الرئيسة، وهي 
التفسير فال يوجد له ذكر في البرامج ،وهذا أوان تفصيل ذلك حسب الـسنوات الخمـس    

  :الماضية في المطالب التالية
  .هـ١٤٣٤برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب األول

 بالدراسـات القرآنيـة، بمـساراتها       قدمت اإلذاعة في هذه السنة مجموعة برامج تتعلق       
المتنوعة، سواء كانت برامج جديدة، أو من البـرامج المـستمرة مـن دورات سـابقة،             

  .وجميعها مبين في الجدول التالي، مع تضمين البيانات األساسية لكل برنامج
  نبذة مختصرة عن البرنامج  الزمن  اسم البرنامج  الرقم

الوســيط فــي   ١
  التفسير

ابتدأ الشيخ مـن سـورة الفاتحـة        ) متوسط(يلي  تفسير تحل   د١٠
  .وانتهى إلى أواخر سورة البقرة

ــات   ٢ الدراسـ
  القرآنية

ندوة تشتمل على تفسير جزء عم وفوائده المستنبطة منـه،            د٣٠
  .والتعريف بكتب التفسير، والمكتبة القرآنية

ــن   ٣ ــديث م ح
  القرآن

ضـمن   أحاديث إذاعية لها تعلق بكتاب اهللا تعالى تنـدرج            د١٠
  .التفسير الموضوعي

القول المؤصل    ٤
  لسور المفصل

  .تفسير تحليلي لمقاطع من سور المفصل  د١٥

القــــراءات   ٥
  القرآنية

، ابتـدأ   )روايـة (عرض القرآن الكريم بالقراءات الـسبع         د٤٠
  .البرنامج بسورة الفاتحة ثم البقرة وال زال مستمراً

  



– 

  )٨٢٦(

قرآنية الواردة في كتاب اهللا تعـالى       الوقوف عند األمثال ال     د١٠  أمثال قرآنية  ٦
  .بتفسيرها واستخرج دالالتها وهداياتها

أسماء خدمت    ٧
  القرآن

يتناول أسماء األعالم الذين خدموا القـرآن الكـريم إمـا             د٧
  .بالتدريس والتعليم أو بالتأليف والكتابة

        نـامج بر(، ندوة )ثالثة برامج(مدارسة : آلية تقديم البرامج السابقة تتنوع بين( ،
  ).ثالثة برامج(إلقاء 

 من خالل ما سبق تتبين كمية البرامج المقدمة في هذه السنة على النحو التالي :  
  : دقيقة، وهي مقسمة على ١٢٢: مجموع زمن البرامج 

  ).١٧(، المكتبة القرآنية )د٤٠(، القراءات )د٣٠(، علوم القرآن )د٣٥(التفسير 
  
  
  
  
  
  
  

  .هـ١٤٣٥سات القرآنية في سنة برامج الدرا: المطلب الثاني
في هذه السنة قدمت اإلذاعة برامج منوعة تتعلق بالدراسات القرآنية، باستحداث بـرامج         

  :جديدة، وأخرى مستمرة من الدورة السابقة، وهي على النحو التالي
  نبذة مختصرة عن البرنامج  الزمن  اسم البرنامج  الرقم

عريـف بـسور جـزء عـم وأهـم      ندوة تشتمل علـى الت     د٣٠  هدايات قرآنية  ١
موضوعاتها وفوائد السور المستنبطة منه، والتعريف بكتب       

  .التفسير، والمكتبة القرآنية
ــن   ٢ ــديث م ح

  القرآن
أحاديث إذاعية لها تعلق بكتاب اهللا تعالى ينـدرج بعـضها             د١٠

  .ضمن  التفسير الموضوعي
اب مـن  ندوة مقسمة بين تفسير آليات وسور مختارة، وأبو        د٣٠  تبيان  ٣

  .علوم القرآن



 

 )٨٢٧(

القــــراءات   ٤
  القرآنية

، ابتـدأ   )روايـة (عرض القرآن الكريم بالقراءات الـسبع         د٤٠
  .البرنامج بسورة الفاتحة ثم البقرة وال زال مستمراً

الحديث عن آية قرآنية مختارة واستخراج مـا فيهـا مـن              د١٠  آية وهداية  ٥
  .هدايات ودالالت

      إلقـاء   )برنامجـان (، نـدوة    )ثالثة برامج (سة  مدار: آلية البرنامج تتنوع بين ،
 ). برنامج واحد(

  موزعة على النحو التالي] د١٢٠[كمية البرامج المقدمة في هذه السنة: 
  ). ١٠(، المكتبة القرآنية )د٤٠(، القراءات )٢٠(، علوم القرآن )د٦٠(التفسير 

  
  
  
  
  
  
  

  .هـ١٤٣٦برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب الثالث
قدمت اإلذاعة برامج متنوعة في هذه السنة تتعلق بالدراسات القرآنية وإن كـان غالبهـا      

  :أنها برامج مستمرة، وهي على النحو التالي
  نبذة مختصرة عن البرنامج  الزمن  اسم البرنامج  الرقم

الوســيط فــي   ١
  التفسير

ابتدأ الشيخ مـن سـورة الفاتحـة        ) متوسط(تفسير تحليلي     د١٠
  .واخر سورة البقرةوانتهى إلى أ

ندوة تشتمل علـى التعريـف بـسور جـزء عـم وأهـم           د٣٠  هدايات قرآنية  ٢
موضوعاتها وفوائد السور المستنبطة منه، والتعريف بكتب       

  .التفسير، والمكتبة القرآنية
مكانة الحرمين    ٣

الشريفين فـي   
  الكتاب والسنة

مدارسة ما جاء في الكتاب والسنة عن مكانـة الحـرمين             د٣٠
  .شريفين وفضلهما وحرمتها وفضيلة الصالة فيهماال



– 

  )٨٢٨(

القــــراءات   ٤
  القرآنية

، ابتـدأ   )روايـة (عرض القرآن الكريم بالقراءات الـسبع         د٤٠
  .البرنامج بسورة الفاتحة ثم البقرة وال زال مستمراً

الحديث عن آية قرآنية مختارة واستخراج مـا فيهـا مـن              د١٠  آية وهداية  ٥
  .هدايات ودالالت

   إلقـاء   )برنامج واحد (، ندوة   )ثالثة برامج (مدارسة  : البرنامج تتنوع بين    آلية ،
 ). برنامج واحد(

  موزعة على النحو التالي] د١٤٠[كمية البرامج المقدمة في هذه السنة: 
  ). ١٠(، المكتبة القرآنية )د٤٠(، القراءات )١٠(، علوم القرآن )د٨٠(التفسير 

  
  
  
  
  
  
  

  .هـ١٤٣٧اسات القرآنية في سنة برامج الدر: المطلب الرابع
قدمت اإلذاعة برامج متنوعة في هذه السنة تتعلق بالدراسات القرآنيـة، منهـا بـرامج               

  :جديدة، وبعضها برامج مستمرة من الدورات السابقة، وهي على النحو التالي
  نبذة مختصرة عن البرنامج  الزمن  اسم البرنامج  الرقم

عاني اآليات التي اشتملت على أحكام فقهية       شرح مفصل لم    د١٠  التفسير الفقهي  ١
  .وبيان معانيها

ندوة تشتمل علـى التعريـف بـسور جـزء عـم وأهـم           د٣٠  هدايات قرآنية  ٢
موضوعاتها وفوائد السور المستنبطة منه، والتعريف بكتب       

  .التفسير، والمكتبة القرآنية
بصائر الهداية    ٣

ــرآن  ــى الق إل
  الكريم

 حل المشكالت والخروج من الفتن،      بيان هدايات القرآن في     د١٠
  .وقد يعد من التفسير الموضوعي
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القــــراءات   ٤
  القرآنية

، ابتـدأ   )روايـة (عرض القرآن الكريم بالقراءات الـسبع         د٤٠
  .البرنامج بسورة الفاتحة ثم البقرة وال زال مستمراً

الحديث عن آية قرآنية مختارة واستخراج مـا فيهـا مـن              د١٠  آية وهداية  ٥
  . ودالالتهدايات

القــــراءات   ٦
القرآنية تعليل  

  وتوجيه

توجيه القراءات الواردة في اآليات الكريمات مـن بدايـة            د١٠
  .المصحف الشريف

ــوارات   ٧ حــ
  قرآنية

الوقوف عند الحوارات التي وردت في القرآن واستخالص          د١٠
  .الهدايات والدالالت من خالل النصوص القرآنية

      إلقـاء   )برنامج واحد (، ندوة   )برنامج واحد (دارسة  م: آلية البرنامج تتنوع بين ،
 ). خمسة برامج(

  موزعة على النحو التالي] د١٣٠[كمية البرامج المقدمة في هذه السنة: 
  ).٠(، المكتبة القرآنية )د٥٠(، القراءات )١٠(، علوم القرآن )د٧٠(التفسير 

  
  
  
  
  
  

  .ـه١٤٣٨برامج الدراسات القرآنية في سنة : المطلب الخامس
 قدمت اإلذاعة برامج متنوعة في هذه السنة تتعلق بالدراسات القرآنية، منها برنامجـان             

  :جديدان، والبقية برامج مستمرة من الدورات السابقة، وهي على النحو التالي
  نبذة مختصرة عن البرنامج  الزمن  اسم البرنامج  الرقم

ــي   ١ ــن ف األم
  ضوء القرآن

لقـرآن وبيـان الهـدايات      الوقوف عند آيات األمن فـي ا        د١٥
  .والدالالت المستفادة منها

  .تدبر آيات قرآنية واستنباط ما فيه من حكم وهدايات  د١٥  لطائف الذكر  ٢
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شرح مفصل لمعاني اآليات التي اشتملت على أحكام فقهية           د١٠  التفسير الفقهي  ٣
  .وبيان معانيها

بصائر الهداية    ٤
ــرآن  ــى الق إل

  الكريم

لقرآن في حل المشكالت والخروج من الفتن،       بيان هدايات ا    د١٠
  .وقد يعد من التفسير الموضوعي

القــــراءات   ٥
  القرآنية

، ابتـدأ   )روايـة (عرض القرآن الكريم بالقراءات الـسبع         د٤٠
  .البرنامج بسورة الفاتحة ثم البقرة وال زال مستمراً

ـ             د١٠  آية وهداية  ٦ ن الحديث عن آية قرآنية مختارة واستخراج مـا فيهـا م
  .هدايات ودالالت

      أربعـة  (، إلقاء   )ال يوجد (، ندوة   )برنامجان(مدارسة  : آلية البرنامج تتنوع بين
 ). برامج

  موزعة على النحو التالي] د١٠٠[كمية البرامج المقدمة في هذه السنة: 
  ).٠(، المكتبة القرآنية )د٤٠(، القراءات )٠(، علوم القرآن )د٦٠(التفسير 
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ق يمكن أن يسجل الباحث أبرز معالم برامج الدراسات القرآنية في الـسنوات             مما سب 
  :الخمس السابقة وهي 

إلـى  ] د١٠٠[التفاوت الزمني المخصص لبرامج الدراسات القرآنية في األسبوع من         / ١
  .، وذلك في السنوات الخمس الماضية، وكلها برامج أسبوعية%٤٠بفارق ]  د١٤٠[
راسات القرآنية بين أفانين هذا العلم إلى حد كبير، مـن تفـسير          التنوع في برامج الد   / ٢

  .وعلوم قرآن وقراءات وتعريف بالكتب والمؤلفات المتخصصة
التنويع في آلية تقديم البرامج بين ندوة ومدارسة وإلقاء، مما يثري المـادة المقدمـة،        / ٣

  .وينقلها حية يتفاعل معها المعد والمحاور والمستمع
د ال بأس فيه من أهل التخصص في إعـداد وتقـديم بـرامج الدراسـات      إشراك عد / ٤

  .القرآنية إلى حد كبير
أغلب البرامج المقدمة المتعلقة بمسار التفسير هي في التفسير الموضـوعي، سـوى         / ٥

برامج يسيرة في التفسير التحليلي كالتفسير الوسيط، والقول المؤصل لـسور المفـصل،       
  .دوة تبيان والدراسات القرآنية و هدايات قرآنية فقطوكذلك ما يتخلله برنامجي ن

يالحظ زيادة كمية برامج بعض المسارات على حساب بقية المـسارات األخـرى،             / ٦
في األسبوع بما يعادل تقريبـاً      ] د٥٠[كبرامج القراءات حيث وصل في إحدى السنوات        

في األسبوع عن كـل سـنة،       ] د٤٠[من برامج الدراسات القرآنية ،ولم يقل عن        % ٤٥
رايـة سـوى برنـامج واحـد فـي سـنة            وكل البرنامج يتعلق بجانب الرواية دون الد      

  .  هـ١٤٣٧
...  بعض أسماء البرامج قد ال توحي لمحتواها ومضمونها كبرنامج لطـائف الـذكر            / ٧

والعكس صحيح قد يكون االسم صريحاً في تعلقه بالدراسات القرآنية والمضمون بعيـد             
  . عنها وال تعلق له بها 

لذي يعدها ويقـدمها يكـون غيـر        يالحظ على بعض برامج الدراسات القرآنية أن ا       / ٨
متخصص في الدراسات القرآنية، وهذا قـد يجافيهـا عـن كونهـا دراسـات قرآنيـة           

  .متخصصة، وربما يؤثر على المضمون والمحتوى
خلو البرامج من مسار أصول التفسير وموضوعاته المتعـددة، وإن كـان عرضـه              / ٩

  . لتحليلي وغيرهكمادة قد يكون فيه صعوبة، ولكن قد يضمن في التفسير ا
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مجانبة الوقت المناسب لعرض بعض البرامج المتخصـصة، فمنهـا مـا يكـون              / ١٠
، فيـضمن   )مع القرآن (البرنامج مخصصاً لعرض التالوات والقراءات كالبرنامج الرائع        

التفسير تباعاً بطريقة مقتضبة دون قصد وهدف لذات التفسير، مما يؤثر علـى المعـد               
المستمع والمتلقي؛ فـالنفس تنتظـر الـتالوات وسـماعها،          والملقي، كما ينعكس على     

  .فتنصرف عن التفسير والنظر والتفكر فيه
تلك عشرة كاملة، ألبرز معالم الدراسات القرآنية، في السنوات الخمس الماضية، منهـا             

ويبقى األصل أنها جهد مجتهد وبذل محسن، وما علـى          .. اإليجابي ومنها ما دون ذلك      
  . المحسنين من سبيل
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  .تصور مقترح لبرامج خمسية في الدراسات القرآنية : المبحث الثاني
بعد عرض البرامج المقدمة في السنوات الخمس الماضية، ونـسبة البـرامج المتعلقـة              
بالدراسات القرآنية من مجموع برامج اإلذاعة، ونـسب بـرامج مـسارات الدراسـات          

إذاعية في الدراسات القرآنية لـسنوات  القرآنية في كل سنة، أقدم تصوراً مقترحاً لبرامج  
خمس كاملة، مستفيداً من آلية البرامج المقدمة في السنوات السابقة، ومعـززاً جوانـب              
القوة والتميز فيها، ومستدركاً مناحي النقص والقـصور، ومستحـضراً التكامـل بـين              

ذاعة وأهـدافها  البرامج فيما يخدم القرآن الكريم وعلومه األساسية التي تتطلبها رسالة اإل       
  :  ، وذلك في ضوء األهداف التالية)١(األساسية

  .تفسير القرآن كامالً في كل سنة إذاعية قدر اإلمكان-١
أصـول التفـسير، التفـسير      : تدارس العلوم األساسية المتعلقة بالقرآن الكريم، وهي      -٢

ل بينهـا   الموضوعي، علوم القرآن ،القراءات والتجويد، في كل دورة إذاعية، مع التكام          
  .وعدم تكرار برامج سابقة سواء في األسماء أو المسميات

 الجمع بين المواد النظرية والدراسات التطبيقية المتعلقة بالدراسات القرآنيـة، مـن             -٣
  .خالل تنوع البرامج وتكاملها

 االنتصار للقرآن الكريم برد الشبه المثارة عليه في أفانينه المختلفـة، مـع إظهـار                -٤
  .عجاز في ألفاظه ومعانيه وهداياتهجوانب اإل

 تنزيل اآليات على الواقع ومعالجة القضايا التربوية واالجتماعيـة بعـرض الهـدي     -٥
  .القرآني الكريم تجاهها 

  .  إظهار آداب التالوة والتأدب مع كتاب اهللا تعالى ،وتمثله سمتاً وخلقاً ظاهراً وباطناً-٦
آن الكريم سواء على المـستوى الشخـصي أو    إبراز الجهود المبذولة في خدمة القر      -٧

  .من خالل المؤلفات والكتب في الدراسات القرآنية

                                         
محمد بن فوزان العمر أستاذ التفسير والقراءات بجامعة الملك سـعود وهـو             : أشكر كالً من األستاذ الدكتور    )(١

ناصر بن محمـد الماجـد   : المتخصص والمتعاون مع اإلذاعة في اإلشراف على البرامج سابقاً، والشيخ الدكتور  
حمد بن سعود اإلسالمية وهو المتخصص والمعتني ببنـاء      أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة اإلمام م       

البرامج العلمية المتعلقة بالدراسات القرآنية، على تحكيمهما للبرامج المقترحة وإبداء الملحوظات عليها، واقتراح            
 .برامج ومسميات أخرى فشكر اهللا لهما جهدهما وجزاهم عني خيراً
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 كل هذا مع مراعاة عالمية اإلذاعية وجمهورها الواسع المتباين بـين عـالم ومـتعلم،               
  .ومثقف وعامي، ومسلم وغير مسلم، وساعات بثها المتواصل دون انقطاع

 على المسارات الرئيسة في الدراسات القرآنية،       وسأعرض البرامج المقترحة مقسماً ذلك    
مع بيان زمنها وعدد حلقاتها، وطريقة تقديمها، مع توصيف مختصر لهـا، ثـم أتبعهـا          
بهيكلة تلك البرامج على خمس سنوات، مراعياً التكامل في المادة، والتقارب في الزمن،             

  .والمراوحة بين أفانين القرآن الكريم في كل سنة إذاعية
    .البرامج المقترحة: ب األولالمطل
  .   التفسير: أوالً

  وصف البرنامج  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج
  وصف   طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج 

  تفسير
   مختصر

  د٢٠
بواقع وجهين من 
المصحف في كل 

  حلقة

سبعة أيام 
  بواقع

  حلقة٣٥٤

  إلقاء
ــه  ــد يقدم وق
مجموعة مـن   

  المشايخ

فسير مختصر من أول    قراءة ت 
القــرآن إلــى آخــره، ومــن 

الميـسر،  : التفاسير المقترحة  
المختصر، الجاللين، خالصة    

  .التفسير
     ينهى تفسير القـرآن

  .في كل سنة
د بواقع وجه ٢٠  تفسير متوسط

وربع من 
المصحف في كل 

  حلقة

خمسة أيام 
في 

  األسبوع
  بواقع
٥٢٨ 
  حلقة

 تفسير متوسط للقـرآن كـامالً     مدارسة/ إلقاء
يبدأ من سورة الفاتحـة إلـى       
ــير    ــن التفاس ــاس، وم الن

ابن كثير، التـسهيل    : المقترحة
  .البن جزي وغيرها

  ــي ــه ف ــى من ينته
  .سنتين

  تفسير
   مطول

د بواقع نص ٣٠
وجه تقريباً في كل 

  حلقة

  أسبوعياً
  بواقع

  حلقة١٥٢

تفسير تحليلي مطول لحـزب       مدارسة
المفصل، يبـدأ مـن سـورة       

يقترح الحجرات إلى الناس، و   
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كتاب تنوير العقول واألذهـان       
  .في تفسير مفصل القرآن

     ينتهى منه في ثالث
  .سنوات

ــسير  التفــ
التربـــوي 

  االجتماعي

أسبوعياً   د١٠
 ٢٥بواقع 
  حلقة

انتقاء اآليات المناسبة كآيـات       مدارسة/ إلقاء
  ...االستئذان وغض البصر 

  ]ستة أشهر[دورة إذاعية واحدة 
ــسير  التفــ

  العلمي
اً أسبوعي  د١٠

 ٢٥بواقع 
  حلقة

ــع   ــاء م لق
متخصص في  
ــوم  العلـــ

  التجريبية

تفسير الحقائق العلمية بالقرآن    
الكريم، سواء الطبية والعلمية    

  وغيرها
  ]ستة أشهر[دورة إذاعية واحدة 

آيات فهمـت   
علــى غيــر 

  معناها

أسبوعياً   د١٠
  بواقع

  حلقة٢٥

انتقاء آيات فهمت على غيـر        إلقاء
معناها، واستدل بها على غير     
دالالتها، مـع بيـان المعنـى       

  الصحيح
  .علوم القرآن: ثانياً

  وصف البرنامج  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج
  أسبوعياً  د١٠  نزول القرآن

  . حلقة٥٠بواقع 
ــوعات    إلقاء ــاول الموض يتن

كيفية نزول القرآن،  : التالية
حكمــة التنزيــل مفرقــاً، 
الوحي وكيفيتـه، أسـباب     

هـا،  النزول وفوائد معرفت  
وجوب التحقق من صـحة     
السند قـصة ثعلبـة بـن       
حاطب أنموذجاً، المكـي    
والمدني وفوائد معرفتهـا،    
خصائص المكي والمدني    
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وعالماتهما، أول ما نـزل     
  .وآخر ما نزل

  ينهي ذلك في سنة
أسبوعياً بواقـع     د١٠  ضبط القرآن

   حلقة٢٥
ــوعات    إلقاء ــاول الموض يتن

مراحـل الجمـع،    : التالية
 العهـد   جمع القرآن فـي   

النبوي، جمع القرآن فـي     
عهد أبي بكر وفي عهـد      
عثمان، موقف الـصحابة    
من الجمع العثماني، علوم    
السور واآليات وترتيبهما،   
أســماء الــسور، أســماء 
اآليات، فواصل اآليـات،    

  .الرسم العثماني
أسبوعياً بواقـع     د١٠  النسخ في القرآن

   حلقة٢٥
النسخ شـروطه وأنواعـه      إلقاء

ـ    ، العـام   ..هوما يقع علي
  .والخاص، المطلق والمقيد

في دورة إذاعيـة واحـد      
  ].أشهر٦[

معـاني القـرآن   
  الكريم 

أسبوعياً، بواقع    د١٠
   حلقة٢٥

االستنباط مـن القـرآن،       إلقاء
ــوهم  ــدبر، م ــد الت قواع
ــتالف،  ــارض واالخ التع

  .مفردات القرآن
آداب تــــالوة 

  القرآن الكريم
أسبوعياً، بواقع    د١٠

   حلقة٢٥
اب التالوة قبل الـتالوة،   آد  إلقاء

ــد  ــتالوة، وبع ــاء ال وأثن
  .التالوة
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فضائل القـرآن   
  وخصائصه

أسبوعياً بواقـع     د١٠
   حلقة٢٥

فضائل القـرآن الخاصـة       إلقاء
ــصائص  ــة، والخ والعام

  .والخواص
إعجاز القـرآن   

  الكريم
أسبوعياً بواقـع     د١٠

  حلقة٢٥
اإلعجاز البياني، اإلعجاز     إلقاء

التــشريعي، اإلعجــاز  
  .لمي، اإلعجاز الغيبيالع

أســماء القــرآن 
  وأوصافه

أسبوعياً بواقـع      د١٠
   حلقة٢٥

ــرآن    إلقاء ــماء الق ــر أس ذك
وأوصافه الثالثة والستين،   
والوقوف عند كـل اسـم      
بذكر دالالتـه وهداياتـه     

  .واآليات التي ذكر فيها
الرسم العثمـاني   

  للمصحف
أسبوعياً بواقـع     د١٠

   حلقة٢٥
ـ       إلقاء اني، ما هو الرسـم العثم

النقط والشكل، عالمـات    
الوقف والسكت وما يتعلق    
ــم  ــتالوة، حك بأحكــام ال
المحافظة عليه في خطوط    
ــال  ــي ح ــصحف، ف الم

  .االقتباس
  .أصول التفسير ومناهجه: ثالثاً

  وصف البرنامج  طريقة التقديم  األيام  الزمن  اسم البرنامج
أسبوعياً بواقـع     د١٠  أصول التفسير

   حلقة٢٥
ى التفـسير ،وحكمـه،     معن  ندوة/ إلقاء

شــروط المفــسر، طــرق 
التفسير، تـاريخ التفـسير،     
ــي   ــتالف ف ــواع االخ أن
التفسير، أسباب اخـتالف     

  .المفسرين
  



– 

  )٨٣٨(

أسبوعياً بواقـع     د١٠  مناهج المفسرين
   حلقة٢٥

التعريف بتفاسـير الـسلف       ندوة/ إلقاء
  .وأبرز مناهجها

     يمكن أن يجمـع
ــول  ــين األص ب
ــي  ــاهج ف والمن

  .ندوة
  .راءات والتجويدالق: رابعاً

  وصف البرنامج  طريقة التقديم  األيام  الزمن  اسم البرنامج
القــــراءات 

  القرآنية
  )دراية(

أسبوعياً بواقع     د١٠
   حلقة٢٥

أنواع القـراءات، شـروط       إلقاء
القراءة الصحيحة، توجيـه    
القراءات، التعريف بأئمـة    
القـراءات، وأهـم كتــبهم   

  .ومناهجهم فيها
  تجويد التالوة

  )نظري(
أسبوعياً بواقع     د١٠

   حلقة٢٥
معنى التجويد واسـتمداده،      إلقاء

حكمه، ومراتب الـتالوة،    
وصف الترتيـل، الوقـف     
واالبتداء، أحكـام النـون     
الساكنة والتنوين، المـدود    

  .الميم الساكنة
  تجويد التالوة

  )تطبيقي(
أسبوعياً بواقع     د١٥

   حلقة٢٥
تطبيق ما تمت دراسته في       مدارسة

  .التجويد النظري
     يمكن أن يجمـع

بين البرنـامجين   
  . دقيقة٢٥فيكون 

  



 

 )٨٣٩(

  برامج قرآنية منوعة: خامساً
  وصف البرنامج  التقديم  األيام  الزمن  البرنامج

  أسبوعياً  د١٠  المكتبة القرآنية
   حلقة٢٥بواقع 

متابعة الكتب الجديدة في      ندوة/إلقاء
التفسير وعلـوم القـرآن     
وأصول التفسير وما يتعلق 

مختـصر  بها مع تعريف    
  .بها

ــصيات  شخـ
  قرآنية

أسبوعياً بواقع    د١٠
  حلقة٢٥

التعريف بأبرز المفسرين     ندوة/إلقاء
ــصحابة   ــد ال ــي عه ف
والتابعين كـابن مـسعود     
وابن عبـاس رضـي اهللا     
عنهم، ومجاهـد وقتـادة     
وغيرهم مع ذكر نمـاذج     

  .  من تفسيراتهم 
ــدة  الوحـــ
ــوعية  الموض

  في القرآن

أسبوعياً بواقع    د١٠
  حلقة٢٥

إبراز الوحدة الموضوعية     ندوة/ ءإلقا
للسور القرآنية مع بيـان     
المناسبات بـين الـسور     

  .وفواتح وقواطع السور
أسبوعياً بواقع    د١٠  أمثال قرآنية

   حلقة٢٥
ــة   ندوة/ إلقاء ــع األمثل ــوف م الوق

القرآنية فـي كتـاب اهللا      
تعالى مع تفسيرها وبيـان   
مدلوالتها واستنباط أهـم    

  .الفوائد منها
 فــي البالغــة

  القرآن
أسبوعياً بواقع    د١٠

  حلقة٢٥
ــاحي    إلقاء ــم المن ــراز أه إب

البالغية في القرآن الكريم    
ــاني  ــق بالمع فيمــا يتعل

  .واأللفاظ



– 

  )٨٤٠(

تــأمالت فــي 
  سورة يوسف

أسبوعياً بواقع    د١٠
   حلقة٢٥

تأمالت في قصة يوسـف       إلقاء
  .عليه السالم 

االنتــــصار 
  للقرآن الكريم

أسبوعياً بواقع    د١٠
  حلقة٢٥

ذكر الشبه المعاصرة مع      قاءإل
الــرد والبيــان بالحجــة 

  .والبرهان
ــي  ــرآة ف الم
القرآن الكريم  

  وعنايته بها

أسبوعياً بواقع    د١٠
  حلقة٢٥

يعنى بإبراز حقوق المرآة      إلقاء
ودفع الـشبهات المثـارة     
حولها من خـالل آيـات      

  .القرآن الكريم
حماية الفكـر   
ــرآن  ــي الق ف

  الكريم

أسبوعياً بواقع    د١٠
  لقةح٢٥

يعنى بإبراز عناية القرآن      إلقاء
الكريم بحماية الفكر مـن     
الغلو والتطـرف ومـن     
اإللحاد والتفريط وذلك من 

  .خالل آيات القرآن الكريم
أسبوعياً بواقع    د ١٠  مجالس التدبر

  حلقة٢٥
الوقوف عند آيات جامعة      مدارسة

للتدبر فيه والنظـر فـي      
معانيها انطالقاً من قولـه     

  ). آياتهليدبروا(تعالى 
ــن   ــالوا ع ق

  القرآن
تذكر فيه أقوال مختـارة       إلقاء  مقاطع مختارة  فواصل 

من الموافقين والمخـالفين    
في وصف القرآن الكريم    

  .وبيان أثره على النفوس
  .هيكلة البرامج: المطلب الثاني

  :بعد عرض البرامج المقترحة، يمكن هيكلة تلك البرامج على النحو التالي، مع مراعاة
 .ة تكرارها كل خمس سنواتصالحي - ١
 .بعض البرامج تكون سنوية، والبعض نصف سنة - ٢
 .لم أعتني كثيراً بتسمية البرنامج بقدر االهتمام بمسماها - ٣



 

 )٨٤١(

  .تتفاوت عدد البرامج من سنة ألخرى وفقاً للزمن وطبيعة البرنامج - ٤
  :برامج السنة األولى

  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج
  تفسير

   مختصر
  د٢٠
اقع وجهـين مـن     بو

المصحف فـي كـل     
  حلقة

  سبعة أيام بواقع
  حلقة٣٥٤

  إلقاء
وقد يقدمه مجموعـة    

  من المشايخ

ــه ٢٠  تفسير متوسط ــع وج د بواق
وربع من المـصحف    

  في كل حلقة

  خمسة أيام في األسبوع
  بواقع

   حلقة٥٢٨ 

  مدارسة/ إلقاء

  أسبوعياً  د١٠  نزول القرآن
  . حلقة٥١بواقع 

  إلقاء

  ندوة/ إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  أصول التفسير
  تجويد التالوة

  )نظري(
  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

  تجويد التالوة
  )تطبيقي(

  مدارسة   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٥

د في األسبوع؛ حيث إن بعض البـرامج نـصف سـنوية،            ٢٦٧: مجموع زمن البرامج  
  . برنامج وفي الثانية برنامج آخروعليه فيكون في  الفترة اإلذاعية األولى 

  :برامج السنة الثانية
  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج

  تفسير
   مختصر

  د٢٠
ــن  ــين م ــع وجه بواق

  المصحف في كل حلقة

ــام   ــبعة أيــ ســ
  حلقة٣٥٤بواقع

  إلقاء
وقد يقدمه مجموعـة    

  من المشايخ
د بواقع وجه وربـع     ٢٠  تفسير متوسط

من المصحف في كـل     
  حلقة

  يام في األسبوعخمسة أ
   حلقة٥٢٨بواقع 

  مدارسة/ إلقاء



– 

  )٨٤٢(

  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  ضبط القرآن
  ندوة/ إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  مناهج المفسرين
  القراءات القرآنية

  )دراية(
  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

الوحدة الموضوعية  
  في القرآن

  ندوة/ إلقاء  ةحلق٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

  .د في األسبوع٢٦٠: مجموع زمن البرامج
  :برامج السنة الثالثة

  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج
  تفسير

   مختصر
ــع  د٢٠ بواق

وجهين مـن   
ــصحف  الم

  في كل حلقة

  سبعة أيام بواقع
  حلقة٣٥٤

  إلقاء
وقد يقدمه مجموعـة    

  من المشايخ

  تفسير
   مطول

ــع ٣٠ د بواق
نص وجـه   

ي كل تقريباً ف
  حلقة

  حلقة١٥٢ بواقع أسبوعياً
  

  مدارسة

  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  النسخ في القرآن
  أسبوعياً بواقع  د١٠  آيات فهمت على غير معناها

  حلقة٢٥
  إلقاء

  إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  البالغة في القرآن
  إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  االنتصار للقرآن الكريم

  مدارسة/ إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  التفسير التربوي االجتماعي
  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً، بواقع   د١٠  آداب تالوة القرآن الكريم

المرأة فـي القـرآن الكـريم       
  وعنايته بها

  إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

  . دقائق في األسبوع٢٠٥: مجموع زمن البرامج



 

 )٨٤٣(

  :عةبرامج السنة الراب
  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج

  تفسير
   مختصر

ــع  د٢٠ بواقـ
وجهــين مــن 
المصحف في   

  كل حلقة

  سبعة أيام بواقع
  حلقة٣٥٤

  إلقاء
وقد يقدمه مجموعـة    

  من المشايخ

  تفسير
   مطول

ــع ٣٠ د بواقـ
ــه  ــص وج ن
تقريباً في كـل    

  حلقة

  أسبوعياً
  بواقع
  حلقة١٥٢

  

  مدارسة

ــع أ  د١٠  معاني القرآن الكريم  ــبوعياً، بواق  ٢٥س
  حلقة

  إلقاء

  إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  إعجاز القرآن الكريم
  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  تأمالت في سورة يوسف
  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  الرسم العثماني للمصحف

لقاء مع متخصص في       حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  التفسير العلمي
  وم التجريبيةالعل

  إلقاء  أسبوعياً  د١٠  حماية الفكر في القرآن الكريم
  .د في األسبوع٢٠٠: مجموع زمن البرامج

  :برامج السنة الخامسة
  طريقة التقديم  األيام  الزمن  البرنامج

  تفسير
  مختصر

  د٢٠
بواقــع وجهــين مــن 
  المصحف في كل حلقة

ــع  ــام بواق ــبعة أي  س
  حلقة٣٥٤

  إلقاء
وقد يقدمه مجموعـة    

  المشايخمن 
  تفسير
  مطول

د بواقع نص وجـه    ٣٠
  تقريباً في كل حلقة

  

  مدارسة  حلقة١٥٢بواقع أسبوعياً



– 

  )٨٤٤(

  أسبوعياً  د١٠  المكتبة القرآنية
   حلقة٢٥بواقع 

  ندوة/إلقاء

  ندوة/إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  شخصيات قرآنية
الوحدة الموضـوعية   

  في القرآن
  دوةن/ إلقاء  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

يمكن تجمع البـرامج    
  الثالثة في ندوة واحدة

ــرآن  ــماء القـ أسـ
  وأوصافه

  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع    د١٠

فـــضائل القـــرآن 
  وخصائصه

  إلقاء   حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠

  مدارسة  حلقة٢٥أسبوعياً بواقع   د١٠  مجالس التدبر
  .د في األسبوع٢٠٠: مجموع زمن البرامج

  



 

 )٨٤٥(

  :الخاتمة
هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على خير البريات وعلى           الحمد  

  :وبعد... آله وصحبه أجمعين
فبعد هذا التطواف بين برامج الدراسات القرآنية المقدمة في إذاعة القرآن، خلـصت       

  :إلى نتائج من أهمهما
ضرورة التعاون بين األقسام األكاديمية في الجامعـات وأسـرة اإلذاعـة فـي       - ١

ستشارة وتقديم األفكار والبرامج المقترحة فالحاجة قائمة، واإلذاعـة تعنـي           اال
 .الجميع

 أهمية العناية بأسماء البرامج ومسمياتها حتى ال تحصل تقاطعات بين البرامج            - ٢
 .على حساب موضوعات ال تقل أهمية عن غيرها

ضرورة بناء خطة برامجية مستقبلية لإلذاعة لخمس سنوات أو ثـالث علـى              - ٣
قل مضمنة لمادة البرامج وأسماء المعدين والمقدمين من قبـل متخصـصين،    األ

 ..مع تحكيمها وإبداء الرأي فيها ليحصل التكامل بين البرامج وتفادياً للتكرار 
 الحاجة لمراعاة جمهور اإلذاعة ومتابعيها وتفاوت مستوياتهم؛ ممـا يـستلزم            - ٤

 .ب على آخرإيجاد برامج تناسب كل المستويات، بحيث ال يطغى جان
 أهمية العناية بآلية تقديم البرامج ،والمراوحة بين اإللقاء والحـوار والنـدوات             - ٥

 .وغيرها
وال أملك في ختام هذا البحث إال أن أشكر اهللا تعالى على توفيقه وتسديده، كمـا أتقـدم                  
بالشكر إلذاعتنا الغراء على جهودهم واجتهادهم، والشكر موصول للقائمين علـى هـذا             

 المميز، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ، وصلى اهللا وسلم على نبينـا                المؤتمر
  .محمد 



– 

  )٨٤٦(

  :المراجع
       دراسة تحليليـة تقويميـة للبـرامج        إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية

المدينـة  (،  سماعيل أحمد محمد النزاري   ، إ هـ١٤١٢ودراسة ميدانية للجمهور في عام      
  ).هـ١٤١٥ طيبة، المنورة، جامعة

 دراسة تطبيقية على إذاعة القرآن الكريم بالريـاض        ساليب التخطيط لإلذاعات الدينية   أ ،
جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية،     : الرياض( النغيمش،    عبدالعزيز  بن أحمد

   ).هـ١٤٠٨
         تقـارير النـدوة   : ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، مجلد ،

  .محمد سعيد الصفار
            نشأة وتطور اإلذاعة في المجتمع السعودي، بدر بن أحمد كريم، دار الكتـاب العربـي

  .هـ١٤٠٦السعودي، 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

 )٨٤٧(

  
  
  

  
  :ملخص البحث

للزواج شأن عظيم فى اإلسالم، وذلك ألنه السبيل الوحيد لقضاء الوطر وإفراغ 
الشهوة، وما يميز الشريعة اإلسالمية عن غيرها من النظم والشرائع أنها جعلت الزواج 
من بين أهم العبادات، وبذلك تخطب الشريعة اإلسالمية بالزواج حدود العادة إلى العبادة 

  . من اهللا رب العالمينوالقربى
كما أنها تناولت بتفصيل كل دقائق الحياة الزوجية، وحذرت من مشكالتها، 

  .ووضعت لها العالجات الناجعة عند وقوعها
ومن ثم كان لزاما على كل مسلم ومسلمة، أوال أن يسعى لتحصيل أجر وثواب 

اج، وتحقق لها الغايات هذه العبادة، ثم التزود بالمعرفة الكافية التى تيسر له امر الزو
  .الخاصة والعامة المنشودة منه

والن أخطر العقود فى الشريعة اإلسالمية عقد الزواج فقد حددت الشريعة 
" الحقوق والواجبات"اإلسالمية فى نصوصها المقدسة فى الكتاب والسنة جملة التكاليف 

  .التى يجب على كل من الرجال والنساء القيام بها حال الزواج
تأمل فيها يجد ان هذه الحقوق والواجبات مرتبطة ببعضها البعض، فحق والم

الزوج واجب على المرأة، والعكس صحيح، وعدم أداء الواجب يترتب عليه بالضرورة 
  .هضم حق الشريك، وهو ما رصد اهللا له عقوبات فى الدنيا واآلخرة

ا اهللا، وعلى ذلك وجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه التكاليف ليفوز برض
  .وتتحقق له السعادة الزوجية واالستقرار، وتجنب غضب اهللا والعذاب فى النار

  الكلمات المفتاحية
 – قانتات – الصالحات – القوامة – الخطبة – العقد – الزوجة – الزوج –الزواج 

  . ملكت أيمانكم– استوصوا بالنساء –حافظات 
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Abstract  
Marriage is an old social system, in which every system and 

civilization has special rules linked to its goals according to the 
culture of each society and every civilization. 

Islamic law is one of the most important systems that regulate 
marriage, and it is linked to lofty goals that achieve happiness for 
people and stability for societies, if these communities are 
committed to individuals and groups with their rules and ethics. 

Marriage to Islam is not just like other systems, it is one of the 
acts of worship in which Muslims and Muslims receive religious 
reward, such as prayer, fasting and all other acts of worship. 

Therefore, every Muslim must know the rules of marriage and 
its ethics in Islamic law, in the Quran and Sunnah before getting 
married. 

This pre-marital knowledge brings happiness and comfort to the 
couple. It also produces a strong and cohesive family that supports 
the community as a whole, producing a good family for all around 
him and all around him. 

The researcher dealt with some of the most important rights and 
obligations of marriage, which every Muslim and Muslim must 
know and training before marriage, to be successful marriage, 
provides the community strong family and good offspring. 
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  المقدمة
الحمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، وال سيما عبد المجتبى، النبى 

والرسول األعظم محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تسلميا كثيرا، األكرم 
  :ورضى اهللا عن صحابته الكرام الطيبين األطهار، وبعد

خلق اهللا الثقلين اإلنس والجن، وكلفهما بعبادته وحده سبحانه وتعالى، وعمارة 
 ليؤدوا مهمة الكون باتباع نظامه، فأوجب عليهم أمور، وحرم عليهم أخرى، وكُل ذلك

  .عبادته بأفضل أداء
وكان الزواج من أهم التكاليف لبقاء النوع فى الكون واستمراره إلى حين وقع 

  .قضاء اهللا بفناء الكون ونصب الميزان لمحاسبة المكلفين على أعمالهم فى الدنيا
وقد جعل سبحانه وتعالى الزواج وسيلة لقضاء شهوة ركبها فى عباده، وسببا 

  .لتقارب بين الناس، بما يحقق لهم جميعا السعادة والسالم والمحبةللتعاون وا
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الذى {: قال الخالق القدير جل شأنه وتقدست أسماؤه

 اءِنسا والًا كَِثيرا ِرجمثَّ ِمنْهبا وهجوا زخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدنَفٍْس و ِمن خَلَقَكُم اتَّقُوا اللَّهو
  .)١(}الذى تَساءلُون ِبِه والَْأرحام ِإن اللَّه كَان علَيكُم رِقيبا 

هو الذى خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة وجعَل ِمنْها زوجها ِليسكُن {: وقال تبارك وتعالى
يفًا فَمرتْ ِبِه فَلَما َأثْقَلَتْ دعوا اللَّه ربهما لَِئن َآتَيتَنَا ِإلَيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حملًا خَِف

الشَّاِكِرين ِمن ا لَنَكُونَناِلح٢(}ص(.  
لكن لم يترك إبليس عدو آدم وذريته هذه النعمة دون أن يفسدها عليهم، فوسوس 

بت بالزواج والعالقة لجماعات من الناس، وأغراهم بمحرمات، وزين لهم شهوات خرج
بين الرجل والمرأة عن إطارها الذى أرداها اهللا، فانقلبت نعمة اهللا على من أطاع إبليس 
نقمة ووباال، وانقلب المؤمنون الذين أطاعوا أمر ربهم وساروا على منهاجه بنعمة من 

  .اهللا وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان اهللا
حكام ونظم، عند كل أمة من األمم وحضارة من ومن األمور البديهية أن للزواج أ

  .الحضارات، وضع قواعده حكماء وعقالء هذه األمم وتوارثوها جيال بعد جيل

                                         
  .١سورة النساء اآلية  )١(
  .١٨٩سورة األعراف اآلية  )٢(



– 

  )٨٥٠(

 من قبل أمة اإلسالم، لكنه لم يجد تنظيما م فى الشرائع السماويةوله أيضا تنظي
  .دقيقا مفصال محكما إال فى الشريعة اإلسالمية

ة كنظام حياة وأداة لتهذيب النفوس، ولم تقف أحكام حيث تناولته الشريعة اإلسالمي
الشريعة اإلسالمية عند الوصايا والتعاليم المتروك أمر تطبيقها واألخذ بها للناس، 

  .يأخذوا منها وقتما شاؤوا وبالقدر الذى يشاؤون فى الوقت الذى يشاؤون
ليم واآلداب بل وضع اإلسالم قواعد صارمة وأحكام نافذة، وحفَّها بجملة من التعا

  .التى تسهل وتؤكد على اتباع تلك األحكام والقواعد
ولما فقه المسلموم فى عصور القوة فى أول هذه األمة هذه التعاليم، والتزموا هذه 

  .الوصايا الربانية، رزقهم اهللا مجتمعا قويا، ودولة دانت لها كل حضارات األرض
تبعوا وساوس شياطين الجن ولما أعرضوا عن هذه األحكام، وتنكبوا الطريق، وا

واإلنس، ضعفت مجتمعاتهم، بقطع أرحامهم، فارتستهم الشهوات والملذات، فتذيلوا 
  .األمم، وأصبحوا عالة على عدوهم

ومن هنا اتفق علماء هذه األمة، وتبعه فى ذلك طالب العلم على أن الحل للعودة 
ا من أدران الثقافات إلى زمن المجد والعزة، إعادة صياغة عقلية المسلم، وتنقيته

الشيطانية، والمادية الفكرية، وإعادة الثقافة اإلسالمية وما فيها أحكام وآداب تسمو 
  .باإلنسان، وتنشر الخير واألمان فى المجتمعات

وبذلك وجب على كل مقبل للزواج أن يعرف ما يجب عليه من التزامات، وحدود 
تفقهوا رزقهم اهللا األمن واالستقرار ما له من حقوق، فإن فعل ذلك رجالهم ونساؤهم، و

  .والسعادة
  :موضوع البحث

وقع اختيار الباحث على موضوع الحقوق والمفاهيم الفقهية الواجبة لكل مقبل على 
الزواج كأحد عوامل الضعف التى أصابت البيت المسلم، واألسرة المسلمة، بغيابها عن 

  .عقول المسلمين، آباء وأمهات، شباب وشابات
لوا بثقافتهم اإلسالمية ثقافات غريبة شيطانية وعادات وأعراف سيئة من فاستبد

مجتمعات إباحية مادية، وسلوكيات مرذولة شائهة، فظهر المجتمع المسلم كأنه مسخا 
  .بين المجتمعات، متحير مذبذب ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء
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  :أهمية البحث
ب فى المعرفة والثقافة تظهر أهمية البحث كصيحة تحذير من االنحدار الرهي

اإلسالمية، والبعد عن اهللا، وتطع روابط هذه األجيال بماضيها المشرق العزيز، 
كمحاولة إلعادة العقلية المسلمة، لدى الشباب والفتيات خاصة إلى جادة الصواب، 
وإعادة لتأهيل عقول األباء واألمهات وإعادة صياغة منظومة الواجبات التى كلفهما اهللا 

  .جاه أبنائهم وبناتهمبها ت
حيث اكتفت األسر المسلمة فى هذا العصر ببناء األجساد، دون بناء العقول 
وتهذيب النفوس، وتركوا مهمة التعليم والتأديب للوسائل التقنية المستحدثة، بما فيها من 
ثقافات خبيثة غرضها مسخ العقول وتحويل البش إلى حيوانات شهوانية مستهلكة لكل 

 .صانع العالم المتقدم المهيم على مقدرات العالمما تنتجه م
كذلك جماعات النشاط، وفى مقدمتهم أصدقاء السوء، الذين تلقوا بدورهم الثقافة 

  .اإلباحية واإللحادية، والفكر المادى من شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت
ية السليمة، ومن ثم وجب أن يتصدى لذلك كُل متأهل، بتعليم الناشئة الثقافة اإلسالم

وتأديبهم على األخالق اإلسالمية القويمة، وتلقينهم ما أوجبه اهللا عليهم من واجبات 
خالصة له، وواجبات فرض عليهم أداءها لمن حولهم بنفس طيبة راضية وبشاشة وجه، 

  .وما منحهم من حقوق وأوصاهم بالترفق بالناس فى طلبها وتحصيلها
ه أصول وقواعد حرضت الشريعة اإلسالمية فاقتضاء الحقوق، وأداء الواجبات ل

  .على تلقينها للمؤمنين بها، وتعطير أخالقهم بشذاها
  :الدراسات السابقة

تعددت مصادر وروافد هذه القضية، حيث تجد أصولها فى مراجع المناهج العلمية 
وطرق التفكير والتعليم والتدريب كوسائل لتعليم وثقيف الناس، و لكن من قبل ذلك نجد 

ل هذه األمور والقضايا فى مصنفات الشريعة اإلسالمية من تفاسير وفقه وأدب أص
وغير ذلك من العلوم وصنوف المؤلفات، وقبل كل ذلك نصوص القرأن والسنة التى 

  .دارت حولها كل هذه التصانيف والتواليف
وعلى قدر تلك الوفرة من المصنفات إال ان الباحث وجد عنتا ومشقة فى إيجاز كل 

الكم غير المتناهى من المصنفات، إذ ان اإليجاز لكل هذه الفوائد على امتداد هذه هذا 
المؤلفات تنوء بحمله آالف الصفحات، فما بالنا ببحث موجز وجيز، يروم كاتبه إلى 



– 
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اإليجاز الشديد غير المخل، بحيث يكون له من بعد رحيله علما ينتفع به، واهللا المستعان 
  .عليه التكالن

  حثمنهج الب
ختصار واإليجاز، تناول هذه القضية من ثالث محاور، أولها رأى الباحث طلبا لال

يسعى من خالله إلى بيان حكم الشارع الحكيم سبحانه وتعالى فى التفقه فى امور 
الزواج وأحكام األسرة، ثم المحورين الثانى والثالث يوجه فيهما الخطاب لكل من 

وجيزة ما يجب على كل منهما التفقه فيه واإللمام الرجل والمرأة، يذكر فيها بعبارات 
به من معارف، ليكون زواجها إسالميا، عبادة تقربهما إلى اهللا، وليست عادة يستون 

  .فيها مع سائر المخلوقات
  خطة البحث

  العلم فريضة: المبحث األول
  .العلوم الواجبة والعلوم الكفائية: المطلب األول
  .جية فريضةالثقافة الزو: المطلب الثانى
  حقوق المرأة واجبات على الرجل: المبحث الثانى
  .الحقوق المعنوية: المطلب األول
  .الحقوق المادية: المطلب الثاني
  حقوق الرجل واجبات على المرأة: المبحث الثالث
  .القوامة ونطاقها: المطلب األول
  .حفظ المرأة لزوجها بالغيب: المطلب الثاني

  حات البحثالكلمات المفتاحية ومصطل
 – األمومة – حقوق الرجل – حقوق المرأة – الثقافة الزوجية – الزواج -العلم 

  . الزوجة الصالحة– الزوج الصالح – اختيار الشريك –األبوة 
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  المبحث األول
  العلم فريضة

للعلم فى اإلسالم مكانة عظيمة، فهو ركن ركين فى كل قوٍل وعمل فى حياة 
  .م له مكانة فى اإلسالم بقدر اتصاله بهالمسلم، وكل من اتصل بالعل

وفى المقابل فإن إهمال العلم معصية كبرى، ويؤدى إلى غضب اهللا سبحانه 
  .وتعالى، إذ أنه ال يمكن أن يؤدى المسلم عبادته ونسكه بصورة صحيحة هللا بدون العلم

وعليه فإن من فرط وأهمل فى طلب العلم سيعبد اهللا على جهالة، فيؤدى ما فرضه 
هللا عليه على غير ما أمر اهللا به، فال يقبله اهللا منه، فإن اهللا ال يقبل من األعمال أو ا

األقوال إال ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، صوابا وفق ما وصفه على لسانه نبيه 
  .صلى اله عليه وآله وسلم

ج ولما كان الزواج من أهم العبادات فى حياة المسلم، وجب على كل مريد للزوا
  .تعلم أحكامه، وما نشأت الخالفات ووقع الشقاق إال بالجهل بأحكام دين اهللا وشريعته

وفى هذا المبحث أتناول قضية مشروعية العلم وأهميته فى اإلسالم، ثم تخصيص 
  :الكالم عن مدى وجوب تعلم احكام الزواج، وذلك فى مطلبين على النحو التالى

  .وم الكفائيةالعلوم الواجبة والعل: المطلب األول
  .الثقافة الزوجية فريضة: المطلب الثانى

  المطلب األول
  العلوم الواجبة والعلوم الكفائية

  مكانة العلم فى اإلسالم وأهميته: أوال
حفلت نصوص الشريعة اإلسالمية بالعلم وأهله، ورغبت فى طلبه، ورفعت مكانة 

اء فى الدنيا واآلخرة، الساعين إلى طلبه، وبيان فضل من يبذله للناس، وفضل العلم
  :ومن ذلك

شَِهد اللَّه َأنَّه ال ِإله ِإالَّ هو والْمالِئكَةُ وُأولُوا الِْعلِْم قاِئماً {: قوله تبارك وتعالى )١(
ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط ال ِإله١(}ِبالِْقس( 

  فضل العلم وشرفه اآلية دليل علىفي هذ: (قال اإلمام القرطبى رحمه اهللا تعالى
العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم اهللا باسمه واسم مالئكته 

                                         
  .١٨سورة آل عمران اآلية  )١(
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وقل رب زدني :" وقال في شرف العلم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم. كما قرن اسم العلماء
فلو كان شي أشرف من العلم ألمر اهللا تعالى نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن » ٢«" علما
ِإن الْعلَماء : [وقال صلى اهللا عليه وسلم.  المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلميسأله

وهذا شرف للعلماء عظيم، ]. الْعلَماء ُأمنَاء اللَِّه علَى خَلِْقِه: [وقال]. ورثَةُ الَْأنِْبياء
  )١ (.)ومحل لهم في الدين خطير

فمن هم أولو العلم الذين قرن اسمهم باسم (: وقال اإلمام أبو زهرة رحمه اهللا تعالى
المالئكة بل بلفظ الجاللة، ووضعت شهادتهم مع شهادته سبحانه، وشهادة مالئكته 

  .األطهار؛ هذا سؤال يتردد في نفس كل قارئ يتلو كتاب اهللا العظيم
ِإنَّما {: إنهم الذين وصفهم اهللا سبحانه وتعالى في قوله: ونقول في اإلجابة عنه

وهم الذين وصفهم اهللا تعالى بالتفويض واإلخالص في } شَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءيخْ
والراِسخُون ِفي الِْعلْم يقُولُون آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإلَّا ُأولوا {: قوله

  .}اَأللْباِب
ص في طلب الحقيقة، والصدق في ولذا نرى أن أول وصف من أوصافهم اإلخال

ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون كَبر مقْتًا ِعند اللَِّه َأن {: القول والعمل، فال يقال لهم مثال
لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م{.  

أي الذين } وُأولُو الِْعلِْم{: وقد أشار سبحانه إلى وصف آخر من أوصافهم فقال
وه، واتجهوا إلى المعاني الروحية، ولم يخلطوا بالمعاني العلمية صاحبوا العلم ولزم

  .الرغائب المادية، ولم يجعلوا العلم مطية لألهواء والمآرب المادية
فهاتان صفتان الزمتان أو هما خاصتان من خواص العلماء، وهما اإلخالص، 

  .ع الذاتية اآلثمةواالنصراف التام لطلب الحقائق العلمية بأال يجعل العلم طريقا للمناف
 في العلماء الذين كانت فيهم - صلى اهللا عليه وسلم -ولقد قال رسول اهللا محمد 

العلماء ورثة األنبياء، : [وقال فيهم] العلماء أمناء اهللا على خلقه: [هاتان الخاصتان
 )٢(])يحبهم أهل السماء، وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا

                                         
إبراهيم أطفيش، _أحمد البردوني/ ى، تحقيقتفسير القرطب:  القرطبى، أبوعبد اهللا محمد بن أحمد بن أبى بكر)١(

  .٤١ ص ٤م، ج ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، -دار الكتب المصرية 
مصر، بدون _ القاهرة–زهرة التفاسير، دار الفكر العربى :  أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد)٢(

  . وما بعدها١١٤٦ ص ٣طبعة، بدون تاريخ، ج 



 

 )٨٥٥(

 يستَِوي الَِّذين يعلَمون والَِّذين ال يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر قُْل هْل{: قال عز وجل )٢(
 )١(}ُأولُوا الَْألْباِب

وأراد بالذين : (للزمخشرى فى تفسير هذه اآلية كالم لطيف، قال رحمه اهللا )٣(
وفيه ازدراء . العاملين من علماء الديانة، كأنه جعل من ال يعمل غير عالم: يعلمون
الذين يقتنون العلوم، ثم ال يقنتون، ويفتنون فيها، ثم يفتنون بالدنيا، فهم عند اهللا عظيم ب

كما ال : جهلة، حيث جعل القانتين هم العلماء، ويجوز أن يرد على سبيل التشبيه، أي
  )٢(.)يستوي العالمون والجاهلون، كذلك ال يستوي القانتون والعاصون

للنجاة، واإليمان كما هو معلوم ما وهذا واضح فى أن مجرد العلم ال يكفى 
وقر فى القلب بالعلم وصدقه العمل، فإن ثمرة العلم العمل، فهذا فيمن حص علما 

  ولم يعمل به، فكيف الحال بمن أعرض عن العلم واتبع هواه؟
أما السنة النبوية فقد جاء فرض العلم وإيجابه بصريح العبارة، ومن ذلك ما  )٤(

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حفص بن سليمان، حدثنا : (رواه ابن ماجه وغيره، قال
 صلى -قال رسول اهللا : كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، قال

طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد : [اهللا عليه وسلم
 .)٣ (])الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب

داللة فى أن العلم فريضة، ومن ثم فإن اإلعراض عنه، إنما واألمر هنا واضح ال
هو إعراض عن عبادة من العبادات، وغيابه عن العمل مفسد له ال محالة، كما تقدم 

  .ذكره
: ومن سنة النبى صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضا ما رواه الترمذى وغيره، قال )٥(

حدثنا أبو بكر بن :  عامر قالأخبرنا األسود بن: حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن قال(
: عياش، عن األعمش، عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج، عن أبي برزة األسلمي، قال

                                         
  .٩الزمر اآلية سورة  )١(
لبنان، الطبعة الثالثة، _ بيروت– الزمخشرى، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، دار الكتاب العربى )٢(

  .١١٧ ص ٤هـ، ج ١٤٠٧
شعيب األرنؤوط وآخرين، دار /  سنن ابن ماجه، تحقيق: ابن ماجه القزوينى، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد )٣(

حديث : قال المحققون. ٢٢٤ حديث رقم ١٥١ ص ١ م، ج ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ولى، الرسالة العالمية، الطبعة األ
  .حسن بطرقه وشواهده



– 

  )٨٥٦(

لَا تَزوُل قَدما عبٍد يوم الِقيامِة حتَّى يسَأَل عن : [قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وعن ماِلِه ِمن َأين اكْتَسبه وِفيم َأنْفَقَه، وعن عمِرِه ِفيما َأفْنَاه، وعن ِعلِْمِه ِفيم فَعَل

لَاهَأب ِمِه ِفيم١ (] )ِجس( 
لو لم يكن ثمة نص فى القرآن وال فى السنة غير هذا النص لكفى به دليال مبينا 

 .على فرضية العلم والتعلم
بالصريح والكنائى من وفيما تقدم الكفاية، فإن االستدالل على مكانة العلم ووجوبه 

  .النصوص ال تتسع له مساحة هذا البحث الموجز
هل تعلم كافة العلوم واجبة، أم هناك تمييز بين العلوم : والسؤال الذى يطرح نفسه

  فيما يجب تعلمه ؟
أن أهل العلم وبالتأمل فى نصوص الشريعة الغراء ذهبوا إلى أن تعلم : والجواب

دهما واجبا عينيا يجب على اإلنسان األخذ منه العلوم والمعارف على قسمين، أح
والمعرفة بقدر ما ينبغى عليه آداؤه من واجبات، وهو ما التعبير عنه بالقاعدة الفقهية 

  ".ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"المشهورة، 
والذى ينبغي أن يقطع به : (وفى ذلك يقول حجة اإلسالم الغزالى رحمه اهللا

فيه ما سنذكره وهو أن العلم كما قدمناه في خطبة الكتاب ينقسم المحصل وال يستريب 
  .إلى علم معاملة وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم إال علم المعاملة

والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثالثة اعتقاد وفعل وترك، فإذا بلغ 
فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة الرجل العاقل باالحتالم أو السن ضحوة نهار مثالً 

وفهم معناهما وهو قول ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا وليس يجب عليه أن يحصل 
كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير األدلة بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزماً 
من غير اختالج ريب واضطراب نفس وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير 
بحث وال برهان إذ اكتفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجالف العرب بالتصديق 

  .واإلقرار من غير تعلم دليل

                                         
أحمد محمد شاكر وآخرين، مكتبة ومطبعة / سنن الترمذى، تحقيق: بن عيسى بن سورةمحمد  الترمذى، )١(

. ٢٤١٧قم  حديث ر٦١٢ ص ٤م، ج ١٩٧٥/هـ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانية، _مصطفى البابى الحلبى، القاهرة
  .حديث حسن صحيح: قال الشيخ أحمد شاكر



 

 )٨٥٧(

فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذى هو فرض عين عليه في 
الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت بدليل أنه لو مات 

ك مات مطيعاً هللا عز وجل غير عاص له وإنما يجب غير ذلك بعوارض عقيب ذل
تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصور االنفكاك وتلك العوارض 

  إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في االعتقاد
أما الفعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدخول وقت 

لم الطهارة والصالة فإن كان صحيحاً وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الظهر تع
الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم فال 

  يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت
 العمل فال يجب ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذى هو شرط العمل بعد وجوب

قبل الزوال وهكذا في بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم 
الصوم وهو أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس وأن الواجب فيه النية واإلمساك 
عن األكل والشرب والوقاع وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهالل أو شاهدين فإن تجدد له 

د بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة ولكن ال يلزمه في مال أو كان له مال عن
  )١ ()الحال إنما يلزمه عند

إن : (وقيل فى بيان ما يجب تعلمه واالنشغال به على سبيل الوجوب العينى
المقصود بالفريضة من العلم ما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة فال بد للسلم أن 

  .يام والزكاة والحج بشكل صحيحيتعلم كيفية أداء الصالة والص
وكذا يجب على من اشتغل بعمل من األعمال أن يتعلم األمور األساسية التي ال 

  .يصح العمل بدونها
فعلى التاجر المسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء وما يتعلق بالربا حتى يتجنبه 

  )٢ ()ونحو ذلك من األحكام

                                         
لبنان، بدون طبعة، األولى، _إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت:  الغزالى، أبو حامد محمد بن محمد)١(

  . وما بعدها١٣ ص ١م، ج ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦
 الطيب للطباعة والنشر، الطبعة فقه التاجر المسلم،  المكتبة العلمية ودار:  عفانة، حسام الدين بن موسى محمد)٢(

  .٩م، ص ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦األولى، 



– 

  )٨٥٨(

يجوز أن يخلو من العلم به المجتمع المسلم، أما القسم اآلخر فهو الكفائى الذى ال 
إعلم أن : (لكنه ال ينبغى على الكافة تعلمه واإللمام به، وفى ذلك يقول اإلمام الغزالى

الفرض ال يتميز عن غيره إال بذكر أقسام العلوم والعلوم باإلضافة إلى الغرض الذي 
ستفيد من األنبياء نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية وأعني بالشرعية ما ا

صلوات اهللا عليهم وسالمه وال يرشد العقل إليه مثل الحساب وال التجربة مثل الطب 
  .وال السماع مثل اللغة

فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما 
قسم إلى هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ين

  .ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة
أما فرض الكفاية فهو علم ال يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء األبدان وكالحساب فإنه ضروري في المعامالت وقسمة 

م بها حرج الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هي العلوم التي لو خال البلد عمن يقو
  .أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن اآلخرين

فال يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول 
الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفالحة والحياكة والسياسة بل الحجامة 

وا بتعريضهم أنفسهم والخياطة فإنه لو خال البلد من الحجام تسارع الهالك إليهم وحرج
للهالك فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد األسباب لتعاطيه فال 

  .يجوز التعرض للهالك بإهماله
وأما ما يعد فضيلة ال فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك 

  )١ ()ليهمما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إ
  المطلب الثانى

  الثقافة الزوجية فريضة
تستمد الثقافة الزوجية وجوبها من مكانة هذه العبادة العظيمة فى اإلسالم والحاجة 

  .اإلنسانية الضرورية
وعلى الرغم من أن االختالف قد وقع بين العلماء فى مدى وجوب الزواج، ومن 

ل العلم األن ما قاله الحافظ ابن أجمع ما قيل فى مشروعية الزواج، وهو ما عليه أه
                                         

  .، مرجع سابق١٦ ص ١إحياء علوم الدين، ج :  الغزالى)١(



 

 )٨٥٩(

قسم بعض الفقهاء : قال بن دقيق العيد: (حجر العسقالنى فى الفتح، قال رحمه اهللا
النكاح إلى األحكام الخمسة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح 

فالوجوب : وتعذر التسري وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري، قال
  .ق من ال ينكف عن الزنا إال به كما تقدمفي ح

والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء واإلنفاق مع عدم قدرته عليه : قال
  .وتوقانه إليه

والكراهة في حق مثل هذا حيث ال إضرار بالزوجة فإن انقطع بذلك عن شيء من 
راهة فيما إذا كان الك: أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة، وقيل

  .ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج
واالستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة وإعفاف نفس 

واإلباحة فيما انتفت الدواعي والموانع ومنهم من استمر . وتحصين فرج ونحو ذلك
  .هبدعوى االستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب في

قال عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء 
شهوة لقوله صلى اهللا عليه وسلم فإني مكاثر بكم ولظواهر الحض على النكاح واألمر 

  .به وكذا في حق من له رغبة في نوع من االستمتاع بالنساء غير الوطء
الستمتاع فهذا مباح في حقه إذا فأما من ال ينسل وال أرب له في النساء وال في ا

علمت المرأة بذلك ورضيت، وقد يقال إنه مندوب أيضا لعموم قوله ال رهبانية في 
  .اإلسالم

من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب : وقال الغزالي في اإلحياء
د ويعمل في حقه التزويج، ومن ال فالترك له أفضل ومن تعارض األمر في حقه فليجته

  .بالراجح
األحاديث الواردة في ذلك كثيرة فأما حديث فإني مكاثر بكم فصح من حديث : قلت

أنس بلفظ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة أخرجه بن حبان، وذكره 
الشافعي بالغا عن بن عمر بلفظ تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم األمم، وللبيهقي من 

مامة تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم وال تكونوا كرهبانية النصارى، وورد حديث أبي أ
فإني مكاثر بكم أيضا من حديث الصنابحي وبن األعسر ومعقل بن يسار وسهل بن 

  .حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم



– 

  )٨٦٠(

كن في حديث سعد بن أبي وأما حديث ال رهبانية في اإلسالم فلم أره بهذا اللفظ ل
  .وقاص عند الطبراني إن اهللا أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة

وعن بن عباس رفعه ال صرورة في اإلسالم أخرجه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم وفي الباب حديث النهي عن التبتل وسيأتي في باب مفرد وحديث من كان 

البيهقي من حديث بن أبي نجيح وجزم بأنه موسرا فلم ينكح فليس منا أخرجه الدارمي و
مرسل وقد أورده البغوي في معجم الصحابة، وحديث طاوس قال عمر بن الخطاب 

  .ألبي الزوائد إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور أخرجه بن أبي شيبة وغيره
وقد تقدم في الباب األول اإلشارة إلى حديث عائشة النكاح سنتي فمن رغب عن 

س مني وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه من رزقه اهللا امرأة صالحة فقد سنتي فلي
  .أعانه على شطر دينه فليتق اهللا في الشطر الثانى

وهذه األحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل 
م به المقصود من الترغيب في التزويج أصال لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقد

  )١ ()واهللا أعلم
أن العبرة (بالتأمل فيما ذكره الحافظ ابن حجر، وبتطبيق القاعدة الفهقية المشهورة 

يمكن القول أن الزواج واجب عند الخلو من ) بالغالب الشائع وليست بالقليل النادر
الموانع وهو األغلب على البشر، وعليه يكون العلم بأحكامه واجب، لما تقدم ذكره مما 

  .ما ال يتم الواجب إال به فهو واجبأهل العلم من أن قرره 
ويثور التساؤل عن تلك المعارف الشرعية الواجب على كل راغب فى الزواج من 
الرجال والنساء على السواء تعلمها وتحصيلها، لتحقيق الغايات من الزواج التى جاءت 

  بها الشريعة اإلسالمية؟
سلم ومسلمة راغب ومقبل على الزواج تنقسم األحكام الواجب تعلمها على كل م

  :إلى قسمين
  .ما تتعلق بالحقوق المعنوية: أحدهما
  .ما تتعلق بالحقوق المادية المالية: واآلخر

                                         
محمد فؤاد / فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  العسقالنى، أحمد بن علي بن حجر)١(

عبد العزيز بن عبد /  محب الدين الخطيب، عليه تعليقات:عبد الباقي،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  . وما بعدها١١٠ ص ٩هـ، ج ١٣٧لبنان، سنة _اهللا بن باز، دار المعرفة، بيروت



 

 )٨٦١(

وتبرز هنا مجموعات من المعارف الواجبة تحت كل منهما، وال سيما الحقوق 
  .حياة الزوجيةأحكام قبل العقد، أحكام بعد العقد وقبل الدخول، أحكام ال: المادية، وهى

  أحكام ما قبل العقد: أوال
تنقسم أحكام ما قبل العقد إلى واجبة ومستحبة، أما الواجبة فهى تتعلق بمن يجوز 
الزواج منه، حيث يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة المحرمات من النساء، فال يقبل 

 لها الرجل على الزواج ممن تحرم عليه من النساء، وال تقبل المرأة من ال يجوز
  .الزواج منه

أما المستحب فهى اسس االختيار، وقولى بالندب هنا ألن الزواج لم يجب بعد على 
  .أٍى منهما، فقد يقبل أى منهما على الزواج وقد يؤجل أو يترك األمر لعارض نزل به

أما فيما يتعلق باألحكام المالية والمادية، فإنه يكفى ان يعرف كل منهما انها فترة 
 يجب فيها شيء من المال على أى منهما، ومن بذل منهما لصاحبه ماال فإنه اختبار، ال

على سبيل التبرع والهبة، يفعله طلبا لمزيد من التقرب من اآلخر رجاء إتمام الخطبة 
  .واالنتقال إلى مرحلة العقد

  أحكام ما بعد العقد وقبل الدخول: ثانيا
لمادية المالية، وتتمثل فيما يجب باالنتقال إلى مرحلة العقد تظهر طائفة الحقوق ا

على الزوج من إعداد مسكن الزوجية وبذل الصداق للمرأة، واستحقاقها النصف منه 
أما الحقوق المادية المتعلقة . حال الطالق قبل الدخول، وكمال استحقاقه بالدخول

بالشهوة الجنسية فهى لم تصبح مباحة بعد، لوجوب اإلشهار بالزفاف على األرجح من 
  .قوال أهل العلمأ

  .أما ما يتعلق بالحقوق بعد الدخول فهى موضوع المبحثين التاليين



– 

  )٨٦٢(

  المبحث الثانى
  حقوق المرأة واجبات على الرجل

رأيت البدء ببيان حقوق النساء، لكونها آخر وصية من وصايا النبى صلى اهللا عليه 
المسانيد، قال وآله وسلم، لما رواه الحاكم فى المستدرك وغيره من أصحاب السن و

حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا : (الحاكم
: النفيلي، ثنا زهير، وغيره، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

] الصلَاةَ الصلَاةَ: [كان آخر وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين حضره الموت
رِن، متَي]انُكُمملَكَتْ َأيا ممو [انُها ِلسِبه ِفيضا يمِرِه ودا ِفي صِبه ِغرغَراَل يا زم١ ()و(  

ولما كان ذلك وبحكم أن الباحث رجل، رأيت بالبدء بما أوجبه اهللا على وعلى كل 
 أولى، من رجٍل مسلم، فإن األصل فى حقوق العبيد المشاحة، واالنشغال بما فرض اهللا

تحصيل ما أباحه اهللا لإلنسان، ومما أوجبه له على غيره، فإن عفو اإلنسان عما له 
قربى هللا، أم التقصير فيما أوجبه اهللا للناس معصية جالبة لغضب الرب سبحانه وتعالى، 
وقضاء حقوق البشر واقع ال محالة، إما فى الدنيا، وإما فى اآلخرة وهو أشد وأقسى، 

لسالمة من حقوق الناس، أما حقوقه فهو المستعان وحده على أدائها، وهذا ما نسأل اهللا ا
  .ذكره سبحانه وتعالى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين

  :وعلى هذا أتناول قضية هذا المبحث فى مطلبين كما يلى
  .الحقوق المعنوية: المطلب األول
  .الحقوق المادية: المطلب الثاني

  المطلب األول
  نويةالحقوق المع

وِمن َآياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها {: قال اهللا عز وجل
ونتَفَكَّرٍم ياٍت ِلقَولََآي ِفي ذَِلك ةً ِإنمحرةً ودوم نَكُميَل بعج٢(}و(  

                                         
المستدرك على الصحيحين، :  الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم)١(

م، حديث ١٩٩٠/هـ١٤١١لبنان، الطبعة األولى، _ الكتب العلمية، بيروتمصطفى عبد القادر عطا، دار/ تحقيق
  .٥٩ ص ٣ ج ٤٣٨٨رقم 

  .٢١سورة الروم اآلية  )٢(



 

 )٨٦٣(

دة والرحمة فهما يتوادان أي جعل بين الزوجين المو: (قال فى تفسير هذه اآلية
ويتراحمان من غير سابقة معرفة وال قرابة وال سبب يوجب التعاطف وما شيء أحب 
إلى أحدهما من اآلخر من غير تراحم بينهما إال الزوجان ِإن ِفي ذِلك لَآياٍت ِلقَوٍم 

  )١ ()يتَفَكَّرون أي في عظمة اهللا وقدرته
بنا فيها أمر الزواج، نجد أنها أظهرت المعانى عندما نتأمل فى اآليات التى ذكر ر

اإلنسانية المعنوية، ولم تلفت إلى الشهوة المادية، وحتى عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى 
قضاء الوطر كأحد مظاهر الزواج والدوافع إليه أشار إليه إشارة رمزية بالكناية دون 

  .تصريح
م لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ُأِحلَّ لَكُ{: ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى

 نْكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُمَأنْفُس تَخْتَانُون كُنْتُم َأنَّكُم اللَّه ِلمع نلَه اسِلب َأنْتُمو لَكُم اسِلب
لَكُم اللَّه ا كَتَبتَغُوا مابو نوهاِشرب ٢(}فَالَْآن(  

أهو الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة وجعَل ِمنْها زوجها ِليسكُن {: وقال ربنا عز وجل
ِإلَيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حملًا خَِفيفًا فَمرتْ ِبِه فَلَما َأثْقَلَتْ دعوا اللَّه ربهما لَِئن َآتَيتَنَا 

  )٣(} لَنَكُونَن ِمن الشَّاِكِرين صاِلحا
وهكذا ركزت الشريعة فى نصوصها على الجوانب المعنوية الروحية، وأشارت 

  .فى أعلى صور التعبير المهذب إلى الشهوة المادية
ومن ذلك نعلم أن جوهر الزواج فى الشريعة اإلسالمية هو السلوك الذى يسعى 

ا ليوفر لها ظروفا أفضل ألداء مهمتها فى إلى ترقية النفس البشرية وقضاء حاجاته
  .الحياة الدنيا

والحقيقة أن حقوق المراة المعنوية، هى فى الوقت نفسه حقوقا للرجل، ولكن لما 
كان طبع الرجل أميل إلى الماديات والشهوة، وكانت العاطفة هى المسيطرة على 

 كان الخطاب موجها إليه المرأة، كما أن شدة طبع الرجل تقوده دائما إلى العنف والشدة،
  .ببتنبيهه إلى هذه األمور المعنوية التى قد يغفل عنها فى شدة انهماكه فى أعماله

                                         
/ لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح:  الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي)١(

  .٣٩٠ ص ٣هـ، ج ١٤١٥طبعة األولى، لبنان، ال_محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت
  .١٨٧سورة البقرة اآلية  )٢(
  .١٨٩سورة األعراف اآلية  )٣(



– 

  )٨٦٤(

وجاءت اإلشارة إلى الحقوق المعنوية للمرأة بألفاظ عامة تارة، وبألفاظ خاصة تارة 
  .أخرى

فأم العموم فأشهره ما سبق ذكره من أن آخر وصاياه صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .يصاء بالنساء الصالة الصالة وما مملكت أيمانكماإل

: أما ما جاء محددا فمنه ما رواه أبو داود وغيره نحوه، قال أبو داود رحمه اهللا
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية (

أن : [نا عليه؟ قاليا رسول اهللا، ما حق زوجة أحد: قلت: القشيرى عن أبيه، قال
 وال تضرب الوجه، وال -  أو اكتسبتَ - تُطعمها إذا طَِعمتَ، وتكسوها إذا اكتَسيتَ 

  )١ ()قبحك اهللا : وال تقبح أن تقول: " قال أبو داود] تُقبح، وال تَهجر إال في البيت
هر التأكيد أما الطعام والكسوة فهى من الحقوق المادية المالية اآلتى بيانها، ويظ

على الرحمة والمودة وهما جوهر العالقة الزوجية فى نص الكاب العزيز، بتحريم 
ضرب الوجه، وكذلك اإلهانة، وإيذاء المشاعر بعدم وصالها وهجرها، بأى شكل من 

  .أشكال الهجر إال لنشوز منها وبقدر الضرورة
 وليسد أدل ويؤكد على الحقوق المعنوية، وال سيما فى اإلعفاف وقضاء الوطر،

ِنساُؤكُم {: على ذلك من أمر الشارع الحكيم بالتقديم للنفس والتلطف، قال تبارك وتعالى
 القُوهم وا َأنَّكُملَماعو اتَّقُوا اللَّهو وا ألنْفُِسكُممقَدو َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرفَْأتُوا ح ثٌ لَكُمرح

 ْؤِمِنينشِِّر الْمب٢(}و(  
 حرم الشارع على لسان نبيه ضرب النساء وإيذائهن، ومن ذلك ما رواه ولهذا

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد : (البخارى بقوله
الَ يجِلد َأحدكُم امرَأتَه جلْد العبِد، ثُم : [اهللا بن زمعة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  )٣ (] ) ِفي آِخِر اليوِميجاِمعها

                                         
محمد محيي الدين عبد الحميد، / سنن أبي داود، تحقيق:  أبو داود السجستانى، سليمان بن األشعث بن إسحاق)١(

  .حسن صحيح: قال األلبانى. ٢٤٤ ص ٢ ج ٢١٤٢لبنان، حديث رقم _المكتبة العصرية، بيروت
  .٢٢٣سورة البقرة اآلية  )٢(
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  البخارى، محمد ابن اسماعيل)٣(

مصورة عن السلطانية (محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة / ، تحقيق"صحيح البخارى"وسننه وأيامه 
  .٣٢ ص ٧ ج ٥٢٠٤هـ، حديث رقم ١٤٢٢، الطبعة األولى، )د الباقيبإضافة ترقيم محمد فؤاد عب



 

 )٨٦٥(

وهنا يحذر رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يحذر من الوقوع فى متناقضين من 
السلوك، ألثرهما على نفس المرأة، وهو ما سيعود حتما أثره السيئ على الرجل 
بنفورها منه، وهو من أشد موانع قضاء الوطر وتحصيل الشهوة، ومن ثم ال يحدث 

  .عااإلعفاف المطلوب شر
وبالجملة نجد أن اهللا قد جمع للنساء كل الخير للسناء وحقوقهن المعنوية فى قوله 

  )١(}وعاِشروهن ِبالْمعروِف{: تعالى
وعاشروهن بالمعروف أي : (ومن أجمل ما قيل فى تفسيرها، قول صاحب المنار

يجب عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم بأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم 
لهن بالمعروف الذي تعرفه ، وتألفه طباعهن ، وال يستنكر شرعا ، وال عرفا ، وال 

لقول ، أو الفعل ، وكثرة عبوس الوجه ، مروءة ، فالتضييق في النفقة ، واإليذاء با
وتقطيبه عند اللقاء كل ذلك ينافي العشرة بالمعروف ، وفي المعاشرة معنى المشاركة 
والمساواة ، أي عاشروهن بالمعروف وليعاشرنكم كذلك ، وروي عن بعض السلف أنه 

 ، والغرض يدخل في ذلك أن يتزين الرجل للمرأة بما يليق به من الزينة ألنها تتزين له
   )٢ ()أن يكون كل منهما مدعاة سرور اآلخر ، وسبب هنائه في معيشته

وقد بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تركيب وأصل خلقة المرأة، ومن ذلك 
أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي : (ما رواه الحاكم فى مستدركه

م، عن عوف، عن أبي رجاء، عن سمرة بن ببغداد، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو عاص
َألَا ِإن الْمرَأةَ خُِلقَتْ : [جندب رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  )٣ ()ثالث مرات] ِمن ِضلٍَع وَأنَّك ِإن تُِرد ِإقَامتَها تَكِْسرها فَداِرها تَِعشْ ِبها

                                         
  .٢٢٣سورة البقرة اآلية  )١(
 ص ٤م، ج ١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : رضا، محمد رشيد )٢(

  . وما بعدها٣٧٣
على شرط : قال الذهبى. ، مرجع سابق١٩٢ ص ٤ ج ٧٣٣٣المستدرك على الصحيحين، حديث رقم :  الحاكم)٣(

  .البخاري ومسلم



– 

  )٨٦٦(

  المطلب الثاني
  الحقوق المادية

والْواِلداتُ يرِضعن َأولَادهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن {: ل رب العالمين سبحانه وتعالىقا
َأراد َأن يِتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتُهن ِبالْمعروِف لَا تُكَلَّفُ نَفْس ِإلَّا 

 ارا لَا تُضهعسا وادَأر فَِإن اِرِث ِمثُْل ذَِلكلَى الْوعلَِدِه وِبو لَه لُودولَا ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو
 كُملَادوا َأوِضعتَرتَس َأن تُمدَأر ِإنا وِهملَيع نَاحٍر فَلَا جتَشَاوا وماٍض ِمنْهتَر نالًا عِفص

سلَّمتُم ما َآتَيتُم ِبالْمعروِف واتَّقُوا اللَّه واعلَموا َأن اللَّه ِبما تَعملُون فَلَا جنَاح علَيكُم ِإذَا 
ِصير١(}ب(  

َأسِكنُوهن ِمن حيثُ سكَنْتُم ِمن وجِدكُم ولَا {: وقال جل شأنه وتقدست أسماؤه
ن ُأولَاِت حمٍل فََأنِْفقُوا علَيِهن حتَّى يضعن حملَهن تُضاروهن ِلتُضيقُوا علَيِهن وِإن كُ

 لَه ِضعتُرفَس تُمراستَع ِإنوٍف ورعِبم نَكُميوا بْأتَِمرو نهورُأج نفََآتُوه لَكُم نعضَأر فَِإن
ِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِْفقْ ِمما َآتَاه اللَّه لَا ِلينِْفقْ ذُو سعٍة ِمن سعِتِه ومن قُ) ٦(ُأخْرى 

  )٢(})٧(يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا ما َآتَاها سيجعُل اللَّه بعد عسٍر يسرا 
حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز : (وروى أبو داود وغيره، قال

يا رسول اهللا، نساؤنا ما نأتي منهن وما : قلت: ي، قالبن حكيم، حدثني أبي، عن جد
اْئِت حرثَك َأنَّى ِشْئتَ، وَأطِْعمها ِإذَا طَِعمتَ، واكْسها ِإذَا اكْتَسيتَ، ولَا تُقَبِح : [نذر، قال

ِربلَا تَضو ،هج٣ (])الْو(  
 الحياة الزوجية يظهر من تلك النصوص وغيرها أن الحقوق المادية للزوجة أثناء

إطعام الزوجة من خبز وأدم، وما : تتمثل فى النفقة، والنفقة الزوجية ثالثة أنواع، هى
يلزم لهما من عجن وطبخ وشرب، كسوة الزوجة، إسكانها، وفي كل هذه األمور 

  .)٤(تفصيل المذاهب 

                                         
  .٢٣٣سورة البقرة اآلية  )١(
  .٧، ٦سورة الطالق اآليتان  )٢(
  .حسن صحيح، مرجع سابق: قال األلبانى. ٢٤٥ ص ٢ ج ٢١٤٣سنن أبي داود، حديث رقم :  أبو داود)٣(
لبنان، _، دار الكتب العلمية، بيروتالفقه على المذاهب األربعة: الجزيرى، عبد الرحمن بن محمد عوض )٤(

  . وما بعدها٤٨٦ ص ٤م، ج ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية، 



 

 )٨٦٧(

جديد هذه هى المبادئ األساسية للحقوق المادية للزوجة فى العالقة الزوجية، لكن ال
الذى جاءت به الشريعة اإلسالمية ولم يعرفه العرب وال أغلب حضارات الدنيا قبل 

  .االستقالل المالى للمرأة، وتساويها بالرجل فى ذلك اإلطاراإلسالم هو 
  المرأة مستقة الذمة المالية فى اإلسالم*

جاءت الشريعة اإلسالمية لتقرر حق النساء فى اكتساب األموال وكذلك الحق فى 
اإلنفاق بالمساواة مع الرجل، وال يقيدها فى ذلك إال ما يقيد الرجل فى أسلوب الكسب 
واإلنفاق، فلها كامل الحرية فى االكتساب واإلنفاق فى حدود ما شرعه اهللا، وهو ما 

  .ينطبق على الرجل أيضا وبنفس القدر
 فى نظام مع مراعاة أن التكاليف المالية فى مال الرجل أكثرمن المرأة بكثير جدا
  .الشريعة اإلسالمية، وهذا أحد أهم عناصر قوامة الرجل على المراة فى اإلسالم

والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، وأستدل منها بما ورد فى 
  .قضية من أهم القضايا التى أنصفت فيها الشريعة اإلسالمية المرأة وهى قضية الميراث

ى تقسيم التركة وبيان األنصبة فى كتاب اهللا، ذكر فقبل بيان قواعد الشريعة ف
سبحانه وتعالى القاعدة العظمى الولية التى أثبتت وقررت المساواة بين الرجل والنساء 

  .فى الحق فى التركة
ِللرجاِل نَِصيب ِمما تَرك الْواِلداِن والَْأقْربون وِللنِّساِء نَِصيب {: قال تبارك وتعالى

اِمموضفْرا منَِصيب كَثُر َأو ا قَلَّ ِمنْهِمم ونبالَْأقْراِن واِلدالْو ك١(}ا تَر(  
: يعني بذلك تعالى ذكره: (قال شيخ المفسرين اإلمام الطبرى رحمه اهللا تعالى

للذكور من أوالد الرجل الميت حصة من ميراثه، ولإلناث منهم حصة منه، من قليل ما 
  . وكثيره، حصة مفروضة، واجبةٌ معلومة مؤقتةخلَّف بعده

وذكر أن هذه اآلية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون 
  )٢ ()اإلناث

                                         
  .٧سورة النساء اآلية  )١(
، "تفسير الطبرى"جامع البيان في تأويل القرآن : الطبرى، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي )٢(

  .٥٩٧ ص ٧م، ج٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠ة األولى، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبع/ تحقيق



– 

  )٨٦٨(

كان المشركون يجعلون المال : قال سعيد بن جبير وقتادة: (قال ابن كثير رحمه
ِللرجاِل نَِصيب ِمما {: هللاللرجال الكبار، وال يورثون النساء وال األطفال شيئا، فأنزل ا

 َأو ا قَلَّ ِمنْهِمم ونباألقْراِن واِلدالْو كا تَرِمم اِء نَِصيبِللنِّسو ونباألقْراِن واِلدالْو كتَر
الجميع فيه سواء في حكم اهللا تعالى، يستوون في أصل : أى} كَثُر نَِصيبا مفْروضا

توا بحسب ما فرض اهللا تعالى لكل منهم، بما يدلي به إلى الميت من الوراثة وإن تفاو
  )١ ()قرابة، أو زوجية، أو والء

ويتأكد ذلك المعنى باستقاللية ذمة المرأة فى ماله، بما حرمه اهللا من أخذ أموال 
النساء إال برضا منهن، واشتد التحريم والنكير على من يفعل ذلك بأى صورة من 

ر ذلك فى تحريم التضييق عليهن للتنازل عن المال مقابل الخالص صور اإلكراه، وظه
  )٢(}ولَا يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا{: من حياة زوجية بائسة، فقال تعالى

بعد أن فرض اهللا سبحانه اإلحسان على من اختار التسريح : (قال صاحب المنار
} ولَا يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا{: المرأة فقال حرم عليهم أخذ شيء من 

ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التمليك، بل يجب أن 
  ).٤٩ : ٣٣) (فَمتِّعوهن وسرحوهن(يمتعها بشيء من ماله زائدا على ذلك 

إن أخذ الرجل شيئا من مال مطلقته مناف ) : رضي اهللا عنه(م قال األستاذ اإلما
لإلحسان فاألمر باإلحسان يستلزمه، وإنما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء، 
وتأكيده تحذير الرجال األقوياء من ظلمهن حقوقهن، وقد كرر هذا النهي، ومنه قوله في 

وٍج مكَان زوٍج وآتَيتُم ِإحداهن ِقنْطَارا فَلَا تَْأخُذُوا وِإن َأردتُم اسِتبداَل ز{: سورة النساء
  )٣ ()إلخ) ٢٠ : ٤(} منه شَيًئا

فهذا فى المال الذى أعطاه الرجل للمرأة ليتزوجها، قد حرم اهللا عليه األخذ منه 
  باإلكراه، فما بالنا بما كان من مالها الخاص من كسبها؟

                                         
سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر / تفسير القرآن العظيم، تحقيق: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )١(

  .٢١٩ ص ٢م، ج١٩٩٩/هـ ١٤٢٠والتوزيع، الطبعة الثانية 
  .٢٢٩سورة البقرة اآلية  )٢(
  .، مرجع سابق٣٠٧ ص ٢تفسير المنار، ج : رضا، محمد رشيد )٣(



 

 )٨٦٩(

يل االستثناء أخذ الزوج من مال زوجته بشرط رضاها، ولهذا أباح اهللا على سب
وآتُوا النِّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء ِمنْه نَفْسا {: فقال تبارك وتعالى
  )١(}فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا 

، وال ومعنى طابت نفسها رضيت من غير تورط(قال اإلمام أبو زهرة رحمه اهللا 
تغرير وال ضغط وال إرهاق، وطيبة النفس بالعطاء أرق من الرضا به؛ ألن الرضا قد 
يتصور مع التورط أما طيبة النفس فال تتصور إال بالسماح، بل من غير طلب 
بالتصريح أو باإلشارة، ومعنى هنيئا، أي لَا ألم في أخذه، ومعنى مريئا حسن العاقبة، 

  )٢ (.)األكل هنا حقيقته، بل يراد األخذ الذي يؤدي إليهوأكل المال أخذه، فال يراد ب
ويؤكد على استقاللية ذمة المرأة المالية وحريتها فى التصرف فى أموالها كيف 

  .شاءت فى حدود ما شرعه اهللا، أمر الشارع لهن بالصدقة
: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: (فقد روى البخارى رحمه اهللا فى صحيحه، قال

أخبرني زيد هو ابن أسلم، عن عياض بن عبد اهللا، عن : مد بن جعفر، قالأخبرنا مح
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى : أبي سعيد الخدري، قال

] يا معشَر النِّساِء تَصدقْن فَِإنِّي ُأِريتُكُن َأكْثَر َأهِل النَّاِر: [المصلى، فمر على النساء، فقال
تُكِْثرن اللَّعن، وتَكْفُرن العِشير، ما رَأيتُ ِمن نَاِقصاِت : [وِبم يا رسوَل اللَِّه؟ قَاَل: قُلْنفَ

اكُندِإح اِزِم ِمنِل الحجالر ِللُب بِديٍن َأذْهقٍْل وع[ا : ، قُلْنقِْلنَا يعِديِننَا و انا نُقْصمو
فَذَِلِك : [بلَى، قَاَل: قُلْن] َألَيس شَهادةُ المرَأِة ِمثَْل ِنصِف شَهادِة الرجِل: [ قَاَلرسوَل اللَِّه؟

متَص لَملِّ وتُص تْ لَماضِإذَا ح سا، َألَيقِْلهاِن عنُقْص ِمن [لَى، قَاَل: قُلْنب] : فَذَِلِك ِمن
  )٣(])نُقْصاِن ِديِنها

أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن يعقوب : (اه الحاكم فى مستدركه، قالوأختم بما رو
الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، وثنا علي بن حمشاذ، أنبأنا عبد اهللا بن 

                                         
  .٤ سورة النساء اآلية )١(
                  ٣م، ج ١٩٩٠زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، : أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )٢(

  .١٥٧٨ص 
  .، مرجع سابق٦٨ ص ١ ج ٣٠٤صحيح البخارى، حديث رقم :  البخارى، محمد ابن اسماعيل)٣(



– 

  )٨٧٠(

 ثنا ابن عجالن، عن -  يعنيان ابن سعيد - ثنا يحيى : أحمد بن حنبل، حدثني أبي، قاال
إني أحرج : [ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال
  )١ (] )عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة

                                         
  .على شرط مسلم: قال. ، مرجع سابق١٣١ ص ١ ج ٢١١لى الصحيحين، حديث رقم المستدرك ع:  الحاكم)١(



 

 )٨٧١(

  المبحث الثالث
  حقوق الرجل واجبات على المرأة

أوجب اهللا على المرأة واجبات، جعلها حقوقا للرجل، والناظر فيما أوجبه اهللا على 
  .وأجبه على الرجلالمرأة يجد أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بما فرضه اهللا لها 

ومن ثم يمكن القول أن كل حق مقابله واجب، وليس معنى هذا التشدد والتطرف 
  .فى تحصيل الحقوق، فالقاعدة رحم اهللا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى

وقد جمعت الشريعة كل ما للرجل من حقوق فى أمرين، وجوب طاعته فيما أحله 
واألمر اآلخر حفظ كل . المشروع فال طاعة لهاهللا فقط، فإن خرج أمره عن حدود 

  .شؤونه من مال وولد ونفسها
  :وهذا ما يتناوله الباحث فى مبحثين على النحو التالى

  القوامة ونطاقها: المطلب األول
  حفظ المرأة لزوجها بالغيب: المطلب الثاني

  المطلب األول
  القوامة ونطاقها
الرجل على زوجه، فهذا مبسوط ال يحتاج الباحث إلى إسهاب الكالم عن حق 

معلوم، ولهذا سيقتصر الحديث هنا على الحديث عن نطاق القوامة، إذ أن تطرف 
الرجال فيها ومبالغتهم الشديدة فى استعمال هذا الحق، والتعسف فيه أدى إلى آثار 
خطيرة، بلغت إلى حد إنكار أمور شرعية واعتراض طوائف من الناس على شريعة 

ى للرجال ما يقهرون به النساء ويظلمونهم، وكان هذا الميدان مناسبة اهللا، ألنه أعط
عظيمة ألعداء الدين إلثارة الشبهات حول اإلسالم والشريعة، وأعطى للملحدين الفرصة 
للطعن على أحكام الدين، ولهذا لم يكن عجبا ان وجدنا من يخرج فى بالد المسلمين 

لى المرأة، ولم تعد قاصرة على والية الزوج ليطالب بإلغاء الوالية، أى والية الرجل ع
  .على زوجه، بل طالت والية األب على ابنته

لقد كان لسلوك الجهال من المسلمين سلوكيات ظالمة نهى عن الشرع الحكيم، 
أوقعت ظلما شديدا بالمرأة، وأضرت بمجتمعات المسلمني أضرارا بالغة، فالبنسبة 

 كان عضلهم لبناتهم من زواج األكفاء مدعاة لتطرف األباء فى استعمال حق الوالية
  .للخروج على طاعتهم، ولمفاسد عظيمة حذر منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



– 

  )٨٧٢(

أما ما يتعلق بموضوع البحث فهو تعسف األزواج فى استعمال سلطة القوامة، 
  .سهموالفهم الخاطئ لها، والذى أوصل بعض الرجال من ضعيفى العقول إلى تأليه أنف

وجهل أمثال هؤالء القيود التى قيدت حق القوامة، ومن أهمها المعاشرة 
بالمعروف، والمودة التى أوجبها الشارع، وكذلك ما ثبت من سنة النبى صلى اهللا عليه 
وآله وسلم الفعلية من مشاورته للعض أزواجه والنزول على رأيهن، ومن ذلك الحادثة 

ته صلى هللا عليه وآله وسلم ألم المؤمنين أم سلمة الشهيرة فى صلح الحديبية، واستشار
  )١ (.رضى اهللا عنها وأرضاها، ونزوله على رأيها

 عليهن يقومون النِّساِء علَى قَوامون: (ويبين اإلمام الزخشرى جوهر القوامة بقوله
 بعضهم في والضمير. لذلك قوما وسموا. الرعايا على الوالة يقوم كما ناهين، آمرين
 بعضهم اللَّه تفضيل بسبب عليهن مسيطرين كانوا إنما يعنى جميعاً، والنساء للرجال

  .النساء وهم بعض على الرجال، وهم
  )٢ ().والقهر واالستطالة بالتغلب ال بالفضل، تستحق إنما الوالية أن على دليل وفيه

ى ومن هنا وجب بيان نطاق وحدود هذه الطاعة حتى ال تكون سيفا مسلطا، يؤد
إلى غير ما أرادها الشارع الحكيم، من استقرار البيوت وحماية المرأة من قراراتها 
المبنية على العواطف، وكذلك تكريمها بأن جعل الرجل لها بمثابة الحارس األمين، 

  .وهو ما لم يفطن إليه الكثير من النساء اللواتى ثرن على الوالية
كسب األرزاق، ومزاحمتهن ومن جهة أخرى فإن خروج النساء إلى العمل و

 وذلك لرغبة كثير من أصحاب للرجال، قد تسبب فى قلة فرص العمل امام الرجال،
األعمال فى تشغيل النساء، بعضهم توفيرا لنفقات األجور ألن المرأة تقبل أقل من 
الرجل، أو طمعا فى المراة ومفاتنها، وهذا واضح فى كثير من األعمال، حيث أصبح 

  يلة للشهرة والنجومية فى ميادين عمل كثيرةجسد المرأة وس
ولم يعد متاح إال األعمال قليلة األجر ،  الرجالمعدالت البطالة بينبذلك فازدادت 

الشاقة التى تستهلك أوقاتا طويلة ال تسمح بممارسة أعمال اخرى تحقق دخال إضافيا 
  .للرجل، تعينه على تأسيس منزل زوجية على الوضع المأمور به شرعا

                                         
  .، مرجع سابق١٩٣ ص ٣ ج ٢٧٣١صحيح البخارى، حديث رقم :  البخارى، محمد ابن اسماعيل)١(
، العربى الكتاب دار، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو، الزمخشرى )٢(

  .٥٠٥ ص ١، ج هـ١٤٠٧ن، الطبعة الثالثة، لبنا_بيروت



 

 )٨٧٣(

من ثم انتشرت العزوبية والعنوسة، إذ أن المجتمـع لـم يـزل علـى أصـوله                  و
الموروثة فى مسؤلية الرجل عن ماديـات الـزواج كأصـل عـام، ولهـذا أصـبحت                 
تشارك المرأة بنصيب وافر من تأسيس منـزل الزوجيـة رغبـة فـى الـزواج، بـل                  

ان وأصبح هناك زواج مسيار تطلب فيـه المـراة ذات المـال رجـال للـزواج دون                  
  .تلزمه بالنفقة عليها

وأورثت هذه األوضاع المعكوسة مشكالت كبيـرة فـى البويـت، حيـث قويـت               
شوكة النساء ألنه قد أصبحت لهن اليـد الطـولى فـى اإلنفـاق، ونازعـت الرجـال                  
فى سلطاتهن، بل أصبح مـن الـسهل أن تتـرك المـرأة الـزوج الـذى ال ينـصاع                    

  .لقرارتها بخلعه قضائيا
مة، واضطربت األحوال فى المجتمعات اإلسالمية بين زوج ال وبذلك ضاعت القوا

يستطيع مؤونة الزواج لزيادة الطلب على عمالة النساء، وارتفاع معدالت طموحاتهم 
المادية فى السكن واألثاث والسيارة، ثم الحقا مختلف مظاهر أدوات وجراحات 

  .التجميل
ــساء ال ترفــع رأســا لــشرع اهللا بط  ــر مــن الن اعــة األزواج وأصــبح الكثي

ن تجــد أوال االنــصياع ألوامــرهم، ألنــه أصــبح مــن الــسهل علــى أى مــنهن 
بمالهــا مــن يقــضى لهــا وطرهــا بأموالهــا، ثــم تــتخلص منــه الحقــا إذا لــم 

ـ                  مـن حقـوق     ايوافقها على هواها ويتخلـى عـن صـفته كرجـل ومـا يتعلـق به
لـذا لـم يكـن عجبـا أن تتـسلل صـفات الخنوثـة لـبعض                  .له وواجبـات عليـه    

رجال، وصفات الـذكورة لـبعض النـساء وهـو مـا يـستدعى وقفـة مـن كـل                    ال
ــى       ــور إل ــادة األم ــسات إلع ــات ومؤس ــراد وجماع ــع أف ــات المجتم جه

  .نصابها، حيث أن األمور آخذة فى االنحدار إلى ما هو أسوأ
 فى معرض بما قاله صاحب المنار عن عمل المرأةالكالم عن القوامة واختم 

وقد : ( قال رحمه اهللا تعالىمتها فى التشريع اإلسالمى،حديثه عن قضية التعدد وحك
يكون التعدد لمصلحة األمة كأن تكثر فيها النساء كثرة فاحشة كما هو الواقع فى مثل 
البالد اإلنكليزية، وفي كل بالد تقع فيها حرب مجتاحة تذهب باأللوف الكثيرة من 



– 

  )٨٧٤(

سب، والسعي فى حاجاتهن الرجال، فيزيد عدد النساء زيادة فاحشة تضطرهن إلى الك
  .الطبيعة

، وإذا هن بذلنها فال يخفى على وال بضاعة ألكثرهن فى الكسب سوى أبضاعهن
الناظر ما وراء بذلها من الشقاء على المرأة التي ال كافل لها إذا اضطرت إلى القيام 

ة بوأد نفسها، ووأد ولد ليس له والد، والسيما عقب الوالدة ومدة الرضاعة بل الطفولي
  .كلها

وما قال من قال من كاتبات اإلنكليز بوجوب تعدد الزوجات إال بعد النظر فى حال 
البنات اللواتي يشتغلن فى المعامل، وغيرها من األماكن العمومية، وما يعرض لهن من 

  .هتك األعراض، والوقوع فى الشقاء، والبالء
تتقدر بقدرها، ولكن لما كانت األسباب التي تبيح تعدد الزوجات هي ضرورات 

وكان الرجال إنما يندفعون إلى هذا األمر فى الغالب إرضاء للشهوة ال عمال 
 جعل التعدد فى –بالمصلحة، وكان الكمال الذى هو األصل المطلوب عدم التعدد 

اإلسالم رخصة ال واجبا، وال مندوبا لذاته، وقيد بالشرط الذى نطقت به اآلية الكريمة، 
  )١(هـ .أ)فتأملهاوأكدته تأكيدا مكررا 

لقد لعب تعسف بعض الرجال فى استعمال سلطاتهم التى منحها لم الشارع الحكيم، 
وقيدها بواجبات عليهم للنساء، فى بعض البيئات دورا كبيرا فى فقدان الكثير من 

  .الرجال أهم خصائصهم
ولهذا كانت ردة الفعل المتطرفة فى تحلل النساء من قيود الشريعة التى وضعها 

ب العالمين لصيانتهن وحفظ كرامتهن، سببا فى انهيار األسرة المسلمة، وانتشار ر
  .السلوكيات المنكرة فى مجتمعات المسلمين

                                         
  .، مرجع سابق٢٩٣ ص ٤تفسير المنار، ج :  رضا، محمد رشيد)١(



 

 )٨٧٥(

  المطلب الثاني
  حفظ المرأة لزوجها بالغيب

 بعـضهم  اللَّـه  فَـضلَ  ِبمـا  النِّـساءِ  علَـى  قَوامون الرجاُل{: قال اهللا عز وجل   
 ِبمـا  ِللْغَيـبِ  حاِفظَـاتٌ  قَاِنتَـاتٌ  فَالـصاِلحاتُ  َأمـواِلِهم  ِمـن  َأنْفَقُوا وِبما بعٍض علَى
  )١(}اللَّه حِفظَ

 يحيى، حدثنا: (وروى اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة فى مسنده، قال
 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن هريرة، أبي عن سعيد، حدثني: قال عجالن، ابن عن
 ِإلَيها، نَظَر ِإذَا تَسره الَِّتي [:قال خير؟ النساء أي: وسلم عليه اهللا صلى النبي سئل: قال

هتُِطيعِإذَا و ،رلَا َأمو ا تُخَاِلفُهِفيم هكْرا، ِفي يلَا نَفِْسهاِلِه ِفي و٢ (] )م(  
جة يتمثل فى ظهر من هذين النصين المباركين حق للزوج أوجبه اهللا على الزو

الحفظ لكل شئون الزوج وأموره حال غيابه، باعتبار أن األصل هو قرار النساء فى 
البيوت وأن عملهن عارض لضرورة، مثل عدم قدرة الزوج على كفاية البيت بمفرده، 
أو أن المرأة ذات مال فلها أن تباشر شئونها المالية ألنها مسئولة عن المال الذى رزقها 

  .لك قد يكون المجتمع فى حاجة ماسة لعملهااهللا إياه، وكذ
على أية حال فإن الشارع الحكيم قد كلَّـف المـرأة بـأمر حفـظ مـال الـزوج،                   
وحفظ نفسها بعدم بذلها للغير بالحرام، ولو كان ذلـك بأقـل شـيء بـإبراز أى مـن                   
مفاتن جسدها، إذ أن التكليف بـستر الجـسد والحجـاب مـن التـشريعات المكملـة                  

  . للزوجاتلهذا التكليف
وكون أنها تخرج للعمل ال يرفع عنها التكليف بالحفظ المذكور فى نفسها، أو فى 
ماله باعتبارها أنها وكأصل عام المدبرة لشئون اإلنفاق األسرى، ومن ثم فهى أول 
المخاطبين بالنصوص الشريعة القاضية بالعتدال والترشيد فى اإلنفاق وعدم اإلسراف 

االقتصادية التى تضيع جهود زوجها فى كسب ماله، وتجعله والتطرفى فى السلوكيات 
فى حالة عمل مستمر ليسد رغباتها غير المحدودة، فيضيع العمر فى تحصيل ثروات 

                                         
  .٣٤سورة النساء اآلية  )١(
 شعيب/، تحقيقحنبل بن أحمد اإلمام مسند: هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو، شيبانى ال)٢(

 األولى،  الطبعة،الرسالة التركي، مؤسسة محسنال عبد بن اهللا عبد/ إشراف، وآخرون_األرنؤوط
  حسن صحيح:  حديث.٣٦٠ ص ١٥ ج ٩٥٨٧، حديث رقم م٢٠٠١/هـ١٤٢١



– 

  )٨٧٦(

دون االستفادة من االنتفاع بها على الوجه المشروع فى أداء الواجبات أو التمتع 
  .بالمباحات من زينة الحياة الدنيا

 ال: (ت المرأة السيئة التى ال ينبغى طلبها للزواجالعرب فى صفا بعض وقد قال
 وال براقة وال حداقة تنكحوا وال حنانة وال منانة وال أنانة ال ستة النساء من تنكحوا
  .شداقة

 فنكاح ساعة كل رأسها وتعصب والتشكي األنين تكثر التي فهي األنانة أما
 فعلت فتقول زوجها على منت التي والمنانة فيه خير ال المتمارضة نكاح أو الممراضة

 أيضا وهذا آخر زوج من ولدها أو آخر زوج إلى تحن التي والحنانة كذا، وكذا ألجلك
 الزوج وتكلف فتشتهيه بحدقتها شيء كل إلى ترمي التي والحداقة اجتنابه، يجب مما

  .شراءه
 وتزيينه وجهها تصقيل في النهار طول تكون أن أحدهما: معنيين تحتمل والبراقة

 إال تأكل فال الطعام على تغضب أن :بالصنع، والثانى محصل بريق لوجهها كونلي
 وبرق المرأة برقت يقولون يمانية لغة وهذه شيء كل من نصيبها وتستقل وحدها
  .عنده غضب إذا الطعام الصبي

 تعالى لَّهال ِإن وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى قَولَه ومنه الكالم الكثيرة المتشدقة والشداقة
  )١ ()المتشدقين الثرثارين يبغض

ومن أجمل ما قيل فى أسباب انصراف الشباب عن الزواج، وتحليل هذه الظاهرة 
الخطيرة ما قاله اإلمام التونسى محمد الخضر حسين شيخ الجامع األزهر سابقا، فقد 

 زواجال عن شبابنا انصراف أصبح فقد اليوم، أما: (قال منذ ما يزيد على نصف قرن
 إال المنقلب هذا بعد وما المنقلب، سوء ينذرنا مظهر في ظهر حتى ازدياد، في

 أن علينا وحقيق صامتين، الداهم الخطر هذا أمام نقف أن علينا فحرام االنقراض،
  .الباصرة بالعين المرئي ظهور ظاهرة الزواج قلة بها أصبحت التي العلل عن نبحث

 من نقطعها لعلّنا معالجتها؛ طريق في النظر - العلل هذه عن البحث بعد -  وعلينا
 إعراض من إال تظهر ال خبائث من أوطاننا ونطهر أمتنا، ونحفظ فتياتنا، وننقذ منبتها،
 وجدناه االجتماعية، األزمة لهذه سبباً يكون أن يصح عما بحثنا  وإذا.الزواج عن الفتيان
  .مختلفة علل إلى يرجع

                                         
  .، مرجع سابق٣٨ ص ٢إحياء علوم الدين، ج :  الغزالى)١(



 

 )٨٧٧(

 ونضب الهوى، عليهن استولى من تبرج الفتيات من كثير تبرج: العلل هذه وأظهر
 في الناشئات بعض الممقوت التبرج هذا في استوى حتى الحياء، ماء وجوههن من

 يؤلمها وال الفضيلة، بتلقين تعنى ال مدارس على المترددات وبعض فاضلة، غير بيوت
  .قصوى غاية إلى الخالعة في الفتاة تذهب أن

 عن يحجم الشاب جعل قد اليوم، فتياتنا من كثير به ظهر الذي المظهر وهذا
 هؤالء به تستخف كما الصيانة، بجانب تستخفّ قرينة إلى يساق أن مخافة الزواج؛

  .المتهتكات السافرات
 الصيانة، بأدب اآلخذة بالحشمة، المحتفظة البيوت فإن بحق، الخوف هذا وليس

 الفتاة من يعنيه ال فتى سيما وال ،الطاهرة الحياة يبتغي من كل إليها يهتدي قليلة، غير
  ).عنها غاب إن عرضه على ويأمن إليها، نظر إذا قلبه يرتاح أن إال

والمؤلم أن هذا ما قاله منذ نصف قرن عام من الزمان أو ما يزيد، فكيف به إذا 
  رأى حال نساءنا وبناتنا اليوم؟

  بل كيف لو رأى حال خنوثة بعض الشباب اليوم؟



– 

  )٨٧٨(

  :الخاتمة
وال المسلمين اليوم بصفة عامة والعرب بصفة خاصة وقد انتهبتهم ثقافات إن أح

غريبة أغلبها منكرة، يدعو إلى الحسرة واأللم، وال يمكن عالج عادات وسلوكيات 
منكرة تجذرت فى النفوس منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، بجهد فردى أو فى زمن 

  .يسير
على مناقشة هذه االحوال السيئة التى فيجب أن تكون هناك ثمة آلية تجمع الشعوب 

نتجت عن إنهيار األسر وضياع المؤسسة التربوية األولى فى حياة كل إنسان، وكيفية 
إصالح ذلك، فإن الباحث يرى أن اآلفة العظمى والبلية الكبرى إنما هى فى سلوك 

  .المجتمع قبل أن تكون فى سلوك مؤسساته
   التوصيات

البحث الموجز بإنشاء آليات فى جميع الدول العربية يوصى الباحث فى مختتم هذا 
واإلسالمية تلزم الشباب والشابات فى سن الزواج بتعلم هذه المعارف الالزمة لتكوين 
أسرة وأدائها مهامها المطلوبة منها شرعا فى إنتاج نسل قوى يحقق األمن بمختلف 

  .ها المفقود بين األممصوره واالستقرار والرخاء لمجتمعات المسلمين، ويعيد لها دور
كذلك يجب أن يكون ذلك التلقى والتدريب بصورة ملزمة ومستمرة، ألن اإلنسان 

  )١(}الْمْؤِمِنين تَنْفَع الذِّكْرى فَِإن وذَكِّر{: ينسى، وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى
  والحمد هللا رب العالمين

                                         
  .٥٥ اآلية ذارياتسورة ال )١(



 

 )٨٧٩(

  المراجع
 أحمد/ تحقيق القرطبى، تفسير: بكر أبى بن أحمد بن محمد اهللا أبوعبد القرطبى، )١

 / هـ١٣٨٤ الثانية، الطبعة القاهرة، - المصرية الكتب دار أطفيش، إبراهيم_البردوني
  .م١٩٦٤

 – العربى الفكر دار التفاسير، زهرة: أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد زهرة، أبو )٢
  .تاريخ بدون طبعة، بدون مصر،_القاهرة

 – العربى الكتاب دار أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشرى، )٣
  .هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة لبنان،_بيروت

 شعيب/  تحقيق ماجه، ابن سنن: يزيد بن محمد اهللا عبد أبو القزوينى، ماجه ابن )٤
  .م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ األولى، الطبعة العالمية، الرسالة دار وآخرين، األرنؤوط

 شاكر محمد أحمد/ تحقيق الترمذى، سنن: سورة بن عيسى بن محمد الترمذى، )٥
 الثانية، الطبعة مصر،_القاهرة الحلبى، البابى مصطفى ومطبعة مكتبة وآخرين،

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥
 لبنان،_بيروت المعرفة، دار الدين، علوم إحياء: محمد بن محمد حامد أبو الغزالى، )٦

  .م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦ األولى، طبعة، بدون
 الطيب ودار العلمية المكتبة  المسلم، التاجر فقه: محمد موسى بن الدين حسام عفانة، )٧

  .م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦ األولى، الطبعة والنشر، للطباعة
 كتبه رقم البخاري، صحيح شرح الباري فتح: حجر بن علي بن أحمد العسقالنى، )٨

: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، قام عبد فؤاد محمد/ وأحاديثه وأبوابه
 المعرفة، دار باز، بن اهللا عبد بن العزيز عبد/ تعليقات عليه خطيب،ال الدين محب

  .هـ١٣٧ سنة لبنان،_بيروت
: الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الحاكم، )٩

 العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى/ تحقيق الصحيحين، على المستدرك
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١ ولى،األ الطبعة لبنان،_بيروت

 في التأويل لباب: الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء الخازن، )١٠
 الطبعة لبنان،_بيروت العلمية، الكتب دار شاهين، علي محمد/ تصحيح التنزيل، معاني
  .األولى



– 

  )٨٨٠(

 محمد/ تحقيق داود، أبي سنن: إسحاق بن األشعث بن سليمان السجستانى، داود أبو )١١
  .لبنان_بيروت العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي

 اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع: اسماعيل ابن محمد البخارى، )١٢
 ناصر بن زهير محمد/ تحقيق ،"البخارى صحيح "وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى

 عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار الناصر،
  .هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة ،)الباقي

 العامة المصرية الهيئة ،)المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير: رشيد محمد رضا، )١٣
  .م١٩٩٠ للكتاب،

 الكتب دار األربعة، المذاهب على الفقه: عوض محمد بن الرحمن عبد الجزيرى، )١٤
  .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ الثانية، الطبعة لبنان،_بيروت العلمية،

 تأويل في البيان جامع: اآلملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد طبرى،ال )١٥
 األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد/ تحقيق ،"الطبرى تفسير "القرآن
  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠

 محمد بن سامي/ تحقيق العظيم، القرآن تفسير: عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن )١٦
  .م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة،

 غوامض حقائق عن الكشاف: أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشرى، )١٧
  .هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة لبنان،_بيروت العربى، الكتاب دار التنزيل،

 حنبل، بن أحمد اإلمام مسند: هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو الشيبانى، )١٨
 مؤسسة التركي، المحسن عبد بن اهللا عبد/ إشراف وآخرون،_األرنؤوط شعيب/تحقيق

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ األولى، الطبعة الرسالة،

  
  



 

 )٨٨١(

  
  
  

  
  
  

)١(  
 ومشهياتهما، والدراسة البحث محفزات من وشعره المتنبي شخصية تعد

 نبعان وشخصه شعره فإن الصحائف، به سودت ومما المتنبي، عن سِطر مما فبالرغم
  .منهما غلته صدى يروي أن أراد من لكل ينضبان ال

باحثين،ال أعين عن توارى عما بالتنقيب إال يكون ال البحث غلة صدى وِري 
  .قبل من إليها يلتفت لم زاوية من أخرى قراءة الشعري المتنبي خطاب بقراءة أو

 والمنطقية الصحيحة المنهجية الخطوة هي الشعري الخطاب قراءة كانت وإذا
 خالل من خطئها أو صحتها إلى الوصول محاولة ثم بحثية، فرضية تبني في للشروع
 من يعد كذلك الشعري الخطاب سياق قراءة أن أجد فإنني ذاتها، الشعرية المدونة
 وال وعصره، بيئته نتاج األديب أن ذلك للبحث؛ والمنهجية اإلجرائية الخطوات متممات

 واالجتماعية الثقافية مؤثراتها بكل البيئة تلك من ثقافته نجتث أو نبتره أن بحال يمكن
  .والسياسية

 في للمبدع البيئية المؤثرات نفأ يدس أن يلزمه الناقد أن ذلك يعني ال حتما،
 الشعري، الخطاب سياق معطيات من اإلفادة هو أعنيه ما بل أدبية، ظاهرة كل تفسير
  .  الخطاب ذلك في المعتمة المناطق يضىء الذي بالقدر

 إنتاج سياق على نقف أن المنهجية الفائدة الزم من كان سبق، ما على وتأسيسا
 والخفية الواضحة، الظاهرة بواعثها نقارب وأن اسة،الدر محل) قلباه حر وا (قصيدة

 استكناه عن فضال التعمية، بمواضع يبصرنا أن شأنه من ذلك ألن المضمرة،
  .خطابه في المتنبي توسلها التي التعمية استراتيجيات
 تكن لم الدولة بسيف المتنبي عالقة أن ألفينا السياقية المقاربة هذه خالل ومن

 أن وكادت قوية، بينهما العالقة أواصر كانت بل والمنع، المنح يملك بأمير شاعر عالقة
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– 

  )٨٨٢(

. والفروسية كالشاعرية والفضائل الخصال محمود تقاسما صديقين، بين عالقة تكون
 األخير جنى الدولة، سيف من قربه جراء من ومعنوية مادية مكاسب المتنبي جنى وكما
 أمثال البارزين، والشعراء مفكرينال كبار من حوله التف ممن سياسية مكاسب كذلك

 إذ خالويه؛ ابن والنحوي الفارابي، والفيلسوف والمتنبي، الحمداني، فراس أبو الشاعر
 العالم أنحاء جميع في ونفوذه ذكره شيوع منه وقربهم شعرهم خالل من ضمن

  .وفاته بعد ومن حياته في اإلسالمي،
)٢(  

 المبدع،/ المرسل: اإلبداعي ثالوثال اكتمال دون اإلبداعية العملية تكتمل ال
  .المتلقي/ إليه والمرسل الخطاب،/ والرسالة

 علم مسائل طالعنا فإذا الثالوث؛ بهذا عنايتها العربية البالغة علوم َأولت وقد
 مما الخبر، من المتكلم أغراض وفق تلونها وكيفية الخبر أضرب على وقفنا المعاني،

 الظاهر، مقتضى على الكالم خروج: نحو من بالغية مصطلحات ظهور عنه نتج
 والمساواة، واإلطناب واإليجاز وااللتفات، الظاهر، مقتضى خالف على الكالم وخروج

 ألغراض مناسبتها تستلزم التي متلقيه، أحوال المخاِطب يراعي الحاالت، تلك كل وفي
  .وغايته الخطاب

 فنلفيه الواحد، عنىالم عن التعبير طرائق بتنوع عنايته نجد البيان، علم وفي
 وحالة الخطاب من الغرض وفق بينهما والتنوع والتناوب والحقيقة، المجاز في يبحث

  .المتلقي
 صلته أن كما بالمتلقى، وثقى صلة ذا مصطلحيا زخما شهد فقد البديع، علم أما

  .الخطاب غرض عن عراها تنفصم ال
 ولجنا وكأننا خطاب،ال إنتاج مرحلة نتصور أن لنا فإن سبق، ما على وتأسيسا

 أو به، يتأثر أو يعلمه، أن لمتلقيه يروم ما معنى أو فكرة يتمثل به فإذا المخاِطب، عقل
 األغراض، تلك المخاِطب غرض يتجاوز وقد المعنى، ذلك حيال قناعته يغير ما بدرجة
 يتوسل بدأ وعيه، في الغرض استقر وإذا به، والتالعب المتلقي على التعمية في فيفكر

 خاللها من يتحقق إذ وصياغة، وتركيبا لفظًا وغرضه يتوافق ما منها وينتقي اللغة،ب
  .المعمى خطابه أو الحقيقي، الصادق خطابه غاية



 

 )٨٨٣(

 استغالل كيفية مرده إنما والتدليس، بالتعمية أو بالصدق الخطاب واتصاف
 غير أو غة،مراِو غير لغة على خطابه أسس فإن والتأثير، اإلقناع لحجج المخاِطب

 صادقا خطابا يغدو خطابه فإن ومراوغته، وتدليسه المتلقي تعمية يحاول لم أو ملِبسة،
  .حقيقيا

)٣(  
 متعددة، بمصطلحات القدماء البالغيين عند ورد قديم، بالغي فن والتعمية

 التورية،: المصطلحات هذه ومن وإيهامه، المتلقي على اإللباس وظيفة جميعها جمعتها
 الظاهر، مقتضى خالف على الكالم وخروج بالموجب، والقول الحكيم، واألسلوب
  . العارف وتجاهل والتشكيك،

 لسان في ورد فقد اصطالحيا، ومعناها معجميا) التعمية (معنى بين توافق وثمة
 ،يومئٍذ اَألنباء عليهم فعِميتْ  :تعالى قوله ومنه الْتَبس؛ : اَألمر عليه وعِمي: "العرب

 ُألعمين : الهجرة حديث وفي. تَلِْبيسا عليه فتُلَبسه شيئا اِإلنْساِن على تُعمي َأن : التَّعِميةُو
 معنى وعميتُ . َأحد يتبعكُما ال حتى ، والتَّلِْبيِس واِإلخْفاء التَّعِمية من ، ورائي من على
  "١ ....الشِّعر من المعمى ومنه ، تَعِمية البيت

 ، معم فهو ، تعميةً ، عم ، يعمي عمى :"المعاصرة المعاجم في ورد كما
 العقَل عمى. أعمى صيره ، بصره أفقده ، أعماه الشَّخص وعمى معمى، والمفعول
ى . واإلدراك التَّمييز على قادر غير جعله : والتَّفكيرعليه وعم سه أخفاه : الكالمولب 

 / النص / األسلوب / الفكرةَ عليه عمى -  :وإدراكُه فهمه يصعب واضح غير علهوج
  .٢"المعنى

  : مستويين على يجعلها السابق، المعجمي معناها في والتعمية
 عقل مالعبة إلى يهدف الذي األسلوبي، االنزياح بها مقصود التعمية :األول المستوى
 الثابتة الوضعية الدالالت تتجاوز " ثم ومن عنى،الم إلى بالوصول لذته وحدوث المتلقي،
 الفنية قيمته وتكمن ،٣"وتركيبيا دالليا اللغة في وشائع مألوف هو عما وتنحرف لأللفاظ،

                                         
 ١٠٠ ص ،١٩٩٠ ،١ط بيروت، صادر، دار ،) ي م ع (مادة ،العرب لسان: منظور ابن ١

  ١٥٥٩ ص ،٢٠٠٨ ،١ط ،٢ج القاهرة، الكتب، عالم المعاصر، العربية اللغة: عمر مختار أحمد ٢

 للكتاب، المصرية الهيئة رشد، ابن إلى نديالك من المسلمين الفالسفة عند الشعر نظرية: الروبي كمال ألفت ٣
 ١٨١ص ،١٩٨٤ القاهرة،



– 

  )٨٨٤(

 خالل ومن. للمتلقي والثقافية الذهنية الكفاءة وفق والتأويل، التلقي دائرة اتساع في
 منابع أهم من المصطلحية ومرادفاتها ميةالتع تعد إذ الجمالية؛ قيمتها تتحقق الفنية قيمتها
  .وجماليته الخطاب شعرية

 اإلقناع، بهدف لغوي تركيب على المخاطب اعتماد من يتحدد فإنه :الثاني المستوى
 تأمل بعد إال خطؤه يدرك ال خاطئا، لغويا تركيبا يكون أن) المخاِطب (يتعمد ولكنه
 -  ضمنيا يكون قد واإلبهام الخطاب، نىمع يكتنف الذي اإلبهام " فيتجلى تدقيق، وطول
  .١"تركيبيا أو - االفتراضي اإلقناعي المعنى يخص

 أو الموضوع مصدرها يكون مشبوهة، عالقة أمام " أنفسنا نجد المفهوم، وبهذا
 بطرق المخاطب إقناع هو المقام هذا في الهدف ليصبح كالهما، أو الطرفين أحد

 ففي اإلقناع، وسائل من ناجعة وسيلة التعمية تغدو لكوبذ ،٢"وتغليطية وتمويهية تدليسية
 في لكنها المتلقي، وإرباك المعنى، تخليط أساليب إلى المخاِطب يلجأ المعمى الخطاب
 السيطرة من المتالِعب تُمكّن التي التفاعلية التواصلية " الممارسات من نوعا تعد النهاية
 ،٣"مصلحتهم ضد أو إرادتهم عن ارغم السيطرة هذه تكون ما وعادة اآلخرين، على
  . المرواغ أو المتالعب مصلحة مع يتوافق ما يفعلون قد لكنهم

 معمى، خطاٍب بناء إلى يلجأ المخاِطب تجعل التي الدوافع عن تساءلنا وإذا
 متعددة؛ دوافع ألفيناها الفاسد، بالقياس التوسل إلى الصحيح بالقياس التوسل عن وتُقصيه

  :منها
  .العواقب نم الخوف -
  .االجتماعية المكانة على الحفاظ -
  .ومعنوية مادية مكاسب تحقيق -
  .صورته تشويه ومحاولة لآلخر، العداء إضمار  -
  .صحيحة منطقية بحجج ما موقف في التدليل على القدرة عدم -

                                         
                . ١٩٨٧ التاسع، العدد المغرب، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مجلة والمغالطة، اإلقناع: العبقري يوسف ١

 ٤ ص

 ،١ط األردن، حديث،ال الكتب عالم ،٣ ج االستدالل، تهافت ،)ومجاالته مفهومه (الحجاج : الباهي حسان ٢
 ٢٥٦ ص ،٢٠١٠

   ٤٣٠ص ،٢٠١٤ ،١ط للترجمة، القومي المركز العلي، غيداء: ترجمة والسلطة، الخطاب: دايك فان ٣



 

 )٨٨٥(

  .طبعه في مراوغا ماكرا فيكون للمخاِطب، الشخصي الطبع -
) قلباه واحر قصيدة ( مقاربة خالل من نال تجلت مجتمعة الدوافع هذه ولعل

 إلى يعمد " دهائه من المتنبي كان إذ خطابه، تعمية في األول باعثه فكانت للمتنبي؛
 فيها الناظر عن ويعميها أصلها عن بها يبعد أن فيحاول إليها، سبق التي المعاني بعض

 فيلجأ المعنى، هذا رعذْ أبو غيره أن إلى يــفطن ال حتى ذلك عن ويديرها ويريغها
  .١..."طريقته تلك ألن واإلبهام؛ والتعقيد والجمجمة التعمية إلى

 مفهوما قارب حين منهاجه في القرطاجني حازم إليه أشار ما هذا ولعل
 حق أنه وموهما مقنعا الكاذب القول يصير إنما: " فيقول واالستدراجات، التمويهات
 كثير في توجد قد واالستدراجات. له المقول وأ القول إلى ترجع واستدراجات بتمويهات

 تقوية إلى فيها يحتاج التي المخاطبات باعتياد الحاصلة والحنكة بالطبع الناس من
  ٢".ما شىء في الظنون

                                         
 ١٠ ص ،١٩٣٨ ،٢ط مصر، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة البرقوقي، الرحمن عبد : المتنبي ديوان شرح ١

 تونس، الشرقية، الكتب دار خوجة، بن الحبيب محمد تحقيق اء،األدب وسراج البلغاء منهاج : القرطاجني حازم ٢
  ٦٣ ص ،١٩٦٦ ، ط.د
  



– 

  )٨٨٦(

)٤(  
  القصيدة

  
ــر احو ــاه ــن قَلْب مم ــه قَلْب ــِبم   شَ

   
ــن ممي وــس ــالي بِج ــده وح ــقَم ِعن س  

  جـسدي  بـرى  قَـد  حبـاً  ُأكَـتِّم  لي ما 
   

ــدعي ــب وتَ ــيِف ح ــِة س ــم الدول اُألم  
 إن نَـــا كَـــانعمجي ـــبِتـــِه حِلغُر  

   
ــتَ ــا فَلَي ــب ِبقَــدِر أنّ الح نَقْتَــِسم  

ــد  ــه ق ــيوفُ زرتُ ســِد و ــدةٌ الِهنْ غْمم  
   

  دم والــسيوفُ إلَيــِه نَظَــرتُ وقــد
 فكــان  نــسكُلِّهــمِ  اهللا خَلــقِ  أح  

   
كانو  نِ  فـي  مـا  أحـسناألحـس  مالـشّي  

ــوتُ  ــدو فَ ــذي الع ــه ال ــر يممتَ   ظَفَ
   

ــي ــِه ف ــفٌ طَي ــي أس ــِه ف طَي ــم ِنع  
 ناب قد نكع تْ  الخَـوفِ  شِديدـطَنعواص  

 
ــك ــةُ لَ ابهــا الم ــصنَع ال م ــبهم تَ   ال

  يلزمهــا لَــيس شَــيئاً نَفــسك َألزمــتَ 
   

  علَــــم وال َأرض يــــواِريهم ال َأن
ــا  ــتَ أكُلّم مــشاً ر يــانْثَنَى ج ــا ف بره  

   
ــصرفَتْ ــك تَ ــي ِب ــاِرِه ف ــم آثَ الِهم  

 ــك لَيع مهمــز ــي ه ــّل ف ــرٍك ك   معتَ
   

ــا ملَ وعــك ي ــم ــار بِه ــوا إذا ع مزانه  
  ظَفَـرٍ  ِسـوى  حلْـواً  ظَفَـراً  تَـرى  أما 

  
ــصافَحتْ ــِه تَ ــيض في ــِد ِب ــم الِهنْ   واللِّم

ــا  ــاِس أعــدَل ي ــي إالّ النّ ــاملَتي ف   مع
   

فيــك أنــتَ الِخــصامو مالخــص الحكَــمو  
  صــاِدقَةً ِمنْــك نَظَــراٍت ُأِعيــذُها 

   
ــشّحم تحــسب أن ــيمن ال   ورم شــحمه ف
ــا  مو ــاع ــي انِْتفَ ــدنْيا أخ ــاِظِرِه ال   ِبنَ

   
ــتَوتْ إذا اس هــد ــوار ِعنْ ــم األنْ   والظُّلَ
 لَمــيعس مــعالج ــنمم ــم نا ضــس   مجِل

   
ــأنّني ــر ب ــن خَي ى معــس ــِه تَ ــدم ب   قَ

  أدبـي  إلـى  األعمـى  نَظَـر  الـذي  أنَا 
   

ــمعتْ أســاتي و ــن كَِلم ــِه م ــمم ب ص  
 ــام ــْلء أنَ ــوني ِم ــن جفُ ا عاِرِدهــو   شَ

   
رهــس يــقُ و ــا الخَلْ اهرج ــِصم   ويخْتَ
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ــٍل ــده وجاِه ــي م ــِه ف ــِحكي جهِل ض  
   

  وفَـــم فَراســـةٌ يـــد أتَتْـــه حتـــى
  بــاِرزةً اللّيــِث نُيــوب رأيــتَ إذا 

   
ــال ــنّن فَـ ــثَ أن تَظُـ ــِسم اللّيـ   يبتَـ

  صــاِحبها هـم  مــن مهجتـي  ومهجـةٍ  
   

ــا ــواٍد أدركْتُهـ ــره بجـ ــرم ظَهـ   حـ
 كِض في ِرجالهاليـدانِ  ِرجـلٌ  الرو  ـدي  

  
ــه ــا وِفعلُ م ــد ــفُّ تُري ــدم الكَ   والقَ

  بـهِ  الجحفَلَـينِ  بـين  سـرتُ  ومرهٍف 
   

ــى ــوج ضــربتُ حت مِت وــو الم ــتَِطم   يلْ
ــُلال  ــُل خَي اللّيو ــداء يالبــي و   تَعِرفُن

   
ــسيفُ ــرمح وال ــم والقرطــاس وال   والقَلَ

  منفَـِرداً  الـوحشَ  الفَلَـواتِ  في صِحبتُ 
    

ــى ــب حت جــي تَع ــور من ــم القُ   واألكَ
ــا  ي ــن م ــز ــا يِع ــاِرقَهم أن علَينَ   نُفَ

   
ــدانُنا ــلَّ ِوج ــيٍء كُ ــدكم ش ــدم بع ع  

ــا  م ــان ــا ك ــنكُم أخلَقَنَ ــٍة ِم بتَكِرم  
   

ــو ــركُم أن لَ ــن أم ــا ِم ــم أمِرنَ أم  
 إن ــان ــركُم ك ــا س ــاَل م ــدنَا ق   حاِس

   
ــا ــرٍح فَمـ ــاكُم إذا لجـ ــم أرضـ   ألَـ

ــا  ــتُم لَــو وبينَنَ يعر عِرفَــةٌ ذاكم  
   

ــاِرفَ إن ــي المع ــِل ف ــى أه النُّه ــم ِذم  
ــم  ــون ك ــا تَطْلُب ــاً لَنَ ــزكم عيب   فيعِج

   
هكْـــريمـــا اهللا و تَـــأتُون مالكَـــرو  

  شـرفي  مـن  والنّقـصان  العيب أبعد ما 
   

ــا ــشّيب وذاِن الثّريــا أنَ   والهــرم ال
  صـواِعقُه  عنـدي  الـذي  الغَمـام  لَيتَ 

   
نــزيلُه ــى ي ــن إل م هــد ــديم ِعنْ   ال

ــوى أرى  ــ النّ ــلَّ ضينييقتَ ــٍة ك   مرحلَ
   

  الرســـم الوخّـــادةُ بهـــا تَـــستَِقّل ال
 ــِئن ــركْن لَ ــميراً تَ ض ــن ــا ع   مياِمِنن

   
ثَنــد ــن لَيحـ ــتُهم لمـ ــدم ودعـ   نَـ

ــتَ إذا  ــوٍم عــن تَرحلْ ــد قَ ــدروا وقَ   قَ
   

ال أن مــاِرقَه ــالراِحلون تُفـ ــم فـ   هـ
 ــر ــِبالِد شَ ــان ال ــديقَ ال مك ــِه ص   ِب

   
شَــرمــا و كــِسبي مــا اإلنــسان ــِصمي  

 ــر ــا وشَ ــصتْه م ــي قَنّ ــنَص راحت   قَ
   

بــه ــزاِة شُ الب ــواء ــِه س ــرخَم في   وال
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ــأي ــٍظ ب ــوُل لَفْ ــشّعر تَقُ ــةٌ ال   ِزعِنفَ
   

ــوز تَج كــد ــرب ال ِعن ال عو ــمجع  
ــذا  ــك هـ ــه إالّ ِعتابـ ــةٌ أنّـ   ِمقَـ

  
  كَِلــم  أنّــه  إالّ الــدر ضــمن  قــد

 ،)قلباه حر وا (قصيدة في الشعري الخطاب تقارب إذ البحثية الورقة وهذه 
 شهدت أن فبعد األغراض؛ متعدد خطاب أنه لها تتكشّف إنتاجه، سياق على وتقف
 طبال ومفارقته المتنبي برحيل إيذانًا كان ملحوظًا فتورا الدولة بسيف المتنبي عالقة
 ضم كما الدولة، سيف األمير ضم مجلس في) قلباه حر وا (قصيدته أنشد الدولة، سيف

 في فتجلّى الدولة، وسيف المتنبي بين الوقيعة فتيل جدلوا الذين وحساده المتنبي خصوم
 فخر وبين الدولة، لسيف ومدح واستعطاف عتاب بين األغراض، من أمشاج الخطاب
 في مستعطفا يبدأ فالشاعر " والحاسدين للخصوم وازدراء هجو بين ثم بالذات، وافتخار
 ومفاخرا مفتخرا ينتفخ ثم أبيات، ثمانية في مادحا يمضي ثم األولى، الثالثة األبيات

 رائحة فيه تشم الذع عتاب إلى يعود ثم أبيات، عشرة في فوقه أحدا يرى ال حتى
 لم حديثا الرحيل عن هعزم عن يتحدث ثم أبيات، سبعة في بفخر ممتزجا الهجاء
 السبعة األبيات في الشعراء من حاسديه بذم ويصرح البقاء، في رغبته إخفاء فيه يستطع
 مقاماتهم، واختالف المخاطَبين تعدد إلى معزو هنا الخطاب أغراض وتعدد ،١"األخيرة

 أشار ما وهو العامة، بخطاب الخاصة يخاطَب وال الخاصة، خطاب العامة يخاطَب فال
 السوقة؛ بكالم الملوك وال األمة، بكالم األمة سيد يكلَّم ال :"... قوله في الجاحظ ليهإ

 وخروج بالمقامات، جهٌل ذلك ألن ٢..."طبقة كل في التصرف فضل قواه في ويكون
  .   الحال مقتضى عن
  :المتلقين من مستويين أمام نحن وعليه،  

 األمير جسد وقد يقيني، أمر قامهم وعلو المتكلم، مقام من أعلى مقام في متلٍق - ١
 .المستوى هذا الحمداني الدولة سيف

 ظن في أي ظنّي؛ أمر مقامه ودنو المتكلم، مقام من أدنى مقام في متلٍق - ٢
 . وحساده المتنبي خصوم المستوى هذا ومثّل المتكلم،

                                         
 ٥٣ ص ،١٩٩٩ ،٢ط مصر، الوفاء، دار النص، استنطاق : بلبع عيد ١

  ٩٢ص ،١٩٩٨ ،٧ط ،١ج القاهرة، الخانجي، مكتبة  هارون، السالم عبد: تحقيق والتبيين، البيان : الجاحظ ٢
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 التعمية، ١استراتيجيات من جملة خالل من المعمى خطابه المتنبى بنى وقد
  : يلي ما منها نذكر

   :العاطفي واالستقطاب االستمالة استراتيجية_ ١
 من يلجأ إذ استخداما، والمعمي المراوغ أدوات أكثر من االستراتيجية هذه تعد 

 ألن المنطقي، الفكري االستقطاب عن عوضا العاطفي االستقطاب إلى خاللها
 تمثلت وقد. العقل عمالإ ضرورة إلى االلتفات دون أحيانا يحول العاطفي االستدراج

 :  القصيدة من األول البيت في االستراتيجية هذه
ــر احو ــاه ــن قَلْب مم ــه قَلْب ــِبم   شَ

    
ــن ممي وــس ــالي بِج ــده وح ــقَم ِعن س  

 واألخرى حسية إحداهما صورتين على خطابه تأسيس في المتــنبي اتكأ وقد 
 وأما والنحول، الذبول كساه ذيال جسده فصورة) الحسية الصورة (أما معنوية،

 بهذه المتلقي تخيله فإذا الدولة، لسيف حبه لوعة من المحترق فقلبه) المعنوية الصورة(
  .قوله لسماع آذانه وشنّف لحاله، رقّ البائسة الصورة

 يحاول الشاعر نجد المتلقي، نفس في البائسة الصورة هذه تستقر وحتى
 معنوية صورة رسم إلى فيعمد ،)الدولة سيف (لقيالمت قبل من العاطفي الميل استثمار
 كحال حرقة وال فيه لوعة ال مطمئن بارد) شبم (الدولة سيف فقلب لصورته، مقابلة
  .المتنبي قلب

 حال بين المفارقة على للوقوف الشاعر جسدها التي الصورة عناصر وبفحص
 عناصر بعض فّروش عمى أنه نلحظ ،) الدولة سيف (المحبوب وحال) الشاعر (المحب

 معاٍن منه فيتـلـقّـف مبدعه على يتواكل الذهن خامل بمتلقي يقنع ال ألنه الصورة؛
 ألفينا لذلك والخطاب، الداللة إنتاج في مشاركًا متفاعلًا متلقيا يريد بل جاهزة، ودالالت
 على المتلقي يجبر حتى عناصر، أربعة إلى التقابلية الصورة عناصر يختزل شاعرنا

 العناصر الستنتاج والمعطيات المقدمات من واالنطالق والمنطقية الذهنية كفاءته لإعما
  :التالي الشكل في ذلك وتوضيح. المشفّرة

                                         
 غايات لخدمة مختلفة وسائل بواسطتها راصدا خطابه المتكلم لها يخِضع عملي تنظيم ةعملي: " هي االستراتيجية ١

 سامية" الخطاب نتائج تحكمه موجه وباختيار دقيق، بشكل المتكلم لها خطط واعية عملية لذلك تبعا فتكون معينة،
 الكتب علم وأساليبه، بنيته ،)للهجرة الثاني القرن إلى الجاهلية من (القديم العربي الشعر في الحجاج: الدريدي
  ٨٧ ص ،٢٠٠٨ ،١ط األردن، إربد، الحديث،
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 الدولة سيف المتـنبي

 بمحبه يحفل ال بارد قلب اللوعة من محترق قلب

 )مشفّر (معمى عنصر عليل ناحل جسم

 )مشفّر (معمى عنصر حزين سقيم حال

) المتلقين عموم (الضمني المتلقي أو ،)الدولة سيف (الفعلي المتلقي خلص وإذا
 فإنه الحال، وســقَم وذبوله، الجسد اعتالل إلى يُؤوُل وحزنه القلب احتراق أن إلى

 ويربط الصورة، في المعماة العناصر شفرة فك في منطقه ذلك على يؤسس سوف
 وتكون ذهنه في التقابلية الصورة ناصرع فتكتمل بالنتيجة، والمقدمة بالمسبب، السبب

  :يلي كما
 الدولة سيف المتـنبي

 بمحبه يحفل ال بارد قلب     اللوعة من محترق قلب

  معافى صحيح جسد  عليل ناحل جسم

 سعيدة حسنة حال       حزين سقيم حال

  :قوله في أخرى تارة العاطفي باالستقطاب الخطاب تعمية تظهر ثم
ــا ي ــن م ــز ــا يِع ــاِرقَهم أن علَينَ   نُفَ

    
ــدانُنا ــلَّ ِوج ــيٍء كُ ــدكم ش ــدم بع ع  

ــا  م ــان ــا ك ــنكُم أخلَقَنَ ــٍة ِم بتَكِرم  
    

ــو ــركُم أن لَ ــن أم ــا ِم ــم أمِرنَ أم  
 إن ــان ــركُم ك ــا س ــاَل م ــدنَا ق   حاِس

    
ــا ــرٍح فَمـ ــاكُم إذا لجـ ــم أرضـ   ألَـ
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: قوله في ساقها التي النتيجة طرح خالل من طفيالعا االستقطاب تقنية وتتجلى
 سوق إلى منه يحتاج الذي االضطراري، الفراق داللة تحمل فهي ...) علينا يعز من يا(

 محاولة إلى يلجأ إذ المعمى، خطابه بناء يحِكم ثم العاطفية؛ ودوافعه الفراق مبررات
 مواضعها في ووضعها األمور تقييم إعادة إلى ودفعه الدولة، لسيف خفي تأنيٍب

  :هي الدوافع وهذه. الصحيحة
 المكانة منحه عدم ثم ومن التقدير، حق المتنبي لحب الدولة سيف تقدير عدم -

  .به الالئقة
  .لها وقبوله عنها، ورضاه والحاسدين، الوشاة أقوال مع الدولة سيف تجاوب -
 لمخاطبا تلبية فيها يستحسن التي األمور من العواطف مخاطبة كانت إذا
 التدليس مقام في تُقبل ال لكنها المشروعة، مقاماتها في تُستحسن فإنها لها، واستجابته

  .األصلية الحجة عن بديال فتكون المتلقين، على
 دون الحقيقية الدوافع أن على وقفنا األبيات، تلك بنية عمق في فتشنا فإذا

 التي بأخطائه الدولة يفس مواجهة في المتــنبي رغبة في تكمن مراوغة أو مواربة
 عن فضال والمعنوي، المادي عطائه في بخيل فهو عمد؛ غير عن أو عمدا ارتكبها

  .بالمتنبي عالقته إفساد في الوشاة لحيل واٍع غير كونه
 عن فكشف خطابه، وتعمية مرواغته من  -نسبيا – خفّف قد شاعرنا ولعل

  :بقوله األخير البيت في المعنى صريح
ــذا ــك هـ ــه إالّ ِعتابـ ــةٌ أنّـ   ِمقَـ

   
  كَِلــم  أنّــه  إالّ الــدر ضــمن  قــد

 عتاب ولكنه الدولة لسيف موجه عتاب خطابه في سبق ما أن يصرح فهو 
للمحبوب المحب.  

     الشخصية الحجة استراتيجية_ ٢
 قوله، تفنيد من بدال القائل شخص في الطعن إلى " المراوغ فيها يعمد تقنية هي

 يحدد وما ، عبارة صدق قيمة يحدد ما إن الرسالة، تفنيد من بدال الرسول قتل أو
 حيث من الحجة أو العبارة بقائل له عالقة ال أمر األحوال عامة في هو حجة، صواب
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 مسلكا االستراتيجية هذه في يجد المخاِطب ولكن ،١"وسيكولوجيته ودوافعه شخصيته
  .وتفنيدها الخصم بحجة لمساسا دون منه والنيل الخصم شخص في للطعن سهال

 سيف فيه وقع الذي التقييم خلل على معظمه في ُأسس قد المتنبي خطاب وألن
 هذا فحسب ،)المتنبي (يستحق من ومنع ،)المتنبي خصوم (يستحق ال من منح إذ الدولة؛
 ليسوا فهم شاعريتهم؛ عدم وادعاء خصومه، تجريح إلى دفعا المتنبي يدفع أن الظلم

 من كانوا إن شيئا شعرهم من يفهم وال العرب، من كانوا إن وفصاحة بيان أرباب
  :العجم

ــأي ــٍظ ب ــوُل لَفْ ــشّعر تَقُ ــةٌ ال   ِزعِنفَ
    

ــوز تَج كــد ــرب ال ِعن ال عو ــمجع  
 معالجتها يمكن التي المعلومات أنواع مختلف من االستفادة المتنبي حاول لقد  

 المعالجة هذه من األكبر هدفه وكان خصومه، مع معركته كسب في أهدافه لخدمة
 فيه تتحول تمثيال ،٢العقلى التمثيل بناء فى الفعالية من قدر أكبر تحقيق المعلوماتية
 وكأنه للمتلقي، المعرفي البناء خاللها من يكون ذهنية تصورات إلى اللغوية اإلشاريات

 مقابل في شعره يضع... رنة،للمقا ملموسا ماديا دليال الميزان كفتي بين يضع "بهذا
 ،٣"الدولة سيف مع تجدي المقارنة تلك لعل – نظره وجهة من – األدعياء هؤالء شعر
  :٤قوله خالل من  -  القصيدة هذه غير في -  تأكيده على ألح ما وهذا

وأنـــتَ الحاســـدين تُطيـــع ـــرءم     
              

ــتُ ــداءه جِعلْـ ــم فـ ــداِئي وهـ   ِفـ
ــاجي   ــِسه وه ــن نف ــم م ــز ل ميي    

                  
ــي ــن كالمـ ــم مـ ــراء كالمهـ   الهـ

 لحجته تفنيٍد دون وكفاءتهم قدراتهم في ويشكك شاعريتهم، عليهم ينكر إذ فهو 
 وال بالشعر هو ال الذي الغث لقولهم قبوله -ضمنيا – الدولة سيف على يعيب وقوله،

  . بالنثر هو
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 )٨٩٣(

   :المخاطَب على الثناء استراتيجية_ ٣
 التي التقنيات من والحربية، القتالية كفاءته وإثبات الدولة سيف مدح تقنية لعل

 ظهرت وقد العاطفي، واالستقطاب االستمالة تقنية مع خطابه تعمية المتنبي بها عضد
 األبيات فجاءت المعمى، خطابه بناء خالل من بينهما التقني التضافر هذا من قصديته

 االستقطاب باستراتيجية فيها توسل التي لألبيات تالية نيةالتق بهذه فيها توسل التي
  :   العاطفي

ــد ــه ق ــيوفُ زرتُ ســِد و ــدةٌ الِهنْ غْمم  
    

  دم والــسيوفُ إلَيــِه نَظَــرتُ وقــد
 فكــان  نــسكُلِّهــمِ  اهللا خَلــقِ  أح  

    
كانو  نِ  فـي  مـا  أحـسناألحـس  مالـشّي  

ــوتُ  ــدو فَ ــذي الع ــهيمم ال ــر تَ   ظَفَ
    

ــي ــِه ف ــفٌ طَي ــي أس ــِه ف طَي ــم ِنع  
 ناب قد نكع تْ  الخَـوفِ  شِديدـطَنعواص  

 
ــك ــةُ لَ ابهــا الم ــصنَع ال م ــبهم تَ   ال

  يلزمهــا لَــيس شَــيًئا نَفــسك َألزمــتَ 
    

  علَــــم وال َأرض يــــواِريهم ال َأن
ــا  ــتَ أكُلّم مــشًا ر يــانْثَنَى ج ــا ف بره  

    
ــصرفَتْ ــك تَ ــي ِب ــاِرِه ف ــم آثَ الِهم  

 ــك لَيع مهمــز ــي ه ــّل ف ــرٍك ك   معتَ
    

ــا مو ــك لَيع ــم ــار بِه ــوا إذا ع مزانه  
  ظَفَـرٍ  ِسـوى  حلْـوا  ظَفَـرا  تَـرى  أما 

  
ــصا ــِه فَحتْتَ ــيض في ــِد ِب ــم الِهنْ   واللِّم

 دراية على المخاِطب يكون أن الناجع التواصلي الخطاب قواعد أهم من إن   
 اجتماعيا األدنى من الخطاب كان إذا سيما ومهاراته، المخاطَب بطبيعة جيدة ومعرفة

 فيكون ،األخير عطايا في يرغب واألول ،)الدولة سيف (اجتماعيا األعلى إلى) المتنبي(
   .ومراده مبتغاه على للحصول جيدا يوظفها وأن المعرفة، هذه يستثمر أن عليه لزاما

 فأثبت له، أهٌل هو بما مخاطَبه على أطرى إذ المتنبي، شاعرنا وعاه ما وهذا
 مالحقتهم، في وشجاعة بسالة من الروم، من اإلسالم ديار أعداء ضد الحربية كفاءته له

 نحبهم، يقضوا أن بعد إال واالنتصار بالظفر الدولة يفس شعور عدم حد إلى تصل
  .مكان كل في أشالؤهم وتتفرق



– 

  )٨٩٤(

 أغراض لتحقيق كانت إذا االستراتيجية هذه في والتعمية المراوغة تكمن وال
 أغراض لتحقيق وجسرا له مطية لتكون المخاِطب قبل من توظّف أن أما مشروعة،

   .مقصوده صريح عن الخطاب تعمية نحو بها ينحو ما فهذا أخرى،
  :القوة إلى االحتكام استراتيجية_ ٤

 ألن مغالطة وهي ) الحق تصنع القوة ( فكرة على " االستراتيجية هذه تعتمد
 تفرض أن بوسعك الفكرية، القناعة لمستوى مغاير دافعي مستوى على يعمل التهديد
 فهي ،١"بالقوة يالعقل الرأي يفرض أن قط أحد بوسع ليس ولكن بالقوة، القويم السلوك
  .الدعوى إلثبات والوعيد التهديد على ترتكز

 واثقا يكون حين االستراتيجية هذه إلى المعمى الخطاب صانع يلجأ ما وغالبا
 وكفاءة، مهارة فيه خصمه يماثله ال أمٍر في وكفاءته مهارته من أو وسلطانه، قوته من

  :٢يقول نذكره لذا حججه، تفنيد على العقلية قدرته وتجميد إرهابه، إلى فيروم
ــطْ ــك َأِم ــشِْبيِهي عنْ ــا تَ ــه ِبم   وكَأنّ

 
ــا فَم ــد ــوِقي أح ــد وال فَ ــي أح   ِمثْل

 سمح فقد السيف قوة أما الكلمة، وقوة السيف قوة القوتين؛ امتلك والمتــنبي 
 تلك بعض في المتنبي شارك وقد الروم، ضد حروبه يخلّد أن الدولة سيف من قربه له

  .الحروب
 الشعرية، براعته في اآلفاق ضربت المتنبي شهرة أن فمعلوم الكلمة قوة وأما

 عند به فمكروا الشعراء، من حساده قلوب منه أوغر الذي الحد إلى قريحته، وجودة
 يعمي أن خطابه في المتنبي حاول لذا بينهما، والوقيعة الفتنة نار وأذكَوا الدولة سيف
 حليما، لهم بدا وإن بطشه، قوة من الرعب قلوبهم في يقذف وأن خصومه، عن ضعفه

  :يطول لن حلمه فإن
ــٍل ــده وجاِه ــي م ــِه ف ــِحكي جهِل ض  
    

  وفَـــم فَراســـةٌ يـــد أتَتْـــه حتـــى
  بــاِرزةً اللّيــِث نُيــوب رأيــتَ إذا 

    
ــال ــنّن فَـ ــثَ أن تَظُـ ــِسم اللّيـ   يبتَـ
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 )٨٩٥(

  :أيضا ويقول
  منفَـِردا  لـوحشَ ا الفَلَـواتِ  في صِحبتُ

  
ــى ــب حت جــي تَع ــور من ــم القُ   واألكَ

 للنيل المناسبة اللحظة فريستَه إمهاله في الليث حال مثل لهم، وإمهاله خصومه مع فحاله 
  .عليها وانقض أنيابه، عن كشّر اللحظة تلك حانت فإذا منها،

  الناس عامة إلى االحتكام استراتيجية_ ٥
 ؛١"العقل الى االحتكام من بدلًا الناس إلى االحتكام  "االستراتيجية هذه تتضمن

 مدعاة يعد األمر ذلك على إجماعهم أو ما أمر في الناس اعتقاد أن المخاِطب يرى إذ
  .بصحته والقول تصديقه إلى

 من مقبولة نتيجة إلى المتلقي يتوصل التي المنطقية الحجج إلى يستند ال فهو
 قبول لضغط المتلقي انصياع على المخاِطب رتكزي بل وترابطاتها، عالقاتها خالل

  : أيضا األغلبية رأي بدوره فيتبنى معين، لرأي األغلبية
ــام ــْلء أنَ ــوني ِم ــن جفُ ا عاِرِدهــو   شَ

    
رهــس يــقُ و ــا الخَلْ اهرج ــِصم   ويخْتَ

 من غيره تفوق التي بشاعريته المتنبي افتخار هي األساسية البيت قضية 
 تعلة وفي شعره، قوة مواطن تفنيد في يشرع أن الحقيقية اإلقناع سبل ومن الشعراء،
 جعلت التي المبررات عرض في ويرواغ خطابه، تعمية إلى يلجأ لكنه بشعره، افتخاره

 ومجادلتهم شعره، في الناس رأي إلى االحتكام مرجعية إلى فيلجأ فذّا، شاعرا منه
  .أشعاره دالالت في ومناقشتهم

 إلى ويلجأ للناس، االحتكام عن للخطاب تعميته في لمخاِطبا يعدل وقد
 أن في للعامة االحتكام تقنية مع تتشارك تقنية وهي والصفوة، النخبة لرأي االحتكام
  .والمنطق بالعقل القضية صدق على منهما يستدل ال كليهما

 إذ الدولة لسيف المتنبي خطاب في النخبة لرأي االحتكام استراتيجية وظهرت
  :الق

  معِرفَــةٌ ذاك رعيــتُم لَــو وبينَنَــا
    

ــاِرفَ إن ــي المع ــِل ف ــى أه النُّه ــم ِذم  
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– 

  )٨٩٦(

 وكالمهم مسموع، صوتهم والحكمة، العقل أهل هم واأللباب النهى فأهل
  . يصدق المصدق إلى واالحتكام مصدق،

 يفس عند يكفي بما له شفيعا يكن لم العاطفة خطاب أن المتنبي وجد وحين
 يجمعنا لم إن:" له فقال العقل، بخطاب التوسل قرر -له حبه إظهار أقصد – الدولة
 قدرها، حق ويقدرونها المعرفة يراعون العقول وذوو المعرفة، جمعتنا فقد الحب

  .١"يضيعونها ال وذمم عهود عندهم والمعارف
 والخطاب) المشروع ( المعمى غير الخطاب بين الفاصل الحد هو السياق إن

 التالعب في مهما دورا معينة رسالة تؤدي أن الممكن فمن " ،)المشروع غير (المعمى
 وربما آخرين، متلقين مع نفسه الدور تؤدي أن تستطيع ال ولكنها لها، المتلقين ببعض
 عقلية وحاالت مختلفة ظروف في بمرورهم للتالعب عرضة أنفسهم المتلقون يكون
   . ٢"معينة

  المشحونة اظاأللف استراتيجية_ ٦
 تحيط التي االنفعالية الظالل على يعتمد المراوغ المخاِطب أن مقصودها

 دائما تنطوي المشحونة  "فاللغة وتشويشه، المنطقي التفكير عرقلة على فتساعد باللفظة،
 بعد، عليه البرهنة تتم لم تقويميا حكما مسبقا تفترض ألنها ؛(*)المطلوب تصادر أن على
 جزء ليست المواقف وهذه تحملها، التي العبارة داخل في انفعالية واقفم تدس إنها... 
 كان ما أثرا تؤتي لكي مشروع غير نحو على استدعاؤها جرى وإنما الحجة، من

 التي العاطفية بالشحنة وتحميله اللفظ تلوين على فاالعتماد ،٣"بمفردها تؤتيه أن للحجة
 الخطاب في شيوعا االستراتيجيات ثرأك من يعد المعمى، الخطاب وأغراض تتناسب
  . أيضا المعمى وغير المعمى

 لكي بأغراضه؛ ألفاظه تلوين على بالخطاب تالعبه في المتنبي حرص وقد
 التي التأثيرات من غيرها أو الشفقة أو الرهبة أو باإلقناع المتلقي في تأثيره يحدث
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 )٨٩٧(

 اللفظ ظالل معالجة على لتعم التي واللغوية المعجمية ذاكرته من المتلقي يستمدها
  .المخاِطب من المطلوبة االستجابة له فتحدث سريعة، فورية بصورة

 الخطاب، غايات تحقق التي المشحونة األلفاظ من زخما القصيدة شهدت وقد
 بها توسل أخرى الستراتيجيات وتقوية تدعيما االستراتيجية بهاته المتنبي توسل وكان

  .المعمى خطابه بناء في
  ): تدعي (لفظة نحو الخصوم، نوايا في التشكيك داللة حمل ما مثال افمنه 

  جـسدي  بـرى  قَـد  حبـا  ُأكَـتِّم  لي ما
    

ــدعي ــب وتَ ــيِف ح ــِة س ــم الدول اُألم  
 الوقت وفي الدولة، لسيف بحبهم الخصوم زعم داللة ضمنيا تحمل اللفظة فهذه 

  . وكذبهم نواياهم بسوء اإلقرار أي المطلوب؛ على بالمصادرة شحنها تم ذاته
 الحب، صادق كتمان في المبالغة بداللة شحنها تم التي) أكتّم (لفظة مقابلها وفي

  .  نيته بصدق اإلقرار هي تضمينية؛ بداللة شحنها عن فضال
 نحو الدينية، بالسلطة حجاجا سياقه في فيكون شرعية، ظالال اللفظ يحمل وقد

 الفعل إسناد أن ريب من فليس ،)يكره (للفظة أسندها التي )اهللا( بلفظة المتنبي توسل
) الدولة سيف (المتلقي أيدولوجية ويوجه للفعل، إدانة يضفي) اهللا( الجاللة للفظ )يكره(

 سلطة / اهللا يكرهها التي -المتنبي عيوب عن التفتيش في محاولته – فعلته تغيير إلى
  :فيقول ،أخالقية سلطة / الكرم كُره عن فضال ،دينية

ــم ــون ك ــا تَطْلُب ــاً لَنَ ــزكم عيب   فيعِج
    

هكْـــريمـــا اهللا و تَـــأتُون مالكَـــرو  
 من ووشاية لمؤامرة نتاجا والمتنبي الدولة سيف بين الوقيعة جاءت وإذا 

 أفعالهم  وتفسير واحتقارهم، بغضهم نحو) الدولة سيف (المتلقي توجيه فإن الخصوم،
 يحققه ما وهذا. والكراهية البغض بداللة مشحون لفظ إلى بالخطا بناء وفق يحتاج
 " األيدولوجي المربع تأطير في يساهم )نا( الضمير إلى إضافته ولعل )حاسدنا( الدال
 صالح في يكون ما عرض إلى يؤدي مما ،١"سلبا اآلخرين وتقديم إيجابا النفس تقديم

 اآلن في الخصوم مصلحة ضد ويكون ،)ألم(و ،)جرح( بالدالين توسله نحو المخاِطب
  :قوله من عليه نستدل ما وهذا. ذاته
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– 

  )٨٩٨(

إن ــان ــركُم ك ــا س ــاَل م ــدنَا ق   حاِس
    

ــا ــرٍح فَمـ ــاكُم إذا لجـ ــم أرضـ   ألَـ
 والتشكيك الخصوم، لبغض) الدولة سيف (للمتلقي التوجيهية الداللة هذه ولعل  

 هذه يحقق بما الدوال شحن ةاستراتيجي لتوظيف األول الباعث كانت نواياهم، في دائما
  :قوله في )صادقة( لفظة فتطالعنا الغاية،

  صـــاِدقَةً ِمنْـــك نَظَـــراٍت ُأِعيــذُها 
    

ــشّحم تحــسب أن ــيمن ال   ورم شــحمه ف
 الدولة سيف نظرات تكون ألن والتوجيه واإلرشاد النصح داللة من تحمله بما 

  .شحما وتظنه بالورم دعتنخ فال تراه، ما على الحكم في تخطئه ال صادقة،



 

 )٨٩٩(

  :الخاتمة
 الذهنية بالكفاءات المتنبي وعي خالل من الخطاب تعمية استراتيجيات تشكلت 
  :منها فكان المتكلم، عن فضال وللرسالة لمتلقيه والثقافية والنفسية

 :المتكلم مرجعية إلى تحتكم استراتيجيات- ١
 استراتيجية نحو نفسه، ىإل فيها احتكم استراتيجية كل في اللون هذا تمثل وقد 
  . الناس إلى االحتكام واستراتيجية القوة، إلى االحتكام

  : المتلقي مرجعية إلى تحتكم استراتيجيات- ٢
 سيف (المتكلم مقام من أعلى مقام في متلٍق نوعان؛ الخطاب في المتلقي

 في راعى وقد ، )المتنبي خصوم ( المتكلم مقام من أدنى مقام في ومتلٍق ،)الدولة
 االستمالة استراتيجية فجاءت ومقامه، المتلقي بتلون يتلون أن المعمى، خطابه تأسيس

 المتلقي مع وظيفتها لتؤدي المخاطَب على الثناء واستراتيجية  العاطفي، واالستقطاب
  ).الدولة سيف (األول

 الخصم تشويه على التعمية تقنية اعتمدت فقد ،)الخصوم (الثاني المتلقي أما
  . الشخصية الحجة استراتيجية منها فكان ورته،ص وتقبيح

  :الرسالة مرجعية إلى تحتكم استراتيجيات- ٣
 أغراض لتحقيق المتلقي مشاعر توجيه في بارزا دورا اللغة تؤدي خاللها من

 النمط لهذا واضحا تجسيدا المشحونة األلفاظ استراتيجية وكانت خطابه، من المراوغ
 .التعمية تقنيات من



– 

  )٩٠٠(

  والمراجع درالمصا ثبت
  :المصادر : أوال
 ط،.د والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة البرقوقي، الرحمن عبد شرح: المتـنبي ديوان -

٢٠١٤  
  :المراجع : ثانيا

 ٢٠٠٨ ،١ط ،٢ج القاهرة، الكتب، عالم المعاصر، العربية اللغة معجم: عمر مختار أحمد -
 الهيئة رشد، ابن إلى الكندي من مسلمينال الفالسفة عند الشعر نظرية: الروبي كمال ألفت -

 ١٩٨٤ القاهرة، للكتاب، المصرية
 ،٧ط ،١ج القاهرة، الخانجي، مكتبة  هارون، السالم عبد: تحقيق والتبيين، البيان : الجاحظ -

١٩٩٨  
 دار خوجة، بن الحبيب محمد تحقيق األدباء، وسراج البلغاء منهاج : القرطاجني حازم -

 ١٩٦٦ ، ط.د ،تونس الشرقية، الكتب
 الحديث، الكتب عالم ،٣ ج االستدالل، تهافت ،)ومجاالته مفهومه (الحجاج : الباهي حسان -

  ٢٠١٠ ،١ط األردن،
 ،)للهجرة الثاني القرن إلى الجاهلية من (القديم العربي الشعر في الحجاج: الدريدي سامية -

  ٢٠٠٨ ،١ط األردن، إربد، الحديث، الكتب علم وأساليبه، بنيته
 األعلى المجلس ،)اليومي وخبزنا الثانية طبيعتنا (المنطقية المغالطات : مصطفى عادل -

   ٢٠٠٧ ،١ط القاهرة، للثقافة،
 ١٩٩٩ ،٢ط مصر، الوفاء، دار النص، استنطاق : بلبع عيد -
 ،١ط القاهرة، للترجمة، القومي المركز العلي، غيداء: ترجمة والسلطة، الخطاب: دايك فان -

٢٠١٤   
 ١٩٩٠ ،١ط بيروت، صادر، دار ،) ي م ع (مادة ،العرب لسان: منظور ناب -
 العدد المغرب، اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية مجلة والمغالطة، اإلقناع: العبقري يوسف -

  ١٩٨٧ التاسع،
  :األجنبية المراجع : ثالثا

- Teun A.van Dijk, Walter Kintsch, (١٩٨٣) : Strategies of Discourse Comprehension, 
New York, Academic Press  



 

 )٩٠١(

  
  
  
  
  
  

  
  :المقدمة 

الحمد هللا ذي الجالل واإلكرام، المتفرد بالفضل واإلنعام والصالة والسالم علـى خيـر              
  األنام نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، 

ليسر اإلسالم وسماحته األثر البالغ في توطين النفس والشعور بعظمة هذا الدين، ومـن              
  . دين عظيم يستحق أن يتّبع ويطاع تتبع أحكام الفقه اإلسالمي أيقن أن اإلسالم

ومن األمثلة على تلك السماحة في أحكام الفقه أحكام التعجل في الحج ، والتـي خـص                 
ومن أحسن من  اهللا حكمـا       " الشرع بأحكام خاصة ، وتطبيق منزه من لدن حكيم عليم،           

  "لقوم يوقنون 
ـ     ي ؛ آثـرت اختيـار   من هذا المنطلق، ورغبة مني في االستزادة في ذلك البـاب الفقه

  :الموضوع وفقا لألسباب التالية 
التمعن والتفكر في سماحة اإلسالم وحكمه ويسره والتي تخدم كل زمان ومكان             - ١

 .وكل األوضاع وجميع الحاالت 
  .جهل بعض من الناس في األحكام المتعلقة بهذا الموضوع  - ٢

  :ويتمركز بحثي بمنهج وهو 
د وثالثة مباحث وتعريف ما يحتـاج إلـى          المرادة في تمهي   ذكر المسألة الفقهية   - ١

  .تعريف
المذكورة بذكر األمور المتفـق عليهـا      تحرير محل الخالف في المسألة الفقهية        - ٢

 .أول المسألة ثم المختلف فيها 

 
 

  لمساعد في كلية الدراسات والعلوم اإلنسانية بحريمالءااألستاذ 
  جامعة شقراء

  



– 

  )٩٠٢(

ذكر أقوال أهل العلم والمذاهب األربعة في المسألة مرتبة ترتيبها زمانيـا مـا               - ٣
لحنابلة مع دمجها ، وتوثيق ذلـك مـن    أمكن الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم ا       

 .مراجعهم األصلية المذكورة في فقرة آتية ولو من مرجعين لكل مذهب 
تباع كل دليل بوجه االستدالل منه إن وجد، ثم المناقـشة       اذكر أدلة كل قول مع       - ٤

عليه، ثم أجيب عنه ما توافر ذلك وأمكن ، وتقدم أدلة الكتاب ثـم الـسنة ثـم                  
 .ا قدر المستطاع القياس إن وجد، وهكذ

تخريج األحاديث النبوية واآلثار من كتب السنة المعتمدة ، مع ذكر الحكم علـى    - ٥
 .الحديث أو األثر من كالم أهل العلم بالحديث ما أمكن 

 .ذكر الراجح في المسألة مع بيان سبب الترجيح ثم ذكر ثمرة الخالف إن وجد  - ٦
ئج، ثم أضع الفهارس في آخـر       وأخيرا يختتم البحث بخاتمة تذكر فيها أهم النتا        - ٧

  .البحث 
 :وبخطة وضعتها وهي 

 . أهمية الموضوع وأسباب اختياره -: المقدمة وتشمل  -
 منهج البحث  -                   
  خطة البحث    -                   

 :التمهيد وفيه  -
 .التعريف بمفردات العنوان                  

  : مباحثخمسةوقد قسمت البحث إلى  -
 .وقت التعجل : المبحث األول 
 حكم التعجل بالنية : المبحث الثاني 
  من أراد التعجل وحبس : المبحث الثالث 
  من تعجل بالخروج من منى ثم عاد إليها: المبحث الرابع 

 رمي المتعجل قبل الزوال: المبحث الخامس 
 الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات  -
 المراجع والمصادر  -

خيرا فإن هذا الجهد هو جهد بشر إن أصبت فمـن اهللا وإن أخطـأت فمـن نفـسي                   وأ
 .والشيطان وما توفيقي إال باهللا 



 

 )٩٠٣(

  التمهيد
  :تعريف التعجل 

السرعة خالف البطء ، ورجل عجل وعجل وعجالن        : العجل والعجلة : من عجل   : لغة  
   .) ١(وعاجل وعجيل من قوم عجالى وعجالى وعجال وهذا كله جمع عجالن

وج الحاج من منى بعد رمي الجمـرات فـي          خرهو  : المراد بالتعجل في هذا البحث      و
  .اليوم الثاني عشر أي ثاني أيام التشريق 

  :تعريف الحج 
قصده ، وحججـت فالنـا      : القصد ، حج إلينا فالن أي قدم ، وحجه يحجه حجا            : لغة  

  .) ٢(واعتمدته أي قصدته
لقيـام بأفعـال    لة في شـهور معلومـات       قصد بيت اهللا الحرام وجبل عرف     : اصطالحا  
   .) ٣(مخصوصة

                                         
  )ع ج ل (  مادة ٥/١٧٦، الصحاح ١٠/٤٧لسان العرب )  ١
  ٤/٣٨لسان العرب )  ٢
  ٣/٨٥المغني )  ٣



– 

  )٩٠٤(

  :وقت التعجل : المبحث األول 
 على أنه يجوز للحاج أن ينفر من منى في ثاني أيام التشريق مـن بعـد               ) ١(اتفق العلماء 

  .رمي جمرات ذلك اليوم 
  : اختلف العلماء في آخر وقت لنفر الحاج المتعجل من منى على قولين 

  :القول األول 
ينفر الحاج من منى من قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر إلى قبـل فجـر اليـوم     أن  

   .) ٢(الثالث من أيام التشريق، وهو مذهب الحنفية
  :القول الثاني 

أن ينفر الحاج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيـام التـشريق ، فـإن            
ث عـشر ، وهـو مـذهب        غربت الشمس لزمه المبيت في منى والرمي من اليوم الثال         

   .) ٥( والحنابلة) ٤( والشافعية) ٣(المالكية
  : أدلة القول األول 

أن اليوم يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وأن الليل تابع لليوم الذي قبلـه            - ١
.)٦ (   

الليل ليس بوقت لرمي ؛ ألنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي فيه سـقط ،                 -٢
  ) ٧(.ليوم الرابع لم يجز بدليل أنه لو رمي فيه عن ا

  :نوقش 
  .بأنه ال يسلَّم بذلك ؛ ألنه ال يلزم من عدم مشروعيته جواز النفر 

                                         
  ٥/٣٢٨نقل هذا االتفاق ابن قدامة في المغني )  ١
  ٧/٦٩ناسك كتاب الم: المبسوط : انظر )  ٢
  ٧/٢٨٦منح الجليل شرح مختصر خليل ، باب في الحج والعمرة : انظر )  ٣
   ٨/٣١١كتاب الحج : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : انظر )  ٤
  ٥/٤٩، اإلنصاف ٦/٢٤٥كتاب المناسك : المبدع في شرح المقنع : انظر )  ٥
  ٧/٦٨كتاب المناسك : المبسوط : انظر )  ٦
  ١٠/١٥٩كتاب الحج : ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: انظر )  ٧



 

 )٩٠٥(

  :أدلة القول الثاني 
واذْكُروا اللَّه ِفي َأياٍم معدوداٍت فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَال ِإثْم علَيِه            : (قال تعالى    - ١

 .) ١()م علَيِه ِلمن اتَّقَى واتَّقُوا اللَّه واعلَموا َأنَّكُم ِإلَيِه تُحشَرونومن تََأخَّر فَال ِإثْ
  :وجه الداللة 
  ) ٢(.اسم للنهار فإن غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم " اليوم " أن 

من غربت لـه الـشمس مـن        : "  قال   ) ٣(عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه        - ٢
رواه " ريق وهو بمنى ، فال ينفر حتي يرمي الجمرات من الغد            أوسط أيام التش  

 ) ٤(.مالك 
  :الراجح 

ـ          و الراجح واهللا أعلم هو القول الثاني قول الجمهور لقوة أدلتهم فإن اليوم اسم للنهـار ول
للنبـي صـلى اهللا   .  أثر عبد اهللا بن عمر فإنه صريح في المسألة وله حكم الرفـع   صح

  .عليه وسلم 

                                         
  ٢٠٣: سورة البقرة ) ١
  ١٨١ ص – ٤ ج– كتاب المناسك –حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع : انظر ) ٢
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم واستصغر يوم أحـد فـأول          ) ٣

 علما كثيرا نافعا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وعن أبيه وأبي بكر وعثمـان وعلـي       غزواته الخندق ، روى   
وبالل وصهيب وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وأسلم وحفصة                  

  .أخته وعائشة  وغيرهم
  .٣١٦ص : باب رمي الحجاز : كتاب الحج : رواه مالك في موطأه ) ٤



– 

  )٩٠٦(

  حكم التعجل بالنية: ثاني المبحث ال
  :حكم التعجل بالنية : مسألة 

اختلف العلماء في حكم تعجل الحاج بنيته فقط، من دون االنشغال والخروج مـن منـى              
  :قبل الغروب على قولين 

  : القول األول 
ال يكتفي بنية الحاج، بل يشترط الخروج واالرتحال من منى قبل الغروب، وهـو قـول         

   .) ٣( والحنابلة) ٢(فعية والشا) ١(الحنفية
  :القول الثاني 

إن كان المتعجل من غير أهل مكه فإن نيته في التعجل كافية وإن لـم يخـرج إال بعـد              
   .) ٤(غروب الشمس، وهو مذهب المالكية

  :أدلة القول األول 
يِن فَال ِإثْم علَيـِه     واذْكُروا اللَّه ِفي َأياٍم معدوداٍت فَمن تَعجَل ِفي يوم        : (قال تعالى    - ١

ونشَرِه تُحِإلَي وا َأنَّكُملَماعو اتَّقُوا اللَّهاتَّقَى و نِه ِلملَيع فَال ِإثْم تََأخَّر نم٥()و (.  
عن عبد الرحمن بن يعمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 - ٢

" فال إثم عليه ومن تأخر فال إثـم عليـه   أيام منى ثالثة فمن تعجل في يومين       : " 
  .) ٦(رواه أبو داوود والترمذي والنسائي

من غربت له الشمس مـن أوسـط   : "  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال     - ٣
 .) ٧("أيام التشريق وهو بمنى ، فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد 

                                         
  ٥٢٢رد المحتار على الدر المختار ص : نظرا)  ١
  ٣١١ ص – ٣: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج: انظر )  ٢
  ٥١٢ ص ٢ج: ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ٥٩٢ ص ١شرح منتهى اإلرادات ج : انظر )  ٣
   ٥٠ ص– ٢حاشية الدسوقي ج: انظر )  ٤
  ٢٠٣: سورة البقرة )  ٥

 باب ما جاء فـيمن  –في سننه ،  الترمذي ١٩٤٩ باب من لم يدرك عرفة ، رقم –  في سننه أبو داوودرواه)  ٦
 باب فيمن لم يدرك صالة الصبح مع اإلمام         –  في سننه  ، النسائي ٨٨٩أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج، رقمه        

   ٣٠٤٤بالمزدلفة، رقم 
  سبق تخريجه)  ٧



 

 )٩٠٧(

  :وجه الداللة من األدلة 
ح أنه يجب النفر من منى فعـال وعلـى الفـور ، لكـي         أن ظاهر األدلة واضح وصري    
  .يحصل التعجل الصحيح للحاج 

  :أدلة القول الثاني 
يمكن أن يستدل لهم بحديث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليـه                  

  "إنما األعمال بالنيات " وسلم قال 
  :وجه الداللة 

  .م يخرج منها أنه نوى الخروج واألعمال بالنيات فيصح ولو ل
  :الراجح 

  .الراجح واهللا أعلم القول األول ، لوجود أدلة صريحة لمذهبهم وقوة األدلة 



– 

  )٩٠٨(

  المبحث الثالث من أراد التعجل وحبس
  :من أراد التعجل وحبس : مسألة 

من أراد أن يتعجل وغربت عليه شمس اليوم وهو لم يخرج ، حبسه حابس منعـه مـن              
  :علماء في ذلك على قولين الخروج قبل الغروب، اختلف ال

  :القول األول 
أن له االستمرار بالخروج وال يلزمه المبيت في منى وال رمي اليوم الذي بعـده، وهـو        

   .) ٣( واختاره الشيخ محمد بن عثيمين) ٢( والشافعية) ١(قول الحنفية
  :القول الثاني 

   .) ٥(حنابلة وال) ٤(يلزمه المبيت ورمي اليوم الذي بعده، وهو مذهب المالكية
  :أدلة القول األول 

  .) ٦(ألن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه - ١
  .) ٧(ألنه حبس بغير اختيار منه - ٢

  :أدلة القول الثاني 
من غربت له الشمس من أوسـط       : " عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال           - ١

  .) ٨("أيام التشريق وهو بمنى ، فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد 
   .) ٩(أنه ال يصدق عليه أن تعجل في يومين

                                         
  ٢/٥٢٢ –رد المحتار على الدر المختار : انظر )  ١
  ٣/٣١١ –كتاب الحج : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ظر ان)  ٢
  ٧/٣٦١ –كتاب المناسك : الشرح الممتع على زاد المستنقع : انظر )  ٣
   ٢/٥٠ –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر )  ٤
  ٣/٢٣٦ –كتاب الحج : المغني : انظر )  ٥
  ٣/٣١١ –لحج كتاب ا: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : انظر )  ٦
  ٧/٣٦١ –شرح الممتع على زاد المستقنع : انظر )  ٧
  سبق تخريجه)  ٨
  ٥٥٥ ص– ٢ ج–شرح الزرقاني على الموطأ : انظر )  ٩



 

 )٩٠٩(

  :يناقش 
وما جعل عليكم فـي     : ( إن في إلزامه في حل الرحل حرج ومشقة عليه ، لقوله تعالى             

  .) ١()الدين من حرج
  :الراجح 

الراجح واهللا أعلم هو القول األول لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة القـول الثـاني ، وأن بهـذا            
  .ن التعجل رخصة وتيسير من اهللا سبحانه للحاج القول يصدق أن يكو

                                         
  ٧٨ آية –سورة الحج )  ١



– 

  )٩١٠(

  من تعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس ثم عاد إليها: المبحث الرابع 
   :من تعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس ثم عاد إليها

 اختلف الفقهاء في حكم من تعجل يوم الثاني عشر ونفر قبل غروب الشمس ثم رجـع                 
  :قبل غروب الشمس أو بعدها للزيارة والراحة على قولين إليها في ذات اليوم 

 ) ١(ال يلزمه بعد الرجوع المبيت وال الرمي من الغد وهو مذهب الـشافعية        : القول األول   
  .) ٢(والحنابلة

   .) ٣(يلزمه المبيت والرمي من الغد وهو قول عند الشافعية: القول الثاني 
  :دليل القول األول 

ا أحكام المناسك في    مالرمي والتعجل ، فتنقطع عمن خرج بعده      أن الرخصة حصلت له ب    
  .منى ، ويكون رجوعه كالمتبرع فال يلزمه المبيت وال الرمي 

  .أن من رجع لمنى بمنزلة من لم يخرج منها : دليل القول الثاني 
  :الراجح 

 بمنزلـة   أن من رجع لمنى يسلَّمالراجح واهللا أعلم هو القول األول لوجاهة تعليلهم ، وال           
  . من لم يخرج منها فإن المتعجل خرج منها وأدى ما عليه فال يجب عليه مرة أخرى 

                                         
  ٣/٣١٠ –نهاية المحتاج )  ١
  ٢/٥١١كشاف القناع )  ٢
  ٨/٢٢٨المجموع )  ٣



 

 )٩١١(

  رمي المتعجل قبل الزوال: المبحث الخامس 
  :اختلف العلماء في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عدة أقوال 

  : القول األول 
إن الرمي ال يجوز قبل الزوال، وال يصح إال بعده فمن رمى قبل ذلك أعاد، وهذا قـول                

، وذهب إليه ابن عمر والحسن البصري، وبه قال الثـوري وابـن المنـذر               ) ١(الجمهور
  :وداود الظاهري وغيرهم، واستدلوا باآلتي 

لـزوال،  بفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ، حيث لم يرِم أيام التشريق إال بعـد ا    - ١
: " كما ثبت ذلك عنه في األحاديثالصحيحة، وقد قال صـلى اهللا عليـه وسـلم        

 ).أخرجه مسلم في صحيحه " ( لتأخذوا عني مناسككم 
: " بما ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنه في إجابة من سأله عن الرمي فقـال                  - ٢

 " .كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 
ال ترِم الجمار في األيام الثالثة      : "  قال   وفي موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر        - ٣

 ".حتى تزول الشمس 
  : القول الثاني 

جواز رمي الجمار قبل الزوال كل أيام التشريق، وهو قول طاوس وعطاء فـي إحـدى           
الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وإليه ذهب ابـن عقيـل، وابـن الجـوزي، وغيـرهم ،          

ل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والـشيخ  وواختاره من المعاصرين الشيخ عبد اهللا آ 
  .صالح البليهي، وغيرهم

  :واستدل أصحاب هذا القول باآلتي 
بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية               - ١

 .ساعة من النهار، وفي إسناده ضعف
ـ            - ٢ يء قـدم  وبما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ما سئل في يوم النحر عن ش

 ).رواه البخاري ومسلم " ( افعل وال حرج : " وال أخِّر إال قال
 .عدم وجود دليل صريح صحيح في النهي عن الرمي قبل الزوال - ٣

                                         
  .٣/٢٣٦، والمغني ٣/٣١١، ونهاية المحتاج ٢/٥٠، وحاشية الدسوقي ٢/٥٢٢رد المحتار : انظر )  ١



– 

  )٩١٢(

  : القول الثالث 
 وهو قول عكرمة وإسـحاق والمـشهور        – يوم النفر اآلخر     –جواز الرمي قبل الزوال     

ب الرأي، واشترط بعضهم أال ينفـر        وبه قال أصحا   ) ١(عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد     
  :إال بعد الزوال واستدلوا باآلتي

أي أن اهللا رخص فـي      )  ٢("فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَال ِإثْم علَيِه        : " قوله سبحانه    -١
التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محال للتعجل، واليوم ظرف لمـل يـصدق         

 .ى قبل الزوال فقد أخذ بالرخصةعليه اسم اليوم ولو بجزء منه، فمن رم
إذا انـتفخ   : " وكذلك استدلوا بما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال              -٢

وفـي إسـناده    " النهار من يوم النفر اآلخر، فقد حل الرمي، واالنتفاخ االرتفاع         
 .ضعف

  : الترجيح 
 لعد وجود دليل    الراجح واهللا أعلم هو جواز الرمي قبل الزوال للمتعجل يوم الثاني عشر           

" صريح يمنع الرمي قبل الزوال واليوم يكون من طلوع الفجر، وأما حديث ابن عمـر                
فهو حرص على تطبيق السنة واألفضل، وال يعني ذلك عدم جـواز            " كنا نتحين الزوال    

الرمي قبل الزوال، وهذا القول فيه تيسير على الناس وسفقة بهم خاصـة مـع الزحـام             
 ، وفيه مصلحة ظاهرة ورفق بالحجاج ورفع للمـشقة والحـرج،            الشديد وكثرة الجموع  

، وأمـا الرمـي     ) ٣("وما جعَل علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج        : " واهللا سبحانه وتعالى يقول     
لغير المتعجل فاألفضل أن يكون بعد الزوال حرصا على امتثال السنة واالقتـداء بفعـل        

  .النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

                                         
  ٣/٢٣٦، والمغني ٢/٥٢٢انظر رد المحتار )  ١
  ٢٠٣: البقرة )  ٢
  ٧٨: الحج )  ٣



 

 )٩١٣(

  خاتمةال
وأخيرا فإن التعجل من الحج يجوز للحاج في اليوم الثاني من أيام التشريق ، مـن بعـد         
زوال الشمس إذا رمي جمرات ذلك اليوم ، إلى قبل غروب شمس ذلـك اليـوم ، فـإن        
غربت الشمس يلزمه مبيت تلك الليلة ورمي جمرات اليوم الثالث من أيام التشريق ما لم               

  .يجوز له ولو غابت الشمس تيسيرا عليه يكن محبوسا عن الخروج ف
  :وختاما 

فإن الجهد البشري ال يخلو من خطأ ، وال ينزه من خلل ، فـإن أصـبت فمـن اهللا وإن       
أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأسأل اهللا أن يكون البحث قد نال على ثمرة من ثمرات                

 محمد وعلى آلـه     اإليجاب وأثرى المخزون الفقهي لدى القارئ ،وصلى اهللا على سيدنا         
  .وصحبه أجمعين 



– 

  )٩١٤(

  فهرس المراجع
  الناشر وسنة النشر  المؤلف  اسم الكتاب  م
      القرآن الكريم  ١
علي بن سـليمان بـن أحمـد          اإلنصاف            ٢

  المرداوي
  دار إحياء التراث العربي  

في ترتيب   بدائع الصنائع   ٣
  الشرائع

أبو بكر مـسعود بـن أحمـد        
  الكاساني         

   الكتب العلميةدار
ــشر   ــنة النــ : ســ

  م١٩٨٦/ه١٤٠٦
حاشية الدسـوقي علـى       ٤

  الشرح الكبير
محمد بن أحمـد بـن عرفـة        

  الدسوقي
  دار إحياء الكتب العربية

 –حاشية الروض المربع      ٥
  شرح زاج المستنقع

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم      
  العاصمي النجدي

 –البعــة الثانيــة عــشر 
  ه١٤٢٩

محمد بن أحمـد بـن عثمـان          سير أعالم النبالء   ٦
  الذهبي

 –مؤســـسة الرســـالة 
  م٢٠٠١/ه١٤٢٢

سليمان بن األشعث السجستاني      سنن أبي داوود  ٧
  األزدي

  ط. ت 

محمد بن عيسى بـن سـورة         سنن الترمذي  ٨
  الترمذي

  ط. ت 

أحمد بن شعيب بن علي بـن          سنن النسائي  ٩
  سنان

  م١٩٩٤/ ه ١٤١٤

شرح الزرقـاني علـى       ١٠
  الموطأ

ن عبد الباقي بن يوسف     محمد ب 
  الزرقاني المصري األزهري

 –مكتبة الثقافـة الدينيـة      
  القاهرة

  عالم الكتب  شرح منتهى اإلرادات  شرح منتهى اإلرادات  ١١
كشاف القناع عن مـتن       ١٢

  اإلقناع
ــر   منصور بن يونس البهوتي دار الفكـــــــ

  م١٩٨٢/ه١٤٠٢
أبو إسحاق برهان الـدين بـن         المبدع في شرح المقنع  ١٣

  حمد بن عبد اهللا الحنبليم
ــالمي  ــب اإلسـ المكتـ

  م٢٠٠٠/ه١٤٢١



 

 )٩١٥(

  الناشر وسنة النشر  المؤلف  اسم الكتاب  م
محمد بن أحمد بن أبي سـهل         المبسوط  ١٤

  السرخسي
دار المعرفــــــــة 

  م١٩٨٩/ه١٤٠٩
أبو الفضل جمال الدين محمـد        لسان العرب  ١٥

  )ابن منظور ( بن مكرم 
  م٢٠٠٣دار صادر  

الشرح الممتع على زار       ١٦
  المستنقع

  دار ابن الجوزي  محمد بن صالح بن عثيمين

موفق الدين عبد اهللا بن أحمـد         المغني  ١٧
  بن قدامة

دار إحياء التراث العربي    
  م١٩٨٥/ه١٤٠٥

ــرح    ١٨ ــل ش ــنح الجلي م
  مختصر خليل

            محمد بن أحمـج بـن محمـد        
  )عليش ( 

ــر  دار الفكـــــــ
  م١٩٨٩/ه١٤٠٩

دار إحياء العلوم العربيـة       مالك بن أنس بن مالك  موطأ مالك   ١٩
  م١٩٩٤/ه١٤١٤

نهاية المحتاج إلى شرح      ٢٠
  المنهاج

ــر   محمد بن شهاب الدين الرملي دار الفكـــــــ
  م١٩٨٤/ه١٤٠٤

  



– 

  )٩١٦(

  



 

 )٩١٧(

  
  
  

  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 والصالة والسالم على سيد األولـين  ، علم اإلنسان ما لم يعلم ،الحمد هللا الذي علم بالقلم     

واألخرين محمد النبي األمي األمين عليه وعلى آله وصحبه الطيبـين الطـاهر أفـضل       
  .الصالة وأزكى التسليم 

  ،،،،،وبعد
 التـي  التعبيريـة  الوسائل أرقى من يزال وال  كان الشعر        فإنه مما الشك فيه أن    

 العناصر جميع يشمل تواصليا عالما وليؤسس نفسه خلجات عن ليعبر اإلنسان اخترعها
   …والثقافي واألنثروبولوجي  االجتماعي اإلنسان عالم تشكل التي األبعاد المختلفة
ية والـسياق الـداخلي     بين التداول  الشعري الخطاب تحليل" الورقة فهي    عنوان      أما

  ) . أبو تمام أنموذجا للتطبيق من الشعر العباسي (،
 الـشفرة  عتبـات  بـين  تجمع تداولية قراءة الشعري الخطاب قراءة بذلك       وأعني

االستراتيجيات التي انتهجهـا الـشاعر خـالل         رصد خالل من وذلك السياق، ورحابة
خطاب عند قمـة مـن قمـم الـشعر          هذا ال  تحف التي التلقي خطابه الشعري، و أسيقة   

 ،كيفية نهوضها في التعبير عما يختلج فـي نفـسه   وبيان ،) أبي تمام الطائي  ( العباسي  
  .واإلقناع واإلفادة اإلثارة فعل ممارسة خالل من المتلقي ومدى تأثيرها على

 منظـور  من هذا الشاعر    عند الشعري الخطاب لقراءة إعادة إلى الورقة       وتهدف
أن التراث العربي يحتوي علـى مباحـث         إلى خاللها من نخلص أن لنستطيع ؛  حداثي

به أبو تمام من تجديـد فـي         أتى ما أن وأفكار ذات توجهات وإجراءات تداولية وإثبات     
 ، حـداثي  تأسيسي عمل هو ما بقدر المألوف عن خروج مجرد ليس  خطابه الشعري   

 مـا  بقـدر  الخطاب عنـده     توصيل تعرقلل  تكن لم  إليها عمد التي الفنية الصنعة وأن

 
 

 
  أستاذ النقد واألدب المساعد
   جامعة حائل- قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والفنون

 



– 

  )٩١٨(

؛ ومن ثم إثبات أن  التداولية مدخل مناسبا مـن مـداخل فهـم                ومقاصده غاياته خدمت
  . التراث وأداة من أدوات قراءته  

 مع لتوافقه ؛ )التحليلي  الوصفي( المنهج هو الورقة إعداد في اتبعته الذي      والمنهج
 ضوء في النص داخل األدلة حركة على لهخال من والتركيز وتفتيته النص دراسة

 الدالالت توليد في الداخلي، السياق دور عن لإلفصاح ، فيه المستعملة بالسياق ارتباطها
   .التداولية عناية وهو ،والمتلقي المبدع بين والتناغم ، النصي التفاعل على تساعد التي

  *****وعلى اهللا قصد السبيل 
  شعيب إسماعيل الحافظ عبد بهية. د

  جامعة حائل/ أستاذ مساعد األدب والنقد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٩١٩(

  التمهيد
 اللذة يثير أن شأنه من خطاب هو نظر النقد الحديث والقديم، في          الشعر

 وحملهم عن طريق شد انتباههم وإثارة اهتمامهم والقراء المستمعين نفوس في والمتعة
 في التغيير يتم وبذلك وأفكار، معتقدات نم يحمله ما وتبني بمضامينه، االهتمام على

  .معتقداتهم
 مفعوله يتوقف لن هذا شعره أن يقنعنا يستطيع أن  الذي هو المتفوق والشاعر       

 حين القاعدة المتنبي هذه أدرك  وقد،بل يتعداه إلى أن يعبر القرون واألزمان. قاله حيث
  :قال
  )١(منشدا الدهر أصبح شعرا لتق وإذا       قصائدي رواة من إال الدهر ما و

 بجواهر البصير رأيت فإذا: " في هذا الصدد أيضا  الجرجاني أيضا  ويقول      
 إلى ترجع أحوال عن ينبئك ليس أنه فاعلم.  …نثرا يستجيد أو شعرا يستحسن الكالم

 وفضل فؤاده، في المرء من يقع أمر بل اللغوي، الوضع ظاهرة وإلى الحروف أجراس
  . )٢(" زناده من العقل يقتدحه

 ما إلى الجرس و اللفظ يتعدى ال فيها والقبح الحسن إن " : آخر مقام في يقول ثم    
 كان إذا إال اللفظتين تجانس تستحسن ال فإنك التجنيس أما … النفس العقل فيها يناجي
 . )٣(بعيدا مرمى بينهما الجامع مرمى يكن ولم جيدا، موقعا العقل من معنييهما موقع
 هو الشعري، وبخاصة أدبي، خطاب أي في الموضوع هذا يطرحه الذي والمشكل     
 أو (الشعر قائل لوضعية مغايرة وضعية في يتواجد ال فالقارئ. له الالتناظري البعد

 العتاهية وأبي المتنبي نصوص مع يتفاعل أن الحالي للقارئ  إذا فكيف ،)الشاعر
 واعتقادية وفكرية ثقافية بيئات إلى مونينت شعراء وهم … وهوميروس والمهلهل

 تلك الحقيقة من قريبا تأويال يؤول أن له كيف  و،هذا؟ وقتنا في موجود هو عما تختلف
 بالنسبة مجهولة وأحداث وأماكن أشخاص على اللغوية عناصرها تحيل التي النصوص

 الموجود الغموض مصدر هو  والمكان الزمان مستوى على الموجود التباعد هذا ؟ لنا
  . )٤()غيرها و (القديمة الشعرية النصوص مستوى على
 الشاعر يتبناها التي االستراتيجيات عن الحديث إلى  يدفعنا الذي األمر وهو     

 فيقوم الشاعر ،النص ثنايا به إلى الشعري والولوج النص رموز لفك المتلقي لمساعدة



– 

  )٩٢٠(

 طريق عن يقول فيما القارئ إشراك في منه قصدا النص في القارئ بإقحام أحيانا
  .إياه مخاطبته

 القارئ وشعور أحاسيس باستمالة الشاعر يقوم الخطابية، استراتيجيته    وفي 
 مجرد إال هو ما ذلك ألن خطابه، مع وعاطفيا نفسيا يتفاعل يجعله و ،)المستمع(

 ئلوسا فهناك الملقى بالشعر األمر تعلق  فإذا،معينة غاية إلى للوصول استراتيجية
 نظرات و الصوتية والنبرة واإليماءات الحركات منها االستراتيجية، هذه لتحقيق عديدة
  .)٥(إلخ…العيون
 في الشاعر فيها نجح إلينا، وصلت التي القصائد إن آخر، سياق في ونقول      

 توفيره إلى رأينا، ومرد ذلك في الالحقة، واألجيال معاصريه من يريد من إلى إيصالها
   .تحقق المتعة واإلثارة الخطاب لكي يقتضينها التي جاحالن شروط

 قد األسئلة من مجموع عن باإلجابة اهللا بحول البحث هذا في الدراسة وستقوم      
   :التالي النحو على تطرح

 لدراسة الفلسفية الناحية من نشأ منهج من انطالقا الشعر دراسة جدوى ما      
  .العادية؟ واللغة اليومي الخطاب
 حيث من الخطابات كباقي ليس خطاب بدراسة كفيلة المنهج هذا إجراءات وهل      
 مألوف هو عما يتعالى أنه حيث ومن الدالالت، فيها تنتظم التي واألساليب الشكل

  .ومتداول؟
 إلى الوصول في نجاعتها وما اإلجراءات هذه هي فما كذلك الحال كانت وإذا      

   . )٦(السابقة؟ المناهج فيها طتسق التي الهفوات بعض تجاوز
الذي نحن  المنهج هو وغيرها األسئلة هذه عن اإلجابة على قادر منهج وخير      

 التي األسئلة من عديد على اإلجابة على لقدرته" المنهج التداولي " بصدد الحديث عنه 
  .أخرى مناهج امتطائهم أثناء حال الباحثون لها يجد لم

 هي مثال، القديمة، الشعرية القصيدة دراسة أن التصريح يمكن ورالمنظ هذا        ومن
 يمكننا حتى ؛ للخطاب والتداولية االجتماعية األبعاد تشكيل إعادة أجل من إجراء

 األبعاد المختلف عالمه عن فصله يستحيل الذي للقصيدة الجمالي البعد فهم إلى الوصول
 وليس ذاته في ليس بالشعر، ونستمتع ونكره ونحب ونتذوق نتأثر فنحن فيه، نشأ الذي
  .أنتجه الذي سياقه عن بعيدا



 

 )٩٢١(

 في بما القديمة، الخطابات مختلف بها درست التي المناهج إلى أيضا ولوعدنا       
 أثبتت فقد المناهج؛ لهذه مصاحبا دوما كان التداولي اإلجراء أن لوجدنا الشعر، ذلك

 كانت الخطابات، تحليل في كممارسة داولية،الت أن الحديثة العربية الدراسات من العديد
 و قتيبة ابن و الجرجاني القاهر وعبد الجاحظ أمثال القدامى، العرب عند بقوة حاضرة

مجموعة القواعد واألصول " فمهوم البالغة عند القدامى هي ، وغيرهم ،السكاكي 
مكن للمتلقي أن  وبواسطتها ي،الجمالية المستخلصة من أبرز األثار االدبية شعرا ونثرا 

  . )٧(يتحسس الجمال األدبي ويتذوقه وينفعل به
 على القدرة مع القصائد كتابة في تفوقوا الذين هم الزمن خلدهم الذين والرجال     
 بن كعنترة التاريخ شخصا يخلد أن  وخير دليل على ذلك ،واألذهان العقول في التأثير
 المعلقات يكتبا لم لو الصعلوك، لشنفريا وكذا مجتمعه ، في المنبوذ الرجل هذا شداد،

  .واألشعار
  .الحفظ عملية تسهل الدوام ألنها للشعر فالخطاب الشعري إذا هو الذي يكتب      
 تفي أن لها يمكن ال الشعر، ظاهرة لتعريف الشكل إلى تستند التي التحديدات إن      

 متعدد خطابا كونه وهو فيه األساسي الجانب تهمل ألنها الميدان هذا في بالغرض
 من مجموعة ضمن آخرين  أشخاص مع يتفاعل شخص من وصادرا األبعاد،

  .والمقامية السياقية المعطيات
 و عالقتهما بالخطاب ، والسياق،  وبداية البد من تسليط الضوء على ماهية التداولية

  . الشعري



– 

  )٩٢٢(

  المبحث األول
  التداولية   : المطلب األول

 في محاضراته ألقى عندما، "أوستين جون "الفعلية للتداولية إلى      تعزى النشأة      
 نهضت التي أعماله خالل من ، " جيمس وليام " محاضرات ضمن هارفرد جامعة
  )٨( "الكالم أفعال " نظرية وهي ، التداولية للسانيات الرحى قطب تعد بنظرية

 تعود  إلى تراجع التيارين  "التداولية "      ولعل من أهم األسباب التي أدت إلى ظهور 
 حيث، وهما  البنيوي والتوليدي ،اللذين كانا يهيمنان على ساحة الدراسات اللسانية

 عنها انبثقت ، المعرفية األسس في متباينة لغوية ومفاهيم نظريات المعرفة أفرزت
 ،وغيرها ... التي محل الدراسة ) كالسيمائية والتداولية (جديدة  لسانية تيارات

 وتجاوز ،زدهرت محاوالت الكشف عن مكنون المعنى خارج البنى والتراكيب وا
 وسياقه الفني ؛ ، وربط النص بظروفه المقامية ،لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب 

  . )٩(إذ أن الجهل بالسياق األدبي الخاص بالنص قد يترتب عليه أخطاء فادحة في التفسير
مذهب لساني  يدرس عالقة النشاط اللغوي : " ولي فإنه        أما عن كنه التيار التدا

 ، وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاح من جهة ثانية ،بمستعمليه من جهة
والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة من جهة 

 إن وجد من جهة رابعة  والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية،ثالثة 
   .  )١٠(الخ...

إلى اعتبار التداولية قاعدة اللسانيات ؛لكونها المنهج " رودولف كارناب "         وذهب 
  ماذا نصنع حين: الذي باستطاعته أن يجيب عن أسئلة كثيرة من مثل

كن  وهل يمكن أن نر، نتكلم ؟وماذا نقول بالضبط ؟ فمن يتكلم إذًا ؟ وإلى من يتكلم ؟ 
  .  ؟)١١(  إلى المعنى الحرفي لقصد ما ؟ و ما هي استعماالت اللغة

 ،الدالئية علما يفضل سائر العلوم الستخدامه عالمات للعالمات "بيرس "     كما اعتبر 
 ولكن كل ، فال توجد عالمة في نفسها ،مؤكدا بذلك أن الفكر والعالمة غير منفصلين 

إن الفكر في حد ذاته يعد عالمة يمكن أن يؤولها  بل ،شيء يمكن أن يتحول إلى عالمة 
   . )١٢( وحين نفكر فنحن عالمة، فاإلنسان عالمة ،اآلخر 

بين اللغة العلمية واللغة العادية واعتبر أن اللغة العلمية تمتاز بالدقة " فريجة  "    وميز 
 التفاعل بين  أما اللغة العادية فهي خاضعة  لعالقات،واالستقاللية عن عالقات التفاعل 



 

 )٩٢٣(

 وهي رهينة قوانين ، وتهدف إلى االقناع وإثارة االهتمام لى السامع ،المتخاطبين 
 معتبرا أن اللغة العادية يهمها في الدرجة األولى نجاح التواصل بين ،البالغة واالنفعال 

   . )١٣(الطرفين
عالمة بوصفها فالنمط عنده  يمثل ال) النمط والورود ( ثنائية " بيرس "      كما أرسى 

 الورود ،أما  وتمثل المعني الحرفي الذي مصدره النمط،كيانا مجردا موقعها اللسان 
 في و ،السياق في الداللة مصدر هو و السياق، في للنمط الملموس االستعمال به يعني

    .          )١٤(  البعد التداولي لهذه الثنائية يمثل بالسياق المرتبط الداللي الجانب
 ،والتداولية هي إحدى االستراتيجيات الثالث التي يقوم عليها الخطاب الشعري      

 من باالستعمال متعلقة اللغة فاعلية بيان و موضوعها،باإلضافة إلى الداللية واألسلوبية 
 الوضع مالبسات وفقه ،  لألحوال ومراعاة ، والمقاصد األغراض على الوقوف حيث

  . )١٥(والفهم واإلنتاج
 إلفادة المتكلمين قبل من يمارس نشاطا باعتبارها اللغة إلى هي بها المعنى تنظرو      

 أشكالها في البنى بوصف تكتفي وال ، سياقي إطار ضمن ، ما معنى السامعين
   .الظاهرة
 تدرس وال ، الخارجية شروطه عن اللغوي اإلنتاج تفصل ال " نظرية فهي ثم    ومن

 بوصفها اللغة تدرس وإنما ، المجردة القواعد من نظاما بوصفها المعزولة الميتة اللغة
 ألداء معين مخاطب إلى موجها معين مقام في معين شخص قبل من مستعمال كيانا

   "معين غرض
     وحصر التداولية في معنى محدد ليس باألمر السهل لسعة مجاالتها وتشعبها فهناك 

 لهذ فقد ، لهذا ، والفالسفة ،داولية المناطقة  وت، وتداولية اللسانيين ،تداولية البالغيين 
  .اكتست التداولية عددا من المفاهيم تبعا لمجال الباحث نفسه 

 وهناك من يعرفها تبعا لنشأتها ، في سياق التواصل ،لذلك نجد من يعرفها تبعا للمعنى 
علوم  وهناك من يربط تعريفها بسبل التواصل أو بعالقاتها بال،وموضوعاتها ووظيفتها 

   .)١٦(األخرى
 سيسهم في وصفها وخصائصها،      وتطبيق هذا المفهوم التداولي على التراث القديم 

  .وتفسير ظواهرها الخطابية التواصلية 



– 

  )٩٢٤(

      كما أن استثماره في قراءة اإلنتاج العلمي لعلمائنا القدامى سيسهم أيضا في 
  . أولئك العلماء األجالء اكتشاف وتثمين جوانب من الجهود الجبارة التي بذلها
 تشتمل على الصيغ واألدوات التي ،      فلغتنا  شانها شأن غيرها من اللغات الطبيعية 

  يستعملها المتكلم للداللة على القوة اإلنجازية التي يريد تضمينها كالمه 
  فكان،) الخ ....  والترجي ،والطلب .  واإلثبات ، والتمني ، واالستفهام ،كالتقرير( 

 أن يتعرضوا لتلك ،على طوائف من العلماء والسيما البالغيين الدراسين لعلم المعاني 
: "  نزوال عند قاعدة ،القوى المتضمنة في القول بغرض تحديد ما يقتضيه حال معين 

  .) ١٧("مطابقة الكالم لمقتضى الحال 
 تقتضي ثالثة "مطابقته  لمقتضى الحال"      والشك أن بالغة الكالم التي تبنى على 

 وهذه والشك ،)  واألثر الواقع على المتلقي – والبعد التركيبي ،البعد الداللي ( أبعاد 
  ؛ إذ أن أول حد للتداولية في تصور)اللسانيات التداولية ( هي خاصية  

   )١٨(.قسم من الدالئية يعنى بالصلة القائمة بين العالمة ومستعمليه" بأنها " موريس  " 

فإن آليات تحليلها وجب ،تمام التداوليين  بلغة االستعمال اليومي والعادية     ورغم اه
تطبيقها على الخطاب األدبي ؛ وبذلك يتم الوصول بهذا المنهج إلى مصاف المناهج 
النصية ؛ مما يجعله يبتعد عن تصورات فالسفة اللغة العادية ؛ ليلج الخطاب االدبي من 

بالغيين القدامى كانوا تداوليين ؛ لبحثهم في الصالت  وهو ما يثبت أن ال،بابه الواسع 
 وأثر الخطاب في السامع  واتفاهم في  أرائهم مع الفالسفة ،القائمة بين اللغة والمنطق 

اللذين عكفوا على قضية المعنى وحيثياته والنظر في التأثيرات الخطابية من أمثال 
"  استلهمها رواد التداولية  وغيرهم ممن ظلت آراءهم مرتكزات، وأرسطو ،أفالطون 
  . ) ١٩(من بعد" سيرل " و" أوستين 

  : السياق- المطلب الثاني  
     مما الشك فيه أن العرب قد احتفوا به وبدوره في تشكيل المعنى  احتفاء زائدا من 

 اعتبار وغيرهم ممن يمكن  وابن األثير والسكاكي ،،أمثال عبد القاهر الجرجاني 
 بينهما والعالقة والمقام بالمقال البالغة وتعلق الحال لمقتضى الكالم مطابقة عن كالمهم

  .  )٢٠(اللغوي غير والسياق اللغوي بالسياق االحتفاء تجليات أبرز
 أيضا احتفوا بالسياق اللفظي حين صبوا عنايتهم ،    و كما احتفوا بسياق الحال والمقام

لكلمة ودالالتها من خالل السياق الذي  أو النظم وأثره في تحديد ا،على دراسة التراكيب



 

 )٩٢٥(

وترى الكلمة تروقك وتؤنسك :"  يقول ،وضعت فيه؛ لذلك نرى  عبد القاهر الجرجاني 
  . )٢١( ثم تراها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر،في موضع 

 متضافرة قدرات عدة اصلية  قدرة شاملة تدخل ضمنها التو القدرة المتوكل اعتبر  وقد
 الصدد هذا وفي التفاعلي، الكالمي بالحدث تحيط واجتماعية ومعرفية لغوية ومنطقية

 التركيبية الصرفية القواعد معرفة في الطبيعية اللغة مستعملي تنحصر قدرة ال« : يقول
 تمكن التي القواعد التداولية، القواعد معرفة" إلى  تتعداها بل والداللية، والصوتية
 معينة تواصلية مواقف في سليمة لغوية عبارات هموف إنتاج من الطبيعية اللغة مستعمل

 واصطالحات إشارات مجرد ليست - إذن - فاللغة ،)٢٢("معينة أغراض تحقيق قصد
  .مواقعها  ضمن المعاني فهم على يعين الذي الثقافي واالجتماعي بل الرصيد وأدلة،

 إلى يخضع اتالمنطوق تحليل ألن التداولية، القضايا اهتمام محل السياق دراسة وتعد 
 الذي السياق عن معزل في الخطاب وقوانين والحجاج الكالم أفعال تكن لم السياق ؛لذلك

   . ) ٢٣(للمنطوقات معانيها يعطي
 إطار في" فيرث" لدى سوقها على استوت قد السياق نظرية أن المعلوم من      و
 معنى ( إن حيث ،Contextual Approach السياقي بالمنهج عرفت التي لندن مدرسة
النظرية ال ينكشف إال من خالل وضع الوحدة اللغوية في  هذه أصحاب عند الكلمة

 وأن معاني هذه الوحدات ال يمكن تحريرها إال بمالحظة الوحدات ،سياقات مختلفة 
 من إال ينكشف ال المعنى أن "فيرث " يصرح األخرى التي تقع مجاورة لها؛ ولهذا

  .)٢٤()مختلفة سياقات في وضعها أي اللغوية، الوحدة تسييق خالل
 المحيطة الظروف أهملوا قد السياقية النظرية رواد أن يعني ال هذا أن      بيد

تجمل  K. Ammer اقترح(تجلى عندهم السياق في أربع شعب  حيث اللغة باستعمال
  : في اآلتي

  .linguistic context اللغوي السياق – ١
  emotional context العاطفي السياق – ٢
  .contextsituational الموقف سياق – ٣
  . )  ٢٥()contextcultural الثقافي السياق – ٤



– 

  )٩٢٦(

    وللسياق اللغوي التداولي  دور بارز في توضيح كثير من العالقات الداللية بين 
  ) ٢٦(. وهو مقياس لبيان الترادف المشترك،الكلمات 

لغظي سيسهم في نجاح العملية     لذا فإن السياق إذا كان واضحا فالمشترك ال
 ويعينه ويخصصه بسمات غير قابلة ، ألن السياق يضع له قيودا واضحة ،التواصلية 

   ) ٢٧(. للتعدد واالشتراك والتعميم
 اعتبار يمكن حيث تداولها، ومستويات اللفظة استعمال به  والسياق التداولي يقصد   

جزلة في موضعها عندما  الكلمة ونتك بأن( المرزوقي حدده كما اللفظ جزالة معيار
 باأللفاظ يأتي وال العامة، ألفاظ الشاعر يستعمل فال: المنزلتين بين منزلة تكون في
 لغة في يستعملونها ال لكنهم سمعوها إذا العامة يفهمها   وبتعبير آخر حينماالحوشية؛
  . )٢٨()العادية  التخاطب

 )٢٩(األدبي الخطاب لكوامن سبراالسياقات أقوى   ويعد السياق اللغوي التداولي من     
محيطه وظروف  عن األدبي األثر بعزل قامت التي السياقات  من كثير عن الختالفه  ،

 معطيات عن معزل في الشعري الخطاب دراسة المجدي غير من أنه  إذ،استعماله 
 افةك من الشعري بالخطاب يعتني الذي التداولي السياق  بخالف ، المختلفة السياق
 سياق في قصيدة عن فيه يعبر خطابا يصدر الذي المتكلم من ابتداء ، التواصلية جوانبه
 إنتاج للمرسل يتم وبذلك ، القصد ذلك إليه يصل مخاطب إلى وانتهاء ، معين تخاطب
 يتحقق هنا ومن ، األخرى االتصال لعناصر إغفال دون إليه المرسل في يؤثر خطاب
 بتسليط تعنى التداولية أن إذ ، والمتلقي المبدع من كال بين النصي التفاعل عنصر
 والبحث ، المباشر الحرفي التواصل على الحرفي غير التواصل أفضلية على الضوء

   . )٣٠(وناجحة واضحة تواصلية رسالة الخطاب من تجعل التي العوامل عن
 البعد على بلندن النسقية المدرسة ركزت فقد  اتصاليا حدثا النص يصبح ولكي      

 ، الثقافي والبعد ، ومتلقيه النص كمنتج ومتعلقاته للسياق بالغة أهمية فأعطت التواصلي
    .) ٣١(بالمقاميات عليه يصطلح ما وهو ، واألهداف والمقاصد

 – الرسالة – المتلقي-  المبدع ( عناصر ستة في الكالم وظائف "جابكسون "وحدد    
   .)٣٢() والصلة - القنة -  والسنن – السياق

 التواصلية عناصره كافة من الخطاب التداولي البحث صميم  ومن هنا يصبح   
   .)٣٣(  وهو صميم عناية  السياق الداخلي للخطاب الشعري،له  المشكلة



 

 )٩٢٧(

    ومما يتقدم يتضح أن أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق 
ي سبيل دراسة المعنى على عناصر العملية الذي تؤول فيه الجملة فتركز اهتمامها ف

 ويضمن سالمة وصوله ، وكل ما يسهم في نجاعة الخطاب التواصلي ،التواصلية 
  .  للمتلقي وفهم القصد منه 



– 

  )٩٢٨(

  المبحث الثاني
  : تحليل الخطاب الشعري لبعض من نصوص أبي تمام في ضوء المنهج التداولي

 وأبو ، التي يقوم عليها الخطاب الشعري       بما أن التداولية هي إحدى المرتكزات
 ،تمام هو صاحب السياق الشعري القائم على التنميق اللفظي واإلسراف البديعي 

وهو شيخ الصناعة الفنية التي أسست لشحذ الخيال التعبيري ،والتحليق الخيالي 
االستعاري  بهدف خلق صور جديدة ومؤثرة  ؛ حتى يصل بالمتلقي إلى أقوى درجة 

التأثير على وجدانه ؛ وحتى يحقق ذلك التناغم التواصلي باعتباره ميثاق بين المبدع من 
  . والمتلقي 

     كان ذلك سببا كاف ألن يقع االختيار على هذا الشاعر الفريد في عصره كنموذج 
 حيث  أثار شاعرنا  الجدل الواسع  بين معاصريه في ،للتطبيق على ما ذهبت إليه أنفا 

 ، وأسيقته القائمة على التنميق اللفظي واإلسراف البديعي ،نعة الجديدة حفاوته بالص
اللها إلى االرتقاء بفكر  وغيرها من عوالم غريبة عمد من خ،والتحليق الخيالي 

لماذا تقول "  حيث شهر عنه أنه سئل ، وحمله على النهوض بمستواه الفكري المتلقي،
  .)٣٤(يقال ولماذا ال تفهم ما ، فأجاب ،ما ال يفهم 

 وبين متلقيه في ذلك ،       إذا فالشاعر يدرك البون الشاسع بين  خطابه الشعري 
 ، ويحقق التفاعل الذي هو ميثاق بين المبدع والملتقى ، ولكي يقلص هذا البون ،الحين

لجأ إلى أسيقة فنية واستراتيجيات  شتى تعين متلقيه على فك شفرات الغموض الذي 
  .اكتنف شعره 

 القصد؛ نتاج تكون أن بد ال خطاباته، في المتكلم يتبناها التي  واالستراتيجيات    
 التي باألساليب مقاصده انسجام في لآلخر مخاطبته أثناء المتكلم غاية تكمن وعليه،
 مهما – اآلخر في التأثير يقصد شخصا نتصور ال فإننا لذلك ملفوظاته، عليها يصوغ
 التبليغي المقام عليه يفرضها معينة، استراتيجية يتبن مل ما – التأثير هذا طبيعة كانت

و يمكن استعراض تلك االستراتيجيات التي انتهجها ضمن أسيقته ،)٣٥("سياقاته  ومختلف
  : الداخلية فيما يلي 

  : الرمز - المطلب األول 
  ثم دمج هذا الفكر بألوان،       تولد عنده نتيجة لسيطرة الفكر الفلسفي على معانيه 

إذ أننا نراه ’ "التصوير والتدبيج " التصوير التي كان مغرما بها في صنعته والسما 



 

 )٩٢٩(

 تلك جاعال ، يجسم معانيه العميقة في صور حسية ال يلبث أن يدبجها بألوان مادية
     الشعري للخطاب نموذجا صنعته بدت حتى المعنى؛ شفرات تفك رموزا األلوان
  )٣٦( .الفريد

هو جزء من االستراتيجيات الخطابية داخل النص وهو من أقوى    والشك أن الرمز 
 ويعد من  أقوى وسائل األسلوب المجازي غير ،األسيقة المجازية غير المباشرة

 وانظر ، )٣٧(المباشر يلجأ إليه الشاعر كوسيلة معينة لفك شفرات الغموض والصنعة 
  : إليه حيث يقول في بعض ممدوحيه  

   )٣٨( ء الذي        قد كنت أعهده كثير الطحلُبأبديت لي عن جلدة الما
      يقول الشاعر أن الممدوح قد صفى له العطاء بعد أن كان يأخذه كدرا عند 

 ثم عبر عن المن ، وانظر إليه كيف رمز إلى هذه الفكرة حين جعل للماء جلدة ،غيره
  . الذي كان يلحق العطاء من غير ممدوحه باعتالء الطحلب للماء 

ه يقول في موضع آخر في رثاء حميد ابن أوس الطوسي وقد استشهد في إحدى ونرا
  الحروب قائال 

  )٣٩(ترى ثياب الموت حمرا فما دجى      لها الليل إال وهي من سندس خضر

 حين عبر عن االستشهاد بتلك ،فنراه كيف جنح إلى األلوان يستمد منا رموز المعاني 
 حتى إذا دجى الليل وأظلم القبر أبدله اهللا ،غ الدم الثياب الحمراء التي غرقت في أصبا

  .  تعبيرا عن رضوان ربه ودخوله الجنة ،اهللا بها ثيابا سندسية خضراء 
  :  الجمع بين المتضادات المتنافرة لفظا ، وفكرة  - المطلب الثاني 

 دةالمتضا المقابالت هذه من األيام من يوما يخل لم الحقيقة في العربي الشعر      إن
 حركة عن تشف حين أبرزها بين كبير الفرق ولكن ،الفكر خصائص من هي التي

 األفكار وتصالب التضاد اعتماد وبين الحركة، هذه التعبير يتجاوز أن دون طبيعية
  .الفني  الغرض إلى للبلوغ جميعها، في يكن لم إن األحيان أغلب في وتقاطعها

من  المزج بين الطباق وبين فكره الفلسفي       وقد نتج الجمع بين المتناقضات عنده 
 فإذا بنوافر األضداد على يديه ،ثم راح يسوقه داخل نصه الشعري ببراعة أدائه ،

محاوال إخراج المتناقضات  تتحول من صور غريبة إلى لون زاه من ألوان الصنعة ،
على الفكرة  ليقضي ،المتناقضات  بين الصلح إخراجا جديدا قائما على  ثنائية يعقد فيها



– 

  )٩٣٠(

شعرا مستغلقا على الفهم والتفاعل   ونقيضهالشائعة بأن الشعر الذي يجمع بين الشيء
   .  )٤٠(النصي

 المتضادات بين والجمع المختلفات بين باالئتالف جيدا مهمته الشاعر وعى      ولقد
 دقيقة بعبارات النفسية الحركة وهو يرسم هذهالشعرية، ولننظر إليه  براعته إلظهار
  :يقول حيث النفسية رفيقة بالحالة العاطفة األداء، متقنة الداللة كاملة

  ).٤١(بلوالج هلالس فيك كالش فأنت ذا        ب ذاك قانيـت بل لنت بل شرست

 أما النقاد ،مديح  إلى األضداد هذه وحول ،والجبل والسهل والليونة الشراسة    موردا
 مفهوم إلى عائد وهذا ،الشعراء عند ما كل يخالف جديد مذهب أمام فقد اعتبروا أنهم

 والشعور، العقل بين قائمة على المزاوجة عقلية صناعة عنده ألنّه ،تمام أبي عند الشعر
  .العامة ال للخاصة أنّه ،عنده الشعر وغاية

  :    ولننظر إليه يقول 
   ).٤٢(بيضاء تسري في الظالم ، فيكتسي         نورا وتسرب في الضياء فيظلم

 أال ترى الضياء ،  إن حقائق األشياء تتغير وتتبدل عندما تسري بين أنامل أبي تمام  
  . المظلم الذي تبدل من خالل سياقه إلى صور متعاكسة و ظالل مشرقة 

 عقلي نشاط من إليه تشير وبما وتناقض، توتر من بما تكتنزه - الثنائيات هذه      تؤدي
 يركز نحو على القصيدة تحمله الذي  الصراعأبعاد تصوير في دورها - ذهني واتكاء
  :يقول من قصيد عمورية  غيره، شيء أي قبل عليه
  ِبالخُطَ نم ـرنث أو شعِرال نم منظـ ......بــه يطَيح أن الىتع وحالفت تحفـ

  .  )٤٣( شُِبالقُ اأثوابهـ يف األرض رزوتب ......هل ـسماِءال وابأب تُفــتح فــتح
 الشعر والنثر، - األدب طرفـا بـه يحيط أن من أعلى يبدو الذي الفتح      فهذا
 فـي يخلـد أن باستحقاقه القول إلى االتجاه بالفهم أولى كان ربما ، تضاد وبينهما

 ثنائية طرفا  وهما، واألرض السماء من كل به تحتفل الذي الفتح  ذلك،الـشعر والنثر
 الناتج بالعطاء األرض وتتشقق بالعطاء، السماء فتتفتح بطريقتهـا الخاصة،  ،أيـضاً

 السماء بين الشاعر يحدثه الذي التعانق هذا زينتها، ومن وتأخذ السماء، عطاء عن
  .  ابتداء الفتح كلمة تشعها التي لهـذا الفتح المصاحبة الروحية المعاني تنثال واألرض



 

 )٩٣١(

  :   الحجاج العقلي - المطلب الرابع 
وحد الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية ألن طابعه " من     وعنه الدكتور طه عبدالرح

الفكري مقامي يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب 
 وه أيضا جدلي ألن ، وتوجهات ظرفية بهدف االشتراك في إنشاء معرفة ما ،اخبارية 

 ،الهرمية الضيقة هدفه إقناعي قائم على االلتزام بصور استداللية أوسع من البينات 
تعويال على قدرة المخاطب على استحضار تلك المعاني إثباتا أو إنكار كلما انتسب إلى 

  : حين يقول : وانظر ألبي تمام ، )٤٤(مجال تداول مشترك مع المتكلم
  دد ـــــلديباجتيه فاغترب تتجول مقام المرء في الحي مخلق    وط

   )٤٥(ناس أن ليست عليهم بسرمدة    على الـفإني رأيت الشمس زيدت محب
 ألنه ، وقد كان مغرما به وكثير الدعوة إليه ،      فشاعرنا عندما دعا إلى االرتحال  

  وكأن الشاعر قد أدرك عدم قناعة الملتقى ، وأبسطها تجدد العاطفة  ،يحقق غايات عدة
قة اإلنسان  وهي عال، فلجأ إلى محاجته بصورة محسوسة ملموسة متعايشة ،لهذه الفكرة

  .  إذا أن مشاعره تتجدد نحوها لكونها غير سرمدية على الرؤوس ،بالشمس 
  : حيث يقول ،) فتح عمورية ( ومن الحجاج العقلي أيضا ما لجأ إليه في مطلع قصيدته 

  السيف أصدق أنباء من الكتب              في حده الحد بين الجد واللعب 
       في متونهن جالء الشك والريب بيض الصفائح ال سود الصحائف      

  )٤٦(والعلم في شهب األرماح المعة             بين الخميسين ال في السبعة الشهب

    والمالحظ على األبيات التي تفيض بالصنعة و يموج كل لون منها في صبغ اآلخر 
 ، وتجسيم العلم ، والجناس الصفائح والصحائف  ،من الطباق بين الجد واللعب 

 ،واأللوان التي جعلت رمزا للمعاني ،تشخيص األرماح وجعل األرماح حاملة للعلم و
 وبالمقابل جعل سواد الصحائف ،حيث جعل بياض الصفائح رمزا للنصر والحسم 

  .رمزا لسوء فعل المنجمين 
 إال أنه خشي من تطرق ،     ومع أن ما أورده الشاعر مسلمات ال يساورها  شك 

 بدليل  آراء المنجمين اللذين حذروا من الذهاب إلى فتح ،لمات الشك إلى تلك المس
 مما حمل ،عمورية في هذا الوقت وأنها لن تفتح إال في وقت استواء التين والعنب 

الشاعر إلى أن يلجأ إلى أعادة تدوير  تلك المسلمات  واتخاذ النصر حجة على صحة 
معقدة ؛ متخذا لذلك المحاجة  ودحض علم التنجيم وما يحمله من منظومة ،تثبيتها 



– 

  )٩٣٢(

والمقابلة واالستنتاج والتقرير والتأكيد استراتيجية معينة على فك شفرة الصنعة المعقدة 
  .   والمتداخلة فيما بينها 

 حسن  توظيف األدوات الفنية لتخدم السياق والفكرة في آن واحد -المطلب الخامس 
  .أثير ، ليصل بالمتلقي إلى أقوى درجة من اإلقناع والت

 ،      والصورة الفنية بقدر ما ظنها البعض وسيلة تعقيد وتعتيم في شعر أبي تمام 
بقدر ما كشف النقاب عنها المحللون فإذا هي أداة من أدوات اإلقناع والتأثير على 

 لنتوصل من خالل ذلك إلى أن الصور الفنية ال تعرقل توصيل الخطاب داخل ،المتلقي 
  . م بقدر ما خدمت  غاياته ومقاصده النص الشعري ألبي تما

  ،)السيف أصدق انباء من   الكتب (       يتجلى هذا عندما نطالع القصيدة سالفة الذكر
 يدولوجية وسياسية جدلية وفكرية،إذ أننا نالحظ مع عمد الشاعر إلى استخدام مضامين أ

 ،الت والمجانساتفالتركيب الجمالي في القصيدة عامة قائم على زخم الصنعة من المقاب
 بل واتخاذها ،وقد عمد الشاعر إلى عدم االكتفاء بتوظيفها كمحسنات تخدم اإليقاع فقط 

 فلم يكتف بالمقابلة بين األفكار بل قابل ،بعدا قادرا على اإلقناع داخل الخطاب الشعري 
   .   ثم قابل بين القيمة التي تحملها كل فكرة ،بين األفكار التي حملتها تلك األلفاظ 

   فالسيف يقابل الكتب 
   وهو قوة معنوية  والسيف قوة مادية يقابل الكتب

    قوة بهتان ، قوة حقيقة ـــ  يقابل اللعب  ،الجد  
 ،ـ وسود  وتحمل فكرة الغموض  قوة السيف ـ وهو ،بيض  ويحمل فكرة الوضوح 

  .وهي  قوة التنجم 
  عنوية صفائح السيوف   قوة مادية     وصحائف الكتب قوة م

  .شهب األرماح    قوة مادية      السبعة الشهب قوة معنوية 
 بيد أن القوة –وهكذا إلى أن ينتهي بقوة إقناع المتلقي بأن  القوة المادية هي قوة حقيقة 

  .   هي قوة مظنونات  –المعنوية 
  :  حسن توظيفه للمعجم اللغوي -المطلب السادس 

لروافد الثقافية التي مكنته من تكوين مخزون لفظي       لقد توفرت لشاعرنا عديد من ا
 نتج عن غرامه باالرتحال وارتياد المجلس األدبية وعير ،وفكري ضخم و متنوع 

 ، وعلماء العربية في مختلف تخصصاتها ، وأخذه عن الرواة والشعراء ،األدبية 



 

 )٩٣٣(

 ،اعات باإلضافة إلى قربه الشديد من حركة األحداث ومسار السياسة واتجاه الصر
   )٤٧(.ومشكالت المجتمع

 بانيا ،     و لعلنا نجد الشاعر قد استغل هذا المخزون اللغوي الضخم الذي يتمتع به 
عليه قناعاته المتمثلة في إيمانه بأن العمل الفني اللغوي هو عمل وثيق الصلة بالعمل 

قاها من ثقافات   لذا نراه يعمد إلى توظيف الثقافات المتنوعة التي است،الفني النتحي 
عصره من مفردات الشريعة والتاريخ والفلسفة والمنطق والفرق الدينية  لينحت منها 

 بل تتعداها لتعبر القرون واألزمان ،أعماال فنية ال تقف روعتها عند حدود زمانه 
  . وتظل شاهدة على سحر بيانه وسعة خياله وانسيابية أسيقته 

د تدويرها وإخراجها في مواضع مغايرة لما وضعت     فنراه يستغل تلك المفردات فيعي
 وهادفا إلى تزويد اللغة بجديد ، مستعينا في ذلك برخصته في التوسع اللغوي ،لها 

 معج ألفظ القرآن الكريم مفردة  وها هو على سبيل المثال يستقي من،التراكيب 
  :فيقول في مدح بني عبدالكريم  )  المستقيم –الصراط (

  .  )٤٨(إلى نهج الصراط المستقيم****    هدوا في كل مجد  أولئك اللذين 
 ،    وواضح تأثر الشاعر في مفرداته واالستعانة بها في تقريب المعنى لذهن المتلقي 

بيد أن الشاعر بسعة أفقه استطاع ’ بعد أن أخرجها من استعمالها الحقيقي وهو الدعاء 
على عظم ما وصل إإليه هؤالء القوم أن يستغلها ويوظفها لخدمة فكرته وهي الداللة 

 غير متناسين مدلول تلك اللفظتين في سياقهما التي وضعتا فيه إذ ،من الهداية والرشاد 
مو بالتوازي مع العدل وعدم هدفت إلى أمجادهم قد بلغت غايتها في الرفعة والس

 ؛ حتى يقطع الطريق أمام تسرب الشك والظن من أن بلوغهم المجد قد يكونالحيف
  . على حساب التخلي عن المبادئ والقيم واألعراف والدين

 ثم ،ثم أماته فأقبره (     ويبدع في موضع آخر حين يستقي من المعجم القرآني عبارة 
  :حين يقول في مدح المأمون  ) ٢٢-٢١عبس أية ) ( إذا شاء أنشره 

   )٤٩(.وقفا عليك إلى ان تنشر الصور***** يا وراث الملك إن الملك محتبس 
   وهذا التوظيف يبرز من التناغم الحاصل بين الفكرة التي مفادها أن المأمون قد اتاه 

 داللة على تمكنه من مقومات الملك من حنكة وحزم وخبرة سياسة تمكنه ،الملك وراثة 
 ونتيجة لما اجتمع له من خصائص وراثية شخصية الشاعر نفسه التي ،من هذا الملك 

  . ه فال ينبغي ألحد من بعد حتى البعث والنشرجعلت الملك وقفا علي



– 

  )٩٣٤(

  :  وفي موضع آخر يستعين بمفردات الشريعة حين يقول في عتاب عياش 
   )٥٠(.أمل ببابك صائم لم يفطر*****  الفطر واألضحى قد انسلخا ولي    

     وهنا يستغل الشاعر مفردة الصيام ويوظفها توظيفا فنيا رائقا حين يشخص األمل 
إلى قلب ) الصوم (مالزما لباب الممدوح محاوال أن ينفذ بمدلول المفردة ويجعله 

.  حين عبر عن استمرار صيام األمل مع انقضاء مواسم الصوم ،وعاطفة الممدوح 
  . رامزا من وراء ذلك إلى العتب على عياش لتأخير قضاء حوائج الشاعر 

ت واتخاذه استراتيجية حسن توظيفه للوقع الصوتي لجرس المفردا-   المطلب السابع 
  .من استراتيجيات الخطاب

 وال يكتف بتوظيف المعنى ،       فشاعرنا  يتعامل مع مفرداته  تعامال عشوائيا 
بل يجعل الوقع الصوتي داخل السياق النصي  استراتيجية معينة على جالء ، المباشر 

  :  وانظر إليه إذ يقول ،المعنى وتحيق المتعة
  مهفْهفَةِ  اَألعلَى رداِح المحقَِّب  ةــــرشَِئي ةشَمِسي  وخُوطية

   بالبثِّ من كلِّ مشعِبوتشعبه  دع شَمَل القَلِْب ِمن كل ِوجهةتص
  )٥١(ومقْتَِبٍل صاٍف ِمن الثَّغِْر َأشْنَِب  خْتَبٍل ساٍج ِمن الطَّرِف أحوٍربم

األبيات يمكننا  ببساطة أن نستوعب أن        وبتدبر جرس الكلمات التي وردت في 
والمهفهف الخفيف والرقيق  فالهيف مثال فها دالة داللة تامة على معانيها،حرو

   . )٥٢( وخمور الخصر والبطنوالشفاف، والرح الساكنة الطيبة،
      وجرس حروف الهفهفة وموسيقاها ما هو إال تجسيد لشفافية المحبوبة البدنية 

  .تمل لها الحسن والمعنوية حتى يك
االختبال الخبل (لنجد ان معنها اللغوي يدور حول ) المختبل( ولنتدب رأيضا جرس 

 وعدم استقرار ، والشلل يصيب اإلنسان والدهر الملتوي ،وفساد األعضاء أو العقل 
 واالختبال الذي أصاب الشاعر  مرده إلى الحبيبة التي لم تترك معلما ، )٥٣(على وضع

فهي خوطية معتدلة كالغصن المياد وهي شمس في ،ن إال وتحقق فيها من معالم الحس
والعينان حوراوان والطرف ’  وهي رشأ متوثب ممتلئ يمأ النفس بهجة ،الضياء مشعة 

 وإن تزينت بأدريتها أو خففت منها وظهرت على ، والفم مشتهى والثنايا لوامع ،كسير 
 فكل وصف من تلك األوصاف كفيل ، طبيعتها فقد أعطتك حسنها  وأغرقتك في بهائها 

  . بذهاب أقوى النفوس الجافة أمام  الهوى 



 

 )٩٣٥(

     أما السياق المجازي في األبيات فتذوب فيه الحدود وتتداخل فيما بينها من جرس 
،  فالمحبوبة خوطية هي الغصن والغصن هي ، ويغيب المثير في االستجابة،األصوات

 وإن نظر ،ا الغصن خصائصه النباتية  ويمنحهتمنح الغصن خصائصها البشرية،
 وإن رأي صاحبته خالها غصن مياد ،الشاعر إلى الشجرة خال صاحبته غصن فيها

 وصاحبته الرشأ والرشأ المتغنج هي تمازج حلول وذوبان وتلبس كامل بين ،يتحرك
  . المثير واالستجابة 
جها إخراجا جديدا  إعادة تدوير المعاني القديمة المتداولة، وإخرا- المطلب الثامن 

  : وكأن األذن لم يكن لها عهد بها من قبل فنراه يقول
دعَل تُصة  كل ِمن القَلِْب شَمهِوج ****  هبالبثِّ وتشعب مشعِب كلِّ من  
  َأشْنَِب الثَّغِْر ِمن صاٍف ومقْتَِبٍل  ****   ٍ أحور الطَّرِف ِمن ساٍج ِبمخْتَبٍل

عطياِت منالم الحجلببة  * *** والمؤتياتِه سنم  فاضالً أو ِب لملْب٥٤(.تُج(  

با    وروعة التداول في الخطاب النصي  تظهر من تعبير الشاعر  بأنه كان له قل
 ثم يأتي  سحر الطرف السكن جاسيا ثم مسته عصا الحب فتصعد وتوزع بين الشعاب،

 ،ى أسفل هربا من العيون الرواصد  فيلوذ إل،الساجي  الذي ال يديم النظر إلى الغرباء 
  . وهذا الطرف الساكن في وجه مليح وثغر يغري بالتقبيل ،ثم يستقر في حياء 

 وجلها متداولة في ،     وكل ما سبق من معاني ساقها الشاعر  لم يكن فيها من جديد 
ة  وروعة ترتيب األفكار واتقان الصنع، إال أن براعة السياق ،غزل سابقيه ومعاصريه 

 وطبع هذا الموروث ، غير من شكل الموروث ،وصبغ المعاني بديباج الصنعة الفنية 
  . بطابع الجدة والطرافة 

 والطرف الساجي والحور والثغر الجميل  جلها متداول ،      فالتصدع واالختبال 
 حين قابل بين مختبل ،معاني متداولة في الغزل غير أن الشاعر مزجها بروعة بديعه 

 لتحقق غايتين في أن واحد غاية لفظية وغاية فكرية فاللفظية تتمثل في جمال ومقتبل
  . والغاية الفكرية هي أن االختبال مرده ذلك الحسن المفرط ،المجانسة بين اللفظتين 

، وغاية    ثم المجانسة بين المعطيات والمؤتيات لتحقق أيضا غايتين غاية لفظية 
 ففي العطاء ،الفكرية في أن المعطى غير المؤتي  فاللفظية في سحر الجناس وفكرية،

أما التيان فال قصد فيه وال تحديد وال ،قصد وتحديد واختيار لمن يستحق هذا العطاء 
 وتعرف أثره في النفس وقد اختارت من ، فالحبيبة تعطي بحسن قد تهيأت له ،اختيار 



– 

  )٩٣٦(

، ثم يجتمع فيها  وتؤتي بحسن قد رزقته في الحركة والوضاءة والرشاقة ،استحقه
الجالبيب وتركت نفسها على  إن هي تزينت بجالبيبها أو خففت من تلك الحسنيان
  .سجيتها

  : التالعب على فكرة الثابت والمتحول -المطلب التاسع 
   ومع ما أوضحت انفا من ان شاعرنا أعاد تدوير المعاني القديمة ليخرجها للمتلقي 

لشاعر لم يكن مبتكرا وال اتخذ التعكز على  فليس معنى هذا أن ا،إخراجا جديدا 
عالج من ، ومضامين مبدعة ،إنما رأيناه قد سعى حثيثا نحو أطر جديدة،المكررة نهجا 

يقول . خاللها جديد المعاني وفتق أكمامها كما تفتق شمس الربيع أكمام األزهار 
  :لشاعرا

   )٥٥(ركائبالها الحزن من الفلة *****  إلى الحسن اقتدنا ركائب صيرت   
فلم تعد تلك األرض ثابتة ،     فهذه الركائب قد ركبت األرض  و األرض ركائب لها 

 ليدلك على عمق الرغبة التي ،بل غدت متحولة متنقلة تنتقل شوقا وتلهفا إلى الممدوح 
 حين أنسن األرض ، ليمنحك صورة غاية في الجدة واالبتكار ،امتلكت األرض 

بل وإلى الشعور اإلنساني الجارف ’ ابت الساكن إلى الحركة وأخرجها من إطارها الث
  .وراء العاطفة 

  :   ومنه أيضا قول الشاعر 
  رعاها وماء الروض ينهل ساكبه    ةـــرعته الفيافي بعدما كان حقب

  )٥٦(هـوكان زماناً قبل ذاك يالعب    فأضحى الفال قد جد في بري نحضه

ير يرعى ويرعى رعيا غريبا تستولي على من شك في أن هذه الصورة للبع     وليس 
 ذلك أن أبا تمام ، أذهاننا، وتجعلنا نؤمن بمقدرة العقل اإلنساني على التجديد واالبتكار

ال يلجأ إلى المطابقة والمقابلة بين األشياء، كما توحي الذاكرة بل هو يعود إلى عقله 
التي اخرجها من طور ورة وفلسفته فيعمل فكره، ويكد ذهنه، حتى يستخرج هذه الص

الثابت وهو األرض إلى طور المتحرك حين أضفى عليها صفات الكائن الحي 
 بكثرة أسفاره وإذا األرض الفيافي رعىي فإذا بعيره ،باإلضافة إلى الشعور االنتقامي ،

 على تاستحوذالتي انهكها سيرا عليها تفعل به مثل ما فعل بها  والشك أنها طريفة 
 ن الشاعر، حتى استطاع أن يستخرج هذه الصورة المتناقضة أو المتضادةجهد عنيف م



 

 )٩٣٧(

 نوفّي أنَّا إالَّ ألطف وال هذا من أدقّ النظر في نعرف وال" ويقول صاحب الحماسة ،
  . )٥٧("االختيار من نتكلّفه بما حقَّها الخدمة

  :  ويقول في موضع أخر 
  تحدر يكإل عين اـــــفكأنه    بالندى ترقرقُ زاهرة كل من

  وتخفَّر ارةًــــت تبدو عذراء    كأنها الجميم ويحجبها تبدو
  )٥٨(تبختر الربيِع حلَِل في فئتين    ونجادها وهداتها غدت حتى

 المسترسل وشعره السحاب غدائر من سقط طيبا اللؤلؤية بكرياته الندى يتصور     فهو
 الصورة التشخيصية التي  ولنتأمل تلك،واألشجار  العشب من ولحاه الثرى لمم على

حولت النجاد والوهاد من أماكن ساكنة صماء بعد نزول المطر عليه وتجللها بالخضرة 
 وكأن تلك الخضرة حلل  زهية جعلتها ترتدي تلك الحلل متبخترة في قمة ،الربيعية 

والشك أن تلك صورة غاية في اإلبداع رائقة عند متلقيها . أناقتها ونضارتهما وبهائها 
  .بة عند سامعيها خال
  



– 
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  :الخاتمة
  :توصلت الورقة البحثية إلي اآلتي

 مما بل ، فحسب جماليا فكريا عمال كونه ناحية من قيمته تكتسب ال األدبي       العمل
 ؛ واالمتاع اللذة أثر من يتركه وما ، وتجاوب انفعال من الجمعي الحس على يعكسه
  .والمتلقي األدبي الخطاب بين لالتفاع عالقة في كامنة الفنية القيم فبؤرة

 ،    المنهج التداولي هو أحد المناهج الحديثة التي تتبع الحدث الكالمي بكل حيثياته 
 كما أنه يعد من أقدر ،وتساعد على كشف أدلة النص الشعري واستنطاق جمالياته

المناهج المعاصرة سبرا لكوامن الخطاب الشعري ؛ لمعالجته لمضمون الخطاب 
 في ضوء ظروف االستعمال ومعطيات السياق من كافة الجوانب التواصلية الشعري

 ،ابتداء من المتكلم الذي يصدر خطابا يعبر فيه عن قصده في سياق تخاطبي معين ،
  . وانتهاء إلى مخاطب يصل إليه ذلك القصد 

 القدامى  والبالغيين،      المنهج التداولي كان حاضرا وبقوة عند العرب القدامى 
ولتتبعهم  لمواطن  ، والمنطق اللغة بين القائمة الصالت في لبحثهم ؛ تداوليين كانوا

  . السامع على  الخطاب فيها  الجمال في األثار األدبية شعرا ونثرا وبيان أثر
      البالغة العربية والتداولية يتداخالن ويتشابكان في قضايا عدة تجعل من التقريب 

ي العربي منهجها ال يعوزه التأسيس اللساني لما بينهما من التداولي للتراث البالغ
  . وصالت في مباحثهما،وشائج قربى

    الصورة الفنية بقدر ما كانت أداة تعتيم وتعقيد في شعر أبي تمام بقدر ما استطاع 
 الصورة الفنية .بمهارته الفنية وأسيقته االبتكارية أن يحولها إلى أدوات لإلقناع واالمتاع

.                                                                          بقدر ما خدمت غاياته ومقاصده،عر أبي تمام لم تعرقل يوما توصيل الخطابفي ش
 فلجأ إلى بعض ،أدرك أبو تمام البون الشاسع بين فكره وبين فكر المتلقي 

 السياسية واالجتماعية أو الجدلية االستراتيجيات السياقية والمضامين األيدولوجية أو
الفكرية متخذا منها شفرات تعين المتلقي على فك رموز الخطاب الناتجة عن التعقيد 

  .الفني في الخطاب الشعري
    كثير من التراكيب الجمالية في كثير من شعر أبي تمام ال تخلو من أدوات وظفها 

  .  لمتلقي وا كبعد جمالي يحقق الميثاق التواصلي بين المبدع
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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- * بسكرة * خيضر محمد جامعة – واللغات اآلداب بكلية ماجستير رسالة – ١٢ص قباني لنزار
   .م٢٠١٤/٢٠١٥



– 

  )٩٤٠(

١٥- https://omarbelkheir.wordpress.com / للخطاب-التداولي-التحليل-إجراءات.  
 بتصرف ٢٦٣ص– سيبويه عند النحوي للنظر والتداولية األبستمولوجيا األسس – مقبول إدريس -١٦
   .م٢٠٠٦- ١ط األردن – إربد – الحديث الكتاب عالم –

 - برارات عائشة /أ - راويصح مسعود/ د: لـ " العرب العلماء عند التداولية "كتاب في قراءة -١٧
   .٢٤٧١/http://www.voiceofarabic.net/ar/articles - العربية صوت موقع
 دار ١ط-الحباشة صابر ترجمة – .٤٥ص غوفمان إلى أوستين من التداولية – بالنشيه فيليب -١٨

  م٢٠٠٧ سوريا– والتوزيع للنشر الحوار
   .٢٠ص "غوفمان " إلى"  أوستين "من التداولية – بالشيه فليب – راجع -١٩

 التربية كلية المنصورة جامعة - عيسي محمد محمود. د - تطبيقية نقدية دراسة- األدبي السياق -٢٠ 
  .٢٠٠٤ .-٣٥ص إلى ٥ ص من القديم النقد في السياق مفهوم: األول الفصل -  دمياط

 – الخانجي مكتبة -شاكر محمد محمود : تحقيق-٤٦  ،الجرجاني القاهر عبد ، اإلعجاز دالئل  -٢١
  .م٢٠٠٨ الوقفية المكتبة - القاهرة

 ١ط -المغرب - ،الرباط األمان دار - ١٩  ص-والنمطية الكلية بين الوظيفية ،- المتوكل  أحمد-٢٢
  . م٢٠٠٣،

 جدران على فدائية منشورات "قصيدة في تداولي منظور من الشعري الخطاب تلقي راجع -٢٣
  .٢٧ص قباني لنذار" إسرائيل

  . م١٩٩٨ – ٥: الطبعة: الكتب عالم –٦٨ص– الداللة علم حمد مختار عمر   أ-٢٤
  .٦٩ ص ينظر المرجع السابق  ، -٢٥
- العسكري  هالل ألبي الصناعتين كتاب في التداولية وآلياته اللساني االتصال - سامية بن  يامنة -٢٦
  .م٢٠١٢ لبنان بيروت العلمية الكتب دار – ١٢٨ ص
 -١٦١ص – التواصلي لألداء دراستها ومدارس مبادئها أعالمها اللسانية ارالمد – عزوز أحمد -٢٧
   .م٢٠٠٠- الجزائر – للنشر االديب دار
  تمام أبي لشعر السياقية اآلمدي قراءة - السعيدي المختار -٢٨

http://www.alukah.net/publications. 
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   .الوراق موقع ٦٨ص ١ج وآدابه الشعر محاسن في العمدة  - القيرواني رشيق ابن -٤١
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   ١ص ١ج الشاملة للمكتبة الرسمي الموقع - تمام أبي أخبار -٤٥
shamela.ws/browse.php/book-٥١٥.  



– 

  )٩٤٢(

  الخليج جريدة - تمام أبي شعر: عمورية فتح-٤٦
www.alkhaleej.ae/portal/f٥١٤١cf٤-٤a٤٥-٤٣a٨٤٣-٢f-- أبي بن إبراهيم إسحاق أبو و 

 الثقافي، المجمع- ١٦٩ص ١ج– قارة حياة-  تحقيق - الكتاب كنز -بالبونسي المعروف الفهري الحسن
  -م٢٠٠٤- الشاملة المكتبة – ظبي أبو
  ].للمطبوع موافق الكتاب ترقيم [

 نشأةم الثالثة ط-١١٥ص – تمام أبي شعر في التراكيب بديع /  منير سلطان . د/ راجع -٤٧
   .م١٩٧٨ باالسكندرية المعارف

                  تحقيق – ١٣٦ص/ ٣ج  -للفارسي الحماسة كتاب شرح - الفارسي علي بن زيد القاسم أبو -٤٨
  .م٢٠١٧ بيروت – األوزاعي دار - األولى ط – علي عثمان محمد. د

  . - www.taamolatadab.com/search/label تمام أبو: العربي الشعر موقع -٤٩
                   تحقيق – ٤٥٤ص/ ٤ج  -للفارسي الحماسة كتاب شرح - الفارسي علي بن زيد القاسم أبو -٥٠

  .م٢٠١٧ بيروت – األوزاعي دار - علي عثمان محمد. د
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  .المعارف دار ط ١٠٩٦-  العرب لسان -٥٣
 ، بغداد ، للطباعة الحرية ار ٨٤ص ، شعره خالل من ثقافته تمام  أبو- الصفار مرهون ابتسام -٥٤
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 المكتبة موقع م٢٠١٠-بيروت – القلم دار  -  ١٢/ ٢ –الحماسة ديوان شرح -التبريزي الخطيب -٥٥

   .الشاملة
 الشاملة المكتبة موقع – ٣٥٤ص ٢ج والكاتب الشاعر أدب في الثائر المثل  -٥٦

shamela.ws/browse.php/book-٢٣٧٩٤/page-٧٤٥.  
                : ت الخالدي هاشم بن سعيد عثمان أبو و الخالدي، هاشم بن محمد بكر أبو الخالديان حماسة -٥٧

  .م١٩٩٥  -السورية العربية مهوريةالج الثقافة، وزارة ١٦ص ١ج – دقة علي محمد. د
 دار-  ٦٤٦ص- ٣ج– اآلمدي بشر بن الحسن القاسم أبو- والبحتري تمام أبي شعر بين الموازنة -٥٨

 األولى، الطبعة - الخانجي مكتبة -المحارب اهللا عبد. د / تحقيق- الرابعة الطبعة - المعارف
 .م١٩٩٩

 



 

 )٩٤٣(

  
  
  
  
  

  :مقدمة 
ال شك أن عدد من األقليات المسلمة التي تعيش في غير دار اإلسالم تعاني من   

منها سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وثقافية ، ودينية ، وحضارية : مشاكل متنوعة
  . الخ ، وأخطر تلك المشاكل وأهما ـ بالنسبة للمسلم ـ هي المشاكل الدينية..

             اقع الشائك وجود فقه خاص بهذه األقليات، يسمى بـ وقد استوجب هذا الو  
؛ ولهذا الفقه أصول "فقه المسلمين في غير المجتمع اإلسالمي " ، أو "فقه األقليات " 

ومبادئ نظرية ، يتميز برؤية تطبيقية معاصرة لما تتعرض له األقليات المسلمة، 
  .ال ومجتمعامراعيا أحوالهم واقعا وزمانا وعرفا وعادة وحا

  :وتنقسم األقليات اإلسالمية إلى إحدى الفئات التالية
شعوب إسالمية من دول غير إسالمية ينتسبون إلى هذه الدول باألصل :   أوالً

والمواطنة، عليهم ما على مواطني تلك الدول من حقوق وواجبات ، ، وينظم 
اإلسالم في إلى هذه الفئة مواطنو الدول غير اإلسالمية ، الذين اعتنقوا 

  .أوطانهم، فهم جزء ال يتجزأ من شعوبهم
رعايا دولة إسالمية يقيمون في دولة غير إسالمية ، ويخضعون لمقتضيات :   ثانياً  

وتأتي هذه الفئة في الدرجة الثانية . القانون الدولي ، وألحكام القانون المحلي
مي المقيمين المسلمين من دول منظمة المؤتمر اإلسال: من حيث التعداد، مثل 

  .في شتى بلدان العالم، خارج أرض اإلسالم
  :أهمية الموضوع

تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول منهجية ومنحى جديد في فقه   
؛ حيث يصحح المفاهيم التي فهمها البعض " الثابت والمتغير"األقليات ، في إطار نظرية 

  .الف ذلكوتعامل معها على كونها من الثوابت ، والواقع خ

 
 

 
  



– 

  )٩٤٤(

  :أهداف البحث
وضع ضوابط منهجية؛ ليستفيد منها المجتهد عند النظر في القضايا والنوازل  - ١

 .التي تخص األقليات المسلمة

 .بيان أهمية فقه مقاصد الشريعة في حال النظر في تلك القضايا - ٢

  .ذكر أبرز األمثلة والشواهد على تلك الضوابط ، على سبيل المثال ال الحصر - ٣
  :خطة البحث

  :وقد جاء هذا البحث مشتمال على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة
  . وتناولت فيها أهمية الموضوع، وأهدافه:  المقدمة
  : ويشتمل على التعريف بمصطلحات الدراسة:  التمهيد

 ". فقه األقليات " التعريف مصطلح  -

 ".الثابت والمتغير " التعريف بمصطلح  -

  .الفكر اإلسالميمجاالت الثابت والمتغير في  -
   ).مقاصده، وأهميته(فقه األقليات :   المبحث األول
  .مقاصد فقه األقليات، والمشاكل التي يعالجها:   المطلب األول

  .أهمية فقه األقليات واالهتمام به:   المطلب الثاني 
  .الثوابت في فقه األقليات :   المبحث الثاني
  .توحيد اهللا وعبادته:   المطلب األول

  .األخالق والقيم اإلسالمية:   الثانيالمطلب 
  .مسئولية اإلنسان والمشتركات اإلنسانية:   المطلب الثالث
   .المتغيرات في فقه األقليات:   المبحث الثالث
  .القواعد الفقهية الحاكمة للمتغيرات في فقه األقليات:   المطلب األول
  .أمثلة للمتغيرات في فقه األقليات:   المطلب الثاني

     الخاتمة



 

 )٩٤٥(

  التمهيــد
  التعريف بمصطلحات الدراسة

   " فقه األقليات" التعريف بمصطلح : أوالً
الندرة أو العدم أو : ، في اللغة ضد األكثرية ، والقلة تعني في اللغة ) األقلية(لفظة 

ِعوجا واذْكُرواْ ِإذْ كُنتُم : ، وقد ذُِكر هذا المصطلح في القرآن ؛ فقال تعالى )١(النقص 
   ]٨٦:األعراف[}يالً فَكَثَّركُم وانظُرواْ كَيفَ كَان عاِقبةُ الْمفِْسِدينقَِل

واذْكُرواْ ِإذْ َأنتُم قَِليٌل مستَضعفُون ِفي اَألرِض تَخَافُون َأن يتَخَطَّفَكُم النَّاس  {:وقال سبحانه
  ]٢٦:األنفال[}يباِت لَعلَّكُم تَشْكُرونفَآواكُم وَأيدكُم ِبنَصِرِه ورزقَكُم من الطَّ

 ويالحظ على التعريفات االصطالحية بروز مسألة العدد كمعيار للقلة والكثرة ، ومعنى 
أن من كان أقل عدداً كان هو األقلية في مقابل األكثر عدداً حتى وإن كان األقل : ذلك

  . هو من بيده الحكم والسيادة
ال سيما وأن هناك دوالً " فقه األقليات"في تعاملنا مع وهذا المعيار ال نقصده 

يمثل المسلمون فيها كثرة عددية مع أن تلك الدول ال توصف بكونها إسالمية، كما هو 
  " .ال ديانة لها " الحال في بعض دول جنوب أفريقيا، أو في البالد التي تنص على أن 

جموعات المسلمة الموجودة في بلد الم"ونتبنى في المعنى المقصود باألقليات هنا أنها 
  )٢(". من البلدان يكون معظم أهله وساكنيه من غير المسلمين

فقه دار الحرب، وفقه دار : ويعرف فقه األقليات بمصطلحات عدة، مثل 
العهد، وفقه المهجر أو المهاجر، وفقه المكان، وفقه الجغرافيا، وفقه المسلمين في 

..  التعايش، وفقه المواطنة وفقه المغتربين، وفقهمجتمع غير المجتمع اٍإلسالمي، 
  )٣(.الخ

                                         
، ٥١٤( /م، ٢٠٠١ ط المكتبة العلمية، بيروت  – أحمد بن محمد بن علي الفيومي        –المصباح المنير   : ينظر  ) ١(

 )).ق ل ل(مادة 
 ط دار اليـسر، القـاهرة   – محمد يسري إبراهيم     -  تأصيال وتطبيقا    فقه النوازل لألقليات المسلمة      ) ٢(

  .١/٧٣م، ٢٠١٣
 ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،      – خالد محمد عبدالقادر     –من فقه األقليات المسلمة     : نظر في ذلك  ي)  ٣(

  م، ٢٠٠١م،  ١٩٩٨قطر 



– 

  )٩٤٦(

وفقه األقليات يرتبط بمجموعة من األحكام الفقهية والنوازل والفتاوى المتعلقة 
بأقلية من المسلمين تعيش في بالد ليست بالدهم لغة أو ديناً ، وتجيب عن أسئلتهم 

نت سياسية، أم اجتماعية، أم الجديدة التي تستوجبها ظروف البلد المستقبل، سواء أكا
  )١(. الخ... اقتصادية، أم دينية، أم حضارية 

فالظرف المكاني الذي تلبست به هذه األقليات قد يجعل لهم في كثير من 
األحوال مسوغات اضطرارية تلجئ المفتي إلى اإلفتاء بما يخالف معتمد مذهبه، أو 

ى المفتين في أماكن تكون فيها الراجح في نظره من حيث الدليل، أو بما يخالف فتاو
  .الغلبة أو السلطان للمسلمين

هو األحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي " فقه األقليات"وعليه يمكن القول أن 
  .يعيش خارج بالد اإلسالم

إن الكالم عن قضية األقلية واألكثرية، أو عن فقه األقلية واألكثرية، : من هنا أقول
الدقة، فكم من أكثرية ال قيمة لها وال نفوذ وال قرار، وكم من يحتاج إلى الكثير من 

  .أقلية تمتلك إدارة األمور والتشريع لها
فالقضية قضية واقع، أو حالة حضارية أو ثقافية، يمكن أن تلحق باألكثرية أو باألقلية، 

  .تحتاج إلى فقه ونظر واجتهاد، وليست قضية محصورة بفقه األقلية بالشكل المطلق
  ".الثابت والمتغير"التعريف بمصطلح : ياً ثان

ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت، وثبيت، : اسم فاعل، ِمن) : الثابت(لفظ 
الكتاب الذي : ثَبتْ، على: العدل الضابط، وقد يسكن، ويقال: ثَبتَ، على: وثبت، ويقال 

  )٢ (.األثبات: يذكره فيه األسانيد، والجمع لهما
  .  الديمومة واالستمرار والمالزمةوالثبات فيه معنى

َألَم تَر كَيفَ ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً كَـشَجرٍة طَيبـٍة َأصـلُها ثَاِبـتٌ                {: وفي القرآن 
 ]٢٤:إبراهيم[}وفَرعها ِفي السماء

                                         
 مجلة إسالمية المعرفة، الـسنة الخامـسة،   – ط جابر العلواني   –نظرات تأسيسية   : مدخل إلى فقه األقليات   )  ١(

 .٢٢العدد التاسع عشر، واشنطن، صـ 
 ١/٢١٧، المصباح المنير، مرجع سابق )ثبت(، مادة ٢/٣٤٥العرب، مرجع سابق لسان )  ٢



 

 )٩٤٧(

: قالتحول، وي: الخماسي، ومعناه) تغير(اسم فاعل، ِمن : ، فهي)المتغير( أما لفظة 
ذَِلك ِبَأن اللّه لَم يك {:  ، وفي التنزيل)١(غَيره، إذا جعله غير ما كان وحوله، وبدله

 ]٥٣:األنفال[}مغَيرا نِّعمةً َأنْعمها علَى قَوٍم حتَّى يغَيرواْ ما ِبَأنفُِسِهم وَأن اللّه سِميع عِليم

يثان، سريا في كالم أهل التشريعة من ِقبِل األدباء،  والثابت والمتغير اصطالحان حد
حيث تكلموا في األدب عن الثابت والمتحول، وعبر بعضهم عن ذلك بالثابت والمتغير، 
وتوسع آخرون إلى التعبير عن ذلك باألصالة والمعاصرة، وبالقديم والحديث، وبالمطلق 

حات الثنائية وضعت بإزاء الخ، وكل من هذه المصطل...والنسبي وبالتراث والحداثة 
  )٢(.معان مختلفة، بينهما فوارق شتى

  .مجاالت الثابت والمتغير في الفكر اإلسالمي: رابعا
في الشريعة اإلسالمية، عدة مصطلحات، ) الثابت(لقد أطلق العلماء على 

الخ، ) ... المعلوم من الدين بالضرورة: (، ومرة أخرى)اإلجماع: (فأطلقوا عليه مرة
هو ذلك القدر الذي يمثل دين اإلسالم ويمثل هويته وحقيقته، بحيث ال :  بهوالمراد

  )٣(.يتصور إسالم بدونه
؛ ألنه يالزم حالة واحدة، لدى جميع أشخاص )الثابت: (فهذا القدر يمكن أن نطلق عليه

األمة في كل مكان وزمان، وعلى كل حال، وذلك كإجماعهم على وجوب الصالة، 
ام رمضا، وأن الوضوء شرط للصالة، وأنه قبلها، وأن البيع والزكاة، والحج، وصي

حالل، والزواج حالل، وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم مدفون في المدينة، وأن القبلة 
هي الكعبة، وأن السرقة والزنا والربا والقتل والعدوان والخمر والخنزير والميتة حرام 

  .الخ... 
ما كان محل ظن ونظر، فهو مكون من : وأما التغير في الشريعة اإلسالمية فه

مقدمات ظنية تحتاج إلى إقامة دليل وبيان جهة داللته، ومن هنا يمكن مناقشة الدليل، 
ويمكن مناقشة داللته على المدلول، وكل ذلك يخرج المسألة من حد الثبات إلى حد 

                                         
 .٣/١٢٨، المصباح المنير، مرجع سابق )غير(، مادة ٥/٢١٥لسان العرب، مرجع سابق )  ١
 .٢١م، صـ ١٩٩٦ نشر المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة – علي جمعة –المصطلح األصولي )  ٢(
 .٢٢صـ المرجع السابق، )  ٣(



– 

  )٩٤٨(

 شأنها االختالف ، ال سيما إذا كانت المسألة متعلقة بالعادات، واألمور التي من)١(التغير
  .والتغير، كالزمان، والمكان، واألشخاص، واألحوال

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، : ما روي عن مالك: ومن هذا الباب
  .وأن القول قول الزوج مع أن األصل عدم القبض

هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل ال يدخل بامرأته حتى : قال القاضي إسماعيل
قبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خالف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها؛ ت

  )٢(.. " ألجل اختالف العوائد 
ال ينكر تغير األحكام بتغير  : (٣٩وهو ما نصت عليه المجلة العدلية، في المادة رقم 

  ).األزمان
  . غير المخلفهذه هي مجاالت الثابت والمتغير في الفكر اإلسالمي على وجه اإليجاز

                                         
  .٢٣المرجع السابق، صـ )  ١
 ط المكتبة التجارية، مكة المكرمة – عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي –المعونة على مذهب عالم المدينة )  ٢

 .٤٨٣م، صـ ١٩٩٩



 

 )٩٤٩(

  المبحث األول
  )مقاصده ، وأهميته(فقه األقليات 

  .مقاصد فقه األقليات، والمشاكل التي يعالجها: المطلب األول 
  )١( .مقاصد فقه األقليات: الفرع األول

، ويمكن حصرها )فقه األقليات(ثمة مجموعة من المقاصد واألهداف التي ينبني عليها 
  :في ما يلي

  .لمسلمين في بالد المهجر في ضوء فقه معاصرالنظر في مشاكل ا -
إيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تعاني منها األقليات المسلمة في بالد  -

  .المهجر
رفع الضيق والحرج على األقليات المسلمة في بالد المهجر لتحيا حياة ميسرة  -

 سعيدة في دنياها وأخراها، بحل مشاكلها السياسية واالجتماعية واالقتصادية
  .والثقافية والدينية والحضارية

الحفاظ على هوية المهاجرين وجوهر شخصيتهم اإلسالمية بالنظر إلى أحوالهم  -
  .ومشاكلهم ومستلزماتهم

مساعدة األقليات على الوعي بشريعتها السمحة، واالنفتاح على اآلخرين انفتاحا  -
تعايش إيجابيا، والتفاعل معهم على أساس التعارف والتسامح والتفاهم وال

  .والصداقة
تثقيف األقليات في أمورها الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  -

  .لكي ال تكون عرضة االستالب والذوبان واالستغالل والضغط القسري
أن يكون هذا الفقه دليال تطبيقيا مرنا لألقليات؛ لكي تتعامل مع دينها تعامال  -

  . سهال وميسرا وصحيحا
 هذا الفقه عن أسئلة األقليات المختلفة والمتنوعة، ويحل مشاكلها في أن يجيب -

ضوء فقه شرعي معاصر، يراعي الزمان والمكان والعرف والعادة والقانون 
  .والمجتمعات المستقبلة

                                         
 ، ١٠نحو فقه جديد لألقليات، مرجع سابق، صـ : ينظر)  ١(



– 

  )٩٥٠(

  )١(. المشاكل التي يعالجها فقه األقليات: الفرع الثاني

علق باغترابهم عن أرض يعاني المسلمون المغتربون في أرض المهجر مشاكل عدة تت
  .اإلسالم، وعدم القدرة على االندماج في المجتمع الغربي

ومن ثم، فهناك أنواع من المشاكل التي تحتاج إلى توضيح، وإفتاء وحلول فقهية ناجعة 
  :على النحو التالي

االنتخاب في بالد المهجر، التصويت على األحزاب : مشاكل سياسية، مثل: أوالً 
ر المسلمين، مساندة األحزاب السياسية األجنبية، تأسيس حزب السياسية من غي

إسالمي في أرض الغربة، حكم االلتزام بأنظمة الدول الكافرة للمسلم المقيم 
فيها، حكم اتباع القوانين في بالد الكفر، حكم اللجوء السياسي إلى البالد غير 

  .الخ...اإلسالمية، حكم المشاركة في جيوش المشركين
العمل في متاجر تبيع الخمور والخنازير، التزوج :  مشاكل اجتماعية، مثل:  ثانياً

، حكم التجنّس بالجنسية األوربية للمسلم، )٢(بكتابية أو وثنية، الزواج األبيض
دفن المسلمين في مقبرة غير المسلمين، زواج مسلمة من شيوعي، إسالم 

أهل الكتاب المرأة دون زوجها، ميراث المسلم من غير المسلم، تهنئة 
بأعيادهم، التعامل مع الجار غير المسلم، االحتكام إلى محاكم غير المسلمين 

  .الخ... 
شراء البيوت في الغرب عن طريق البنوك، بناء : مشاكل اقتصادية، مثل:   ثالثاً

المراكز اإلسالمية من أموال الزكاة، التصدق على فقراء المهجر غير 
مهجر، حكم المساهمة المالية في أعياد الميالد، المسلمين، االستثمار في بالد ال

  .الخ...جمع التبرعات للكنيسة 

                                         
ظرات تأسيسية في فقه األقليات، مرجـع سـابق،   ، ن١٥نحو فقه جديد لألقليات، مرجع سابق، صـ     : ينظر)  ١(

 .٣٠صـ 
ينتشر هذا الزواج في الغرب كثيرا، وال يعد زواجا حقيقيا أو شرعيا في منظور اإلسالم، بـل هـو زواج                )  ٢(

وال يمكن أن يستفيد الراغب     . الحصول على أوراق اإلقامة مقابل مبلغ مالي      : مصلحة ومنفعة، والغرض منه هو    
/ ال بالزواج الشكلي حتى تسمح له الدولة األجنبية بالدخول إلى بلدها عبر ذلك الـزواج القـانوني  بتلك األوراق إ  

 .أو الزوجة إلى البلد المضيف، يطلق الزوج زوجته، أو تطلق الزوجة زوجها/ وبمجرد أن يصل الزوج. المزيف



 

 )٩٥١(

رؤية الهالل، حكم صالة الجمعة في بلد نصراني ال تقام : مشاكل فقهية، مثل:   رابعاً
  .الخ...فيه الصالة، حكم دخول الكنائس ألجل الدعوة، أو ألجل الفرجة

ترك األضحية لوجود أوبئة : ت، مثلمشاكل متعلقة باألطعمة والمشروبا:   خامساً
البقر والغنم، حكم الخل المصنوع من الخمر، حكم اإلنزيمات التي أصلها 

  .الخ...خنزير
تدريس مقررات بلدان المهجر، حكم نزع : مشاكل تربوية وتعليمية، مثل:   سادساً

الحجاب في المؤسسات التعليمية والجامعية، االندماج في ثقافة بالد 
  .لخا...المهجر

، وتحتاج )فقه األقليات(أن هذه نماذج من المشاكل العديدة التي يطرحها : والحاصل 
إلى إجابة وحلول مناسبة تراعي ظروف الزمان والمكان واألعراف واألحوال، بما ال 

  .يخرج عن القواعد العامة للشريعة اإلسالمية؛ مما يعكس صالحيتها لكل زمان ومكان
  ه األقليات واالهتمام به أهمية فق: المطلب الثاني 

تزايد االهتمام بدراسة أحوال المسلمين الموجودين في بالد غير المسلمين 
ومشكالتهم ومسائلهم مع نشوء جيل ليس فقط من المهاجرين إلى تلك البالد، بل من 
أصحاب البالد األصليين الذين لهم حقوق المواطنة كأقرانهم ممن ال ينتمون لدينهم، بل 

رين إلى تلك البالد أصبحت لهم جاليات ومراكز تجمعهم وتعبّر عنهم، ومنهم إن المهاج
من تبوأ مراكز متقدمة في البالد التي هاجروا إليها، وأصبحت لهم كلمة في صنع 

  .القرار، لكن في ظل سيادة وحكم غير المسلمين 
علقة وهذا الواقع المعقَّد يخلق حالة من إعادة النظر في المسائل الفقهية المت

بالمسلمين هناك، وتزداد الحاجة إلى إعادة النظر؛ كي يظل المسلم متشرعاً متمسكاً 
بأحكام دينه، ومعتقداً أنه يقع تحت مظلة التشريع مع اندماجه في مجتمعه وعدم عيشه 
غريباً عنه، ولعدم حصول تعارض بين أحكام الشريعة ومقتضيات حياتهم بما يوقعهم 

حصول اليأس من تمسكهم بدينهم، فيكونون على وشك تركه في الحرج أو المشقة أو 
  )١(.بالكلية

                                         
 .١/٨٨لمة، مرجع سابق، ، فقه النوازل لألقليات المس١٣نحو فقه جديد لألقليات، مرجع سابق، صـ )  ١



– 

  )٩٥٢(

والتقليل من شأن الخطاب الفقهي لتلك األقليات المسلمة يعكس مدى الجهل بما 
  .تعانيه هذه األقليات من مشكالت

وهو التعامل بالربا، فهو ال يجوز قوالً واحداً في بالد : ولنضرب لذلك مثاالً
رة، لكن األمر يختلف لو كان في بالد غير المسلمين، وقد المسلمين إال من ضرو

، واختارت فيها المذهب )١(أصدرت دار اإلفتاء المصرية عدة فتاوى في هذا الشأن
  .بأنه ال ربا بين المسلم وغير المسلم في دار غير المسلمين وأيدته: القائل

ي جوابها، كما أن فهذا مثال من أمثلة عديدة البد فيها من مراعاة حال السائل ف
تلك المسائل ليست من وحي النظر بل يكثر السؤال عنها، وهو ما ينبئ عن الواقع الذي 
قد ال يجد المسلم الذي يعيش في تلك البالد مفرّا من التعامل والتكيف معه، فلئن كان له 
مخرج فقهي يظل معه متشرعاً فتركه مع ما يصيبه من العنت والمشقة أمر غير 

  .مقبول
 هو تتبع  فقه األقليات ال يتبادر إلى الذهن أن الغرض من دراسة و

مراعاة المقاصد، وفقه : الترخص، أو اتباع األقوال الضعيفة والشاذة، بل المراد هو
الواقع، وفقه الموازنات، وفقه األولويات، وفقه المآالت، وهذا ال يعني بحال من 

إلسالم، أو المساس بما يمثل هوية اإلسالم، األحوال التنازل عن الثوابت التي وضعها ا
إن هذا الفقه ال يخرج عن اإلطار التشريعي العام، وهذا اإلطار : وقد سبق أن قلنا

  )٢ (.الينازع الثوابت أو الهوية
انعقد في القرن العشرين وسنوات األلفية الثالثة الكثير من الندوات والمؤتمرات 

غية النظر في مشكالت األقلية المسلمة، واقتراح في الشرق األقصى وأروبا وأمريكا؛ ب
  )٣(. الحلول الفقهية الناجعة لمعالجتها بطريقة من الطرائق الممكنة

فقه (ندوتان نظمهما اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا؛ لتناول : ومن بين ذلك
قهاء في فرنسا خصوصا، وأروبا عموما، واستُدعي لهما كثير من الف) األقليات المسلمة

                                         
 .م٣/٦/٢٠٠٨فتوى دار اإلفتاء المصرية، بتاريخ )  ١(
  .١/٩٢فقه النوازل لألقليات المسلمة، مرجع سابق، )  ٢(
 .٩٤المرجع السابق، صـ )  ٣(



 

 )٩٥٣(

مصطفى الزرقا، والشيخ عبدالفتاح أبو عدة، وسيد : المتخصصين في هذا المجال، مثل
الدرش، والشيخ مناع القطان، والشيخ عبداهللا بن بية، والشيخ محمد العجالن، وناصر 

اإلقامة في بالد الغرب، والحصول : وغيرهم؛ لمناقشة بعض القضايا، مثل.... الميمان،
والزواج من أوربية غير مسلمة للحصول على اإلقامة، والزواج على جنسية هذا البلد، 

بامرأة عرفا على خالف القانون، وتطليق المرأة قانونا، وهو متزوج بها فعال، 
للحصول على معونة المطلقة، وأخذ الرجل معونة البطالة من الدولة، مع أنه يعمل 

  )١(. إلخ هذه األشياء...ولكن ال يبلغ عن عمله
تأسيس مجلس أوروبي لإلفتاء والبحوث، ينظر : لى هاتين الندوتينوقد ترتب ع

في مشاكل األقليات في ضوء الشريعة اإلسالمية انطالقا من رؤية معاصرة، تراعي 
  .الزمان والمكان والعرف والحال

م؛ لطرح قضايا ١٩٩٩كما تم تنظيم مؤتمر آخر لعلماء الشريعة بأمريكا سنة 
  ).فقه األقليات(

فقه (إن المجلس الفقهي األوروبي للبحوث قد عمق كثيرا مبادئ : ل ويمكن القو
أن نظم الدورة السادسة عشرة في : نظرية وتطبيقا، وكان من أنشطته البارزة) األقليات

م، حيث قدم المجلس ثمانية وعشرين بحثا في الفقه السياسي لألقليات ٢٠٠٦تركيا يوليو 
ول مشاكل األسرة عبر ثالث دورات سابقة، المسلمة، كما قدم أكثر من خمسين بحثا ح

  ).فقه األسرة المسلمة في الغرب(ضمن ما يسمى بـ 
جاريا ومستمرا بشكل دؤوب ) فقه المهجر(أو ) فقه األقليات(وما يزال االهتمام بقضايا 

  .هنا وهناك

                                         
  .في فقه األقليات المسلمة ، مرجع سابق )  ١



– 

  )٩٥٤(

  المبحث الثاني
  الثـوابت في فقـه األقليـات

  توحيد اهللا وعبادته: المطلب األول
يد اهللا تعالى وعبادته، وتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته، وعن كل نقص، إن توح

من أجلَّ الثوابت اإلسالمية، التي ال تتحقق ماهية اإلسالم بدونها، وال يكون المسلم 
  .مسلما بدونها

والتوحيد هو إفراد اهللا جل وعال بالتعبد في جميع أنواع العبادات، وهذا هو 
شهادة أن محمداً رسول اهللا (، وال تصح إال بالمتابعة، وهي )ال إله إال اهللا(تحقيق كلمة 

  ).صلى اهللا عليه وسلم
أن أول واجب هو الشهادتان، كما حكى : والذي عليه أهل السنة والجماعة

إن السلف واألئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به : " عنهم ذلك ابن تيمية حيث قال
عل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من ف

  )١(" البلوغ 

والدليل على ذلك أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد اهللا ، وإخالص العبادة له كما قال 
  : اهللا تعالى

 ]٢٥:األنبياء[}وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ َأنَا فَاعبدون{

وما {: كما قال اهللا جال وعال. أن الغاية من خلق اإلنسان هي العبادة:  الدليل الثاني
  ]٥٦:الذاريات[}خَلَقْتُ الِْجن واِإلنس ِإالَّ ِليعبدون

أن توحيد اهللا تعالى وعبادته من الثوابت التي ال تختلف باختالف الزمان أو : والحاصل
  .المكان

                                         
ة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية،       ط جامع  – أحمد بن عبدالحليم بن تيمية       –درء تعارض العقل والنقل     ) ١(

 .٨/١١م، ١٩٩١المملكة العربية السعودية 



 

 )٩٥٥(

  .األخالق والقيم اإلسالمية: الثانيالمطلب 
تعتبر األخالق والقيم اإلسالمية من الثوابت التي ال تتغير بتغير الظروف أو 
األحوال، فالصدق في اإلسالم خلق جميل، وواجب شرعي، مأمور به المسلم في كل 
زمان ومكان، ومع كل األشخاص مهما كانت ديانتهم أو ظروفهم، فالمسلم صادق، أمين 

نظافة، وتعاون، : ل الناس، وفي كل المجتمعات ، وكذلك القيم اإلسالمية، منمع ك
  .إلخ ...وقضاء حوائج الناس

الصفات النفسية التي نحدد على ضوئها كيف ينبغي أن نكون، : واألخالق هي
وكيف نتصرف ونتعامل في حياتنا االجتماعية ، وكيف يتصرف بعضنا مع البعض 

  .اآلخر
يعيش وحده في هذه الحياة ، فهو بطبيعته اجتماعي يعيش فاإلنسان الفرد ال 

 باإلضافة على كونها كماالً على –ضمن مجتمع يحتك فيه باآلخرين، والقيم األخالقية 
 البد منها لكمال المجتمع، وتحسين العالقة بين االفراد، ومن هنا –المستوى الشخصي 

 االلتزام بها وتطبيقها على فالبد من تحديد هذه القيم على ضوء العقل والشرع، ثم
  .المستوى العملي

وإذا ما التزمنا بالقيم كانت السعادة الفردية واالجتماعية، في الدنيا واآلخرة، 
ولكي يصل اإلنسان إلى السعادة البد أن يلتزم بمجموع القيم؛ ألنها نظام يكامل بعضه 

عِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض فَما َأفَتُْؤِمنُون ِبب: بعضاً؛ حتى ال يكون ممن قال اهللا فيهم
جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعذَاِب 

   ]٨٥:البقرة[}وما اللّه ِبغَاِفٍل عما تَعملُون
  : لفرد والمشتركات اإلنسانية مسئولية ا: المطلب الثالث

تكليف وإلزام يتحمله اإلنسان باختياره ، وهذا اإللزام نابع من : المسؤولية 
تعاقد مع اهللا تعالى، : أصل استخالف اإلنسان من قبل اهللا تعالى، وبعبارة أخصر هي

  ]٣٤:إلسراءا[}وَأوفُواْ ِبالْعهِد ِإن الْعهد كَان مسُؤوال: وتعهد بحمل تكاليفه
والشعور بالمسؤولية من األمور التي جاءت بها الشريعة، وهي من المقومات 
األساسية لنهضة األمم والمجتمعات، التي إذا حرصنا عليها، وطبقناها كما ينبغي، 



– 

  )٩٥٦(

وربينا الجيل عليها، نكون بذلك حققنا العبودية هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، 
، ولَتَحقق في مجتمعنا األمن االجتماعي واألسري ينشوء وحصلنا على األجر العظيم

  .جيل يشعر بأن له قيمة في المجتمع، وبالتالي الشعور بالسعادة
فالمسؤوليةُ قوة حقيقية تجعل اإلنسان قادراً على بلوغ مقاصده، وتحقيق 

ينية د(من وظائف حياتية ) فرداً وجماعة(مطالبه، وبهذا يكون جميع ما يتحمله اإلنسان 
:  أي–مرهوناً بمقدار ما تسلَّح به من الشعور بالمسؤولية تجاه ذلك، وهي ) ودنيوية

التبليغية الدينية واألسرية والسياسية واألمنية :  على اختالف ماالتها–المسؤولية 
  . تعبير آخر عن جدوى الحياة، فبدونها ال معنى للحياة–والقانونية 

 تعالى، ال تتغير تلك المسئولية بزمان أو وكل إنسان مسئول عن عمله أمام اهللا
  .مكان، فهي أقلية أو أكثرية، فهي من ثوابت هذا الشرع الحنيف

القيم اإلنسانية الموجودة في جوهر كل األديان : ويقصد بالمشتركات اإلنسانية 
والحضارات والمدارس الفكرية ، والتي تلبي حاجيات اإلنسان الفطرية من حيث هو 

قيم ومبادئ عابرة للخصوصيات الثقافية لألمم، كإقامة العدل، وإنصاف إنسان، فهي 
المظلوم، وبغض الظلم، وتحقيق الحرية، وكرامة اإلنسان، والحفاظ على النفس 

إلى غيرها من القيم المشتركة األخرى التي ال ... اإلنسانية، وتأمين حاجاتها المختلفة
  )١(.تختص بها أمة، وال حضارة، وال دين، وال ملة

فقد تختلف الشرائع في العبادات وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان والمكان، 
لكن األخالق والقيم اإلنسانية التي تكون أساساً للتعايش لم تختلف في أي شريعة من 

: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: " الشرائع، يقول نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  )٢(".  شئت إذا لم تستح فاصنع ما

                                         
 ط مؤسـسة اقـرأ، القـاهرة        – راغب السرجاني    –المشترك اإلنساني نظرة جديدة للتقارب بين  الشعوب         )  ١

   .٢٦م، صـ ٢٠١١
   .٣٠المرجع السابق، صـ )  ٢



 

 )٩٥٧(

العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، : ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها
وأداء األمانة، والصدق في األقوال واألفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، 

  الخ؛... ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة
قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم {: ه تعالىعن قول) رضي اهللا عنهما ( ولهذا قال ابن عباس 

 قُكُمزنَر نالٍَق نَّحإم نكُم مالَدالَ تَقْتُلُواْ َأوانًا وسِن ِإحياِلدِبالْوًئا وَأالَّ تُشِْركُواْ ِبِه شَي كُملَيع
ِمنْه را ظَهاِحشَ مواْ الْفَوبالَ تَقْرو ماهِإيِإالَّ و اللّه مرالَِّتي ح الَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَنا بما و

هذه آيات محكمات لم ينسخهن ) األنعام: ١٥١(}ِبالْحقِّ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تَعِقلُون
أصله : أي(شيء من جميع الكتب، وهى محرمات على بني آدم جميعاً، وهن أم الكتاب 

  ". من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار ،)وأساسه
فتطبيق هذه المشتركات اإلنسانية ضرورة شرعية، وهى إحدى الثوابت 

  .بالنسبة للمسلمين سواء كانوا أقليات أم أغلبية، في كل زمان ومكان
فهذه نماذج من الثوابت التي ال تتغير بتغير الظروف أو األحوال، وهى 

  .ثبت بدليل قطعي، وكانت مقصدا من مقاصد الشرع الشريفما : جميعها ترجع إلى



– 

  )٩٥٨(

  المبحث الثالث
  المتغيرات في فقه األقليات

  القواعد الفقهية الحاكمة للمتغيرات في فقه األقليات: المطلب األول
قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع : تُعرف القاعدة بأنها
  )١(.هوالمسائل من األبواب المتفرق
قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية : وتعرف القاعدة الفقهية بأنها

أصول فقهية : "  في تعريفها، هي– رحمه اهللا – وقال الشيخ مصطفى الزرقا )٢ (.عملية
كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي 

فهي تمتاز بمزيد اإليجاز في صياغتها، : " ، ثم أردف قائالً "تدخل تحت موضوعها
فتصاغ القاعدة عادة بكلمتين أو . على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية

  )٣(" ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم 
وفي هذا المطلب سنتعرض لبعض القواعد الكلية الكبرى الساري أثرها على فروع 

ات المسلمة، وهي القواعد المحتوية على قواعد فرعية وتعالج جزئيات قضايا األقلي
  :ومن تلك القواعد. القضايا

  :قاعدة مقاصد األمور : الفرع األول
األعمال بالنيات، والعبرة بالقصد : تتشابه هذه القاعدة مع قواعد أخرى مثل

 .وغيرها من القواعد التي بنفس المعنى.. والمعنى ال اللفظ والمبنى

الشؤون مرتبطة بنياتها، والحكم الذي يترتب على فعل المكلف : فاألمور بمقاصدها، أي
ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسبه يترتب الحكم تملكاً وعدمه، ثواباً وعدمه، عقاباً 

  )٤(.وعدمه، مؤاخذة وعدمها، ضماناً وعدمه

                                         
 .٢٢م، صـ ٢٠٠٦ محمد الزحيلي، ط دار الكفر، دمشق –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة )  ١
 .٥٤م، صـ ٢٠١١ ط دار التدمرية، الرياض – يعقوب الباحسين –القواعد  الفقهية )  ٢
 .٩٦٥، صـ ١٩٩٩ ط دار الفكر، دمشق – مصطفى الزرقا –المدخل الفقهي العام )  ٣
 يعقـوب   –، القواعد الفقهيـة     ٦٣لزحيلي، صـ    محمد ا  –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في  المذاهب األربعة        )  ٤

 .٢٥الباحسين، صـ 



 

 )٩٥٩(

ية، والضمانات، وهذه القاعدة تجري على كثير من األبواب الفقهية كالمعامالت المال
  )١(. والعقوبات وغيرها

  :ومن تطبيقات هذه القاعدة
والصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ) ١/١٢ (٦٩الفتوى رقم : أوالً  

إن : "بخصوص إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية، وتنص الفتوى على ما يلي
اة لغة المخاطبين هو األصل في المقصود بخطبة الجمعة هو التعليم واإلرشاد، فمراع

  خطابهم، ونبه القرآن الكريم على هذا المعنى في اإلبانة عن وظيفة الرسل، 
وما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِه ِليبين لَهم فَيِضلُّ اللّه من يشَاء {: فقال تعالى 

 ِزيزالْع وهشَاء ون يِدي مهيِكيموِل : ، وقال عز وجل )ابراهيم: ٤(} الْحسلَى الرْل عفَه
  )النحل : ٣٥(}ِإالَّ الْبالغُ الْمِبين

أن : والبالغ ال يكون مبيناً إال إذا كان بلسان يفهمه المخاطب، واألصل في الخطبة
انع في فإن قَلَّ أو انعدم من يفهم العربية من الحاضرين، فال م.... تكون باللغة العربية

  )٢(". أن تكون بلغتهم، وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة؛ حيث أجاز الخطبة بغير العربية 

الدعوة إلى اهللا تعالى وهديه القويم، : أنه ينبغي أن تكون نية خطيب الجمعة: والحاصل
  .وما استخدامه للغة إال تيسراً إلبالغ الرسالة بلسان القوم

لق بقضايا الزواج التي تتم بقصد وغرض الحصول من هذه التطبيقات ما يتع: ثانياً  
على إقامات وأوراق ثبوتية في البالد األوروبية، فكلها عقود زواج باطلة 

، وال تصح مثل هذه العقود إال إذا استكملت )٣(ويترتب اإلثم على فاعلها 
  .الشروط

                                         
 .٤٧م، صـ ١٩٨٩ ط دار القلم، دمشق – أحمد الزرقا –شرح القواعد الفقهية )  ١
عبداهللا بـن يوسـف     :  جمع وتنسيق  –القرارات والفتاوي الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث         )  ٢

   .٢٧٥بدون تاريخ، صـ  ط مؤسسة الريان، القاهرة –الجديع 
 .٢٩٤صـ . ٩٣، وفتوى ٩٢فتوى . المرجع السابق)  ٣



– 

  )٩٦٠(

ا إذا كان يضمر وقد اتفق الفقهاء على فساد العقود المختلة الشروط، إال أنهم اختلفوا فيم
الزوج نية الطالق عند العقد، وكان قصده الحصول على اإلقامة أو األوراق الثبوتية، ال 

  )١ (.النكاح في ذاته

وهذه الصورة قد سبق ما يدل :  " وقد رجح الدكتور محمد يسري جواز العقد بقوله
 الكراهة :على مشروعيتها بشروطها وصحتها قضاء وديانة، وغاية ما قد يقال فيها هو

  )٢(" من باب الديانة ال غير، وليس الكراهة التحريمية، كما مال إليها بعض الباحثين 
  :قاعدة اليقين ال يزول بالشك : الفرع الثاني

تدخل هذه القاعدة في كثير من األبواب الفقهية من عبادات ومعامالت، وأكثر 
د، وقطع للشكوك، وإراحة ما تدخل على باب الطهارة والصالة، وفيها تيسير على العبا

  .للضمائر
وما يتَِّبع َأكْثَرهم ِإالَّ ظَنا َإن الظَّن الَ يغِْني ِمن الْحقِّ شَـيًئا ِإن              {: قوله تعالى : ومن أدلتها 

 )٣٦:يونس(} اللّه علَيم ِبما يفْعلُون

 صلى اهللا عليه وسلم أنه شكا إلى رسول اهللا: " ما رواه عباد بن تميم عن عمه:  وكذلك
حتى ) أو ال ينصرف(ال ينفتل : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة، فقال

  )٣(" يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 
  : ومن تطبيقات هذه القاعدة

قضية ثبوت هالل شهر رمضان، وهي من القضايا التي يكثر الجدل حولها في كل عام 
جلس األوروبي لإلفتاء والبحوث فيما يخص إثبات الشهور بين األقليات، فقد أفتى الم

يثبت دخول شهر رمضان أو الخروج منه بالرؤية البصرية، سواء : " القمرية بالتالي
كانت بالعين المجردة أم بواسطة المراصد، إذا ثبت في أي بلد إسالمي بطريق شرعي 

  ) ٤("وموا، وإذا رأيتموه فأفطروال فصإذا رأيتم الهال: "، عمالً باألمر النبوي الكريممعتبر

وهذا بشرط أال ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكان الرؤية في أي قطر من 
                                         

 .٩٩٨ محمد يسري، صـ –فقه النوازل لألقليات المسلمة )  ١
  .٩٩٩صـ :  المرجع السابق

 .١٧٧، رقم ١/٤٦بِر، من القُبِل والد:  باب من لَم ير الوضوء ِإالَّ ِمن المخْرجيِن– كتاب الوضوء –صحيح البخاري )  ٣
 .١٠٨٠، رقم ٢/٧٦٠ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، – كتاب الصيام –صحيح مسلم )  ٤



 

 )٩٦١(

األقطار، فإذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعاً في أي بلد، فال عبرة 
ب؛ وذلك ألن بشهادة الشهود التي ال تفيد القطع، وتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذ

  شهادة الشهود ظنية، وجزم الحساب قطعي، والظني ال يقاوم القطعي، 
ثمرة علم الفلك : وإنما نعني بالحساب...فضالً عن أن يقدم عليه، باتفاق العلماء

  )١(" المعاصر القائم على أسس رياضية علمية قاطعة 
حولها يكثر عند فهذه القضية يشترك في نقاشها األقليات وغيرهم، إال أن الجدال 

  .األقليات بشدة؛ النعدام الوحدة المرجعية
لذلك فإن المسألة محل نظر بين أهل العلم؛ حيث ذهب بعضهم إلى أن اليقين في اتباع 

النظر بالعين المجردة، بينما ذهب : الصيام بالرؤية، وفسر الرؤية بأن معناها: الدليل
لعلم القطعي، أو اليقين بكل ا: في الحديث الشريف هي) الرؤية(آخرون إلى أن 

واإلجماع منعقد أنه في حال إصدار الحاكم أو من يقوم مقامه حكماً في . تطوراته
األمور االجتهادية المختلف فيها كالصيام واإلفطار؛ صار واجباً على المسلمين التنفيذ 

  )٢(. إتقاء للخالف المفضي إلى الفتنة
 قضية األهلة مسألة تنظيمية وإدارية أكثر من وقد رأي مجمع الفقه اإلسالمي بالهند أن

  . واهللا أعلم)٣(. كونها علمية
  : قاعدة ال ضرر وال ضرار: الفرع الثالث 

  )٤(". ال ضرر وال ضرار : " ولفظ هذه القاعدة مأخوذ من حديثه صلى اهللا عليه وسلم
 ، وكال) ٥(مقابلة الضرر بالضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار: والضرر هو

  .األمرين ال يجوز في الشريعة اإلسالمية

                                         
 .٢٣صـ . القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء)  ١
               هــ،  ١٤٢٩ ط مؤسسة الرسـالة، بيـروت   – فتحي الدريني    –بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله       )  ٢

 .٣٦٢صـ 
ـ ١٤١٥ رجـب  ٢٩ – ٢٦الندوة الـسابعة  . قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بالهند )  ٣              م، ١٩٩٥/ هـ

 .١١٥صـ 
 .٢٣٤٠، رقم ٢/٧٨٤ باب من بنَى ِفي حقَِّه ما يضر ِبجاِرِه، – كتاب األحكام –سنن ابن ماجة )  ٤
 .١٩٩محمد الزحيلي ، مرجع سابق صـ  –القواعد الفقهية )  ٥



– 

  )٩٦٢(

وهذه القاعدة أساس لمبدأ جلب المصالح ودرأ المفاسد عند الفقهاء، وتدخل في الكثير 
من أبواب الفقه، كالرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه، 

قسمة والشفعة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلفات، والجبر على 
المشترك إذا اتحد الجنس، ونصب األئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين 

الخ، ودفع الضرر يجب في كل ضرر خاص وعام، وباتخاذ الوقاية منه لمنع ...والبغاة
  )١(. وقوعه وتكراره

  :ومن تطبيقات هذه القاعدة
ن عمره ثم أسلم، سِئَل الشيخ عجيل النشمي عن الرجل تجاوز الثالثين م: أوالً  

  .ويخشى الختان واأللم والنزيف المترتب عليه
أن الختان واجب بالنسبة للرجال ، لكن إن خاف على نفسه من ضرر : فكانت اإلجابة

فالناس . أو هالك بعد استشارة الطبيب الثقة ، فال يجب عليه الختان ، ويرخص فيه
  )٢(.  ليختتنواأسلموا عهده صلى اهللا عليه وسلم أفواجاً ولم يفتشوا

ما صدر عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث بخصوص اإلقامة في البالد : ثانياً   
غير المسلمة، وأنه متى وجد األمن والسلم في أي بقعة في العالم يحتمي فيها 
اإلنسان من األضرار بأنواعها، فالهجرة تكون حينه إما على الوجوب أو 

حال والمآل، بحيث ال يترتب على ذلك ضرر االستحباب أو الجواز، بحسب ال
 )٣(. وال ضرار

                                         
              م، ١٩٩٠ ط مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       – محمد صدقي البورنو     –الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية       )  ١

 .٢٥٤صـ 
-http://www.dr). ٤٦٦(فتاوى الـشيخ عجيـل النـشمي مـن موقعـه االلكترونـي، فتـوى رقـم                  )  ٢

nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=٤٦٦ 
 .١٥٠القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء، مرجع سابق، صـ )  ٣



 

 )٩٦٣(

  : قاعدة المشقة تجلب التيسير: الفرع الرابع 
أنها تصبر سبياً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف : والمقصود بجلب المشقة للتيسير

  )١(. عنه بوجه ما
ى المكلف أن األحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج عل: ومعنى القاعدة االصطالحي هو

ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو 
  )٢(. إحراج

وهذه القاعدة قد بلغت أدلتها في الشرع مبلغ القطع، وصارت أصالً عظيماً من أصوله، 
وهى تؤكد أن الشريعة لم تكلف الناس بما ال يستطيعون، أو بما يوقعهم في الحرج، 

تفق مع غرائزهم وطبائعهم، وأن المراعاة والتيسير والتخفيف مرادة ومطلوبة وبما ال ي
  )٣(. من الشارع الحكيم

  :ومن تطبيقات هذه القاعدة
اختالف : للمجلس األوروبي لإلفتاء، حول مسألة) ٩٧(ورد في القرار رقم : أوالً  

ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية، والتي تصل فيها 
اعات الصيام إلى ما يقارب ثالث وعشرين ساعة؛ حيث أيد المجلس قرار س

المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، والذي يقضي باإلمساك واإلفطار 
ونص . من طلوع الفجر إلى الغروب، طالما هناك تمايز بين الليل والنهار

ألمارات والتجربة من عجز عن إتمام صوم يوم؛ لطوله، أو علم با: " على أن
أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهالكه 
أو مرضه مرضاً شديداً، أو يقضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه؛ أفطر 

  ... ".ويقضي األيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء

                                         
 ط مكتبـة  – يعقوب عبدالوهاب الباحـسين  –دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية    ): المشقة تجلب التيسير  (قاعدة  )  ١

 .٢٦م، صـ٢٠٠٣الرشد، السعودية 
 .٢١٨سابق، صـ الوجيز في القواعد الفقهية، مرجع )  ٢
 .٣٠٢هـ، صـ ١٤١٨ ط دار القلم، دمشق – علي أحمد الندوي –القواعد الفقهية )  ٣



– 

  )٩٦٤(

ك، وبخاصة أن عالمة الفجر أن هناك توسعة في تحديد بداية اإلمسا: كما يرى المجلس
الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف 

  )١(.للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم
ونرى كيف أن استصحاب قاعدة المشقة تجلب التيسير كان سبباً للسؤال والفتوى 

أنه قد يشق على أصحاب المهن التي تتطلب السيما و. بخصوص طول نهار الصوم
جهداً بدنياً عالياً صيام هذه المدة، فليس القصد من الصيام إهالك األنفس، ولذا أوصى 
المجلس بالبحث في أنواع المهن ومقدار المشقة فيها وهو أمر غاية في األهمية ألهل 

  . تلك البالد
 ال يكاد يخلو أي منها من بيع ، والتي)المطاعم(العمل في محالت األكل : ثانياً  

للخنزير، ويعمل الكثير من المسلمين فيها، فرأى المجلس وجوب البحث عن 
عمل آخر حتى إذا لم يجد المسلم مصدراً آخر للزرق فحينها تبيح الضرورة 

  )٢(. المحظورة حتى يجد مخرجاً
مين الذين وهذه المسألة تتكرر كثيراً في الدول الغربية، خاصة بين الطالب المسل

سكن، وأكل، وشرب، : يعملون في هذه المطاعم؛ لتسديد تكاليفهم الحياتية البسيطة، من
والحياة في تلك الدول مرتفعة التكاليف، وفي نفس الوقت فأجور هذه . وتعليم، وعالج

  .األعمال منخفضة واألمر شديد المشقة عليهم، واهللا المستعان
ة العامة التي يندرج تحتها كثير من المسائل أن هذه بعض القواعد الفقهي: والحاصل

 بمثابة أسس – كذلك –والمشكالت التي تعترض حياة األقليات المسلمة، والتي تعتبر 
  .في الواقع المعاصر) فقه األقليات(لبنا 

                                         
 .١٨١صـ ) ٩٧قرار . (القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء)  ١
 .٢٢٦صـ . القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء)  ٢



 

 )٩٦٥(

  :أمثلة للمتغيرات في فقه األقليات : المطلب الثاني 
، والتي هي من )ه األقلياتفق(في هذا المطلب نعرض بعض المسائل التي يتناولها 

المتغيرات، التي يرتبط تطبيقها بتغير الزمان والمكان والعادات واألحوال، في إطار 
  :النص الشريف، والقواعد الفقهية العامة، ومن تلك المسائل

  .موقف المسلمين المقيمين في ديار المخالفين حال تعرضهم العتداء من أهلها: أوالً
مهتم بأخبار المسلمين في البلدان غير المسلمين، ما ال يخفى على كل مطلع و

تعاني منه بعض األقليات المسلمة في العالم من صور االضطهاد والقمع، الذي يصل 
إلى حد ذبحهم، وانتهاك أعراضهم، وحرق منازلهم ومتاجرهم، وهدم مساجدهم يوما 

مخالفين لهم، وخفض بعد يوم، ومحاصرة لغتهم وثقافتهم، الستبدالهما بلغة وثقافة ال
كل ذلك .. نسبتهم في تولي الوظائف الحكومية، بل إغالق المناصب العليا أمامهم تماما

  .على مرأى من حكومات الدول التي يعيشون في ظلها
وقد أدى ذلك إلى أن تتفشى بينهم األمية والخرافات والجهل والفقر، مع عدم 

مسلمي : ياً، ويمكن أن نذكر مثاالً على ذلكالعناية بمناطقهم ثقافياً، واجتماعياً، وصح
  .الهند، والفلبين، وبورما، وكشمير

فإذا كان الحال كهذا، ما الذي يجب على المسلمين في تلك الديار؟ هل 
  يصبرون أم يقاتلون من يقاتلهم فقط؟ أم يقاتلون مخالفيهم كافة؟ أم ماذا يفعلون؟

ى المسلم التعرض لدماء الكافرين أنه أجمع الفقهاء على أنه يحرم عل: والجواب 
وأموالهم إن كان بينه وبينهم عهد وأمان، ألنه يقتضي وجوب أمان المسلمين منهم 

  .وحمايتهم، وأمانهم من المسلمين
: أي(ولكنهم أجازوا للمسلم التعرض ألموالهم وأنفسهم، في حال ما إذا غدر بهم ملكهم 

هم بغير وجه حق، أو فتننهم في دينهم؟ ، فأخذ مالهم وديارهم، وحبس)ملك هذه البالد
ليرتدوا عنه فعذبهم وقتل منهم، أو فعل هذا غيره بعلمه، ولم يمنعه ورضي به هو باقي 

ففي هذه الحاالت ينقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين المواطنين، ويكون .. رعيته
  .أهل الكفر هم أول من نقضه



– 

  )٩٦٦(

رئيس بذلك، ففي انتقاض العهد بحق جميعهم أما إذا نقض العهد األتباع ولم يعلم ال
وكذا إن اغتال حاكمهم بعض أفراد المسلمين، أو فعل ذلك بعض رعيته . وجهان

  )١(. بموافقته فينتقض العهد بذلك عند الجمهور خالفاً للحنفية

قال الماوردي إن نقض األتباع فرضي إمامهم أو باقيهم؛ انتفض عهدهم، وإن نقضه 
اً؛ ألنه لم يبق في حق المتبوع فال يبقى في حق التابع، فإن نقض إمامهم انتقض أيض

األتباع ولم يعلم الرئيس واألشراف بذلك ففي انتقاض العهد في حق الرعية وجه يقضي 
أنه ال اعتبار بعقدهم؛ فكذلك ال اعتبار بنقضهم، مع اتفاق الكل على أن : "بعدم النقض

  )٢(" لم ينتقض في حق الجميع العهد ينتقض في حق الطائفة المعتدية إن 

  هل يصح دفن مسلم في مقابر الكفار؟: ثانياً 
اتفق الفقهاء على أنه ال يدفن مسلم بمقابر الكفار، وال كافر في مقابر 

؛ ألن الكفار )٣(المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة اآلخر نبش وجوباً ما لم يتغير
فإذا لم تكن في بعض البالد التي . هميعذبون في قبورهم، والمسلم يتأذى بمجاورت

 إلى بالد المسلمين، إن أمكن ذلك )٤(يسكنها مسلمون مقابر خاصة بهم، فإنه ينقل وجوباً
مادياً وسمحت سلطات بالد المسلمين، ولم يخف تغير جثة الميت، وإال جاز دفنه في 

فإن . غيرهممقابر الكفار على أن يخصص للمسلمين جانب منها لهم، ال يشاركهم فيه 
لم يمكن جاز دفنه للضرورة، وبه أفتى مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر 

أن تراعى عند دفنه في مقابر الكفار  : )١(، واقترح أحد أعضاء المجمع)٥(اإلسالمي
                                         

م، ١٩٩٣ ط دار المعرفة، بيروت     –ن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي          محمد ب  –المبسوط  : ينظر)  ١
 ط دار   – محمد بن إدريس الـشافعي       –، األم   ١/٢٠١٥، المعونة في مذهب عالم المدينة، مرجع سابق،         ١٠/٩٨

 . ٤/٢٦٨م، ١٩٩٠المعرفة، بيروت 
م، ١٩٩٣ دار المعرفة، بيروت     ط – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي           –المبسوط  : ينظر)  ٢

 ط دار   – محمد بن إدريس الـشافعي       –، األم   ١/٢٠١٥، المعونة في مذهب عالم المدينة، مرجع سابق،         ١٠/٩٨
 .٤/٢٦٨م، ١٩٩٠المعرفة، بيروت 

 ، مجلة المجمع الفقهـي التـابع لمنظمـة المـؤتمر     ٥/٢٧٥ ، المجموع  ٢٨٣ – ٢/٢٥٦البيان والتحصيل   )  ٣
   .١١٩٣-١١١٣-٢/١١٠٤ الثالث العدد–اإلسالمي 

   .ومن هنا وجب العمل من أجل إقامة مقبرة خاصة بالمسلمين هناك)  ٤
   .١٤٠٠ – ١١٩٣- ١١٦١ – ٢/١١٠٤مجلة المجمع، العدد الثالث، )  ٥



 

 )٩٦٧(

درجات الكفر، فمقابر النصارى عند الضرورة أولى من مقابر اليهود، ومقابر اليهود 
  .وثنيين والملحدين، وهكذاأولى من مقابر ال

  :حكم مصافحة غير المسلمين: ثالثاً 
، منهم النخعي وأحمد وأبو )٢(ذهب جماعة من األئمة إلى كراهية مصافحة الكفار

  .يوسف
  )٣(" يكرهون أن يصافحوا اليهود) يقصد السلف الصالح(كانوا : " قال النخعي

 إلى أنه ال بأس بأن –اني  وعلى رأسهم الثوري، وعبد الرازق الصنع–وذهب آخرون 
والنصراني اليهودي ٤ (.يصافح المسلم(  

الَ ينْهاكُم اللَّـه عـِن الَّـِذين لَـم     {: أن هذا هو الراجح، الذي يقتضيه قوله تعالى   : وأرى
يِهم ِإن اللَّـه يِحـب      يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم َأن تَبروهم وتُقِْسطُوا ِإلَ          

 )٨:الممتحنة(} الْمقِْسِطين
  :حكم تهنئتهم بمناسباتهم : رابعاً

إذا كانت التهنئة في األمور المشتركة كزواج ، أو قدوم مولود ، أو عودة غائب ، أو 
  .عافية ونحوها ، فإنني لم أقرأ عن أحد قد صرح بالمنع 

ولكن فليحذر : " قال ابن القيم. ت تهنئتهم  أنه لما جازت عيادتهم ؛ جاز:والصواب
أما إذا .. ، وما قاربها)أعزك اهللا(الوقوع في األلفاظ التي تدل على رضاه بدينه، مثل 

كانت التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باالتفاق ، مثل أن تهنئهم بأعيادهم 
  )٥(" عيد مبارك : وصومهم، فيقول

، والتي يمكن أن تتغير )فقه األقليات( المتغيرات في  أن هذه أمثلة لبعض:والحاصل
بتغير الظروف والزمان والمكان، ما دامت مضبوطة بالقواعد الكلية، ومقاصد الشرع 

  .رفع الحرج، والتيسير على الناس، والحفاظ على أمنهم وسالمتهم: الشريف، من

                                                                                                     
   .١١٢٠: وهو الشيخ أحمد الخليلي ص)  ١
   .١٠/٦٢٧المغني والشرح )  ٢
   .١٠/٣٧٢مصنف عبدالرزاق )  ٣
   .٦/١١٧بق، المرجع السا)  ٤
   .١/٢١٥أحكام أهل الذمة )  ٥
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  الخـاتمـــة
اً، وصلى اهللا وسلم وبارك على الحمد هللا أوالً وآخراً، والشكر هللا ظاهراً وباطن

  :خير خلق اهللا، وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد
  :فقد اجتمعت في رحلة هذا البحث باقة مباركة من نتائجه، أسوقها فيما يلي

الشريعة اإلسالمية الغراء هي وحدها الصالحة والمصلحة ألهل كل زماٍن  - ١
  .إلسالممضى أو سيأتي، ولكل مكاٍن اقترب أو نأى عن ديار ا

ال تزال الحاجة ماسةً إلحكام بنيان منهج النظر في الثوابت والمتغيرات في فقه  - ٢
األقليات المسلمة، وتأصيل القواعد األصولية المقاصدية والفقهية التي ترد إليها مسائل 

  .تلك األقليات في عالم اليوم، وذلك من خالل مجالس عالمية، ومقررات مجمعية
 المسلمة اليوم ضرورات وحاجات وصعوبات ومشقات، تكتنف حياة األقليات - ٣

وتبني منهج التيسير المنضبط متفق مع روح الدين، واألخذ بالرخص الشرعية من شأنه 
  .أن يفتح باباً لاللتزام بأحكام الشرع والمحافظة عليها

ليس من التيسير تتبع رخص المذاهب بالتشهي وال زالت العلماء، والتساهل  - ٤
ممنوع، فإن وِجد ما يدعو إلى التيسير، وغلب على الظن حصول في الفتيا محرم 

المقصود منه، ولم يترتب على األخذ باأليسر مصادمة للشريعة، واستند التيسير إلى 
  . جازت الفتيا به وصحتْ–دليل تفصيلي، ولم تترتب مفسدة عاجلة أو آجلة 

الت، مع النظر إلى يتعين على المفتي في نوازل األقليات المسلمة رعاية المآ - ٥
  .نتائج التصرفات ومقاصد المكلفين، وأعراف أهل الزمان والمكان

قد تتغير الفتيا بتغير األعراف شريطةَ أالَّ يكون تغير العرف مصادماً للشرع،  - ٦
  .بل محقَّقاً لمقاصده، وأن يكون الناظر في التغير من المجتهدين المعتبرين

قليات اإلسالمية مقام اإلمام أو نائبه فيما يملكون يقوم أهل الحلَّ والعقِْد ببالد األ - ٧
  .إقامته من واجبات الدين، وبما يحقق المصالح ويدفع المفاسد

التزام مذهب فقهي واحد للمجتهد في نوازل األقليات ليس بالزم، ويمكن  - ٨
  .اعتبار المذاهب االجتهادية المتعددة كاألقوال في المذهب الواحد

  .حمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا م
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  :ملخصال

استهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور األسرة في التطرف الفكـري، وعالقتـه              
بتحقيق األمان المجتمعي، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد على المنهج الوصـفي التحليلـي،             

دور األسرة في التطرف الفكري، وعالقته بتحقيـق األمـان          وتكونت األداة من استبانة     
فرد من اآلباء واألمهـات عـام       ) ١٥٦( على أفراد العينة، والتي بلغ        وطبقت المجتمعي

  : هـ، وأظهرت نتائج البحث ما يلي١٤٣٩
أن أسباب التطرف الفكري في المجتمع يشير إلى خيار الموافقة بدرجة عاليـة              - ١

يليـه خيـار الموافقـة       ). ٨٥,٦٤  إلى      ٩٣,٠٨(جداً حيث تراوحت ما بين      
  ).٧١,٠٣ إلى ٨٣,٥٩( بين بدرجة عالية حيث تراوحت ما

 أن طرق تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطرف الفكري يشير إلى خيـار               - ٢
  ).٨٨,٤٦ إلى ٩٥,٩٠(الموافقة بدرجة عالية جداً حيث تراوحت ما بين 

 أن العالقة بين األمن الفكري لألسرة وتحقيق األمان المجتمعـي يـشير إلـى               - ٣
   ).٨٧,٩٥ إلى٩٣,٣٣(يث تراوحت ما بين خيار الموافقة بدرجة عالية جداً ح

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث تبعـاً للجـنس نحـو                - ٤
  .محاور االستبانة في جميع المحاور

 وجود تباين دال إحصائياً بين عينة البحث نحو محاور االستبانة تبعاً للمستوى             - ٥
الدالة استخدمت الباحثـة    العلمي في المحور األول، وإليجاد اتجاه تلك الفروق         

 لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود فروق دالة إحصائية         Scheffeاختبار شيفه   

 
 

  أستاذ مشارك  بقسم الدراسات اإلسالمية
  وكيلة كلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 
  أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس  

  يزرئيسة قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة األمير سطام بن عبدالعز
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في باقي المحاور ومتوسط إجمالي المحاور، ويشير ذلك التفاق العينـة علـى             
 .تلك النتيجة

 وجود تباين دال إحصائياً بين عينة البحث نحو محاور االستبانة تبعـاً للعمـر           - ٦
االسـتبانة  (ل، والمحور الثالث، ومتوسط مجمـوع المحـاور       في المحور األو  

، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالـة اسـتخدمت الباحثـة اختبـار شـيفه            )ككل
Scheffe            لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود فروق دالة إحصائية في المحـور 

 .الثاني، ويشير ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة
ين عينة البحث نحو محاور االستبانة تبعاً لمستوى         وجود تباين دال إحصائياً ب     - ٧

الدخل الشهري في المحور الثالث، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالـة اسـتخدم             
 لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود فروق دالـة         Scheffeالباحث اختبار شيفه    

إحصائية في المحور األول والثاني ومتوسط إجمالي المحاور، ويـشير ذلـك            
  .لعينة على تلك النتيجةالتفاق ا

  .دور األسرة، التطرف الفكري ، األمان المجتمعي: الكلمات المفتاحية
  ملخص البحث باللغة االنجليزية

Title: “the role of family in intellectual extremism and its relation to 

achieving community safety 
Abstract:  

The current research aims to examine the role of family in extremeness 
of thought  and its relation to the achievement of social security, and in order to 
achieve this goal, the researcher used the descriptive analytical methodology, 
research tool consisted of the questionnaire of the role of family in extremeness 
of thought and its relation to achieve social security and it was administered to a 
sample composed of (١٥٦) mothers and fathers ١٤٣٩ Ah., and the results of the 
research show the following: 

١. The reasons of extremeness of thought in society indicates the choice of 
“very high” degree of acceptance, as it ranged from (٣٩,٠٨) to (٨٥,٦٤), 
followed by the choice of “high” degree of acceptance as it ranged from 
(٨٣,٥٩) to (٧١,٠٣). 



& 

 )٩٧١(

٢. The method of activating the role of family in the protection from 
extremeness of thought indicates the choice of “very high” degree of 
acceptance, as it ranged from (٩٥,٩٠) to (٨٨,٤٦). 

٣. The relationship between intellectual security of family and achievement 
of social security indicates the choice of “very high” degree of 
acceptance, as it ranged from (٩٣,٣٣) to (٨٧,٩٥). 

٤. There weren’t any significant statistical differences among the sample of 
the research in terms of gender variable towards the axes of the 
questionnaire in all axes. 

٥. There was significant statistical difference in research sample towards 
axes of the questionnaire in terms of the academic level in the first axis, 
and to find these differences the researcher used Scheffe test to identify 
these differences, and the non-existence of significant statistical 
differences in the rest of axes and the average of total axes, which 
indicates the agreement of sample on this result. 

٦. There is significant statistical difference among research sample towards 
the axes of the questionnaire in terms of age variable in the first axis and 
third axis and the average total of axes (the whole questionnaire), and to 
find these differences the researcher used Scheffe test to identify these 
differences, and the non-existence of significant statistical differences in 
the second axis and the average of total axes, which indicates the 
agreement of sample on this result. 

٧. There is significant statistical difference among research sample towards 
the axes of the questionnaire in terms of monthly income level variable 
in the third axis, and to find these differences the researcher used 
Scheffe test to identify these differences, in the first axis and third axis 
and the average total of axes (the whole questionnaire), which indicates 
the agreement of sample on this result. 

Keywords:  
Role of family – extremeness of thought – social security 
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  لمقدمة ا
  .والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين أما بعدرب العالمين الحمد هللا 

يعتبر األمن واالستقرار في الحياة من أهم مطالب البشرية الفطرية، وأبـرز دعائمهـا               
 أن يصل إلى االزدهار والتقدم من غير تحقيـق        األساسية، فمن غير الممكن ألي مجتمع     

فيتم تعزيز األمان المجتمعي من خـالل غـرس القـيم     . األمن ألفراده من بداية تكوينها    
وتكوين السلوكيات الالزمة لألفراد، حيث يبرز دور األسرة من بداية وجود أفرادها قال             

 ": ، ١("أو يمجسانهكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه(  
 : وقــال تعــالى                     

                         
     ]٦:التحريم[  
نطلق الباحثتان لدراسة دور األسرة في التطرف الفكـري وعالقتـه بتحقيـق       تومن هنا   

  .األمان المجتمعي
فالبحث يرتكز على معرفة أسباب التطرف الفكري، وطرق تفعيـل دور األسـرة فـي               
الوقاية من التطرف، ومعرفة العالقة بين األمـن الفكـري لألسـرة وتحقيـق األمـان                

رف الفكري أمر ال بد منه؛ لتحقيق األمـان علـى المـستوى             فمواجهة التط . المجتمعي
فهو لم يعد مسؤولية الجهات األمنية فقط، بـل أصـبح وظيفـة             . األسري والمجتمعي   

تشاركية وتكاملية بين كافة النظم المجتمعية؛ للمحافظة على مجتمع يتمتع بـأمن وارف             
  .وطمأنينة دائمة

هج الصحيح، تعطي مؤشرات لحجم األخطار      ولعل األحداث اإلرهابية المنحرفة عن المن     
التي ربما انزلق فيها الشباب، مما يؤكد ضرورة إدراك العالقة بين تربية األسـرة فـي             
بناء شخصيات الناشئة وصقلها بما يتوافق مع القيم االجتماعية والشرعية، التي تـشكل             

  .عسداً منيعاً ضد االنحراف، وداعماً رئيسياً لألمن واألمان في المجتم
 بالشكر الجزيل لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ممثلة في عمادة            تانقدم الباحث تتو

  .٢٠١٦/ ٢/ ٦٠٢٩ رقم .البحث العلمي لدعمها هذا المقترح البحثي

                                         
  ).١٣١٩(أخرجه البخاري باب ما قيل في أوالد المشركين، ح ) ١(
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  :مشكلة البحث
 هناك عوامل محلية وعالمية قد تؤثر على سلوكيات األفراد وتـؤدي إلـى انحـرافهم،              

، ومـن   )١(البـاحثين إلضرار بالمجتمع وهذا مـا أكـده        وهذا االنحراف قد يؤدي إلى ا     
  . المالحظ ازديادها مع وسائل التقنية المتنوعة مفتوحة المصدر

ونظراً لما يشهده العالم من قفزات نوعية، وتحديات على كافة األصعدة، ودخول العديـد    
من األفكار الضالة التي تسعى إلى غرس الحقد بين الشعوب، ونشر مـا يثيرهـا مـن                 

ونـزع اإلسـالم    . قضايا تحقق لهم أهدافهم وتبعدهم عن الطريق السليم، ودين الوسطية         
وتشويه صورته الحقيقية السليمة، حيث نرى تصاعداً للعنف بشكل ملحوظ وكبير ليصل            
إلى األطفال والشباب، حيث يحاول أفراد هذه التنظيمات التركيز على اسـتقطاب فكـر              

 المؤكد أن هذا العنف يكون موجهـاً إلـى عاطفـة            وعقل األطفال والشباب، حينها من    
مما تحتم على األسرة تقويم سلوك أفرادهـا؛ لتكـون شخـصياتهم            . اإلنسان وعقله معاً  

سليمة متوازنة، تنبذ العنف والتطرف والغلو فـي األداء والـسلوكيات داخـل األسـرة           
الـرئيس مـا دور    لهابسؤا متمثلة التالية األسئلة عن لإلجابة البحث هذا  وجاء. والمجتمع

 األسرة في التطرف الفكري، وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي؟
 :ويتفرع منه األسئلة التالية

 ما أسباب التطرف الفكري في المجتمع؟ . ١
 ما طرق تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطرف الفكري؟ . ٢
 ما العالقة بين األمن الفكري لألسرة وتحقيق األمان المجتمعي؟ . ٣
د فروق ذات داللة إحصائية لواقع دور األسرة في التطرف الفكـري،            هل توج  . ٤

الجنس، المـستوى   (وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي تعزى لمتغيرات البحث        
 ؟)العلمي، العمر، مستوى الدخل الشهري

  :أهداف البحث
 .التعرف على أسباب التطرف الفكري في المجتمع - ١
 .لوقاية من التطرف الفكريالتعرف على طرق لتفعيل دور األسرة في ا - ٢

                                         
، الجوير  ؛ األسرة وأثرها في تحقيق األمن الفردي والمجتمعي       ١٤٢٥ عفيفي،   ،رة في أمن المجتمع   دور األس  )١(

١٤٢٥. 
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التعرف على العالقة بـين األمـن الفكـري لألسـرة وتحقيـق األمـان          - ٣
 .المجتمعي

معرفة إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لواقع دور األسـرة فـي               - ٤
التطرف الفكري، وعالقته بتحقيق األمان المجتمعـي تعـزى لمتغيـرات      

  )ى الدخل الشهريالجنس، المستوى العلمي، العمر، مستو(البحث 
   :أهمية البحث

  : يفيد هذا البحث في أنه
توجيه نظر القائمين على تثقيف األسر في التـصدي للتطـرف           يصرف    - ١

 .الفكري
 استجابة لالتجاهات الحديثة لمعالجة مـشكلة التطـرف الفكـري لـدى             - ٢

 .الشباب
 .أهمية الوعي باألمن الفكري للمجتمعينمي  - ٣
 .لمحافظة على تربية أبنائها األسرة بأهمية دورها في ايوعي - ٤
  .يزيد من تحقيق المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع - ٥

  :حدود البحث
تحدد موضوع البحث في تحديد دور األسرة في التطرف         : الحدود الموضوعية 

  .الفكري، وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي
  .هـ١٤٣٩تم تطبيق االستبانة في عام : الحدود الزمانية 

  . تم إجراء البحث على األمهات واآلباء في محافظة الخرج: كانية الحدود الم
  مصطلحات البحث

  :مفهوم الفكر
إعمـال النظـر فـي      : - بالكسر ويفتح    –)الفكر: "(  جاء في القاموس المحيط   

. فكّر ، وتفكّر  : فكّر فيه، وافّكر  . أفكار  : - بكسرهما –ء؛ كالفكرة، والِفكر    الشي
  )١(" كثير الفكر : - كِصقل–ِفكَر  – كالسكيت –وهو ِفكِّير 

ظاهرة عقلية ، تنتج عن عمليات التفكير القائم علـى          : " والفكر اصطالحاً هو    
ويتميز الفكر عن العاطفة؛ التي تصدر عن ميـل         . االدراك، والتحليل، والتعميم  
                                         

 .٤٢٦القاموس المحيط، ص )١(
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كما يتميـز   . انفعالي ، ال تستند على التجربة، وتدور حول الفكرة، أو موضوع          
 اإلرادة التي ترمي إلى ترجيح كفة الميول القائمـة علـى أحكـام              الفكر عن ؛  

  )١("تقويمية
  : التطرف في اللغة

بالنظر في المعاجم اللغوية وجدنا أن معنى هذه الكلمة يدور حـول حـد              : التطرف لغة 
الشيء وحرِفه، وعلى عدم الثبات في األمر، واالبتعاد عن الوسطية، والخـروج عـن              

  ).٢(الحد، والبعد عما عليه الجماعةالمألوف ومجاوزة 
  :اًاصطالح التطرف

، ولكـن هنـاك     "التطرف"لم يذكر في كتب القدماء هذا المعنى المقصود اليوم من كلمة            
، وهي كلمة وردت في     )٣("الغلو"لفظة أخرى كثر استخدامها في هذا المعنى، وهي كلمة          

الل المفهوم الـسائد اآلن، يمكـن    لكن من خالقرآن الكريم، ووردت على لسان النبي    
  .إنه تجاوز حد االعتدال، سواء كان في العقيدة، أو في الفكر، أو في السلوك: أن نقول

االرتفاع في الشيء، ومجاوزة الحد فيه، ومنه قولـه جـل          : الغلو: قال أبو بكر بن دريد    
  : وعز       ] ٤(. المقدار، أي ال تجاوزوا ]١٧١: النساء(   

  التطرف الفكري
مجموعة األفكار التي تتسم بالغلو، ويدين بها بعضهم مع ما فيها مـن خـروج            

  )٥(.عن القواعد الفكرية أو الثقافية التي يقبلها المجتمع وال يأباها الشرع
االبتعاد عـن المـسار     : "  إجرائياً للتطرف الفكري بأنه     تعريفاً تانوتحدد الباحث 

  "المحدد
   البحثأدبيات

 نشأت األسرة في بداياتها األولى مع خلق آدم عليه السالم وحتـى يومنـا هـذا              
وهي تقوم بمهمة ال ينكرها أحد سواء في مجال التربيـة، أو التنميـة االقتـصادية، أو                 

                                         
 .دور الحوار التربوي هالل حسين فلمبانو ،٤٢٥ ص،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية )١(
  .٣٧/١٨٥تاج العروس  )٢(
 .٧/٧٠١تفسير الطبري  )٣(
 .١/٢١٦لكريم الرحمن في تفسير كالم المنان تيسير ا)٤(
  .٦التطرف الفكري أسبابه ومظاهره وسبل مواجهته ص) ٥(



– 

  )٩٧٦(

االجتماعية، أو مجال الحد من االنحراف والجريمة، وخـصوصاً انحـراف األحـداث             
ل رعايـة الناشـئة وحمـايتهم مـن التطـرف           وجرائمهم، وقامت بأثر كبير في مجـا      

وتبرز األسرة من خالل أساليب المعاملة الوالدية ومـا ينـتج عنهـا مـن              . واالنحراف
تغيرات نفسية، وجسمية، وانفعالية، وعقلية للفرد، حيث تعتبر من أهم مكونات التوافـق             

  .النفسي واالجتماعي للطفل
  :تعريف األسرة

عِشيرة :  واُألسرة )١(.الدرع الْحِصينَةُ؛ ، والْجمع ُأسر    : رةُاُألس: في اللغة عند ابن منظور    
  )٢(.الرجل وَأهُل بيِته؛ ألنه يتقوى بهم

هي تلك الوحدة االجتماعية التي تتكون مـن الـزوج والزوجـة ،             : " األسرة اصطالحاً 
لـشرعي  والتي تحكمها مجموعة من الحقوق والواجبات ، وهي الـشكل االجتمـاعي ا            

  )٣(" .المعترف به إلنجاب األبناء
  :أهمية األسرة

تعد األسرة الوعاء األول الذي ينهل منه الفرد القيم والمعايير الضابطة للسلوك ومن هنا              
يتضح الدور المهم لألسرة في تنشئة الفرد، فاألسرة هي أولى المؤسـسات االجتماعيـة             

  .ه منذ والدتهالتي يتفاعل معها الطفل بصورة مباشرة وجهاً لوج
   : وهذا ما أكده وأشار إليه القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى                  

                       ]٧٢:النحل[.  
فـأبواه  ما من مولود إال ويولد علـى الفطـرة         " قال رسول اهللا    : وأشار إليه الحديث    

وال يـزال الكثيـرون فـي مجتمعاتنـا العربيـة        .)٤("يهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه     
واإلسالمية يعتقدون بأن وظيفة األسرة األساسية تجاه األطفال تنحـصر فـي إنجـاب              

  .األطفال، وإطعامهم، وإسكانهم، وتلبية حاجاتهم المادية

                                         
 ،٤/١٩لسان العرب )١(
 ،١/٤٨، النهاية في غريب الحديث واألثر١/٦٩المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) ٢(
 . ٥التغير الذي طرأ على األسرة المصرية، ص )٣(
 .١سبق تخريجه ص) ٤(



& 

 )٩٧٧(

 في يومنا هذا تتعدى ذلك بكثيـر،  لكن واقع األمر مخالف لذلك تماماً؛ ألن وظيفة األسرة  
حيث أن الوظيفة األهم في اعتقادنا هي وظيفة التربية والتنـشئة االجتماعيـة ، والتـي               

  . أساسها التربية، والتعليم، والتوجيه والتهذيب األخالقي
فيتلقى الطفل في أسرته أساسيات التربية والتنشئة االجتماعيـة، ويـستقي منهـا قيمـاً               

المجتمع، ومنها يبني المعالم األولى لشخصيته، فيتأثر سلوك الفرد سـلباً     وعادات وتقاليد   
لمساعدتهم على النجاح   . أو إيجاباً، بخبراته األولى التي يقضيها عادة في أحضان أسرته         

االجتماعي، والحرص كل الحرص على إعدادهم للحيـاة المـستقبلية إعـداداً جيـداً،               
  .يمة واالنحرافوحمايتهم ووقايتهم من الوقوع في الجر

واألسرة هي حلقة الوصل األهم بين الفرد والمجتمع، وفيها يتعلم الطفل حقوقه الفرديـة              
حقوق اآلخرين وحقوق المجتمع الـذي ينتمـي إليـه       ) وقبل المجتمع (ويتعلم منها أيضاً    
التي يجب عليها أن تغرس في الطفـل احتـرام حقـوق         " أي األسرة "ويعيش فيه، وهي    

  .ظ عليها بقدر الحفاظ على حقوقه الشخصيةاآلخرين والحفا
وعليه فإذا أساءت األسرة في التربية والتنشئة االجتماعية فإنها بذلك تكون قـد أسـاءت         
للمجتمع كله وتكون بذلك أيضاً قد زرعت بذور ما يمكن أن يزعزع المجتمـع ويخـلُّ                

  .بطمأنينته وأمنه
اداته وقيمه مـن خـالل والديـه،        واألسرة هي المكان األول الذي يكتسب منه الطفل ع        

وبالتربية المنزلية الصالحة يقام سد منيع أمام االنحراف الفكـري والزيـغ والـضالل،              
ويقوى األمن الفكري لدى األبناء ويتحول أفـراد األسـرة إلـى دروع واقيـة لحمايـة       
االستقرار واألمن والتنمية، وتصبح األسرة حينئذ منضبطة بالمبـادئ والقـيم الـسمحة             

  .)١(ية معافاةسو
وحين يتربى اإلنسان تربية سليمة تنمو معه المسؤولية تجاه نفسه وتجاه غيره، فينـشأ              
محباً للناس وللغير، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، ومتى ما شب المجتمع علـى              
أساس سليم ومبادئ سامية يتأقلم اإلنسان معها وتترسخ لديه وتصبح التزاماً أساسـياً ال      

عنه، ومتى ما وجدت هذه القواعد األخالقية والدينية والـسلوكية فـي إطـار          ينحرف  
  )٢(.المجتمع تأمنت معه أحد المقومات األساسية لتحقيق األمن

                                         
 .ه١٤٢٥وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري،الجحني، )١(
  .٤٤األمن الفكري ودور المؤسسات المجتمعية في تحقيقه ، المرعول ، ص) ٢(



– 

  )٩٧٨(

  :مسؤوليات األسرة
األسرة هي أقوى الجماعات تأثيراً في سلوك الفرد ولها دور في تحصين األبنـاء ضـد          

ياً أو سلوكياً، خصوصاً وهي تواجه خطـر        التأثر بدعاة االنحراف سواء فكرياً أو عقد      
  :االنفتاح غير المحمود لذا تقع عليها مسؤولية الحفاظ على أبنائها بالقيام بما يلي

التربية الفكرية الصالحة من خالل ترسيخ مبادئ الوسطية واالعتدال في معتقـداتهم             - ١
 . مختلفةوأفعالهم وأقوالهم وتنمية روح االنتماء والمواطنة في مراحل نموهم ال

تحصين األبناء ضد التأثر بدعاة االنحراف الفكري، وفي مواجهـة مـا يبـث مـن           - ٢
انحرافات فكرية وعقدية عبر وسائل اإلعالم ومراقبتهم للتعـرف علـى توجهـاتهم             

 .الفكرية من أجل تهذيبها في مرحلة مبكرة
 وحاجة إنسانية   تثقيف األبناء أمنياً ليدركوا أهمية استتباب األمن باعتباره مطلباً ملحاً          - ٣

أولية وتعريفهم بأخطار االنحراف الفكري والسلوكي علـى األمـن الـوطني بكـل              
 .مقوماته

 التعاون مع المؤسسات الدينية والتعليمية واألمنية، لتحقيق األمـن الفكـري وفـق              - ٤
 .األهداف التي تنسجم مع الثوابت الدينية والوطنية

بالضوابط الشرعية التي تنظم عالقة الحـاكم       تثقيف األبناء سياسياً واجتماعياً وتعريفهم      
  )١(. بالمحكوم وتعريفهم بحقوق اآلخر في المجتمع المسلم

  :في ترسيخ مفهوم األمن األسرةدور 
عني اإلسالم عناية فائقة باألسرة ورسم لها منهاجاً حتى يضمن لها السالمة واالستقرار             

 شأن األسرة في أكثر من موضـع،     واالستمرار، فأعلى القرآن الكريم والسنة النبوية من      
وألن األسرة تعد النواة األولى في التكوين االجتماعي فقوتها وتماسـكها يعكـس قـوة               

  :فإن نظام األسرة في اإلسالم يرتكز على اآلتي. وتماسك المجتمع والعكس صحيح
 : وحدة األصـل والمنـشأ قـال تعـالى         - ١           

    ]٩٨(آية : األنعام([. 
 : المودة والرحمة قال تعـالى     - ٢             

                               
         ]٢١:الروم[. 

                                         
  . ١١٠األمن الفكري مسئولية أسرية ومهام تربوية، ص) ١(



& 

 )٩٧٩(

 : لعدل قال تعالىا - ٣              ]٢٢٨: البقرة[. 
ــالى  - ٤ ــال تع ــث ق ــاعي حي ــل االجتم    :التكاف             

  .]٢٦: اإلسراء[
  :دور األسرة في الحفاظ على األمن

 األسرة هي المحضن     تقع مسؤولية أمن الوطن على جميع المواطنين، وكون       
األساس ومكان اإلعداد لذا يجب عليها أن تعي دورها تماماً تجـاه مجتمعهـا              
وأمنه وتقوم بالدور المناط بها؛ ألن القصور في ذلك يؤدي إلى نتائج سـلبية،              
ويمكن تقسيم األدوار التي تقوم بها األسرة لتنشئة أفرادها على حـب الـوطن       

  : وحفظ أمنه على النحو التالي
يان حرمة االعتداء على النفس واألعضاء، واالبتعاد عن الظلم، وبيان تحـريم اهللا        ب - ١

سبحانه وتعالى لقتل النفس بغير الحق، واعتبار هذا من أعظم المفاسد على ظهـر              
 .األرض بعد الكفر

 .ربط األبناء بالصحبة الصالحة وإكسابهم المعايير الخاصة في االختيار - ٢
آلداب االجتماعية التي تهـدف إلـى توثيـق الـروابط     حث األبناء على االلتزام با    - ٣

 .االجتماعية بين أفراد المجتمع وحمايتهم من مخاطر الظلم االجتماعي
 تحذير األبناء من اتباع الظن السيء حيث جاء في القرآن الكـريم              - ٤     

                    ]الحجــــرات :
 .] ١٢آية

توجيه األبناء إلى عدم التسرع في إصدار األحكام دون التأكد من صـحة الخبـر،             - ٥
 : وسؤال أهل العلم المعتبرين عما يشكل عليهم فهمه وإدراكه، قال تعـالى               

                          
                 ]٦آية: الحجرات [. 

غرس القيم والفضائل الكريمة، واآلداب واألخالقيات والعادات االجتماعيـة التـي            - ٦
تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء أدواره في الحياة، وإشـعاره بمـسؤولياته تجـاه               

 . ووطنهمجتمعه
 .غرس مفاهيم حب الوطن واالنتماء وترسيخ معاني الوطنية - ٧
 .إبعادهم عن المواد اإلعالمية المضرة وتقديم البديل النافع - ٨



– 

  )٩٨٠(

 .تجنيب األبناء مظاهر الغلو والتطرف واالنحراف السلوكي - ٩
 .تجنب العنف اللفظي أو الجسدي -١٠
  (١).ع المشبوهةتعليم األبناء كيفية االستفادة من التقنية والبعد عن المواق -١١

  :العالقة بين التطرف واإلرهاب
هناك عالقة وثيقة بين التطرف واإلرهاب، فكالهما وجهان لعملة واحدة، وحتى يـصير             
الفرد المتطرف إرهابياً فإنه يميل في الغالب إلى تبنّي مواقف متصلبة من جهـة الفهـم                

 والفهـم وال    للنصوص الشرعية في ظل ظروف متغيرة قد تتطلب مرونة في التفـسير           
وقد يلزم هذا اإلنسان اتجاهاً مخالفـاً، بـل   . تتعارض مع مقاصد الشريعة وأسس العقيدة    

ويبـدأ موقـف   .)٢(ومعاكساً في بعض األحيان لخصم حقيقي موجود في الواقع أو الخيال 
الفرد المتطرف أوالً باالنعزال والمقاطعة المبنيين على إصـدار حكـم فـردي علـى               

رتداد وبالعودة إلى الجاهلية، ثم يتحول هـذا الفـرد مـن مرحلـة              المجتمع بالكفر واال  
إلى استعمال وسيلة العنف مع الغير،      ... التطرف، أو االنحراف الفكري أو السلوك هذا        

حيث يرى المتطرف أن هدم المجتمع ومؤسساته هو نوع من القربى إلـى اهللا، وجهـاد        
لمنكر، أو لتحقيق المبـادئ التـي       في سبيله، وذلك بحجة األمر بالمعروف والنهي عن ا        

يؤمن بها هذا الفرد أو جماعته الدينية أو السياسية، فإنه يخرج من حـدود الفكـر إلـى             
  .)٣(نطاق الجريمة، ويتحول إلى إرهابي

ومجاالت التطرف والغلو لم تعد فقط في الدين، بل فـي مختلـف ممارسـات الحيـاة                 
سلوك، أو فيهما معـاً، وقـد يكـون فـي     اليومية، فقد يكون التطرف في الفكر أو في ال     

المعامالت داخل األسرة، أو مع أفراد المجتمع، وقد يكون هذا التطـرف فـي المجـال                
السياسي، فنجد السياسي متسلطاً ال يقبل أي نوع من أنواع الرأي والحوار، وقد يكـون               
التطرف في العرف العام أو العرف الخاص، أو في اإلجرام،  وفي تجـارة وتعـاطي                

أما التطرف الديني فالمقصود به سوء فهم النصوص        . المخدرات، وقد يكون في السرقة    
الدينية الذي يؤدي إلى التشدد والغلو، وهو يطلق عادة على بعض األفراد الذين يلجؤون              

                                         
 ١٠٧األمن الفكري مسئولية أسرية ومهام تربوية ص )١(
 .)١٤٢٥فرج، (ك المنحرف مهمة مدير المدرسة تجاه السلو )٢(

 .)٢٠٠٢رشوان، (اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع  )٣(



& 

 )٩٨١(

إلى التفسير عن جهل بأمور الشريعة والعقيدة وأصول الفقه، وبالتالي فإن الناس غالبـاً              
  .تضليلما تقع فريسة بهذا ال

  :مظاهر التطرف
  : من أهم مظاهر وسمات التطرف

 .الجور على حقوق يجب أن تُراعى، وواجبات يجب أداؤها - ١
 .سوء الظن بالناس، والنظر إليهم بما يخفي حسناتهم ويضخم سيئاتهم - ٢
 .الغلظة في التعامل والخشونة والجفاء في األسلوب، والفظاظة في الدعوة - ٣
 .متعلمين ومصادر تعليمهم محدودةأغلب المتطرفين من أنصاف ال - ٤
 .يبيح المتطرف القتل والتمرد وتخريب الممتلكات العامة - ٥
العزلة عن المجتمع وهجر الوظائف الحكومية، ورفض التجنيد اإللزامـي فـي       - ٦

 .الدولة التي تطبق هذا النظام، وإن دخلوا سرعان ما يهربون
 .يحرمون جميع أنواع التعامل مع البنوك - ٧

طاقات الهوية الشخصية والعائلية، ويحرمون التلفـاز واإلذاعـة         ال يعترفون بب  
  .)١(مطلقاً باعتبارها من وسائل الشيطان

دراسة ك باألسرة والتطرف الفكري   التي اهتمت     السابقة وتشير معظم الدراسات  
والتي هدفت إلى التعرف على طبيعة القـيم، والمـستجدات          ) ٢٠٠٨(عبد اهللا   

اب وأثرها على التغير في أنساقهم القيمية، وتوصلت        العالمية التي يواجهها الشب   
نتائج الدراسة إلى أنه قد أحـدثت المـستجدات العالميـة نوعـاً مـن الخلـل           
واالضطراب لدى الشباب فيما يتبونه من قيم حيث ضعفت قيم أصيلة وتقدمت             

  .عليها قيم أخرى
ستوى والتي هدفت إلى التعرف على م     ) ٢٠١٠( الفيفي وقمرة    وكما في دراسة  

وعي األسرة وأهمية دورها العام في تحقيق األمـن الفكـري لـدى أبنائهـا،               
تجاه األبناء لتحقيق األمـن     ) الوقائي، التربوي، التوعوي  (والكشف عن العالقة    

الفكري، والكشف عن السلبيات المترتبة عن عدم االهتمـام بـاألمن الفكـري             
اللـة إحـصائية بـين      لألبناء، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات د        

متوسط درجات أسر أفراد العينة في مستوى وعيها بأدوارها في تحقيق األمـن       
                                         

 ).٢٠٠٢رشوان، ( ، اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع )١(



– 

  )٩٨٢(

تبعـاً للمتغيـرات    )  الدور التوعوي  – الدور التربوي    –الدور الوقائي   (الفكري  
  . الديموغرافية لألسرة
والتي هدفت إلـى التعريـف بـاألمن الفكـري          ) ٢٠١٠(وفي دراسة المالكي    
 ومتطلبات تحقيقه، من أجل بنـاء مجتمـع آمـن فكريـاً      ومشروعيته ومراحل 

وأوصت الدراسة إلى دور األسرة في تنـشئة األبنـاء ونقـل ثقافـة      . وسلوكياً
المجتمع إليهم لترسيخ المبادئ التي تتفق مع الشريعة اإلسـالمية، وضـرورة            

  .تحصين المجتمع ضد الجريمة من خالل تضمين المناهج القيم األخالقية 
والتي هدفت إلى التعرف على أثـر الحـراك      )  ٢٠١٢( الشهراني   وفي دراسة 

على األمن الفكري في المملكة العربية السعودية، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى      
  .وجود ارتباط طردي بين متغير الحراك المعرفي ومتغير األمن الفكري

ـ        ) ٢٠١٧(وفي دراسة الهذلي   ي والتي هدفت إلى إبراز دور الكليات اإلنسانية ف
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في تعزيز األمن الفكري لـدى الطالبـات،             
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جـاءت           
مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ضمن دور المقررات التي تقدمها الكليـات فـي            

  .طالباتتعزيز األمن الفكري بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لدى ال
اتفاقها على أن هناك عالقة بين الجوانب الفكريـة         يتضح من الدراسات السابقة     

  .واألمن في المجتمع
دور األسرة في التطرف الفكري      ليدعم   .ويأتي هذا البحث استكماالً للدراسات السابقة     

  وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي
  إجراءات البحث

  منهج البحث: أوالً 
لي على المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته للبحث حيث تم اسـتخدامه           اعتمد البحث الحا  

في بناء استبانة دور األسرة في التطرف الفكري، وعالقته بتحقيق األمـان المجتمعـي              
  .وتطبيقها ثم تحليل هذه البيانات والمعلومات ومحاولة تفسيرها

  مجتمع البحث : ثانياً
  .                           هـ١٤٣٩محافظة الخرج لعام تألف مجتمع البحث من األمهات واآلباء في 



& 

 )٩٨٣(

  عينة البحث: ثالثاً
أم وأب تم اختيارهم بطريقة عشوائية وجاء وصـف          ) ١٥٦( تكونت عينة البحث من     

  : مفردات عينة البحث كالتالي
  )١(جدول رقم 

   التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات عينة البحث المستقلة
  %النسبة   التكرار  نوع المتغير   العينةعدد  المتغيرات   م

  %٢٩,٥٠  ٤٦  ذكر
  ١٥٦  الجنس  ١

  %٧٠,٥٠  ١١٠  أنثى
  %١١,٥٠  ١٨  ثانوي

  %٨٤,٦٠  ١٣٢  جامعي
  %٢,٦٠  ٤  ماجستير

  ١٥٦  المستوى العلمي  ٢

  %١,٣٠  ٢  دكتوراه
  %١٤,١٠  ٢٢   سنة٣٠-٢٠من
  %٣٩,٧٠  ٦٢   سنة٤٠-٣٠من

  %٣٩,٧٠  ٦٢   سنة٥٠-٤٠من 
  ١٥٦  العمر  ٣

  %٦,٤٠  ١٠   فأكثر٥٠من 
  %١٢,٨٠  ٢٠   ريال٥٠٠٠أقل من 

  %٤١,٠٠  ٦٤  ١٠٠٠٠-٥٠٠٠من
  %٤٣,٦٠  ٦٨  ٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠من

  ١٥٦  مستوى الدخل الشهري   ٤

  %٢,٦٠  ٤  ٢٠٠٠٠أكثر من 
حساب التكرارات والنسب المئوية لمتغيـرات عينـة        ) ١(يوضح الجدول رقم    

، المـستوى التعليمـي، والعمـر،       ) أنثـى  –ذكر  (المتمثلة في الجنس    البحث المستقلة و  
ومستوى الدخل الشهري، وجاءت أكبر نسبة مئوية فـي متغيـر المـستوى التعليمـي               

فرد، وأقل نسبة مئويـة فـي       ) ١٣٢(وتكرار بلغ   %) ٨٤,٦٠(الجامعي بنسبة مقدارها    
  ).٢(وتكرار بلغ %) ١,٣٠(نفس المتغير للدكتوراه قدرها 



– 

  )٩٨٤(

  أدوات البحث : اًرابع
تكونت أداة البحث من استبانة لمعرفة دور األسـرة فـي التطـرف الفكـري،         

  .وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي
حيث تم بناء األداة بصورة مبدئية في ضوء أدبيات البحث، وللوصول لشكلها النهـائي              

  :والتأكد من عامل الصدق والثبات تم اتباع الخطوات اإلجرائية التالية
  :دق أداة البحثص

 :الصدق الظاهري  -  أ
للتعرف على مدى صدق أداة البحث في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضـها              
على مجموعة من المحكمين، وفي ضوء آرائهم تم إعداد أداة البحث بصورتها            

  .النهائية
 :صدق االتساق الداخلي  - ب

لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة البحث تـم اسـتخدام معامـل االرتبـاط              
رسون حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مـن عبـارات              بي

األداة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، ويتضح أن قـيم معامـل          
ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى            

 والجـدول رقـم   فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها   ) ٠,٠١( الداللة
  .يوضح معامالت صدق األداة) ٢(

  ثبات األداة 
 )  a(Cronbach's Alpha(تم حساب الثبات عن طريق معامل الفاكرونبـاخ  

  . يوضح معامالت ثبات األداة) ٢(للتأكد من ثبات أداة البحث والجدول رقم 
  )٢(جدول رقم 

  معامل الصدق وثبات ألفا كرونباخ لقياس أداة البحث 
رقــــم   الصدق  الصدق

  الداللة  االرتباط  عبارةال
ــات  الثبــ

  ألفاكرونباخ
رقــــم 

  الداللة  االرتباط  العبارة
ــات  الثبــ

  ألفاكرونباخ
  ٠,٧٤٢  **٠,٠٠١  ٠,٥٦٦  ٨  محور أسباب التطرف الفكري في المجتمع

٠,٧٤٢ **٠,٠٠٠  ٠,٧٣٧  ٩  ٠,٧٤٩  *٠,٠٢٢  ٠,٤١٦  ١  
٠,٧٤٦ **٠,٠٠٠  ٠,٦٤٥  ١٠  ٠,٧٣١  **٠,٠٠٠  ٠,٧٤٤  ٢  



& 

 )٩٨٥(

٠,٧٣٧ **٠,٠٠٠  ٠,٧٨٤  ١١  ٠,٧٤٨  *٠,٠١٤  ٠,٤٤٤  ٣  
٠,٧٤١ **٠,٠٠٠  ٠,٦٣٢  ١٢  ٠,٧٣٤  **٠,٠٠٠  ٠,٦٩٤  ٤  
٠,٧٤٧ **٠,٠٠٠  ٠,٦١٧  ١٣  ٠,٧٤١  **٠,٠٠٠  ٠,٦٥٩  ٥  
٠,٧٤١ **٠,٠٠٠  ٠,٧٥٩  ١٤  ٠,٧٢٦  **٠,٠٠٠  ٠,٧٢٤  ٦  
  ٠,٧٤٤ **٠,٠٠٢  ٠,٥٤٦  ١٥  ٠,٧٤٤  **٠,٠٠١  ٠,٥٨٩  
٠,٧٤٨ **٠,٠٠٠  ٠,٦٠٩  ١٦  ٠,٧٣٥  **٠,٠٠٠  ٠,٦٤٣  ٨  
  ٠,٩٠٧  **٠,٠٠٠  ٠,٩٤٥  إجمالي  ٠,٧٣٢  **٠,٠٠٠  ٠,٦٧٧  ٩

٠,٧٤١  **٠,٠٠١  ٠,٥٨٤  ١٠  
محور األمن الفكري لألسـرة وعالقتـه بتحقيـق         

  األمان المجتمعي
٠,٧٥٠  **٠,٠٠٠  ٠,٧٥٦  ١  ٠,٧٤١  **٠,٠٠١  ٠,٥٩٥  ١١  
٠,٧٥٠ **٠,٠٠٠  ٠,٦٨٣  ٢  ٠,٧٤١  **٠,٠٠٣  ٠,٥٣٠  ١٢  
٠,٧٤٢ **٠,٠٠٠  ٠,٨٠١  ٣  ٠,٧١٦  **٠,٠٠٠  ٠,٧٧٤  ١٣  

  ٠,٧٥٠  **٠,٠٠٠  ٠,٦٨٦  ٤  ٠,٨٦٦  **٠,٠٠٠  ٠,٩٠١  إجمالي
محور تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطـرف        

  الفكري
٠,٧٦١  **٠,٠٠٠  ٠,٧٢٦  ٥  

٠,٧٣٨  **٠,٠٠٠  ٠,٧٤٨  ٦  ٠,٧٤٧  **٠,٠٠٠  ٠,٦٦٠  ١  
٠,٧٤٢  **٠,٠٠٠  ٠,٧٥٣  ٧  ٠,٧٤٥ **٠,٠٠٠  ٠,٦٦٠  ٢  
٠,٧٤٧  **٠,٠٠٠  ٠,٧٥١  ٨  ٠,٧٤٥ **٠,٠٠٠  ٠,٦٣٣  ٣  
٠,٧٥١  **٠,٠٠٠  ٠,٧٣١  ٩  ٠,٧٤٣ **٠,٠٠٠  ٠,٧٣٦  ٤  
٠,٧٥٧  **٠,٠٠١  ٠,٥٩١  ١٠  ٠,٧٣٤ **٠,٠٠٠  ٠,٧٠٦  ٥  
٠,٧٥٢  **٠,٠٠٠  ٠,٧٢٨  ١١  ٠,٧٤١ **٠,٠٠٠  ٠,٦٨٩  ٦  
  ٠,٨٩٥ **٠,٠٠٠  ٠,٨١٢  إجمالي  ٠,٧٤٦ **٠,٠٠٠  ٠,٦٠٤  ٧

  )01.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة**  
  )05.0 (عند مستوى الداللةدالة إحصائياً * 

وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بـين اسـتبانة         ) ٢(يتضح من الجدول رقم     
دور األسرة في التطرف الفكري وعالقتـه بتحقيـق األمـان المجتمعـي ومحاورهـا               

مة وعباراتها وهذا يدل على صدق المحتوى لالستبانة، أما معامل الثبات فقد تراوحت قي            



– 

  )٩٨٦(

 وهـذه   ٠,٩٠٧ ،   ٠,٨٦٦، أما إجمالي المحاور فقد تراوح بـين         ٠,٧٥٩ ، ٠,٧١٦بين  
  .القيم عالية مما يدل على ثبات االستبانة ومحاورها وعباراتها

  تطبيق أداة البحث: خامساً
بعد التأكد من صالحية أداة البحث وتوافر عاملي الصدق والثبات تـم تطبيـق              

 .نات وتحليلهااالستبانه، بعدها تم تفريغ البيا
  . عرض ومناقشة نتائج البحث

  :فيما يلي عرض مفصل لنتائج البحث
  :إجابة السؤال الرئيس

   ما دور األسرة في التطرف الفكري، وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي؟  -
عرض إجمالي لمحاور استبانة دور األسـرة فـي التطـرف           ) ٣(يوضح الجدول رقم    

  .المجتمعيالفكري، وعالقته بتحقيق األمان 
  )٣(جدول رقم 

ترتيب محاور استبانة دور األسرة في التطرف الفكـري، وعالقتـه بتحقيـق األمـان               
  المجتمعي

  محاور االستبانة  م
متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

  درجة موافقة  ترتيب  %نسبة مئوية

أسباب التطـرف الفكـري فـي         ١
  المجتمع

  عالية جداً  ٣  %٨٧,٧٥٠  ٠,٣٩٤  ٤,٣٨٨

 األسرة في الوقاية مـن     تفعيل دور   ٢
  التطرف الفكري

  عالية جداً  ١  %٩٣,١٧٠  ٠,٣٤٤  ٤,٦٥٩

األمن الفكري لألسـرة وعالقتـه        ٣
  بتحقيق األمان المجتمعي

  عالية جداً  ٢  %٩٠,٠٥٠  ٠,٤٣٨  ٤,٥٠٢

  عالية جداً  %٩٠,٥٦٠  ٠,٣٣٥  ٤,٥٢٨  متوسط إجمالي االستبانة ككل  ٤
ة دور األسرة في التطرف الفكري،      ترتيب محاور استبان  ) ٣(يوضح الجدول رقم    

وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي من حيث المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري            
  :  ترتيب المحاور كالتاليءوالنسبة المئوية، وقد جا



& 

 )٩٨٧(

تفعيل دور األسـرة فـي الوقايـة مـن          : جاء في الترتيب األول المحور الثاني      -
 .وبدرجة موافقة عالية جداً%) ٩٣,١٧٠(التطرف الفكري بنسبة مئوية بلغت 

األمن الفكري لألسرة وعالقتـه بتحقيـق       : جاء في الترتيب الثاني المحور الثالث      -
 .وبدرجة موافقة عالية جداً%) ٩٠,٠٥٠(األمان المجتمعي بنسبة مئوية بلغت 

 المجتمـع  أسباب التطرف الفكـري فـي    : جاء في الترتيب الثالث المحور األول      -
 .وبدرجة موافقة عالية جداً%) ٨٧,٧٥٠(بنسبة مئوية بلغت 

أما متوسط إجمالي استبانة دور األسرة في التطرف الفكري، وعالقته بتحقيـق األمـان             
  .وبدرجة موافقة عالية جداً%) ٩٠,٥٦٠(المجتمعي فقد جاء بنسبة 

  ما أسباب التطرف الفكري في المجتمع؟ : إجابة السؤال األول
ي في المجتمع تم حساب التكرارات والنسب المئوية        للتعرف على أسباب التطرف الفكر    

والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والترتيب الستجابات عينة البحث وجـاءت         
  :النتائج كالتالي

  )٤(جدول رقم 
  البيانات الوصفية لمحور أسباب التطرف الفكري في المجتمع

ــة   ترتيب  %نسبة   انحراف  متوسط  العبارات  م درجــ
  الموافقة

اإلسالم وآدابه وسلوكه مـن      الجهل بتشريعات   ١
 .أسباب التطرف الفكري في المجتمع

٢  ٩٢,٨٢  ٠,٦٠١  ٤,٦٤١  
  عالية جداً

اإلهمال األسري ساهم في تبني األبناء ألفكار         ٢
 .منحرفة وتوجهات مضللة

 عالية جداً  ٥  ٨٩,٧٤  ٠,٦١٧  ٤,٤٨٧

ضعف ممارسة الحوار داخل األسرة، قلل من         ٣
 . الخلل الفكري لدى األبناءفرص اكتشاف

 عالية جداً  ٧  ٨٩,٢٣  ٠,٧١٣  ٤,٤٦٢

الطالق والتفكك األسري قد يسهم في انخراط          ٤
  .األبناء مع أصحاب الفكر المنحرف

 عالية جداً  ١١  ٨٥,٦٤  ٠,٧٦٩  ٤,٢٨٢

عدم االحتواء األسـري، والتعامـل بـالعنف          ٥
  .بأشكاله، له دور في التطرف الفكري

  
 عالية جداً  ١٠  ٨٦,٦٧  ٠,٧٣٠  ٤,٣٣٣



– 

  )٩٨٨(

بعض وسائل اإلعـالم المختلفـة مـن         تعتبر  ٦
التحديات البارزة التي تواجهها األسـرة فـي        

  .تحقيق األمن الفكري
 عالية جداً  م٧  ٨٩,٢٣  ٠,٧٨٢  ٤,٤٦٢

ساهمت بعضاً من برامج التواصل االجتماعي        ٧
 .في انتشار الشائعات المؤثرة فكرياً

 عالية جداً  ١  ٩٣,٠٨  ٠,٤٧٧  ٤,٦٥٤

ساهمت برامج التواصل االجتماعي في تكوين        ٨
  .عالقات بأفراد مؤثرين فكرياً وعقدياً

 عالية جداً  ٣  ٩٠,٧٧  ٠,٦٧٦  ٤,٥٣٨

االستخدام الخاطئ للتقنية، سـاهم فـي نـشر           ٩
 .مفاهيم خاطئة عن األمن

 عالية جداً  م٥  ٨٩,٧٤  ٠,٦٣٧  ٤,٤٨٧

ساهم الفراغ لدى األبناء بتبني أفكار منحرفـة          ١٠
 .كيات خاطئة في ظل انشغال اآلباءوسلو

 عالية جداً  ٩  ٨٨,٩٧  ٠,٥٩٣  ٤,٤٤٩

اعتماد الشباب بعضهم على بعض، أو علـى          ١١
أشخاص يدعون العلم بـدون الرجـوع الـى         
العلماء المعتبرين أدى الـى خلـط المفـاهيم         

  .والمصطلحات لديهم

 عالية جداً  ٤  ٩٠,٢٦  ٠,٦١٧  ٤,٥١٣

بـين مايـشاهده     -التناقض الذي يعيشه الجيل     ١٢
 -ويسمعه ويتعلمه، وبينما يراه في واقعه يعد        

من أسباب نشوء األفكار الـضالة والتطـرف        
  .الفكري في المجتمع

  عالية  ١٢  ٨٣,٥٩  ٠,٨٩١  ٤,١٧٩

يعتبر االخفاق والفشل من أسـباب التطـرف          ١٣
  . الفكري

  عالية  ١٣  ٧١,٠٣  ١,٠٤٩  ٣,٥٥١

ـ        ي متوسط إجمالي محور أسباب التطرف الفكري ف
  المجتمع

٤,٣٨٨  

  ٠,٣٩٤  انحراف معياري
   %٨٧,٧٥  نسبة مئوية

  عالية جداً



& 

 )٩٨٩(

) ٤,٣٨٨(نتائج المتوسط الحسابي للمحور بقيمة       ) ٤( يتضح من الجدول رقم     
أي بدرجة موافقة   %) ٨٧,٧٥٠(، ونسبة مئوية بلغت     )٠,٣٩٤(وانحراف معياري قدره    

  .عالية جداً
 التطرف الفكري في المجتمع جاءت      ومن خالل استعراض نتائج محور أسباب     

  : ترتيب االستجابات كالتالي
) ٧،١،٨،١١،٢،٣،٦،١٠،٩،٥،٤(الموافقة بدرجة عالية جداً في العبارات رقم        

 وهذا  ، بخطورة التطرف الفكري   اآلباء واألمهات في المجتمع   وتفسر هذه النتيجة بوعي     
  . يؤكد على دور األسرة بتوعية أبنائها بالتطرف الفكري

بـوعي  وتفسر هذه النتيجـة     ) ١٢،١٣(الموافقة بدرجة عالية في العبارات رقم       
همية اآلباء واألمهات بأن هناك أسباب غير مباشرة للتطرف الفكري ، وهذا يؤكد على أ             

  . التمييز بين الصح والخطأوا منتعليم الوالدين وأثره على توجيه أبنائهم ليتمكن
ظهـرت  أوالتي ،  م  ٢٠١٠ الفيفي وقمره    اتفقت مع دراسة  إن نتائج المحور    كما  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أسر أفراد العينـة فـي مـستوى              
، ودراسـة  وعيها بأدوارها في تحقيق األمن الفكري تبعاً للمتغيرات الديموغرافية لألسرة      

 نوعـاً مـن الخلـل     أحـدثت   المستجدات العالمية    أن والتي توصلت إلى     ٢٠٠٨عبداهللا  
واالضطراب لدى الشباب فيما يتبونه من قيم حيث ضعفت قيم أصيلة وتقدمت عليها قيم              

  .أخرى
  " ؟ما طرق تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطرف الفكري" إجابة السؤال الثاني  

للتعرف على طرق تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطـرف الفكـري تـم حـساب              
لمتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري والترتيـب        التكرارات والنسب المئوية وا   

  :الستجابات عينة البحث وجاءت النتائج كالتالي
  )٥(جدول رقم 

  البيانات الوصفية لمحور تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطرف الفكري
ــة   ترتيب  %نسبة   انحراف  متوسط  العبارات  م درجــ

  الموافقة

١  
 األسـرة   غرس القيم الدينية في نفوس أفـراد      
  .باعتبارها الموجه لكافة القيم األخرى

  عالية جداً  ١  ٩٥,٩٠  ٠,٤٠٥  ٤,٧٩٥



– 

  )٩٩٠(

٢  
الحفاظ على الترابط األسري، وحماية األسـرة     

  .من التفكك
  عالية جداً  ٦  ٩٣,٨٥  ٠,٥١٦  ٤,٦٩٢

  عالية جداً  ٥  ٩٤,٣٦  ٠,٤٧٩  ٤,٧١٨  .محاربه الجهل، واالستمرار في التعلم  ٣

٤  
ستغالل أوقات فـراغ    توعية األسرة بضرورة ا   

  .النشء
  عالية جداً  ٨  ٩٣,٥٩  ٠,٥٢٠  ٤,٦٧٩

٥  
السماح بعرض األفكار ومناقشة وجهات النظر      

  .المختلفة مع األبناء
  عالية جداً  ١٣  ٩١,٥٤  ٠,٦٣٣  ٤,٥٧٧

٦  
العمل على تأصيل حب الوطن واالنتماء إليـه        

  .لدى أفراد األسرة
  عالية جداً  ١١  ٩٢,٣١  ٠,٥٦٢  ٤,٦١٥

٧  
ور بالمـسؤولية االجتماعيـة تجـاه    زرع الشع 

  الوطن في نفوس األبناء
  عالية جداً  م٨  ٩٣,٥٩  ٠,٤٦٨  ٤,٦٧٩

٨  
التحدث دائماً عن انجازات الوطن أمام األبناء       

  .وما تحقق من مجاالت التنمية المطلوبة
  عالية جداً  ١٦  ٨٨,٤٦  ٠,٦٣٣  ٤,٤٢٣

٩  
تفعيل مبدأ الحوار والمناقشة لغرض بيان أهمية 

  .كري وبيان خطورة التطرف الفكرياألمن الف
  عالية جداً  ١٠  ٩٢,٨٢  ٠,٥٠٧  ٤,٦٤١

١٠  

تحصين األبناء ضد التـأثر بـدعاة التطـرف        
الفكري، وفي مواجهة ما يبث من انحرافـات        
فكرية وعقدية عبر وسائل االعالم ومـراقبتهم       
للتعرف على توجهاتهم الفكرية من أجل تهذيبها  

  .في مرحلة مبكرة

  عالية جداً  ٤  ٩٤,٨٧  ٠,٤٣٨  ٤,٧٤٤

١١  
ترسيخ مبادئ الوسطية واالعتدال في معتقدات      
األبناء وأفعالهم وأقوالهم من خـالل التربيـة        

  .الفكرية الصالحة
  عالية جداً  م١١  ٩٢,٣١  ٠,٥١٤  ٤,٦١٥

١٢  
توفير االستقرار النفسي والعـاطفي والمـادي       

  . لألبناء
  عالية جداً  م١٣  ٩١,٥٤  ٠,٥٤٥  ٤,٥٧٧

١٣  
النتماء والمواطنـة فـي مراحـل    تنمية روح ا 

  .نموهم المختلفة
  عالية جداً  ٣  ٩٥,٣٨  ٠,٤٢٣  ٤,٧٦٩



& 

 )٩٩١(

١٤  
تثقيف األبناء أمنياً ليدركوا أهميـة اسـتتباب        
األمن باعتباره مطلباً ملحاً وحاجـة إنـسانية        

  . أولية
  عالية جداً  م٦  ٩٣,٨٥  ٠,٤٦٣  ٤,٦٩٢

١٥  
تعريف األبناء بأخطـار التطـرف الفكـري        

  .ألمن الوطني بكل مقوماتهوالسلوكي على ا
  عالية جداً  ١٥  ٩٠,٧٧  ٠,٦٣٦  ٤,٥٣٨

١٦  
التعاون مع المؤسـسات الدينيـة والتعليميـة        
واألمنية لتحقيق األمن الفكري وفق األهـداف       

  . التي تنسجم مع الثوابت الدينية والوطنية
  عالية جداً  ٢  ٩٥,٦٤  ٠,٤١٤  ٤,٧٨٢

اية متوسط إجمالي محور تفعيل دور األسرة في الوق       
  من التطرف الفكري

٤,٦٥٩  

  ٠,٣٤٤  انحراف معياري
   %٩٣,١٧  نسبة مئوية

  عالية جداً

) ٤,٦٥٩(نتائج المتوسط الحسابي للمحور بقيمـة       ) ٥(يتضح من الجدول رقم     
وبدرجة موافقـة   %) ٩٣,١٧٠(، ونسبة مئوية بلغت     )٠,٣٤٤(وانحراف معياري قدره    

  .عالية جداً
ر تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطـرف         ومن خالل استعراض نتائج محو    
  : الفكري جاءت ترتيب االستجابات كالتالي

             ً١٣ ، ١٦،  ١(الموافقة بدرجة عالية جداً في جميع عبارات المحور مرتبة تنازليـا  ، 
وتفسر هذه النتيجة بـوعي األم واألب        ) ٨ ،   ١٥ ،   ٥ ،   ٧ ،   ٩ ،   ٤ ،   ٢،  ٣ ،   ١٠

 عيل الوقاية من التطرف الفكري بدورهم اتجاه تربية أبنائهم وتف
أهمية دور األسرة في تنشئة األبناء ونقل ثقافة المجتمع إلـيهم لترسـيخ     وهذا يؤكد على  

 بث القيم التـي تنمـي األمـن         عليهم، لذا   .المبادئ التي تتفق مع الشريعة اإلسالمية     
  .م ٢٠١٠كما اتفقت مع دراسة الفيفي وقمره ، الفكري داخل نفوس األبناء

 ؟ما العالقة بين األمن الفكري لألسرة وتحقيق األمان المجتمعي"ة السؤال الثالث إجاب
للتعرف على العالقة بين األمن الفكري وتحقيق األمان المجتمعي تم حساب التكـرارات             
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والترتيب الستجابات عينة         

  :ليالبحث وجاءت النتائج كالتا



– 

  )٩٩٢(

  )٦(جدول رقم 
  البيانات الوصفية لمحور األمن الفكري لألسرة وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي

درجة   ترتيب  %نسبة   انحراف  متوسط  العبارات  م
  الموافقة

١  
 فقدان األمن الفكري ينتج عنه انحراف في الفكـر    
ومن ثم تكون اآلثار الجسيمة علـى المجتمعـات         

  .واألفراد
  عالية جداً  ٢  ٩٠,٧٧  ٠,٥٩٤  ٤,٥٣٨

٢  
هناك عالقة طردية بين تحقيق األمن الفكري وتقدم        

  . المجتمعات وتطورها
  عالية جداً  ١٠  ٨٨,٢١  ٠,٦٣١  ٤,٤١٠

٣  
 لألمن الفكري دوراً ريادياً في التـصدي لآلثـار         

  . السلبية التي تفرزها العولمة
  عالية جداً  ٩  ٨٨,٤٦  ٠,٦٣٣  ٤,٤٢٣

٤  
إلـى االنتـاج     األمن الفكري يـسمو بأصـحابه       

  . والتطوير والعمل الجاد بكل ثقة
  عالية جداً  ٧  ٩٠,٢٦  ٠,٦٣٧  ٤,٥١٣

٥  
تنبع أهمية األمن الفكري من أهمية العقل البشري        

  . الذي ميز اهللا به االنسان على سائر المخلوقات
  عالية جداً  ٦  ٩٠,٥١  ٠,٧٦٦  ٤,٥٢٦

٦  
األمن الفكري هو الدعامة الرئيسة ألنماط السلوك       

  . الصادر عن الفرد في المجتمعالصحيح
  عالية جداً  ١١  ٨٧,٩٥  ٠,٦٦٩  ٤,٣٩٧

٧  
األمن الفكري يرمي الى حمايـة عقـل االنـسان          

  .وفكره
  عالية جداً  ٨  ٨٨,٧٢  ٠,٧٢٩  ٤,٤٣٦

٨  
بتعزيز األمن الفكري لدى أبناء األمة يتمكنون من        

  . التحاور مع العالم بثقة
  عالية جداً  م٢  ٩٠,٧٧  ٠,٥٢٥  ٤,٥٣٨

  عالية جداً  م٢  ٩٠,٧٧  ٠,٥٢٥  ٤,٥٣٨  .ن الفكري يؤدي إلى قوة الفكر وإثرائهاألم  ٩

١٠  

األمن الفكري يحقق التعاضد والتعاون البناء فـي        
المنهج، وسالمة الفكر، ومقاومة األفكار الضالة في 

  .المجتمع وأهله
  
  

  عالية جداً  م٢  ٩٠,٧٧  ٠,٥٠٠  ٤,٥٣٨



& 

 )٩٩٣(

١١  
ي للجريمة األمن الفكري له الدور الكبير في التصد

والوقاية منها، وبالتالي يعزز من استقرار األوضاع 
  .الداخلية لألوطان

  عالية جداً  ١  ٩٣,٣٣  ٠,٤٧٣  ٤,٦٦٧

متوسط إجمالي محور األمن الفكري لألسـرة وعالقتـه         
  بتحقيق األمان المجتمعي

٤,٥٠٢  

  ٠,٤٣٨  انحراف معياري
   %٩٠,٠٥  نسبة مئوية

ــة  عالقــ
ــة  ارتباطيـ

  عالية جداً

) ٤,٥٠٢(نتائج المتوسط الحسابي للمحور بقيمـة       ) ٦(ح من الجدول رقم     يتض
وبدرجة موافقـة   %) ٩٠,٠٥٠(، ونسبة مئوية بلغت     )٠,٤٣٨(وانحراف معياري قدره    

  .عالية جداً وعالقة ارتباطية عالية
ومن خالل استعراض نتائج محور األمن الفكري لألسـرة وعالقتـه بتحقيـق             

  :  االستجابات نحو تلك العالقة كالتالياألمان المجتمعي جاءت ترتيب
             ً١،  ١١(الموافقة بدرجة عالية جداً في جميع عبارات المحور مرتبة تنازليـا  ، 

٦ ،٢ ، ٣ ، ٧ ، ٤ ، ٥ (  
وتفسر هذه النتيجة بادراك أفراد العينة ألهمية األمـن الفكـري لـدى أفـراد               

 أن كثرة األفكار    ، وهذا يؤكد على    والتأكيد على رفع الجانب المعرفي     المجتمع
 .المتطرفة في المجتمع تشكل خطر على األمان المجتمعي

م والتي توصلت إلـى وجـود ارتبـاط         ٢٠١٢كما اتفقت مع دراسة الشهراني      
، كمـا اتفقـت مـع       طردي بين متغير الحراك المعرفي ومتغير األمن الفكري       

ضرورة تحصين المجتمـع ضـد    نتائجه    والتي أظهرت  ٢٠١٠دراسة المالكي   
  .جريمة من خالل تضمين المناهج القيم األخالقية ال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقـع دور األسـرة فـي        : "إجابة السؤال الرابع  
الجـنس،  (التطرف الفكري، وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي تعزى لمتغيرات البحـث    

  "  ؟)المستوى العلمي، العمر، مستوى الدخل الشهري
وق ذات الداللة إحصائية لواقع دور األسرة فـي التطـرف الفكـري،    للتعرف على الفر 

وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي تم حساب التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات        
الحسابية واالنحراف المعياري والترتيب الستجابات عينـة البحـث وجـاءت النتـائج             

  :كالتالي



– 

  )٩٩٤(

  )٧(جدول 
ين عينة البحث نحو محـاور االسـتبانة تبعـاً     بT- Test" ت " داللة فروق اختبار 

  للجنس
  ١١٠=إناث   ن   ٤٦=ذكور    ن 

  محاور االستبانة  م
  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط

  الداللة  "ت"قيمة 

١  
أسباب التطـرف الفكـري فـي       : األول

  المجتمع
٠,١٥٤  ٠,٤٧١-  ٠,٤٠٨  ٤,٣٩٧  ٠,٣٦٠  ٤,٣٦٥  

٢  
 من  تفعيل دور األسرة في الوقاية    : الثاني

  التطرف الفكري
٠,٩٦٩  ٠,٠٣٩  ٠,٣٤٥  ٤,٦٥٨  ٠,٣٤٤  ٤,٦٦٠  

٣  
األمن الفكري لألسـرة وعالقتـه      : الثالث

  بتحقيق األمان المجتمعي
٠,٥١٨  ٠,٦٤٨  ٠,٤٢١  ٤,٤٨٨  ٠,٤٧٩  ٤,٥٣٨  

  ٠,٩٤٥  ٠,٠٦٩  ٠,٣٤٤  ٤,٥٢٦  ٠,٣١٩  ٤,٥٣٠  متوسط إجمالي االستبانة ككل  ٤
  )01.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة**  

  )05.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين عينـة        ) ٧(يتضح من الجدول رقم     

البحث تبعاً للجنس نحو محاور االستبانة في جميع المحاور ومتوسط مجموع المحـاور             
 وهذا يؤكد علـى أنـه ال        .ق العينة على تلك النتيجة    ، مما يشير إلى اتفا    )االستبانة ككل (

  .فرق بين األم واألب بالوعي بدورهما نحو أبنائهما 
  )٨( جدول رقم 

 بين عينـة البحـث نحـو محـاور     One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
  االستبانة تبعاً للمستوى العلمي

  المصدر  محاور االستبانة  م
درجات 
  الحرية

مجمـــوع 
  المربعات

ــط  متوس
  المربعات

ــة  قيمـ
  "ف"

  الداللة
الداللــــة 
اإلحــصائية 

٠،٠٥  

  ٠,٦٢٤  ١,٨٧١  ٣  بين المجموعات

  ١  ٠,١٤٦  ٢٢,١٦٣  ١٥٢  داخل المجموعات
أســــباب : األول

التطرف الفكري في 
    ٢٤,٠٣٤  ١٥٥  المجموع  المجتمع

 دالة  **٠,٠٠٦  ٤,٢٧٨



& 

 )٩٩٥(

  ٠,٠١٨  ٠,٠٥٤  ٣  بين المجموعات
  ٢  ٠,١٢٠  ١٨,٢٥٤  ١٥٢  داخل المجموعات

تفعيل دور   : الثاني
األسرة في الوقايـة    

    ١٨,٣٠٨  ١٥٥  المجموع  الفكريمن التطرف 
 غير دالة  ٠,٩٣٠  ٠,١٤٩

  ٠,٣٦٥  ١,٠٠٩٥  ٣  بين المجموعات
  ٠,١٨٩  ٢٨,٦٨١  ١٥٢  داخل المجموعات

٣  

ــث ــن : الثال األم
ــرة  ــري لألس الفك
وعالقتــه بتحقيــق 

  األمان المجتمعي
    ٢٩,٧٧٦  ١٥٥  المجموع

 غير دالة  ٠,١٢٥  ١,٩٣٤

  ٠,١٨١  ٠,٥٤٣  ٣  بين المجموعات
  ٠,١١١  ١٦,٨٩٨  ١٥٢  داخل المجموعات

متوسط إجمـالي     
االستبانة (المحاور

    ١٧,٤٤١  ١٥٥  المجموع  )ككل
 غير دالة  ٠,١٨٥  ١,٦٢٨

  )01.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة**  
  )05.0 (الة إحصائياً عند مستوى الداللةد* 

وجود تباين دال إحصائياً بين عينة البحـث نحـو محـاور       ) ٨(يتضح من الجدول رقم     
أسباب التطرف الفكري في المجتمع،     : االستبانة تبعاً للمستوى العلمي في المحور األول      

 لتوضـيح تلـك     Scheffeتبار شيفه   وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم الباحث اخ       
  .الفروق

وعدم وجود فروق دالة إحصائية في باقي المحاور ومتوسط إجمالي المحاور، ويـشير             
وهذا يؤكد على أثـر ثقافـة األسـرة والمـستوى            .ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة     

دراسـة  م ، و  ٢٠١٠كما اتفقت مع دراسة الفيفي وقمـره        ،التعليمي على تربيتها ألبنائها   
  .م٢٠١٢الشهراني 

 )٩(جدول 
داللة الفروق بين المجموعات تبعاً للمستوى العلمي لتحديد اتجاه الداللـة باسـتخدام             

   للمحور األول Scheffe Testاختبار شيفه 

  العدد  المجموعات
ــط  المتوسـ

  الحسابي
  دكتوراه  ماجستير  جامعي  ثانوي

  ٠,٢٨٢-  **٠,٥٥١-  *٠,٣١٦-  -  ٤,١٠٣  ١٨  ثانوي
  ٠,٠٣٤  ٠,٢٣٥-  -    ٤,٤١٨  ١٣٢  جامعي



– 

  )٩٩٦(

  ٠,٢٦٩  -      ٤,٦٥٤  ٤  ماجستير
  -        ٤,٣٨٥  ٢  دكتوراه
  )01.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **  
  )05.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *    

تبعـاً للمـستوى   اتجاه فروق الداللة بين المجموعات ) ٩(يتضح من الجدول رقم     
 للمحور األول أسباب Scheffe Testالعلمي لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 

التطرف الفكري في المجتمع، حيث جاءت الداللة لصالح المجموعـات تبعـاً للترتيـب     
  :التالي

                 بلغـت  ) ٠,٠٥(بين المستوى التعليمي الثانوي والجامعي بقيمة دالة عنـد مـستوى             -
 .  ولصالح المستوى التعليمي الجامعي) ٠,٣١٦-(

               بلغـت  ) ٠,٠١(بين المستوى التعليمي الثانوي والماجستير بقيمة دالة عند مـستوى            -
 .  ولصالح المستوى التعليمي الجامعي) ٠,٥٥١-(

 وال توجد داللة في باقي المجموعات -
لتطرف الفكري في المجتمع لصالح     وجاء ترتيب المستوى التعليمي نحو أسباب ا      

  .المستوى التعليمي الماجستير، ثم الجامعي، ثم الدكتوراه، ثم في األخير الثانوي
وتفسر هذه النتيجة بأن كل ما ارتفع المستوى التعليمي كلما زاد وعي الفرد ، واسـتثناء              

                                                                                                                                                                      .الدكتوراه قد يرجع لقلة االستجابات من حملة الدكتوراه لندرتهم بالمجتمع
 )١٠(جدول رقم 

 بين عينـة البحـث نحـو محـاور     One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
   للعمراالستبانة تبعاً

  المصدر  محاور االستبانة  م
ــات  درج

  الحرية
مجمـــوع 

  المربعات
ــط  متوس

  المربعات
ــة  قيمـ

  "ف"
  الداللة

الداللــــة 
اإلحــصائية 

٠،٠٥  

  ٠,٩٦٠  ٢,٨٨٠  ٣  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
١  ٠,١٣٩  ٢١,١٥٤  ١٥٢  

أســــباب : األول
التطرف الفكري في 

  المجتمع

    ٢٤,٠٣٤  ١٥٥  المجموع

 دالة  **٠,٠٠٠  ٦,٨٩٧



& 

 )٩٩٧(

  ٠,١٩٠  ٠,٥٦٩  ٣  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
٢  ٠,١١٧  ١٧,٧٣٩  ١٥٢  

تفعيل دور   : الثاني
األسرة في الوقايـة    
  من التطرف الفكري

    ١٨,٣٠٨  ١٥٥  المجموع

 غير دالة  ٠,١٨٦  ١,٦٢٥

  ٠,٧٤١  ٢,٢٢٢  ٣  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
٣  ٠,١٨١  ٢٧,٥٥٤  ١٥٢  

ــث ــن : الثال األم
ــرة  ــري لألس الفك
وعالقتــه بتحقيــق 

    ٢٩,٧٧٦  ١٥٥  المجموع  األمان المجتمعي

 دالة  **٠,٠٠٨  ٤,٠٨٦

  ٠,٤٦٢  ١,٣٨٦  ٣  بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
١٥٢  

٠,١٠٦  ١٦,٠٥٦  
  

متوسط إجمـالي   
االستبانة (المحاور

  )ككل
    ١٧,٤٤١  ١٥٥  المجموع

 دالة  **٠,٠٠٦  ٤,٣٧٢

  )01.0 ( إحصائياً عند مستوى الداللةدالة**  
  )05.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وجود تباين دال إحصائياً بين عينـة البحـث نحـو محـاور     ) ١٠(يوضح الجدول رقم  
محـور  أسباب التطرف الفكري في المجتمع، وال     : االستبانة تبعاً للعمر في المحور األول     

األمن الفكري لألسرة وعالقته بتحقيق األمان المجتمعـي، ومتوسـط مجمـوع            : الثالث
، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم الباحث اختبار شـيفه           )االستبانة ككل (المحاور

Scheffeلتوضيح تلك الفروق .  
اية مـن   تفعيل دور األسرة في الوق     وعدم وجود فروق دالة إحصائية في المحور الثاني       

بـأن  وتفسر هذه النتيجة    ،  ، ويشير ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة        التطرف الفكري 
  .وعي الوالدين بدورهما ال يؤثر فيه العمر



– 

  )٩٩٨(

 )١١(جدول 
داللة الفروق بين المجموعات تبعاً للعمر لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شـيفه          

Scheffe Test للمحور األول   

  لعددا  المجموعات
ــط  المتوسـ

  الحسابي
 – ٢٠من  

   سنة٣٠
 ٤٠ – ٣٠من  
  سنة

ــن   – ٤٠م
   سنة٥٠

أكبر مـن   
   سنة٥٠

  ٠,٠٣٢-  ٠,١٨٠-  **٠,٣٦٨-  -  ٤,١٦٨  ٢٢   سنة٣٠ – ٢٠من 
  ٠,٣٣٥  ٠,١٨٩  -    ٤,٥٣٦  ٦٢   سنة٤٠ – ٣٠من 
  ٠,١٤٧  -      ٤,٣٤٧  ٦٢   سنة٥٠ – ٤٠من 

  -        ٤,٢٠٠  ١٠   سنة٥٠أكبر من 
  )01.0(ند مستوى الداللة دالة إحصائياً ع**  
  )05.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *    

اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعاً للعمر لتحديد        ) ١١(يوضح الجدول رقم    
 للمحـور األول أسـباب التطـرف    Scheffe Testاتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 

  :ي في المجتمع، حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعاً للترتيب التاليالفكر
 سنة بقيمة دالة عنـد مـستوى        ٤٠ -٣٠ سنة والعمر من     ٣٠ – ٢٠بين العمر من     -

 .   سنة٤٠ -٣٠ولصالح العمر من ) ٠,٣٦٨-(بلغت ) ٠,٠١(
 وال توجد داللة في باقي المجموعات -

فكري في المجتمع لصالح العمر مـن        نحو أسباب التطرف ال    العمروجاء ترتيب   
 ٢٠ سنة ثم في األخير ثم مـن  ٥٠ سنة، ثم أكبر من      ٥٠ – ٤٠ سنة، ثم من     ٤٠ – ٣٠
 هي مرحلة النضج حيث يـصل       ٤٠-٣٠ وتفسر هذه النتيجة أن العمر من        . سنة ٣٠ –

  . فيها االنسان إلى الوعي التام بما يدور حوله
 )١٢(جدول 

عاً للعمر لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شـيفه      داللة الفروق بين المجموعات تب    
Scheffe Test للمحور الثالث   

  العدد  المجموعات
المتوســط 

  الحسابي
 – ٢٠من  
   سنة٣٠

 – ٣٠مــن 
   سنة٤٠

 – ٤٠مــن 
   سنة٥٠

أكبر من  
   سنة٥٠

  ٠,٢٨٦-  ٠,٢٨٧-  **٠,٣٦٩-  -  ٤,٢٢٣  ٢٢   سنة٣٠ – ٢٠من 



& 

 )٩٩٩(

  ٠,٠٨٣  ٠,٠٨٢  -    ٤,٥٩٢  ٦٢   سنة٤٠ – ٣٠من 
  ٠,٠٠١  -      ٤,٥١٠  ٦٢   سنة٥٠ – ٤٠من 

  -        ٤,٥٠٩  ١٠   سنة٥٠أكبر من 
  )01.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **  
  )05.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *    

لعمر لتحديد  اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعاً ل      ) ١٢(يوضح الجدول رقم    
 للمحور الثالث األمن الفكري لألسرة Scheffe Testاتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 

وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي، حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعاً للترتيب           
  :التالي

 سنة بقيمة دالة عنـد مـستوى        ٤٠ -٣٠ سنة والعمر من     ٣٠ – ٢٠بين العمر من     -
 .   سنة٤٠ -٣٠ولصالح العمر من ) ٠,٣٦٩-(لغت ب) ٠,٠١(

 وال توجد داللة في باقي المجموعات -
 نحو األمن الفكري لألسرة وعالقته بتحقيق األمان المجتمعي         العمروجاء ترتيب   

 سنة ثم فـي     ٥٠ سنة، ثم أكبر من      ٥٠ – ٤٠ سنة، ثم من     ٤٠ – ٣٠لصالح العمر من    
 سـنة أقـل   ٣٠-٢٠بأن العمر مـن  لنتيجة  وتفسر هذه ا  ،   سنة ٣٠ – ٢٠األخير ثم من    

، األمن الفكري لألسرة وعالقته بتحقيق األمان المجتمعـي خبرات في ادراك العالقة بين     
توصلت إلى أنه قد أحدثت     والتي   .م  ٢٠٠٨اتفقت مع دراسة عبداهللا     أن هذه النتيجة    كما  

نه من قيم حيـث    المستجدات العالمية نوعاً من الخلل واالضطراب لدى الشباب فيما يتبو         
  .ضعفت قيم أصيلة وتقدمت عليها قيم أخرى

 )١٣(جدول 
داللة الفروق بين المجموعات تبعاً للعمر لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شـيفه          

Scheffe Test لمتوسط إجمالي المحاور   

  العدد  المجموعات
المتوســط 

  الحسابي
 – ٢٠من  
   سنة٣٠

 – ٣٠مــن 
   سنة٤٠

 – ٤٠مــن 
   سنة٥٠

أكبر من  
   سنة٥٠

  ٠,٠٦٤-  ٠,١٨٦-  *٠,٢٧٤-  -  ٤,٣٤١  ٢٢   سنة٣٠ – ٢٠من 
  ٠,٢٠٩  ٠,٠٨٨  -    ٤,٦١٥  ٦٢   سنة٤٠ – ٣٠من 
  ٠,١٢٢  -      ٤,٥٢٧  ٦٢   سنة٥٠ – ٤٠من 



– 

  )١٠٠٠(

  -        ٤,٤٠٥  ١٠   سنة٥٠أكبر من 
  )01.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **  
  )05.0(توى الداللة دالة إحصائياً عند مس*    

اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعاً للعمر لتحديد        ) ١٣(يوضح الجدول رقم    
 لمتوسط إجمالي المحـاور، حيـث   Scheffe Testاتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 

  :جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعاً للترتيب التالي
 سنة بقيمة دالة عنـد مـستوى        ٤٠ -٣٠ سنة والعمر من     ٣٠ – ٢٠بين العمر من     -

 .   سنة٤٠ -٣٠ولصالح العمر من ) ٠,٢٧٤-(بلغت ) ٠,٠٥(
 .وال توجد داللة في باقي المجموعات -

  )١٤(جدول رقم 
 بين عينـة البحـث نحـو محـاور     One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

  االستبانة تبعاً لمستوى الدخل الشهري

  المصدر  بانةمحاور االست  م
درجات 
  الحرية

مجمـــــوع 
  المربعات

ــط  متوس
  المربعات

ــة  قيمـ
  "ف"

  الداللة
الداللــــة 
اإلحــصائية 

٠،٠٥  

بــــــين 
  المجموعات

٠,٠٨٢  ٠,٢٤٥  ٣  

داخـــــل  
  المجموعات

٠,١٥٧  ٢٣,٧٨٩  ١٥٢  
١  

أســــباب : األول
التطرف الفكري في 

  المجتمع

    ٢٤,٠٣٤  ١٥٥  المجموع

 غير دالة  ٠,٦٦٨  ٠,٥٢٢

بــــــين 
  المجموعات

٠,١٢٤  ٠,٣٧١  ٣  

داخـــــل  
  المجموعات

٠,١١٨  ١٧,٩٣٧  ١٥٢  
٢  

تفعيل دور   : نيالثا
األسرة في الوقايـة    
  من التطرف الفكري

    ١٨,٣٠٨  ١٥٥  المجموع

 غير دالة  ٠,١٨٦  ١,٦٢٥

٣  
ــث ــن : الثال األم

ــرة  ــري لألس الفك
بــــــين 

  المجموعات
 دالة  **٠,٠٠٢  ٥,١٧٥  ٠,٩٢٠  ٢,٧٦٠  ٣



& 

 )١٠٠١(

داخـــــل  
  المجموعات

٠,١٧٨  ٢٧,٠١٦  ١٥٢  
وعالقتــه بتحقيــق 

  األمان المجتمعي
    ٢٩,٧٧٦  ١٥٥  المجموع

بــــــين 
  المجموعات

٣  
٠,٢٠٨  ٠,٦٢٣  

داخـــــل  
  المجموعات

١٥٢  
٠,١١١  ١٦,٨١٨  

  
متوسط إجمـالي   

االستبانة (المحاور
  )ككل

    ١٧,٤٤١  ١٥٥  المجموع

 غير دالة  ٠,١٣٦  ١,٨٧٨

  )01.0 (وى الداللةدالة إحصائياً عند مست**  
  )05.0 (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وجود تباين دال إحصائياً بين عينـة البحـث نحـو محـاور     ) ١٤(يوضح الجدول رقم  
األمـن الفكـري لألسـرة      : االستبانة تبعاً لمستوى الدخل الشهري في المحور الثالـث        

مان المجتمعي، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالـة اسـتخدم الباحـث        وعالقته بتحقيق األ  
  . لتوضيح تلك الفروقScheffeاختبار شيفه 

وعدم وجود فروق دالة إحصائية في المحور األول والثاني ومتوسط إجمالي المحـاور،             
ـ ويشير ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة    ر ، وتفسر هذه النتيجة باالستقرار المالي لألس

 .في المجتمع وعدم تأثيرها على الجوانب الفكرية
 )١٥(جدول 

داللة الفروق بين المجموعات تبعاً لمستوى الدخل الشهري لتحديـد اتجـاه الداللـة              
   للمحور الثالث Scheffe Testباستخدام اختبار شيفه 

  العدد  المجموعات
المتوســط 

  الحسابي

أقل مـن   
٥٠٠٠ 
  ريال

 – ٥٠٠٠من  
١٠٠٠٠ 

  ريال

 ١٠٠٠٠من  
– ٢٠٠٠٠ 

  ريال

أكثــر مــن 
٢٠٠٠٠ 

  ريال
  **٠,٥٩١-  **٠,٣٩٨-  *٠,٣٢١-  -  ٤,١٨٢  ٢٠   ريال٥٠٠٠أقل من 

  ٠,٢٦٩-  ٠,٠٧٧-  -    ٤,٥٠٣  ٦٤   ريال١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠من 
  ٠,١٩٣-  -      ٤,٥٨٠  ٦٨   ريال٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠من 

  -        ٤,٧٧٣  ٤   ريال٢٠٠٠٠أكثر من 



– 

  )١٠٠٢(

  )01.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة **  
  )05.0(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *    

اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعاً لمستوى دخل        ) ١٥(يوضح الجدول رقم    
 للمحور الثالث األمـن  Scheffe Testالفرد لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 

بتحقيق األمان المجتمعـي، حيـث جـاءت الداللـة لـصالح            الفكري لألسرة وعالقته    
  :المجموعات تبعاً للترتيب التالي

ريال بقيمـة  ١٠٠٠٠ -٥٠٠٠ ريال ومن ٥٠٠٠بين مستوى الدخل الشهري أقل من      -
 -٥٠٠٠ولصالح مستوى الـدخل مـن       ) ٠,٣٢١-(بلغت  ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    

 . ريال١٠٠٠٠
ريـال  ٢٠٠٠٠ -١٠٠٠٠ريـال ومـن    ٥٠٠٠بين مستوى الدخل الشهري أقل من        -

ولـصالح مـستوى الـدخل     ) ٠,٣٩٨-(بلغـت  ) ٠,٠١(بقيمة دالة عنـد مـستوى    
 .ريال٢٠٠٠٠ -١٠٠٠٠

ريال بقيمة دالة   ٢٠٠٠٠ ريال وأكثر من     ٥٠٠٠بين مستوى الدخل الشهري أقل من        -
ولـصالح مـستوى الـدخل أكثـر مـن          ) ٠,٥٩١-(بلغـت   ) ٠,٠١(عند مستوى   

 . ريال٢٠٠٠٠
 اللة في باقي المجموعاتوال توجد د -

 نحو األمن الفكري لألسرة وعالقته بتحقيـق  مستوى الدخل الشهريوجاء ترتيب   
ريال، ثـم مـستوى الـدخل        ٢٠٠٠٠األمان المجتمعي لصالح مستوى الدخل أكثر من        

 ٥٠٠٠ريال، ثم في األخير أقل مـن        ١٠٠٠٠ -٥٠٠٠ريال، ثم من    ٢٠٠٠٠ -١٠٠٠٠
كل ما ارتفع الدخل الشهري لألسره كل ما تحقق األمـان          بأنه  وتفسر هذه النتيجة    ،  ريال

  .المجتمعي المستمد من األمن الفكري



& 

 )١٠٠٣(

  االستنتاجات والتوصيات 
  النتائج : أوالً

  : وأظهرت نتائج البحث ما يلي
أن أسباب التطرف الفكري في المجتمع يشير إلى خيار الموافقة بدرجة عالية جداً حيـث                - ١

يليه خيار الموافقـة بدرجـة عاليـة حيـث           ). ٨٥,٦٤   إلى    ٩٣,٠٨(تراوحت ما بين    
  ).٧١,٠٣ إلى ٨٣,٥٩(تراوحت ما بين 

 أن طرق تفعيل دور األسرة في الوقاية من التطرف الفكري يشير إلى خيـار الموافقـة                 - ٢
  ).٨٨,٤٦ إلى ٩٥,٩٠(بدرجة عالية جداً حيث تراوحت ما بين 

مان المجتمعي يشير إلى خيار الموافقـة   أن العالقة بين األمن الفكري لألسرة وتحقيق األ       - ٣
   ).٨٧,٩٥ إلى  ٩٣,٣٣(بدرجة عالية جداً حيث تراوحت ما بين 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث تبعاً للجنس نحو محاور االستبانة               - ٤
  .في جميع المحاور

لمستوى العلمـي    وجود تباين دال إحصائياً بين عينة البحث نحو محاور االستبانة تبعاً ل            - ٥
في المحور األول، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة اسـتخدمت الباحثـة اختبـار شـيفه         

Scheffe             لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود فروق دالة إحصائية فـي بـاقي المحـاور 
 .ومتوسط إجمالي المحاور، ويشير ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة

ينة البحث نحو محاور االستبانة تبعاً للعمر في المحـور       وجود تباين دال إحصائياً بين ع      - ٦
، وإليجاد اتجاه تلـك     )االستبانة ككل (األول، والمحور الثالث، ومتوسط مجموع المحاور     

 لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود      Scheffeالفروق الدالة استخدمت الباحثة اختبار شيفه       
 .تفاق العينة على تلك النتيجةفروق دالة إحصائية في المحور الثاني، ويشير ذلك ال

وجود تباين دال إحصائياً بين عينة البحث نحو محاور االستبانة تبعـاً لمـستوى الـدخل         - ٧
الشهري في المحور الثالث، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم الباحث اختبار شيفه             

Scheffe     األول  لتوضيح تلك الفروق، وعدم وجود فروق دالة إحـصائية فـي المحـور
  .والثاني ومتوسط إجمالي المحاور، ويشير ذلك التفاق العينة على تلك النتيجة

  التوصيات : ثانياً
 .إعداد ندوات ومحاضرات توعوية لآلباء واألمهات تعزز مفهوم األمن الفكري داخلهم - ١



– 

  )١٠٠٤(

إقامة ورش وفعاليات لتوضيح أسباب التطرف الفكري في المجتمـع، والطـرق التـي        - ٢
 .ضة التطرف الفكري يمكن بها مناه

ضرورة تحصين المجتمع ضد الجريمة من خالل تضمين المنـاهج القـيم األخالقيـة               - ٣
 .والتربوية وتطهير هذه المناهج من التيارات المشبوهة بما يعصم المجتمع من الزلل

 . ضرورة إدراج مادة بمسمى األمن الفكري وقيمة في مناهج التعليم  - ٤
تي تحصن األجيال وبخاصة فئة الشباب من األفكار         وضع برامج مجتمعية ومعرفية ال     - ٥

 .المتطرفة
تكثيف المتابعة لما ينشر ويروج على شبكة االنترنت من أفكار منحرفة وتحريض على              - ٦

 .العنف واإلرهاب 
الحاجة لتفعيل دور البحث العلمي في تحقيق األمن الفكري من خـالل إقامـة مراكـز              - ٧

 .بحوث لألمن الوطني
 فالبد من إعـادة النظـر فـي قواعـد           ٢٠٣٠كة العربية السعودية    لتحقيق رؤية الممل   - ٨

 .وأساليب بناء العقل من خالل بناء برامج للحوار والمشاركة المجتمعية الفعالة
  المقترحات: ثالثاُ
األسـرة داخـل المملكـة    إجراء دراسة تتناول قيم األمن الفكري وأثرها على تحصين           - ١

  .كري ضد خطر االنحراف الفالعربية السعودية
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 )١٠٠٥(

 :المراجع
 مستوى وعي األسرة لدورها في      ،الفيفي، سميرة أحمد العبدلي وقمرة، هنادي محمد عمر        - ١

  .م٢٠١٠ ، جامعة أم القرى،تحقيق األمن الفكري لدى األبناء
 ورقة عمل   ،األسرة وأثرها في تحقيق األمن الفردي والمجتمعي      ،  الجوير، ابراهيم مبارك   - ٢

 ٢٤-٢١،  الريـاض  منعقدة بكلية الملـك فهـد األمنيـة،       مقدمة لندوة المجتمع واألمن ال    
 ٠هـ١٤٢٥صفر

 مؤسسة شباب ،اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع     ،  رشوان، حسين عبد الحميد    - ٣
 .م٢٠٠٢،  اإلسكندرية،الجامعة

 مركـز  ، أثر الحراك المعرفـي علـى األمـن الفكـري         ،الشهراني، معلوي بن عبد اهللا     - ٤
 .م٢٠١٢. يف العربية للعلوم األمنية، الرياض جامعة نا،الدراسات والبحوث

، )مهمة مدير المدرسة تجاه السلوك المنحرف      (ندوة األمن والمجتمع  ،  فرج، عبد اللطيفي   - ٥
 .ه١٤٢٥ ، الرياض،كلية الملك فهد األمنية

 ورقة عمل مقدمة لنـدوة المجتمـع   ،دور األسرة في أمن المجتمع. عفيفي، محمد يوسف   - ٦
 ).١٤٢٥ صفر ٢٤-٢١ ( ،الملك فهد األمنية، الرياضواألمن المنعقدة بكلية 

 ، الرياض ،١ط،   األمن الفكري مسئولية أسرية ومهام تربوية      ،حصة عبدالرحمن ،  الوايلي - ٧
 .ه١٤٣٥

األمـن الفكـري ودور المؤسـسات المجتمعيـة فـي           ،   محمد بن عبـد اهللا     ،المرعول - ٨
 .ه١٤٣١ ،الرياض،تحقيقه

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير     ،)هـ١٣٧٦(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا      ،  السعدي - ٩
مؤسسة الرسـالة،   ،  الطبعة األولى ،  عبد الرحمن بن معال اللويحق    : المحقق،  كالم المنان 

 .ه١٤٢٠
 محمد بن عمر بن أحمد بـن عمـر بـن            ، ، )هـ٥٨١ (المديني، أبو موسى األصبهاني    -١٠

 ،يم العزبـاوي  عبد الكـر  :  تحقيق ، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث      ،محمد
 .ه١٤٠٦،  جدة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة األولى

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد       ،  ، ابن األثير    )هـ٦٠٦( مجد الدين    ،أبو السعادات  -١١
، النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر،     )هـ١٣٩٩(ابن عبد الكريم الشيباني الجزري     

 . محمود محمد الطناحي، و طاهر أحمد الزاوى: بيروت، تحقيق،المكتبة العلمية



– 

  )١٠٠٦(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال           األنصاري الرويفعى اإلفريقى   ،ابن منظور  -١٢
 .هـ١٤١٤ ، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،لسان العرب ،)هـ٧١١(الدين 

زاق ، محمد بن محمد بن عبـد الـر        )هـ١٢٠٥(أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزّبيدي       -١٣
 .الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين،  دار الهداية

، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، جامع            )هـ٣١٠(أبو جعفر الطبري     -١٤
الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعـاون         : تحقيق،  البيان عن تأويل آي القرآن    

الدراسات اإلسالمية بدار هجر، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع         مع مركز البحوث و   
 .واإلعالن

، ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا، الجامع الصحيح المختـصر         )هـ٢٥٦(البخاري الجعفي  -١٥
 .هـ، بيروت١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، . تحقيق د

ـ     ،عفيفي، إلهام  -١٦ زواج المـصريات  (ر األول التغير الذي طرأ على األسرة المصرية التقري
دراسة حالة، ط المركز القومي للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة           ،) من األجانب العرب  

 .]ت.ق.د[وحدة بحوث األسرة 
  .الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط -١٧

 .م١٩٧٨ مكتبة لبنان،، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بدوي، زكي بدوي -١٨

مركز ،  دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري         ،هالل حسين فلمبان،   -١٩
  .م٢٠١٠، الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إدارة الدراسات والبحوث والنشر

 مجلة الفكـر    ،الجحني، علي فايز، وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري، بحث منشور           -٢٠
 .م٢٠٠٤، الشارقة، ٤، العدد١٢الشرطي ج

لي، هدى مطر، دور الكليات اإلنسانية في جامعة األمير سطام بن عبـدالعزيز فـي               الهذ -٢١
 .م٢٠١٧. تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات، جامعة الكويت، المجلة التربوية

حسن، نادي محمود، التطرف الفكري أسبابه ومظاهره وسبل مواجهته، أبحاث ووقـائق             -٢٢
 .المؤتمر السابع والعشرين، مصر

بد الحفيظ عبد اهللا، نحو مجتمع آمن فكريا، دراسـة تأصـيلية واسـتراتيجية              المالكي، ع  -٢٣
وطنية مقترحة لتحقيق األمن الفكري ، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربيـة             

 .م٢٠١٠للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 
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  : المقدمة
  : الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله، وصحبه، ومن وااله، وبعد

فإن للمصطلحات ودالاللتها أبعاداً في معايير فهم كالم المتكلم، وإدراك مرامـه، فهـي              
حين المطابقة تكسو أفهام المتخاطبين ثوب التناغم الفكري، وحسن المعرفة والتـصور،            

الحكم، وعافية الحوار، وإال ساد كيـر التـشاحي، وضـرواة التنـاوش بـين               وسالمة  
المتخاطبين، فإن داللة مصطلٍح ما ألهل األرياف قد يغاير داللة ذات المـصطلح لـدى               
أهل المدن، وكذا الحال بين مخاطبات أهل الصناعات الحرفية أو المهنيـة، وأصـحاب              

  . الفنون، وأرباب العلوم، وهلُم جرا
دالالت ألفـاظ  : ا، وإن من أجلِّ المباحث التي أوالها علماء أصوِل الفقه يـد العنايـة    هذ

الكتاب والسنة ومقدماتها، وما يتعلق بتحرير مضمون كلمات اهللا جلَّ وعـال ورسـوله              
صلى اهللا عليه وسلم من حيث إرادة الحقيقة اللغويـة أو الحقيقـة العرفيـة أو الحقيقـة          

نها وإرساء حدودها وَأطْنابها ِوجاء من ِنير العدول عـن حكـم اهللا             الشرعية، فالتمييز بي  
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم كما أن بعثرة األولويات بينها حين التعارض يـودي إلـى      
التهلكة في االفتيات على اهللا الكذب، والحيِف في نسبة األحكام إلى اهللا ورسوله صـلى               

كان لزاماً على من ابتغى وسيلة لتوجيه الدفـة بدقـة           اهللا عليه وسلم على غير المراد، ف      
لفهم الكتاب والسنة من سبر تلك األغوار، وكشف ما فـي األصـداف مـن األسـرار،       

  . وإدراك المكنون خلف األسوار

 
 
 

 
  األستاذ المساعد بقسم الفقه وأصوله 

  ات اإلسالمية بكلية الشريعة والدراس
  جامعة الكويت 
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واألمر في معرفة داللة كالم الشارع ليس بالهين الرخْص، وال الناعم الـبض، إذ مرجعـه                
  : أمران
قرب القارئ أو بعده، ووروده أو صدوره من حيـاض لـسان العـرب لغـةً                مقدار  : األول

إن الشريعة عربية وإذا كانت عربيـة  : "وعرفاً؛ ولذلك نص الشاطبي في موافقاته على التالي       
فال يفهمهما حق الفهم إال من فهم العربية حق الفهم، ألنهما سيان في الـنمط ماعـدا وجـوه          

 في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسـطاً فهـم              اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدئاً   
متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغايـة فـي               
العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيـرهم مـن                 

لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقـدار          حجةً، فمن   : الفُصحاء الذين فهموا القرآن   
، ويؤيـده درر  (١)"التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، وال كان قوله فيها مقبوالً   

فإن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريـق إلـى فقـه              : "شيخ اإلسالم ابن تيمية   
  . (٢)" عمالهأقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أ

التطور الداللي الناشيء من لدن زمن الوحي السامق إلى أزماننا المنحدرة، فغدا            : الثاني
الناس يحملون داللة مصطلٍح ورد في كالم اهللا جلَّ وعال أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم        

اللة على الداللة التي حوروها، وتناقلوها، وتحادثوا بها في لسانهم العامي حتى أصبحت د
أو بقي " أخْنى عليها الذي أخنى على لُبد"المصطلح يباباً قاحلة من الداللة العربية األصلية 

، كل ذلك وهو يظنون سالمة "أو مراجع وشٍم في نواشِر معصِم"من فتاتها شيء كالرسوم 
الفهم، وحسن االستنباط، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ويحسبونه هينا وهـو عنـد اهللا     

" ١٥"ما مثَُل من تَقَحم هذا المدخَل إال كصاحب قارٍب صغير يكفي شخـصين،              عظيم، ف 
قدماً، وله مجدافان، وأعدوا عدةَ صيد األسماك من طُعٍم، وخيوط صيد، وشَـد مئـزره               
ليمخر عباب المحيط األطلسي بأمواجه الجبلية، وتياراته الجارفة، وظلماته المتالطمـة،           

ولذلك عبر شيخ اإلسالم !! ألسماك وآلليء باهظة من قاع المحيطليجني صيداً وفيراً من ا
فإن معرفة دالالت األقوال وترجيح بعضها على بعض        : "ابن تيمية عن هذا الحال بقوله     

مِخض رحب ."  
  

                                         
  .  مشهور آل سلمانم، تحقيق١٩٩٧، طبع دار ابن عفان، ٥/٥٣ الموافقات إلبراهيم الشاطبي )١(
 . ، طبع دار الفضيلة٣١٧-٣١٦ اقتضاء الصراط المستقيم، ألحمد بن تيمية )٢(
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وإن من هاتيكم المصطلحات ذات الدالالت المحتملة التي تنبني عليهـا أحكـام فقهيـة               
رمة، ولقد اخترتُ منها ما كـان مثـار نَقْـع تـساؤالت             مصطلحات تخص المرأة المك   

واقتصرتُ فيها على تحرير داللـة مـصطلح        واهتماٍم لدى حقْل التخصص بل وغيره،       
، الخمار والجلباب والزينة المتعلقة بالبالغة غير القاعد الواردة في الكتـاب والـسنة            

وعال، وكالم رسوله صـلى     ُألحرر مضمون تلك المصطلحات على وفِْق كالم اهللا جلَّ          
  . اهللا عليه وسلم، وحسب مقتضيات لسان العرب، وما نقلتْه أعرافهم من معاٍن ودالالت

واهللا أسال أن يلهمني رشدي، ويقيني شر نفسي، ويعـصمني مـن الزلـل، ويرزقنـي               
  . السداد، هو ولي ذلك والقادر عليه، واهللا المستعان على ما أصف

   :أسباب اختيار الموضوع
إن من المدلهمات الفقهية ما له عالقة بقضايا المرأة، إذ يكتنفهـا كثيـر مـن األبعـاد                  
الشرعية، والمجتمعية، والعرفية، فضالً عن الساحات الفكرية وتراشقاتها، وكنـت مـذْ            
زمٍن ألحظ فتاوى أهل العلم سلفاً وخلفاً تعتريها اختيارات لداللـة مـصطلحات تخـص          

 مع قوة المرجعية في االختيار، وعنفـوان    - والجلباب وما شابهها   كالخمار-لباس المرأة   
الترجيح والتوجيه، فطفقتُ أفكر وأتأمل في جذور ذلك اللسان العربي وأعراف العرب،             
وكذا اللسان الشرعي كيما يشب جذع الموضوع، فتَضحى األفنان ريانة، فتشرق الثمـار    

  . تكالنبعد، واهللا المستعان، وهو حسبي، وعليه ال
  : مشكلة البحث

  : إن العقْدة أو العقَد التي أروم حلَّها في هذا البحث تكمن في التالي
 وغيرها ممـا نُـص عليـه فـي          –هل داللة مصطلح الخمار والجلباب والزينة        . ١

   قطعية أو ظنية؟ -البحث
 هل لدالالت تلك المصطلحات قاسم مشترك يقضي بتأسيس الحكم الشرعي عليه؟  . ٢
مكن الترجيح بين دالالت تلك المصطلحات حسب لسان العرب كحقيقة لغوية           هل ي  . ٣

  أو حقيقة شرعية إن وِجدتْ؟ - قولية أو فعلية–أو حقيقة عرفية 
  : أهم الدراسات السابقة

جلباب المرأة المسلمة للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، طبع دار السالم، عام             . ١
٢٠٠٢    رج فيه المؤلف علـى األصـل اللغـوي    م، وهو كتاب متميز في بابه ع

  . وأفاض في اآلثار، وقد استفدت منه في تصور المسائل



– 
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عودة الحجاب لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقـدم، طبـع دار طيبـة، عـام                 . ٢
م، وهو كتاب مفصٌل مستوعب لتالبيب الموضوع، يـورد كثيـراً مـن          ٢٠٠٦

لكفين، وقد استفدت منـه     األدلة واآلثار، وهو يميل إلى وجوب تغطية الوجه وا        
 .في استيعاب األدلة

تحرير المرأة في عصر الرسالة للدكتور عبد الحليم أبو شقة، طبـع دار القلـم             . ٣
م، وهو موسوعة رائعة في بابها تناول شـؤون المـرأة المـسلمة             ١٩٩٩عام  

بجميع أبعادها، ومنها بعد الستر، وهو موضوع بحثنا، وأفدتُ منه في بعـض              
 . التصورات

الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المـرأة أن تـستر              " . ٤
، للـشيخ محمـد   "إنه سنة أو مـستحب : وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم 

هـ، وقد أفاض فيـه     ١٤٢١ناصر الدين األلباني، طبع المكتبة اإلسالمية، عام        
 .دت منه أحياناًالمؤلف في بيان األدلة واآلثار، والتصحيح، والتضعيف، واستف

  : جديد البحث
 مـن بحـور     -محلِّ التنقيـب  -إن البحث يستنطق ألسنة العرب في داللة المصطلحات         

المعاجم اللغوية العتيقة، كما يستلْهم من مسالك اآليات ومنارات األحاديث أحوال العرب            
مـن خـالل     محاوالً تصوير أعرافهم القولية والفعلية تصويراً بطيئاً         – في هذا الشأن     –

تسليط آلة التصوير على تلك النصوص، فمتى تجلَّى التصور بأبهى حلَله سطع الحكـم              
  . والح، فإن االستهداء بذا ِجد مهم للتبيان والجالء

ولعلي بهذا البحث قد أنَرتُ ضوءاً وبعداً هو حجر الزاوية في حـين تناولـت الكتـب                 
ظر إلى اآليات واألحاديث من جانب االستدالل       واألبحاث المؤلفة في ذات الشأن أبعاد الن      

فنال الحظوة أكثر من حظ مالحظة ما يمليه اللسان العربي واألعراف العربيـة القوليـة     
والفعلية التي بني عليها الحكم الشرعي، وهو ما أحاول بيان أثر عنْصره في حال تآلفـه        

  . واهللا من وراء القصدمع النصوص واآلثار لينتج تركيبة الحكم الشرعي المتزن، 
  : خطة البحث

  : جمعت شُعب البحث في
  . المقدمة . ١
 . التمهيد . ٢
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 .تحرير داللة مصطلحات ذات صلة في اللسان العربي: المبحث األول . ٣
 .تحرير داللة مصطلح الخمار، وحكمه: المبحث الثاني . ٤
 .تحرير داللة مصطلح الجلباب، وحكمه: المبحث الثالث . ٥
 .اللة مصطلح الزينة، وحكم ابدائهاتحرير د: المبحث الرابع . ٦
 . الخاتمة والنتائج . ٧



– 
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  داللة مصطلح الخمار والجلباب والزينة تحرير
  الواردة في الكتاب والسنة

  : التمهيد
حِرى بنا قبل الولوج إلى دهاليز البحث في داللة مصطلح الخمار والجلبـاب والزينـة               

ة الحاكمة الضابطة لداللة مـصطلحات      الواردة في الكتاب والسنة أن نبين المنارة المنيف       
الكتاب والسنة بشكل عام، ومن لم يسترشد بهذه المنارة فسيِضل ويـِضّل النـاس بـين                
غصون اآليات ومعانيها، وأفنان األحاديث وشرحها، وأشجار األقـوال المتعثكـة، فـال        

  . يهتدي لمعرفة مراد اهللا جل وعال ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
إدراك الحقائق الثالث للكلمات في الكتاب والـسنة، والتمييـز          : لمنيفة هي هذه المنارة ا  

بينها، واستظهار مراتبها، وأولوياتها، والمقدم والمؤخر، فحقيقة أي كلمة فـي الكتـاب             
  : والسنة لن تخرج عن األقسام التالية

  . وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطالح، كاألسد للسبع: لغوية: القسم األول
  : ، وهي قسمانعرفية:  الثانيالقسم
وهي المنقولة عن موضوعها األصلي إلى غيره باالستعمال العام؛ إمـا           : عامة . ١

            بتخصيص االسم ببعض مسمياته، كالدابة فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب
  . فَخصها أهل العرف العام بذات األربع

قة، كإضافة الحرمة إلى الخمـر،      وإما باشتهار المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقي       
 . وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب

وهي التي نقلها عن موضوعها األصلي قوم مخصوصون كاصطالح         : وخاصة . ٢
 . النحاة على الرفع، والنصب، والجر، والفاعل، والمفعول، وغير ذلك

، وهي التي وضعها الشارع فال يعرف وضعها للمعنـى          شرعية: القسم الثالث  . ٣
 . (١) جهة الشرع؛ كالصالة للعبادة المخصوصة، وهي لغة الدعاء إال من

وقمين بالباحث، والمفسر، والشارح لكلمات الكتاب والسنة أن يعرف هذه الحقـائق، وأن   
يدرك مراتبها عند أهل العلم، ففي حال اجتماعها فإن الحقيقة الـشرعية مقدمـة علـى                

قدمة على الحقيقة اللغوية، فـإن لـم يوجـد    الحقيقة العرفية واللغوية، والحقيقة العرفية م 

                                         
 . م٢٠٠٨، طبع دار السالم، ٢٦١، ص ١ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي، ج)١(
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، ومـن رام بعثـرة      (١)للكلمة حقيقة شرعية أو عرفية فالمعول على الحقيقـة اللغويـة            
المراتب حاد عن مرام اهللا جل وعال، ومراد رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فمـن حمـل            

مور به في اآلية    على الحقيقة اللغوية فقد جنى بجعل المأ      (٢)" وأقيموا الصالة وآتو الزكاة   "
علـى مطلـق   (٣) " يمحقُ اللّه الْربا "الدعاء والنماء أو الصالح أو غير ذلك، ومن حمل

الزيادة في كل شيء فقد حرم بعض ما أحل اهللا من أنواع الزيادات في المال، والنـسل،          
  . والمعاملة، وغيرها

لى الحقيقـة العرفيـة   واألدهى من ذلك هو حمل بعض الباحثين كلمات الكتاب والسنة ع      
فيحمـل كلمـة    !! كمن يحملها على حقيقتها العرفية في زمننـا       !! في غير زمن التنزيل   

! أو غيره " البنطال"والهاتف فيما كان على جانبي      " المحفظة"على مكان وضع    " جيوبهن"
 يحسب أنها   (٤)} دونولَما ضِرب ابن مريم مثَلًا ِإذَا قَومك ِمنْه يصِ        {: أو يحمل قوله تعالى   

: يضحكون ويضجون لما ظنوه تناقضا، أو يقـرأ قولـه تعـالى           : ومعناها! من الصدود 
: ومعناهـا !!  يحسب أن الصرة كيس النقود     (٥)} فََأقْبلَِت امرَأتُه ِفي صرٍة فَصكَّتْ وجهها     {

نـشَآتُ ِفـي الْبحـِر    ولَه الْجـواِر الْم {: في صرة أي في صوت وضجة، أو قوله تعالى    
الجاريـة أي  :  يحسب أنها الجواري الخادمة، واألعالم الرايات، ومعناهمـا      (٦)} كَالَْأعلَاِم

: أو قوله تعـالى   . الجبال، أي تسير السفن في البحر كالجبال      : السفينة الماشية، واألعالم  
في اللهجة العاميـة أو      يحسب أن جابوه بمعنى أحضروه كما        (٧)} جابوا الصخْر ِبالْوادِ  {

وِإنَّـه ِلحـب    {: تعـالى أو قوله   قطعوا الصخر، ونحتوه، وخرقوه،     : ومعناها!! تجولوا
 ِر لَشَِديدالمـال، أو قولـه تعـالى      :  يحسب أن الخير أعمال الخير، ومعناه      (٨)} الْخَي :

أن : ومعناهـا !! هـي األم  يحسب أن أمـه   (٩)}وَأما من خَفَّتْ مواِزينُه فَُأمه هاِويةٌ     {

                                         
 .م١٩٩٢يتية ، طبع وزارة األوقاف الكو١٦٧، ص٦، ج١٥٤، ص٢ البحر المحيط لمحمد الزركشي، ج)١(
 . ٤٣ سورة البقرة، آية )٢(
 .٢٧٦   سورة البقرة، آية )٣(
 .٥٧ سورة الزخرف، آية )٤(
 .٢٩ سورة الذاريات، آية )٥(
 . ٢٤ سورة الرحمن، آية )٦(
 .٩ سورة الفجر، آية )٧(
 .٨العاديات، آية  سورة )٨(
 .٨ سورة القارعة، آية )٩(
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أمه هي نفسها الهاوية سميت أمه ألنها تؤويه ال مأوى له غيرها نـسأل اهللا العافيـة     
!!   يحسب أنها حرف النـون      (١)}وذَا النُّوِن ِإذ ذَّهب مغَاِضبا    {: منها، أو قوله تعالى   

  .صاحب الحوت وهو يونس: ومعناها
خطاها، وإبقاء مشاعل المقَِل تُجاه رباهـا، لترسـو   ومن هاتيكم المنارة تُعلَم أهمية اقتفاء  

سفينة فهم كالم اهللا جل وعال ورسوله صلى اهللا عليه وسلم على الجودي حيث المـراد،            
 . والقصد، والغاية

هذا؛ وإن عماد بحثي في داللة مصطلح الخمار والجلباب والزينة الواردة فـي الكتـاب               
  .  المستعان، وعليه التكالنوالسنة هو هذه المنارة المنيفة، واهللا

  .تحرير داللة مصطلحات ذات صلة في لسان العرب: المبحث األول
جرت عادة الباحثين والمصنفين أن يبدؤوا بتعريف المصطلحات الرئيسية فـي           
البحث ثم يردفونها بالمصطلحات ذات الصلة، ولكني مضطر إلى البداية بها فـي هـذا               

ن فهم داللة مصطلح الخمار والجلباب لها ارتباط وثيق         البحث استثناء من العادة، حيث إ     
بمصطلحات شُبه بها الخمار أو الجلباب أو بنى عليها المفـسر أو الـشارح داللتهمـا،                

  . فكانت هذه ضرورة؛ إذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واهللا المستعان
  .ما يتعلق برأس المرأة ووجهها من اللباس: المطلب األول

  .النقاب: األولالفرع 
  : قال ابن منظور: أوالً

والنُّقْبةُ ما َأحاطَ بالوجه من دوائره قال ثعلب وقيل المرَأة َأي النساِء َأبغَض ِإليك؟ قالت               "
الحديدةُ الركْبِة القَبيحةُ النُّقْبِة الحاِضرةُ الِكذْبِة وقيل النُّقْبة اللَّون والوجه قـال ذو الرمـة               

  :يصف ثوراً
  كَأنَّه ِحين يعلُو عاِقراً لَهب... والح َأزهر مشْهور بنُقْبتِه 

فالن ميمون النَِّقيبة والنَِّقيمة َأي اللَّوِن ومنه سمي ِنقاب المـرَأِة َألنـه     : قال ابن اَألعرابي  
يجعل َأعالهـا كالـسراويل وَأسـفَلُها        والنُّقْبةُ ِخرقةٌ    ِ.يستُر ِنقابها َأي لَونَها بلَوِن النِّقاب     

كاِإلزار وقيل النُّقْبةُ مثل النِّطَاِق ِإال َأنه مِخيطُ الحزة نَحو السراويِل، وقيل هي سـراويل               
               ـشَدفٍَق ويِخيطةٌ من غير نَيزة مجكاِإلزار يجعل له ح بِن الجوهري النُّقْبة ثَوبغير ساقَي

ونَقَب الثوب ينْقُبه جعله نُقْبة وفي الحديث َألْبستْنا ُأمنا نُقْبتَهـا هـي             . كما يشَد السراويل  
                                         

 . ٨٧ سورة األنبياء، آية )١(



 

 )١٠١٥(

السراويُل التي تكون لها حجزةٌ من غير نَيفٍَق فِإذا كان لها نَيفَقٌ فهـي سـراويُل وفـي                  
قْبِتهـا  حديث ابن عمر َأن موالةَ امرَأٍة اخْتَلَعتْ من كل شيٍء لها وكلِّ ثوب عليها حتى نُ               

والنِّقاب الِقناع على ماِرِن اَألنِْف، والجمع نُقُب، وقد تَنَقَّبِت المرَأةُ وانْتَقَبتْ           . فلم ينِْكر ذلك  
والنِّقاب ِنقاب المرَأة التهذيب والنِّقاب على وجوٍه قال الفـراء   . وِإنها لَحسنة النِّقْبة بالكسر   

لى عينها فتلك الوصوصةُ فِإن َأنْزلَتْه دون ذلك ِإلى المحِجِر فهـو      ِإذا َأدنَِت المرَأةُ ِنقابها إِ    
النِّقاب، فِإن كان على طَرِف اَألنِْف فهو اللِّفَام، وقال َأبو زيد النِّقاب على ماِرِن اَألنْـِف                

           ننْتَِقبي ما كُن النساء ثٌ َأراد َأندحن قال َأبـو  وفي حديث ابن ِسيِرين النِّقاب مخْتَِمرَأي ي
عبيد ليس هذا وجه الحديث ولكن النِّقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محِجـر العـين                 
ومعناه َأن ِإبداءهن المحاِجر محدثٌ ِإنما كان النِّقاب الِحقاً بالعين وكانت تَبـدو ِإحـدى               

ه ِإال العينان وكان اسمه عندهم الوصوصةَ       العينين واُألخْرى مستورة والنِّقاب ال يبدو من      
  :والبرقُع وكان من لباِس النساِء ثم َأحدثْن النِّقاب بعد وقوله َأنشده سيبوي

 ِليحاِت النُّقَبٍن منها ميبَأع ...بكْتَسالِل المشَكِْل التِّجاِر وح  
الثانيةَ الرياِشي فَمن قال النُّقَـب عنَـى        يروى النُّقَب والنِّقَب روى اُألولى سيبويه وروى        

  . (١)" دوائر الوجه ومن قال النِّقَب َأراد جمع ِنقْبة ِمن االنِتقاب بالنِّقاب
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  .القناع على مارن األنف، وهو على وجوه كما ذكر: النقاب
ِبفَـوِقيتَيِن  ) لَا تَنْتَِقِب:  عبد اللَِّه بن عمر كَان يقُوُلماِلك عن نَاِفٍع َأن   : "قال الزرقاني : ثانياً

مفْتُوحتَيِن بينَهما نُون ساِكنَةٌ ثُم قَافٌ مكْسورةٌ، مجزوم علَـى النَّهـِي فَتُكْـسر ِلالِْتقَـاِء                 
َأي لَا تَلْـبِس النِّقَـاب، وهـو    ) لْمرَأةُ الْمحِرمةُا(الساِكنَيِن، ويجوز رفْعه خَبرا عِن الْحكِْم     

الِْخمار الَِّذي تَشُده الْمرَأةُ علَى الَْأنِْف َأو تَحتَ الْمحاِجِر، وِإن قَرب ِمن الْعيِن حتَّـى لَـا                 
الصاِد الَْأولَى، فَِإن نَـزَل ِإلَـى طَـرٍف    يبدو َأجفَانُها فَهو الْوصواص ِبفَتِْح الْواِو وسكُوِن   

                 ءشَـي ِة ِمنْهنَبلَى الَْأرع كُني لَمَل ِإلَى الْفَِم ونَز ِبالْفَاِء، فَِإنِر اللَّاِم واللِّفَافُ ِبكَس والَْأنِْف فَه
  .)٢(ِ"فَهو اللِّثَام ِبالْمثَلَّثَة

                                         
 .٧٦٩، ص٦لعرب ج لسان ا)١(
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري : ، المؤلف٣٤٨ص٢شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ج )٢(

 -هـ ١٤٢٤األولى، :  القاهرة، الطبعة–مكتبة الثقافة الدينية : طه عبد الرءوف سعد، الناشر: األزهري، تحقيق
 . م٢٠٠٣



– 

  )١٠١٦(

قَاب لُبس ِغطَاٍء ِللْوجِه ِفيِه نَقْباِن علَى الْعينَيِن تَنْظُر الْمـرَأةُ  واِلانِْت": قال الـشوكاني  : ثالثاً
  )١(".الِْخمار الَِّذي يشَد علَى الَْأنِْف َأو تَحتَ الْمحاِجِر: النِّقَاب: ِمنْهما وقَاَل ِفي الْفَتِْح

بس النقاب وهو الخمار الـذي تـشده        ال تل : أي" ال تنتقب المرأة   ":قال ابن رجب  : رابعاً
  .المرأة على األنف أو تحت المحاجر

: ثنا عبد اهللا بن نمير، عن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمـر، قـال          : حدثنا إسحاق 
  .تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة

  .فهو ما تلبسه على بدنها": الدرع"فأما 
يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : لالدرع القميص؟ قا  : قيل ألحمد : قال أبو طالب  

  .رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها": الخمار"وأما 

  ".ال تقبل صالة حائض إال بخمار: "وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره": اإلزار"وأما 

: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قـول إسـحاق         : فقالت طائفة 
  .)٢(" أيضاً–نقله عنه حرب، وهو ظاهر كالم أحمد 

  : قال القاسم بن سالم: خامساً
  :ِفي حِديث محمد بن ِسيِرين رحمه اهللا َأنه قَاَل: وقَاَل َأبو عبيد"

  .النقاب محدث
ِإن النِّقـاب لـم     : وهذَا حِديث قد تأوله بعض النَّاس على غير وجهه يقُول         : قال َأبو عبيد  

     لْنَه كنفْعاء يب          يكن النِّسرِعنْد الْع لَِكن النِّقابِديث وجه الحذَا وه سلَيوجوههن و نِرزبي
                 وعلى الْفَم فَه ِإذا كَاناللَّفام و وعلى طرف الْأنف فَه ِجر فَِإذا كَانحالم و ِمنْهدبالَِّذي ي وه

والَِّذي َأراد محمد ِفيما نرى واهللا أعلـم        . اللِّثام وِلهذَا قيل فلَان يلْثم فلَانا ِإذا قبله على فَمه         
َأن يقُول ِإن إبداءهن المحاِجر محدث وإنّما كَان النَّقاب الحقا ِبالْعيِن َأو َأن يبدوا ِإحـدى                

 قَولـه  عرفنَا ذَِلك ِبحِديث يحدثه هو عن عبيدة َأنه سَألَه عـن          . الْعينَيِن والُْأخْرى مستورة  

                                         
، )هـ١٢٥٠: المتوفى(بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني محمد : ، المؤلف٧ص٥نيل األوطار ج )١(

   .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األولى، : دار الحديث، مصر، الطبعة: عصام الدين الصبابطي، الناشر: تحقيق
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ج) ٢(

   ).هـ٧٩٥: المتوفى(غدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي الحسن، السالمي، الب



 

 )١٠١٧(

فقَنَع رأسه وغطَّى وجهه وأخـرج ِإحـدى        : قَاَل} يدِنين علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن   {عز وعال   
فَِإذا كَان النقاب لَا يبدو ِمنْه ِإلَّا العينان قطّ فَذَِلك الوصوصـة واسـم              . هكَذَا: عينَيِه وقَالَ 

  :لثَّوب الَِّذي يغطّى ِبِه الْوجه وقَاَل الشَّاِعرذَِلك الشَّيء الوصواص وهو ا
  يا لَيتها قد لَِبستْ وصواصا

وِإنَّما قَاَل هذَا محمد ِلَأن الوصاِوص والبراقع كَانَت ِلباس النِّساء ثم أحدثن النقـاب              : قَاَل
  .(١)" تَلَفَّمت:  وغَيرهم يقُولُونتَقول تَِميم تَلَثَّمت على الْفَم: قَاَل َأبو زيد. بعد ذَِلك

  : خالصة ما ذكره القاسم بن سالم
، "اللِّفـام "هو الثوب الذي يبدو منه المحجر، فإن كان على طرف األنف فهـو         : النقاب

، فإذا كـان النقـاب ال يبـدو منـه إال العينـان فهـو       "اللثام"وإذا كان على الفم فهم    
  ". الوصوصة"

  . (٢)" ما كَان على الْأنف يستر ما تَحتَه"": النقاب" :قال الحميدي: سادساً
  : خالصة ما ذكره الحميدي

  . ما كان على األنف يستر ما تحته: النقاب
  :َأراد َأن النِّساء ما كُن ينْتَِقبن» النِّقَاب محدث«وِفي حِديِث ابِن ِسيِرين : "قال ابن األثير

  .َأي يخْتَِمرن
لَيس هذَا وجه الْحِديِث، ولِكن النِّقاب ِعنْد الْعرِب هـو الَّـِذي يبـدو ِمنْـه      : بو عبيدٍ قَاَل أَ 

ومعنَاه َأن إبداءهن المحاِجر محدث، ِإنَّما كَان النِّقاب الِحقا بالعين، وكَانَتْ           . محِجر العين 
وكَـان اسـمه    . خْرى مستورة، والنِّقاب لَا يبدو ِمنْه ِإلَّا العينـان        تَبدو إحدى العينَين والْأُ   

مهِعنْد :دعب النِّقاب دثْنأح ِلباس النِّساء، ثُم كَانَا ِمنقُع، ورة، والبوصص(٣)" الو.  
  : خالصة ما ذكره ابن األثير

  . كرأي أبي عبيد السابق الذي نقله ابن األثير

                                         
  .٤٦٤، ص ٤ غريب الحديث للقاسم بن سالم ج)١(
 .١٧٧ تفسير غريب ما في  الصحيحين ص )٢(
 . ١٠٣، ص ٥ النهاية في غريب الحديث واألثر ج)٣(



– 

  )١٠١٨(

  . القناع: رع الثانيالف
  : قال ابن منظور: أوالً

والِمقْنَع والِمقْنَعةُ اُألولى عن اللحياني ما تُغَطِّي به المرَأةُ رْأسها وفي الصحاح ما تُقَنِّع به "
المرَأةُ رْأسها وكذلك كلُّ ما يستعمل به مكْسور اَألوِل يْأتي على ِمفْعٍل وِمفعلة وفي حديث   

 عنه َأنه رَأى جاريةً عليها ِقناع فضربها بالدرة وقال َأتُشَبِهين بالحراِئر؟            عمر رضي اهللا  
وقد كان يومئذ من لُبِسِهن وقولهم الكُشْيتان من الضب شَحمتان على ِخلْقةَ لسان الكلـب               

الِمقْنعِة وقـد   صفراواِن عليهما ِمقْنعة سوداء ِإنما يريدون مثل الِمقْنعِة والِقناع َأوسع من            
تَقَنَّعتْ به وقَنَّعتْ رْأسها وقَنَّعتُها َألبستها الِقناع فتَقنَّعتْ به قال عنترة ِإن تُغْـدفي دونـي                
الِقناع فِإنَّني طَب بَأخِْذ الفاِرِس المستَلِْئِم والِقناع والِمقْنَعةُ ما تتَقَنَّع به المرَأةُ مـن ثـوب                

اِسنَها وَألقى عن وجهه ِقناع الحياِء على المثل وقَنَّعه الشيب ِخماره ِإذا            تُغَطِّي رْأسها ومح  
عاله الشيب وقال اَألعشى وقَنَّعه الشيب منه ِخمارا وربما سموا الـشيب ِقناعـاً لكونـه        
موضع الِقناِع من الرْأس َأنشد ثعلب حتى اكْتَسى الرْأس ِقناعاً َأشْـهبا َأملَـح ال آذى وال          

لَتْ فـي اُألفُـِق               مالِقناع وَأشْع رِت الشمسسِت الذِّراع حبا ومن كالم الساجع ِإذا طَلَعبح
الشُّعاع وتَرقْرقَ السراب بكلِّ قاع الليث الِمقْنَعةُ ما تُقَنِّع به المرَأةُ رْأسها قال اَألزهـري               

 وهو مثل اللِّحاِف والِملْحفِة وفـي       وال فرق عند الثقات من َأهل اللغة بين الِقناِع والِمقْنَعةِ         
حديث بدٍر فانْكَشَفَ ِقناع قلبه فمات ِقناع القلِب ِغشاُؤه تشبيهاً بقناِع المرَأِة وهو َأكْبر من               

قَنَّع(١)"الِمقْنعِة وفي الحديث َأتاه رجل م.  
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  . رأسهاما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي : القناع والمقنعة
  : قال محمد الرازي: ثانياً

قـال  . والِقناع أوسع مـن الِمقْنَعـةِ     . ما تُقَنِّع به المرأة رأسها    : والمقنع والمقنعة بالكسر  "
  . (٢)" طَب بأخذ الفارِس المستَلِْئِم* إن تُغِْدفي دوني الِقناع فإنني : عنترة

  : خالصة ما ذكره محمد الراوي
  ". ما تُقنِّع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة ":القناع واِلمقْنَعة

  
                                         

 .٣٧٥٦، ص ٥ لسان العرب ج)١(
 .١٢٧٣، ص٣ مختار الصحاح ج)٢(



 

 )١٠١٩(

  : قال ابن األثير: ثالثاً
ِغـشاؤه، تَـشِْبيها بِقنـاع      : ِقناع القَلْب » فانْكَشف ِقنَاع قَلْبه فَماتَ   «وِفي حِديِث بدٍر    "... 

َأنَّـه رَأى جاِريـةً علَيهـا ِقنَـاع       «وِمنْه حِديثُ عمر  . ... الْمرَأِة، وهو َأكْبر ِمن الِمقْنَعة    
  .(١)" وقَد كَان يومِئٍذ ِمن لُبِسهن» أتَشَبهين ِبالْحراِئِر؟: فَضربها بالدرة وقَاَل

  : خالصة ما ذكره ابن األثير
  . القناع أكبر من المقنعة

  . الوصواص: الفرع الثالث
  : قال ابن منظور: أوالً

وصت الجارية ِإذا لم ير ِمن ِقناعها ِإال عيناها َأبو زيد النِّقاب علـى مـاِرِن                 وص) وصص(
اَألنف والتَّرِصيص ال يرى ِإال عيناها وتميم تقول هو التَّوِصيص بـالواو وقـد رصـصت                

ل ووصصت تَوِصيصاً قال الفراء ِإذا َأدنت المرَأةُ نقابها ِإلى عينيها فتلـك الوصوصـة قـا               
الجوهري التَّوِصيص في االنِْتقاب مثل التَّرِصيص ابن اَألعرابي الوص ِإحكام العمـل مـن              
              نقْماً وثَقَّـبر لْندبِكلَّة وس نرِدي ظَهبثَقِّب العالصغير قال الم قُعرالب واصصبناء وغيره والو

     محاِسناً وكَنَن نييوِن وروي َأرِللْع صاِوصى وَأنشد ابن بري لشاعر يـا ليتهـا قـد         الوُأخْر 
لَِبست وصواصا وبرقُع وصواص ضيقٌ والوصائص مـضايقُ مخـارج عينـي البرقـع              
                ِلـجاٍن يجهتْر ونحوه على قدر العين ينظر منه قال الشاعر في وقٌ في السخَر واصصوالو

ر والجمع الوصاوص ووصـوص الرجـل       الوصواصا الجوهري الوصوص ثقب في الستْ     
عينَه صغَّرها ليستَثبت النظر والوصاِوص خروقُ البراقع الجوهري الوصـاِوص حجـارة            
                لَّباٍت تَِقـصا ِبـصواِهـصالم تون اَألرض قال الراجز على ِجماٍل تَِهـصاألَياديم وهي م

  . (٢)" الوصاِوصا
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  ". ما يستر الوجه من القناع فال يرى إال العينان: "اصالوصو

                                         
 . ١١٤، ص٤األثر ج  النهاية في غريب الحديث و)١(
 .٤٨٤٩، ص٦  لسان العرب ج)٢(



– 

  )١٠٢٠(

  : قال عبد الرحمن الجوزي: ثانياً
وِإنَّما كَان النقاب الحقا ِبالْعيِن فَِإذا لم يبد ِمنْه سوى الْعينَـيِن فَـذَِلك الوصوصـة وكَانَـت                  "

        ِإذا كَانأحدثن النقاب و اء ثماللفـام   الوصاوص والبراقع يستعملها النِّس ولَى طرف الْأنف فَهع 
  .(١)" وِإذا كَان علَى الْفَم فَهو اللثام

  : خالصة ما ذكره عبد الرحمن الجوزي
  .ما يستر الوجه سوى العينين: الوصواص

  . اللفام: الفرع الرابع
  :قال ابن منظور: أوالً
مت المرَأة فاهـا ِبِلفاِمهـا نَقَّبتـه        اللِّفام النقاب على طرف اَألنف وقد لَفَم وتلَفَّم ولفَ        ) لفم"(

ولَفَمتْ وتلَفَّمت والْتَفَمت ِإذا شدت اللِّفام َأبو زيد تميم تقول تلَثَّمت علـى الفـم وغيـرهم      
يقول تلَفَّمت قال الفراء يقال من اللِّفام لَفَمت َألِْفم فِإذا كان على طرف اَألنف فهو اللِّفـام                 

ثام الجوهري قال اَألصمعي ِإذا كان النِّقاب علـى الفـم فهـو          وِإذا كان على الفم فهو اللِّ     
اللِّثام واللِّفام كما قالوا الدفَِئي والدثَِئي قال الشاعر يِضيء لنا كالبدر تحت غَمامـٍة وقـد                

يـك  زلَّ عن غُر الثَّنايا ِلفامها وقال َأبو زيد تلَفَّمت تلَفُّماً ِإذا َأخذت عمامة فجعلتها على ف               
ِشبه النقاب ولم تبلغ بها َأرنبة اَألنف وال ماِرنَه قال وبنو تميم تقول فـي هـذا المعنـى                 

  .(٢)"تلَثَّمت تلَثُّماً قال وِإذا انتهى ِإلى اَألنف فغِشيه َأو بعضه فهو النقاب
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  . النقاب إذا كان على طرف األنف: اللفام
  : يقال الفيروزآباد: ثانياً

  .ما على طَرِف األنِْف من الِنقاِب، لَفَمتْ تَلِْفم: اللِفام، كِكتاٍب"
  .شَدتْ ِنقابها: والْتَفَمتْ وتَلَفَّمتْ

  .تَلَثَّم: وتَلَفَّم بعمامِتِه

                                         
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : ، المؤلف٤٢٩ص٢غريب الحديث ج )١(

 – بيروت -دار الكتب العلمية : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، : لبنان، الطبعة

 .٤٠٥٦، ص ٥ لسان العرب ج)٢(



 

 )١٠٢١(

   .(١)" حزمتُه: ولَفَمتُه ألِْفمه
  : خالصة ما ذكره الفيروزآبادي

  . قابما على طرف األنف من الن: اللفام
  : قال الرازي: ثالثاً

وقد لَفَمِت المرأة فاهـا بِلفامهـا، إذا        . ما كان على طرف األنف من الِنقاب      : الِلفام] لفم"[
  .ولَفَمتْ وتَلَفَّمتْ والْتَفَمتْ، إذا شدت اللفام. نَقَّبته

قال . والدثئىإذا كان الِنقاب على الفم فهو اللثام واللفام، كما قالوا الدفئى            : قال األصمعي 
  :الشاعر

تَلَفَّمتُ تَلَفُّماً، إذا أخذتَ عمامةً فجعلتَها على       : وقد زلَّ عن غُر الثنايا ِلفامها وقال أبو زيد        
         ة األنف وال ماِرنَهوبنو تميم تقـول فـي هـذا        : قال. فيك شبه الِنقاب ولم تَبلُغ بها أرنب

  .(٢)"  فغشيه أو بعضه فهو النقابفإذا انتهى إلى االنف: قال. تلثمت تلثما: المعنى
  : خالصة ما ذكره محمد الرازي

  ما كان على طرف األنف من النقاب: اللفام
  : قال ابن الجوزي: رابعاً

ِفي الحِديث فَحل اللثام قَاَل َأبو زيد تَِميم تَقول تلثمت وغَيرهم يقُول تلفحت وقَاَل الْفـراء            "
  .(٣)" لثام وِإذا كَان علَى الْأنف فَهو اللفامِإذا كَان علَى الْفَم فَهو ال

  : خالصة ما ذكره ابن الجوزي
  . النقاب إذا كان على طرف األنف: اللفام

  . اللثام: الفرع الخامس
  : قال ابن منظور: أوالً

ـ   . رد المرَأة ِقناعها على َأنفها، ورد الرجل عمامته على َأنفه         : اللِّثام) لثم"( وقـد لَثَم   ،تْ تَلْـِثم
تَلَثَّمـت علـى الفـم      : قال تميم تقول  . َأبو زيد . اللِّثام على اَألنف، واللِّفام على اَألرنبة     : وقيل

ِإذا كان على الفم فهو اللِّثام، وِإذا كان على اَألنـف فهـو             : قال الفراء . تَلَفَّمت: وغيرهم يقول 
 َأراد التقبيل قلت لِثمتُ َألْثَم قال الشاعر فلَِثمتُ فاها آِخـذاً  ويقال من اللِّثام لثَمت َألِْثم فِإذا     . اللِّفام

                                         
 .١١٥٨، ص ١ القاموس المحيط، ج)١(
 .٢٠٣١، ص ٥ مختار الصحاح، ج)٢(
 .٣٢٧، ص٢ غريب الحديث البن الجوزي، ج)٣(



– 

  )١٠٢٢(

ولَِثمتُ فاها بالكسر ِإذا قبلتها وربما جاء بـالفتح؛ قـال   . ِبقُروِنها ولَِثمتُ من شَفَتَيِه َأطْيب ملْثَم  
النَِّزيف ببرِد ماِء   سمعت المبرد ينشد قول جِميل فلَثَمتُ فاها آِخذاً بقروِنها شُرب           : ابن كيسان 

تَلَثَّمـت علـى الفـم    : تميم تقول. َأبو زيد. الحشْرج بالفتح ويروى البيت لعمر بن َأبي ربيعة       
وغيرهم يقول تلفَّمت فِإذا كان على طرف اَألنف فهو اللِّفام وِإذا كان على الفم فهو اللِّثام قـال       

ام ما كان على اَألرنبة وفي حديث مكحول َأنـه          الفراء اللِّثام ما كان على الفم من النقاب واللِّف        
كَِره التَّلَثُّم من الغبار في الغَزِو وهو شد الفم باللثام وِإنما كرهه رغبة في زيادة الثـواب بمـا              

والملثَم اَألنف وما حوله وِإنها لحسنَةُ اللِّثْمِة من اللِّثـام وقـول            . يناله من الغبار في سبيل اهللا     
ذْلميوقـول  . وعندي َأنـه جلـدها    : كِْشف النُّقْبةَ عن ِلثاِمها، لم يفسر ثعلب اللِّثام قال        وتَ: الح
آلَت ِإلى النِّصف من كَلْفاء َأتَْأقَها ِعلْج ولَثَّمها بالجفِْن والغاِر ِإنما َأراد َأنـه صـير                 : اَألخطل

واللُّـثْم  . الجـوهري . ويلْثَمها لَثْماً قبلها  الجفن والغار لهذه الخابية كاللِّثام ولَِثمها ولَثَمها يلِْثمها         
لَثَمت المرَأةُ ثَلِْثم لَثْماً والْتَثَمت وتَلَثَّمـت ِإذا شـدت اللِّثـام     : بالضم جمع الِثٍم واللَّثْم القُبلة يقال     

ي الـصوى  يرِم: وهي حسنَة اللِّثْمة، وخُفٌّ ملْثُوم وملَثَّم جرحته الحجارة وَأنشد ابن اَألعرابي      
لَثَم البعير الحجارة بخُفِّـه يلِْثمهـا ِإذا        . الجوهري. بمجمراٍت سمِر ملَعثَّماٍت كمراِدي الصخْرِ    

كسرها وخفٌّ ِملْثَم يصك الحجارة ويقال َأيضاً لَثَمت الحجـارةُ خُـفَّ البعيـر ِإذا َأصـابته                 
  .(١)" وَأدمته

  : خالصة ما ذكره ابن منظور
  . رد المرأة قناعها على أنفها، ورد الرجل عمامته على أنفه: ماللثا
  : قال الرازي: ثانياً

ما كان على الفم من الِنقاب، واللفام ما كان         : الِلثام: قال الفراء . جمع الِثمٍ : واللُثْم بالضم "
وهي حسنةُ  . ثاملَثَمِت المرأة تلثم لثما، والتثمت وتلثمت، إذا شدت اللِ        : يقال. على األرنبة 

قـال  . وربما جاء بـالفتح   . وقد لَِثمتُ فاها بالكسر، إذا قبلتها     . القُبلَةُ: واللثم أيضاً . الِلثْمِة
فَلَثَمتُ فاها آخذاً بقُرونها شُـرب النزيـف        : سمعت المبرد ينشد قول جميل    : ابن كيسان 

  .(٢)" ببرد ماء الحشرج بالفتح
  : خالصة ما ذكره محمد الرازي

  . ما كان على الفم من النقاب: اللثام
                                         

 .٣٩٩٦، ص٥ لسان العرب، ج)١(
 .٢٠٢٦، ص٥ مختار الصحاح، ج)٢(



 

 )١٠٢٣(

  : قال الفيومي: ثالثاً
واللِّثَام ِبالْكَسِر ما يغَطَّى ِبِه الشَّفَةُ ولَِثمتْ الْمرَأةُ ِمن باِب تَِعب لَثْما ِمثُْل فَلْـٍس وتَلَثَّمـتْ                 "

  تْ اللِّثَامتْ شَدالْتَثَمكِّيتِ  . والس قَاَل ابنتَقُو: وـِرِه         وغَيلَى الْفَِم وتُ ِبالثَّاِء عنُو تَِميٍم تَلَثَّمُل ب
  .(١)"وغَيرهم يقُوُل تَلَفَّمتُ ِبالْفَاِء
  : خالصة ما ذكره الفيومي

  ". ما يغطَّى به الشَّفة: "اللثام
  .ما يتعلق بجسد المرأة من اللباس: المطلب الثاني

  . الرداء: الفرع األول
  : نظورقال ابن م: أوالً

"اءدوالر :اءداِن، والراءوتثنيتُه ِرد ،سلْبفة: الَِّذي يُل طَرقَوالِحِف؛ والم ِمن:  
فَِإنَّه جعـَل ِللـشَّمِس ِرداء،      . علَيِه، نَِقي اللّوِن لَم يتَخَددِ    ... ووجه، كَأن الشَّمس حلّتْ ِرداءها      

ِمن النُّور الَِّذي هو العرض، والْجمع َأرِديةٌ، وهـو الـرداءةُ كَقَـوِلِهِم             وهو جوهر َألنه َأبلغ     
     داءالـر لِبس نًى َأيعى ِبمتَدى ِبِه واردتَر قَدواِإلزارة، و ـِة َأي    . اِإلزاريدالر نـسلح ِإنَّـهو

. هـو حـسن الرديـة     : ِب والِجلْسِة ِمن الجلُوِس، تَقُولُ    كالركبِة ِمن الركو  : والردية. االرِتداء
واِسع الْمعـروِف وِإن كَـان      : ورجٌل غَمر الرداءِ  . الِغطاء الْكَِبير : والرداء. ورديتُه َأنا تَرِديةً  

را؛ قَاَل كُثَيِغيراُؤه صِرد:  
  غَِلقَتْ لِضحكَِته ِرقاب الماِل... ِحكاً غَمر الرداِء، ِإذَا تبسم ضا

  . واِسع خَِصيب: وعيشٌ غَمر الرداِء
               ا شـانمو ا زانداء مالر ذَا يكونلَى هفَع ،نُكواب كتَّى دارنَك حيا زداء كلُّ مالر .  ـناب

. ك ِرداُؤك، وكلُّ ما زينَك فَهـو ِرداُؤك       يقَاُل َأبوك ِرداُؤك ودارك ِرداُؤك وبنَي     : اَألعرابي
  . (٢)" حسنُه وغَضارتُه ونَعمتُه: وِرداء الشَّباِب

  : خالصة ما ذكره ابن منظور
  . الغطاء الكبير الذي يلْبس، وكلُّ ما زينَك: الرداء

  
                                         

مد بن علي الفيومي ثم الحموي، أحمد بن مح: ، المؤلف٥٤٩ص٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج )١(
  . بيروت–المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

 ٣٢٠ ص١٣لسان العرب ج )٢(



– 

  )١٠٢٤(

  : قال الفيروزآبادي: ثانياً
"داءةِ  : والرداءفَةٌ م، كالرِملْح         ،ُل، ومـا زانهقُْل، والجوالع ،سفُ، والقَويداِة، والسوالِمر 

  .(١)شان، ِضد، والدين، والِوشاحوما 
  .(٢)" تَوشَّحتْ، ولَِبست الرداء، كارتَدتْ: وتَردِت الجاِريةَ

  : خالصة ما ذكره الفيروزآبادي
  ".ملحفة: "الرداء

  . اإلزار: الفرع الثاني
  :قال الفيروزآبادي: والًأ
"روبالـضم       : اَألز ،رةُ والظَّهوالتَّقِْوي ،فُ، ِضدعةُ، والضاِإلزاِر،   : اِإلحاطَةُ، والقُو ِقـدعم

  :األصُل، وبهاٍء: وبالكسر
  .هيَئةُ االْئِتزاِر

ِة، بكسر  : واِإلزارِر واِإلزارِر واِإلزَؤنَّثُ، كالِمْئزفَةُ، ويبـه،  الِملْح ربه، وتأز رهما، واْئتَز
آِزرةٌ وُأزر  : اتَّزر، وقد جاء في بعِض األحاديِث، ولَعلَّه من تَحريِف الرواِة، ج          : وال تَقُلِ 

          عـةُ، وتُـدجفافُ، والمـرأةُ، والنَّعوالع ،كتَروكُلُّ ما س ،رلْـِب فيقـالُ  وُأزى للح : إزار
(٣)"إزار.  

  : الفيروزآباديخالصة ما ذكره
  ". وكل ما سترك"، "الملحفة: "اإلزار
  :فاختلف تفسيره": اإلزار"وأما ": قال ابن رجب: ثانياً

نقلـه  : هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسـحاق          : فقالت طائفة 
   .)٤(" أيضا–عنه حرب، وهو ظاهر كالم أحمد 

  :خالصة ما ذكره ابن رجب
  . ر به الرجل في وسطهما يأتز: اإلزار

                                         
 . نسيج عريض يرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها:  الوشاح)١(
 .١٢٨٨، ص١ القاموس المحيط، ج)٢(
 .٣٤٣، ص١ القاموس المحيط، ج)٣(
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢ الباري شرح صحيح البخاري جفتح )٤(

  ).هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 



 

 )١٠٢٥(

  . الدرع: الفرع الثالث
  : قال ابن منظور: أوالً

ِدرع المرَأِة قميصها وهو َأيضاً الثوب الصغير تلبسه الجاريـة الـصغيرة فـي بيتهـا                "
وكالهما مذكر وقد يؤنثان وقال اللحياني ِدرع المرَأة مذكر ال غير والجمع َأدراع وفـي               

ب المرَأةُ وسطَه وتجعل له يـدين وتَِخـيط فرجيـه ودرعـت         التهذيب الدرع ثوب تَجو   
الصبيةُ ِإذا ُألِبست الدرع وادرعتْه لِبستْه ودرع المرَأةَ بالدرع َألبـسها ِإيـاه والدراعـةُ               
والِمدرع ضرب من الثياب التي تُلْبس وقيل جبة مشقوقة المقَدم والِمدرعةُ ضرب آخـر              

كون ِإالَّ من الصوف خاصة فرقوا بـين َأسـماء الـدروع والدراعـة والِمدرعـة         وال ت 
  .(١)" الختالفها في الصنْعة ِإرادة اِإليجاز في المنِطق

  : خالصة ما ذكره ابن منظور
، وذكر ما في    "الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها      "وهو  " القميص: "الدرع

  ". لمرأة وسطه، وتجعل له يدين، وتخيط فرجيهثوب تجوب ا: "التهذيب
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

دريع، شاذٌّ، وــ  : أدرع وأدراع ودروع، تَصِغيرها: ِدرع الحديِد، بالكسِر، قد تُذَكَّر، ج     "
  .(٢)" عليِه ِدرع: ورجٌل داِرع. أدراع: قَِميصها مذَكَّر، ج: من المرأِة

  :  ما ذكره الفيروزآباديخالصة
  . قميصها: درع المرأة

  : قال العسكري: ثالثاً
"رعاعة: المدر(٣)" الثوب من الصوف: الد .  

  : خالصة ما ذكره الحسن العسكري
  .الثوب من الصوف: الدراعة

                                         
  .١٣٦١، ص٢ لسان العرب البن منظور، ج)١(
 .٧١٤، ص١ القاموس المحيد، ج)٢(
 .١٤٥، ص١العسكري، جالتلخيص في معرفة أسماء األشياء للحسن  )٣(



– 

  )١٠٢٦(

  : قال الرازي: رابعاً
. ع، فإذا كثُـرتْ فهـي الـدروع       ِدرع الحديِد مؤنّثةٌ، والجمع القليل َأدرع وَأدرا      ] درع"[

وحكى أبو عبيدة معمر بن المثنـى       . وتصغيرها دريع على غير قياس، ألن قياسه بالهاء       
  :قال أبو االخزر. أن الدرع يذكر ويؤنث

تقـول  . قميصها، وهو مذكَّر، والجمـع َأدراع  : مقلصا بالدرع ذى التغضن وِدرع المرأةِ     
  .(١)"  وهو افتعلتْ، ودرعتُها أنا تدريعا، إذا ألبستها إياهادرعِت المرأةُ،: منه

  : خالصة ما ذكره الرازي
  ". القميص: "الدرع
  : قال المطرزي: خامساً

الْحِديِد مَؤنَّثٌ والداِرع ذُو الدرِع وِدرع الْمرَأِة ما تَلْبسه فَوقَ الْقَِميِص           ) ِدرع) : (د ر ع  "(
 م وهو               لَـمنِْكِب وإلَى الْم ا شَقُّهم الْقَِميصِر ودإلَى الص هبيا جم وهو اِئيلْوالْح نعو ذَكَّر

  .(٢)" َأِجده َأنَا ِفي كُتُِب اللُّغَِة
  : خالصة ما ذكره ناصر المطرزي

الـصدر،  ، وذكر عن الحلوائي أنه ما جيبه إلى "ما تلبسه المرأة فوق القميص : "الدرع
  . والقميص ما شقُّه إلى المنكب

  : قال الباجي: سادساً
فََأما الدرع فَهو الْقَمِيص والِْخمار ما تَخْتَِمر ِبِه الْمرَأةُ فَيِجب َأن يكُونَـا خَـِصيفَيِن               ): فَصٌل"(

حتَهما لَم يجِزْئ ِلَأن الستْر لَم يقَع ِبِهما ويكْـره    يستُراِن ما تَحتَهما فَِإن كَانَا خَِفيفَيِن يِصفَاِن ما تَ        
الرِقيقُ الصِفيقُ ِمن الثِّياِب ِلَأنَّه يلْصقُ ِبالْجسِد فَيبدو حجم ما تَحتَه وِفيِه بعض الْوصـِف ِلمـا        

تَهتَح.  
ون ساِبغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الِْخمـار عنُقَهـا   وِمن ِصفَِة الْقَِميِص َأن يكُ    ): فَصٌل(

وقُصتَها ودلَّالَيها ولَا يظِْهر ِمنْها غَير دوِر وجِهها وذَِلك َأقَلُّ الْمجِزِئ ِمـن اللِّبـاِس ِفـي           
رِمْئز ذَِلك عم كُوني ُل َأنالَْأفْضاِس وتِْرالِْقيلُغُ ِفي السَأب ِلَأنَّه .  

                                         
 .١٢٠٦، ص٣ مختصر الصحاح، ج)١(
  .٤١٤، ص٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب، ج)٢(



 

 )١٠٢٧(

 -ماِلك عن محمِد بِن زيِد بِن منِْقٍذ عن ُأمِه َأنَّها سـَألَتْ ُأم سـلَمةَ زوج النَِّبـي             ): (ص(
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص-         اِب فَقَالَتْ تُـصالثِّي َأةُ ِمنرلِّي ِفيِه الْماذَا تُصـاِر      ملِّي ِفـي الِْخم

  .)"والدرِع الساِبِغ إذَا غَيب ظُهور قَدميها
  : خالصة ما ذكره الباجي

  . القميص، وهو ثوب سابغ يستر ظهور قدم المرأة: الدرع
  :قال ابن رجب: سابعاً

  .فهو ما تلبسه على بدنها": الدرع"فأما "
يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : الدرع القميص؟ قال  : قيل ألحمد : قال أبو طالب  

  ".رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها": الخمار"وأما 

  ".ال تقبل صالة حائض إال بخمار: "وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره": اإلزار"وأما 

: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسـحاق            : فقالت طائفة 
  .)١(" أيضاً–نقله عنه حرب، وهو ظاهر كالم أحمد 

  . القميص: الفرع الرابع
  : قال القزويني: أوالً

)"صلَانِ   ) قَمَأص ادالصو الِْميماِلانْـِشياِم ِفيـِه،          : الْقَافُ وٍء وِس شَـيلَى لُبلُّ عدا يمهدَأح
  .والْآخَر علَى نَزِو شَيٍء وحركٍَة

   عاِن مِللِْإنْس ُل الْقَِميصوفٌفَالَْأوقَاُل. ري :  هِإذَا لَِبس ،هصٍء       . تَقَمِفي كُلِّ شَـي ذَِلك ارتَعسي ثُم
وجمـع الْقَِمـيِص َأقِْمـصةٌ،      . تَقَمص الِْإمارةَ، وتَقَمص الِْولَايةَ   : دخََل ِفيِه الِْإنْسان، فَيقَالُ   

صقُمو.  
قَمص الْبِعير ويقْمص قَمصا وِقماصا، وهو َأن يرفَـع  : وِلِهموالَْأصُل الْآخَر الْقَمص، ِمن قَ   

يقَـاُل  . وِفي الْحِديِث ِذكْر الْقَاِمصِة، وهو ِمن هذَا      . يديِه ثُم يطْرحهما معا ويعِجن ِبِرجلَيهِ     
  .(١)" الْموِج، فَكََأنَّها بِعير يقِْمصقَمص الْبحر ِبالسِفينَِة، ِإذَا حركَها ِب

                                         
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(

  ).هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 



– 

  )١٠٢٨(

  : خالصة ما ذكره القزويني
  . القميص لإلنسان معروف، وأصله يدل على لبس شيء واالنشيام فيه

  : قال العسكري: ثانياً
"ربالُ      القَِميصالس قاُل لَهوي ،انصوقُم صقُم ـن    {: وفي القـرآنِ  . ، والجمعم ماِبيلُهـرس

، فارسي معرب،   القميصوالسِبيجةُ عند بعِضهم    . وقد تقمص الرجُل، وتسربلَ   . }راٍنقَِط
قميص : والِمجوُل. السبيجةُ بردةٌ من صوٍف فيها سواد وبياض      : وقاَل بعضهم . أي سِبي 

      هستلب عدالِمي هالمرأةُ تجوُل فيِه ِفي بيِتها، ونَحو هستلْب   ثياِبهـا، وأصـلُه بِه فاخر لتصون 
   اِدعوم ِة، والجمععفاِضلُ   . من الدم ُل، والجمعالِمفْض هُل. ونحوعوالخَي :    تَخيطُـه ثـوب

  :قاَل الشاعر. المرأةُ من أحِد ِشقَّيِه، وتتفضُل فيِه
  مشْي الهلُوِك علَيها الخَيعُل الفُضُل

عروالِمد :اعةُالدوِف. رالص من الثَّوب ةٌ فهيعر(٢)" وِإذَا ِقلْتَ ِمد.  
  : خالصة ما قاله الحسن العسكري

بردة من صـوف    : "القميص هو . ويقال له السربال، والشَّبيحة عند بعضهم     : القميص
  ".فيها سواد وبياض

  . المالءة: الفرع الخامس
  : قال الفيومي: أوالً

  .(٣)" الضم والْمد الريطَةُ ذَاتُ ِلفْقَيِن والْجمع ملَاء ِبحذِْف الْهاِءوالْملَاءةُ ِب"
  : خالصة ما قاله الفيومي

  ". الريطَةُ ذات ِلفْقَيِن: "المالءة
  
  

                                                                                                     
: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : ، المؤلف٢٧ص٥معجم مقاييس اللغة ج )١(

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥
ن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن أبو هالل الحس: ، المؤلف١٤٥ ص١التَّلِخيص في معرفَِة أسماِء األشياء ج )٢(

دار طالس : الدكتور عزة حسن، الناشر: ، عني بتَحقيِقه)هـ٣٩٥نحو : المتوفى(يحيى بن مهران العسكري 
  .م١٩٩٦الثانية، : للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة

 . ٥٨٠، ص ٢ المصباح المنير، ج)٣(



 

 )١٠٢٩(

  : قال ابن الجوزي: ثانياً
ـ  » وعلَيها َأسماُل ملَيتَين  «وِمنْه حِديثُ قَيلَة    " مج لٍ  ِهيـمس غير    . عـة تَـصليوالم

  .(١)المالَءة، وِهي اإلزار 
  : خالصة ما ذكره ابن الجوزي

  ". اإلزار: "المالَءةُ
  : قال ابن األثير: ثالثاً

الملَاء، ِبالـضم   » فرأيتُ السحاب يتَمزقُ كََأنَّه الملَاء ِحين تُطْوى      «وِفي حِديِث اِلاسِتسقَاِء    "
ودطَةُ: الْميالرو ارالِْإز ِهيالءٍة، وم عمج.  

  .واألوُل أثبتُ. والواحد ممدود. إن الْجمع ملٌَأ، ِبغَيِر مد: وقَاَل بعضهم
عـت أطرافـه   شَبه تَفَرقَ الغَيم واجِتماع بعِضه ِإلَى بعٍض ِفي َأطْراِف السماِء ِبالِْإزاِر، ِإذَا جمِ      

وطُِوي.  
  .(٢)" ِهي تَصِغير ملَاءٍة، مثَنَّاةً مخففةَ الْهمِز» وعلَيِه أسماُل ملَيتْين«وِمنْه حِديثُ قَيلة 

  : خالصة ما ذكره ابن األثير
  . اإلزار والريطة: المالءة

  :اللحاف: الفرع السادس
  : قال ابن منظور: أوالً

اللِّباس الَِّذي فَوقَ ساِئِر اللِّباِس ِمن ِدثار الْبرِد ونَحِوِه؛         : ِملْحفُ والِملْحفَة اللِّحاف وال : لحف
  .اسم ما يلْتَحف ِبِه: واللِّحاف. وكُلُّ شَيٍء تغطَّيت ِبِه فَقَِد الْتَحفْتُ ِبِه

ه علَيِه وسلَّم، لَا يصلِّي ِفي شُعِرنا ولَا        كَان النَِّبي، صلَّى اللَّ   : ورِوي عن عاِئشَةَ َأنها قَالَتْ    
ولَحفْت الرجل َألْحفُه ِإذَا فعلْـت ِبـِه   . اللِّحاف كلُّ ما تغطَّيت ِبهِ   : ِفي لُحِفنَا؛ قَاَل َأبو عبيدٍ    

  :ذَِلك يعِني ِإذَا غطَّيته؛ وقَوُل طرفة
      ،ِبِهم كِبقَ الِمسوا عراح ثُم...    راُألز ابده فُون اَألرضلْحلِْبـسونها   :  يغَطُّونهـا ويَأي ي

ويقَاُل ِلذَِلك الثَّوب ِلحاف وِملْحـف      : قَاَل اَألزهري . هداب ُأزرهم ِإذَا جروها ِفي اَألرض     
 ِملْحفَة وِمقْرمة وسـواء     وقَد يقَالُ : ِبمعنًى واِحٍد كَما يقَاُل ِإزار وِمْئزر وِقرام وِمقْرم، قَالَ        

جعلَه : وَألْحفَه ِإياه . َألبسه ِإياه : ولَحفَه ِلحافاً . كَان الثَّوب ِسمطاً َأو مبطَّناً، ويقَاُل لَه ِلحاف       
                                         

 .٤٠٤، ص٢ غريب الحديث البن الجوزي، ج)١(
 .٣٥٢، ص٤ النهاية في غريب الحديث واألثر، ج)٢(



– 

  )١٠٣٠(

ولَحفْـتُ  : ي التَّهِذيبِ اشْتَرى لَه ِلحافا؛ حكَاه اللِّحياِني عِن الِْكساِئي، وفِ       : وَألْحفَه. لَه ِلحافًا 
لُكَهعج وهافاً وقَاَل. ِلح ،ِلنَفِْسك افاً ِإذَا اتَّخَذْتَهفْتُ ِلحفة: وتَلَحفْتُ؛ وَأنشد لطَرالْتَح كَذَِلكو:  

تُـه  يلْحفُون اَألرض هداب اُألزر، َأي يجرونَها علَى اَألرض، ورِوي عِن الِْكـساِئي لَحفْ            
وَألْحفَ الرجُل ولَحفَ ِإذَا جر ِإزاره علَى       . وَألْحفْتُه ِبمعنًى واِحٍد، وَأنشد بيتَ طَرفَةَ َأيضاً      

والِملْحفَة ِعنْد الْعـرِب ِهـي المـالءة        . اَألرض خُيالء وبطَراً، وَأنشد بيت طرفة َأيضاً      
والْعرب لَـا تَعـِرفُ     :  حشيت فَِهي ِعنْد الْعوام ِملْحفَة، قَالَ      السمط، فَِإذَا بطِّنت ِبِبطَانٍَة َأو    

ذَِلك .ِريهوالِحف  : الْجةُ الماِحدفَة وـفَ       . الِملْحـفَ ولَحاف والْتَحفَة واللِّحفَ بالِملْحوتَلَح
يقَاُل فُلَـان حـسن     : التَّهِذيب. اللِْتحافتغطَّى ِبِهما، لُغية، وِإنَّها لحسنة اللِّحفَة ِمن ا       : ِبِهما

: تغِْطيتُك الشَّيء ِباللِّحاِف؛ قَاَل اَألزهـري     : واللَّحفُ. اللِّحفَة وِهي الْحالَةُ الَِّتي تَتَلَحفُ ِبها     
  :َأخبرني الْمنِْذِري عِن الحراني عِن ابِن السكِّيِت َأنه َأنشده لجرير

  فَضَل اللِّحاف، وِنعم الفَضُل يلْتَحفُ... زلْتُ ِبكُم ضيفاً فتَلْحفُِني كَم قَد نَ
وقَد لَحفَه فضَل ِلحافَـه ِإذَا َأنالـه معروفَـه          . َأراد َأعطيتني فضل عطَاِئك وجوِدك    : قَاَل

 بِفراشه وِلحاِفـِه ِفـي الحِليـت،    وَألْحفَ الرجُل ضيفَه ِإذَا آثَره: التَّهِذيب. وفَضلَه وزوده 
   اِردالْب واَألِريز اِئمالثَّلج الد وهفـة . والحَل مجفْت الرـاف . كانَفْتـه : والحةُ  : واِإللْحِشـد

: ُلال يسَئلُون النَّاس ِإلْحافاً؛ وقَد َألْحفَ علَيـِه؛ ويقَـا         : وِفي التَّنِْزيلِ . اِإللْحاح ِفي المسَألة  
دلِحِف ِمثُْل الرللم سلَيو  

  :وِمنْه قَوُل بشَّاِر بِن برد: َألَح؛ قَاَل ابن بري: وَألْحفَ السائُل
  ولَيس ِللْملِْحِف ِمثُْل الرد... الحر يلْحى، والعصا للعبِد، 

رمِن عِديِث ابِفي حَأي : و هلِْحفُ شَاِربي هكَاناِلغُ ِفي قُصبي.  
  :التَّهِذيب عِن الزجاِج

من سَأل ولَه َأربعون ِدرهما فَقَد َألْحفَ،       : رِوي عِن النَِّبي، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، َأنه قَالَ        
  :وِفي ِروايٍة

: قَـالَ . شَِمل بالمسَألة وهو مستغْن عنْهـا     ومعنَى َألْحفَ َأي    : فَقَد سَأل النَّاس ِإلْحافاً، قَالَ    
  . (١)" واللِّحاف ِمن هذَا اشتقاقُه َألنه يشْمُل اِإلنسان ِفي التغْطية

                                         
 .٣١٥ص٩لسان العرب ج )١(



 

 )١٠٣١(

  : خالصة ما ذكره ابن منظور
  . اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه، وكل شيء تغطيت به: الملحفة

  : قال المطرزي: ثانياً
) وِمنْـه (كُلُّ ثَوٍب تَغَطَّيـتَ ِبـِه       ) واللِّحافُ(الْملَاءةُ وِهي ما تَلْتَِحفُ ِبِه الْمرَأةُ       ) حفَةُالِْملْ"(

 لَا يصلِّي ِفـي  - صلَّى اللَّه علَيِه وآِلِه وسلَّم -كَان  «- رِضي اللَّه عنْها  -حِديثُ عاِئشَةَ   
   لَا ِفي لُحِرنَا وِفنَاشُع «  ِويرو»   النَِّبي َأن-       لَّمسآِلِه وِه ولَيع لَّى اللَّهاِبٍر ِفـي     - صقَاَل ِلج 

َأراد ِباِلالِْتحـاِف  » الثَّوِب الْواِحِد إن كَان واِسعا فَالْتَِحفْ ِبِه وِإن كَان ضـيقًا فَـاتَِّزر ِبـهِ     
   نيخَاِلفًا باَل ِبِه ملَا         اِلاشِْتم خَالَفَِة َأنِبالْم ادرالْمِه واِتقَيلَى عِه عفَيلَـى       طَرع بالثَّـو ـشُدي

وسِطِه فَيصلِّي مكْشُوفَ الْمنِْكبيِن بْل يْأتَِزر ِبِه ويرفَع طَرفَيِه فَيخَاِلفُ بينَهما ويشُده علَـى              
  .(١)"  الِْإزاِر والرداِءعاِتقَه فَيكُون ِبمنِْزلَِة

  : خالصة ما ذكره ناصر المطرزي
  ". كل ثوب تغطيت به"، واللِّحاف "ما تلتحف به المرأة: "الِملْحفَةُ

أن ال  : االشتمال بالثوب مخالفًا بين طرفيه على عاتقه، والمراد بالمخالفة        : وااللتحاف
زر به، ويرفع طرفيه فيخالف     يشُد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يأت        
  .بينهما، ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة اإلزار والرداء

  . الشعار: الفرع السابع
  : قال ابن منظور: أوالً

"والشِّعار :               رةٌ وشُـعجسد اِإلنسان دون ما سواه من الثياب، والجمع َأشِْعر رما ولي شَع
َأنـتم  : "فهم بالمودة والقرب وفي حديث اَألنـصار      وفي المثل هم الشَّعار دون الدثاِر يص      

  ثاروالناس الد والـدثار         : َأي" الشَّعار ،تَه وكَِرشَـهبية والِبطانَةُ كما سماهم عَأنتم الخاص :
ِإنه كـان ال ينـام فـي        : "الثوب الذي فوق الشعار، وفي حديث عائشة رضي اهللا عنها         

وكُتُب وِإنما خصتها بالذكر َألنها َأقرب ِإلـى مـا          هي جمع الشِّعار مثل كتاب      ". شُعِرنا
ِإنه كـان ال يـصلي   : "تنالها النجاسة من الدثار حيث تباشر الجسد، ومنه الحديث اآلخر      

امتنع من الصالة فيها مخافة َأن يكون َأصابها شيء مـن            ِإنما" في شُعِرنا وال في لُحِفنا    
خالف النوم فيها وَأما قـول النبـي     دم الحيض وطهارةُ الثوب شرطٌ في صحة الصالة ب        

فـِإن َأبـا   " َأشِْعرنَها ِإيـاه  : "صلى اهللا عليه وسلم لَغَسلَِة ابنته حين طرح ِإليهن حقْوه قال          
                                         

 .٤٢٢،ص١ المغرب في ترتيب المعرب، ج)١(



– 

  )١٠٣٢(

وجمع الشِّعاِر شُعر   . اجعلْنَه ِشعارها الذي يلي جسدها َألنه يلي شعرها       : عبيدة قال معناه  
  والشِّعار ثُرثاِر دةُ َأيـضاً     ما استشع : والدة اِإلزار والِحقْورتْ به من الثياب تحتها، والِحقْو

: وَأشْعرتُه َألبسته الشّعار واستَشْعر الثوب لبـسه قـال طفيـل        . معِقد اِإلزار من اِإلنسان   
: وقال بعـض الفـصحاء    . وكُمتاً مدماةً كَأن متُونَها جرى فَوقَها واستَشْعرتْ لون مذْهبِ        
الحـواس قـال    : والمشاِعر. َأشْعرتُ نفسي تَقَبَل َأمره وتَقَبَل طاعِته استعمله في العرضِ        

جلُّ : والشِّعار. والرْأس مرتَِفع فيِه مشاِعره يهِدي السِبيَل لَه سمع وعينانِ        : بلْعاء بن قيس  
الشِّعاِر من الثياب بالجسد وَأشْعر الرجُل همـاً        الفرس وَأشْعر الهم قلبي لِزقَ به كلزوق        

  .(١)" كذلك وكل ما َألزقه بشيء فقد َأشْعره به
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

ر جسد اإلنسان دون ما سواه من الثياب: "الشِّعارما ولي شَع."   
  . الدثار: الفرع الثامن

  : قال ابن منظور: أوالً
 به داخالَ فيه والدثار ما يتَدثَّر به وقيل هو ما فوق الـشِّعاِر وفـي             وتَدثَّر بالثوب اشتمل  "

الصحاح الدثار كل ما كان فوق الثياب من الشعار وقد تَدثِّر َأي تَلَفَّفَ في الـدثار وفـي              
حديث اَألنصار َأنتم الشِّعار والناس الدثار الدثار هو الثوب الذي يكـون فـوق الـشِّعاِر         

ني َأنتم الخاصةُ والناس العامةُ ورجل دثُور متَدثِّر عن ابن اَألعرابي وَأنشد َألم تَعلَِمي              يع
َأن الصعاِليك نَومهم قليٌل ِإذا نام الدثُور المساِلم؟ والدثار الثوب الذي يستَدفَُأ به من فـوق           

 تَدثُّراً وادثَر ادثاراً فهو مدثِّر واَألصل متَدثِّر ُأدغمت التاء          الشِّعاِر يقال تَدثَّر فالن بالدثارِ    
في الدال وشددت وقال الفراء في قوله تعالى يا َأيها المدثِّر يعني المتَدثِّر بثيابه ِإذا نـام                  

َأدفَـُأ  ي َأي غَطُّـوني بمـا       وفي الحديث كان ِإذا نزل عليه الوحي يقول دثِّروني دثِّرون         
  .(٢)"به

  : خالصة ما قاله ابن منظور
  ". الثوب الذي يستَدفأ به فوق الشعار"، "الثوب الذي يكون فوق الشعار: "الدثار

                                         
 .٢٢٤٦، ص٤ لسان العرب، ج)١(
 .١٣٢٦، ص٢ لسان العرب، ج)٢(



 

 )١٠٣٣(

  : قال المطرزي: ثانياً
)"ثَاراِر ) الدِخلَافُ الشِّعد عمالْجِرِه وغَي اٍء َأوِكس ِمن كلَيع تَها َألْقَيكُلُّ م وهو(١)" ثُر.  

  : خالصة ما ذكره ناصر المطرزي
  ". كل ما ألقيته عليك من كساٍء أو غيره: "خالف الشِّعار وهو: الدثار
  : قال ابن األثير: ثالثاً

)"ثَرورِ   "ِفيِه  ) دثُوِر ِبالُْأجُل الدَأه ذَهب «ثُورلَى       : الدع ويقع ،الماُل الكثير وهثٍْر، ود عمج
  . واِلاثْنَيِن والْجِميِعالواحِد

وِقيَل َأراد ِبالدثِْر هاهنَا الِخـصب والنَّبـاتَ      " وابعثْ راعيها ِفي الدثْرِ   "وِمنْه حِديثُ طَهفة    
الْكَِثير.  

       منْهع اللَّه ِضياِر رِديِث الَْأنْصِفي حثَار   «والد النَّاسو الشِّعار ال " انتُم وه   كُونالَِّذي ي ثَّوب
  .فوقَ الشِّعاِر، يعِني َأنْتُم الخاصةُ والناس العامةُ

.  َأي غَطُّوني ِبما أدفَُأ ِبهِ     ”كَان ِإذَا نَزل علَيِه الوحي يقُوُل دثِّروِني دثِّروِني       "وِمنْه الْحِديثُ   
  .(٢)" وقَد تَكَرر ذكره ِفي الْحِديِث

  :  ما قاله ابن األثيرخالصة
  ". الثوب الذي يكون فوق الشِّعار: "الدثار

  . الحجاب: الفرع التاسع
  : قال ابن منظور: أوالً

الِحجاب الستْر حجب الشيء يحجبه حجباً وِحجاباً وحجبه ستره وقد احتَجـب وتحجـب ِإذا      "
     جحمن وراِء ِحجاٍب وامرَأة م بـين            اكْتن ـبجحِف مـا يوالج تْ ِبِستٍر وِحجابِتروبةٌ قد س

الفَؤاِد وسائره قال اَألزهري هي ِجلْدة بين الفَؤاِد وسائر البطْن والحاِجب البواب ِصفةٌ غاِلبـةٌ             
 وجمعه حجبةٌ وحجاب وخُطَّتُه الِحجابةُ وحجبه َأي منَعه عن الدخول وفي الحديث قالت بنُـو       
قُصي فينا الِحجابةُ يعنون ِحجابةَ الكَعبِة وهي ِسدانَتُها وتَولِّي ِحفِْظها وهـم الـذين بَأيـديهم                 
مفاِتيحها والحجاب اسم ما احتُِجب به وكلُّ ما حاَل بين شيئين ِحجاب والجمع حجب ال غير                

                                         
 . ١٦١، ص١ المغرب، ج)١(
ارك بن محمد بن محمد مجد الدين أبو السعادات المب: ، المؤلف١٠٠ص٢النهاية في غريب الحديث واألثر ج )٢(

 - المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
 .  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 



– 

  )١٠٣٤(

ِنك حاِجز في النِّحلَِة والـدين وهـو        وقوله تعالى وِمن بيننا وبيِنك ِحجاب معناه ومن بيِننا وبي         
مثل قوله تعالى قُلوبنا في َأِكنٍَّة ِإالَّ َأن معنى هذا َأنَّا ال نُواِفقُك في مذهب واحتَجب المِلك عـن         

ِن الناس ومِلك محجب والِحجاب لحمةٌ رِقيقةٌ كَأنها ِجلْدةٌ قد اعتَرضتْ مستَبِطنةٌ بـين الجنْبـي              
تحوُل بين السحِر والقَصِب وكُلُّ شيٍء منَع شيئاً فقد حجبه كما تحجـب اِإلخْـوةُ اُألم عـن                  
فَريضِتها فِإن اِإلخْوة يحجبون اُألم عن الثُّلُِث ِإلى السدِس والحاِجباِن العظْماِن اللَّـذاِن فـوقَ               

بةٌ والجمع حواِجب وقيل الحاِجب الشعر الناِبـتُ علـى          العينَيِن ِبلَحِمهما وشَعرِهما ِصفةٌ غالِ    
  .(١)" العظْم سمي بذلك َألنه يحجب عن العين شُعاع الشمس

  : خالصة ما ذكره ابن منظور
قـد سـِترتْ    : إذا اكْتَن من وراء حجاب، وامرأة محجوبـة       : الستْر، وتَحجب : الحجاب

  . ِبِستٍْر
  : وزآباديقال الفير: ثانياً

: البـواب، ج  : والحاِجـب . ستَره، كَحجبه، وقَِد احتَجب وتَحجب    : حجبه حجباً وِحجاباً  "
وخُطَّتُه ،ابجةٌ وحبجةُ: حالِحجاب.  

به، ج   : والِحجاب تُِجبـ        : ما اح ا حجب، ومنْقَطَع الحرِة، وما اطَّرد من الرمِل وطاَل، وم
  أشْرفَ من الجبِل،

ضوُؤها أو ناِحيتُها، وما حاَل بين شَيَئيِن، ولَحمةٌ رِقيقَةٌ مستَبِطنَةٌ بـين            : وـ من الشَّمسِ  
  . (٢)" الجنْبيِن تَحوُل بين السحِر والقَصِب

  : خالصة ما ذكره الفيروزآبادي
  ".ما حال بين شيئين: "الحجاب

اب، واللفام، والقناع، والخمار، والدرع، والجلبـاب، والقمـيص     وعلى هذا فاللثام حج   
  . وأشباهها هي حجاب بالمعنى اللغوي

                                         
 . ٧٧، ص٢ لسان العرب، ج)١(
 .٧٢، ص١ القاموس المحيط،ج)٢(



 

 )١٠٣٥(

  .تحرير داللة مصطلح الخمار، وحكمه: المبحث الثاني
  .مصطلح الخمار في لسان العرب: المطلب األول

    :   قال ابن منظور  : أوالً
  .لَِبستْه: وتَخَمرتْ به، واخْتَمرتْ"

  .(١)" التَّغِْطيةُ: خِْميروالتَّ
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  . التغطية: التخمير
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

  النَِّصيفُ،: والِخمار، بالكسر"
هشَيئاً فهو ِخمار تَروكلُّ ما س ،كِطِمر ،كالِخِمر  

  ........أخِْمرةٌ وخُمر وخُمر: ج
  .لَِبستْه: وتَخَمرتْ به، واخْتَمرتْ

ةُ: والتَّخِْمير(٢)" التَّغِْطي.  
  : خالصة ما ذكره الفيروزآبادي

  . التغطية: النَّصيف، وكل ما ستر شيئاً، والتخمير: الخمار
  .مصطلح الخمار في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

: يقـول تعـالى ذكـره     ) ِهنولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيوبِ   : (وقول ":قال الطبري : أوالً
وليلقين خُمرهن، وهي جمع خمار، على جيوبهن، ليسترن بذلك شـعورهن وأعنـاقهن             

نطَهوقُر.  
ثنا الحسن بن مـسلم     : حدثنا ابن وكيع، قال ثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم بن نافع، قال            

ولْيـضِربن  (: لما نزلت هـذه اآليـة  : بن يناق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت        
وِبِهنيلَى جع ِرِهند مما يلي الحواشي، فاختمرن به) ِبخُمر(٣)"قال شققن الب.  

                                         
 .٣٨٧ ص ،١ لسان العرب ج)١(
 .  مادة خمر٣٨٧، ص ١ القاموس المحيط ج)٢(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو : ، المؤلف١٩٥ص١٩جامع البيان في تأويل القرآن ج )٣(

األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠



– 

  )١٠٣٦(

  : خالصة ما ذكره الطبري
: لم يذكر الطبري معنى الخمار ولكن بين صفة ضربه على الجيـوب بقولـه             

  ". ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن"
روتْ صِفيةُ ِبنْتُ   " ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   : "قوله تعالى  ":قال الجصاص : ثانياً

ِنعم النِّساء ِنساء الَْأنْصاِر لَم يكُن يمنَعهن الْحياء َأن يـتَفَقَّهن           : شَيبةَ عن عاِئشَةَ َأنَّها قَالَتْ    
      ا نَزلَم نْهيسئلن ع َأنيِن وِفي الد          فَـشَقَقْنَه نَـاِطِقِهنإلَى حجـوز م ندمةُ النُّوِر عورلَتْ س

قَد ِقيَل إنَّه َأراد جيب الدروِع ِلَأن النِّساء كُن يلْبسن الـدروع            : قَاَل َأبو بكْرٍ  . فَاخْتَمرن ِبهِ 
مرَأةُ مكْشُوفَةَ الصدِر والنَّحِر إذَا لَِبستْها فَـَأمرهن        ولَها جيب ِمثُْل جيِب الدراعِة فَتَكُون الْ      

وِفي ذَِلك دِليٌل علَـى     " ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   : "اللَّه ِبستِْر ذَِلك الموضع بقوله    
  . )١("نْهاَأن صدر الْمرَأِة ونحرها عورة ال يجوز لألجنبى النظر إليهما ِم

  : خالصة ما ذكره الجصاص
يفْهم من كالم الجصاص أن الخمار هو الثوب الذي تغطي به المـرأة جيـب               

  . الدراعة لتستر صدرها ونحرها
} ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَـى جيـوِبِهن     {: قَولُه: الْمسَألَةُ الْخَاِمسةُ  ":قال ابن العربي  : ثالثاً

روى الْبخَاِري عن عاِئشَةَ َأنَّهـا      . ِهي الِْمقْنَعةُ : هو الطَّوقُ والِْخمار  : الْجيب]: ٣١: النور[
} ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَـى جيـوِبِهن     {: رِحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراِت الُْأوِل لَما نَزلَ      : قَالَتْ

شَقَقْن ُأزرهن فَاخْتَمرن ِبهـا، كََأنَّـه       : ن وِفي ِروايٍة ِفيِه َأيضا    شَقَقْن مروطَه ] ٣١: النور[
وهذَا يدلُّ علَـى َأن     . من كَان لَها ِمرطٌ شَقَّتْ ِمرطَها، ومن كَانَتْ لَها إزار شَقَّتْ إزارها           

     ضويا ِفيِه، وِر ِبمدالصنُِق والْع تْراِئشَةَ  سِديثُ عح هوُل اللَِّه    «: حسر كَان-     ـلَّى اللَّـهص 
   لَّمسِه ولَيالْغَلَسِ          -ع ِمن فْنرعا يم ،وِطِهنراٍت ِبمتَلَفِّعم اءِرفُ النِّسنْصفَي حبلِّي الصصي  «

  .(٢)" َأي لَا تُعرفُ فُلَانَةُ ِمن فُلَانَةَ

                                         
محمد : ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، المؤلف )١(

 –دار إحياء التراث العربي :  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، الناشر-صادق القمحاوي 
 . هـ١٤٠٥: بيروت، تاريخ الطبع

ضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي القا: ، المؤلف٣٨٢ص٣أحكام القرآن ج )٢(
دار الكتب : محمد عبد القادر عطا، الناشر: ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(

   . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 



 

 )١٠٣٧(

  :بن العربيخالصة ما ذكره ا
  . المقنعة تستر بها العنق والصدر: الخمار
ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن فَالْخُمر واِحـدها       : َأما قَولُه تَعالَى  : "قال الرازي : رابعاً

  قَاِنعالْم ِهيو ،ارِخم . ونرفَسقَاَل الْم :   ِة كُناِهِليالْج اءِنس ِإن      ،خَلِْفِهـن ِمن نهرخُم ندشْدي 
                نِربـضي َأن نفَـُأِمر ،نهقَلَاِئـدو نهـورنْكَِشفُ نُحي فَكَان امقُد كَانَتْ ِمن نهوبيج ِإنو

يطُ ِبِه ِمن شَـعٍر وِزينَـٍة   مقَاِنعهن علَى الْجيوِب ِليتَغَطَّى ِبذَِلك َأعنَاقُهن ونُحورهن وما يحِ       
ِمن الْحِلي ِفي الُْأذُِن والنَّحِر وموِضِع الْعقْدِة ِمنْها، وِفي لَفِْظ الضرِب مبالَغَةٌ ِفي الِْإلْقَـاِء،               

 الَْأنْـصاِر، لَمـا   ما رَأيتُ خَيرا ِمن ِنساِء«والْباء ِللِْإلْصاِق، وعن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها   
نَزلَتْ هِذِه الْآيةُ قَامتْ كُلُّ واِحدٍة ِمنْهن ِإلَى ِمرِطها فَصدعتْ ِمنْـه صـدعةً فَـاخْتَمرتْ                

  انبعلى رؤوسهن الِْغر نحبوتـاً   » فََأصيب كَـذَِلكاِء وِل الْيِر الِْجيِم ِلَأجِبكَس وِبِهنيقُِرَئ جو
  .(١)" ير بيوِتكُمغَ

  :خالصة ما ذكره الرازي
  ". المقانع: "الخمار
إن نساء الجاهلية يشددن خمرهن من خلفـن، وإن         : نقل عن المفسرين قولهم   : صفته

جيوبهن كانت من قُدام فكان ينكشف نحورهن وقالئدهن، فأمرن أن يضربن مقـانعهن           
حيط به من شـعر وزينـة مـن       على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن، وما ي       

  . الحلي في األذن والنحر، وموضع القالدة منها
)... ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علـى جيـوِبِهن   : ( قَولُه تَعالَى  -الساِدسةُ: "قال القرطبي : خامساً

          اِن ِإذَا غَطَّيمالز ِفي ذَِلك كُن اءالنِّس ِة َأنِذِه الْآيه ببسو       ِهـيِة وِبالْـَأخِْمر نـهوسءر ن
كَما يصنَع النَّبطُ، فَيبقَـى النَّحـر والْعنُـقُ         : قَاَل النَّقَّاشُ . الْمقَاِنع سدلْنَها ِمن وراِء الظَّهرِ    

 الْجيوِب، وهيَئـةُ ذَِلـك َأن       والُْأذُنَاِن لَا ستْر علَى ذَِلك، فََأمر اللَّه تَعالَى ِبلَي الِْخماِر علَى          
روى الْبخَاِري عـن عاِئـشَةَ َأنَّهـا        . تَضِرب الْمرَأةُ ِبِخماِرها علَى جيِبها ِلتَستُر صدرها      

" علـى جيـوِبِهن  ولْيضِربن ِبخُمِرِهن  :" رِحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراِت الُْأوِل، لَما نَزلَ      : قَالَتْ
ودخَلَتْ علَى عاِئشَةَ حفْصةُ ِبنْتُ َأِخيها عبِد الرحمِن رِضـي  . شَقَقْن ُأزرهن فَاخْتَمرن ِبها   

                                         
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : ، المؤلف٣٦٤ص٢٣التفسير الكبير ج= مفاتيح الغيب  )١(

دار إحياء التراث : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–العربي 



– 

  )١٠٣٨(

 ِإنَّمـا  :اللَّه عنْهم وقَِد اخْتَمرتْ ِبشَيٍء يِشفُّ عن عنُِقها وما هنَاِلك، فَشَقَّتْه علَيهـا وقَالَـتْ   
   تُرسِبالْكَِثيِف الَِّذي ي برضةُ. ياِبعالس- را،        :  الْخُمـهْأسا تُغَطِّي ِبِه رم وهاِر، والِْخم عمج

جمـع الْجيـِب، وهـو      : والْجيوب. وِمنْه اخْتَمرِت الْمرَأةُ وتَخَمرتْ، وِهي حسنَةُ الْخُمرةِ      
علـى  :" وقَاَل مقَاِتٌل.... لْقَطِْع ِمن الدرع والقميص، وهو ِمن الْجوِب وهو الْقَطْع        موِضع ا 
وِبِهنيج "وِبِهنياِضِع جولَى مِني ععي ،وِرِهندلَى صع َأي.  
وكَـذَِلك  . ي الثَّوِب موِضع الصدِر ِفي هِذِه الْآيِة دِليٌل علَى َأن الْجيب ِإنَّما يكُون فِ   -الثَّاِمنَةُ

كَانَِت الْجيوب ِفي ِثياِب السلَِف ِرضوان اللَِّه علَيِهم، علَى مـا يـصنَعه النِّـساء ِعنْـدنَا                 
       ِرِهمغَياِن ويبالصاِل وجالر ِة ِمنِرياِر الِْمصيُل الدَأهلُِس وـ . ِبالَْأنْد د تَـرجم الْبخَـاِري     وقَ

وساقَ حـِديثَ َأِبـي   ) باب جيِب الْقَِميِص ِمن ِعنِْد الصدِر وغَيِرهِ   (رحمةُ اللَِّه تَعالَى علَيِه     
ثَـِل  ضرب رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مثََل الْبِخيـِل والْمتَـصدِق كَم            : هريرةَ قَالَ 

الْحـِديثَ،  ... رجلَيِن علَيِهما جبتَاِن ِمن حِديٍد قَِد اضطَرتْ َأيِديهما ِإلَى ثُِديِهما وتَراِقيِهما            
لَّم يقُوُل  فََأنَا رَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وس       : قَاَل َأبو هريرةَ  : وقَد تَقَدم ِبكَماِلِه، وِفيهِ   

        عسلَا تَتَوا وهعسوي تُهَأير ِبِه، فَلَويكَذَا ِفي جِه هيعبـِه         . ِبُأصلَيع ـهبيج َأن لَـك نيبذَا يفَه
. دييـِه وتَراِقيـهِ  السلَام كَان ِفي صدِرِه، ِلَأنَّه لَو كَان ِفي منِْكِبِه لَم تَكُن يداه مضطَرةً ِإلَى ثَ     

نسلَاٌل حِتدذَا اسه(١)" و.  
  : خالصة ما ذكره القرطبي

ما تغطي به المرأة رأسها، وصفة ضربه على الجيوب يتضح من سـبب النـزول       : الخمار
وهو أن النساء كُن إذا غطين رؤوسهن باألخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقـى النحـر                

  . ليها فأمر اهللا بلَي الخمار على الجيوب فتستر صدرهاوالعنق واألذنان ال ستر ع
  : قال ابن كثير: سادساً

الْمقَاِنع، يعمُل لها صفات ضـاربات      : يعِني" ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   : "وقوله تعالى "
يخَاِلفْن ِشعار ِنساِء َأهِل الْجاِهِليِة فَِإنَّهن على صدورهن ِلتُواِري ما تَحتَها ِمن صدِرها وتَراِئِبها لِ    

           ءاِريـِه شَـيوا لَا يِرهدةً ِبصفِّحساِل مجالر نيب ريفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تَم كُني لَم
، فََأمر اللَّه الْمْؤِمنَاِت َأن يـستَِترن ِفـي         وربما َأظْهرتْ عنُقَها وذَواِئب شَعِرها وَأقِْرطَةَ آذَاِنها      

                                         
بد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن أبو ع: ، المؤلف٢٣١ ص١٢تفسير القرطبي ج= الجامع ألحكام القرآن  )١(

أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : أطفيش، الناشر



 

 )١٠٣٩(

يا َأيها النَِّبي قُْل ِلَأزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمـْؤِمِنين يـدِنين   : "هيئاتهن وأحوالهن كما قال تَعالَى 
        نْؤذَيفَال ي فْنرعي نى َأنَأد ذِلك لَاِبيِبِهنج ِمن ِهنلَياِب" [عزـِة       ] ٥٩: الَْأحـِذِه الْآيقَاَل ِفـي هو

      وِبِهنيلى جع ِرِهنِبخُم نِربضلْيِة وغَطَّى ِبِه        الْكَِريمي ِبِه َأي رخَما يم وهاٍر وِخم عمج رالْخُمو
قَاِنعالْم ا النَّاسيهمالَِّتي تُس ِهيو ْأسالر.  

  ب ِعيدِر فَلَـا   قَاَل سدالصِر ولَى النَّحِني ععي وِبِهنيلى جع ِرِهنِبخُم ندشْدِليو نِربضلْيٍر ويبج ن
حدثنا َأحمد بن شَِبيٍب حدثَنَا َأِبي عن يونُس عن ابِن ِشهاٍب عن : يرى ِمنْه شَيء وقَاَل البخاري 

يرحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراِت األول لمـا أنـزل اهللا          :  رِضي اللَّه عنْها قَالَتْ    عروةَ عن عاِئشَةَ  
  :وقَاَل َأيضا. ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن شققن مروطهن فاختمرن بها

حسِن بِن مسِلٍم عن صـِفيةَ ِبنْـِت شَـيبةَ َأن    حدثَنَا َأبو نُعيٍم، حدثَنَا ِإبراِهيم بن نَاِفٍع عِن الْ 
لَما نَزلَتْ هِذِه الْآيـةُ ولْيـضِربن ِبخُمـِرِهن علـى        : عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها كَانَتْ تَقُولُ     

       راِشي فَاخْتَموِل الْحِقب ا ِمنفَشَقَقْنَه نهرُأز َأخَذْن وِبِهنيا جِبه ثَنَا     . نداِتٍم حَأِبي ح نقَاَل ابو
                  ـانثْمع ناللَِّه ب دبثَنَا عدخَاِلٍد ح نب نِْجيثَنَا الزدح ونُسِن يِد اللَِّه ببع نب دمثَنَا َأحدَأِبي ح

ِعنْد عاِئشَةَ قَالَتْ فَـذَكَرنَا ِنـساء قُـريٍش         بينَا نَحن   : بِن خُثَيٍم عن صِفيةَ ِبنِْت شَيبةَ قَالَتْ      
وفَضلَهن، فَقَالَتْ عاِئشَةُ رِضي اللَّه عنْها ِإن ِلِنساِء قُريٍش لَفَضلًا وِإنِّي واللَِّه مـا رَأيـتُ                

ِإيمانًا ِبالتَّنِْزيِل لَقَد ُأنِْزلَـتْ سـورةُ       َأفْضَل ِمن ِنساِء الَْأنْصاِر َأشَد تَصِديقًا ِبِكتَاِب اللَِّه ولَا          
              َل اللَّـها َأنْزم ِهنلَيع تْلُوني نالُهِرج ِهنِإلَي انْقَلَب وِبِهنيلى جع ِرِهنِبخُم نِربضلْيالنُّوِر و

ته وعلى كل ذي قرابته فَما ِمنْهن امـرَأةٌ         ِإلَيِهم ِفيها ويتْلُو الرجُل علَى امرَأِتِه وابنَِتِه وأخ       
ِإلَّا قَامتْ ِإلَى ِمرِطها الْمرحِل فَاعتَجرتْ ِبِه تَصِديقًا وِإيمانًا ِبما َأنْزَل اللَّـه ِمـن ِكتَاِبـِه،                 

. ربـان فََأصبحن وراء رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الْغِ  
  .ورواه َأبو داود ِمن غَيِر وجٍه عن صِفيةَ ِبنِْت شَيبةَ ِبِه

حدثَنَا يونُس َأخْبرنَا ابن وهٍب َأن قُرةَ بن عبِد الرحمِن َأخْبره عِن ابـِن              : وقَاَل ابن جِريرٍ  
يرحم اللَّه النِّساء الْمهاِجراِت الُْأوَل لَما َأنْـزَل اللَّـه          : لَتِْشهاٍب عن عروةَ عن عاِئشَةَ قَا     

              داوـو دَأب اهورأكتف مروطهن فاختمرن بها، و شَقَقْن وِبِهنيلى جع ِرِهنِبخُم نِربضلْيو
  .(١)" ِمن حِديِث ابِن وهٍب به

                                         
: المتوفى(عيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء إسما: ، المؤلف٤٣، ص٦تفسير القرآن العظيم ج )١(

 بيروت، –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون : محمد حسين شمس الدين، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤
  . هـ١٤١٩ -األولى : الطبعة



– 

  )١٠٤٠(

  : خالصة ما ذكره ابن كثير
وضربه علـى الجيـوب بـأن    . المقانع: ما يغطَّى به الرأس، ويسميها الناس   : الخمار

  . يستر صدرها وترائبها وعنقها وأقراطها
 إرشاد إلى كيفية إخفاء بعـض       ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   : "قال األلوسي : سابعاً

ع في القلة علـى أخمـرة       مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائها، والخمر جمع خمار ويجم         
وكال الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الـستر،             
والجيوب جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله على ما               

جبت القمـيص أجوبـه وأجيبـه إذا        : قيل من الجيب بمعنى القطع وفي الصحاح تقول       
  : الراجزقورت جيبه، قال

   جيب البيطر مدرع الهمام...باتت تجيب أدعج الظالم 
وإطالقه على ما ذكر هو المعروف لغة، وأما إطالقه على ما يكون في الجنب لوضـع                

الشائع بيننا اليوم فليس من كالم العرب كما ذكره ابـن تيميـة              الدراهم ونحوها كما هو   
ا روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير        لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى، والمراد من اآلية كم        

أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئال يرى منها شيء وكان النـساء يغطـين       
رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبـدو نحـورهن وبعـض              
صدورهن، وصح أنه لما نزلت هذه اآلية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال مـا فيهـا                

ن فاختمرن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل اهللا تعالى مـن كتابـه، وعـدي               فشققن مروطه 
معنى الـشد،  : يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع واإللقاء، وقيل  

وظاهر كالم الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين، وقرأ عبـاس عـن أبـي عمـرو                 
 هو  بكسر الجيم والضم  » بهنجيو«بكسر الالم وقرأ غير واحد من السبعة        » وليضربن«

األصل ألن فعال بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر لمناسبة             
  .(١)" الياء، وزعم الزجاج أنها لغة رديئة

                                         
ن محمود بن عبد اهللا شهاب الدي: ، المؤلف٣٣٧ص٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج )١(

 –دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: ، المحقق)هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني األلوسي 
 .  هـ١٤١٥األولى، : بيروت، الطبعة



 

 )١٠٤١(

  : خالصة ما ذكر األلوسي
المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها، وصفة ضرب الخمار على الجيـب أن        : الخمار

  .تستر النحر والصدر
  : قال ابن عاشور: ثامناً

ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها وكـان النـساء             : والخمار"
ربما يسدلن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء األنباط فيبقى العنق والنحر واألذنـان              

: والـضرب ".  وليضربن بخمرهن على جيوبهن: "غير مستورة فلذلك ُأمرن بقوله تعالى  
فـي سـورة    " [إن اهللا ال يستحِي أن يضرب مثالً        : "كين الوضع وتقدم في قوله تعالى     تم

  ].٢٦/ البقرة
  .ليشددن وضع الخمر على الجيوب، أي بحيث ال يظهر شيء من بشرة الجيد: والمعنى

لتأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار علـى الجيـب           " بخمرهن"والباء في قوله    
  ". يضربن"لمستفادة من فعل زيادة على المبالغة ا

وليـضعن  : والمعنـى . جمع جيب بفتح الجيم وهو طوق القميص مما يلي الرقبة         : والجيوب
خمرهن على جيوب األقمصة بحيث ال يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منـه                

  .(١)" الجيد
  : خالصة ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور

  .  رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيهاثوب تضعه المرأة على: الخمار
  : قال مكي بن أبي طالب: تاسعاً

، أي وليلقين خمرهن، وهو جمع خمـار        }ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   {: قال تعالى "
  .على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن

، وما بعد ذلك من القرابة، يعني الزينـة         }نوالَ يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ ِلبعولَِتهِ    {: ثم قال تعالى  
 والقرط، وما أمرت أن تغطيه بخمارها مـن         (٢)التي هي غير ظاهرة كالخلخال والدملج     

فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصالة لألجنبيين من الناس، مـن                
  .الذراعين إلى ما فوق ذلك

                                         
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : ، المؤلف٢٠٨ص١٨التحرير والتنوير ج )١(

  . م١٩٩٧ - تونس -دار سحنون للنشر والتوزيع :  الطبعة التونسية، دار النشر، ـ) هـ١٣٩٣: المتوفى(
)٢(لُجمسوار يحيط بالعضد:  الد . 



– 

  )١٠٤٢(

  .يبدين لهؤالء الرأس: وقال قتادة
الذي يبدين لهؤالء هو قرطاها، وقالدتها وسـوارها، وأمـا خلخاالهـا            :  ابن عباس  قال

  . ومعضداها، ونحرها وشعرها، فإنه ال تبديه إال لزوجها
  .أي هو الطوق والقرطان: وقال ابن مسعود

، أي ليغط شعرها وصدرها وتوائبهـا،       }ولْيضِربن ِبخُمِرِهن على جيوِبِهن   {: معنى: وقيل
، ومن بعدهم أي ال يضعن      }والَ يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ ِلبعولَِتِهن    {: لما زين وجهها، ومعنى   وك

  .)١(جالبيبهن، وهي المقانع التي فوق الخمار، إال لهؤالء المذكورين
  : خالصة ما ذكره مكي بن أبي طالب

هـا لتـستر شـعرها      ذكر ابن أبي طالب أن الخمار هو الثوب الذي تلقيه المرأة على جيب            
  . وعنقها

لمن عرف الخمار بأنه الثوب الذي تغطي به المرأة شعرها وصـدرها            " قيل"وعبر بـ   
  . وكل ما زين وجهها

  .خمار: ثالثاً
جمع خمار، وهي المقنعة، سميت بذلك ألن الرأس يخمر بها،          : خمرهن":  قال العزيري 

  .(٢)" وكل شيء غطيته فقد خمرته. أي يغطى
  : ذكره العزيريخالصة ما 

  . المقنعة، وهو ما يغطي الرأس: الخمار
  .مصطلح الخمار في شروح السنة وغريبها: المطلب الثالث

  : قال ابن حجر: أوالً
") وبهنيعلى ج ِرِهنِربن ِبخُمضليو ابب لُهقَو(  

: قَاَل َأحمد بـن شَـِبيبٍ     وكََأن يضِربن ضمن معنَى يلِْقين فَِلذَِلك عدي بعلى،         
 - رضي اهللا عنهـا   - حدثَنَا َأِبي عن يونُس، قَاَل ابن ِشهاٍب عن عروةَ، عن عاِئشَةَ            

                                         
أبو محمد مكي بن أبي : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف) ١(

: ، المحقق)هـ٤٣٧: المتوفى(سي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي طالب حموش بن محمد بن مختار القي
الشاهد البوشيخي، : د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ- مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 ١٤٢٩األولى، : الطبعة جامعة الشارقة، - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر
 . م٢٠٠٨ - هـ 

  . ٢١٣ غريب القرآن للعزيري ص )٢(



 

 )١٠٤٣(

ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى   {يرحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراِت اُألوَل، لَما َأنْزَل اللَّه         : قَالَتْ
وِبِهنيِبِه} ج نرفَاخْتَم نوطَهرم شَقَّقْن.  
 حدثَنَا َأبو نُعيٍم، حدثَنَا ِإبراِهيم بن نَاِفٍع، عِن الحسِن بِن مسِلٍم، عن صِفيةَ ِبنْـِت           - ٤٧٥٩

ولْيضِربن ِبخُمـِرِهن   {:  اآليةُ َأن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها كَانَتْ تَقُوُل لَما نَزلَتْ هِذهِ         : شَيبةَ
وِبِهنيلَى جا«] ٣١: النور[} عِبه نراِشي فَاخْتَموِل الحِقب ا ِمنفَشَقَّقْنَه نهرُأز َأخَذْن«.  

ِخ الْبخَاِري ِإلَّـا    قَوله وقَاَل َأحمد بن شَِبيٍب ِبمعجمٍة وموحدتَيِن وزن عِظيٍم وهو ِمن شُيو           "
َأنَّه َأورد هذَا عنه ِبهِذِه الصيغَة وقد وصله بن الْمنِْذِر عن محمِد بِن ِإسـماِعيَل الـصاِئِغ                 
      ـنع اِنينْـدِعيِد الدِن سى بوسطَِريِق م ِه ِمنيودركَذَا أخرجه بن ممد بن شبيب وَأح نع

 ب دمـِد           َأحبـِن عةَ بطَِريِق قُـر ِمن اِنيرالطَّبو داوو دَأب هجكَذَا َأخْرهِعيٍد وِن سِن شَِبيِب ب
   ِمثْلَه ِريهِن الزِن عمحالر .لُهاتِ   : "قَواِجرهالْم اءِنس اللَّه محراِت   : َأِي" يـاِجرهالْم اءالنِّس

 ِلِهمكَقَو واكِ  فَهالَْأر رشَج  .             اءالنِّـس اللَّـه محـري ِريهِن الزع ٍه آخَرجو ِمن داوِلَأِبي دو
 لُهاِت قَواِجرهَل: "الْمُأولَـى، َأيِ        " الُْأو ـعماِو جفَتِْح الْوِة وزمالْه مِبض :    اِبقَاِت ِمـنالـس

   قْتَِضي َأنذَا يهاِت، واِجرهةَ            الْمـِفيـِة صايِفي ِرو اِت لَِكناِجرهالْم اءِنس ذَِلك نَعالَِّذي ص 
جمـع  " مروطَهن: "قَولُه. ِبنِْت شَيبةَ عن عاِئشَة َأن ذَِلك ِفي ِنساِء الَْأنْصاِر كَما سُأنَبه علَيهِ   

". شَقَقْنَها ِمن ِقبـِل الْحواِشـي     : "، وزاد "ُأزرهن"اِنيِة  ِمرٍط، وهو الِْإزار، وِفي الروايِة الثَّ     
لُهقَو" :نرفَاخْتَم "َأي :          هِميتَرا وْأِسهلَى رع ارالِْخم عتَض َأن ِصفَةُ ذَِلكو ،نهوهجو نغَطَّي

      ِر، وساِتِق الَْأيلَى الْعِن عماِنِب الَْأيالْج ِمن   اءقَاَل الْفَر التَّقَنُّع وِدُل     : هِة تُـساِهِليكَانُوا ِفي الْج
والِْخمار ِللْمرَأِة كَالِْعمامـِة   . الْمرَأةُ ِخمارها ِمن وراِئها وتَكِْشفُ ما قُدامها فَُأِمرن ِباِلاسِتتَارِ        

  )١(".ِللرجِل
  : خالصة ما ذكره ابن حجر

 حجر أن معنى الخمار هو الساتر الذي تغطي به المرأة شعرها وترمي جانبه              ذكر ابن 
والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. األيمن على العاتق أليسر، وهو التَّقَنُّع .  

                                         
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : ، المؤلف٤٩٠-٤٨٩ ص٨فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(

محمد فؤاد عبد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : العسقالني الشافعي، الناشر
   .محب الدين الخطيب: إخراجه وصححه وأشرف على طبعهالباقي، قام ب



– 

  )١٠٤٤(

  : قال القسطالني: ثانياً
  ]٣١: النور[} ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيوِبِهن{باب "
يعني ] ٣١: النور) [}وليضربن بخمرهن على جيوبهن   {: (ه تعالى بالتنوين في قول  ) باب(

يلقين فلذلك عداه بعلى والخمر جمع خمار وفي القلة يجمع على أخمرة والجيب ما فـي                
  .طوق القميص يبدو منه بعض الجسد

 عروةَ، عـن    حدثَنَا َأِبي عن يونُس، قَاَل ابن ِشهاٍب عن       :  وقَاَل َأحمد بن شَِبيبٍ    - ٤٧٥٨
يرحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراِت اُألوَل، لَمـا َأنْـزَل اللَّـه           :  قَالَتْ -رضي اهللا عنها  -عاِئشَةَ  

}   وِبِهنيلَى جع ِرِهنِبخُم نِربضلْيِبـهِ    } و نرفَاخْتَم نوطَهرم ٤٧٥٨الحـديث   . [شَقَّقْن - 
  ].٤٧٥٩: طرفه في

بفتح المعجمة وكسر الموحدة األولى بينهما تحتيـة سـاكنة شـيخ    ) حمد بن شبيبقال أ (
بـن يزيـد   ) عن يونس(شبيب بن سعيد ) حدثنا أبي: (المؤلّف مما وصله ابن المنذر قال  

عـن  (بن الزبير   ) عن عروة (محمد بن مسلم الزهري     ) قال ابن شهاب  : (األيلي أنه قال  
بضم الهمـزة   ) يرحم اهللا نساء المهاجرات األول    : قالت(أنها  ) -رضي اهللا عنها  -عائشة  

) }وليضربن بخمرهن علـى جيـوبهن     {: (تعالى) لما أنزل اهللا  (وفتح الواو أي السابقات     
) فـاختمرن بـه  (جمع مرط بكسر الميم أي أزرهن       ) شققن مروطهن : (وجواب لما قوله  

ن خمرهن من   أي بما شققن وألبي الوقت بها أي األزر المشقوقة وكن في الجاهلية يسدل            
خلفهن فتنكشف نحورهن وقالئدهن من جيوبهن، فأمرن أن يضربنهن علـى الجيـوب             
ليسترن أعناقهن ونحورهن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب             

  .(١)" األيمن على العاتق األيسر وهو التقنع
  : خالصة ما ذكره القسطالني

لى رأسها وترميه من الجانب األيمـن علـى   أن تضع المرأة الخمار ع    : صفة االختمار 
  . العاتق األيسر، وهو التقنع

                                         
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك : ، المؤلف٢٧١ص٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج )١(

المطبعة الكبرى : ، الناشر)هـ٩٢٣: المتوفى(القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين 
   . هـ١٣٢٣، السابعة: األميرية، مصر، الطبعة



 

 )١٠٤٥(

  : قال النووي: ثالثاً
لَا يكُون لَها ِجلْباب قَاَل النَّضر بن شُميٍل هو ثَوب َأقْصر وَأعرض ِمـن الِْخمـاِر                : قوله"

وِقيَل هو ثَوب واِسع دون الرداِء تُغَطِّي ِبِه صدرها          وِهي الِْمقْنَعةُ تُغَطِّي ِبِه الْمرَأةُ رْأسها     
   .(١) "وظَهرها وِقيَل هو كَالْملَاءِة والِْملْحفَِة وِقيَل هو الِْإزار وِقيَل الِْخمار

  : خالصة ما ذكره النووي
  . المقنعة تغطي به المرأة رأسها: الخمار
   :قال الباجي: رابعاً

فََأما الدرع فَهو الْقَِميص والِْخمار ما تَخْتَِمر ِبِه الْمرَأةُ فَيِجب َأن يكُونَا خَِصيفَيِن             ): فَصٌل"(
ِهمـا  يستُراِن ما تَحتَهما فَِإن كَانَا خَِفيفَيِن يِصفَاِن ما تَحتَهما لَم يجِزْئ ِلَأن الستْر لَم يقَـع بِ        

                ـضعِفيـِه بو تَها تَحم مجو حدبِد فَيسقُ ِبالْجلْصي اِب ِلَأنَّهالثِّي ِفيقُ ِمنِقيقُ الصالر هكْريو
تَها تَحِف ِلمصالْو.  

ِخمـار عنُقَهـا   وِمن ِصفَِة الْقَِميِص َأن يكُون ساِبغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الْ    ): فَصٌل(
وقُصتَها ودلَّالَيها ولَا يظِْهر ِمنْها غَير دوِر وجِهها وذَِلك َأقَلُّ الْمجِزِئ ِمـن اللِّبـاِس ِفـي           

  .الِْقياِس والَْأفْضُل َأن يكُون مع ذَِلك ِمْئزر ِلَأنَّه َأبلُغُ ِفي الستِْر
 -محمِد بِن زيِد بِن منِْقٍذ عن ُأمِه َأنَّها سَألَتْ ُأم سـلَمةَ زوج النَِّبـي                ماِلك عن   ) : (ص(

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهـاِر              -صلِّي ِفـي الِْخماِب فَقَالَتْ تُـصالثِّي َأةُ ِمنرلِّي ِفيِه الْماذَا تُصم 
باِبِغ إذَا غَيِع السرالداوهيمقَد ور(٢))  ظُه.  
  : خالصة ما ذكره الباجي

  . ما يستر رأس المرأة وعنقها وقُصتها ودالليها وال يظهر منها إال دور وجهها: الخمار
  : قال العظيم آبادي: خامساً

نَا يحيى، عن سـفْيان،     حدثَنَا زهير بن حرٍب، حدثَنَا عبد الرحمِن، ح وحدثَنَا مسدد، حدثَ          
عن حِبيِب بِن َأِبي ثَاِبٍت، عن وهٍب، مولَى َأِبي َأحمد، عن ُأم سلَمةَ، َأن النَِّبي صـلَّى اُهللا           

: معنَى قَوِلـهِ  : " اودقَاَل َأبو د  . »لَيةً لَا لَيتَينِ  «: علَيِه وسلَّم دخََل علَيها وِهي تَخْتَِمر، فَقَالَ      
  "لَا تَعتَم ِمثَْل الرجِل، لَا تُكَرره طَاقًا َأو طَاقَيِن : ، يقُوُل»لَيةً لَا لَيتَيِن«

                                         
 . ١٨٠، ص٦ شرح صحيح مسلم ج)١(
 .٢٥١، ص٢ المنتقى ج)٢(



– 

  )١٠٤٦(

  )باب كيف اِلاخِْتماِر (- ٣٧
]٤١١٥) [ تَخْتَِمر ِهيو (      ِنهاَل كَوا حهلَيخََل عد التَّقِْديراِل وِللْح اوقَـاُل     الْوا ياِرهِخم سا تَلْب

  اخْتَمرِت الْمرَأةُ وتَخَمرتْ ِإذَا لَِبسِت الِْخمار كَما قَاَل اعتَم وتَعمم ِإذَا لَِبس الِْعمامةَ
ـ  ) فَقَاَل لَيةً (والِْخمار ِبالْكَسِر الِْمقْنَعةُ     صب علَـى الْمـصدِر   ِبفَتِْح اللَّاِم وتَشِْديِد الْيـاِء والنَّ

َأمرها َأن تَلِْوي ِخمارها علَى رْأِسها وتُـِدير        ) لَا لَيتَينِ (والنَّاِصب ِفعٌل مقَدر َأي لَويِه لَيةً       
اعتموا فيكون ذلك مـن  مرةً واِحدةً لَا مرتَيِن ِلَئلَّا يشِْبه اخِْتمارها تَدِوير عماِئِم الرجاِل إذا         

  التشبيه الْمحرِم كَذَا ِفي النِّهايِة وغَيِرِه
وقَاَل الْقَاِضي َأمرها ِبَأن تَجعَل الِْخمار علَى رْأِسها وتَحتَ حنَِكهـا عطْفَـةً واِحـدةً لَـا                 

 تَعِه ِبالْماِف َأِو التَّشَبرِن الِْإسا عذَرِن حطْفَتَيى عانْتَه ِمينم)هرَأِو  ) لَا تُكَر ِر اللَّـيلَا تُكَر َأي
  ارنِ  (الِْخمطَاقَي قَـاُل طَـاقُ            ) طَاقًا َأوياِح وحِفي الصِة بيج وته ونَى الطَّاِق ِفي الِْهنِْديعمو

  .انْتَهى. قُرطَقُ الَِّذي ذُو طَاٍقنَعٍل وجاء ِفي الِْهدايِة لَفْظُ طَاٍق ِفي محلٍّ حيثُ قَاَل الْ
  .انْتَهى. قَاَل الْعيِني ِفي شَرِحِه هو تَعِريب كرته يكتاهي

والْمعنَى لَا تُكَرِر اللَّي بْل تَقْتَِصر على اللي مرة واحدة وتكرار اللَّي ِإنَّما يحصُل ِبِفعِلِه مرتَيِن                
  . (١)" لَم يكُن ذَِلك تَكْراراشَّيِء هو ِفعلُه مرةً بعد ُأخْرى فَِإن فَعَل َأحد شَيًئا مرةً فَقَطْفَِإن تَكْرار ال

  : خالصة ما ذكره العظيم آبادي
المقنعة، ونقل قول القاضي عياض بأن صفته أن تجعل الخمار على رأسـها             : الخمار

  . وتحت حنكها عطفة واحدة
  : قال ابن رجب: سادساً

  .أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صالتها: وقال إسحاق"
  .واألفضل أن تصلي المرأة في ثالث أثواب عند جمهور العلماء

ابن سـليمان   :  هو -ثنا المعتمر   : -ابن راهويه   :  هو -ثنا إسحاق   : قال حرب الكرماني  
: ي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال      سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أب       : ، قال 

  .درع، وخمار، وإزار: تصلي المرأة في ثالثة أثواب إذا قدرت
تـصلي  : ثنا عبد اهللا بن نمير، عن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، قال            : حدثنا إسحاق 

  .المرأة في الدرع والخمار والملحفة
  .فهو ما تلبسه على بدنها)) : الدرع((فأما 

                                         
 .١١٦، ص١١ عون المعبود ج)١(



 

 )١٠٤٧(

يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : الدرع القميص؟ قال  : قيل ألحمد : قال أبو طالب  
  .رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها)): الخمار((وأما 

  )).ال تقبل صالة حائض إال بخمار: ((وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره)): اإلزار((وأما 

 نقله  :-هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق             : فقالت طائفة 
  . أيضا-عنه حرب، وهو ظاهر كالم أحمد 

أن تسرولت بدل اإلزار جاز، وأن لم تتزر بل التحفـت بملحفـة فـوق               : وقال إسحاق 
  .درعها بدل اإلزار جاز

ثنا أبو هالل، عن محمد بـن سـيرين،         )) : كتاب الصالة ((وروي الفضل بن دكين في      
  .قوكانوا يستحبون أن تصلي المرأة في درع وخمار وح: قال

  روي عن عبيدة، أن المرأة تصلي في الدرع والخمار: وقال ابن عبد البر
  .الحقو: األنصار تسمى اإلزار: والحقو، رواة ابن سيرين عنه، وقال به، وقال

أن : وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امـرأة اسـتفتت عائـشة، فقالـت           
  .نَعم، إذا كَان الدرع سابغا: المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ قَالَتْ

  .الحقو، وهو اإلزار والسراويل: والمنطق هنا: قال
الجلباب، وهو الملحفة السابغة التي يغطي بها الـرأس  : أن المراد باإلزار : والقول الثاني 

  .والثياب، وهذا قول الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه
  . الدرع والملحفة السابغة، تقنع بها رأسهاتصلي المرأة في: وقال النخعي

وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمان بن عبد اهللا بن دينار، عن محمد ابن زيد بن قنفـذ،                   
أتصلي المرأة فـي    : -  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      - عن أمه، عن أم سلمة، أنها سالت رسول اهللا          

  )).الدرع سابغا يغطي ظهور قدميهاإذا كان : ((درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال
، -  موقوفـا -  من طريق مالك، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة -  أيضا - وخرجه  

  .وذكر جماعة تابعوا مالكا على وقفه
  .(١)" وذكر الدارقطني أن وقفه هو الصواب

                                         
: ، الحقوق. المدينة النبوية-مكتبة الغرباء األثرية : ، الناشر٤١٦-٤١٥-٤١٤ص٢فتح الباري البن رجب ج )١(

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، :  القاهرة، الطبعة–مكتب تحقيق دار الحرمين 



– 

  )١٠٤٨(

  : خالصة ما ذكره ابن رجب
  .ما تختمر به رأسها: الخمار
  : قال الحميدي: سابعاً

جمع خمار وهو ما تخمر الْمرَأة ِبِه رأسها َأي تستره وتغطيه كالمقنعـة َأو مـا                : خُمرالْ"
سجادة صِغيرة وِهي ِمقْدار ما     : جرى مجراها والخمرة ِفي قَوله كَان يسجد على الْخمرة        

  . (١)" يضع الرجل علَيِه حر وجهه ِفي سجوده وقد يكون نسيجه من خوص َأو غَيره
  : خالصة ما ذكره الحميدي

  . ما تستر به المرأة رأسها كالمقنعة أو ما جرى مجراها: الخمار
  : الحصاد

حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي فـي معنـى الخمـار              
  : كحقيقة عرفية هو التالي

  . ثوب تغطي به المرأة صدرها ونحرها . ١
  .ثوب يغطي شعر المرأة وصدرها . ٢
 . ثوب يغطي شعر المرأة وصدرها ووجهها . ٣
 . ثوب يغطي شعر المرأة وترمي جانبه األيمن على العاتق األيسر . ٤
 . هو كالعمامة للرجل مع ستر العنق والصدر . ٥

  : المختار
بالنظر إلى أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي فإن الراجح يكاد ينطق             

  .(٢)"ثوب اليشف يستر شعر رأس المرأة: "ية هووينادي بأن الخمار كحقيقة عرف
وجاء األمر من الشارع جل وعال بأن يغَطَّى بالخمار العنق وفتحة الصدر إضافة إلى تغطية       
األصل وهو الشعر، فصار ذلك هو الحقيقة الشرعية التي تقدم علـى الحقيقـة العرفيـة                

  .(٣)تشريع واللغوية كما هو مقرر في علم أصول فهم القرآن والسنة وال

                                         
محمد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن : ، المؤلف١٨١تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص )١(

زبيدة : الدكتورة: ، المحقق)هـ٤٨٨: المتوفى(حميد األزدي الميورقي الحِميدي أبو عبد اهللا بن أبي نصر 
   .١٩٩٥ – ١٤١٥األولى، :  مصر، الطبعة– القاهرة -مكتبة السنة : محمد سعيد عبد العزيز، الناشر

 . ولعله من باب إطالق الكل وإرادة الجزء" الحجاب" وهو ما يسمى عند أهل الخليج العربي بـ )٢(
 .١٦٧ ص ٦، ج٥٤ ص ٢ البحر المحيط للزركشي، ج)٣(



 

 )١٠٤٩(

الوجوب كما هو معلوم في علم أصول فهـم   : وحكم لبس الخمار بهذه الصفة والطريقة     
من أن الفعل المضارع إذ دخلت عليه الم األمر دل علـى            ) أصول الفقه (الكتاب والسنة   

  ". وليضربن" الوجوب
  : وهذا كاٍف في االستدالل، وال يمنع أن أضيف بعض العبارات المؤكدة لذلك فأقول

وشعر المرأة وسـاقها ال     : ( النظر ال اإلمام ابن القطان رحمه اهللا في كتابه إحكام        ق . ١
  .(١)) يحّل لألجنبي أن ينظر إليهما إجماعاً

واتَّفقوا على أن شعر الحـرة وجـسمها حاشـا      : " ابن حزم في مراتب اإلجماع     قال .٢
هـي أم   واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعـورة         . عورة: وجهها ويدها 

  . (٢)"ال
جمع جيب، وهو خرق الثـوب الـذي        " على جيوبهن : "قال البقاعي في نظم الدرر     . ٣

يحيط بالعنق، فالمعنى حينئذ يهوين بها إلى ما تحت العنق، ويـسبلنها مـن جميـع      
  . (٣)" الجوانب ويطولنها ستراً للشعر والصدر، وغيرهما مما هنالك

رأيت صفية ابنـة أبـي عبيـد     "صح في موطأ محمد بن الحسن عن نافع أنه قال      . ٤
  . (٤)" وأنا يومئذ صغير: "قال نافع" تتوضأ، وتنزع خمارها، ثم تمسح برأسها

فمسح الرأس لم يحصل إال بنزع الخمار الذي يغطيه، فدل ذلك علـى أن الخمـار                
  . كحقيقة عرفية هو ما غطى الشعر

 الخُفَّـين،  مسح على " أن رسول اهللا صلى عليه وسلم        صح عن بالل رضي اهللا عنه      . ٥
  . ما ستر الشعر: والمعنى" العمامة"، وفي رواية (٥)"والخمار

خمار، لكـن الخمـار   : ستر الشيء، ويقال لما يستر به  : أصل الخَمر : "الراغب قال . ٦
: صار في التعارف اسماً لما تغطّي به المرأة رأسها، وجمعه خُمـر، قـال تعـالى               

                                         
 .٤٣١ أحكام النظر ص )١(
 .٢/٢٤١ المحلى، )٢(
 .١٣/٢٦٠ نظم الدرر )٣(
 ) ٤٠(ح وهو في رواية يحيى برقم ) ٥٣( ح )٤(
 ). ٥٦١ح( رواه ابن ماجه عنه بسند صحيح )٥(



– 

  )١٠٥٠(

"   وخمـرت اإلنـاء    . المرأة وتخمرت واختمرت  " وليضربن بخُمرهن على جيوبهن
  . (١)" غطته

ويضاف إلى هذا كله ما ذكرته من األدلة في المختار في داللة مصطلح الزينة في آخر          
  . البحث

وأشير إلى أن لبس قطعة ثوب تختلف تسميتها العرفية عند العرب حسب طريقة اللـبس       
اً إذا اسـتعملته    إن الخمار قطعة ثوب يستحق أن يسمى خمـار        "وصورة االستعمال فـ    
وقبل هذا االستعمال ال يكون خماراً بل ربما يكون إزاراً، كمـا  . المرأة في تغطية رأسها   

يـرحم اهللا نـساء     : "ثبت في صحيح اإلمام البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت           
أخذن أزرهـن فـشققنها مـن قبـل         } وليضربن بخُمرهن {المهاجرات األول لما نزلت     

فهذه قطعة ثوب استعملتها المرأة في تغطيـة أسـفل بـدنها            . (٢)" اختمرن ف –الحواشي  
فاستحق أن يسمى إزاراً، فلما شقته واختمرت به لم يبق إزاراً ولم يصبح غطاء مطلقـاً                
بل صار خماراً، وإذا صار خماراً فهذا ال يعني أن المرط غطاء مطلق كما ال يعني أن                 

 اهللا عنه أن أمه رضي اهللا عنهـا نزعـت   وفي حديث أنس رضي   . الخمار غطاء مطلق  
خمارها الذي استحق هذه التسمية باستعماله في تغطية رأسها ثم لفت الخبز به، فاستحق              

  . اسماً جديداً هو غطاء الخبز أو لفافته أو نحو ذلك
جاءت بي أمي إلـى  : "وقد ثبت في صحيح اإلمام مسلم عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال       

، (٣)..". عليه وسلم، وقد أزرتني بنصف خمارها، وردتني بنـصفه         رسول اهللا صلى اهللا   
فقد كان خماراً ألم أنس ثم صار بعضه إزاراً ألنس، وبعضه رداء لـه، ولـم يـصبح                  
. خماراً له، وال يمتنع في حال كونه لباساً ألنس رضي اهللا عنه أن نقول إنه خمار أمـه                 

  . (٤)" داء لهيعني أنه كان على رأسها قبل أن تجعله إزاراً ور

 
 

                                         
 .٢٩٨ المفردات )١(
 .٤٧٥٨ البخاري ح )٢(
 .٢٤٨١ البخاري )٣(
 . م٢٠١٦ بتصرف، طبع دار رواسخ، الكويت، ٥١ جدلية الحجاب، للدكتور صهيب محمود السقار، ص )٤(



 

 )١٠٥١(

  .تحرير داللة مصطلح الجلباب، وحكمه: المبحث الثالث
 .مصطلح الجلباب في لسان العرب: المطلب األول

  :قال ابن منظور: أوالً
والِجلْباب القَِميص والِجلْباب ثوب َأوسع من الِخمار دون الرداِء تُغَطِّي به المرَأةُ رْأسها             "

اِسع دون الِملْحفِة تَلْبسه المرَأةُ وقيل هو الِملْحفةُ قالت جنُـوب         وصدرها وقيل هو ثوب و    
  :ُأختُ عمٍرو ذي الكَلْب تَرِثيه

  مشْي العذارى عليهن الجالِبيب... تَمِشي النُّسور إليه وهي الِهيةٌ 
هي تَمِشي ِإليـه مـشْي   معنى قوله وهي الهيةٌ َأن النُّسور آِمنةٌ منه ال تَفْرقُه لكونه ميتاً ف           

  :العذارى وَأول المرثية
 كْذُوبش ميكلُّ امرٍئ بطُواِل الع ...غْلُوبم اماَألي وكُلُّ من غالَب  

وقيل هو ما تُغَطِّي به المرَأةُ الثياب من فَوقُ كالِملْحفِة، وقيل هو الِخمار، وفي حديث ُأم                
  :لْباِبها َأي ِإزارها وقد تجلْبب قال يِصفُ الشَّيبعطيةَ ِلتُلِْبسها صاِحبتُها من ِج

  َأكْره ِجلْباٍب ِلمن تجلْببا... حتى اكْتَسى الرْأس ِقناعاً َأشْهبا 
الِجلْباب : وفي التنزيل العزيز يدِنين علَيِهن من جالِبيِبِهن قال ابن السكيت قالت العامرية           

 مرَأِة مالءتُها التي تَشْتَِمُل بها واحدها ِجلْباب والجماعـة جالِبيـب        الِخمار وقيل ِجلْباب ال   
وقد تَجلْببتْ وَأنشد والعيشُ داٍج كَنَفا ِجلْبابه وقال آخر مجلْبب من سـواِد الليـِل ِجلْبابـا             

 ِجلْباباً وِتجفافاً ابن    وفي حديث علي من َأحبنا َأهَل البيِت فَلْيِعد للفَقْرِ        ... والمصدر الجلْببةُ 
  .اَألعرابي الِجلْباب اِإلزار قال ومعنى قوله فليِعد للفَقْر يريد لفَقِْر اآلِخرة ونحو ذلك

                 بـه ِإزار ـِرداِإلزار لم ي معنى قول ابن اَألعرابي الِجلْباب قال َأبو عبيد قال اَألزهري
يجلُِّل جميع الجسِد وكذلك ِإزار الليـِل وهـو الثَّـوب    الحقِْو ولكنه َأراد ِإزاراً يشْتَمُل به ف     

الساِبغُ الذي يشْتَِمُل به النائم فيغَطِّي جسده كلَّه وقال ابن اَألثير َأي ليزهـد فـي الـدنيا                  
مـرَأةُ  وليصِبر على الفَقْر والِقلَّة والِجلْباب َأيضاً الرداء وقيل هو كالِمقْنَعِة تُغَطِّـي بـه ال    

رْأسها وظهرها وصدرها والجمع جالِبيب كنى به عن الصبر َألنه يستر الفقر كما يستر              
الِجلْباب البدن وقيل ِإنما كَنى بالجلباب عن اشتماله بالفَقْر َأي فلْيلْبس ِإزار الفقِر ويكـون               

نيا وال يتهيُأ الجمع بين حـب       منه على حالة تَعمه وتَشْملُه َألن الِغنى من َأحوال َأهل الد          



– 

  )١٠٥٢(

َأهل الدنيا وحب َأهل البيت والِجلْباب الملْك والِجِلباب مثَّل به سيبويه ولم يفسره َأحد قال               
ني الِجلْبابع(١)" السيرافي وَأظُنه ي.   
  : خالصة ما ذكره ابن منظور

  . وصدرهاثوب أوسع من الخمار دون الراداء تغطي به المرأة رأسها : الجلباب
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

القَميص، وثَوب واِسع للْمرَأِة دون الِملْحفَِة، أو ما تُغَطِّـي          : والِجلْباب، كَِسرداٍب وِسِنمارٍ  "
فَِة، أو هو الِخمارقُ كالِملْحها من فَو(٢)" به ِثياب.   

  :الفيروزآباديخالصة ما ذكره 
ما تغطـي بـه صـيابها مـن فـوقُ           "أو  " ة دون الملحفة  ثوب واسع للمرأ  : "الجلباب

  . ، وذكر غير ذلك بصيغة التضعيف والتمريض"الخمار"، أو "كالملحفة
  .مصطلح الجلباب في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

اِتـك  يا َأيها النَِّبي قُْل ألزواِجـك وبنَ      {: القول في تأويل قوله تعالى    : "قال الطبري : أوالً
وِنساِء الْمْؤِمِنين يدِنين علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين وكَان اللَّه غَفُـورا                

  ).٣(رِحيما 
يا أيها النبـي قـل ألزواجـك        : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم        

ال يتشبهن باإلماء في لباسهن إذا هـن خـرجن مـن بيـوتهن          : لمؤمنينوبناتك ونساء ا  
ولكن ليدنين عليهن من جالبيبهن؛ لئال يعـرض        . لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن   

 .لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول
هو أن  : ثم اختلف أهل التأويل في صفة اإلدناء الذي أمرهن اهللا به فقال بعضهم            

 .وههن ورءوسهن فال يبدين منهن إال عينا واحدةيغطين وج

                                         
+ محمد أحمد حسب اهللا + لي الكبير عبد اهللا ع: ابن منظور، المحقق: المؤلف، ٦٥٠ ص ١ لسان العرب، ج)١(

  .القاهرة: دار المعارف، البلد: هاشم محمد الشاذلي، دار النشر
: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : ، المؤلف٦٩ص١القاموس المحيط ج )٢(

: قسوسي، الناشرمحمد نعيم العر: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقيق)هـ٨١٧
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 . ٥٩سورة األحزاب، آية   )٣(



 

 )١٠٥٣(

 :ذكر من قال ذلك* 
ثنا َأبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عبـاس، قولـه            : حدثني علي، قال  

)           الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع ِنيندي ْؤِمِنيناِء الْمِنسو نَاِتكبو اِجكوقُْل ألز ا النَِّبيها َأيأمـر اهللا   ) ي
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسـهن            

 .بالجالبيب ويبدين عينا واحدة
ياَأيها (حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله                

      دي ْؤِمِنيناِء الْمِنسو نَاِتكبو اِجكوقُْل ألز النَِّبي   الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع فلبسها عندنا ابن   ) ِنين
ولبسها عندي عبيدة قال ابـن عـون بردائـه    : ولبسها عندنا محمد قال محمد : عون قال 

فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فـوق حتـى       
 .جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب

سـألت عبيـدة    : ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال        حدثني يعقوب قال    
فقـال  : قـال ) قُْل ألزواِجك وبنَاِتك وِنساِء الْمْؤِمِنين يدِنين علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن(عن قوله  

 .بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه
  .ن على جباههنبل أمرن أن يشددن جالبيبه: وقال آخرون

 :ذكر من قال ذلك* 
ثني َأبي عن أبيه عن ابـن       : حدثني محمد بن سعد قال ثني َأبي قال ثني عمي قال          

يا َأيها النَِّبي قُْل ألزواِجك وبنَاِتك وِنساِء الْمـْؤِمِنين يـدِنين علَـيِهن ِمـن               (عباس، قوله   
  الِبيِبِهنكَ(إلى قوله   ... ) جا   وِحيما رغَفُور اللَّه كانت الحرة تلبس لباس األمـة      : قال) ان

أن تقنع وتـشد  : وإدناء الجلباب. فأمر اهللا نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جالبيبهن  
 .على جبينها

يا َأيها النَِّبي قُـْل ألزواِجـك       (حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله            
ذَِلك َأدنَـى   (أخذ اهللا عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب          ) ك وِنساِء الْمْؤِمِنين  وبنَاِت

   ْؤذَينفَال ي فْنرعي وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها باإليذاء، فنهى اهللا الحرائـر           ) َأن
 .أن يتشبهن باإلماء

سى، وحـدثني الحـارث،   ثنا عي: ثنا َأبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال  
يـدِنين  (ثنا ورقاء جميعا، عن ابن َأبي نجيح، عن مجاهـد قولـه     : ثنا الحسن، قال  : قال



– 

  )١٠٥٤(

  الِبيِبِهنج ِمن لَيِهنيتجلببن فيعلم أنهن حرائر فال يعرض لهن فاسق بأذى مـن قـول         ) ع
 .وال ريبة

ح، قال قدم النبي    حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن َأبي صال            
صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صلَّى اهللا علَيـِه وسـلَّم                 

وكان رجال يجلسون علـى الطريـق       . وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن      
وِنساِء الْمْؤِمِنين يدِنين علَيِهن ِمـن      يا َأيها النَِّبي قُْل ألزواِجك وبنَاِتك       (فأنزل اهللا   . للغزل

الِبيِبِهنيقنعن بالجلباب حتى تعرف األمة من الحرة) ج. 
إدنـاؤهن جالبيـبهن إذا   : يقول تعالى ذكره) ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين    (وقوله  

أنهن لسن بإماء فيتنكبوا    أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا           
لما سلف منهن من تركهن     ) وكَان اللَّه غَفُورا  (عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة        

بهن أن يعـاقبهن بعـد تـوبتهن بإدنـاء الجالبيـب            ) رِحيما(إدناءهن الجالبيب عليهن    
 ). ١("عليهن

  : خالصة ما ذكره الطبري
نوع من أنواع الثياب واسع سـابغ يمكـن أن   يفْهم من كالم الطبري أن الجلباب هو        

  . تغطي به المرأة شعرها ووجهها وجسدها كله
  : ثم ذكر صفة اإلدناء وأنه على رأيين

  . إدناء الجلباب يكون بتغطية الوجه وشعر الرأس وال تبدي المرأة إال عيناً واحدةً . ١
 . إدناء الجلباب يكون بشده على جبهة المرأة . ٢

لَما كَانَتْ عادةُ الْعرِبيـاِت التَّبـذَُّل، وكُـن يكْـِشفْن           : الثانية: "يقال القرطب : ثانياً  
وجوههن كَما يفْعُل الِْإماء، وكَان ذَِلك داِعيةً ِإلَى نَظَِر الرجاِل ِإلَـيِهن، وتَـشَعِب الِْفكْـرِة     

ه علَيِه وسلَّم َأن يْأمرهن ِبِإرخَاِء الْجالِبيـِب علَـيِهن ِإذَا           ِفيِهن، َأمر اللَّه رسولَه صلَّى اللَّ     
     ،اِئِجِهـنوِإلَى ح وجالْخُر ندتُتَّخَذَ الْكُنُفُ       -َأر َل َأناِء قَبرحِفي الص نزرتَبي كُنو-  قَعفَي 

تُعرفُ الْحراِئر ِبِستِْرِهن، فَيكُفُّ عن معارضتهن مـن كـان          الْفَرقُ بينَهن وبين الِْإماِء، فَ    
وكَانَِت الْمرَأةُ ِمن ِنساِء الْمْؤِمِنين قَبَل نُزوِل هِذِه الْآيـِة تَتَبـرز ِللْحاجـِة              . عزبا َأو شَابا  

                                         
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف  )١(

 -هـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر: لمحقق، ا)هـ٣١٠: المتوفى(
 .م٢٠٠٠



 

 )١٠٥٥(

 فَتَِصيح ِبِه فَيذْهب، فَشَكَوا ذَِلك ِإلَـى النَِّبـي          يظُن َأنَّها َأمةٌ،  . فَيتَعرض لَها بعض الْفُجارِ   
ِب ذَِلكبةُ ِبسلَِت الْآينَزو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهقال معناه الحسن وغيره. ص .  

. ِمن الِْخمارِ الْجلَاِبيب جمع ِجلْباٍب، وهو ثَوب َأكْبر       ) ِمن جلَاِبيِبِهن : (قوله تعالى  -الثالثة
       اءدالر وٍد َأنَّهعسِن ماباٍس وبِن عِن ابع ِويرِقيلَ . و قَدو : الِْقنَاع ِإنَّه .   َأنَّـه ِحيحالصو

 يا رسـوَل اللَّـهِ  : قُلْتُ: وِفي صِحيِح مسِلٍم عن ُأم عِطيةَ. الثَّوب الَِّذي يستُر جِميع الْبدنِ  
واخْتَلَـفَ النَّـاس   : الراِبعةُ). ِلتُلِْبسها ُأخْتُها ِمن ِجلْباِبها   : (ِإحدانَا لَا يكُون لَها ِجلْباب؟ قَالَ     

هر ذَِلك َأن تَلِْويه الْمرَأةُ حتَّى لَا يظْ      : ، فَقَاَل ابن عباٍس وعِبيدةُ السلْماِني     ِفي صورِة ِإرخَاِئهِ  
ذَِلك َأن تَلِْويه فَوقَ الْجِبـيِن  : وقَاَل ابن عباٍس َأيضا وقَتَادةُ. ِمنْها ِإلَّا عين واِحدةٌ تُبِصر ِبها 

             الْو ظَـمعمو ردالص تُرسي ا لَِكنَّهنَاهيتْ عرظَه ِإنلَى الَْأنِْف، وع ِطفُهتَع ثُم ،هتَشُدـهِ وج .
نسقَاَل الْحا: وِههجفَ و١("تُغَطِّي ِنص( .  

  : خالصة ما ذكره القرطبي
ذكر القرطبي عدة آراء في معنى الجلباب فمنها أنه ثوب أكبر من الخمـار أو الـرداء أو                  
القناع، واختار القرطبي في معنى الجلباب المراد في اآلية أنه الثوب الذي يـستر جميـع                

  .البدن
  : فة إدنائه على عدة أقوالثم ذكر ص

  . إدناء الجلباب يكون بتغطية جميع بدن المرأة فال تبدي إال عينا واحدة . ١
إدناء الجلباب بأن تلوي المرأة جلبابها فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على األنـف               . ٢

 . وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه
 . ة ونصف وجههاإدناء الجلباب يكون بتغطية جميع بدن المرأ . ٣

  : قال ابن كثير: ثالثاً
يا َأيها النَِّبي قُْل ألزواِجك وبنَاِتك وِنساِء الْمـْؤِمِنين يـدِنين علَـيِهن ِمـن               {: قال تعالى "

 لَـِئن لَـم ينْتَـِه       )٥٩(جالِبيِبِهن ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين وكَان اللَّه غَفُـورا رِحيمـا              
الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض والْمرِجفُون ِفي الْمِدينَِة لَنُغِْرينَّك ِبِهم ثُم لَا يجاِورونَك ِفيهـا           

                                         
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري : الجامع ألحكام القرآن، تفسير القرطبي، المؤلف )١(

دار الكتب : فيش، الناشرأحمد البردوني وإبراهيم أط: ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 
   ). مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠:  م، عدد األجزاء١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–المصرية 



– 

  )١٠٥٦(

اللَِّه ِفي الَِّذين خَلَوا ِمن قَبـُل      سنَّةَ  ) ٦١(ملْعوِنين َأينَما ثُِقفُوا ُأِخذُوا وقُتِّلُوا تَقِْتيال       ) ٦٠(ِإال قَِليال   
  .} ) ٦٢(ولَن تَِجد ِلسنَِّة اللَِّه تَبِديال 

يقُوُل تَعالَى آِمرا رسولَه، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تَسِليما، َأن يْأمر النِّساء الْمْؤِمنَـاِت              
ِبَأن يدِنين علَيِهن ِمن جلَاِبيِبِهن، ِليتَميزن عـن ِسـماِت   -ِهن خَاصةً َأزواجه وبنَاِتِه ِلشَرفِ -

قَالَـه ابـن مـسعوٍد،      . الرداء فَوقَ الِْخمارِ  : والِْجلْباب هو . ِنساِء الْجاِهِليِة وِسماِت الِْإماءِ   
ي، وسِعيد بـن جبيـٍر، وِإبـراِهيم النَّخَِعـي، وعطَـاء         وعبيدةُ، وقَتَادةُ، والْحسن الْبصرِ   

  .وهو ِبمنِْزلَِة الِْإزاِر الْيوم. الْخُراساِني، وغَير واِحٍد
ِريهوالْج قَالَه :ابا: الِْجلْبِثي قَِتيلًا لَهٍل تَرذَيه َأةٌ ِمنرفَةُ، قَالَِت امالِْملْح:  

  .مشْي العذَارى علَيِهن الجالبيب... تَمشي النُّسور ِإلَيِه وهي الهيةٌ 
َأمر اللَّه ِنساء الْمْؤِمِنين إذا خرجن من       : عِن ابِن عباسٍ   قَاَل عِلي بن َأِبي طَلْحةَ،      

ِسِهن ِبالْجلَاِبيِب، ويبـِدين عينًـا      بيوتهن في حاجٍة َأن يغَطِّين وجوههن ِمن فَوِق رُؤو        
  .واِحدةً

   ِن ِسيِرينِد بمحقَاَل مالَى      : وِل اللَِّه تَعقَو نع اِنيلْمبيدةَ السَألْتُ عس :}   ِهنلَـيع ِنيندي
الِبيِبِهنج ى}ِمنرسالْي نَهيع زرَأبو هْأسرو ههجفَغَطَّى و ،.  

  )١( ".تُغَطِّي ثُغْرة نَحِرها ِبِجلْباِبها تُدِنيِه علَيها: وقَاَل ِعكِْرمةُ
  : خالصة ما ذكره ابن كثير 

ذكر ابن كثير أن الجلباب هو الرداء فوق الخمار، واختاره بعد أن نسبه إلـى كثيـر مـن            
  .الصحابة والتابعين

  : ثم ذكر قولين في كيفية إدنائه
ب يكون بتغطية الوجه من فوق رأس المرأة وال تبـدي إال عينـا     إدناء الجلبا  . ١

 .واحدة
 . إدناء الجلباب بتغطية ثُغْرة نحر المرأة بجلبابها، وتدنيه عليها . ٢

                                         
: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : تفسير القرآن العظيم، المؤلف )١(

 -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: شرسامي بن محمد سالمة، النا: ، المحقق)هـ٧٧٤
  .٨:  م، عدد األجزاء١٩٩٩



 

 )١٠٥٧(

  : قال ابن عطية: رابعاً
ِهن ِمـن   يا َأيها النَِّبي قُْل ِلَأزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمْؤِمِنين يدِنين علَـي          {: قال تعالى "

  )١(}جالِبيِبِهن ذِلك َأدنى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين وكان اللَّه غَفُوراً رِحيماً
لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما يفعـل      
 اإلماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فـيهن، أمـر اهللا تعـالى      
رسوله عليه السالم بأمرهن بإدناء الجالبيب، ليقع سترهن ويبين الفرق بـين الحرائـر              
واإلماء، فيعرف الحرائر بسترهن فكيف عن معارضتهن من كان عزبا أو شـابا وروي           
أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن،            

، وروي عن ابـن عبـاس       ثوب أكبر من الخمار   » بالجلبا«وفنزلت اآلية بسبب ذلك،     
 فقال ابـن عبـاس وعبيـدة        واختلف الناس في صورة إدنائه،    وابن مسعود أنه الرداء     

السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى ال يظهر منها إال عين واحدة تبصر بها، وقال ابـن                 
ف وإن ظهرت   عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على األن            

ذِلك َأدنى َأن يعـرفْن أي علـى        : عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه، وقوله تعالى       
الجملة بالفرق حتى ال يختلطن باإلماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة               
لرتبة الحرية، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، وكـان عمـر إذا رأى          

د تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي الحرائر، وباقي اآلية ترجية ولطف وحـظ              أمة ق 
على التوبة وتطميع في رحمة اهللا تعالى، وفيها تأنيس للنساء في ترك الجالبيب قبل هذا               

  ). ٢("األمر المشروع
  : خالصة ما ذكره ابن عطية

  . الرداءيميل ابن عطية إلى أن الجلباب ثوب أكبر من الخمار، وروي أنه   
  : ثم ذكر صفة إدنائه على قولين

  . إدناء الجلباب أن تلويه المرأة حتى ال يظهر منها إال عين واحدة . ١

                                         
  .٥٩آية : سورة األحزاب  )١(
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف )٢(

دار الكتب : بد السالم عبد الشافي محمد، الناشرع: ، المحقق)هـ٥٤٢: المتوفى(عطية األندلسي المحاربي 
   هـ١٤٢٢ - األولى :  بيروت، الطبعة–العلمية 



– 

  )١٠٥٨(

إدناء الجلباب أن تلويه المرأة فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على األنف وإن              . ٢
 . ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه

  :  عبد السالمفي اختصار تفسير الماوردي للعز بن: خامساً
يا َأيها النَِّبي قُْل ِلَأزواِجك وبنَاِتك وِنساِء الْمـْؤِمِنين يـدِنين علَـيِهن ِمـن               {: قال تعالى "

: بالجلبـا } جالِبيـِبِهن {} جلَابِيِبِهن ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَلَا يْؤذَين وكَان اللَّه غَفُورا رِحيمـا           
الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيـه         
فوق خمارها حتى ال ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجههـا حتـى ال تظهـر إال عينهـا        

كانت اَألمـةَ ِإذا    : قال قتادة . من اإلماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة      } يعرفْن {اليسرى
١(" الحرائر أن يتشبهن بهن-  تعالى - ت تناولها المنافقون باألذى فنهى اهللا مر(.  

  : خالصة ما ذكره الماوردي
  . ذكر الماوردي أن الجلباب هو الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها

  : ثم ذكر صفة إدنائه في صورتين
فوق خمارها حتـى ال تـرى       إدناء الجلباب بأن تشد به المرأة رأسها وتلقيه          . ١

  . ثغرة نحرها
 . إدناء الجلباب بأن تغطي به المرأة وجهها حتى ال تظهر إال عينها اليسرى . ٢
  : قال األلوسي: سادساً
الذي يستر من فوق    : والجالبيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس         "

لبسه المرأة فوق   كل ثوب ت  : الملحفة، وقيل : المقنعة، وقيل : إلى أسفل، وقال ابن جبير    
  :، وأنشدواكل ما تتستر به من كساء أو غيره: ثيابها، وقيل

هو ثوب أوسع من الخمـار ودون الـرداء،         : تجلببت من سواد الليل جلبابا، وقيل     
واإلدناء التقريب؛ يقال أدناني أي قربني، وضمن معنى اإلرخاء أو السدل ولـذا عـدي               

اإلشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معـه  بعلى على ما يظهر لي، ولعل نكتة التضمين      
  .رؤية الطريق إذا مشين فتأمل

                                         
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن : ، المؤلف)وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن  )١(

الدكتور عبد : ، المحقق)هـ٦٦٠: المتوفى(أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
م، عدد ١٩٩٦/ هـ١٤١٦األولى، :  بيروت، الطبعة–دار ابن حزم : اهللا بن إبراهيم الوهبي، الناشر

  .٣: األجزاء



 

 )١٠٥٩(

: أي يتقنعن بمالحفهن منضمة عليهن ثم قـال       : ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال      
أراد باالنضمام معنى اإلدناء، وفي الكشاف معنى يدِنين علَيِهن يرخين عليهن؛ يقـال إذا            

  .ثوبك على وجهكزل الثوب عن وجه المرأة أدني 
وعندي أن كـل ذلـك بيـان لحاصـل          وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن،        

علـى رؤوسـهن أو     : ، وقيل المعنى، والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن       
  .على وجوههن ألن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه

ذر وغيرهما عن محمـد   فأخرج ابن جرير وابن المنواختلف في كيفية هذا التستر  
فرفـع  " يدِنين علَيِهن ِمن جلَاِبيِبِهن   "سألت عبيدة السلماني عن هذه اآلية       : بن سيرين قال  

ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخـرج              
 والـشق  تغطي إحدى عينيها وجبهتها: عينه اليسرى من شق وجهه األيسر، وقال السدي    

تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثـم تعطفـه         : اآلخر إال العين، وقال ابن عباس وقتادة      
على األنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه، وفي رواية أخرى عن              
الحبر رواها ابن جرير، وابن أبي حاتم وابن مردويه تغطي وجهها من فـوق رأسـها                

  .)١("بالجلباب وتبدي عينا واحدة
  : خالصة ما ذكره األلوسي

  : ذكر األلوسي عدة أقوال في معنى الجلباب على النحو التالي
  . هو الثوب الذي يستر المرأة من فوق إلى أسفل، وإليه ميل األلوسي . ١
 . المقنعة . ٢
 . الملحفة . ٣
 . كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها . ٤
 . كل ما تتستر به المرأة من كساء أو غيره . ٥
 . مار ودون الرداءثوب أوسع من الخ . ٦

 : ثم ذكر صفة اإلدناء وأجملها في قولين
  . إدناء الجلباب هو أن تلويه المرأة حتى ال يظهر منها إال عين واحدة . ١

                                         
شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف )١(

 بيروت، –دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: لمحقق، ا)هـ١٢٧٠: المتوفى(األلوسي 
  ).  ومجلد فهارس١٥ (١٦:  هـ، عدد األجزاء١٤١٥األولى، : الطبعة



– 

  )١٠٦٠(

إدناء الجلباب هو أن تلويه المرأة فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على األنـف               . ٢
 . وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه

  : بن عاشورقال الطاهر : سابعاً
"لَاِبيبالْجالِْقنَـاِع،            : واِر والِْخم ِمن رَأكْباِء ودالر ِمن غَرَأص بثَو وهاٍب وِجلْب عمج

تَضعه الْمرَأةُ علَى رْأِسها فَيتَدلَّى جاِنباه علَى ِعذَاريها وينْسِدُل سـائره علـى كتفهـا               
سا، تَلْبِرهظَهفَِروالسوِج والْخُر ِعنْد ه" .  

والْمقْـصود  . وهيَئاتُ ِلبِس الْجلَاِبيِب مخْتَِلفَةٌ ِباخِْتلَاِف َأحواِل النِّساِء تُبينُها الْعاداتُ      
  .ذِلك َأدنى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين: هو ما دلَّ علَيِه قَولُه تَعالَى

التَّقِْريب، وهو ِكنَايةٌ عِن اللِّبِس والْوضِع، َأي يضعن علَـيِهن جلَـاِبيبهن،            : اءوالِْإدنَ
قَاَل ِبشَّار:  

  وُأخْرى تُدِني جلَاِبيب سودا... لَيلَةٌ تَلْبس الْبياض ِمن الشَّهِر 
  . هنَا اللِّبسفَالِْإدنَاء) تَلْبس) (تُدِني(فَقَابَل ِب 

            لَاِبيـبالْج نسلْبلَا ي اءاِئِر فَكَانَِت الِْإمراِر الْحِشع اِب ِمنالِْجلْب سِلب كَانكَانَـِت  . وو
يـِل  الْحراِئر يلْبسن الْجلَاِبيب ِعنْد الْخُروِج ِإلَى الزياراِت ونَحِوها فَكُن لَا يلْبسنَها ِفـي اللَّ             

وِعنْد الْخُروِج ِإلَى الْمنَاِصِع، وما كُن يخْرجن ِإلَيها ِإلَّا لَيلًا فَُأِمرن ِبلَبِس الْجلَاِبيِب ِفي كـل    
ـ               تَعي َأو اءِإم نهبسحاِر يعالد ابشَب ِهنِإلَي ضرتَعفَلَا ي اِئررح نفَ َأنَّهرعوج ِليخُر ضر

            الَّـِذين نببسا يمبرو ذَِلك ِمن نتََأذَّيفَي ناِل الَِّتي تُخِْجلُهِبالَْأقْو ِتخْفَافًا ِبِهناس نَاِفقُونالْم ِهنِإلَي
  .فَهذَا ِمن سد الذَِّريعِة. يْؤذُونَهن فَيحصُل َأذًى ِمن الْجاِنبيِن

 ذِلك ِإلَى الِْإدنَاِء الْمفْهوِم ِمن يـدِنين، َأي ذَِلـك اللِّبـاس أقـرب ِإلَـى                 والِْإشَارةُ بِ 
َأن يعرفُ َأنَّهـن حراِئـر ِبـِشعاِر الْحراِئـِر فَيتَجنَّـب الرجـاُل ِإيـذَاءهن فَيـسلَموا                  

نلَمتَسةَ ِخلَ      . وـدالْخَطَّاِب م نب رمع كَانلَـا              و التَّقَنُّـِع كَـي ِمـن ـاءالِْإم نَـعمافَِتـِه ي
يلْتَِبسن ِبالْحراِئِر ويضِرب من تَتَقَنَّع ِمنْهن ِبالـدرِة ثُـم زاَل ذَِلـك بعـده، فَـذَِلك قَـوُل          

  :كُثَيٍر
  ا يقْرْأن ِبالسوِرسود الْمحاِجِر لَ... هن الْحراِئر لَا رباتَ َأخِْمرٍة 



 

 )١٠٦١(

وكان اللَّه غَفُوراً رِحيماً صفْح عما سبقَ ِمن َأذَى الْحراِئِر قَبَل تَنِْبيِه            : والتَّذِْييُل ِبقَوِلهِ 
  .)١("النَّاِس ِإلَى هذَا الَْأدِب الِْإسلَاِمي، والتذييل يقْتَِضي انِْتهاء الْغَرض

  : د الطاهر بن عاشورخالصة ما ذكره محم
ذكر ابن عاشور أن معنى الجلباب هو ثوب أصغر من الرداء، وأكبـر مـن الخمـار                 
والقناع تضعه المرأة على رأسها فيتدلَّى جانباه على عذاريها، وينسدل سائره علـى             

  . كتفها وظهرها، تلبسه عند الخروج والسفر
  . لنساء تُبينُها العاداتثم ذكر أن صفة اإلدناء وهيئته مختلفة باختالف أحوال ا

  : قال ابن األثير: ثامناً
"       نْهع اللَّه ِضير ِليِديِث عِفي حابـاً   «وللفَقْر ِجلْب ِعدِت فَلْييَل الْبنَا أهبأح نم «  هـدزلي َأي

  .وِقيَل الِملْحفَة. اءاإلزار والرد: والجلْباب. ِفي الدنْيا، ولْيصِبر علَى الفَقْر والقلَّة
وِقيَل هو كالِمقْنَعة تُغَطّي ِبِه الْمرَأةُ رْأسها وظَهرها وصدرها، وجمعه جلَاِبيب، كَنَّى ِبـِه              

وِقيَل ِإنَّما كَنَّـى بالِجلْبـاب عـِن        . عِن الصبر، ِلَأنَّه يستر الفَقْر كَما يستر الِجلْباب البدن        
ويكُون ِمنْه علَى حالٍة تَعمه وتَشْملُه؛ ِلـَأن الغنَـى    . َأي فَلْيلْبس ِإزار الفَقْر   : ِتماِلِه بالفَقْر اشْ

  .ِمن َأحواِل َأهِل الدنْيا، ولَا يتهيأ الْجمع بين حب الدنْيا وحب َأهِل الْبيِت
   ِطيع ِديثُ ُأمح ِمنْهابها   «ةَ  وِجلْب ِلتُلِْبسها صاِحبتُها ِمن «      ِذكْـر رتَكَـر قَـدإزاِرهـا، و َأي
  . (٢)" الِجلباب ِفي الْحِديِث

  : خالصة ما ذكره ابن األثير
  . ، وذكر غير ذلك بصيغة التضعيف والتمريض"اإلزار والرداء: "الجلباب

                                         
محمد الطاهر بن محمد : ، المؤلف »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  )١(

:  تونس، سنة النشر–الدار التونسية للنشر : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى ( عاشور التونسي بن محمد الطاهر بن
  .  هـ١٩٨٤

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن : ، المؤلف٢٨٣ ص١النهاية في غريب الحديث واألثر، ج )٢(
 -المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

  .  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 



– 

  )١٠٦٢(

  : قال العزيري: تاسعاً
  .(١)" لْبابواِحدها ِج. مالحف: جالبيب"

  : خالصة ما ذكره ابن العزيري
  ".الملحفة: "الجلباب

  .مصطلح الجلباب في شروح السنة وغريبها: المطلب الثالث
  : قال ابن حجر: أوالً

 َأِو الِْجلْباِب وهو ِبكَسِر الِْجيِم وسكُوِن اللَّاِم وِبموحدتَيِن بينَهما َأِلفٌ ِقيَل هو الْمقَنَّعـةُ            "
الِْخمار َأو َأعرض ِمنْه وِقيَل الثَّوب الْواِسع يكُون دون الرداِء وِقيَل الِْإزار وِقيَل الِْملْحفَـةُ          

ِقيَل الْقَِميصةُ ولَاءِقيَل الْم٢("و .(  

  : خالصة ما ذكره ابن حجر
  : ف والتمريض، وهيذكر ابن حجر عدة معاٍن للجلباب وقد أوردها بصيغة التضعي

  .المقنعة . ١
 . الخمار أو أعرض منه . ٢
 . الثوب الواسع يكون دون الرداء . ٣
 . اإلزار . ٤
 . الملحلفة . ٥
 . المالءة . ٦
 . القميص . ٧
، وهو خمار واسع كالملحفة تغطي ِبِه الْمرَأة رأسـها          )ِجلْباب: (قَولها: "قال العيني : ثانياً

) : الْمحكـم (وِفـي   . ها، ولم يدغم ِلَأنَّه ملْحـق     وتجلببت الْمرَأة وجلببها غَير   . وصدرها
ما يغطي ِبـِه    : وقيل. هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه الْمرَأة      : الجلباب الْقَِميص، وقيل  

                                         
محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر العزيري : ، المؤلف١٧٦غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ص )١(

األولى، :  سوريا، الطبعة–ار قتيبة د: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشر: ، المحقق)هـ٣٣٠: المتوفى(
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : ، المؤلف٤٢٤ص١فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )٢(
محمد فؤاد عبد الباقي، قام : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الشافعي، الناشر

  .محب الدين الخطيب: لى طبعهبإخراجه وصححه وأشرف ع



 

 )١٠٦٣(

الجلبـاب الملحفـة،    ): الـصحاح (وِفـي   . هو الْخمار : وقيل. الثِّياب من فَوق كالملحفة   
. الجلبـاب الْـِإزار   ): الغريبين(وِفي  . غَم ِلَأنَّها ملْحقَة بدحرجة   الجلببة، ولم تُد  : والمصدر

هو أقصر من الْخمار وأعرض، وِهـي       : وقَاَل ِعياض . هو المالة الَِّتي تشْتَمل بها    : وقيل
: َأي) لتلبـسها : (قَولـه . دون الرداء تغطي ِبِه الْمرَأة ظهرها وصـدرها       : وقيل. المقنعة

تشركها معها ِفي لبس الثَّـوب الَّـِذي        : وقيل. ها من ِثيابها ما لَا تحتَاج المعيرة ِإلَيهِ       تعير
علَيها، وهذَا مبِني على َأن يكون الثَّوب واِسعا حتَّى يسع ِفيِه اثْنَان، وِفيه نظر، على مـا               

ليخـرجن ولَـو   : هذَا مبالغَة معنَاه:  وقيل.يِجيء ِفي باب ِإذا لم يكن لَها ِجلْباب ِفي الِْعيد       
   .)١("كَانَت ِثنْتَاِن ِفي ثوب

  : خالصة ما ذكره العيني
  : ذكر العيني عدة معاٍن للجلباب على النحو التالي

هو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها، وإليه ميل العيني             . ١
  . كما يبدو

 . هو القميص . ٢
 . ملحفة تلبسه المرأةثوب واسع دون ال . ٣
 . الشيء الذي يغطَّى به الثياب من فوق كالملحقة . ٤
 . هو الخمار . ٥
 . هو الملحفة . ٦
 . هو اإلذار . ٧
 . هو المالءة التي تشتمل بها . ٨
 .هو أقصر من الخمار وأعرض، وهو المقنعة . ٩
 . ثوب دون الرادء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها . ١٠
ها ِجلْباب قَاَل النَّضر بن شُميٍل هـو ثَـوب َأقْـصر        لَا يكُون لَ  : قوله: "قال النووي : ثالثاً

وِقيَل هو ثَـوب واِسـع دون       وَأعرض ِمن الِْخماِر وِهي الِْمقْنَعةُ تُغَطِّي ِبِه الْمرَأةُ رْأسها          

                                         
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن : ، المؤلف٣٠٤- ٣٠٣ص٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج )١(

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 



– 

  )١٠٦٤(

    لَاءكَالْم وِقيَل ها وهرظَها وهرداِء تُغَطِّي ِبِه صدِقيـَل    الرو ارالْـِإز ـوِقيَل هفَِة والِْملْحِة و
ار(١)" الِْخم.  

  : خالصة ما ذكره النووي
ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وذكر أقـواالً أخـرى بـصيغة التـضعيف            : الجلباب

  . والتمريض
  : قال ابن رجب الحنبلي: رابعاً

امرنـا أن  :  عطيـة، قالـت  ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم: ثنا موسى بن إسماعيل   "
نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المـسلمين ودعـوتهم، ويعتـزل       

لتلبـسها  : ((يا رسول اهللا، إحدانا ليس لها جلبـاب؟ قَـالَ   : قالت امرأة . الحيض عن المصلى  
ء، هو الـردا  : قال ابن مسعود ومجاهد وغيروهما    )): الجلباب((و)) ... صاحبتها من جلبابها  

أنه للمرآة كالرداء للرجل، يستر أعالها، إال أنه يقنعها فوق رأسها، كما يـضع              : ومعنى ذلك 
  .الرجل رداءه على منكبيه

} يـدِنين علَـيِهن ِمـن جالِبيـِبِهن       {: - عز وجـل     -وقد فسر عبيدة السلماني قول اهللا       
 وهذا كان بعـد نـزول       بأنها تدنيه من فوق رأسها، فال تظهر إال عينها،        ] ٥٩:األحزاب[

الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرآة وجهها وكفاهـا،              
وال يبِدين ِزينَـتَهن ِإالَّ مـا   {: - عز وجل -وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله       

  ] .٣١:النور[} ظَهر ِمنْها
ختصا بالحرائر دون اإلمـاء، ولهـذا    ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان األمر بذلك م        

حتى تعرف الحرة   : ، يعني ] ٥٩:األحزاب[} ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَال يْؤذَين     {: قال تعالى 
لها الفساق، فصارت المرآة الحرة ال تخرج بين الناس إال بالجلباب، فلهـذا              فال يتعرض 
:  أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيـل لـه          لما - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -سئل النبي   

 يعنـي تعيرهـا     -)) لتلبسها صاحبتها من جلبابهـا    : ((المرآة منا ليس لها جلباب؟ فقال     
  .جلبابا تخرج فيه

نظر؟ فإن  )) اللباس في الصالة  : باب((وإذا علم هذا المعنى، ففي إدخال هذا الحديث في          
أن األمـر بـالخروج     : للصالة، ويدل عليه  الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ ال         

                                         
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف،١٨٠ص٦شرح النووي على صحيح مسلم ج )١(

 .١٣٩٢ الثانية، :، الطبعة بيروت– دار إحياء التراث العربي :، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(



 

 )١٠٦٥(

دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلـم أن األمـر بإعـارة                
الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من باب اخذ الزينة للصالة؛ فـإن المـرآة                

ـ             شة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خالف، وإنما تؤمر بالخمار، كما روي عـن عائ
يقبـل اهللا صـالة حـائض بغيـر     ال : ((، أنه قـال - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -عن النبي   

  .))خمار
  .خرجه اإلمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه

وفي إسناده اختالف، وقد روي موقوفا على عائشة ومرسال؛ ولذلك لم يخرجه البخاري             
  )) .صحيحيهما(( حبان في ومسلم؛ وخرجه ابن خزيمة، وابن

  )) .ال يقبل اهللا صالة امرأة قد حاضت إال بخمار: ((وفي رواية لها
العمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء مـن            : وقال الترمذي 

  .(١)" شعرها مكشوف ال تجوز صالتها
  : خالصة ما ذكره ابن رجب الحنبلي

مرأة، ويقنعها فوق رأسها كما يضع الرجل رداءه علـى  الرداء يستر أعلى ال  : الجلباب
  . أن تستر وجهها وكفيها: منكبيه، وصفة اإلدناء

  : قال المباركفوري: خامساً
)"ندشْهيو (   نرضحي َأي)    ابا ِجلْبلَه كُني لَم ِإن (     ابالِْجلْب ِريزِر الِْجيِم قَاَل الْجِبكَس

 دالرو ارـا      الِْإزهرظَها وـهْأسَأةُ رـرِة تُغَطِّـي ِبـِه الْمكَالِْمقْنَع وِقيَل هفَةُ وِقيَل الِْملْحو اء
  .وصدرها جمعه جلَاِبيب انْتَهى

الِْجلْباب كَِسرداٍب وِسِنماٍر الْقَِميص وثَوب واِسـع ِللْمـرَأِة دون          : وقَاَل ِفي الْقَاموسِ  
  . )٢("لِْملْحفَِة َأو ما يغطي ِبِه ِثيابها ِمن فَوقُ كَالِْملْحفَِة َأو هو الِْخمار انْتَهىا

                                         
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن : ، المؤلف٣٤٨- ٣٤٧- ٣٤٦- ٣٤٥، ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج )١(

 -مكتبة الغرباء األثرية : ، الناشر)هـ٧٩٥: المتوفى(دي، ثم الدمشقي، الحنبلي رجب بن الحسن، السالمي، البغدا
ـ ١٤١٧ األولى، : القاهرة، الطبعة–مكتب تحقيق دار الحرمين : ، الحقوق.المدينة النبوية   . م١٩٩٦ -  ه

م أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحي: ، المؤلف٧٥ص٣تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ج )٢(
 .١٠:  بيروت، عدد األجزاء–دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 



– 

  )١٠٦٦(

  :خالصة ما ذكره المباركفوري
  : ذكر المباركفوري عدة معاٍن للجلباب وهي

  . اإلزار والرداء، وإليه ميل المباركفوري كما يبدو لي . ١
 . الملحفة . ٢
 . لمرأة رأسها وظهرها وصدرهاهو المقنعة تغطي به ا . ٣
 . هو القميص . ٤
 . ثوب واسع للمرأة دون الملحفة . ٥
 . شيء يغَطَّى به ثيابها من فوق كالملحفة . ٦
 .هو الخمار . ٧
باب ِفي قول اهللا تَعالَى يدِنين علَيِهن ِمن جلَـاِبيِبِهن الْآيـةُ            : "(قال العظيم آبادي  : سادساً
اِب هكَذَا يا َأيها النَِّبي قُْل ِلَأزواِجك وبنَاِتك وِنـساِء الْمـْؤِمِنين يـدِنين              ِفي الَْأحز ) ِبتَماِمها

علَيِهن ِمن جلَاِبيِبِهن ذَِلك َأدنَى َأن يعرفْن فَلَا يْؤذَين وكـان اهللا غفـورا رحيمـا وقولـه                 
الَِّتي تَشْتَِمُل ِبها الْمـرَأةُ َأي يـرِخين بعـضها علَـى     جمع ِجلْباٍب وِهي الْملَاءةُ    جالبيهن  

  .الْوجوِه ِإذَا خَرجن ِلحاجِتِهن ِإلَّا عينًا واِحدةً كَذَا ِفي الْجلَالَيِن
 َأسفََل يعِني يرِخينَهـا  وقَاَل ِفي جاِمِع الْبياِن الِْجلْباب ِرداء فَوقَ الِْخماِر تَستُر ِمن فَوقُ ِإلَى 

ِبـَأنَّهن  ) َأن يعـرفْن  (َأقْرب ِإلَـى    ) ذَِلك َأدنَى (علَيِهن ويغَطِّين وجوههن وَأبدانَهن انْتَهى      
  اِئررح) نْؤذَيفَلَا ي (      هوهجو غَطِّيناِء فَلَا يِبِخلَاِف الِْإم نِض لَهرِبالتَّع     نَـاِفقُونالْم كَـانو ن

نلَه ونضرتَعي.  
قَاَل السيوِطي هِذِه آيةُ الِْحجاِب ِفي حقِّ ساِئِر النِّساِء فَِفيها وجوب ستِْر الـرْأِس والْوجـِه      

ِهنلَيع .  
 وِإنَّما ِهي ِبالزاِي الْمعجمـِة هكَـذَا        قَاَل الْخَطَّاِبي ِفي الْمعاِلِم الْحجور لَا معنَى له ها هنا         

حدثَِني عبد اللَِّه بن َأحمد الْمسيِكي قَاَل حدثَنَا عِلي بن عبِد الْعِزيِز عن َأِبي عبيٍد عن عبِد                 
َل عمـدن ِإلَـى حجـِز َأو حجـوِز     الرحمِن بِن مهِدي عن َأِبي عوانَةَ فَذَكَر الْحِديثَ قَـا    

منَاِطِقِهن فَشَقَقْنَهن والْحجز جمع الْحجزِة وَأصُل الْحجزِة موِضع ِملَاِث الِْإزاِر ثُـم ِقيـَل              
       جالر زتَجقَاُل احيِع ومالْج عمج وفَه وزجا الْحَأمةُ وزجاِر الْحلَـى  ِللِْإزع هاِر ِإذَا شَدُل ِبالِْإز

) خُمـرا (وِفي بعِض النُّـسِخ فَاتَّخَـذْنَهن      ) فَاتَّخَذْنَه(َأِي الْحجوز   ) فَشَقَقْنَهن(وسِطِه انْتَهى   
اِل كَقَولَى الْحع هبنَصةُ والِْمقْنَع وهِلِه وِر َأواٍر ِبكَسِخم عمِن جتَيماِبضقَِميص ِلِه ِخطْتُه.  



 

 )١٠٦٧(

     تَكَلَّـم قَدو الْكُوِفي ِليجاقَ الْبحو ِإساِبٍر َأبِن جاِجِر بهم نب اِهيمرنَاِدِه ِإبِفي ِإس نِْذِريقَاَل الْم
  .ِفيِه غَير واِحٍد

مـع  ج) كأن على رؤوسهن الِْغربـان    (هو محمد بن ثور قال المزي       ) بن ثور ] (٤١٠١[
  ابةِ (غُرالَْأكِْسي ابِ      ) ِمنا ِبالْغُراِدهوِفي س رِت الْخُمهاٍء شَبِكس عمكَتَ عنه   . جِديثُ سالْحو
  .المنذر

  .أي يسترن الرؤوس والَْأعنَاقَ والصدور ِبالْمقَاِنِع
ِبـضم  ) الْـُأولُ (صوِف ِإلَي الـصفَِة     ِإضافَةُ الْمو ) يرحم اللَّه ِنساء الْمهاِجراتِ   ] (٤١٠٢[

لَما َأنْزَل اللَّـه ولْيـضِربن      (الْهمزِة وفَتِْح الْواِو جمع الُْأولَى َأِي الساِبقَاتُ ِمن الْمهاِجراِت          
هـو  ) قال بن صـاِلحٍ    (ِبالنُّوِن بعد الْكَافِ  ) شَقَقْن َأكْنَفَ (هِذِه اآلية في سورِة النُّوِر      ) ِإلَخْ

  دمَأح) وِطِهنرِبـِه         ) َأكْثَفَ م رتَّزي اءِكس وهٍط وثَلَّثَِة بعد الكاف ومروط جمع ِمرِبالثَّاِء الْم
               وِطِهنرَأكْنَفَ م شَقَقْن اِتِهمايِعيٍد ِفي ِروس نب دمَأحِح ورقَاَل سليمان بن داود وبن الس َأي

النُّوِن َأِي الَْأستَر والَْأصفَقَ ِمنْها وِمن هذَا ِقيَل ِللِْوعاِء الَِّذي يحرز ِفيـِه الـشيء كنـف                 ِب
الْخَطَّاِبي وللبناء الساتر لما رواه كَنَفٌ قَالَه.  

ثَـِة َأي َأغْلَظَهـا وَأثْخَنَهـا       وقَاَل َأحمد بن صاِلٍح ِفي ِروايِتِه شَقَقْن َأكْثَفَ مروِطِهن ِبالْمثَلَّ         
  .َأي تَقَنَّعن ِبها) فَاخْتَمرن ِبها(

        ـامقَـاَل الِْإم ِريالِْمص اِفِريعِويٍل الْميِن حِن بمحِد الربع نةُ بنَاِدِه قُرِفي ِإس نِْذِريقَاَل الْم
  .(١)" َأحمد منْكَر الْحِديِث جدا

  :  ما ذكره العظيم آباديخالصة
  : ذكر قولين في معنى الجلباب وصفته

هو المالءة التي تشتمل بها المرأة، وصفته أن ترخيه المرأة علـى            : الجلباب . ١
  . وجهها إذا خرجت لحاجتها إال عينا واحدة

رداء فوق الخمار تستر من فوقُ إلى أسفَل فترخيه المـرأة عليهـا             : الجلباب . ٢
 . وتغطي وجهها وبدنها

                                         
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم )١(

حق، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف ال: ، المؤلف١٠٨، ص١١ج
الثانية،                   : بيروت، الطبعة– الكتب العلمية دار: ، الناشر)هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي 

 . هـ١٤١٥



– 

  )١٠٦٨(

  : الحصاد
حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي في معنى الجلباب           : أوالً

  : هو التالي
  . ثوب يستر جميع بدن المرأة . ١
 . الرداء فوق الخمار . ٢
 . ثوب أكبر من الخمار . ٣
 . الخمار الواسع كالملحفة . ٤
 . الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها . ٥
الرداء وأكبر من القناع تضعه المرأة علـى رأسـها فيتـدلَّى            ثوب أصغر من     . ٦

جانباه على عذاريها، وينسدل سائره على كتفها وظهرها، تلبسه عند الخـروج            
 . والسفر

 . الجلباب هو المقنعة: قيل . ٧
 . الجلباب هو الخمار: قيل . ٨
 . الجلباب هو المالءة: قيل . ٩

 . الجلباب هو القميص: قيل . ١٠
سرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي في صفة إدنـاء          حصاد أقوال المف  : ثانياً

  : الجلباب وهيئته المأمور بها في اآلية هو التالي
  . ستر جميع بدن المرأة ورأسها ووجهها إال عينا واحدة . ١
 . أن تَشُد المرأة الجلباب على جبهتها . ٢
 . أن تَشُد المرأة الجلباب على جبهتها، وتعطفه على أنفها . ٣
 .  الوجهتغطية نصف . ٤
 . تغطية ثُغْرة النَّحر . ٥
 . خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة الرأس والصدر . ٦
 . ثوب واسع تضعه المرأة فوق رأسها . ٧
  . صفته تختلف باختالف أحوال الناس وعادتهن . ٨



 

 )١٠٦٩(

  : المختار
بعد التأمل في أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي، فإن حـصادها             

  : حاوريتضمن ثالثة م
  . معنى الجلباب كحقيقة عرفية بني عليها الحكم الشرعي: المحور األول
  . صفة إدناء الجلباب المأمور به في اآلية: المحور الثاني
  . الحكم الشرعي للبس الجلباب واإلدناء: المحور الثالث

  : وهذه نتائج تلك المحاور
  : الحكم الشرعيمعنى الجلباب كحقيقة عرفية بِني عليها : المحور األول

الثـوب  : "الراجح في معنى الجلباب كحقيقة عرفية بني عليها الحكم الشرعي هو أنـه  
الواسع، السابغ الذي يلْبس فوق الثياب، ويغطي كامل الجسد إال قليالً مفتوحـاً مـن               

  . (١)" األمام من أعاله إلى أسفله
ل، ويكـاد تتفـق عليـه    وسبب الترجيح هو أن هذا هو القاسم المشترك بين تلك األقـوا  

أغلبها، وأما تفسير الجلباب بأنه المقنعة أو الخمار أو المالءة أو القميص أو غير ذلـك                
فإنها غير مرادة؛ ألنها وردت بصيغة التضعيف والتمريض مراراً في عـدة مـصادر              
ومراجع فيما ذكرتُ في كتب اللغة والتفسير وشروح الحديث، كما هو مثبت فـي ثنايـا       

ناء على هذا سنبين الحكم الشرعي، وليس على اعتبار أن الجلباب هو كل ما              البحث، وب 
  . (٢)يستتر به من دثار، وشعار، وكساء؛ كما قال الخليل 

  : صفة إدناء الجلباب المأمور في اآلية: المحور الثاني
      يظهر لي من خالل التأمل في أقوال أهل العلم في صفة اإلدناء أن الحرائر واإلماء كـن

بسن الجلباب على عكس ما رآه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، بـدليل أن اهللا جـل                 يل
وعال لم يأمر في اآلية بلبس الجلباب وإنما أمر بإدنائه، فلو كان اإلماء ال يلبسنه لكـان                 
أمره جل وعال بلبس الجلباب كافياً في حصول المراد، ولكنه جل وعـال أمـر بإدنائـه       

                                         
السوداء، وليس " عباءة" وهو ما يكاد ينطبق على ما يعرف من عادات نساء أهل الخليج العربي في لبسهن لل )١(

المصطلح به عند أهل الخليج العربي بتخصيصه " الحجاب"وال هو عند أهل مصر، " األمطة"هو ما يسمى 
 . بما يغطي الشعر فقط

 .١٥/٤١٢ نظم الدرر )٢(



– 

  )١٠٧٠(

فجاء األمر باإلدناء مطلقاً بأي طريقـٍة أو صـورة مـن            ،  داللة على أنهن كن يلبسنه    
  . الصور التي تتميز بها الحرة عن األمة في الملبس

ويؤيد ما ذكرت رواية األمة التي دخلت على عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه فـي             
. ال: عتَقت؟ قالت : محضر بعض المهاجرين واألنصار وعليها جلباب متقنِّعةً به، فسألها        

إنما الجلبـاب علـى الحرائـر مـن نـساء           فما باُل الجلباب؟ ضعيه عن رأسك،       : قال
  . (١)" فتلكَّأتْ، فقام بالدرة فضرب بها رأسها، حتى ألْقتْه عن رأسها. المؤمنين

فأمره لها بإلقائه عن رأسها فيه إشارة إلى أنهن كن يلبسن الجلباب، فأمرها بإلقائه عـن                
  . ثالً فتتميز عن الحرةرأسها فيكون على منكبها م

ومن خالل إمعان النظر في أقوال أهل العلم في صورة إدناء الجلبـاب وصـفته فـإن            
  : الصور الغالبة محصورة في التالي

أن يقَرب إلى الحاجبين، فتغطي الحرة شعرها كامالً وجزءاً من جبهتها، بعـد              . ١
  . كتافهنأن كان اإلماء يكشفن نصف رؤوسهن أو جمعيه، والجلباب على ا

أن يقرب إلى الحاجبين وتغطي الحرة شعرها كامالً ووجهها إال عينا واحدة أو              . ٢
نصف وجهها؛ فتتميز عن األمة التي كانت تغطي شعرها كامالً لكنها مكـشوفة     

 . الوجه
أن تغطي الحرة ثُغْرة نحرها وصدرها؛ فتتميز عن األمة التـي تكـشفهما وإن               . ٣

 . اشتركتا في ستر شعر الرأس
يظهر لي أن اختالف ترجيحات المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء في صـفة            و

إدناء الجلباب مبني على االجتهاد في تقدير ما يكفي للتمييز بين الحرة واألمـة،              
ولعل جميع الصور المذكورة كانت واقعة، وواردة، بدليل عدم تنـصيص المـولى             

ولذلك فـإني أميـل إلـى أن        ،  "يدنين"جل وعال على الصورة اكتفاء بإجمال قوله        
صفة اإلدناء المأمور بها ال تخص هيئة معينة وإنما هي كل إدناء وتقريب للجلبـاب      
بحيث يميز العفيفة عن غيرها تمييزاً ظاهراً سواء كان تغطية الوجه أن نـصفه أو               
بإظهار العين اليسرى أو اليمنى، أو تغطية الوجه كامالً؛ زيادة في التـستر ورفعـاً            

                                         
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم : ، المؤلف٦٢٤٠ رقم٤١ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج  )١(

 –مكتبة الرشد :  الحوت، الناشركمال يوسف: ، المحقق)هـ٢٣٥: المتوفى(بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .١٤٠٩األولى، : الرياض، الطبعة



 

 )١٠٧١(

وعنـدي أن كـل ذلـك       : "العفاف، ويؤيده ما قاله محمد الطاهر بن عاشور       لرايات  
كل األقوال في صفة اإلدناء بيان للمعنى األسمى وهـو          : يعني" بيان لحاصل المعنى  

  .الستر
يعرفن أنّهن ال يـزنين؛ ألن مـن تـستر          : ويمكن أن يقال المراد   : ".. قال الرازي 

هـا تكـشف عورتهـا فيعـرفن أنّهـن          وجهها مع أنه ليس بعورٍة ال يطمع فيها أنّ        
نا منهن(١)" مستورات ال يمكن طلب الز .  
لتسترهن بالعفـة، فـال     ": ذلك أدنى أن يعرفن   : "واختاره أبو حيان األندلسي وقال    

يتعرض لهن، وال يالقين بما يكْرهن؛ ألن المرأة إذا كانت غاية التستر واالنـضمام              
  .  (٢)"فإنها مطموع فيهالم يقْدم عليها، بخالف المتبرجة، 

  : الحكم الشرعي للبس الجلباب، وحكم إدنائه: المحور الثالث
قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي للبس الجلباب وحكم إدنائه، ال بد مـن اإلشـارة      

تدل إجماالً على تأكيد وجوب صون المـرأة بتـسترها وتغطيـة    " الجلباب"إلى أن آية    
لمة وتميزها، وأنها ليست سلعة مستباحة لألعـين أو         عورتها فهو شعار المرأة المس    

وذلك أدنـى أن يعـرفن   : "دمية تباع، وتشترى، ويستمتع بها، وذلك معنى قوله تعالى   
يعرفن بالعفاف والستر فال يبقى لطامع سبيل أو فاسق طريق إلـى إيقـاظ         " فال يؤذين 

 عن الفخـر الـرازي   شهوته أو إضرام ناره وسورته، وقد دلَّ على ذلك ما نقلته آنفاً          
وهو التميز بين الحـرة  –إن هذا الحكم مرتب على سبٍب خاص     : وأبي حيان، وال يقال   

العبـرة بعمـوم اللفـظ ال       "إذْ القاعدة المستقرة تنافي ذلك فإن       !  فَيبنى عليه  -واألمة
حكم لبس الجلباب، وحكم    :  من التفريق بين حكْمين    -كذلك-وال بد   ". بخصوص السبب 

ن لألول حكم يخصه من حيث أصل لبسه، وأما الثاني فهـو يتعلـق بـصفٍة     إدنائه، فإ 
 طريقة لبسه، فهما أمران متغايران كما يظهـر بـأدني تأمـل؛ فـاألول ذاتٌ     وهيئٍة في 

 على هذا التفريق، وتأسيساً أن الراجح في معنـى الجلبـاب             . والثاني عرض فبناء-
، الذي يلْبس فوق الثياب ويغطـي       الثوب، الواسع، السابغ  " هو   -كحقيقة عرفية عامة  

فإن الـراجح فـي حكـم    " كامل الجسد إال قليالً مفتوحاً من األمام من أعاله إلى أسفله 
  : لبس الجلباب وحكم إدنائه سيكون على النحو التالي

                                         
 .٢٥/١٨٤ تفسير الرازي )١(
 .٩/١٧٩ البحر المحيط )٢(



– 

  )١٠٧٢(

  : حكم لبس الجلباب: أوالً
  : للبس الجلباب حالتان

غة، ال تصف، وال تـشف؛      أن تكون الثياب التي تحته واسعة، ساب      : الحالة األولى 
  : وهذه فيها صورتان

  . أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساتٍر ما: الصورة األولى
  .أن تكون المرأة حاسرة شعر الرأس فال ساتر عليه: الصورة

  : فحكم الصورة األولى
إباحة لبس الجلباب، ألن الواجب قد تم بدونه، فكان لبس الجلباب زيادة في الستر      

  : ؛ ويشهد لهذاحب على أقصى تقديرفهو مست
تصلي المرأة فـي درعهـا،      : "ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال          . ١

أريت إن كـان درعهـا،      : قلت. وخمارها، وإزارها، وأن تجعل الجلباب أحب إلي      
فالجلباب إذا على ذلـك مـن أجـل المالئكـة أنهـا      : وخمارها، رقيقاً أحدهما؟ قال 

  .(١)..." معها
 أنه أوجب الجلباب في حال ما إذا كان الدرع والخمـار واإلزار             :ه الداللة ووج

رقيقاً، واستحبه فيما إذا كان كثيفاً، وهذا وإن كان وارداً في الصالة، فال يمنـع               
              تعدية الحكم في غيرها إذ يحتمل أن تكون حاضرة في صالة الجماعة، وقد كُن

  . يصلين مع الرجال كما هو معلوم
  :  ذكره ابن العربي إذ يقولويؤيده ما

اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربـة، عمادهـا أنـه      : المسألة الثانية "
إنـه  : إنه الرداء، وقيل  : الثوب الذي يستر به البدن، لكنهم نوعوه ههنا، فقد قيل         

  . القناع
 معناه تغطي به رأسـها فـوق      : قيل" يدنين عليهن " :قوله تعالى : المسألة الثالثة 
  . تغطي به وجهها حتى ال يظهر منها إال عينها اليسرى: خمارها، وقيل

                                         
، طبع المكتب اإلسالمي، تحقيق حبيب ١٣٠ ص ٣، ج٥٠٣٦ مصنف عبد الرزاق الحديث رقم )١(

 .١٤٠٣األعظمي، 



 

 )١٠٧٣(

والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقـدم           : المسألة الرابعة 
بيانه، واستقرت معرفته، وجاءت هذه الزيادة عليه، واقترنت به القرينـة التـي             

   .(١)" ن يعرفنذلك أدنى أ: "بعده وهي مما تبينه، وهو قوله تعالى
يعني لبس الجلباب فوق الثيـاب      :" وجاءت هذه الزيادة عليه   : " قوله :وجه الداللة 

الساترة زيادة في الحشمة أو أنه يعني الزيادة في اإلدناء، وعلى كال القـصدين              
  . فهو يرجح ما ذكرناه، واهللا أعلم

ن، أمرنا أن تخرج الحيض يوم العيـدي  : "عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت       .٢
وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحيض عـن          

لتلبـسها  : يا رسول اهللا إحدانا ليس لها جلباب، قال       : قالت امرأة .  مصالهن
  . (٢)" صاحبتها من جلبابها

فيه داللة أن الجلبـاب     ) إحدانا ليس لها جلباب   : قالت امرأة ( قولها   :وجه الداللة 
 أي ليس لباساً ضرورياً لستر عورتها، إنما تحتـاج إليـه            لم يكن لباساً أساسياً،   

عند الخروج وبخاصة عندما تخرج للبراز في الليل، وعندما تخرج للصالة مـع    
الجماعة؛ أي أنه كان من كمال الهيئة ومن الـسمت الحـسن للحرائـر عنـد                 
الخروج، والخروج للمسجد أو لمصلى العيد أولى بهذا السمت، فضالً عن كون            

اب أعون على مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمـه              الجلب
  . (٣)الرجال

 كثيفة  (٤)كساني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قُبطية       : "قال عن أسامة بن زيد    . ٣
: مالك لم تلبس القبطية؟ قلـت : مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال   

 تحتها ِغاللة ، فإني أخاف أن تصف حجـم  مرها فلتجعل : كسوتها امرأتي، فقال  
  . (٥)" عظامها

                                         
 .١٥٨٧-٣/١٥٨٥ أحكام القرآن )١(
 . ، طبع مصطفى الحلبي١٢، ص ٢، باب وجوب الصالة في الثياب ج البخاري كتاب الصالة)٢(
 . ، طبع دار القلم٤٦-٤٤، ص ٤ تحرير المرأة في عصر الرسالة لمحمود أبو شقة ج)٣(
 . القبطية ثياب من كتان بيض رقاق:  قُبطية)٤(
ر نيل األوظار وانظ.  بسند حسن٢٣٤ ص ٢، والبيهقي كتاب الصالة، ج٢١٢٨١ مسند أحمد، الحديث رقم )٥(

 .١٩٩٣، طبع دار الحديث، ١٣٦ ص ٢لمحمد الشوكاني ج



– 

  )١٠٧٤(

فإني أخـاف  : "حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم المتمثل في قوله     : وجه الداللة 
يدل على أن الشرع لم يلزم المرأة بالجلباب في البيـت   " أن تصف حجم عظامها   

يـة  حين تلقى الرجال، وأنه ال حرج عليها أن يراها الرجال وهي تلـبس القبط             
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لو كـان الجلبـاب ضـرورياً             . وتحتها غاللة 

داخل البيت لكفى في جبر عيب القبطية، ولما قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                
  . (١)" مرها فلتجعل تحتها غاللة: "وسلم

  : وحكم الصورة الثانية
ـ    و مبـاح أو  وجوب لبس الجلباب فيما يخص تغطية الشعر وستره أما ما دونـه فه

  . مستحب كما ذكرنا في الصورة األولى
  : الحالة الثانية

أن تكون الثياب التي تحت الجلباب غير واسعة، وال سابغة، أو تصف أو تـشفُّ؛              
  : وفيها صورتان
  : الصورة األولى

  . أن تكون المرأة حاسرة الرأس أي ليس على شعرها ساتر ما
  . شعر الرأس بساتٍر ماأن تكون المرأة مستورة : الصورة الثانية

  : فحكم الصورة األولى
  . وجوب لبس الجلباب من أعال الرأس إلى القدمين

  : وحكم الصورة الثانية
  . إباحة لبس الجلباب أو استحبابه فيما يتعلق بالرأس، ووجوبه فيما دون ذلك

وكل ما ذكرته آنفاً مبني على تعريفي للجلباب كحقيقة عرفية عامة أما علـى             
، (٢)كل ما يستتر به من دثار، وشعار، وكساء؛ كما يقـول الخليـل              : هاعتبار

فإنه يأخذ أحكام الحجاب الشرعي العامة مـن كونـه ال يـصف، وال يـشف،          
وساتراً للعورة خال الوجه والكفين فليست عورة كما سيأتي بيانه في تحريـر             

  . مصطلح الزينة، واهللا أعلم
  

                                         
 .٤٧ ص ٤ تحرير المرأة في عصر الرسالة ج)١(
 .١٥/٤١٢  نظم الدرر )٢(



 

 )١٠٧٥(

  : حكم إدناء الجلباب: ثانياً
اء الجلباب واجب شرعاً كما دلت عليه اآلية، وعلة وجوبه هـي صـون               إن إدن 

 أو غير عفيفـة،  - في ذاك الزمن   –المسلمة من أذى المتحرشين بظنهم أنها أمة        
فإن عِرفَت بأنها مسلمة عفيفة من غير إدناء للجلباب مكتفية بالتستر اإلسـالمي             

 يجـب عليهـا إدنـاء    العام بضوابطه المعروفة من أعلى رأسها إلى قدميها فـال      
الجلباب اكتفاء بأصل الستر الذي أمر به الشارع من ارتداٍء لثـوب أو أثـواب،               
واسعة، سابغة، ال تصف، وال تشف مما يشمل أعلى الرأس إلى القـدمين ولـو               

 سـدا   -بنص اآلية -بدون لبس للجلباب، وإن لم يعرف إال بإدنائه فيجب اإلدناء           
لطاهر بن عاشور، وما سد للذريعة كـان أصـله          للذريع كما يقول الشيخ محمد ا     

إن هذا الحكـم  : اإلباحة كما هو مقرر في علم أصول فهم الكتاب والسنة، وال يقال 
إذْ القاعدة  !  فَيبنَى عليه  -وهو التمييز بين الحرة واألمة    –مرتب على سبٍب خاص     
  ". العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"المستقرة تنافي ذلك فإن 

 إبقـاء اآليـة علـى       - على فرض وجود إماء    –أرى واهللا أعلم أن الحكم اليوم       و
، فيجب ستر عمومها في نساء المؤمنين أحراراً كُن أو إماء فاتنات أو غير فاتنات           

  :  شعر الرأس، والعنق، والصدر، والبدن بثياب ال تصف، وال تشف، ويؤيده التالي
بـال ريـب يعـم الحرائـر        ) المؤمنينونساء   ".. (:قال ابن القطان رحمه اهللا     .١

واإلماء، فإن المؤمنين منهم العبيد، ولهم األزواج، ومن األحرار من له األمـة             
  . (١)" زوجة

وال ريب أن معارضة النساء في الطرقات توجب عدم التفريـق بـين اإلمـاء               
 . والحرائر

 وإنمـا  فعلى هذا ال فرق بين الحرائر واإلماء في اآليـة، : "... قال ابن القطان   .٢
               نـرفْن قـد قـصدمعناها األمر بالتستر والتعفف، فال يعرض لهن بأذى إذا ع

هذا هو الذي ليس . التستر، بخالف المتبرجات بالزينة المتعرضات ألهل الفسوق
  .(٢)"في اآلية مزيد عليه

                                         
 .٢٢٨ إحكام النظر ص )١(
 .٢٢٨ إحكام النظر ص )٢(



– 

  )١٠٧٦(

جميع جسمها، حاشـا الوجـه والكفـين        : والعورة من المرأة  : "يقول ابن حزم   .٣
 .(١)" ة سواء في كل ذلك، وال فرقوالحرة، واألم... فقط

قال اإلمام النحوي المفسر أثير الدين أبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن علـى       .٤
تغطي إحدى عينيهـا    : "وقال السدي  ".. بن حيان األندلسي الشهير بأبي حيان     

انتهى، وكذا عادة بالد األندلس ال يظهر مـن         " وجبهتها والشق اآلخر إال العين    
ونساء : "والظاهر أن قوله  : (وقال أيضاً رحمه اهللا   ،  (٢))ا الواحدة المرأة إال عينه  

يشمل الحرائر واإلماء، والفتنة باإلماء أكثر لكثرة تصرفهن بخـالف          " المؤمنين
 .(٣)" الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح

الجميع من  إنه يجب الستر والتقنع اآلن في حق        : وقد قيل : "قال اإلمام القرطبي   .٥
الحرائر واإلماء، وهذا كما أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعـوا           

ال تمنعـوا   : "النساء المساجد بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع قوله           
لو عاش رسـول اهللا     : "، حتى قالت عائشة رضي اهللا عنها      "إماء اهللا مساجد اهللا   

 لمنعن من الخروج كما منعت نـساء بنـي          صلى اهللا عليه وسلم إلى وقتنا هذا      
  .(٤)" إسرائيل

ويمكن أن يستأنس باجتهاد شيخ اإلسالم تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيميـة              
  : في تفريقه بين األمة التي يخاف بها الفتنة وغيرها؛ إذ يقول

وكذلك األمة إذا كان يخاف بها الفتنة كـان عليهـا أن ترخـي مـن جلبابهـا،                  "
ووجب غض البصر عنها ومنها، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر           وتحتجب،  

، ولكن القرآن لم يأمرهن بهـا    إلى عامة اإلماء، وال ترك احتجابهن وإبداء زينتهن       
أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم يفـرق بيـنهن وبـين               

منهم الحرائر دون اإلمـاء،     الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب          
واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، فلم يجعْل عليهن احتجـاب، واسـتثنى             

وهم غير أولي اإلربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفيـة لهـم لعـدم             بعض الرجال 

                                         
 .٢/٢٤١ المحلى )١(
 .٧/٢٥٠ البحر المحيط )٢(
 . ٢٥٠ ص ٢ البحر المحيط ج)٣(
 .٢٤٤-١٤/٢٤٣ام القرآن للقرطبي  الجامع ألحك)٤(



 

 )١٠٧٧(

الشهوة في هؤالء وهؤالء، فأن يستثنى بعض اإلماء أولى وأحرى، وهن من كانـت     
فتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتهـا، وكمـا أن المحـارم أبنـاء              الشهوة وال 

أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية لـه، فالخطـاب            
فإذا كـان فـي     خرج عاما على العادة، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره،             

. (١)"كانت في غير ذلكظهور األمة والنظر إليها فتنة، وجب المنع من ذلك كما لو            
وهذا الترجيح منه رحمه اهللا وجيه، ألنه أقرب إلى القواعد المستقرة فـي الـشرع،           
وألصق بالكليات الشرعية، وهو ما يقتضيه العقُل، ويصدقه الطبع، لكن يؤخذ عليـه       
أن خوف الفتنة قضيةٌ نسبيةٌ؛ فما يعده رجٌل فتنة هو عند غيره لـيس بفتنـة، فـإن        

لجمال واالفتتان تختلف من رجل إلى آخر بل إن المـرأة الخادمـة التـي               مقاييس ا 
يراها الرجل ليست بفاتنة تجعلها العشرة، وكثرة المخالطة، وطول الخدمـة فاتنـة             

نهـا  عنده حتى َأِلفَتْ أسماعنا اليوم حاالت زواج بين الرجال وخادماتهم، وأكثـر م            
حاالت الزني بينهم، والعياذ باهللا، وهذا يؤيد ما رجحناه في هذه المسألة حسماً لمادة              

  . الفساد، واهللا أعلم بالصواب
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه من التفريق فهو اجتهاد منـه فـي                  

 وقـد درج  -  مع عـدم العـصمة  - تقدير الحال والمصلحة، وهو رأي له وزنه ومقامه         
ليه أكثر الفقهاء، ولعله الوضع السائد زمن النبوة ومن بعدهم، وإني أرى ذلـك مـنهم                ع

مبنيا على حاٍل سياسي واجتماعي واقتصادي خاص، له حيثياته المتشابكة، ومالبـساته            
المعقدة إال على من عايش تلك الحقبة بأبعادها وأوضاعها؛ ولذلك لم يكن مستَغْرباً علـى      

نة استثناء األمة من أصل الستر العام، واعتبارها سلعة تبـاع وتـشترى،        أهل تلك األزم  
وإذا كان األمر كذلك، ونحن ال نـدرك    ! واألنفة من النظر إليها بشهوة أو اتخاذها زوجة       

تلك اإلشكاالت بل ال ندرك إال أن جنس المرأة فاتن بطبيعته مهما تباينـت التوصـيفات      
ناه جرياً على األصول العامة المقررة في الكتـاب         والتصنيفات؛ فإن الراجح هو ما قرر     

والسنة، والكليات الشرعية التي تقتضي حفظ حقوق المرأة عمومـاً والمـرأة المـسلمة              
  .خصوصاً حرة كانت أو أمة، واهللا أعلم بالصواب

وأختم الكالم ببيان دليل اشتراط أن ال يصف الثوب وال يشف تتميماً للموضـوع،              
  : ذكره الباجي في المنتقى إذ يقولويكفينا إيراد ما 

                                         
 . هـ١٣٩٧، طبع دار الوعي ٨٦ تفسير سورة النور لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ص )١(



– 

  )١٠٧٨(

ماِلك عن علْقَمةَ بِن َأِبي علْقَمةَ عن ُأمـِه َأنَّهـا           ): (ص(ما يكْره ِللنِّساِء لُبسه ِمن الثِّياِب       "
           ِج النَِّبيواِئشَةَ زلَى عِن عمحِد الربةُ ِبنْتُ عفْصخَلَتْ حلَّى اللَّ  -قَالَتْ دص     لَّمسِه ولَيع ه- 

وعلَى حفْصةَ ِخمار رِقيقٌ فَشَقَّتْه عاِئشَةُ وكَستْها ِخمارا كَِثيفًا ماِلك عن مسِلِم بـِن َأِبـي                 
لَاتٌ لَـا  ِنساء كَاِسياتٌ عاِرياتٌ ماِئلَاتٌ مِمي   «مريم عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي هريرةَ َأنَّه قَاَل          

ماِلك عن يحيـى  » يدخُلْن الْجنَّةَ ولَا يِجدن ِريحها وِريحها يوجد ِمن مِسيرِة خَمِسِماَئِة عامٍ         
 قَام ِمن اللَّيِل فَنَظَـر  - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     -َأن رسوَل اللَِّه    «بِن سِعيٍد عن ابِن ِشهاٍب      

ي ُأفُِق السماِء فَقَاَل ماذَا فُِتح اللَّيلَةَ ِمن الْخَزاِئِن؟ وماذَا وقَع ِمن الِْفتَِن كَم ِمن كَاِسيٍة ِفـي                  ِف
  ).»الدنْيا عاِريٍة يوم الِْقيامِة َأيِقظُوا صواِحب الْحجِر

  ]ما يكْره ِللنِّساِء لُبسه ِمن الثِّياِب[
قَولُها دخَلَتْ حفْصةُ علَى عاِئشَةَ وعلَى حفْصةَ ِخمار رِقيقٌ يحتَمُل واَللَّـه َأعلَـم              ) : ش(

وَأحكَم َأن يكُون مع ِرقَِّتِه ِمن الِْخفَِّة ما يِصفُ ما تَحتَه ِمن الشَّعِر، ويحتَمُل َأنَّه كَان رِقيقًا                 
ر الَْأعضاء وِإن كَان صِفيقًا ِلِشدِة ِرقَِّتِه ولُصوِقِه ِبالَْأعضاِء، والْـَأوُل َأظْهـر ِفـي               لَا يستُ 

 ذَِلك، وشَقَّتْه ِلتَمنَعها اِلاخِْتمار ِبـِه ِفـي        - رِضي اللَّه عنْها     -الِْخماِر فَكَِرهتْ لَها عاِئشَةُ     
 َأعِل وتَقْبسالْم            ـا الِْجـنْسهيتَرو ،ِل ِمثْلَـهتَقْبسا كَِثيفًا تَتَِّخذُ ِفي الْمارِبِه ِخم ا تَخْتَِمرا مطَتْه

                 ِمـن ا شَـقَّتْها ِممهِويضتَع ِبذَِلك لَمَأع اَللَّهو تُِريد ُل َأنتَمحيِبِه، و ارا اِلاخِْتملَه الَِّذي شُِرع
  .يبا ِلنَفِْسها وِرفْقًا ِبهاِخماِرها تَطِْي

ِنـساء كَاِسـياتٌ    « َأنَّـه قَـاَل      - رِضي اللَّه عنْه     -وما ذُِكر عن َأِبي هريرةَ      ) : فَصٌل(
ي الْحِديثَ، وقَد َأسنَده جِرير بن حاِزٍم عن سهِل بِن َأِبي صاِلٍح عن َأِبيِه عن َأبِ              » عاِرياتٌ

    النَِّبي نةَ عريره-      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه        - صقَو ِدينَاٍر تَفِْسير نى باتٌ  « قَاَل ِعيسكَاِسـي
 قَاَل يلْبسن ِثيابا ِرقَاقًا فَهن كَالْكَاِسياِت ِبلُبِسِهن ِتلْك الثِّياب، وهن عاِرياتٌ ِلـَأن            » عاِرياتٌ

                 ـنـى بيحى يورو ،اِدِهنسَأج ِمن نَهتُرسي َأن نِغي لَهنْبا يم ناِري ِمنْهلَا تُو ابالثِّي ِتلْك
ِن نَاِفٍع ِمثْلَهاب نى عيحي.  

ـ            اِريِن الْقَاِسِم عاب نِة عتِْبيِفي الْعشَى وى الَْأعِعيس نب دمحم قَالَهِقيـقَ،     والر نـساتٌ تَلْب
  :ويحتَمُل ِعنِْدي واَللَّه َأعلَم َأن يكُون ذَِلك ِلمعنَييِن

الِْخفَّةُ فَيِشفُّ عما تَحتَه، فَيدِرك الْبصر ما تَحتَه ِمن الْمحاِسِن، ويحتَمُل َأن يِريـد       : َأحدهما
  .يقَ الصِفيقَ الَِّذي لَا يستُر الَْأعضاء بْل يبدو حجمهاِبِه الثَّوب الرِق



 

 )١٠٧٩(

)عفَر (   اِلكقَاَل م-    اللَّه هِحمالْخَطَّاِب       - ر نب رمع لَغَِني َأنب - نْهع اللَّه ِضيـى  - رنَه 
تَِشفُّ فَِإنَّها تَِصفُ قَاَل ماِلك معنَى تَِصفُ َأي        النِّساء َأن يلْبسن الْقَباِطي قَاَل وِإن كَانَتْ لَا         

تَلْصقُ ِبالِْجلِْد، وسَأَل ماِلك عن الْوصاِئِف يلْبسن الَْأقِْبيةَ فَقَاَل ما يعِجبِني ذَِلك، وِإذَا شَدتْها              
يِصفُ َأعضاءها عجزها وغَيرها ِمما شُِرع      علَيها ظَهر عجزها، ومعنَى ذَِلك َأنَّه ِلِضيِقِه        

كَمَأحو لَمَأع اَللَّهو هِستْر.  
)عفَر (             ِصيري كُلُّه اِترِن الْقَاِسِم الساب نِة عتِْبياُل فَِفي الْعجا الرَأماِء وذَا ِفي النِّسهو

ر رِقيقًا والْقَِميص رِقيقًا فَلَا خَير ِفيِه، وِإن كَـان َأحـدهما    إلَى الِْإزاِر فَِإن كَان الِْإزا    
  .(١)كَِثيفًا فَلَا بْأس ِبِه ما لَم يكُن سرفًا 

  : قال الباجي
ِصيفَيِن يـستُراِن مـا   فََأما الدرع فَهو الْقَِميص والِْخمار ما تَخْتَِمر ِبِه الْمرَأةُ فَيِجب َأن يكُونَا خَ  "

تَحتَهما فَِإن كَانَا خَِفيفَيِن يِصفَاِن ما تَحتَهما لَم يجِزْئ ِلَأن الستْر لَم يقَع ِبِهمـا ويكْـره الرِقيـقُ       
  .يِه بعض الْوصِف ِلما تَحتَهالصِفيقُ ِمن الثِّياِب ِلَأنَّه يلْصقُ ِبالْجسِد فَيبدو حجم ما تَحتَه وِف

وِمن ِصفَِة الْقَِميِص َأن يكُون ساِبغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الِْخمار عنُقَها وقُصتَها     ): فَصٌل(
ِئ ِمن اللِّباِس ِفي الِْقياِس والَْأفْـضُل       ودلَّالَيها ولَا يظِْهر ِمنْها غَير دوِر وجِهها وذَِلك َأقَلُّ الْمجزِ         

  .َأن يكُون مع ذَِلك ِمْئزر ِلَأنَّه َأبلُغُ ِفي الستِْر
 -ماِلك عن محمِد بِن زيِد بِن منِْقٍذ عن ُأمِه َأنَّها سـَألَتْ ُأم سـلَمةَ زوج النَِّبـي             ): (ص(

 ماذَا تُصلِّي ِفيِه الْمرَأةُ ِمن الثِّياِب فَقَالَتْ تُـصلِّي ِفـي الِْخمـاِر              -يِه وسلَّم   صلَّى اللَّه علَ  
  .(٢))" والدرِع الساِبِغ إذَا غَيب ظُهور قَدميها

عـودة  : ولالستزادة بالشروط العامة للباس المرأة وأدلتها الشرعية يرجع إلى كتـاب          
  .(٤)" اب المرأة المسلمةجلب" و (٣)الحجاب،

  . هذا تمام الكالم عن الجلباب، واهللا أعلم بالصواب

                                         
 . ٢٢٥، ص ٧ المنقى شرح الموطأ، ج)١(
 . ٢٥١، ص ٢ المنتقي شرح الموطأ، ج)٢(
 . م٢٠٠٢، طبع دار طيبة، ١٦٦-١٤٣، ص٣ عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل المقدم ج)٣(
 . م٢٠٠٢، طبع دار السالم، ٢١٦- ٣٦ جلباب المرأة المسلمة لمحمد ناصر الدين األلباني )٤(



– 

  )١٠٨٠(

  .تحرير داللة مصطلح الزينة، وحكم ابدائها: المبحث الرابع
  .مصطلح الزينة في لسان العرب: المطلب األول
  .مصطلح الزينة في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

، رِوي عـن ابـِن      "وال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْهـا       : "لَىقَوله تَعا : "قال الجصاص : أوالً
مـا كَـان ِفـي الْوجـِه والْكَـفِّ؛          : قَاَل" ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها   : "عباٍس ومجاِهٍد وعطَاٍء ِفي قوله    

ورِوي عن ابِن عباٍس َأيضا َأنَّهـا   .  َأنَسٍ  وعن ابِن عمر ِمثْلُه، وكَذَِلك عن      ُ.الِْخضاب والْكُحل 
  الْخَاتَمو هجالْواِئشَةُ . الْكَفُّ وقَالَتْ عو :    ةُ الْقُلْبينَةُ الظَّاِهرالْفَتْخَةُالزةَ    . (١)وـديبـو عقَـاَل َأبو :

وجههـا  : وقَاَل سِعيد بن الْمـسيبِ    . ِمن ِثياِبها وجهها وما ظَهر    : الْخَاتَم وقَاَل الْحسن  . الْفَتْخَةُ
لَا يراها إلَّـا  الزينَةُ ِزينَتَاِن ِزينَةٌ باِطنَةٌ     : وروى َأبو الَْأحوِص عن عبِد اللَِّه قَالَ      . ِمما ظَهر ِمنْها  
الزينَـةُ الظَّـاِهرةُ    : وقَاَل إبـراِهيم  . ا الظَّاِهرةُ فَالثِّياب  والْخَاتَم وَأم  والسوار   (٢) الزوج الِْإكِْليلُ 

ابالَى . الثِّيله تَعكٍْر قَوو بِمنْها: "قَاَل َأب رِإلَّا ما ظَه نِزينَتَه ِدينبال يو "   يننَِبيِبـِه الْـَأج ادا َأرإنَّم
نَّه قَد بين ِفي نَسِق التِّلَاوِة حكْم ذَِوي الْمحاِرِم ِفي ذَِلـك، وقَـاَل              دون الزوِج وذَِوي الْمحاِرِم ِلأَ    

َأصحابنَا الْمراد الْوجه والْكَفَّاِن؛ ِلَأن الْكُحَل ِزينَةُ، الْوجِه والِْخضاب والْخَاتَم ِزينَةُ الْكَـفِّ فَـِإذْ             
ينَِة الْوجِه والْكَفِّ فَقَد اقْتَضى ذَِلك لَا محالَةَ إباحةَ النَّظَـِر إلَـى الْوجـِه               قَد َأباح النَّظَر إلَى زِ    

والْكَفَّيِن، ويدلُّ علَى َأن الْوجه والْكَفَّيِن ِمن الْمرَأِة لَيسا ِبعورٍة َأيضا َأنَّهـا تُـصلِّي مكْـشُوفَةَ                 
 يدالْيِه وجةٌ وإذا كان ذلـك            الْوروع وا هم تْرا سهلَيا عا كَممهتْرا سهلَيع ةً لَكَانروكَانَا ع ِن فَلَو

                  ا إذَا نَظَـرـشْتَِهيهي كَان ٍة فَِإنوِر شَها ِبغَيهيديا وِههجَأِة إلَى ورالْم ِمن نْظُري َأن نَِبيِللَْأج ازج
 ا جهإلَي            عمـسي َأن ِريـدي ـاِكمح ا َأوهلَيةَ عادالشَّه ا َأوهِويجتَز ِريدي ذٍْر ِمثَْل َأنِلع نْظُري َأن از
 ِلعِلـي  ويدلُّ علَى َأنَّه لَا يجوز لَه النَّظَر إلَى الْوجِه ِلشَهوٍة قَولُه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       . إقْرارها

، وسـَأَل جِريـر   "لَا تُتِْبع النَّظْرةَ النَّظْرةَ فَِإن لَك الُْأولَى ولَيس لَـك الْـآِخرةَ   : "رضي اهللا عنه  
  .رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن نَظْرِة الْفُجاءِة فَقَاَل اصِرفْ بصرك

ِلَأنَّها " لَك الُْأولَى: "وجِه وغَيِرِه فَدلَّ علَى َأنَّه َأراد النَّظْرةَ ِبشَهوٍة، وِإنَّما قَاَلولَم يفَرقْ بين الْ
               ِإنِن والْكَفَّـيـِه وجإلَى الْو وا النَّظَراحا َأبِإنَّمو ،ارا اخِْتيةُ؛ ِلَأنَّهلَك الْآِخر سلَيةٌ، ووررض

   ةَ           خَافَ َأنـريرو هى َأبوا، را مِمنْه ِة ِفي ذَِلكاِردذَاِر ِللْآثَاِر الْوالَْأع نَا ِمنا ذَكَرِلم شْتَِهيي
         ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر اِر فَقَاَل لَهالَْأنْص َأةً ِمنرام جوتَزي َأن ادلًا َأرجر َأن :

                                         
 . حلقة من ذهب أو فضة، ال فص لها، تلبس في البنصر كالخاتم:  الفَتْخةُ)١(
 . التاج والعصابة تزين بالجواهر:  اإلكليل)٢(
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"ًئا      اُنْظُرـاِر شَيِن الَْأنْصيِفي َأع ا فَِإنهإلَي  "     اِبرى جورو ،غَرِني الصعرضي اهللا عنه  -ي- 
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نع" :            ـهِجبعـا يا مى ِمنْهري لَى َأنع فَقَِدر كُمدإذا خطب َأح

وروى موسى بن عبد اهللا ابن يِزيد عن َأِبي حميٍد وقَد رَأى النَِّبـي       ". ويدعوه إلَيها فَلْيفْعلْ  
إذَا خَطَب َأحدكُم الْمرَأةَ : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: "صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ   

وروى سلَيمان بـن َأِبـي     ". ر إلَيها إذَا كَان إنَّما ينْظُر إلَيها ِللِْخطْبةِ       فَلَا جنَاح علَيِه َأن ينْظُ    
ِمثْلَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نةَ علَمِن سِد بمحم نةَ عثْمح . نُل عوالَْأح اِصمى عورو

ِد اللَِّه عبِن عر بكَيبلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص َأةً فَقَاَل النَِّبيرنَا امةَ قَاَل خَطَببِن شُعِة بِغيرالْم ن :
  ".اُنْظُر؛ فَِإنَّه لََأجدر َأن يْؤدم بينَكُما: لَا، فَقَاَل: نَظَرت إلَيها؟ فَقُلْت"

ِر إلَى وجِهها وكفيها ِبشَهوٍة إذَا َأراد َأن يتَزوجهـا، ويـدلُّ          فَهذَا كُلُّه يدلُّ علَى جواِز النَّظَ     
  لُها قَوضِه َأيلَيع" :               ـكبجَأع لَـوواٍج وَأز ِمن َل ِبِهندتَب ال َأنو دعب ِمن النِّساء ِحلُّ لَكال ي

ننُهسح "إلَّا ب ننُهسح هِجبعلَا يووِهِهنجِة وْؤير دع.  
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ظُورحٍة موا ِبشَهِههجإلَى و النَّظَر لَى َأنلُّ عديـاِن  : " وِنينَاِن تَزيالْع

       جالْفَر كُلَّه قُ ذَِلكدصياِن وِنيلَاِن تَزجالراِن وِنياِن تَزدالْيو  هكَذِّبي َأو  .      وٍد ِفـي َأنعسِن مُل ابقَوو
     وا هِمنْه را ظَهم"ابـِه             " الثِّيلَيالَِّذي ع وضالْع ادرالْمينَةَ والز ذَكَر َأنَّه لُومعم ِلَأنَّه نَى؛ لَهعلَا م

        ِبِه ِمن نيا تَتَزم اِئرس ى َأنينَةُ َألَا تَرـا         الزهتُظِْهر َأن وزجِة يالِْقلَادالْخَلْخَاِل والْقُلِْب وو ِليالْح 
                   ـدعِة بِق التِّلَاوا قَاَل ِفي نَسينَِة كَمالز ِضعوم ادرالْم نَا َأنِلمللرجال إذا لم تكن هي ال بستها فَع

والْمراد موِضع الزينَِة فَتَْأِويلُها علَى الثِّياِب لَا معنَى لَـه          " ِهنوال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ِلبعولَتِ    . "هذَا
  . إذْ كَان ما يرى الثِّياب علَيها دون شَيٍء ِمن بدِنها كَما يراها إذا لم تكن البستها

 ظَاِهره يقْتَِضي إباحةَ إبـداِء  ٍ:، الْآيةَ، قَاَل َأبو بكْر "ِتِهنوال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ِلبعولَ    : "قَوله تَعالَى 
       ـهجالْو وهينَِة والز ِضعوم ادرالْم َأن لُومعمو ِرِهمغَياِء والْآب ِمن هعم ذُِكر نِلمِج ووينَِة ِللزالز

لسوار والْقُلْب، والْعضد وهو موِضـع الـدملُِج، والنَّحـر والـصدر          والْيد والذِّراع ِلَأن ِفيها ا    
موِضع الِْقلَادِة، والساقُ موِضع الْخَلْخَاِل، فَاقْتَضى ذَِلك إباحةَ النَّظَِر ِللْمذْكُوِرين ِفي الْآيِة إلَـى              

زينَِة الْباِطنَِة ِلَأنَّه خَص ِفي َأوِل الْآيِة إباحـةَ الزينَـِة الظَّـاِهرِة    هِذِه الْمواِضِع وِهي مواِضع ال    
ِللَْأجنَِبييِن وَأباح ِللزوِج وذَِوي الْمحاِرِم النَّظَر إلَى الزينَِة الْباِطنَِة؛ ورِوي عـن ابـِن مـسعوٍد            

َأو َأبنـاِء  "لَادةُ والسوار والْخَلْخَاُل، وروى سفْيان عن منْصوٍر عن إبراهيم     الْقُرطُ والْقِ : والزبيِر
ولَِتِهنعكْـرٍ             : قَاَل" بـو باألذن والرأس؛ قـال َأب اِع ِمنِق الذِّرا فَوإلَى م نْظُرنَـى    : يعلَـا م

       إذْ لَم ْأِس ِبذَِلكالرِلتَخِْصيِص الُْأذُِن و          قَـدٍء، وشَي ونينَِة داِضِع الزوم ًئا ِمنشَي اللَّه صخَصي



– 
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سوى ِفي ذَِلك بين الزوِج وبين من ذُِكر معه فَاقْتَضى عمومه إباحةَ النَّظَـِر إلَـى مواِضـِع                  
 ِللزوِج ولَما ذَكَر اللَّه تَعـالَى مـع الْآبـاِء ذَِوي            الزينَِة ِلهُؤلَاِء الْمذْكُوِرين كَما اقْتَضى إباحتَها     

الْمحاِرِم الَِّذين يحرم علَيِهم ِنكَاحهن تَحِريما مَؤبدا دلَّ ذَِلك علَى َأن من كَـان ِفـي التَّحـِريِم                  
 والْمحرمـاِت ِمـن الرضـاِع ونَحـِوِهن     بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل زواج اِلابنَِة وُأم الْمرَأةِ      

لَـيس  : ورِوي عن سِعيِد بِن جبيٍر َأنَّه سِئَل عن الرجِل ينْظُر إلَى شَعِر َأجنَِبيٍة فَكَِرهه، وقَـالَ        
 ِفي معنَى ما ذُِكر ِفيها ِمن الْوجـِه الَّـِذي        إنَّه وِإن لَم يكُن ِفي الْآيِة فَهو      : ِفي الْآيِة قَاَل َأبو بكْرٍ    

  . )١("ذَكَرنَا
  : خالصة ما ذكره الجصاص

سرد الجصاص أقوال الصحابة ومن بعدهم في معنى الزينة، فكانت خالصتها             
  : على النحو التالي

  . الوجه والكفان، وهو ما رجحه الجصاص والحنفية . ١
 . القُلْب والفَتْخَةُ . ٢
 .  ظهر من الثيابالوجه وما . ٣
 . الثياب . ٤

" الزينـة "باألجنبيين دون الزوج والمحارم، أما      " إال ما ظهر منها   "وقد خصوا آية    
فهي عندهم الوجـه واليـد والـذراع والـساق،          " إال لبعولتهن "المذكورة في آية    

، وخصوا اآلية بالزوج وذوي المحارم ممن ذكـر فـي          "الزينة الباطنة "ويسمونها  
 . ألجنبيينبقية اآلية دون ا

واخْتَلَفَ النَّاس ِفي قَـدِر ذَِلـك،       " ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها   : "قال تَعالَى  ":قَاَل الْقُرطُِبي : ثانياً
الْوجه، وقَاَل سِعيد بـن     : ظَاِهر الزينَِة هو الثِّياب، وزاد ابن جبيرٍ      : فَقَاَل ابن مسعودٍ  

 ضٍر َأييبج  اِعيزالَْأوو ،طَاءعةُ،       : ا، وقَتَاداٍس، وبع نقَاَل ابو ،ابالثِّيالْكَفَّاِن وو هجالْو
ظَاِهر الزينَِة هو الْكُحُل والسوار والِْخـضاب ِإلَـى ِنـصِف           : والِْمسور بن مخْرمةَ  

   ونَحالْفَتَخُ وطَةُ والِْقراِع والذِّر   ـا ِمـنهلَيخََل عد نَأةُ ِلكُلِّ مرالْم هِديتُب َأن احبذَا، فَمه 
 صـلَّى   -وذَكَر الطَّبِري عن قَتَادةَ ِفي معنَى ِنصِف الذِّراِع حِديثًا عِن النَِّبي            . النَّاِس

                                         
محمد : ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(ص الحنفي أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصا: أحكام القرآن، المؤلف )١(

 –دار إحياء التراث العربي :  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، الناشر-صادق القمحاوي 
 . هـ١٤٠٥: بيروت، تاريخ الطبع
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    لَّمسِه ولَيع اِئشَةَ      -اللَّهع نع آخَر ذَكَرو - ا     رنْهع اللَّه ِضي-    ِن النَِّبيـلَّى  - عص 
    لَّمسِه ولَيع قَاَل    -اللَّه َأنَّه » :     كَـتْ َأنرِم الْآِخِر ِإذَا عوالْيِباللَِّه و َأٍة تُْؤِمنرِحلُّ ِلاملَا ي

  .لذِّراِع، وقَبض علَى ِنصِف ا»تُظِْهر ِإلَّا وجهها ويديها ِإلَى هاهنَا
 الْآيِة َأن الْمرَأةَ مْأمورةٌ ِبَأن لَا تُبِدي وَأن تَجتَِهـد           َألْفَاِظويظْهر ِلي ِبحكِْم    : قَاَل ابن عِطيةَ  

 ِفيما لَا بـد     ِفي الِْإخْفَاِء ِلكُلِّ ما هو ِزينَةٌ، ووقَع اِلاسِتثْنَاء ِفيما يظْهر ِبحكِْم ضرورِة حركَةٍ            
ِمنْه، َأو ِإصلَاِح شَْأٍن ونَحِو ذَِلك، فَما ظَهر علَى هذَا الْوجِه ِمما تَُؤدي ِإلَيِه الضرورةُ ِفي                 

نْهع فُوعالْم واِء، فَهالنِّس.  
الْوجِه والْكَفَّيِن ظُهورهمـا عـادةً،      وهذَا قَوٌل حسن ِإلَّا َأنَّه لَما كَان الْغَاِلب ِمن          : قُلْتُ

              لُّ ِلـذَِلكدا يِهما ِإلَياِجعر ِتثْنَاءاِلاس كُوني َأن لُحصفَي ،جالْحلَاِة وِفي الص ذَِلكةً وادِعبو
قُرطُِبي حِديثَ عاِئـشَةَ     ثُم ذَكَر الْ   - رِضي اللَّه عنْها     -ما رواه َأبو داود عن عاِئشَةَ       

ِإن الْمـرَأةَ  : وقَد قَاَل ابن خُويِز منْداد ِمن علَماِئنَا: الْمذْكُور الَِّذي قَدمنَاه قَِريبا، ثُم قَالَ 
            ـتْرا سهلَيا الِْفتْنَةُ، فَعهكَفَّيا وِههجو ِخيفَ ِمنِميلَةً، وكَانَـتْ     ِإذَا كَانَتْ ج ِإنو ،ذَِلـك

  .(١)" عجوزا َأو مقَبحةً جاز َأن تَكِْشفَ وجهها وكَفَّيها
  : خالصة ما ذكره القرطبي
الوجه والكفان، وذلك بعد أن سـرد  : المختار عنده" الزينة"ذكر القرطبي أن معنى     

  . األقوال فيها
لَا يظِْهرن شَـيًئا    : َأي": "ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها      : "لَىقَوِلِه تَعا " َ :قَاَل ابن كَِثيرٍ  : ثالثاً

كَالرداِء والثِّياِب، يعِني علَى مـا      : ِمن الزينَِة ِللَْأجاِنِب، ِإلَّا ما لَا يمِكن ِإخْفَاُؤه، قَاَل ابن مسعودٍ          
    اءِنس اطَاهتَعي كَان           جـراِب، فَلَا حاِفِل الثِّيَأس و ِمندبا يما، وهابلُِّل ِثيِة الَِّتي تُجالِْمقْنَع ِب ِمنرالْع

علَيها ِفيِه ِلَأن هذَا لَا يمِكنُها ِإخْفَاُؤه ونَِظيره ِفي ِزي النِّساِء ما يظْهر ِمن ِإزاِرهـا، ومـا لَـا                    
الْحسن، وابن ِسـيِرين، وَأبـو الْجـوزاِء، وِإبـراِهيم          : فَاُؤه، وقَاَل ِبقَوِل ابِن مسعودٍ    يمِكن ِإخْ 

ولَا يبِدين ِزينَـتَهن ِإلَّـا   : "النَّخَِعي وغَيرهم، وقَاَل الَْأعمشُ عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباسٍ   
وجهها وكَفَّيها والْخَاتَم، ورِوي عِن ابِن عمر، وعطَاٍء، وِعكِْرمةَ، وسـِعيِد        : قَاَل" نْهاما ظَهر مِ  

         ذَِلك ونَح ِرِهمغَيو النَّخَِعي اِهيمرِإباِك، وحالضثَاِء، وَأِبي الشَّعٍر، ويبِن جب .    تَِمـُل َأنحـذَا يهو
                                         

 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن: ، المؤلف٢٢٦ص١٢تفسير القرطبي ج= الجامع ألحكام القرآن  )١(
أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

   .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : أطفيش، الناشر



– 

  )١٠٨٤(

فِْسيرا ِللزينَِة الَِّتي نُِهين عن ِإبداِئها؛ كَما قَاَل َأبو ِإسحاقَ السِبيِعي، عن َأِبي الْـَأحوِص،              يكُون تَ 
لَـادةُ،  الْقُرطُ، والدملُوج، والْخَلْخَاُل، والْقِ   : الزينَةُ" ولَا يبِدين ِزينَتَهن  : "عن عبِد اللَِّه قَاَل ِفي قَوِلهِ     

الزينَةُ ِزينَتَاِن، فَِزينَةٌ لَا يراها ِإلَّا الزوج الْخَـاتَم والـسوار،   : وِفي ِروايٍة عنْه ِبهذَا الِْإسنَاِد، قَالَ 
        ِريهقَاَل الزاِب، والثِّي ِمن الظَّاِهر ِهيو ،اِنبا الَْأجاهرِزينَةٌ يؤُ  : وو ِلهدبى     لَا يـمس لَاِء الَّـِذين

اللَّه ِممن لَا تَِحلُّ لَه ِإلَّا الَْأسِورةُ والَْأخِْمرةُ والَْأقِْرطَةُ ِمن غَيِر حسٍر، وَأما عامةُ النَّـاِس، فَلَـا                   
   اِتما ِإلَّا الْخَوو ِمنْهدبمِ       . ي را ظَهِإلَّا م ِريهِن الزع ،اِلكقَاَل ماوـُل    : نْهتَمحيالْخَلْخَاُل، وو الْخَاتَم

ِبالْوجِه والْكَفَّيِن، وهذَا هـو الْمـشْهور     " َأن ابن عباٍس، ومن تَابعه َأرادوا تَفِْسير ما ظَهر ِمنْها         
  :»سنَِنِه«داود ِفي ِعنْد الْجمهوِر، ويستَْأنَس لَه ِبالْحِديِث الَِّذي رواه َأبو 

حدثَنَا الْوِليـد، عـن     : حدثَنَا يعقُوب بن كَعٍب الَْأنْطَاِكي، ومَؤمُل بن الْفَضِل الْحراِني، قَالَا         
ـ  -سِعيِد بِن بِشيٍر، عن قَتَادةَ، عن خَاِلِد بِن دريٍك، عن عاِئشَةَ            نْهع اللَّـه ِضيا  ر- : َأن

        لَى النَِّبيخَلَتْ عكٍْر دِبنْتَ َأِبي ب اءمَأس-      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِرقَـاقٌ      - ص ـابا ِثيهلَيعو 
 يا َأسماء، ِإن الْمرَأةَ ِإذَا بلَغَِت الْمِحيض لَم يصلُح َأن يرى ِمنْهـا     : «فََأعرض عنْها، وقَاَل    

هو مرسـٌل،   : ، وَأشَار ِإلَى وجِهِه وكَفَّيِه، لَِكن قَاَل َأبو داود، وَأبو حاِتٍم الراِزي           » ِإلَّا هذَا 
  .(١) (١)"  واللَّه َأعلَم- رِضي اللَّه عنْها -خَاِلد بن دريٍك لَم يسمع ِمن عاِئشَةَ 

                                         
د بن عمرو األزدي أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شدا: ، المؤلف٤١٠٤ رقم ٦٢ص٤سنن أبي داود ج )١(

ورواه .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(السِجستاني 
 ، السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي ٣٢١٨ رقم٣١٩ص٢البيهقي في السنن الكبرى ج

 لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(قي الخراساني، أبو بكر البيه
 في -  وِفي الْباِب حدِيثٌ، َأخْرجه َأبو داود ِفي سنَِنِه :وقال الزيلعي في نصب الراية.  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

 دريٍك عن عاِئشَةَ َأن َأسماء ِبنْتَ َأِبي بكٍْر دخَلَتْ علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وعلَيها ِثياب  عن خَاِلِد بِن١ِكتَاب اللِّباِس
مرَأةَ إذَا بلَغَتْ الْمِحيض لم يصلُح َأن يرى ِمنْها إلَّا يا َأسماء إن الْ: "ِرقَاقٌ، فََأعرض عنْها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وقَاَل

ومع هذَا : هذَا مرسٌل، خَاِلد بن دريٍك لَم يدِرك عاِئشَةَ، قَاَل ابن الْقَطَّاِن: قَاَل َأبو داود. ، انْتَهى"هذَا وهذَا، وَأشَار إلَى وجِهِه وكَفِِّه
وِفيِه َأيضا سِعيد بن بِشيٍر َأبو عبِد الرحمِن الْبصِري نَِزيُل ِدمشْقَ مولَى بِني نَضٍر، تَكَلَّم ِفيِه : خَاِلد مجهوُل الْحاِل، قَاَل الْمنِْذِريفَ

عن خَاِلِد بِن دريكٍ : لَم رواه عن قَتَادةَ غَير سِعيِد بِن بِشيٍر، وقَاَل ِفيِه مرةًهذَا حِديثٌ لَا َأع: غَير واِحٍد، وقَاَل ابن عِدي ِفي الْكَاِمِل
 انظر نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، .عاِئشَةَ، انْتَهى كَلَامه: عن ُأم سلَمةَ، بدَل

محمد يوسف البنُوري، : ، قدم للكتاب)هـ٧٦٢: المتوفى(ين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الد: المؤلف
محمد : عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: صححه ووضع الحاشية

األولى، :  السعودية، الطبعة– جدة - دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان-   بيروت- مؤسسة الريان للطباعة والنشر : عوامة، الناشر
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨



 

 )١٠٨٥(

  : خالصة ما ذكره ابن كثير
الوجه والكفان، وذلـك بعـد أن سـرد    : المختار عنده " الزينة"ذكر ابن كثير أن معنى      

  . األقوال فيها
الزينَةُ ما تَزينَتْ ِبِه الْمرَأةُ ِمن حِلي َأو كُحٍل َأو ِخضاٍب، فَمـا             : "َ قَاَل الزمخْشَِري  :رابعاً

فَتْخَِة والْكُحِل والِْخضاِب، فَلَا بْأس ِبـِه، ومـا خَِفـي ِمنْهـا             كَان ظَاِهرا ِمنْها كَالْخَاتَِم والْ    
كَالسواِر، والْخَلْخَاِل، والدملُِج، والِْقلَادِة، والِْإكِْليِل، والِْوشَاِح، والْقُرِط، فَلَا تُبِديِه ِإلَّا ِلهُؤلَـاِء            

   ونينَةَ دالز ذَكَرو ،ذْكُوِرينـِذِه           الْمه تُِّر؛ ِلـَأنالتَّسِن ووِر ِبالتَّصالَغَِة ِفي الَْأمبا ِللْماِقِعهوم 
          ،اعالـذِّر ِهـيُؤلَـاِء، وِر ها ِلغَيهِإلَي ِحلُّ النَّظَرِد لَا يسالْج ِمن اِضعولَى مةٌ عاِقعينَةَ والز

رْأس، والصدر، والُْأذُن، فَنَهى عن ِإبداِء الزينَـِة نَفْـِسها          والساقُ، والْعضد، والْعنُقُ، وال   
ِليعلَم َأن النَّظَر ِإذَا لَم يِحلَّ ِإلَيها ِلملَابسِتها ِتلْك الْمواِقع، ِبدِليِل َأن النَّظَر ِإلَيها غَير ملَابـسٍة      

، كَان النَّظَر ِإلَى الْمواِقِع َأنْفُِسها متَمكِّنًا ِفي الْحظِْر، ثَاِبتَ الْقَـدِم ِفـي            لَها لَا مقَاَل ِفي ِحلِّهِ    
الْحرمِة، شَاِهدا علَى َأن النِّساء حقُّهن َأن يحتَطْن ِفي ستِْرها ويتَِّقين اللَّـه ِفـي الْكَـشِْف                 

  .(٢)" عنْها
  : يخالصة ما ذكره الزمخشر
الوجه والكفان، وما كان عليهما من      : المختار عنده : الزينة"ذكر الزمخشري أن معنى     

  . الزينة
وَأخْرج عبد الرزاِق والِْفرياِبي، وسِعيد بن منْصوٍر، وابن َأِبـي           ":َ قَاَل السيوطي  :خامساً

      ِريٍر، وج نابٍد، ويمح نب دبعةَ، وبشَي        ـاِكمالْحو ،اِنيرالطَّباِتٍم، وَأِبي ح نابنِْذِر، والْم ناب
ولَـا  : " ِفي قَوِلِه تَعـالَى    - رِضي اللَّه عنْه     -وصححه، وابن مردويِه، عِن ابِن مسعوٍد       

 نِزينَتَه ِدينبقَاَل" ي :   و لُجمالدو اروينَةُ السةُ    الزالِْقلَادطُ، والْقُرالْخَلْخَاُل، و"      ـرـا ظَهِإلَّـا م
  .الثِّياب والِْجلْباب: قَاَل" ِمنْها

                                                                                                     
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : ، المؤلف٤١ص٦تفسير القرآن العظيم ج )١(

 منشورات محمد علي دار الكتب العلمية،: محمد حسين شمس الدين، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(
  . هـ١٤١٩ - األولى :  بيروت، الطبعة–بيضون 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : ، المؤلف٢٢٩ص٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج  )٢(
 - الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 

  .هـ١٤٠٧



– 

  )١٠٨٦(

 - رِضي اللَّه عنْـه  -وَأخْرج ابن َأِبي شَيبةَ، وابن جِريٍر، وابن الْمنِْذِر، عِن ابِن مسعوٍد          
: فََأما الزينَةُ الظَّـاِهرةُ . ةٌ ظَاِهرةٌ، وِزينَةٌ باِطنَةٌ لَا يراها ِإلَّا الزوج    الزينَةُ ِزينَتَاِن، ِزينَ  : قَاَل

فَالظَّاِهرةُ ِمنْها  : فَالْكُحُل، والسوار والْخَاتَم، ولَفْظُ ابِن جِريرٍ     : فَالثِّياب، وَأما الزينَةُ الْباِطنَةُ   
  .فَالْخَلْخَالَاِن والْقُرطَاِن والسواراِن: فَىالثِّياب، وما يخْ

الْكُحـُل  : قَاَل" ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها      : "وَأخْرج ابن الْمنِْذِر عن َأنٍَس ِفي قَوِلهِ      
الْخَاتَمو.  

  بعِريٍر، وج نابوٍر، ونْصم نب ِعيدس جَأخْرـِن  وِن ابع ِقيهيالْبنِْذِر، والْم نابٍد، ويمح نب د
الْكُحـُل والْخَـاتَم    : قَاَل" ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها       "–رِضي اللَّه عنْهما  -عباٍس  

  . والْقُرطُ والِْقلَادةُ
   بعاِق وزالر دبع جَأخْرِلهِ      واٍس ِفي قَوبِن عِن ابٍد، عيمح نب ـا : "دِمنْه را ظَهقَـالَ " ِإلَّا م :

الْخَاتَمالْكَفِّ، و ابِخض وه.  
ِإلَّا مـا  : "وَأخْرج ابن َأِبي شَيبةَ، وعبد بن حميٍد، وابن َأِبي حاِتٍم، عِن ابِن عباٍس ِفي قَوِلهِ        

راظَهقَاَل"  ِمنْه :الْخَاتَما وكَفَّاها، وههجو.  
ِإلَّا مـا  : "وَأخْرج ابن َأِبي شَيبةَ، وعبد بن حميٍد، وابن َأِبي حاِتٍم، عِن ابِن عباٍس ِفي قَوِلهِ        

  .رقْعةُ الْوجِه، وباِطن الْكَفِّ: قَاَل" ظَهر ِمنْها
 اب جَأخْراِئـشَةَ        وع ـننَِنِه، عِفي س ِقيهيالْبنِْذِر، والْم نابٍد، ويمح نب دبعةَ وبَأِبي شَي ن- 

الْقَلْـب والْفَـتَخُ، وضـمتْ      : َأنَّها سِئلَتْ عِن الزينَِة الظَّاِهرِة؟ فَقَالَتِ     : -رِضي اللَّه عنْها    
  .طَرفَ كُمها

جَأخْرِلِهوةَ ِفي قَوِعكِْرم نةَ عبَأِبي شَي نا: " ابِمنْه را ظَهِر: قَاَل" ِإلَّا مةُ النَّحثُغْرو هجالْو.  
  .الْوجه والْكَفُّ: قَاَل" ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها: "وَأخْرج ابن جِريٍر عن سِعيِد بِن جبيٍر ِفي قَوِلِه

اب جَأخْرِلِهوطَاٍء ِفي قَوع نِريٍر عج ا: "نِمنْه را ظَهقَاَل" ِإلَّا م :هجالْوالْكَفَّاِن و.  
: قَـالَ " ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْهـا  : "وَأخْرج عبد الرزاِق وابن جِريٍر، عن قَتَادةَ      

و الْخَاتَمكَتَاِن وسُلالْمالْكُح.  
لَا يِحلُّ ِلامرَأٍة تُـْؤِمن ِباللَّـِه   : " قَاَل– صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم -وبلَغَِني َأن النَِّبي   : قَاَل قَتَادةُ 

 جِريـٍر،  وَأخْرج عبد الرزاِق وابـن . ويقِْبض ِنصفَ الذِّراِع» والْيوِم الْآِخِر ِإلَّا ِإلَى هاهنَا    
الْقُلْبيِن، يعِني السوار والْخَـاتَم     : قَاَل" ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها   : "عِن الِْمسوِر بِن مخْرمةَ ِفي قَوِلهِ     

  .والْكُحَل



 

 )١٠٨٧(

ـ   : وَأخْرج سِعيد، وابن جِريٍر، عِن ابِن جريٍج، قَالَ        ِلِه تَعاٍس ِفي قَوبع نلَـا  : "الَىقَاَل ابو
 -وقَالَتْ عاِئـشَةُ    : قَاَل ابن جريجٍ  . الْخَاتَم والْمسكَةُ : قَاَل" يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها     

 اللَّـِه  دخَلَتْ علَي ابنَةُ َأِخي ِلُأمي عبـدِ : الْقُلْب والْفَتْخَةُ، قَالَتْ عاِئشَةُ: -رِضي اللَّه عنْها    
       لَى النَِّبيخَلَتْ عنَةً، فَديزِل مِن الطُّفَيب-      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاِئشَةُ    - صفَقَالَتْ ع ،ضرَأعو 

ا َأن  ِإذَا عركَِت الْمرَأةُ لَم يِحلَّ لَه     : «ِإنَّها ابنَةُ َأِخي وجاِريةٌ، فَقَاَل      : - رِضي اللَّه عنْها     -
، وقَبض علَى ِذراِعِه نَفِْسِه، فَتَرك بين قَبضِتِه وبـين          » تُظِْهر ِإلَّا وجهها وِإلَّا ما دون هذَا      

  .)١(»الدر الْمنْثُوِر«الْكَفِّ ِمثَْل قَبضٍة ُأخْرى، اهـ محلُّ الْغَرِض ِمن كَلَاِم صاِحِب 
  : يخالصة ما ذكره السيوط

  . ، ولم يظهر لي اختياره"الزينة"ذكر السيوطي جميع األقوال في معنى 
، أي }والَ يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ ما ظَهر ِمنْهـا {: قال تعالى : "قال مكي بن أبي طالب    : سادساً

وال يظهرن لمن ليس بذي محرم زينتهن في بيوتهن، كالخلخال، والسوارين، والقُـرِط،             
  .والقالدة
  .}ِإالَّ ما ظَهر ِمنْها{: ثم قال

  .هي زينة الثياب، وكذلك قال النخعي، والحسن: قال ابن مسعود
  .هو الكحل، والخاتم: وقال ابن عباس
  .هو الوجه والكف: وقال ابن جبير

  .الكفان والوجه: وقال عطاء
  .الكحل، والسوار، والخاتم: وقال قتادة

اهرة الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم،       الزينة الظ : وعن ابن عباس أنه قال    
  .فهذا ما تظهر في بيتها لمن دخل عليها من الناس: قال

  .هو القُلْب والفَتْخَة، يعني السوار والخاتم: وقالت عائشة رضي اهللا عنها
  .الفتخة حلَقٌ من فضة، تجعلها النساء في أصابعهن: وقيل

ها، ألن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكـشف          هو الوجه والكفان أحسن   : وقول من قال  
  .وجهها، وكفيها في صالتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك

                                         
، )هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : ، المؤلف١٧٨ص٦ور ج الدر المنث)١(

 . بيروت–دار الفكر : الناشر



– 

  )١٠٨٨(

أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها       : "  وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم       
، فالكحل، والخاتم، والخضاب، والبنان داخل تحت هذا، فإذا كان        "إلى قرب النصف    

حاً في الصالة علم أنها ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره،              لها ذلك مبا  
كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه اهللا جـل                 

  .)١("ذكره
  : خالصة ما ذكره مكي بن أبي طالب

رد األقـوال   الوجه والكفان، بعد أن س    : المختارة عنده " الزينة" ذكر ابن أبي طالب أن معنى     
  . التي ذكرها الجصاص، والقرطبي، وابن كثير، وغيرهم ممن ذكرنا نصوصهم

قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن        {: قال تعـالى  : "قال علي الواحدي النيسابوري   : سابعاً
: عن من ال يحلُّ وقيـل " ويحفظوا فروجهم"يكفُّوها عن النَّظر إلى ما ال يحلُّ    " }أبصارهم

  : لهيستروها حتى ال تظهر وقو
إالَّ "الخلخالين والقُرطين والقالئد والدماليج ونحوها مما يخفى        : يعني" وال يبدين زينتهن  "

وهو الثِّياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فـال يجـوز للمـرأة أن           " ما ظهر منها  
 على"وليلقين مقانعهن   " وليضربن بخمرهن " إالَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع        تظهر

الزينة : يعني" وال يبدين زينتهن   " ليسترون بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن     "جيوبهن
النِّساء المؤمنـات   : يعني" أو نسائهن : "أزواجهن وقوله " إالَّ لبعولتهن "الخفية ال الظَّاهرة    

ة مملوكـةً   فال يحلُّ المرأٍة مسلمٍة أن تتجرد بين يدي امرأٍة مشركٍة إالَّ إذا كانت المشرك             
: يعنـي " َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن َأِو التَّاِبِعين غَيِر أولي اإلربة من الرجـال           “: لها وهو قوله  

الذين يتَّبعون النِّساء يخدمونهن ليصيبوا شيئاً وال حاجة لهم فيهن كالخـصي والخنثـى              
لم يقووا  " ن لَم يظْهروا علَى عوراِت النساء     َأِو الطِّفِْل الَِّذي  “والشَّيخ الهِرم واألحمق العنِّين     

ال يـضربن بإحـدى     : َأي" وال يضِربن ِبَأرجِلِهن ِليعلَم ما يخِْفين ِمـن زينـتهن         “عليها،  
الرجلين على األخرى ليصيب الخلخاُل الخلخاَل فيعلم أن عليها خلخالين فإن ذلك يحرك             

                                         
أبو محمد : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف )١(

: المتوفى( القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي
 جامعة الشارقة، -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي : ، المحقق)هـ٤٣٧

 كلية الشريعة والدراسات -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الشاهد البوشيخي، الناشر: د. بإشراف أ
  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : طبعة جامعة الشارقة، ال-اإلسالمية 



 

 )١٠٨٩(

راجعوا طاعة اهللا سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من         " بوا إلى اهللا جميعاً   وتو"من الشَّهوة   
  .)١("اآلداب المذكورة في هذه السورة

  : خالصة ما ذكره الواحدي النيسابوري
الوجه والكفان ونصف الذراع، وهو مواضع      : المختار عنده " الزينة"ذكر الواحدي أن معنى     

  ". إال لبعولتهن"فية هي المقصودة في آية الزينة الظاهرة، وذكر أن الزينة الخ
وانْتَقََل ِمن ذَِلك ِإلَى نَهِي النِّساِء عن َأشْياء عِرفَ ِمـنْهن       : "قال الطاهر بن عاشور   : ثامناً

          عمجا وهورظُه نِببحي َأن ندوتَع اءاِر َأشْيِإظْه نع ِيِهننَها وُل ِفيهاهِفـي     التَّس آنا الْقُـره
  .وال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها: لَفِْظ الزينَِة ِبقَوِلِه

  :قَاَل عمر بن َأِبي رِبيعةَ. الْحسن، مصدر زانَه: والزين. ما يحصُل ِبِه الزين: والزينَةُ
 هجالْو ذَِلك لََّل اللَّهنًاجيز...  

زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِفي سـورِة آِل ِعمـران          : زين ِبمعنَى حسن، قَاَل تَعالَى    : يقَاُل
  ].١٦[وزينَّاها ِللنَّاِظِرين ِفي سورِة الِْحجِر : وقَاَل] ١٤[

الْوجـه والْكَفَّـاِن َأو ِنـصفُ الـذِّراعيِن،         : ِقيةُفَالِْخلْ: والزينَةُ ِقسماِن ِخلِْقيةٌ ومكْتَسبةٌ   
وقَـد  . سبب التَّزيِن ِمن اللِّباِس الْفَاِخِر والْحِلي والْكُحِل، والِْخضاِب ِبالِْحنَّـاءِ         : والْمكْتَسبةُ

 )٢("ا بِني آدم خُذُوا ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مسِجدٍ       ي: "ُأطِْلقَ اسم الزينَِة علَى اللِّباِس ِفي قَوِلِه تَعالَى       
قُْل من حرم ِزينَةَ اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِق قُـْل ِهـي ِللَّـِذين       : "وقَوِلِه

، وعلَـى   )٣("ِلك نُفَصُل اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمـون     آمنُواْ ِفي الْحياِة الدنْيا خَاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَ       
والتَّزين يِزيد الْمرَأةَ حسنًا ويلِْفـتُ      . )٤("قاَل موِعدكُم يوم الزينَةِ   : "اللِّباِس الْحسِن ِفي قَوِلهِ   

قْصد ِإلَّا ِلَأجِل التَّظَاهِر ِبالْحـسِن فَكَانَـتْ لَاِفتَـةَ          ِإلَيها الَْأنْظَار ِلَأنَّها ِمن الَْأحواِل الَِّتي لَا تُ       
               َأن شَْأِنِهم ِمن سلَي اِل الَِّذينجِإلَّا ِللر اِر ِزينَِتِهنِإظْه نع اءالنِّس نُِهي اِل، فَِلذَِلكجَأنْظَاِر الر

  .رابٍة َأو ِصهٍرتَتَحرك ِمنْهم شَهوةٌ نَحوها ِلحرمِة قَ

                                         
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف )١(

 دمشق، -دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان داوودي، دار النشر: ، تحقيق)هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 
  .  هـ١٤١٥األولى، : بيروت، الطبعة

  .٣١: الَْأعرافسورة ) ٢(
  .٣٢: الَْأعراف سورة )٣(
  .٥٩: طه سورة )٤(



– 

  )١٠٩٠(

واستُثِْني ما ظَهر ِمن الزينَِة وهو ما ِفي ستِْرِه مشَقَّةٌ علَى الْمرَأِة َأو ِفي تَرِكِه حرج علَى                 
حـِل  النِّساِء؛ وهو ما كَان ِمن الزينَِة ِفي مواِضِع الْعمِل الَِّتي لَا يِجب ِسـتْرها ِمثْـُل الْكُ                

  .والِْخضاِب والْخَواِتيِم
  ِبيرالْع نقَاَل ابانِ  : وعينَةَ نَوالز ةٌ : ِإنطَنَعصمةٌ وةُ . ِخلِْقيا الِْخلِْقيَأِة   : فََأمرِد الْمسج ظَمعفَم

  :وَأما الْمصطَنَعةُ. يِن والشَّعرالْوجه والِْمعصميِن والْعضديِن والثَّدييِن والساقَ: وخَاصةً
الْحِلي وتَطِْريِز الثِّياِب وتَلِْويِنهـا وِمثْـَل الْكُحـِل         : فَِهي ما لَا يخْلُو عنْه النِّساء عرفًا ِمثْلَ       

ا ِفي ِإخْفَاِئِه مـشَقَّةٌ كَالْوجـِه       والظَّاِهر ِمن الزينَِة الِْخلِْقيِة م    . والِْخضاِب ِبالِْحنَّاِء والسواكِ  
والْكَفَّيِن والْقَدميِن، وِضدها الْخَِفيةُ ِمثَْل َأعاِلي الساقَيِن والِْمعصميِن والْعـضديِن والنَّحـِر            

 علَى الْمـرَأِة ِمـن جاِنـِب        والظَّاِهر ِمن الزينَِة الْمصطَنَعِة ما ِفي تَرِكِه حرج       . والُْأذُنَيِن
              ـهاعجِإراِل وجالر امِو َأمدالْب ِعنْد الَتُهُل ِإزهلَا تَسا واِبهَأتْر نيا بِتهوراِنِب صجا وِجهوز

ِه كَالْخَواِتيِم ِبِخلَـاف    ِعنْد الْخُلُو ِفي الْبيِت، وكَذَِلك ما كَان محلُّ وضِعِه غَير مْأموٍر ِبستْرِ           
  .القرط والدماج

          آنالْقُـر َأقَـر قَـدِة وينَِة الظَّـاِهرالز ا ِمنمَأنَّه ِحيحالصالْخَلْخَاِل واِر وواخْتُِلفَ ِفي السو
قَاَل ابـن   . كَما سيْأِتي " ِتِهنوال يضِربن ِبَأرجِلِهن ِليعلَم ما يخِْفين ِمن ِزينَ       : "الْخَلْخَاَل ِبقَوِلهِ 

ِبيرالْع:  
. لَيس الِْخضاب ِمن الزينَِة اهـ ولَم يقَيده ِبِخـضاِب الْيـدينِ          : روى ابن الْقَاِسِم عن ماِلكٍ    

ِبيرالْع نقَاَل ابِفي : و اِطنَِة ِإذَا كَانينَِة الْبالز ِمن ابالِْخضِنويمالْقَد.  
ما كَان موِضعه ِمما لَا تَستُره الْمرَأةُ وهـو الْوجـه والْكَفَّـاِن             " ما ظَهر ِمنْها  : "فَمعنَى

  .والْقَدماِن
: كَفَّـيِن، ِقيـلَ   وفَسر جمع ِمن الْمفَسِرين الزينَةَ ِبالْجسِد كُلِِّه، وفَسر ما ظَهر ِبالْوجـِه والْ            

وعلَى هذَا التَّفِْسيِر فَالزينَةُ الظَّاِهرةُ ِهي الَِّتي جعلَها اللَّه ِبحكِْم الِْفطْـرِة            . والْقَدميِن والشَّعرِ 
ِلـك الْوجـه   باِديةً يكُون ستْرها معطِّلًا اِلانِْتفَاع ِبها َأو مدِخلًا حرجا علَـى صـاِحبِتها وذَ             

                فَـاءالْح ؛ ِلـَأنهرـسعي لَِكنَّهو طُِّل اِلانِْتفَاععتِْر لَا يا ِفي السمالُهاِن فَحما الْقَدَأمالْكَفَّاِن، وو
ـ    . غَاِلب حاِل ِنساِء الْباِديةِ    فَِفـي م اءا الْفُقَهتِْرِهماخْتَلَفَ ِفي س ِل ذَِلكَأج الـك  فَِمنِب مذْه

لَا يِجب سـتْر    : لَا يِجب، وقَاَل َأبو حِنيفَةَ    : أشهرهما َأنَّها يِجب ستْر قَدميها، وِقيلَ     : قَولَاِن
               را ظَهِمم ستِْرِه فَلَيشَقَّةٌ ِفي سا مهلَيع كُني لَمَأِة وراِسِن الْمحم ِمن ا كَانا ما، َأمهيمقَد  ِمن 

الزينَِة ِمثَْل النَّحِر والثَّدِي والْعضِد والِْمعصِم وَأعلَى الساقَيِن، وكَذَِلك ما لَه صورةٌ حـسنَةٌ       



 

 )١٠٩١(

ـ               اِء ِفي الْمرَأِة وِإن كَان غَير معرى كَالْعِجيزِة والَْأعكَاِن والْفَخْذَيِن ولَم يكُن ِمما ِفـي ِإرخَ
  .الثَّوِب علَيِه حرج علَيها

ِنـساء كَاِسـياتٌ    «: عن النبيء صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم قَـالَ        » الْموطَِّأ«وروى ماِلك ِفي    
لْبـسن ِمـن    َأراد اللَّـواِتي ي   : قَاَل ابن عبِد الْبر   » عاِرياتٌ ماِئلَاتٌ مِميلَاتٌ لَا يدخُلْن الْجنَّةَ     

ـ    . الثِّياِب الْخَِفيفَ الَِّذي يِصفُ ولَا يستُر، َأي هن كَاِسياتٌ ِباِلاسِم عاريات ِفي الْحِقيقَة اهـ
      اٍل ِمنشْكُوِن بخَِة ابِفي نُسطَِّأ«ووالْم « اِلكم رقَاَل فَس ِن الْقُنَاِزِعيـا : عالثِّي نسلْبي نِإنَّه ب
  .الرقَاقَ الَِّتي لَا تَستُرهن اهـ
      ِن الْقَاِسِم ِمناِع ابمِفي سةِ «وتَِبياِمِع الْعج « اِلكـى       : قَاَل مالْخَطَّاِب نَه نب رمع لَغَِني َأنب

   اِطيِس الْقَبلُب نع اءشٍْد ِفي     . النِّسر نِحِه«قَاَل ابشَر« :  يض ابِثي ِم    ِهيقَةٌ تَلْتَِصقُ ِبالِْجـس
: ِلِضيِقها فَتَبدو ثخانة لَا بستها ِمن نَحافَِتها، وتُبِدي ما يستَحسن ِمنْها، امِتثَالًا ِلقَوِلِه تَعـالَى              

» ِع الْعتَِبيـةِ  جاِم«وِفي ِرواياِت ابِن وهٍب ِمن      . اهـ" وال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها      "
  .ما يعِجبِني فَِإذَا شَدتْه علَيها كَان ِإخْراجا ِلعجزِتها: قَاَل ماِلك ِفي الِْإماِء يلْبسن الَْأقِْبيةَ

بداِء ِزينَِتِهن يقْتَِضي   وجمهور الَْأِئمِة علَى َأن اسِتثْنَاء ِإبداِء الْوجِه والْكَفَّيِن ِمن عموِم منِْع إِ           
ِإباحةَ ِإبداِء الْوجِه والْكَفَّيِن ِفي جِميِع الَْأحواِل ِلَأن الشَّْأن َأن يكُون ِللْمستَثْنَى جِميع َأحـواِل       

 تَثْنَى ِمنْهسالْم .      الَِة الصِفي ح ِتثْنَاءاس ِبَأنَّه الشَّاِفِعي لَهتََأوو       ـوهـا وِرهغَي ونةً دلَاِة خَاص
  .تَخِْصيص لَا دِليَل علَيِه

ثَوب تَضعه الْمرَأةُ علَى رْأِسها ِلستِْر شَـعِرها        : والِْخمار. ونُِهين عِن التَّساهِل ِفي الْخَمرةِ    
     ِدلْنسا يمبر اءالنِّس كَانا وهُأذُنَيا وِجيِدهـاِط       والَْأنْب اءُل ِنـسا تَفْعكَم وِرِهنِإلَى ظُه ارالِْخم 

ولْيضِربن ِبخُمِرِهن  : فَيبقَى الْعنُقُ والنَّحر والُْأذُنَاِن غَير مستُورٍة فَِلذَِلك ُأِمرن ِبقَوِلِه تَعالَى         
 وِبِهنيلى جع .برالضِع   : وضالْو ِكينالَى   تَمِلِه تَعِفي قَو متَقَدو" :      ِيي َأنتَحـسلَا ي اللَّه ِإن
  .)١( ..."يضِرب مثَلًا 

ِليشْددن وضع الْخُمِر علَى الْجيوِب، َأي ِبحيثُ لَا يظْهر شَـيء مـن بـشرة               : والْمعنَى
  .الْجيد

ِكيِد اللُّصوِق مبالَغَةً ِفي ِإحكَاِم وضِع الِْخماِر علَـى الْجيـِب           ِلتَْأ" ِبخُمِرِهن"والْباء ِفي قَوِلِه    
نِربضِل يِفع ِة ِمنتَفَادسالَغَِة الْمبلَى الْمةً عادِزي.  

وبيالْجةَ: وقَبِلي الرا يقُ الْقَِميِص ِممطَو وهٍب ِبفَتِْح الِْجيِم ويج عمنَ. جعالْمىو:  
                                         

  . ٢٦سورِة الْبقَرِة آية ) ١(



– 

  )١٠٩٢(

وِليضعن خُمرِهن علَى جيوِب الَْأقِْمصِة ِبحيثُ لَا يبقَى بين منْتَهى الِْخماِر ومبدِأ الْجيـِب   
الِْجيد ِمنْه رظْها يم.  

لُهقَوو" :      ولَِتِهنعِإلَّا ِلب نِزينَتَه ِدينبال يلَفْظُ   "و ِزي  "ُأِعيد ِدينبال يونِلـهِ  " نَتَها ِلقَوال : "تَْأِكيدو
 نِزينَتَه ِدينبِلهِ     " يِفي قَو ِتثْنَاءِه اِلاسلَيع ِنيبِليِم؛ وتَقَدالْم" : ولَِتِهنعى  " ِإلَّا ِلبقْتَـضِإلَخْ، الَِّذي م

        نيا بِد معِلب ولَِتِهنعلَى ِإلَّا ِلبطَفَ ععي ظَاِهِرِه َأن         نِزينَـتَه ـِدينبلَا يو الثَّاِني، َأيِل والَْأو 
غَير الظَّاِهرِة ِإلَّا ِلمن ذَكَروا بعد حرِف اِلاسِتثْنَاِء ِلِشدِة الْحرِج ِفي ِإخْفَـاِء الزينَـِة غَيـِر                 

مرَأِة وبين َأقِْرباِئها وَأصهاِرها الْمـستَثْنَين      الظَّاِهرِة ِفي َأوقَاٍت كَِثيرٍة، فَِإن الْملَابسةَ بين الْ       
  .)١("ملَابسةٌ متَكَررةٌ فَلَو وجب علَيها ستْر ِزينَِتها ِفي َأوقَاِتها كَان ذَِلك حرجا علَيها

  : خالصة ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور
الوجه والكفان والقدمان، وما كـان      : الزينة هو ذكر ابن عاشور أن الراجح في معنى        

  . عليها من الزينة المصطنعة كالخضاب والقرط والخالخل
  .الدملج والوشاحان، ونحو ذلك: يقال" ال يبِدين ِزينَتَهن: "قال ابن قتيبة: تاسعاً

  .الكحل والخاتم: ويقال. الكف والخاتم: يقال" ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها"
  .يعني اإلخوة" خْواِنِهنَأو ِإ"
"ِنساِئِهن وال ينبغي للمسلمة ان تنجرد بين يدي كافرة. يعني المسلمات" َأو.  
يريد األتباع الذين ليست هم إربة في النساء، أي حاجـة،           " َأِو التَّاِبِعين غَيِر ُأوِلي الِْإربةِ    "

  .مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم
" الَِّذين لَم يظْهروا على عوراِت النِّـساءِ      : "يدلك على ذلك قوله   . ألطفاليريد ا " َأِو الطِّفْلِ "

  .أي لم يعرفوها ولم يفهموها
"       ِزينَِتِهن ِمن خِْفينما ي لَمعِلي ِلِهنجِبَأر نِربضال يجلين علـى       " وأي ال يضربن بإحدى الر

  .)٢("ها خلخاليناألخرى، ليصيب الخلخال الخلخال، فيعلم ان علي

                                         
محمد : ، المؤلف»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  )١(

الدار التونسية : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى (الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
  .  هـ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر–للنشر 

: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : غريب القرآن البن قتيبة، المؤلف: الكتاب )٢(
  .سعيد اللحام: ، المحقق)هـ٢٧٦



 

 )١٠٩٣(

  : خالصة ما ذكره ابن قتيبة
  : ؛ وهما"قيل"ذكر ابن قتيبة معنيين للزينة دون اختيار، وقد عبر عنهما بـ 

  . الكف والخاتم . ١
 .الكحل والخاتم . ٢
 وقُْل ِللْمْؤِمنَاِت يغْضضن ِمن َأبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن      : "قال تعالى : قال الزجاج : عاشراً

ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدين ِزينَـتَهن ِإلَّـا                 
           َأو ولَِتِهنعنَاِء بَأب َأو نَاِئِهنَأب َأو ولَِتِهنعاِء بآب َأو اِئِهنآب َأو ولَِتِهنعِلب  اِنِهنِني ِإخْـوب َأو اِنِهنِإخْو 

َأو بِني َأخَواِتِهن َأو ِنساِئِهن َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن َأِو التَّاِبِعين غَيِر ُأوِلي الِْإربِة ِمن الرجـاِل َأِو                  
        لَا ياِء واِت النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفِْل الَِّذين       ِزينَِتِهن ِمن خِْفينا يم لَمعِلي ِلِهنجِبَأر نِربض
       ونتُفِْلح لَّكُملَع ْؤِمنُونالْم ها َأيِميعوا ِإلَى اللَِّه جتُوبا     : (أقوال المفسرين ". وِإلَّا م نِزينَتَه ِدينبلَا يو

والتـي  . ةَ، نحو الِمخْنَقَِة والْخلْخَال والدملُج والـسوار      ، أي ال يبدين زينَتَهن الباِطنَ     )ظَهر ِمنْها 
هجوالو هي الثياب رتُظْه.  

؛ كانت المرأة ربما اجتازت     ) ولَا يضِربن ِبَأرجِلِهن ِليعلَم ما يخِْفين ِمن ِزينَِتِهن       : (وقوله تعالى 
 فإذا ضربتْ ِبِرجِلها عِلم أنهـا ذاتُ خَلْخَـال          وفي رجلها الْخلخال، وربما كان فيها الخَالَِخلُ      

وزينٍة، وهذا يحرك من الشهوِة فنُِهي عنه، كما ُأِمرن أال يبِدين، ألن استماع صوته بمنزلـة                
  .)١("إبداِئه

  : خالصة ما ذكره الزجاج
يـاب والوجـه،    الث: ذكر الزجاج قوالً واحداً، وهو اختياره كما يبدو، وهو أن الزينة هـي            

  . المخنقة، والخلخال، والدملج، والسوار: وهي الزينة الظاهرة، وأما الزينة الباطنة فهي
وقَد رَأيتَ ِفي هِذِه النُّقُوِل الْمذْكُورِة عِن السلَِف َأقْـواَل َأهـِل            : "قال الشنقيطي : حادي عشر 

؛ الْباِطنَِة، وَأن جِميع ذَِلك راِجع ِفي الْجملَِة ِإلَى ثَلَاثَِة َأقْـواٍل            الِْعلِْم ِفي الزينَِة الظَّاِهرِة والزينَِة      
  :كَما ذَكَرنَا

َأن الْمراد ِبالزينَِة ما تَتَزين ِبِه الْمرَأةُ خَاِرجا عن َأصٍل ِخلْقَِتها، ولَا يستَلِْزم النَّظَر ِإلَيـِه                : الَْأوُل
ِإنَّها ظَاِهر الثِّياِب؛ ِلَأن الثِّياب ِزينَةٌ لَهـا  : يةَ شَيٍء ِمن بدِنها؛ كَقَوِل ابِن مسعوٍد، ومن وافَقَه      رْؤ

  .خَاِرجةٌ عن َأصِل ِخلْقَِتها وِهي ظَاِهرةٌ ِبحكِْم اِلاضِطراِر، كَما تَرى
                                         

: المتوفى(بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج إبراهيم : معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: الكتاب )١(
  .٥:  م، عدد األجزاء١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ بيروت، الطبعة األولى –عالم الكتب : ، الناشر)هـ٣١١



– 
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  .لَْأقْواِل ِعنْدنَا وَأحوطُها، وَأبعدها ِمن الريبِة وَأسباِب الِْفتْنَِةوهذَا الْقَوُل هو َأظْهر ا
ما تَتَزين ِبِه، ولَيس ِمن َأصِل ِخلْقَِتها َأيضا، لَِكن النَّظَر ِإلَـى            : َأن الْمراد ِبالزينَةِ  : الْقَوُل الثَّاِني 

لِْزم رْؤيةَ شَيٍء ِمن بدِن الْمرَأِة، وذَِلك كَالِْخضاِب والْكُحِل، ونَحِو ذَِلـك؛ ِلـَأن              ِتلْك الزينَِة يستَ  
  .النَّظَر ِإلَى ذَِلك يستَلِْزم رْؤيةَ الْموِضِع الْملَاِبِس لَه ِمن الْبدِن، كَما لَا يخْفَى

 ِبالزينَِة الظَّاِهرِة بعض بدِن الْمرَأِة الَِّذي هو ِمن َأصـِل ِخلْقَِتهـا؛        َأن الْمراد : الْقَوُل الثَّاِلثُ 
ِإن الْمراد ِبما ظَهر ِمنْها الْوجه والْكَفَّاِن، وما تَقَدم ِذكْره عن بعِض َأهـِل              : كَقَوِل من قَالَ  

  )١( ".الِْعلِْم

  .مصطلح الزينة في شروح السنة وغريبهاتحرير : المطلب الثالث
عِن ابِن عجلَان عن سمي مولَى َأِبي بكِْر ابن عبـِد الـرحمِن             : "قال ابن عبد البر   : أوالً

ـ   . قَاَل كُلُّ شَيٍء ِمن الْمرَأِة عورةٌ حتَّى ظُفُِرها       ) عن َأِبي بكِْر بِن عبِد الرحمنِ     ( و قَـاَل َأب
رمع :                َأِة َأنـرِللْم لَى َأناِء علَماِع الْعمِل الِْعلِْم ِلِإجَأقَاِويِل َأه نع ذَا خَاِرجكٍْر هُل َأِبي بقَو

تُصلِّي الْمكْتُوبةَ ويداها ووجهها مكْشُوفٌ؛ ذَِلك كُلُّه ِمنْها تُباِشر الْـَأرض ِبـِه وَأجمعـوا               
َأنَّها لَا تصلى متنقبة وال عليها أن تلبس قفازين ِفي الصلَاِة، وِفـي هـذَا َأوضـح         ) ىعلَ(

الدلَاِئِل علَى أن ذلك منها غير عورةٌ، وجاِئز َأن ينْظُر ِإلَى ذَِلك ِمنْها كُلُّ من نَظَر ِإلَيهـا                  
ة فَحرام تََأملُها ِمن فَوِق ِثياِبها ِلـشَهوٍة فَكَيـفَ         ِبغَيِر ِريبٍة ولَا مكرو،ه وأما النظر للشهور      

  ".  ِبالنَّظَِر ِإلَى وجِهها مسِفرةً
"  رمو علَّ       : قَاَل َأبجو زِل اللَِّه عِفي تَْأِويِل قَو اءلَمـا       : "اخْتَلَفَ الْعِإلَّـا م نِزينَتَه ِدينبلَا يو

ورِوي . الْوجـه والْكَفَّـانِ   " ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها   "رِوي عِن ابِن عباٍس وابِن عمر       ظَهر ِمنْها فَ  
لَا يبِدين قُرطًا ولَا ِقلَادةً ولَا سـوارا ولَـا          : الثِّياب؛ قَالَ )) ما ظَهر ِمنْها  ((عِن ابِن مسعوٍد    

  را ظَهاِبخَلْخَالًا ِإلَّا مالثِّي ـالَى . ِمنِلِه تَعةَ ِفي قَوريرَأِبي ه نع ِوير قَدو" :   ـِدينبلَـا يو
القلب والفتخة، رواه ابن وهب عن جرير بن حاِزٍم قَـاَل           : قال" ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها    

القلب الـسوار   :  فَذَكَره قَاَل جِرير بن حازم     حدثَِني قَيس بن سعٍد َأن َأبا هريرةَ كَان يقُولُ        
 الْخَاتَمدٍ  . والفتخة ويز نب اِبرقَاَل جو :  ـِعيدقَاَل سٍر وِفي ِخنْص خَاتَم ٍن َأويٌل ِفي عكُح ِهي

: د رِوي عِن ابِن مسعودٍ    وقَ. بن جبيٍر الِْجلْباب والرداء وعن عاِئشَةَ ِمثُْل قَوِل َأِبي هريرةَ         
                                         

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف ) ١(
 لبنان، عام النشر –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت :  الناشر ،)هـ١٣٩٣: المتوفى (الشنقيطي 

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: 



 

 )١٠٩٥(

. ؛ واللَّـه َأعلَـم    )يِريد موِضع ذَِلـك   (ولَا يِصح الْبنَان والْقُرطُ والدملُج والْخَلْخَاُل والِْقلَادةُ        
ـ         بـِن عِل ابلَى قَوعِن، ولَيِن الْقَوذَيلَى ها عضا َأيِفيه وناخْتَلَفَ التَّاِبعو   ـرمـِن عاباٍس و

الْفُقَهاء ِفي هذَا الْباِب فَهذَا ما جاء ِفي الْمرَأِة وحكِْمها ِفي الْاسِتتَاِر ِفـي صـلَاِتها وغَيـِر           
الْحرِة َأن  والَِّذي علَيِه فُقَهاء الَْأمصاِر ِبالِْحجاِز والِْعراِق َأن علَى الْمرَأِة          : "وقال. )١("صلَاِتها

تُغَطِّي ِجسمها كُلَّه ِبِدرٍع صِفيٍق ساِبغٍ، وتُخَمر رْأسها فَِإنَّها كُلَّها عورةٌ ِإلَّا وجهها وكَفَّيهـا               
  ".وَأن علَيها ستْر ما عدا وجهها وكَفَّيها

  :واخْتَلَفُوا ِفي ظُهوِر قَدميها
فَِإن لَم تَفْعْل َأعادتْ ما دامـتْ       :  ماِلك واللَّيثُ بن سعٍد تَستُر قَدميها ِفي الصلَاِة؛ قَاَل ماِلك          فَقَاَل

  .ِفي الْوقِْت، وِعنْد اللَّيِث تُِعيد َأبدا
قَاَل الشَّاِفِعيةٌ فَِإِن انْكَ: وروا عهكَفَّيا وههجا ودا عتْمادلَاِة َأعا ِفي الصِمنْه شَفَ ذَِلك  

ولَا ِإعادةَ ِعنْده مقْصورةً علَى الْوقِْت ِفي شَيٍء ِمن الصلَاِة، وكُلُّ ما قَاَل ِفيـِه علَيـِه الِْإعـادةُ           
هدعبقِْت وِفي الْو هِعنْد ذَِلكو.  

ِريالثَّوِنيفَةَ وو حقَاَل َأبو:تُِعد كْشُوفَةٌ لَما مهمقَدلَّتْ وص ٍة ِإنروتْ ِبعسَأِة لَيرالْم مقَد   
  رمو عقَاَل َأب :      كبـسحلَاِة وَأِة ِفي الصرِي الْمموِر قَدتِْر ظُهِة ِفي سابحالص نيب تُهِلملَا ِخلَافَ ع

وقَد َأجمعوا َأن الرجَل ِإذَا صـلَّى       ) رِضي اللَّه عنْهن  ( الْمسِلِمين   ِبما جاء ِفي ذَِلك عن ُأمهاتِ     
وشَيء ِمن عورِتِه مكْشُوفٌ َأعاد َأبدا، والْمرَأةُ الْحرةُ عورةٌ كُلُّها حاشى ما لَـا يجـوز لَهـا                  

      ذَِلكو جالْحلَاِة وِفي الص هتْرلَـا            سـةً، وِرمحِن ميالْقُفَّـاز سَأةَ لَا تَلْبرالْم ا، فَِإنكَفَّاها وههجو
تَلْتَِفتُ ِفي الصلَاِة، ولَا تَتَبرقَع ِفي الْحج، وَأجمع الْعلَماء علَى َأنَّها لَـا تُـصلِّي متَنَقِّبـةً ولَـا                   

   ضذَا َأوِفي هةَ؛ وِقعرتَبـذَا        مِلهةً؛ ورـوع ذَِلك ِمن ءشَي سا لَيهكَفَّيا وههجو لَى َأنلَاِئِل عالد ح
يجوز النَّظَر ِإلَى وجِهها ِفي الشَّهادِة علَيها وَأما النَّظَر ِلشَهوٍة ِإلَى غَيِر حِليلٍَة َأو ِملْـِك يِمـيٍن                  

حِل فَمالتََّأم عاٍحمبم رغَي ظُور.  
كُلُّ شَيٍء ِمن الْمـرَأِة     : وقَد رِوي عن َأِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشَاٍم َأنَّه قَالَ             

نَّه جـاءتْ عنْـه ِروايـةٌ    لَا نَعلَمه قَالَه غَيره ِإلَّا َأحمد بن حنْبٍل فَإِ    : وَأقُوُل. عورةٌ حتَّى ظُفُرها  

                                         
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن : ، المؤلف)٣٦٩---- ٣٦٤ ص٦ج(التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )١(

محمد ، مصطفى بن أحمد العلوي: ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 هـ، عدد ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : عبد الكبير البكري، الناشر

  .٢٤: األجزاء



– 

  )١٠٩٦(

" ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظهر منهـا  "ِبِمثِْل ذَِلك، واخْتَلَفَ الْعلَماء ِفي تَْأِويِل قَوِل اللَِّه عز وجلَّ           
وروي عـن  الوجه والكفان، : قال) ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها(فروي عن بن عمر وبن عباٍس ِفي قَوِلِه        

الْخَلْخَـاُل والْخَـاتَم    :  الْبنَان والْقُرطُ والدملَج ورِوي عنْه َأيضا َأنَّه قَـالَ         َ:بن مسعوٍد َأنَّه قَال   
والِْقلَادة، واخْتَلَفَ التَّاِبعون ِفي ذَِلك علَى هذَيِن الْقَولَيِن، وعلى قول بن عبـاس وبـن عمـر                 

  .اء وباهللا التوفيقجماعة الفقه
  . )١(" الحمد هللا وحده وصلَّى اللَّه علَى محمٍد وآِلِه وسلَّم تَسِليما

  : خالصة ما ذكره ابن عبد البر
، "الزينـة "ذكر ابن عبد البر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فـي معنـى             

  : ورجح أنها
  . الوجه والكفان

وقَد تَْأكُُل الْمرَأةُ مع زوِجها وغَيِرِه ِممن تَُؤاِكلُه، َأو مع َأِخيها           : وقَولُه ":قال الباجي : ثانياً
علَى ِمثِْل ذَِلك يقْتَِضي َأن نَظَر الرجِل إلَى وجِه الْمرَأِة وكَفَّيها مباح؛ ِلَأن ذَِلك يبدو ِمنْهـا              

    قَدا وَؤاكَلَِتهم الَى        ِعنْدتَعو كارُل اللَِّه تَبُل ِفيِه قَوالَْأصو ِفي ذَِلك اخْتَلَفَ النَّاس}  ـِدينبال يو
ِزينَةٌ ظَاِهرةٌ وِهـي  : الزينَةُ ِزينَتَاِن:  قَاَل عبد اللَِّه بن مسعوٍد)٢(} ِزينَتَهن ِإال ما ظَهر ِمنْها  

  .ةٌ لَا يراها إلَّا الزوج وِهي الْكُحُل والسوار والْخَاتَمالثِّياب، وِزينَةٌ باِطنَ
 قَاَل النَّخَِعيالَى قَـاَل                : وتَع ى َأنَّهاقَ َألَا تَرحو ِإسقَاَل َأبِع ورقَ الدا فَوا ممِنْه را ظَهخُـذُوا  {م

ِإال ما  {ياب وروى سِعيد بن جبيٍر عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس            يعِني الثِّ  )٣(} ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مسِجدٍ   
قَـاَل  . إنه قَوُل ماِلـٍك وغَيـِرهِ     :  الْوجه والْكَفَّاِن وِبِه قَاَل عطَاء وذَكَر ابن بكَير        )٤(}ظَهر ِمنْها 

 يدلُّ علَى َأنَّه الْوجه والْكَفَّاِن؛ ِلَأن الْمرَأةَ يِجـب       - ه َأعلَم    واَللَّ - والظَّاِهر  : الْقَاِضي َأبو ِإسحاقَ  
                  ـهجالْو لَى َأنِليٌل عد ِفي ذَِلكا وهكَفَّيا وههجا إلَّا وِضٍع ِمنْهولَاِة كُلَّ مِفي الص تُرتَس ا َأنهلَيع

إنَّما : قَاَل الشَّيخُ َأبو بكٍْر الَْأبهِري.  َأن يروه ِمن الْمرَأِة، واَللَّه َأعلَم وَأحكَم       والْكَفَّيِن يجوز ِللْقُربى  

                                         
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري : ، المؤلف٢٠٢- ٢٠١ص٢االستذكار ج )١(

 –دار الكتب العلمية : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 
  . ٩: ، عدد األجزاء٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : بيروت، الطبعة

  .٣١النور اآلية  سورة )٢(
  .٣١األعراف اآلية  سورة )٣(
  .٣١النور اآلية  سورة )٤(



 

 )١٠٩٧(

   اِلكقَاَل م -    اللَّه هِحمـالَى              -  رتَع ا قَاَل اللَّههعالِْفتْنَةَ ِفي الَْأكِْل م نتَْأم نم عَأةُ مرتَْأكَُل الْم َأن  :
"    اِرِهمصَأب وا ِمنغُضي ْؤِمِنيناِت   )١("قُْل ِللْمِئيرِض الْمعب نع غُضي قْتَِضي َأني ذَِلك ِعنِْدي َأنو  

  .)٢("وِهي الَِّتي لَا يِحلُّ لَه َأن ينْظُر إلَيها
  : خالصة ما ذكره الباجي

  . الوجه والكفان: ورجح أنها" الزنية"عنى ذكر الباجي بعض أقوال الصحابة والتابعين في م
  تحرير داللة مصطلح الزينة في المذاهب الفقهية األربعة: المطلب الرابع

  . المذهب الحنفي: الفرع األول
يباح النظر إلى موضع الزينـة      : فأما النظر إلى األجنبيات فنقول    : "قال السرخسي : أوالً

 وقـال   ،)٣(}ال يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها      و{الظاهرة منهن دون الباطنة؛ لقوله تعالى       
ما ظهر منها الكحل والخاتم، وقالت عائشة رضـي         : "علي وابن عباس رضي اهللا عنهم     

خفها ومالءتها؛ واستدل فـي     : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه     . إحدى عينيها : اهللا عنها 
وقال صـلى   "  الشيطان بهن يصيد الرجال    النساء حبائل "ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم       

وجرى في مجلـسه    " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء        "اهللا عليه وسلم    
صلى اهللا عليه وسلم يوم ما خير ما للرجال من النساء وما خير ما للنساء من الرجـال                  

خيـر  : تفلما رجع علي رضي اهللا عنه إلى بيته أخبر فاطمة رضي اهللا عنها بذلك فقال              
ما للرجال من النساء أن ال يراهن، وخير ما للنساء من الرجـال أن ال يـرينهن، فلمـا         

فدل أنه ال يباح النظـر  " هي بضعة مني"أخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك قال     
إلى شيء من بدنها؛ وألن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف              

 وجهها أكثر منه إلى سائر األعضاء، وبنحو هـذا تـستدل عائـشة       الفتنة في النظر إلى   
رضي اهللا تعالى عنها، ولكنها تقول هي ال تجد بدا من أن تمشى في الطريق فال بد من                  
أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيهـا لهـذه الـضرورة،                

                                         
  .٣٠:  سورة النوراآلية)١(
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث :  المؤلف،٢٥٣-٢٥٢ص٧المنتقى شرح الموطإ ج )٢(

 بجوار محافظة مصر، - مطبعة السعادة : ، الناشر). هـ٤٧٤: المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
، )الثانية، بدون تاريخ:  الطبعة-ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ( هـ، ١٣٣٢األولى، : الطبعة

   .٧: زاءعدد األج
  . ٣١اآلية : سورة النور )٣(



– 

  )١٠٩٨(

قول علي وابن عباس رضي     والثابت بالضرورة ال يعدو موضع الضرورة، ولكنا نأخذ ب        
اهللا تعالى عنهما؛ فقد جاءت األخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها؛ من ذلك ما               
روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إلى وجههـا                

أال ال تغالوا فـي أصـدقة       "فلم ير فيها رغبة، ولما قال عمر رضي اهللا عنه في خطبته             
أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول اهللا صـلى اهللا    : فقالت امرأة سفعاء الخدين   " النساء

وآتَيتُم ِإحـداهن  {عليه وسلم فإنا نجد في كتاب اهللا تعالى بخالف ما تقول؛ قال اهللا تعالى             
ـ :  فبقي عمر رضي اهللا عنه باهتا، وقال    )١(}ِقنْطَاراً فَال تَْأخُذُوا ِمنْه شَيئاً     اس أفقـه  كل الن

فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين، وفي هذا بيان         . من عمر حتى النساء في البيوت     
ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف امـرأة غيـر            . أنها كانت مسفرة عن وجهها    

ولما ناولت فاطمة رضي اهللا عنها أحد ولديها بالال أو          " أكف رجل هذا  : "مخضوب فقال 
، فدل أنه ال بأس بالنظر إلـى  "رأيت كفها كأنه فلقة قمر  : "ال أنس أنسا رضي اهللا عنهم ق    

الوجه والكف، فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب، وهو معنى قوله            
  :  وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل)٢(}ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها{تعالى 

  .حل بعينيها وأثوابها الصفروك... وما غرني إال خضاب بكفها 
ثم ال شك أنه يباح النظر إلى ثيابها، وال يعتبر خوف الفتنـة فـي ذلـك فكـذلك إلـى                  

  .)٣("وكفها.. وجهها،
النَّوع الساِدس وهو الَْأجنَِبياتُ الْحراِئر فَلَـا يِحـلُّ النَّظَـر           ) وَأما"(: قال الكاساني : ثانياً

قُـْل  {ن الَْأجنَِبيِة الْحرِة إلَى ساِئِر بدِنها إلَّا الْوجِه والْكَفَّينِ، ِلقَوِلِه تَبارك وتَعالَى             ِللَْأجنَِبي مِ 
   اِرِهمصَأب وا ِمنغُضي ْؤِمِنين٤(}ِللْم(          هجالْو ِهيِة وينَِة الظَّاِهراِضِع الزوإلَى م النَّظَر إلَّا َأن 

  والْمراد ِمن الزينَـِة  )٥(}وال يبِدين ِزينَتَهن ِإال ما ظَهر ِمنْها    {كَفَّاِن رخِّص ِبقَوِلِه تَعالَى     والْ
مواِضعها ومواِضع الزينَِة الظَّاِهرِة الْوجه والْكَفَّاِن؛ فَالْكُحُل ِزينَةُ الْوجِه، والْخَـاتَم ِزينَـةُ          

                                         
  . ٢٠اآلية : سورة النساء )١(
  .٣١النور اآلية  سورة )٢(
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : ، المؤلف٢٦٨---٢٦٢ص ١٠المبسوط للسرخسي ج) ٣(

والنشر والتوزيع، دار الفكر للطباعة : خليل محي الدين الميس، الناشر: ، دراسة وتحقيق)هـ٤٨٣: المتوفى(
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

  .٣٠النور اآلية  سورة )٤(
  .٣١النور اآلية سورة ) ٥(



 

 )١٠٩٩(

، وِلَأنَّها تَحتَاج إلَى الْبيِع والشِّراِء والَْأخِْذ والْعطَاِء ولَا يمِكنُها ذَِلك عادةً إلَّا ِبكَـشِْف               الْكَفِّ
 وروى  - رِضـي اللَّـه عنْـه        -الْوجِه والْكَفَّيِن فَيِحلُّ لَها الْكَشْفُ وهذَا قَوُل َأِبي حِنيفَةَ          

ع نساالْحضِن َأييمإلَى الْقَد ِحلُّ النَّظَري َأنَّه ا اللَّهمهِحمِنيفَةَ رَأِبي ح ١("ن(.  
  :في الوطء والنظر واللمس: فصل ":قال المرغيناني: ثالثاً
والَ {: لقولـه تعـالى   " وال يجوز أن ينظر الرجل إلى األجنبية إال وجهها وكفيهـا          : "قال

 قال علي وابن عباس رضي اهللا عنهما؛ ما ظهر منها           )٢(}الَّ ما ظَهر ِمنْها   يبِدين ِزينَتَهن إِ  
الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المـذكورة             
موضعها، وألن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخـذا             

  . )٣(" على أنه ال يباح النظر إلى قدمهاوإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص
لَا ينْظَـر إلَـى غَيـِر       : (-  رِحمه اللَّه    - قَاَل  ) فَصٌل ِفي النَّظَِر والْمس    "(:قال الزيلعي : رابعاً

 إلَى شَيٍء ِمن الَْأشْياِء إلَّـا  ، وهذَا كَلَام ِفيِه خَلٌَل؛ ِلَأنَّه يَؤدي إلَى َأنَّه لَا ينْظُر )وجِه الْحرِة وكَفَّيها  
إلَى وجِه الْحرِة، وكَفَّيها فَيكُون تَحِريضا علَى النَّظَِر إلَى هذَيِن الْعضويِن، وِإلَى تَرِك النَّظَـِر               

      ِإنَّمَألَِة، وسِذِه الْموٍد ِفي هقْصذَا ِبمه سلَيا، وماهٍء ِسوإلَى كُلِّ شَي   ـوزجي ا َأنَّـهِفيه ودقْصا الْم
وال {لَه النَّظَر إلَى هذَيِن الْعضويِن لَا َأنَّه لَا يكُفُّهما، وِإنَّما جاز النَّظَر إلَيِهمـا ِلقَوِلـِه تَعـالَى                   

 ما ظَهـر ِمنْهـا الْكُحـُل والْخَـاتَم          قَاَل عِلي وابن عباسٍ   )٤(} يبِدين ِزينَتَهن ِإال ما ظَهر ِمنْها     
ال تَقْربـوا   {والْمراد ِبِه موِضعهما، وهو الْوجه والْكَفُّ كَما َأن الْمراد ِبالصلَاِة ِفي قَوله تَعالَى              

ورةً ِلحاجِتها إلَى الْمعاملَـِة مـع        مواِضعها؛ وِلَأن ِفي إبداِئِهما ضر     )٥(} الصالةَ وَأنْتُم سكَارى  
        ـِو ذَِلـكنَحشِْي ِفي الطَِّريـِق وةً كَالْموررا ضخَالَطَِة ِفيهالْم ِمن ِر ذَِلكغَيطَاِء والِْإعاِل وجالر

                                         
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن : ، المؤلف١٢٣-١٢٢-١٢١ ص٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج )١(

 -هـ ١٤٠٦الثانية، : تب العلمية، الطبعةدار الك: ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 
  .٧: م، عدد األجزاء١٩٨٦

  .٣١النور اآلية  سورة )٢(
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن : ، المؤلف٣٦٩- ٣٦٨ ص٤الهداية في شرح بداية المبتدي ج) ٣(

     لبنان، عدد – بيروت -  دار احياء التراث العربي :طالل يوسف، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى(برهان الدين 
  .٤: األجزاء

  .٣١النور اآلية  سورة )٤(
  .٤٣: النساءسورة ) ٥(



– 

  )١١٠٠(

 -  علَيـِه الـسلَام     - ِة وِلهذَا قَاَل    والَْأصُل َأن لَا يجوز النَّظَر إلَى الْمرَأِة ِلما ِفيِه ِمن خَوِف الِْفتْنَ           
  .)١("إلَّا ما استَثْنَاه الشَّرع، وهما الْعضواِن» الْمرَأةُ عورةٌ مستُورةٌ«

  : خالصة مذهب الحنفية
الوجه والكفان، فيبـاح كـشفهما، والنظـر     : المعتمد عند الحنفية أن معنى الزينة هو      

  . إليهما بال شهوة
  . المذهب المالكي: ع الثانيالفر
َأجسادهن كُلُّها عورةٌ ِإلَّا الْوجـه      : ِفي الْجواِهرِ " الِْقسم الثَّاِلثُ الْحراِئر  : "قال القرافي : أوالً

تْ ِفي الْوقِْت وقَاَل ِإذَا صلَّتْ باِديةَ الشَّعِر َأو ظُهوِر الْقَدميِن َأعاد: والْكَفَّيِن؛ قَاَل ِفي الِْكتَابِ 
.  وقَاَل ابن نَاِفٍع ِفي الْعتِْبيِة لَا ِإعادةَ علَيها   ِ.َأشْهب ِفي الْمجموعِة َأو بعِض الْفَِخِذ َأِو الْبطْن       

          ِنيفَةَ؛ لَنَا مو حخَالَفَنَا َأبةٌ، وروِن عيمالْقَد ِفي َأن افَقَنَا الشَّاِفِعيوةَ      ولَمس ُأم نطَِّأ عوا ِفي الْم
 لَما سِئلَتْ ماذَا تُصلِّي ِفيِه الْمرَأةُ ِمن الثِّياِب؟ فَقَالَتْ - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمَ  -زوج النَِّبي 

   ا، وهيمقَد ورظُه بغَياِبِغ الَِّذي يِع السرالداِر ولِّي ِفي الِْخمد للنَِّبـي  تُصاوو دَأب هفَعر قَد- 
  .)٢(" –صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمَ 

هْل تَْأكُُل الْمرَأةُ مـع     : ِفي الْموطَّأِ ) ومع َأجنَِبي غَير الْوجِه والْكَفَّينِ    : "(قال المواق : ثانياً
  ؟.غَيِر ِذي محرٍم، َأو مع غُلَاِمها

 قَاَل متَْأكُـُل              : اِلك قَداِل، وجالر ِمن هعتَْأكَُل م َأِة َأنرفُ ِللْمرعا يِه مجلَى وع ِبذَِلك ْأسلَا ب
َؤاِكلُهي نِرِه ِممغَي عما وِجهوز عَأةُ مرالْم  

ها ِللَْأجنَِبي؛ إذْ لَا يتَصور الَْأكُْل إلَّا هكَـذَا،         ِفيِه إباحةُ إبداِء الْمرَأِة وجهها ويدي     : ابن الْقَطَّانِ 
  .وقَد َأبقَاه الْباِجي علَى ظَاِهِرِه

  .وجه الْمرَأِة ِعنْد ماِلٍك وغَيِرِه ِمن الْعلَماِء لَيس ِبعورٍة: وقَاَل ابن محِرٍز

                                         
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر : ، المؤلف١٨- ١٧ ص٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلِْبي ج )١(

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن : لحاشية، ا) هـ٧٤٣: المتوفى(الدين الزيلعي الحنفي 
 األولى، :  بوالق، القاهرة، الطبعة- المطبعة الكبرى األميرية : ، الناشر) هـ١٠٢١: المتوفى(يونس الشِّلِْبي                  

  . هـ١٣١٣
 بن عبد الرحمن المالكي الشهير أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس: ، المؤلف١٠٥ص٢الذخيرة ج )٢(

 ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : ، المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
  . م١٩٩٤األولى، :  بيروت، الطبعة- دار الغرب اإلسالمي: محمد بو خبزة، الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -



 

 )١١٠١(

 صلَّى اللَّه   -وقَاَل رسوُل اللَِّه    «ظْرِة الُْأولَى ِبغَيِر تَعمٍد حرج،      ولَيس ِفي النَّ  : وِفي الرسالَةِ 
   لَّمسِه ولَيع- ِليـةُ           :  ِلعتْ لَـك الثَّاِنيسلَيا لَك الُْأولَى وةَ فَِإنَّمةَ النَّظْرالنَّظْر قَـاَل  » لَا تُتِْبع

اضلَ    : ِعيالْع ذَا كُلِِّه ِعنْدـا            ِفي هِإنَّمـا وههجَأةُ ورالْم تُرتَس اِجٍب َأنِبو سلَي ةٌ َأنَّهجاِء حم
ذَِلك اسِتحباب وسنَّةٌ لَها وعلَى الرجِل غَض بصِرِه عنْها، وغَض الْبصِر يِجب علَى كُـلِّ       

     ِجبيا، واِههَأشْباِت ورووِر الْعاٍل ِفي ُأمٍة    حرـوِبع سـا لَـياٍل ِممح وناٍل دلَى حةً عرم 
فَيِجب غَض الْبصِر إلَّا ِلغَرٍض صِحيٍح ِمن شَهادٍة، َأو تَقِْليِب جاِريٍة ِللـشِّراِء، َأو النَّظَـِر         

 فَرض ستِْر الْوجِه ِمما اُخْـتُص  ولَا ِخلَافَ َأن. ِلامرَأٍة ِللزواِج، َأو نَظَِر الطَِّبيِب ونَحِو هذَا     
 النَِّبي اجوِبِه َأز- لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاِل- صالِْإكْم ى ِمنانْتَه ،  

  . ونَحوه نَقُْل محِيي الديِن ِفي ِمنْهاِجِه
: ابن عاتٍ . ا لَا يرى وجهها إن قَدرتْ علَى ذَِلك       إذَا َأبتَّ الرجُل امرَأتَه وجحده    : وِفي الْمدونَةِ 

هذَا يوِهم َأن الَْأجنَِبي لَا يرى وجه الْمرَأِة ولَيس كَذَِلك، وِإنَّما َأمرها َأن لَا تُمكِّنَه ِمن ذَِلك ِلقَصِدِه    
جنَِبي علَى وجِه التَّلَذُِّذ ِبها مكْروه ِلما ِفيِه ِمن دواِعي الـسوِء َأبـو           التَّلَذُّذَ ِبها، ورْؤيةُ الْوجِه ِللْأَ    

رمـٍة        : عِر ِريبا ِبغَيهإلَي نَظَر نا كُلُّ مِمنْه ذَِلك نْظُري َأن اِئزجٍة وروع را غَيكَفَّاهَأِة ورالْم هجو
  َأموٍه، وكْرلَا مِفي              و ا؟ اُنْظُرِههجفَ ِبالنَّظَِر إلَى وا فَكَياِبهِق ِثيفَو ِمن لَوو امرِة فَحوِللشَّه ا النَّظَر
قَـاَل َأبـو   : قُلْـت : قَوُل ابِن محِرٍز وِمن ابِن اللُّبي ما نَصه" ولَا تَتَزين لَه : " النِّكَاِح قَبَل قَوِلهِ 

رمِن:  ِقيَل:عيمالْقَدِن والْكَفَّيو هجا الْودا ع١("م(.  
والْحاِصُل َأن الْعورةَ يحرم النَّظَر لَها ولَو ِبلَا لَـذٍَّة وغَيِرهـا            : "قال الدردير : ثالثاً

           لُهَأٍة قَورام علَى مطَفَ ععِبلَذٍَّة و النَّظَر لَه مرحا يإنَّم)و (      ٍةـرح ِمـن ِهي) ـعم (
ِمن جِميِع جسِدها حتَّى ِقصِتها وِإن لَـم        ) غَيِر الْوجِه والْكَفَّينِ  (مسِلٍم  ) َأجنَِبي(رجٍل  

ـ                ِن هالْكَفَّـيـِه وجتَّـى الْوا حِدهسج ِميعكَاِفٍر فَج نَِبيَأج عا مَأمْل التَّلَذُّذُ وصحذَا ي
  . )٢("ِبالنِّسبِة ِللرْؤيِة وكَذَا الصلَاةُ

                                         
د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري محم: ، المؤلف١٨١ص٢التاج واإلكليل لمختصر خليل ج )١(

األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي 
شمس الدين أبو : ، المؤلف٥٠٠- ٤٩٩ص١م، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج١٩٩٤-هـ١٤١٦

: المتوفى(طرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ال
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ٩٥٤

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر٢١٤ص١الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج )٢(



– 

  )١١٠٢(

  : خالصة مذهب المالكية
الوجه والكفان، فيبـاح كـشفهما، والنظـر    : المعتمد عند المالكية أن معنى الزينة هو 

  . إليهما بال شهوة
  . المذهب الشافعي: الفرع الثالث

وال (دِنها عورةٌ إلَّا الْوجه والْكَفَّيِن ِلقَوِلـِه تَعـالَى   وَأما الْحرةُ فَجِميع ب": قال النووي : أوالً
قَاَل ابن عباٍس وجهها وكَفَّيها، وِلَأن النَِّبي صـلَّى اللَّـه           ) يبِدين ِزينَتَهن ِإال ما ظَهر منها     

   لَّمسِه ولَيلُ    " ع نع امرَأةَ الْحرى الْمالنِّقَاِب   نَهِن ويِس الْقُفَّازالْكَـفُّ    " بو ـهجالْو كَـان لَوو
عورةً لَما حرم ستْرهما؛ وِلَأن الْحاجةَ تَدعو إلَى إبراِز الْوجِه ِللْبيِع والشِّراِء وِإلَى إبـراز             

روع ْل ذَِلكعجي طَاِء فَلَمالْعةًالكلف ِللَْأخِْذ و ."  
)حالشَّر:(  

              منْهع اللَّه ِضياِئشَةَ رع نعو نْهع ِقيهيالْب اهور اٍس قَدبِن عاب نع ذْكُورالْم ذَا التَّفِْسيره .
صـِحيِح  وِقيَل ِفي الْآيِة غَير هذَا، وَأما حِديثُ نَهِي الْمحِرمِة عن لُـبِس الْقُفَّـازيِن فَِفـي         

ولَا تَنْتَِقـب  " الْبخَاِري عن ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ            
  .)١(" الْمرَأةُ الْمحِرمةُ ولَا تَلِْبس الْقُفَّازيِن

ما ِسوى الْوجِه   (و غَير مميزٍة والْخُنْثَى الْحر      ولَ) الْحرِة(عورةُ  ) و "(:قال الهيتمي : ثانياً
وال يبِدين ِزينَـتَهن ِإال مـا ظَهـر    {ظَهرهما وبطْنُهما إلَى الْكُوعيِن ِلقَوِلِه تَعالَى  ) والْكَفَّيِن

ِفِهما، وِإنَّما حرم نَظَرهمـا كَالزاِئـِد علَـى          َأي إلَّا الْوجه والْكَفَّيِن وِللْحاجِة ِلكَشْ      )٢(} ِمنْها
عورِة الَْأمِة ِلَأن ذَِلك مِظنَّةٌ ِللِْفتْنَِة وعورتُها خَاِرجها ِفي الْخَلْوِة كَما مر وِعنْد نَحِو محـِرٍم          

الَْأحسن كَونُهـا   ) ما(َأي الساِتر   ) وشَرطُه... (ما بين السرِة والركْبِة وصوتُها غَير عورةٍ      
وِإن لَم يمنَع حجمها وشَرطُه َأيضا َأن يـشْتَِمَل علَـى   ) منَع إدراك لَوِن الْبشَرِة(مصدِريةً  

وثَوب رِقيقٌ ِلَأن مقْصود الـستِْر لَـا   الْمستُوِر لُبسا َأو نَحوه فَلَا يكِْفي زجاج وماء صاٍف          
يحصُل ِبِه ولَا الظُّلْمةُ ِلَأنَّها لَا تُسمى ساِترا عرفًا، وِبهذَا ينْدِفع إيراد َأصباٍغ لَا ِجرم لَهـا                 

                                         
أبو زكريا محيي الدين يحيى : ، المؤلف١٦٩ ص٣ج)) لسبكي والمطيعيمع تكملة ا((المجموع شرح المهذب  )١(

  .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 
  .٣١النور اآلية  سورة )٢(



 

 )١١٠٣(

ِخفَِّتها النَّاِشَئِة ِمن عدِم وجـوِد ِجـرٍم       فَِإنَّها وِإن منَعتْ اللَّون لَا تُسمى ساِترا عرفًا نَظَرا لِ         
  .)١("لَها

وال {: فأما الحرة فجميع بدنها عورة إال الوجه والكفين لقوله تعالى    : "قال الشيرازي : ثالثاً
وجهها وكفيها وألن   :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما      )٢(}يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها     

صلى اهللا عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب؛ ولو كـان               النبي  
الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في اإلحرام، وألن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجـه   

  .في البيع والشراء وإلى إبراز الكف لألخذ واإلعطاء فلم يجعل ذلك عورة
شرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق فإن        ويجب ستر العورة بما ال يصف الب      : فصل... 

  .ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز ألن الستر ال يحصل بذلك
خمار تغطي به الـرأس والعنـق،       : والمستحب للمرأة أن تصلي في ثالثة أثواب      : فصل

ودرع تغطي به البدن والرجلين، وملحفة صفيقة تستر بها الثياب، لما روي عن عمـر               
، وعـن   "تصلي المرأة في ثالثة أثواب درع، وخمـار، وإزار        : "هللا عنه أنه قال   رضي ا 

" تصلي فـي الـدرع والخمـار والملحفـة        : "عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال        
والمستحب أن تكثف جلبابها حتى ال يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في الركوع             

  .)٣("والسجود حتى ال يصف ثيابها
  : ب الشافعيةخالصة مذه

  .الوجه والكفان: المعتمد عند الشافعية أن معنى الزينة هو
  . المذهب الحنبلي: الفرع الرابع

  ]فَصٌل نَظَر الرجِل إلَى الَْأجنَِبيِة ِمن غَيِر سبٍب "[:قال ابن قدامة: أوالً

                                         
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، : ، المؤلف١١٢-١١١ص٢تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج )١(

المكتبة التجارية الكبرى بمصر : لجنة من العلماء، الناشرعلى عدة نسخ بمعرفة : روجعت وصححت
  .م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: بدون طبعة، عام النشر: لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة

  .٣١النور اآلية  سورة )٢(
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : ، المؤلف١٢٥-١٢٤ص١المهذب في فقه اإلمام الشافعي ج )٣(

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : وانظر. دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٧٦: المتوفى(
، )هـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : ، المؤلف٢٠٩٨ص٤ج

  .٦: م، عدد األجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر



– 

  )١١٠٤(

 غَيِر سبٍب، فَِإنَّه محرم إلَى جِميِعهـا،        فََأما نَظَر الرجِل إلَى الَْأجنَِبيِة ِمن     : فَصٌل) ٥٣٣٦(
   دمِفي ظَاِهِر كَلَاِم َأح . دمقَاَل َأح :           نْظُـري َأن ِحـلُّ لَـهلَا ي نَِبيَأج وطَلَّقَِتِه، هم عْأكُُل ملَا ي

           ِحلُّ لَها؟، لَا يإلَى كَفِّه نْظُرا يهعْأكُُل مفَ يا، كَيهإلَيقَاَل الْقَاِضـي  . ذَِلكـِه    : ولَيع مـرحي
                 ِة إذَا َأِمـناهالْكَر عا مهإلَي النَّظَر لَه احبيةٌ، وروع ِن؛ ِلَأنَّهالْكَفَّيو هجا الْودا عإلَى م النَّظَر

وال يبِدين ِزينَـتَهن ِإال     {: وِل اللَِّه تَعالَى  وهذَا مذْهب الشَّاِفِعي ِلقَ   . الِْفتْنَةَ، ونَظَر ِلغَيِر شَهوةٍ   
َأن َأسماء ِبنْتَ َأِبي بكٍْر     «الْوجه والْكَفَّيِن وروتْ عاِئشَةُ     : قَاَل ابن عباسٍ   )١(}ما ظَهر ِمنْها  

ِثياٍب ِرقَـاٍق، فَـَأعرض عنْهـا،        ِفي   - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      -دخَلَتْ علَى رسوِل اللَِّه     
يا َأسماء، إن الْمرَأةَ إذَا بلَغَتْ الْمِحيض لَم يصلُح َأن يرى ِمنْها إلَّـا هـذَا وهـذَا                  : وقَاَل

، فَلَم يحرم النَّظَر إلَيِه     رواه َأبو بكٍْر، وغَيره؛ وِلَأنَّه لَيس ِبعورةٍ      » وَأشَار إلَى وجِهِه وكَفَّيهِ   
  .ِبغَيِر ِريبٍة، كَوجِه الرجِل

 )٢(} وِإذَا ســَألْتُموهن متَاعــا فَاســَألُوهن ِمــن وراِء ِحجــاٍب{ولَنَــا قَــوُل اللَّــِه تَعــالَى 
 ُل النَِّبــيقَــوو - ــلَّمســِه ولَيع ــلَّى اللَّــهِلِإ «-  ص إذَا كَــان لَــكفَم ،كَاتَــبم اكُنــدح

    ِمنْـه تَِجـبي، فَلْتَحـَؤدـا يةَ، قَالَـتْ   » «مـلَمس ُأم ـنعو :    النَِّبــي ةً ِعنْـدكُنْـت قَاِعـد    
 -         ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّـهص  -                كْتُـوٍم فَقَـاَل النَِّبـيم ُأم ـناب ـتَْأذَنةُ فَاسفْـصحَأنَـا و 
وكَـان الْفَـضُل بـن      «رواه َأبـو داود     »  احتَِجـبن ِمنْـه    - ى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم         صلَّ - 

ــِه  ــوِل اللَّ ســفَ ر ــاٍس رِدي بع - ــلَّم ســِه و لَيع ــه ــلَّى اللَّ ــةُ -  ص ِميالْخَثْع ــه  فَجاءتْ
ــ  ــا وتَنْظُ هإلَي ــر ــضُل ينْظُ ــَل الْفَ عتَفِْتيِه، فَجــس ــِه  تَ ــوُل اللَّ سفَ ررــص ــِه، فَ إلَي ر             

 -         ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّـهـا    -  صنْهع ـههجـِد اللَّـِه، قَـاَل            »  وبـِن عِريـِر بج ـنعو
 عـن نَظْـرِة الْفُجـاءِة، فَـَأمرِني         -  صـلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم          - سَألْت رسوَل اللَّـِه     «
ِريَأنــص ــِرفَ ب َأص  «ــِحيح ــِديثٌ ص ح . ــي ــن عِل عو - ــه ــه عنْ ــي اللَّ  -  رِض

لَــا تُتِْبــع النَّظْــرةَ « :-  صــلَّى اللَّــه علَيــِه وســلَّم - قَــاَل ِلــي رســوُل اللَّــِه : قَـالَ 
  .و داودرواهما َأب» النَّظْرةَ، فَِإنَّما لَك الُْأولَى، ولَيستْ لَك الْآِخرةُ

ــِريِم   ــى التَّح ــٌل علَ ــا دِلي هجوتَزي َأن ادَأِة إذَا َأرــر ــى الْم ــِر إلَ ــِة النَّظَ احــي إب وِف
ِعنْـد عــدِم ذَِلــك، إذْ لَـو كَــان مباحــا علَــى الِْإطْلَـاِق، فَمــا وجــه التَّخْــِصيِص    

                                         
  .٣١ية النور اآل سورة )١(
  ٥٣: األحزاب اآلية سورة )٢(



 

 )١١٠٥(

         فَي ـحص إن اءـمـِديثُ َأسا حَأمِذِه؟، وـاِب،         ِلهوِل الِْحجـَل نُـزقَب كَـان ـُل َأنَّـهتَمح
  .)١(فَنَحِملُه علَيِه

) والْحرةُ كُلُّها عورةٌ، حتَّى ظُفْرها وشَـعرها، إلَّـا الْوجـه          (قَولُه   ":قال المرداوي : ثانياً
. وحكَاه الْقَاِضي إجماعا  . يِه الَْأصحاب وعلَ. الصِحيح ِمن الْمذْهِب َأن الْوجه لَيس ِبعورةٍ      

نْهعا  : وضةٌ َأيروع هجالْو . كَِشيرةٌ،       : قَاَل الزروا عهِميعج َل ِبَأنالْقَو دمَأح امَأطْلَقَ الِْإم
  .تَهىانْ. وهو محموٌل علَى ما عدا الْوجه، َأو علَى غَيِر الصلَاِة

 مهضعقَاَل بةٌ : وروع هجةِ    . الْواجلَاِة ِللْحا كُِشفَ ِفي الصِإنَّمينِ    . والـد خُ تَِقيقَاَل الشَّي :
          النَّظَـر ـزجي اِب النَّظَِر، إذَا لَمةٌ ِفي بروع وهلَاِة، وٍة ِفي الصروِبع سلَي ِقيقُ َأنَّهالتَّحو

وَأطْلَقَهما ِفي الْجاِمِع الْكَِبيِر، والِْهدايِة، والْمـبِهِج،  ". وِفي الْكَفَّيِن ِروايتَاِن"وقَولُه .  انْتَهى .إلَيِه
والْفُصوِل، والتَّذِْكرِة لَه، والْمذْهِب، ومسبوِك الـذَّهِب، والْمـستَوِعِب، والْكَـاِفي، والْهـاِدي،         

لَاصِة، والتَّلِْخيِص، والْبلْغَِة، والْمحرِر، والشَّرِح، وابن تَِميٍم، والْفَـاِئِق، وابـن عبيـدان،             والْخُ
علَيـِه  . وِهي الْمذْهب . هما عورةٌ : إحداهما. والزركَِشي، والْمذْهِب الَْأحمِد، والْحاِوي الصِغيرِ    

مالْجوروعِ  . هقَاَل ِفي الْفُر : ا الَْأكْثَرهاخْتَار . كَِشيرِليـقِ     : قَاَل الزالْقَاِضي ِفي التَّع اراخِْتي ِهي .
وِفي الْمنَوِر، والْمنْتَخَِب، والطَِّريـِق الْـَأقْرِب       . وهو ظَاِهر كَلَاِم َأحمد وجزم ِبِه الِْخرِقي      : قَاَل
قَدـةُ             وايوالروِع والْفُـرِة، واِك الْغَايرِإدِة، وِريِد الِْعنَايتَجالنَّظِْم، وِة، وايعالراِح، وِفي الِْإيض هم

تَارهـا  لَيستَا ِبعورٍة جِزم ِبِه ِفي الْعمدِة، والِْإفَاداِت، والْوِجيِز، والنِّهايـِة، والـنَّظِْم واخْ            : الثَّاِنيةُ
الْمجد ِفي شَرِحِه، وصاِحب مجمِع الْبحريِن، وابن منَجا، وابن عبيدان، وابن عبـدوٍس ِفـي               

وهو الصواب وقَدمه ِفي الْحاِوي الْكَِبيِر، وابن رِزيٍن ِفـي          : قُلْت. تَذِْكرِتِه، والشَّيخُ تَِقي الدينِ   
  .)٢("شَرِحِه وصححه شَيخُنَا ِفي تَصِحيِح الْمحرِر

                                         
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة : ، المؤلف١٠٣- ١٠٢ص٧المغني البن قدامة ج )١(

مكتبة القاهرة، : ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف : وانظر. م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨: ريخ النشربدون طبعة، تا: الطبعة

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس : ، المؤلف٦٢٥- ٦٢٤ص٢بشرح منتهى اإلرادات ج
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي : ، المؤلف٤٥٢ص١في معرفة الراجح من الخالف جاإلنصاف ) ٢(
  .الثانية: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ،، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 



– 

  )١١٠٦(

  .كلها عورة في الصالة إال وجهها: قوله: " قال البهوتي: ثالثاً
أي وأما خارجها، فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنـسبة إلـى               

  .)١("مثلها عورتها ما بين السرة والركبة، ويأتي في النكاح
  : خالصة مذهب الحنابلة

  : المعتمد عند الحنابلة أن
إنه الـصحيح مـن     : "الوجه عورة، وذهب المرداوي إلى أنه ليس بعورة، وقال         . ١

  ". المذهب، وعليه األصحاب، وحكاه القاضي إجماعاً
الكفين عورة، وذهب بعض الحنابلة كالمجد وتقي الدين ابن تيمية وغيرهم إلـى     . ٢

 . أنه ليس بعورة
  : الحصاد

حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء، وأهل اللسان العربي فـي معنـى             
  : هو التالي" وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها: "الزينة الواردة في قوله تعالى

  . الوجه والكفان، وهو رأي جماهير أهل العلم . ١
الكحـل،  (الوجه، والكفان، والقدمان، ومـا عليهـا مـن الزينـة المـصطنعة            . ٢

 ). خضابال
 . الوجه والكفان ونصف الذراع . ٣
 . الكحل والخاتم . ٤
 . الكحل، والسوار، والخاتم، والقالدة . ٥
 . خضاب الكف والخاتم . ٦
 . الثياب . ٧
 . الثياب، والجلباب . ٨
 . الوجه، وما ظهر من الثياب . ٩

  : المختار
وال : "بعد التأمل في تفاسير أهل العلم، وشروح كتب السنة لمعنى الزينة الواردة في آية             

الزينة المقصودة في اآلية    : أجدني منتهياً إلى التالي   " بدين من زينتهن إال ما ظهر منها      ي
                                         

المة، الشيخ منصور بن ، حاشية على منتهى اإلرادات، تصنيف الع١٦٧إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ص )١(
  ). هـ١٠٥١ت (يونس بن صالح الدين البهوتي الحنبلي، 



 

 )١١٠٧(

الوجه والكفان كما هـو رأي جمـاهير أهـل العلـم مـن المفـسرين،               : الكريمة هي 
  :  والمحدثين، والفقهاء

إلجماع الجميع على أن على كل مصل يستر عورته في صالته، وأن للمـرأة أن            " . ١
ها في صالتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بـدنها، إال              تكشف وجهها وكفي  

ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر                 
فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي مـن       . النصف

ـ             ن عـورة فغيـر حـرام       بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ ألن ما لم يك
إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوماً أنه مما استثناه اهللا تعـالى ذكـره،                

كما قال ابن جريـر الطبـري      ". ألن كل ذلك ظاهر منها    " إال ما ظهر منها   : "بقوله
  .(١)رحمه اهللا

  . (٢)وهو ما صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من طرق سبعة  . ٢
المرأة إذا بلغت المحيض لم يـصلح أن يـرى منهـا إال             إن  "ويدل عليه الحديث     . ٣

 . (٤) (٣)" وجهها وكفيها
... }وال يبـدين زينـتهن    {: ثم قال تعالى  : (.. قال أبو حيان األندلسي في تفسيره      . ٤

وسومح في الزينة الظاهرة ألن سترها فيه حرج فإن المرأة ال تجـد بـدا مـن                 
جهها خصوصاً فـي الـشهادة      مزاولة األشياء بيدها،  ومن الحاجة إلى كشف و        

وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قـدميها خاصـة          . والمحاكمة والنكاح 
يعني إال ما جرت العـادة       )  ما ظهر منها   إال: (الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله    

وســومح فــي الزينــة والجبلــة علــى ظهــوره، واألصــل فيــه الظهــور، 
بعضهم إطالق الزينة على الِخلْقة واألقرب دخوله فـي الزينـة            وأنكر …الخفيفة

لما كان  : يقال وقد …والحسن وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية االعتدال        

                                         
  .١٩/١٥٨ تفسير الطبري )١(
انظر الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع  )٢(

 . هـ١٤٢١، طبع المكتبة اإلسالمية، ٥٠ إنه سنة أو مستحب، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، ص: بقولهم
 . سبق تخريجه )٣(
 .٧٩ الرد المفحم ص )٤(



– 

  )١١٠٨(

كفين ظهورها عادة وعبادة في الصالة والحج، حـسن أن          الغالب من الوجه وال   
  .(١) "يكون االستثناء راجعا إليهما

أبو حنيفـة، وأبـو   : وممن ذهب إلى جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة     
يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومالك بن أنس، وأبو جعفر الطحاوي، وابن عبـد              

والقاضي عياض، وابن القطـان، وابـن مفلـح، وابـن           البر، والبغوي، والزمخشري،    
  .(٢)رسالن، والشوكاني، وغيرهم كما أثبتناه في البحث 

ولمزيد من األدلة النقلية والعقلية على جواز كشف الوجه والكفين يرجع إلـى كتـاب          
  . (٣)" تحرير المرأة في عصر الرسالة"

لفقهية إجماالً ورجحته من إباحة هذا، وإن ما رجحه المفسرون وشراح الحديث والمذاهب ا   
مقيد بخلو الوجه من زينة  الكحـل المرسـوم واألصـباغ            كشف المرأة وجهها وكفّيها،     

واألدهان التي اعتادتها نساء اليوم، حتى لتبدو خالف حقيقتها وطبيعة وجهها التي خلقها             
از كشف الوجه   اهللا عليها بل تفرط إحداهن وكأنها دمية؛ فإن الفقهاء الذين ذهبوا إلى جو            

 بأن إباحة كشف الوجه واليدين لحاجة النـساء         - مع ما استدلوا به    –والكفّين عللوا ذلك    
لهذا الكشف، وما جاء للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها، وال يتوسع فيه؛ ألن هذا النوع               

، "درء المفاسد مقدم علـى جلـب المـصالح        " من التزين مظنة الفتنة، وإثارة الشهوة، و      
المرطبة وما شابهها مما ال يغير الوجه عن طبيعته         " والكريمات" ذلك األدهان    وليس من 

ومالمحه بشكل واضح، وأما خضاب اليدين والكفين المنقوش فهو مكروه وليس بمحرم             
مع أنه من الزينة الجلية، وسبب ذلك هو ورود عدد من األحاديث فيه تحتمـل التـزين                 

ل، كما أنه ليس مباحاً؛ ألن كثيراً من أهل العلـم  وتحتمل مجرد التمييز بين المرأة والرج  
  : تكلم في تلك األحاديث، ومن هذه األحاديث التالي

روى أحمد عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت  .١
قالت دخلت على رسول اهللا صلى . القبلتين مع رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم إلى 

اختضبن، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد : وسلم فقال اهللا عليه 

                                         
 . ، طبع دار الكتب العلمية٤١٣-٤١٢، ص ٦ البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ج)١(
 .١٠٣-٩٦، ٧٣-٦٠لأللباني " ، وجلباب المرأة المسلمة١٢١-١١٩الرد المفحم ص:  وانظر إن شئت)٢(
 . م١٩٩٥، طبع دار القلم، ١٣٠-٨٥ ص ٤ي عصر الرسالة لمحمود أبو شقة ج تحرير المرأة ف)٣(



 

 )١١٠٩(

تركت الخضاب حتى لقيت اهللا تعالى، وكانت لتختضب وهي  فما : قالت "!الرجل
 . (١)بنت ثمانين 

) ٥٠٨٩(حديث رقم ) الخضاب للنساء(كتاب الزينة : اإلمام النسائي في سننه  روى .٢
ي صلى اهللا عليه ، أن امرأة، مدت يدها إلى النب-رضي اهللا عنها- عن عائشة 

يا رسول اهللا، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، : وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت
لو كنت «: بل يد امرأة، قال: قالت» إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل«: فقال

 . (٢)" امرأة لغيرت أظفارك بالحناء
   .)٣(واهللا تعالى أعلم بالصواب

تحريـر المـرأة فـي عـصر     "طة يرجع إلى كتاب ولمزيد من االستدالل على هذه النق  
  .(٤)"الرسالة

                                         
م، تحقيق ١٩٩٨ هجري ١٤١٩عالم الكتب بيروت الطبعة األولى )١٦٧٦٧ رقم ٧٠ ص٤ مسند اإلمام أحمد ج)١(

رواه احمد وفيه من لم أعرفهم، وابن اسحاق، وهو : ، قال في مجمع الزوائد)السيد أبو المعاطي النوري
 .٢٠٤ ص٥ج. مدلس

، ١٩٨٦_١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية -، مكتب المطبوعات اإلسالمية ٥٠٨٩ رقم ١٤٨ص٨سنن النسائي ج [)٢(
 ]الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق

 . ، طبع مؤسسة الرسالة١٩٦-١٩٥، ص٣ المفصل في أحكام المرأة، للدكتور عبد الكريم زيدان،  ج)٣(
  .١٩٩٥ ،  طبع دار القلم ، ٢٦٢-٢٥٦ ص ٤د الحليم أبو شقة ج تحرير المرأة في عصر الرسالة لعب)٤(



– 

  )١١١٠(

  الخاتمة ونتائج البحث
بفضل اهللا وحوله وقوته ومنته جال وعال، وبعد سبر أغوار داللة الخمار، والجلباب، والزينة              

  : الواردة في الكتاب والسنة نصل إلى ثمرات دانية، وتحريرها التالي
  .  ستَر شيئاً وغطَّاهكل ما: الحقيقة اللغوية للخمار هي .١
 ". ثوب ال يشفُّ، يستُر شعر رأس المرأة: "الحقيقة العرفية للخمار هي .٢
ثوب ال يـشفُّ، يـستر شـعر رأس المـرأة،           : الحقيقة الشرعية للخمار هي    . ٣

 ". وعنقها، وفتحة الصدر
أن تغطـي المـرأة     ]: وليضربن بخمورهن على جيـوبهن    : [صفته المأمور بها في آية     .٤

 . لعنق وفتحة الصدر إضافة إلى تغطية األصل؛ وهو شعر الرأسبالخمار ا
الحقيقة الشرعية للخمار مقدمة على الحقيقة العرفية واللغوية كما هو مقرر في أصـول               .٥

 . فهم القرآن والسنة والتشريع
واجب شرعاً كما في الكتاب والسنة وأقوال المفـسرين،      : لبس الخمار بالصفة المذكورة    .٦

 . لفقهاء في المذاهب جميعاًوشراح الحديث، وا
حسب االستخدام، فهو إزار إذا استخدم فيما يؤتزر به، وهـو           " الخمار"قد يتغير مسمى     .٧

 . غطاء إن ستر اآلنية، وهو رداء إذا استخدم موضع لبس الرداء
كل ثوٍب، واسٍع، يستر غالب البدن، دثـاراً كـان          : " الحقيقة اللغوية للجلباب هي    . ٨

أو شعاراً أو كساء."  
ثوب، واسع، سابغٌ، يلبس فوق الثياب يغطي كامل : "الحقيقة العرفية العامة للجلباب هي .٩

 ".الجسد إال قليالً، مفتوح من األمام من أعاله إلى أسفله
الحقيقة العرفية للجلباب مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أصول فهم القرآن               .١٠

 . والسنة والتشريع
ال تختص بـصفة  " يدنين عليهن من جالبيبهن "المأمور بها في آية     " ابإدناء الجلب "صفة   .١١

أو هيئة معينة وإنما هو مبني على اجتهاد المفسرين والشراح في تقدير ما يكفي للتمييز               
بين الحرة واألمة، فالمطلوب هو أي إدناء وتقريب للجلباب بحيث يميز الحرة من األمة              

جه أو نصفه أو إظهار العين اليسرى أو اليمنـى أو           تمييزاً ظاهراً سواء كان بتغطية الو     
 . تغطية كامل الوجه



 

 )١١١١(

 :حكم لبس الجلباب .١٢
 : له حالتان

  : أن تكون الثياب التي تحته واسعة، سابغة، ال تصف، وال تشفُّ: الحالة األولى
  : وهذه فيها صورتان

  : أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساتٍر ما: الصورة األولى
 الجلباب؛ ألن الواجب قد تم بدونه، فكان لبس الجلباب زيادة في الستر، فهو      فيباح لبس 

  . مستحب على أقصى تقدير
  : أن تكون المرأة حاسرة شعر الرأس فال ساتر عليها: الصورة الثانية

فيجب لبس الجلباب فيما يخص تغطية شعر الرأس وستره أما ما دونه فهو مبـاح أو                
  . األولى، وبذات التعليلمستحب كما ذكرنا في الصورة 

أن تكون الثياب التي تحت الجلباب غيـر واسـعة، وال سـابغة، أو           : الحالة الثانية 
  : تصفُ، أو تِشفُّ
  : وفيها صورتان
  : أن تكون المرأة حاسرة الرأس ليس على شعرها ساتر ما: الصورة األولى

  . فيجب لبس الجلباب من أعلى الرأس إلى القدمين
  :  أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساتٍر ما:الصورة الثانية

  . فيباح لبس الجلباب أو يستحب فيما يتعلق بالرأس، ويجب فيما دون ذلك
إن إدناء الجلباب واجب شرعاً كما دلت عليه اآلية، وعلة وجوبه هي صون المسلمة من  .١٣

ن عِرفَـت   أو امرأة غير عفيفة، فـإ -  في ذاك الزمن  –أذى المتحرشين بظنهم أنها أمة      
بأنها مسلمة من غير إدناء للجلباب مكتفية بالتستر اإلسالمي العام بضوابطه المعروفـة             
من أعلى رأسها إلى قدميها فال يجب عليها إدناء الجلباب اكتفاء بأصل الستر الذي أمر               
به الشارع من ارتداٍء لثوب أو أثواب واسعة، سابغة، ال تصف، وال تشف مما يـشمل                

لى القدمين ولو بدون لبس للجلباب، وإن لم يعرف إال بإدنائه فيجب اإلدناء أعلى الرأس إ 
 سدا للذريع كما يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وما سد للذريعـة              - بنص اآلية - 

إن هـذا  : كان أصله اإلباحة كما هو مقرر في علم أصول فهم الكتاب والسنة، وال يقال             
إذْ القاعدة  !  فَيبنى عليه  -  التميز بين الحرة واألمة    وهو–الحكم مرتب على سبٍب خاص      

 ". العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"المستقرة تنافي ذلك فإن 



– 

  )١١١٢(

 -  على فرض وجود إمـاء     –إن حكم لبس الجلباب في زماننا تستوي فيه الحرة واألمة            .١٤
اتنـات أو غيـر   فيجب إبقاء اآلية على عمومها في نساء المؤمنين أحراراً كُن أو إماء ف  

فاتنات، فيجب ستر شعر الرأس، والعنق، والصدر، والبدن بثياب، ال تصف، وال تشف، 
كما نص عليه ابن القطان وابن حزٍم، وخصه ابن تيمية باألمة المخوف منهـا الفتنـة،                
وهو ما تقتضيه أصول الشريعة وكلياتها، ويبقى ما كان من تمييز في زمن النبوة ومـا                

  . لفقهاء حالة استثنائية ال محل لها في عصرنابعده من أزمنة ا
: يقصد به} وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها      {: إن داللة مصطلح الزينة في قوله تعالى       .١٥

الوجه والكفان كما هو رأي جماهير أهل العلم من المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء             
من الحنابلة كما ذكره المرداوي،     وهو المعتمد عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، وكثير        

لَيستَا ِبعورٍة جِزم ِبِه ِفي الْعمـدِة، والِْإفَـاداِت، والْـوِجيِز، والنِّهايـِة،            : والروايةُ الثَّاِنيةُ "
ـ             نَجم ـنابِن، ويـرحِع الْبمجم اِحبصِحِه، وِفي شَر دجا الْمهاخْتَارالنَّظِْم وو   ـنابا، و

وهو الصواب وقَدمه ِفـي     : قُلْت. عبيدان، وابن عبدوٍس ِفي تَذِْكرِتِه، والشَّيخُ تَِقي الدينِ       
  . "الْحاِوي الْكَِبيِر، وابن رِزيٍن ِفي شَرِحِه وصححه شَيخُنَا ِفي تَصِحيِح الْمحرِر

ين من غير شهوة مباح كما في كتاب اهللا وما صـح مـن سـنة    النظر إلى الوجه والكف  .١٦
 . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكما هو رأي كثير من أهل العلم

إباحة كشف الوجه مقيدة بخلوه من الكحل المرسوم واألصباغ واألدهـان التـي تغيـر       .١٧
فـي  - باحة معللة   طبيعة الوجه الحقيقية كما خلقه اهللا أو التي تكون ملفتة مثيرة، ألن اإل            

 أو الحاجة فتقدر بقدرها، فإن زادت عـن         - عند بعضهم -  بالضرورة   - بعض تعليالتها 
الحد فقد تدخل في جنس تغيير خلق اهللا أو التدليس أو اإلغراء أو إثارة الفتنـة، وهـو                  
تجاوز للحد المعتاد البسيط المباح المنصوص عليه في السنة وذكره المفسرون وشراح            

المرطبة وما شابهها مما ال يغير الوجـه        " والكريمات"من ذلك األدهان    الحديث، وليس   
عن طبيعته ومالمحه بصورة واضحة، وأما خضاب اليدين والكفـين المنقـوش فهـو             
مكروه وليس بمحرم مع أنه من الزينة الجلية، وسبب ذلك هو ورود عدد من األحاديث               

والرجل، كما أنه ليس مباحـاً؛ ألن  فيه، تحتمل التزين وتحتمل مجرد التمييز بين المرأة       
 . واهللا تعالى أعلم. كثيراً من أهل العلم تكلم في تلك األحاديث



 

 )١١١٣(

  المراجع
، )هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : المؤلف، أحكام القرآن .١

: شرالنا،  عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف- محمد صادق القمحاوي : المحقق
  . هـ١٤٠٥: تاريخ الطبع،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

شبيلي القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اإل: المؤلف، أحكام القرآن .٢
، محمد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، )هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،  لبنان–ت دار الكتب العلمية، بيرو: الناشر

علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان : المؤلف ر، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البص .٣
 ٢٠١٢ -  ١٤٣٣: سنة النشر، إدريس الصمدي: المحقق ، أبو الحس

كر بن أحمد بن محمد بن أبى ب: المؤلف، ٢٧١ص٧ جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .٤
: الناشر، )هـ٩٢٣: المتوفى(عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين 

  . هـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة، المطبعة الكبرى األميرية، مصر

العالمة،  اإلرادات، تصنيف منتهى على ، حاشية١٦٧المنتهى ص لدقائق النهى أولي إرشاد .٥
  .)هـ ١٠٥١ ت(الحنبلي،  البهوتي لدينا صالح بن يونس بن منصور الشيخ

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري : المؤلف، االستذكار .٦
دار : الناشر، سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  . ٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد : المؤلف ، ي إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان ف .٧

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر ، )هـ١٣٩٣: المتوفى (القادر الجكني الشنقيطي 
  .م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥: عام النشر،  لبنان–بيروت 

 . ضيلة، طبع دار الف٣١٧- ٣١٦اقتضاء الصراط المستقيم، ألحمد بن تيمية  .٨

 سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء: الخالف، المؤلف من الراجح معرفة في اإلنصاف .٩
العربي،  التراث إحياء دار: ، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى (الحنبلي الصالحي الدمشقي المرداوي

  .الثانية: الطبعة
 . البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، طبع دار الكتب العلمية .١٠

 .م١٩٩٢لمحمد الزركشي، طبع وزارة األوقاف الكويتية البحر المحيط  .١١

 . البخاري كتاب الصالة، باب وجوب الصالة في الثياب، طبع مصطفى الحلبي .١٢



– 

  )١١١٤(

 الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: الشرائع، المؤلف ترتيب في الصنائع بدائع .١٣
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: طبعةالعلمية، ال الكتب دار: ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى (الحنفي

السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر  .١٤
دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي 

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان الطبعة–
 يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد: خليل، المؤلف لمختصر واإلكليل التاج .١٥

 دار: ، الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى (المالكي المواق اهللا عبد أبو الغرناطي، العبدري
 . م١٩٩٤- هـ١٤١٦ األولى،: العلمية، الطبعة الكتب

 نمحج بن علي بن عثمان: الشِّلِْبي، المؤلف وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين .١٦
 أحمد الدين شهاب: الحاشية،)هـ ٧٤٣: المتوفى(الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي،

، )هـ١٠٢١:المتوفى(الشِّلِْبي يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن
  .هـ ١٣١٣ األولى،: القاهرة، الطبعة بوالق، -  األميرية الكبرى المطبعة: الناشر

 دراسة عن المرأة جامعة لنصوص القرآن الكريم  :سالة تحرير المرأة في عصر الر .١٧
 .١٩٩٩عبد الحليم أبو شقة، الكويت، طبع دار القلم ، ، وصحيحي البخارى ومسلم

، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  .١٨
: المتوفى (ور التونسي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش: المؤلف 

  .  هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر ، )هـ١٣٩٣
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : المؤلف، التحرير والتنوير .١٩

 تونس - دار سحنون للنشر والتوزيع : دار النشر، ـ الطبعة التونسية، ) هـ١٣٩٣: المتوفى(
  .م١٩٩٧ - 

أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم : المؤلف، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٢٠
  .١٠: عدد األجزاء،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 

الهيتمي،  حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المنهاج، المؤلف شرح في المحتاج تحفة .٢١
 التجارية المكتبة: العلماء، الناشر من لجنة بمعرفة نسخ عدة على: وصححت روجعت
 -  هـ ١٣٥٧: النشر طبعة، عام بدون: محمد، الطبعة مصطفى لصاحبها بمصر الكبرى
  .م١٩٨٣



 

 )١١١٥(

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  .٢٢
دار إحياء : ، نشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الري الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

  .م٢٠١٠  هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–التراث العربي 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  .٢٣

ن الدكتور عبد اهللا بن عبد المحس: تحقيق، )هـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري 
 بدار هجر الدكتور عبد السند حسن اإلسالمية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات   التركي
 -  هـ ١٤٢٢األولى، : طبعة، الدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: ناشر، يمامة

  . م٢٠٠١
أبو محمد عز الدين عبد : المؤلف، )وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن  .٢٤

 عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء العزيز بن
دار ابن حزم : الناشر، الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي: المحقق، )هـ٦٦٠: المتوفى(
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األولى، : الطبعة،  بيروت–

ر القرشي البصري ثم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي: المؤلف، تفسير القرآن العظيم .٢٥
دار الكتب : الناشر، محمد حسين شمس الدين: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  . هـ١٤١٩ -األولى : الطبعة،  بيروت–العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : المؤلف، تفسير القرآن العظيم .٢٦
دار طيبة للنشر : الناشر، سامي بن محمد سالمة: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة، والتوزيع

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري : المؤلف، تفسير القرطبي .٢٧
أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق، )هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة–دار الكتب المصرية : الناشر، فيشأط
جمال الدين  :المؤلف، تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .٢٨

عبد اهللا بن  :، تحقيق)هـ٧٦٢: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي 
 . هـ١٤١٤األولى،  :الطبعة  الرياض–دار ابن خزيمة  :الناشر، عبد الرحمن السعد

 . هـ١٣٩٧تفسير سورة النور لشيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، طبع دار الوعي  .٢٩

محمد بن فتوح بن عبد اهللا بن : المؤلف، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .٣٠
، )هـ٤٨٨: المتوفى(حميد األزدي الميورقي الحِميدي أبو عبد اهللا بن أبي نصر  فتوح بن



– 

  )١١١٦(

 – القاهرة -مكتبة السنة : الناشر، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة: المحقق
  .١٩٩٥ – ١٤١٥األولى، : الطبعة، مصر

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن : المؤلف، التَّلِخيص في معرفَِة أسماِء األشياء .٣١
الدكتور : عني بتَحقيِقه، )هـ٣٩٥حو ن: المتوفى(سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 

الثانية، : الطبعة، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق: الناشر، عزة حسن
  .م١٩٩٦

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن : المؤلف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .٣٢
مصطفى بن : حقيقت، )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : الناشر، محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي
  .٢٤: عدد األجزاء،  هـ١٣٨٧: عام النشر،  المغرب–اإلسالمية 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : المؤلف، جامع البيان في تأويل القرآن .٣٣
: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق، )ـه٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

  .م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة
جدلية الحجاب، للدكتور صهيب محمود السقار، بتصرف، طبع دار رواسخ، الكويت،  .٣٤

 . م٢٠١٦

 . م٢٠٠٢جلباب المرأة المسلمية لمحمد ناصر الدين األلباني ، طبع دار السالم،  .٣٥

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : فالمؤل، الدر المنثور .٣٦
  . بيروت– دار الفكر: الناشر، )هـ٩١١

 بن منصور: اإلرادات، المؤلف منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق .٣٧
، )هـ١٠٥١: المتوفى (الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس
  .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ األولى،:  الطبعةالكتب، عالم: الناشر

 الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: الذخيرة، المؤلف .٣٨
 سعيد: ٦ ،٢ حجي، جزء محمد: ١٣ ،٨ ،١  جزء:، المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي

بيروت،  - مياإلسال الغرب دار: خبزة، الناشر بو محمد: ١٢ -  ٩ ،٧ ،٥ -  ٣ أعراب، جزء
  .م ١٩٩٤ األولى،: الطبعة



 

 )١١١٧(

الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها  .٣٩
إنه سنة أو مستحب، للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، طبع : وأوجب ولم يقنع بقولهم

 . هـ١٤٢١المكتبة اإلسالمية، 
شهاب الدين محمود بن : المؤلف ، سبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال .٤٠

، علي عبد الباري عطية: المحقق، )هـ١٢٧٠: المتوفى(عبد اهللا الحسيني األلوسي 
 .  هـ١٤١٥األولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود، المؤلف .٤١
محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى( األزدي السِجستاني عمرو
 .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

 يوسف بن الباقي عبد بن محمد: مالك، المؤلف اإلمام موطأ على الزرقاني شرح .٤٢
 فةالثقا مكتبة: سعد، الناشر الرءوف عبد طه: األزهري، تحقيق المصري الزرقاني

  . م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤ األولى،: القاهرة، الطبعة – الدينية
 وبدون طبعة بدون: الفكر، الطبعة دار: الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ، الناشر الشرح .٤٣

  .تاريخ
 . م٢٠٠٨شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي، طبع دار السالم،  .٤٤

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف، صحيح مسلمالنووي على شرح  .٤٥
 .١٣٩٢الثانية، : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، )هـ٦٧٦: المتوفى(

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن : المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٤٦
 –دار إحياء التراث العربي : الناشر، )ـه٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

  .بيروت
 . م٢٠٠٢عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، طبع دار طيبة،  .٤٧
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم .٤٨

  شرف الحق،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن،: المؤلف، ومشكالته
: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي 

 . هـ١٤١٥الثانية، 



– 

  )١١١٨(

: المتوفى(بو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا الهروي البغدادي ، غريب الحديث .٤٩
العثمانية، مطبعة دائرة المعارف : الناشر، محمد عبد المعيد خان. د: ، تحقيق)هـ٢٢٤

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤األولى، : الطبعة،  الدكن-حيدر آباد
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : المؤلف، غريب الحديث .٥٠

دار الكتب : الناشر، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي: المحقق، )هـ٥٩٧: المتوفى(
  .األولى: الطبعة،  لبنان– بيروت - العلمية 

محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر : المؤلف، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب .٥١
دار : الناشر، محمد أديب عبد الواحد جمران: المحقق، )هـ٣٣٠: المتوفى(العزيري 

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، : الطبعة،  سوريا–قتيبة 
 الفضل أحمد بن علي بن حجر أبو: المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٢

: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، ١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة : الناشر، العسقالني الشافعي
    .محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، محمد فؤاد عبد الباقي

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٣
مكتبة الغرباء : الناشر، )هـ٧٩٥: المتوفى( البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي الحسن، السالمي،

األولى، : الطبعة،  القاهرة–مكتب تحقيق دار الحرمين : الحقوق،  المدينة النبوية- األثرية 
  .م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧

: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : المؤلف، القاموس المحيط .٥٤
محمد نعيم : بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، )هـ٨١٧

: الطبعة،  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر، العرقسوسي
  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، 

أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : المؤلف، غريب القرآن البن قتيبة .٥٥
  .سعيد اللحام: المحقق، )هـ٢٧٦: توفىالم(

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : المؤلف، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٥٦
الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر، )هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 

  .هـ١٤٠٧ - 
محمد أحمد حسب +  الكبير عبد اهللا علي: المحقق، ابن منظور: المؤلفلسان العرب،  .٥٧

  .القاهرة: البلد، دار المعارف: دار النشر، هاشم محمد الشاذلي+ اهللا 



 

 )١١١٩(

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : المؤلف، المبسوط للسرخسي .٥٨
دار الفكر : الناشر، خليل محي الدين الميس: دراسة وتحقيق، )هـ٤٨٣: المتوفى(

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة األولى، ، بيروت، لبنانللطباعة والنشر والتوزيع، 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي إ، المنتقى شرح الموط .٥٩

 بجوار محافظة -مطبعة السعادة : الناشر )هـ٤٧٤: المتوفى(القرطبي الباجي األندلسي 
  . هـ١٣٣٢األولى، : الطبعة، مصر

أبو زكريا محيي الدين : المؤلف، )) السبكي والمطيعيمع تكملة((المجموع شرح المهذب  .٦٠
  .دار الفكر: الناشر، )هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد : المؤلف، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٦١
لسالم عبد ا: المحقق، )هـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي 

   هـ١٤٢٢ -األولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد الشافي محمد
 .هـ ١٣٥٢،  الطبعة المنيرية-المحلى البن حزم األندلسي  .٦٢
 زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح .٦٣

 الدار - المكتبة العصرية : حمدالناشريوسف الشيخ م: ، تحقيثق)هـ٦٦٦: المتوفى(
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة،  صيدا–النموذجية، بيروت 

شعيب األرناؤوط : المحقق ، أحمد بن حنبل: المؤلف ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٦٤
 .وآخرون

أحمد بن محمد بن علي : المؤلف، ٥٤٩ص٢ جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٦٥
 –المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(م الحموي، أبو العباس الفيومي ث

  .بيروت
، طبع المكتب اإلسالمي، تحقيق حبيب األعظمي، ٥٠٣٦مصنف عبد الرزاق الحديث رقم  .٦٦

١٤٠٣. 

: المتوفى(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : المؤلف، معاني القرآن وإعرابه .٦٧
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة األولى ،  بيروت–لم الكتب عا: الناشر، )هـ٣١١

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : المؤلف، معجم مقاييس اللغة .٦٨
: عام النشر، دار الفكر: الناشر، عبد السالم محمد هارون: المحقق، )هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩



– 

  )١١٢٠(

بد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، ناصر بن عالمغرب في ترتيب المعرب،  .٦٩
 ِزىطَردار الكتاب العربي :الناشر، )هـ٦١٠: المتوفى(برهان الدين الخوارزمي الم . 

 أحمد بن محمد الدين، شمس: المنهاج، المؤلف ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .٧٠
: العلمية، الطبعة تبالك دار: ، الناشر)هـ٩٧٧: المتوفى (الشافعي الشربيني الخطيب
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ األولى،

 قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو: قدامة، المؤلف البن المغني .٧١
: المتوفى (المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي

 - هـ١٣٨٨: لنشرا طبعة، تاريخ بدون: القاهرة، الطبعة مكتبة: ، الناشر)هـ٦٢٠
 . م١٩٦٨

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : المؤلف، مفاتيح الغيب التفسير الكبير .٧٢
: الناشر، )هـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ، القرآنلمفردات في غريب ا .٧٣

 - دار القلم، الدار الشامية : الناشر، صفوان عدنان الداودي: ، تحقيق)هـ٥٠٢: المتوفى(
 . هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة، دمشق بيروت

  . المفصل في أحكام المرأة، للدكتور عبد الكريم زيدان، طبع مؤسسة الرسالة .٧٤
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث : المؤلف،  شرح الموطإالمنتقى .٧٥

 - مطبعة السعادة : الناشر، . )هـ٤٧٤: المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي، (،  هـ١٣٣٢األولى، : الطبعة، بجوار محافظة مصر

   .)خالثانية، بدون تاري:  الطبعة- القاهرة 
 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي، المؤلف اإلمام فقه في المهذب .٧٦

 . العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٤٧٦: المتوفى (الشيرازي

 . م، تحقيق مشهور آل سلمان١٩٩٧الموافقات إلبراهيم الشاطبي، طبع دار ابن عفان،  .٧٧

 بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: خليل، المؤلف مختصر شرح في الجليل مواهب .٧٨
 المالكي الرعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد

  .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الثالثة،: الفكر، الطبعة دار: ، الناشر)هـ٩٥٤: المتوفى(



 

 )١١٢١(

جمال : نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، المؤلف .٧٩
محمد : ، قدم للكتاب)هـ٧٦٢: المتوفى(حمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي الدين أبو م

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، : يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشية
مؤسسة الريان للطباعة : محمد عوامة، الناشر: ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق

األولى، :  السعودية، الطبعة– جدة - دار القبلة للثقافة اإلسالمية/لبنان-  بيروت -والنشر 
 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨

، دار الكتاب اإلسالمي: الناشر ، البقاعي: المؤلف، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .٨٠
 -١٩٨٤ - ١٤٠٤: سنة النشر 

 محمد بن محمد مجد الدين أبو السعادات المبارك بن: المؤلف، النهاية في غريب الحديث واألثر .٨١
المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٦٠٦: المتوفى(بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

 .  محمود محمد الطناحي- طاهر أحمد الزاوى : تحقيق، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، - 

: المتوفى (اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد: األوطار، المؤلف نيل  .٨٢
 األولى،: مصر، الطبعة الحديث، دار: الصبابطي، الناشر الدين عصام: ، تحقيق)هـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٣

، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه .٨٣
 أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم: المؤلف

مجموعة رسائل جامعية بكلية : المحقق، )هـ٤٣٧: المتوفى(األندلسي القرطبي المالكي 
: الناشر، الشاهد البوشيخي: د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ- الدراسات العليا والبحث العلمي 

،  جامعة الشارقة-  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
  . م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة

 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المبتدي، المؤلف بداية شرح في الهداية .٨٤
يوسف،  طالل: ، المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى (الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،

  .لبنان – بيروت -  العربي التراث احياء دار: الناشر
و الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي أب: المؤلف، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٨٥

، صفوان عدنان داوودي: تحقيق، )هـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 
 .   هـ١٤١٥األولى، : الطبعة،  دمشق، بيروت- الدار الشامية ،دار القلم: دار النشر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الملخص

      يعرض البحث لمفهوم الشعر في النقد األدبي وتطوره في مسيرة النقد العربـي ،              
منذ محاوالت النقاد العرب القدماء في وضع حد للشَّعر وتمييزه عـن النثـر والكـالم                

ابن سـالم   عبر العصور العربية منذ     لى تعريف الشعر عند أبرز النقاد       ،حيث عرضنا إ  
، ومن ثمة تناولنا مفهوم الشعر عند الفالسفة المسلمين، وما أضافوه           )هـ٢٧٦(الجمحي  

من صبغة فلسفية  لمفهوم الشعر ؛فالمحاكاة من العناصر األساسية التـي يقـوم عليهـا               
وفي عصر النهضة تمثَّلت الرؤية التجديدية حول الشعر في إبراز دور المتلقـي         ،الشعر  

داثة الغربية في عصر النهضة وما بعدها وما نتج عنها من تمـرد علـى             ،وتأثيرات الح 
  .قوانين الشعر التقليدية في شكل ومضمون القصيدة الشعرية 

 
 

  )سابقا( وجامعة الجوف  جامعة طيبة- أستاذ مساعد
 مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم األردنية
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ABSTRACT 
This research introduces the concept of poetry in literary criticism and its 

development in the process 

of Literary criticism since the attempts of the ancient Arab critics to put 

an end to the poetry and distinguish it from prose and speech . We 

presented the definition of poetry among the most prominent critics 

throughout the Arab ages since Ibn Salam al-Jamhi(٢٧٦) and then we 

discussed the concept of poetry of Muslim philosophers and what they 

added of philosophical tinge to the concept of poetry. Simulation is one of 

the basic elements of poetry. In the Renaissance, the vision of innovation 

of poetry was in highlighting the role of the recipient and the effects of 

Western modernism in the Renaissance and beyond and in the resulting 

rebellion against the laws of traditional poetry in the form and content of 

the poem. 
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 مـن تـاريخ النقـد       غل النقاد العرب بالبحث في مفهوم الشعر منذ مرحلة مبكرة         شَ    
التي تميـزه عـن الكـالم    وسماته  وتركز اهتمامهم في محاولة بيان خصائصه    العربي،

  .وفنون التعبير األخرى
ا كان الشعر من الفنون المتصلة بالعواطف واالنفعاالت أكثر من صلته بالعقـل                 ولم

التأكيد في  د   ولهذا دار حديث النقا    له،والمنطق؛ لذلك فمن الصعوبة وضع تعريف محدد        
لقد نهج النقـاد القـدامى فـي        . ولة وضع حد له   اعلى إبراز جانب في الشعر أثناء مح      

      نوها مقـدمات  تعريفهم للشعر هذا المنهج من خالل اإلشارات واآلراء النقدية التي ضـم
ينظر إلى الشعر بوصـفه فنـا لـه         ) هـ٢٢٣ت  (فأبن سالم الجمحي    . مؤلفاتهم األدبية 

داءة ، كما يمكن تمييز الجودة واإلحسان  وهو ما يمكـن أن يميـزه    أسبابا للضعف والر  
  )١(.الناقد الحصيف عند المعاينة 

صـناعة وتـصوير   : فنظر إلى الـشعر بأنـه   ) هـ٢٥٥ت(     أما معاصره الجاحظ  
وال بد من اإلشارة إلـى أن       ) ٢("رب من النسج وجنس من التصوير       الشعر صناعة وض  "

ء  عرضيا في سياق حديثه عن المعـاني  دون الخـوض             كالم الجاحظ حول الشعر جا    
والقصد في تحديد ماهية الشعر، مع أنه  دار في فلك ماهيـة الـشعر عنـدما وصـف                

  .الشاعر بالصانع والنساج والمصور
ضـرب  :"يقـول   )أضرب  (فقد قسم الشعر أربعة أقسام      ) هـ٢٧٦ت(      أما ابن قتيبة  

 لفظه وحال، فإذا أنت فتـشته لـم تجـد    منه حسن لفظه وجاد معناه ،وضرب منه حسن     
وضرب منـه   ....هناك فائدة في المعنى ، وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه،           

  .)٣("تأخر معناه وتأخر لفظه

                                         
ي ، القـاهرة ،  محمود محمد شاكر ، مطبعة المـدن :  ،تحقيقطبقات فحول الشعراء  الجمحي، محمد بن سالم ،     ١
  ٥ص:١ت ،ج.د
 عبـد الـسالم هـارون ،دار الجيـل ، بيـروت ،     : ،تحقيـق  ، الحيـوان الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر     ٢

  ١٣٢ - ١٣١،ص٣،ج١٩٩٦
 محمد محمود شاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،  : ،تحقيق   الشعر والشعراء ابن قتيبة الدينوري ، عبد اهللا بن مسلم ،         ٣

  ٦٩-١،٦٥،ج٢٠٠٣
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 :قد نص بأن الشعر   ) هـ٣٢٢ت(طباطبا           وفي القرن الرابع الهجري  نجد ابن        
يعد النظم أهـم خـصائص    ف )١(". كالم منظوم، بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس       "

          ب دون الحاجـة    الشعر؛ والنظم عنده هو الوزن الذي يلحظه الطبع السليم والذوق المدر
  وحـال األشـعار   . ز المنظوم من المنثـور إلى علم العروض، فالذوق والطبع السليم يمي

تلـف  ون والصوت والعقـل تخ    اس يختلفون في  الصورة واللَّ     كحال الناس ؛ فكما أن النَّ     
 هناك اختالفا في تقدير النـاس لألشـعار،         ها من الحسن ، كما أن     األشعار من جهة حظّ   

 أنيق األلفـاظ ،  ا ،نأن يكون محكما مقن: "عر،األولويضع ابن طباطبا شروطا لجودة الشّ  
ما مـن أود الخطـأ      ى من كدر العي ، مقو     د النظم مصفَّ  وأن يكون جي   ى ..رائع التأليف، 

والثاني "ن جور التأليف ، موزونا بميزان الصواب لفظا ومعنى وتركيبا           والعي، سالما م  
أن يكون معتدل الوزن ، صائب المعنى حسن األلفاظ ، وأن تتماثل أجـزاء القـصيدة           : 

سقة ال يحسن معها تقـديم بيـت        ل بنية متماسكة متَّ   جميعا في صفات الجودة ، وأن تمثَّ      
قا بها مفتقرا إليهـا ،       ويكون ما بعدها متعلّ    على بيت ، وأن تقتضي كل كلمة ما بعدها ،         

بق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليهـا راويـة ،            عر على هذا التمثيل س    فإذا كان الشّ  
ـ  العمـل الـشعري عم  يرى ابن طباطبا  أن )٢(".وربما سبق إلى إتمام مصراع منه      ة لي

عملية الخلق الـشعري ،      ة محضة ومقصودة ، وبذلك أولى العقل أهمية كبرى في         عقلي 
فحين يرغب الشاعر في إنشاء الشعر فإنه يركز على المعنى الذي يريـد البنـاء عليـه         
،ويجمع ما تحصل عليه من معان جزئية حول المعنى  نثرا فـي فكـره ، ثـم يختـار          

       ر الوزن المناسب دون االلتفات إلـى       األلفاظ التي تطابقها والقوافي التي تناسبها ، ويتخي
ه أستوفى المعاني الجزئية لغرض القـصيدة       أنَّ) الشاعر(عر  ابط بين األبيات، فإذا شَ    التر

جمع األبيات التي واتته بأخرى لها بحيث تظهر القصيدة كنسيج ملتحم متناغم ال خلـل               
   ة يخضع الشاعر قصيدته للتنقيح وإعادة النظـر فيهـا ، ويبـدل اللفظـة               فيه ، ومن ثم

٣( .ة ، إلى أن تصل إلى درجة القبول والرضى المستكرهة باللفظة النقي(  

                                         
 عبد العزيـز المقـالح ،مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ،            : ، تحقيق عيار الشعر اطبا ،محمد بن احمد ،      ابن طب  ١

  ٤-٣،ص١٩٨٥
  .٢١٣ص: ، وانظر٢١ص: المصدر السابق ٢
  .٨المصدر نفسه ، ص:  ينظر  ٣
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تطورا  ملحوظا تميـز     – في نظرته للشعر     –          ومن هنا فإن ابن طباطبا  يمثل        
  بالتركيز على الجانب الشكلي الوصفي للشعر ، وكـذلك     امتازبه عن نقاد القرن الثالث      

 بـرز بتفـسيره     هولكنَّأهتم بالجانب الشكلي للشعر ،    ) هـ٣٣٧ت(الناقد قدامة بن جعفر     
. )١(الممزوج بالمنطق والفلسفة متأثرا بثقافته في علم المنطق و تأثره بالثقافة اليونانيـة              

دال علـى أصـل      )قول(فقولنا  " .  "قول موزون مقفَّى دال على معنى     :" الشعر  : يقول  
، ..يفصله عمـا لـيس بمـوزون    )موزون:(الكالم الذي هو بمنزلة الجنس للشعر، وقولنا      

: فصل بين ما له من الكالم الموزون قواف وما ال قوافي لـه ، وقولنـا                ) مقفَّى:(قولناو
يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع داللة على معنى ممـا              ) دال على معنى  (

من خالل تعريف قدامة للـشعر يتبـين      )٢(". جرى على ذلك من غير داللة على معنى         
النقاد السابقين ،لكنَّه وفق في جمـع أركـان الـشعر           أنه لم يأِت بجديد عن أسالفه من        

مـع مالحظـة إغفالـه      " حد الشعر " وعناصره في مكان واحد أدرجها تحت مصطلح        
  )٣( .الخيال والعاطفة ،وهما من عناصر العمل الشعري الجوهرية:  لعنصري

      أما القاضي الجرجاني  فقد تحرر من نزعة  الشكلية للشعر ، بل يرى أن الـشعر                
علم من العلوم  وله لوازمه التي تصل بصاحبها إلى رتبة اإلجادة والتفوق  واإلبـداع،                 

الطبع ، والرواية ،والذكاء ، والفطنة ،والدربة ، وهذه العناصر يحتاجها الشاعر            : وهي  
عر علم من علوم العرب يشترك فيـه         الشّ إن " ..)٤(في كل عصر من العصور ، يقول        

فمـن   ء، ثم تكون الدربة مادة له ، وقوة لكل واحد من أسـبابه ؛             الطبع والرواية والذكا  
اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز ، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبتـه مـن                

  .اإلحسان
 جمالياته باالعتمـاد علـى            ويرفض  القاضي الجرجاني  تصنيف الشعر وتلمس     

إلى حسن الترتيب واتساق النظم وحـسن        دون االلتفات    مقاييس اللغة واإلعراب والوزن   
                                         

  ١٨٩،  ص١٩٩٦ ، دار الشروق ، عمان ،تاريخ النقد األدبي عند العربعباس ، إحسان،  ١
كتـب العلميـة ، بيـروت ، دون    محمد عبد المنعم خفاجي ، دار ال: ، تحقيق نقد الشعر ،  ابن جعفر ، قدامة      ٢

  ٦٤، صتاريخ
، ١٩٨٢،دار الثقافة للطباعـة والنـشر ، القـاهرة ،   نقد الشعر في القرن الرابع الهجـري  المومني ، قاسم ،   ٣

  ١٨٩-١٨٨ص
محمد أبو الفضل وعلي البجاوي ، : حقيق ،تالوساطة بين المتنبي وخصومه : الجرجاني ،علي بن عبد العزيز       ٤

  .١٥ت ،ص.المكتبة العصرية ، بيروت ،د
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وأقل الناس حظا في هذه الصناعة من اقتصر  في اختياره ونفيـه ،              : " التأليف ، يقول    
وفي استجادته واسقاطه  على سالمة الوزن ، وإقامة اإلعراب ، وأداء اللغة، ثـم كـان             

عا ،وشـحن  همه وبغيته أن يجد لفظا مروقا وكالما مزوقا ؛ قد حشي تجنيـسا وترصـي    
مطابقة وبديعا ،أو معنى غامضا قد تعمق فيه مستخرجة ، وتغلغل إليه مستنبطة ، ثم ال                
يعبأ باختالف الترتيب ، واضطراب النظم ، وسوء التأليف ، وهلهلة النسج ، وال يقابـل         
بين األلفاظ ومعانيها ،وال يسبر ما بينها من نسب ، وال يمتحن ما يجتمعـان فيـه مـن              

  .)١( ...."سبب ، 
في تعريف الـشعر     )هـ٤٥٦(     وفي القرن الخامس ،ال يذهب ابن رشيق القيرواني       

أبعد مما ذهب إليه النقاد  السابقين، فنجد أنه تجاوز ثنائية اللفظ والمعنى ،ليبني رؤيتـه                
في حد الشعر على تعريف قدامة بالقول  الموزون القفى الدال على معنى، مع إضـافة                

اللفظ ،المعنى  :  على أربعة أشياء     – بعد النية    –الشعر يقوم   :" )٢( النية ،يقول : مصطلح  
فهو يأخذ بكالم قدامة في جوهر الشعر تماما ، ولكنه اشترط النيـة ؛              ". ،الوزن والقافية 

في الكالم موزونا مقفى وليس بشعر ؛لعدم       : والتي تدلل على القصد ، معلال ذلك  بقوله          
٣( .ةالقصد والني(  
ة لدى القائل للشعر حتى يطلق عليـه شـعرا ،           شترط ابن رشيق القصد والني          إذا ي 

    وربما تأثر في اشتراطه الني       ة في األعمال ،   ة بخلفية فقهية والتي ترى وجوب توافر الني 
 .عر نفسه أو لسبب  فني يتصل  بالشّ" ما األعمال بالنياتإنِّ"

 تمثلـه لفكـرة أن الـشعر كـالم          ، فبالرغم من  ) هـ٦٨٤(أما حازم القرطاجني          
موزون مقفى ، إال أنه تجاوز هذا التحديد الشكلي للشعر وأضاف اليه مسألة األثر الذي               
يتركه الشعر في المتلقي، وما يتركه من أثر في نفس المتلقي ،يقول في تحديـد مفهـوم             

  تحبيبـه الشعر كالم موزون مقفى ، من شأنه أن يحبب إلى النفس مـا قـصد   :" الشعر  
وممـا  )٤(".، ويكره إليها ما قصد تكريهه  لتحمل بذلك على طلبه أو الهروب منـه                إليها

                                         
  .٤١٢الجرجاني ، الوساطة، مصدر سابق ،ص ١
  ١٩٣ :١.المصدر السابق ،  ٢
  ١٩٣: ١نفس المصدر ،  ٣
  ، محمد الحبيب ابن الخوجة ،دار الكتب الشرقية  : ، تحقيق   منهاج البلغاء وسراج األدباء     القرطاجني، حازم،    ٤
  .١٩٣:١ت  ،.د
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 التعريف السابق أن القرطاجني يعول على الشعر للقيام بمهمة دفـع االبـسان    يؤشر إليه 
ألن يقوم بعمل إن كان الشعر قد زينه وحببه إليه، أو دفعه للنكـوص والتراجـع عـن                  

  .ة التي قدمها الشعر قبيحة أو سلبيةالعمل ذاته ،إن كانت الصور
 بحسن التخييـل    )١(  أما عناصر الشعر التي تحقق له غايته في التأثير، فيحددها حازم            

،المحاكاة ،والغرابة ،فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيئتـه ، وقويـت شـهرته أو               
 والهيئة،اة   قبيح المحاك  ما كان ، وأردأ الشعر    ....صدقه ، أو خفي كذبه وقامت غرابته ،       

  .  لياً من الغرابةاواضح الكذب خ
   ومن أجل ذلك  فإن حازما ينفي من دائرة الشعر تلك األشـعار التـي تخلـو مـن                   
العناصر السابقة ، وتزخر بأضدادها ؛ألن هذه األشعار لن تكون قادرة على التأثير فـي              

وبـين المتلقـي أو   ذات المتلقي بسبب قبح هيئتها ،األمر الذي يشكل حاجزا يحول بينها            
وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألّـا يـسمى          :"  ... )٢(قلب المستمع حسب تعبيره ،يقول      

شعرا وإن كان موزوناً مقفى ؛إذ المقصود بالشعر معدوم منه؛ ألن ما كان بهذه الـصفة                
من الكالم الوارد في الشعر ال تتأثر النفس لمقتضاه ،ألن قبح الهيئة يحول بـين الكـالم            
وتمكَّنه من القلب ، وقبح المحاكاة  يغطي على كثير من حسن المحاكى أو قبحه ويشغل                

 ..." .عن تخيل ذلك ، فتجمد النفس عن التأثر له
         ونلحظ تأثر القرطاجني بالفلسفة في تحديد مفهوم الشعر، فالمحاكـاة والتخييـل        

ت ق  (ا  عند الـسجلماسي      من اصطالحات الفالسفة ، ونجد األثر الفلسفي أكثر وضوح        
حيث يقدم مفهومه للشعر متكئاً على ما أوردة الفالسـفة المـسلمون  كالفـارابي       ) هـ٨

الكالم المخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند        :" )٣(فيرى أن الشعر  . وابن سينا 
أن يكون لها  عدد إيقـاعي ، ومعنـى  كونهـا             : العرب مقفَّاه ، فمعنى كونها موزونة       

هو أن يكون كل قول منها مؤلفاَ من أقوال إيقاعية  ، فإن عدد زمانه مـساِو                 : متساوية  
أن تكون الحروف التي يختم بها كل قـول     : لعدد زمان اآلخر ، ومعنى كونها مقفَّاة هو         

تخييـل   بوصـفه    ال"  على مصطلح  اعتمدوالسلجماسي في تعريفه للشعر   ".منها واحدة   
                                         

  .٧٢- ٧١المصدر نفسه ،ص ١
  ٧٢المصدر السابق، ص  ٢

عالل الغازي، مطبعة : تحقيق وتقديم  ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع     السجلماسي ،القاسم بن محمد ،       ٣
   م١٩٨٠المغرب، الطبعة األولى، عام / المعارف الجديدة، الرباط 



– 

  )١١٣٠(

، د جوهر الشعر ومصدر صـناعته   هو الذي يجس– التخييل –  وعد)١(بنية لغوية مميزة 
ـ              ه  كما نلحظ  أنه عد     ق بين الـشعر والنثـر ، وأما الـوزن   األساس األول  الذي  يفر

 السـيما ابـن   –هما في مرتبة ثانية  بعد التخييل ، وبذلك  يقتفي أثر الفالسفة  فوالقافية    
  .سينا ، بل نجد التعريف  ذاته 

 المحاكـاة والـوزن همـا       قد عـد  ) هـ٣٣٩ت(كان الفارابي   فالفالسفة المسلمون      أما  
قوام الشعر وجوهره عند القدماء هـو أن  :")٢(ذان يقوم عليهما الشعر ،يقول العنصران اللّ 

يكون قوالَ مؤلفاَ مما يحاكي األمر ، وأن يكون مقسوماَ بأجزاء ينطق بهـا فـي أزمنـة      
 قوام الشعر هو المحاكاة ، وعلم األشياء التي بها المحاكاة           وأعظم هذين في  ...متساوية ، 

وبذلك فهو يرتكز على التشبيه  ، عندما يمثل الفـارابي للمحاكـاة            " ، وأصغرها الوزن    
 محاكـاة   ر إلـى أن   في العمل الشعري بالصورة المنعكسة من المرآة ، األمر الذي يؤشّ          

عري والواقع ، هذه العالقة التي تقوم على        الفارابي تدلل على العالقة فيما بين النص الش       
وبسبب تركيز الفارابي في مفهومه للمحاكاة على التـشبيه ؛           .المشابهة ال على المطابقة   

هـا ، وهـي عمليـة تعتمـد علـى           سع ليشمل عملية التأليف الشعري كلّ     فإن التشبيه يتَّ  
التـصوير والتمثيـل    ذي يعتمد بدوره علـى      االستعمال الخاص للغة ، ذلك االستخدام الَّ      

     المحاكاة بمعنى التشبيه عنده  يشير إلى عالقة الفن بـالواقع،           اعتبار  ،باإلضافة  إلى أن
ـ                ز عـن   فهو تجسيد لصورة العالم أو تمثيل لها  كما يراها الشاعر ، وهي صورة تتمي

  .)٣(الواقع رغم اعتمادها عليه في تشكيلها
    هـ٤٢٨ت(ا ابن سينا    أم ( ؤلـف مـن أقـوالٍ       :الشعر   فيرى أنل مخيذات  كالم م 

    تَّفقة ، متساوية متكرتشابهة حـروف الخـواتيم ، فـالكالم            إيقاعات مرة  على وزنها ،م
)  ظ مخيلة األف(جنس أول للشعر وغيره كالخطابة والجدل وسائر ما يشبهها ، والقول من             

                                         
 ٢٢صم  ٢٠٠٣دراسات الجامعية ، اربـد ،      ، مؤسسة حمادة لل    في الشعرية مفاهيم  درابسة ، محمود ،     : ينظر ١

  .وما بعدها
،  نظرية الشعر عنـد الفالسـفة المـسلمين          ألفت الروبي ،  : نقالَ عن    ( كتاب الشعر الفارابي ، أبو نصر ،       ٢

   )٨٣ص
  .٨٨- ٧٨ ،مرجع سابق ، صنظرية الشعرالروبي ، ألفت ،  ٣



 

 )١١٣١(

سينا تعريفـات متعـددة للـشعر    والبن  . )١(فصل بينه وبين األقاويل العرفانية التصديقية     
إن الشعر هو كالم مخيل مؤلـف مـن أقـوال          :"يجمع فيها بين التخييل والوزن  كقوله        

 الـذي   حـن اللَّ: ثالث   ا وسائل المحاكاة عند ابن سينا فتتحقق بأشياءٍ        وأم )٢( " .موزونة  
ـ          م به يتنغّ   ابـن سـينا رأى أن  لَّ، والكالم نفسه إذا كان مخيال محاكياَ ، وبالوزن  ، ولع

المحاكاة  ماثلة في الشعر من خالل هذه الوسائل ، الوزن ،الكالم واللحن ، وهذا األمـر          
وفرق ابن سينا بين الشعر العربي والشعر اليونـاني،          .يتعلق بالشعر المغنَّى دون غيره    

ـ     النفس ودفعها وذهب إلى أن العرب كانت تقول الشعر للتأثير في           ا، أو   للقيام بعمـل م
 بينما كان اليونانيون يهدفون إلى الحث علـى القيـام           .والدهشةإلثارة انطباع كالتعجب    

  .بر القول الشعري أو الخطابةبفعل أو العدول عنه وذلك ِع
 في فلك  اعتماد الشعر      يدور) هـ٥٩٥ت(وكذلك في القرن السادس نجد ابن رشد             

         على المحاكاة  والتخييل  ، ونجده يتفق مع م       الشعر  ن سبقه من الفالسفة العرب  في حد 
، على الرغم من عدم ورود نص صريح لتعريف الشعر لديه  ، ومن أمثلـة موافقتـه                  

في أن المحاكاة والتخيل في الشعر تكون قبـل اللفـظ والـوزن ،         ماثلة  لرأي ابن سينا      
:  ثالثة أشياء    والتخييل والمحاكاة في األقوال الشعرية تكون من قبل       :" )٣(يقول ابن رشد    

من قبل النغم المتفقة ، ومن قبل الوزن ، ومن قبل التشبيه نفسه ، وهذه قد يوجـد كـل                    
واحد منها منفرداَ عند صاحبه ، وقد تجتمع هذه الثالثة معا ، مثل ما يوجد عنـدنا فـي               

فقـط،   إما الوزن    :فيهافإن أشعار العرب ليس فيها لحن وإنَّما        ... حات واألزجال، الموشّ
 ."إما الوزن والمحاكاة معاّو

واألدبـي،   مفهوم الشعر في تراثنا النقـدي        العرب حول           هذه أبرز آراء النقاد     
 الشعر في نقـدنا األدبـي       وسنعرض لمفهوم ،  القرون القديمة ومدى تطور المفهوم عبر     

   مدى تطور تعريف الشعر في النقد القديم والحديثالحديث لمالحظة

                                         
  )٨٣الروبي ، نظرية الشعر ، ص: نقالَ عن ( ،ات والتنبيهاتاإلشارابن سينا ، أبو علي ،  ١
  .٨٤المصدر السابق، ص ٢
  ).٧٣الروبي ، نظرية الشعر ،ص: عن(تلخيص الشعر ابن رشد ،  ٣



– 

  )١١٣٢(

  ي النقد الحديثمفهوم الشعر ف
تبدأ الحدثة في األدب والنقد  في عصر النهضة العربية في القرن التاسع عـشر،                     

 عنـه مـن     لت في اللقاء العربي  مع الغرب األوروبي  وما نـتج           تلك الحداثة التي تمثَّ   
        ذلك على   انعكاسة  تغييرات سياسية تمثلت باالستعمار األوروبي للبالد العربية ،ومن ثم 

ة والذات ، ورافـق     دب والفكر العربي ،فظهرت الشخصية العربية الباحثة عن الهوي        األ
محاكـاة  (مرحلة المحاكـاة    : ذلك حركة التجديد واإلبداع بحثا عن الذات ، وتمثلت في           

ت في إحياء  القديم أو محاكاته ، والمرحلة الثانية ، أطلـق             ، وتجلَّ )األدب والشعر القديم  
ت في رفض المحاكاة ،وتجلت في اإلبداع المتمثـل         العربية ، وتمثلَّ  عليها حركة الحداثة    

  .لألعمال األدبية األوروبية أو محاكات األدب األوروبي
   ر مفهوم الشعر  في عصر النهضة تبعا لذلك ،وحمل البـارودي تيـار الـشعر                 تغي

، ولـم  اإلحيائي ،وما تبعه من حركات تجديدية كنظرية الشعر عند عبد الرحمن شكري           
    يعد الشاعر يهتم بالتقاط المحس وينظّمها في أبيات شعرية تنتظم فـي قافيـة      ةنات البديعي 

 وبحِر عروضي ، ولم يمكانة الشاعر لم تعد تقاس من خـالل  عد الشعر صناعة ،كما أن 
قدرته على إبراز الفنون البديعية في النص الشعري، وأصبح الـشعر ينبـع مـن ذات                

  .فع العاطفة واإلحساسالشاعر ويصدر بدا
األول يتـصل بمبـدع    : )١(واكتنف مفهوم الشعر عند الناقد العربي الحداثي بعدان           

وللحديث عن تـصور النقـاد والـشعراء    . يتصل بالمبدع ذاته: النص األدبي ، والثاني  
لمفهوم الشعر وطبيعته في العصر الحديث، البد من الوقوف عند جهود الرواد األوائـل              

ى صعيد تصوراتهم ومفاهيمهم لعملية اإلبداع، ومحاولتهم صـياغة نظريـة جديـدة             عل
  ) .الديوان(لمفهوم الشعر، وتمثلت هذه المفاهيم في تنظيرات جماعة 

              كان العقاد يدعو إلى التجديد والحداثة وإحداث ثورة في مفهوم الـشعر ، فعـرض     
ة الشعر العصري  منتقدا التصورات التي ترجع    لقضية الشاعر إلـى معارضـة    عصري

   فـي  -الـشعر الـصحيح  :" )٢(الشاعر القديم أو كونه يلجأ  إلى مماثلة القديم ، ويرى أن 
 هو ما يقوله الشاعر ، والشاعر هو اإلنسان الممتاز بالعاطفة ،والنظـر             -أوجز تعريف 

  ".ت إلى الحياة ، وهو القادر على الصياغة الجميلة في إعرابه عن العواطف والنظرا
                                         

   ١١م ، ص٢٠٠٠ ، مكتبة األسرة ، القاهرة ، الديوان في األدب والنقدالعقاد، عباس محمود ، : ينظر  ١
  .١٦٢، ص٢٠١٢، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ،بين الكتبساعات العقاد، عباس محمود،  ٢



 

 )١١٣٣(

 ويرجع العقاد الشعر للشعور ، وهو خاصية في الذات اإلنسانية ، وهـو بالتـالي                    
من يـشعر بجـوهر   : " تعبير عن انفعلِ  متوقد  في أعماق الشاعر ، أما الشاعر  فهو               

  )١(".األشياء ال يعددها ويحصي أشكالها وألوانها 
 محاولة تحديـد ماهيـة اإلبـداع        وال يختلف عبد الرحمن شكري  عن العقاد في              

الشعر كلمـات تخـرج مـن       :" الشعري وإرجاعه إلى خاصية كائنة في الذات المبدعة         
النفس بيضاء مشبوبة ، وكما أن العاطفة تُنطق الشاعر، كذلك قد تُخرسه شـدتها ومـن              

) عاطفـة ال(أجل ذلك كان ذكر العاطفة والتفكير بها شعراَ، وإنَّما الذكرى التـي تُعيـدها       
 ما هو إال االحساس     - عند شكري  – وكذلك فإن جوهر الشعر      )٢(".والتفكير الذي يحياها  

بدواخل النفس وشرح ما يعتلجها من العواطف والمشاعر ، والشعر الزم للحيـاة لـزوم    
: التفكير للعقل ولزوم االحساس للنفس ؛أي أن الشعر يتكون من عناصر رئيـسة هـي                

وبالتالي فإن وظيفة الشاعر تكمن في بيان الـصالت         . لذوق السليم   العواطف والخيال وا  
الشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق، لذا فإن وظيفة الشاعر تتمثل            . "بين األشياء 

  )٣(".في اإلبانة عن الصالت والروابط التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره
عبـد  ( ثالث من أقطاب مدرسة الديوان   وال نلحظ اختالفا كبيرا في رؤية القطب ال             

في  الرؤية النقدية لتحديد ماهية الشعر وجوهره ، إذ نجده يقرن الـشعر   ) القادر المازني 
باإلحساس لدرجة أن الفكر من أجل االحساس يعد شعراَ أيضاَ ، أما الفكر فـذلك هـو                 

         رآة القلب ، وإال مظهـر مـن        الشعر م " العلم ، فالعاطفة هي المادة الرئيسة للشعر ألن
  )٤(".مظاهر النفس ، وإال ما ارتسم  على لوح الصدر ، وانتقش على صحيفة الذهن 

 إن التصورات التي صدرت عن جماعة الديوان في تحديد ماهية الشعر وطبيعتـه                  
صدرت عن استلهام هؤالء الرواد إلنجازات الرومانسية الغربيـة ، وتـأثرهم الـشديد              

فاألديـب الرومانـسي    . برز روادها من الشعراء وغيرهم من الشعراء الغربيين آنذاك        بأ

                                         
  .١٢، مرجع سابق، صالديوان في األدب والنقد ١
   وما بعدها٢٢المرجع نفسه، ص ٢
نقوال يوسف ، مطبعة منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،         :  ، جمع وتحقيق   مقدمة ديوانه شكري ، عبد الرحمن ،       ٣

  ٣٦٠، ص١٩٦٠
 ،نقالَ  ٢٠ ، ص    ١٩١٥، ،مطبعة البسفور ، القاهرة ،       الشعر غاياته ووسائطه  ر ،   المازني ، ابراهيم عبد القاد     ٤

  .على شبكة األنترنت " الوائلي ، كريم ، قراءة نقدية في مدرسة الديوان : عن 



– 

  )١١٣٤(

يسقط ذاته على الواقع الذي يعيشه وينمزج  فيه أو يتعايش وينفعل به ، وبـذلك تكـون                  
كمـا  .  تجربته لتفاعله الذاتي مع موضوعه ، ومن هنا تتميز التجربة بفرديتها وذاتّيهـا            

ان وتصوراتهم لماهية الشعر وجوهره ما أخذ يطرأ ويـستجد          عكست أفكار جماعة الديو   
على الذوق األدبي من تطور وتأثر باآلخر في مجال األدب والنقد ، والشعر على وجـه          
خاص ، الذي بدأ يتملَّص من الطريقة القديمة في صورها ومعانيها وأغراضها وشـكلها            

  .الموسيقي الرتيب المتمثّل في األوزان والقوافي 
سيساَ على ما سبق يمكن أن نستخلص مفهوم الشعر عند هؤالء الـرواد م عـصر                 وتأ

صناعة توليد العواطف بواسطة الكالم ، والشاعر هو كُـل عـارف            : " )١(النهضة بأنه   
 .العاطفة ،الخيال و الذوق: وهذه الصناعة قائمة على " بأساليب توليدها بهذه الواسطة 

الغربال ، وتكمـن مزيـة      : الشعر في كتابة النقدي     وتحدث ميخائيل نُعيمة  عن مفهوم       
ميل جارف وحنين دائم    : "  كما يقول  في تعريف الشعر        –الشعر عنده في الشعر نفسه      

إلى أرض لم نعرفها ولن نعرفها ، هو انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسره ،واالتحاد مـع     
ية تتمـدد حتَّـى تالمـس       كل ما في الكون من جماِد ونبات وحيوان ، هو الذات الروح           

 )٢(....أطرافها  أطراف الذات العالمية ،
         الشعر يجمع بين نظرية الفن للفـن ، ونظريـة الفـن      ومن خالل هذا التصور  فإن 

للمجتمع ، وما دام الشاعر يستمد غذاء لقريحته من الحياة فال بد أن يعكس أشـعة تلـك           
" الحياة في أشعاره ، ومن هنا فإن ما يبحث عنه نعيمه في الشعر هو ما أطلـقَ عليـه                    

 في داخله من عوامل الوجود في الكـالم   انعكاس لبعض ما" التي ليست إلَّا  " نسمة الحياة 
  .)٣("المنظوم الذي يطالعه

 لقد آمن نعيمة  بتفوق الخيال على الحواس األخرى التي تستخدم في البحـث عـن           
يرقى ويسمو على العقل ، وبذلك أعلن التمـرد علـى الـشعر             -الحقيقة ، فالخيال عنده   

  .اإلحيائي
سيس منهج علمي في دراسة األدب ونقده ،كمـا         أما طه حسين فقد كان يطمح إلى تأ           

يطمح إلى صياغة تعريف علمي للشعر العربي ، وتحدث عن الوزن والقافيـة واللفـظ               
                                         

   ، بحث منشور على شبكة األنترنت،قراءة نقدية في مدرسة الديوانالوائلي ، كريم ،  ١
  .٧٧ – ٧٦ ، ص ١٩٨٣ ،١٣سسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ،ط ، مؤالغربالنعيمة ، ميخائيل ،  ٢
  ٧٧-٧٦م ،ص١٩٨٣ ،٣ ، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ،طالغربالنعيمة، ميخائيل،  ٣



 

 )١١٣٥(

وإذن  فنحن نستطيع أن نعـرف الـشعر   :" والمعنى ، ثم قدم تعريفه العلمي للشعر بقوله    
 ونلحـظ   )١(" إلى الجمال الفني   آمنين بأنَّه الكالم المقيد بالوزن والقافية ، والذي يقصد به         

ويحـصر مهمـة     )اللفظ، المعنى ، الوزن(أن طه حسين يتحدث عن المادة الخام للشعر   
الصورة األدبية بالجمال الفني الخالص، وهو جمال فني خالص  غير محـدود سـوى                

  .حدود الذوق الشخصي الذي يتجسد في مدى تأثير الصورة  األدبية في نفس القارىء
إن التنظيرات للحداثة الشعرية  في تلك الفترة تجاوزت الـشكل إلـى المـضمون ،                  

ومعظم هذه التنظيرات نتيجة التأثر بمصادر غربية ، ولكنَّها بقيت نظريا واختلفت فـي              
التطبيق ، ولكنَّها محاوالت رائدة في حركة التجديد الشعري الذي أخذ يتطـور وتبلـور         

الً في شعر التفعيلة  الذي يلتزم الوزن الشعري ولكنَّه ينفلت من            بالتحرر من القافية متمث   
وهو اسلوب جديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الـشعر مـن             " سيطرة القافية ،  

 .)٢( ..."القيود ، ويتحرر الشاعر من عبودية الشطرين ، فيقف حيثُ يشاء 
 ، وكـان تـأثير   سية الغربيـة  لقد تأثر النقاد العرب بما صدر عن المدرسة الرومان        

في الشعر والنقد في عصر النهضة كبيراً جداً ، وبدأ تـأثيرهم يظهـر   الشعراء اإلنجليز  
فيما قدمه جماعة الديوان وأبولو وغيرهم من األدباء من تصورات وتنظيـرات لمفهـوم     

ي الذ)  م  ١٨٢٢ -١٧٩٢(الشعر ،  ومن أبرز أولئك الشعراء الغربيين  الشاعر شيلي            
ركَّز على دور الخيال في عملية الخلق الفني ، فالشعر تعبير عن الخيال ،ويؤكـد فـي                 
دفاعة عن الشعر أن الشاعر أثناء عملية الخلق الفنِّي يخضع لتأثير قوة ال سـيطرة لـه                  

  )٣( .عليها
    والشعر عند شيلي  تعبير عن  التنسيقات اللغوية ، وخاصة اللغة الموزونة التي هي               

ليدة الخيال  ، ويتميز الشعر بالتناغم والتناسق ، وهذا التناغم ال يقّل أهمية عن األلفاظ                و
وقريباً من هذا   . التأثير في نفس القارئ والمتلقي    / التي يستخدمها  الشاعر إلحداث األثر     

أهمية تناغم لغة  الشعر ، فالـشعر تعبيـر        )م١٨٣٠-١٧٧٨(التصور يؤكد وليم هازلت     

                                         
  .٨٤ ، صالمرجع السابق ، نفسه ١
  .٣٥، ص١٩٧٤ ،١، دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ،ط، قضايا الشعر المعاصر المالئكة ، نازك  ٢

م، ١٩٩٢، دار المعارف ،القـاهرة،  أثر النقد اإلنجليزي في النقاد الرومانسيين في مصر   السادات ، جيهان ،      ٣
  .٦٦ص



– 

  )١١٣٦(

 التي يخلقها في نفس الشاعر شيء ما ، أو حدث ما ، ويتميـز بتنـاغم              عن االنطباعات 
  )١( .لغته لذلك فهو يحرك خيال القارئ ومشاعره

 هو احساس بالجمال  ، ولغة الـشعر هـي لغـة الخيـال           - عند هازلت  - فالشِّعر      
 في  يعتقد الكثيرون أن الشعر شيء ال يوجد إلَّا في الكتب ، مصوغ           : " والعواطف ،يقول 

أبيات من مقاطع وبنهايات متماثلة ، ولكن حيثما يوجد إحساس بالجمـال أو بـالقوة أو                
وبذلك يتأكـد دور العاطفـة، فالـشعر وليـد          )٢("يوجد الشعر في والدته     ... بالتناسق ، 

العاطفة، ويرتبط بالجوانب الفكرية والخُلقية في الطبيعة البشرية، وهو صدى لما شـاع             
  .ألفكار الرومانسية من التصورات وا

أن الشاعر وشعره شيء واحد ، فسؤال       ) م١٨٣٤-١٧٧٢(ويرى صمويل كولردج         
 فالذي يميز قصيدة شعرية إنَّمـا يـأتي مـن    )٣(ما هو الشعر ؟هو نفسه من هو الشاعر؟    
فهو المتعة للمتلقي ، وهـو ينطلـق   - كولردج–عبقرية الشاعر ، وأما هدف الشعر عند      

  .القارىء / مفهوم الشعر من خالل ربطه بمتعة المتلقي في تحديد 
فيعرف الشعر بأنَّه فيض تلقائي من المشاعر القوية        ) م١٨٥٠ -١٧٧٠(أما ووردزورث 

،أما أصل الشعر وجوهره فهو العاطفة التي يسترِجعها الشاعر فـي لحظـات تأمليـة               
الً من عاطفـة تـستذكر فـي        إن الشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية ،يتخذ أصو       ." هادئة

، ل ، حتّى يتالشى الهدوء تـدريجياً هدوء، ويتأمل الشاعر تلك العاطفة بنوع من ردة الفع 
وتتولد بالتدريج عاطفة صنو لتلك التي كانت قبل التأمل ، وهذه العاطفة هي نفسها ماثلة               

  )٤( " .في الذهن ،وفي هذه الحالة يبدأ النظم متوالياً في حالة مشابهة لها 
فالشاعر ال يستجيب ألي انطباع يتولَّد في نفسه مباشرة ، فالمشاعر التـي ولَّـدت                    

هذا االنطباع تغوص في أعماق نفسه مباشرة حيث تتبلور وتًنقَّى ، ويختـزن الـشاعر               
االنطباع المتوِلد له في صورة مثالية ، وإذا استرجع الشاعر هذا االنطباع فيما بعد فإنَّـه     

                                         
  .٧٥المرجع السابق، ص ١
  .  ،٦٢نفسه، ص  ٢
  .٦٨المرجع نفسه ، ٣
، إحسان عباسمد يرسف نجم ، مراجعة مح:  ، ترجمةمناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق     ديتش، ديفد ،     ٤

  ٥٢٦م، ص ١٩٦٧دار صادر ، بيروت ، 



 

 )١١٣٧(

عاطفة المولِّدة لهذا االنطباع بنفس الوقت؛ أي أن أصل الـشعر كمـا يـرى               يسترجع ال 
وردزورث إنَّما هو تعبير عن الذات بإطالق أحاسيس الشاعر الذاتية وعواطفه ، وقيمـة       
الشعر الحقيقي تكمن في األثر الذي يحدثه الشعر في نفس المتلقي ، ونوع المعرفة التي               

 شعره لمجرد تطهير عواطفه الذاتية أو لمتعة النظم فـي           يزوده بها ، والشاعر ال يكتب     
حد ذاتها ، بل ليحقق هدفاً سامياً، وأما عملية الخلق الفنَّي ، فهي عملية تأمل استرجاعية                

 .،ولذلك فهي عملية إدراكية يلعب الوعي دوراً هاما فيها
 مفهوم الشعر عند الشعراء المعاصرين

ء تجربتهم الشعرية بالتنظير لعملية اإلبداع الشعري ، وأكثروا مـن        تناول بعض  الشعرا   
وصف ابداعهم الشعري وكلما أكثر الشاعر من التنظير حول الشعر ربما دلل ذلك على              

 .  ضعف شعره وشاعريته فقلما يجتمع الشاعر والمنظر في ذات واحدة
رف علـى حـدوده،     ل التع إن لحظة ميالد القصيدة تقبع في عالم ضبابي ليس من السه          

بشكل جملة غير مكتملة ، وغير مفـسرة ، تـضرب   – أول ما تأتيني    –تأتيني القصيدة   "
ضـاءة  ، ال أحاول إمساك البرق بل أتركـه يـذهب مكتفيـاً باإل   كالبرق وتختفي كالبرق 

األولى التي يتركها  ،أرجع للظالم وانتظر التماع البرق من جديد ، ومن تجمع البـروق      
، وأبدأ العمل على أرض واضحة ، وفـي هـذه   ا تحدث اإلنارة  النفسية الشاملة  وتالحقه

اسـتطيع أن أتـدخل إراديـاً فـي مراقبـة القـصيدة ورؤيتهـا بعقلـي                 المرحلة فقط   
أتلقـى الزلـزال   :"ويرى أن القصيدة كالزلزال في الغموض والمفاجـأة         ...." وبصيرتي

، ال أدري ما الذي حـصل، وكمـا ال    ...مستسلماً مدهوشاً ، وأخرج من تحت رمادي ،       
  .)١( .."يمكن توقيت الزالزل ال يمكن توقيت الشعر 

الشاعر ال يعبـر عـن الحيـاة        " فالقصيدة ليست انعكاساً  للواقع ، بل خلق للواقع               
البـد  ) الشاعر(ولكنَّه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة وأكثر منها صدقاً وجماالً ، ولكنَّه             

 أن وقوفه عند التعبير عنها هو قصور في رؤيته ، كمـا أن وقوفـه عنـد                  أن يخلق إذ  
الشعر ليس انعكاساً   : " ، وهو ابداع جديد للواقع      )٢("التعبير عن نفسه هو عاطفة مرضية     

إن الشاعر يعـاني    "والشعر فتحاً جديداً عند أدونيس يقول         ". للواقع بل هو إبداع للواقع      
                                         

المـصدر  : وينظر  . ١٨٧-١٨٦، قصتي مع الشعر ،ص ) ٧( ، مجلداألعمال الشعرية الكاملةقباني، نزار ،   ١
  ٢٠٣نفسه ،ص

  .٨ ، ص١٩٦٩ ، دار العودة ، بيروت ،حياتي في الشعرعبد الصبور ، صالح ،  ٢



– 

  )١١٣٨(

ئة آالمها ، إال أن معجزة الشعر هي أال يعكس هذه المعطيات            أزمات نفسية ويحس بوط   
فحسب ،بل أن يتجاوزها  ويغيرها ، فليس األثر الشعري انعكاساً بـل فتحـاً ، ولـيس                 

  )١(".الشعر رسماً بل خلقاً
و خلقـاً أو فتحـاً للعـالم        إن هؤالء الشعراء يرفضون الشعر ما لم يكن ابـداعاً أ               

الم جديد أكثر انسجاماً أو أكثر صدقاً وجماالً ، وعملية الخلق ثـورة             ، أو خلق ع   والحياة
وبهذا لم يعد الـشعر فكـرة   .دائمة على كل ما هو قائم ودعوة مستمرة لخلق عالم جديد         

كما هو عند األحيائيين أو تعبيراً كما أرادة الرومانسيون ،بل هو إبداع للحياة و الكون ،                
وعملية اإلبداع في أن الشاعر حين يـصطدم باألشـياء   ورؤية جديدة لإلنسان والكون ،      

فالقصيدة ليست بـسطاً  . فإنَّه يشرع في حل نظامها تمهيداً لسلكها في نظام جديد لألشياء          
/ غـضباً  /حزنـاً  / فرحاً( أو عرضاً لردود فعل النفس إزاء العالم ليست مرآة لالنفعال        

شياء والنفس والواقـع والرؤيـا، أي أن   ، وإنَّما هي حركة ومعنى تتوحد فيها األ )سروراً
  )٢( .الشعر هو كشف عن جوهر األشياء، وهو مغامرة في الكشف والمعرفة

أما لغة الشعر فهي تشير إلى أكثر مما تقول ، فهي لغة إيحاءات علـى نقـيض                        
تجـاوز مهمتهـا التقليديـة      اللغة العامة ، التي هي لغة التحديدات ، وعلى ذلك فاللغة ت           

بوظيفة التعبير لكي تصبح لغة خلق وتجاوز ،فالكلمـة تحمـل داللـة جديـدة                لمحددة  ا
على أن الشعر لـيس صـيغة   تكتسبها من خالل السياق الكالمي ، ويكاد يجمع الشعراء         

ر مطروحة فـي مجـال      ، وبذلك فإن موضوع الفهم من قبل المتلقي غي        معرفية مباشرة 
  .عر أن يكون شعره مفهوماَ عند المتلقي ، فليس من واجب الشااإلبداع الشعري

 ما تكون أخالقية، تتمثَُّل في أن الشعر رافض         - غالباَ   –وأما القيمة الشعرية فهي           
  المفهوم الحديث للشِّعر لم يعـد    . حاضر، مستشرف لما ينبغي أن يكون     / لما هو كائن أن

لى االنفعاالت والعواطف واللغة والتأثير في      متوقفاَ على الوزن والقافية، بل يتجاوزهما إ      
  . المتلقي، وما الوزن والقافية إلَّا حالة من حاالت اإليقاع

                                         
  .٥٢ ،ص١٩٦٨ ،منشورات نزار قباني ، بيروت ،تجربتي الشعريةالبياتي، عبد الوهاب ، ١
مفهوم الـشعر  اسماعيل ، عز الدين ، : ، عن ١٢ ، ص ١٩٧٢ ،دار العودة ، بيروت ،   زمن الشعر أدونيس ،    ٢

  .٥٠-٤٩ ، ص١٩٨١، ) ٤( ، مجلة فصول ،عدد في كتابات الشعراء المعاصرين



 

 )١١٣٩(

وعلى ذلك فالشعر مفهوم يمتد من العمود الشعري قديماً إلى مفهوم اإليقاع حـديثاً فـي                
لخارجية هي   وإذا كان الوزن والموسيقى ا     )١(. أبعد مراميه التي تؤطِّرها الحالة الشعرية     

التي تجعُل الشِّعر شعراً ، وقد رفض الشاعر الحديث هذه الوسائل اآللية للشعر محـاوالَ      
التمرد على قيود الوزن والقافية في سبيل إيجـاد  شـروط جديـدة لتحقيـق الـشعرية          

ن ،فأدونيس ينفي شرط الوزن عن القصيدة ألنَّه يعده تحديداً خارجياَ  سـطحياَ ، بـل إ                
الـشعر هـو الكـالم      : ")٢(الوزن والقافية  من أسباب محدودية  وانغالق الشعر ؛يقول           
لـشاهد علـى المحدوديـة      الموزون المقفَّى ، عبارة تشوه الـشعر، فهـي العالمـة وا           

ومن هنا صدرت الدعوة التي ترى أن الوزن  ليس شـرطاَ أساسـياَ فـي                ". واالنغالق
     ن             الشعر ، وإنَّما يمكن أن يد أنَّه يوجد فيه مـضمون معـيى  الشعر شعراَ لمجر٣("سم( 

ومن ثمة يذهب أدونيس إلى أن طريقة استخدام اللغة مقياس أساسي في التمييـز بـين                
الشعر والنثر ، حيث يتم الحياد باللغة عن الطريقة العادية في التعبير والداللة، ويضاف              

ة والدهشة ا فيكون ما نكتبه شعراً ، والصورة من          إلى طاقتها خصائص اإلثارة والمفاجأ    
أهم العناصر في هذا المقياس ؛فأينما ظهرت الصورة تظهر معها حالـة جديـدة مـن                 

  )٤( .استخدام اللغة 
وربما فاق تنظيره  للشعر مـا       ،  لقد كان أدونيس من أكبر المنظرين للشعر العربي            

  .أنتجه من شعر حداثي
طور مفهوم الشعر في العصر الحديث، لقد أخـذ اإلحيـائيون                ويمكن استخالص ت  
والتزموا بالوزن والقافية في نظـم  ".الشعر كلم موزون مقفَّى :" بتعريف قدامة بن جعفر     

الشعر ، وأصبح الشعر تقليداَ للشعر العربي القديم شكالً ومضموناً، وهو ما أطلقَ عليـه        
هتمام بالشعر من حيث الشكل والمضمون يظهر جليـاً       ثم أخذَ اال  ". الكالسيكية الجديدة   " 

في اإلنتاج النقدي عند جماعة الديوان ، وبدأ الشعور لدى بعض النقاد والشعراء  بوطأة               
الوزن والقافية ، وتمرد الشعراء على القافية مما ُأنتج ما يسمى بشعر التفعيلـة الملتـزم          

                                         
  .٥٣-٥٢ ،مرجع  سابق ، صعاصرينمفهوم الشعر في كتابات الشعراء الماسماعيل ، عز الدين ،  ١
  .١٠٨  ص١٩٨٣، ) ٤ط( ، دار العودة ، بيروت ،مقدمة للشعر العربيأدونيس ،  ٢
  ١١٣ ، مرجع سابق ،صقضايا الشعر المعاصرالمالئكة ، نازك ،  ٣
  .١١٢ ،مرجع سابق ، صمقدمة للشعر العربيأدونيس ، : ينظر  ٤



– 

  )١١٤٠(

ت إلى اعتماد مقياس للشعرية في العمل اإلبـداعي  وزناَ ،المتحرر قافيةَ ، وتوالت الدعوا 
دون االقتصار على الوزن ، فظهرت قصيدة النثر المتحررة نسبياَ من الوزن وكلياَ مـن         
القافية ، ومن ثمة تحول االهتمام إلى لغة الشعر والصورة الشعرية ، والعالقـات بـين                

  .األلفاظ والتجاوز واإليحاء في استخدام اللغة 
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 المصادر والمراجع
  .م١٩٨٣، ٤، دار العودة ، بيروت ، طمقدمة للشعر العربي أدونيس ،  )١

  .م١٩٦٠،)١٤( ، مجلة شعر البيروتية ، العدد قصيدة النثر
  . م١٩٧٢ ، دار العودة  ، بيروت ، زمن الشعر

 ل ،اسماعيل ، عز الدين ، مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين ،مجلـة فـصو          )٢
  .م١٩٨١، ) ٤(عدد

وداد القاضـي ،دار  :  ، تحقيـق  البصائر والذخائرالتوحيدي ،أبو حيان علي بن محمد ،   )٣
  .م ١٩٨٨ ، ١صادر ، بيروت ،ط

عبد السالم هـارون ،دار  :  ،تحقيق البيان والتبيينالجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،      )٤
  .م١٩٩٦الجيل ، بيروت ،

:  ،تحقيـق    الوساطة بين المتنبي وخـصومه    زيز ، الجرجاني ،القاضي علي بن عبد الع      )٥
  .ت.محمد أبو الفضل ابراهيم و محمد علي البجاوي ،المكتبة العصرية ، بيروت ، د

محمد محمود شاكر ،مطبعة    : ،تحقيق   طبقات فحول الشعراء  الجمحي ، محمد بن سالم ،        )٦
  . ت.المدني ، القاهرة ،د

 ،مؤسسة حمادة   ي النقد العربي القديم   دراسات ف /مفاهيم في الشعرية  درابسة ، محمود ،      )٧
  .م٢٠٠٣للدراسات الجامعية ،إربد ،

 ، نجـم  يوسف محمد : ترجمة ، والتطبيق النظرية بين األدبي النقد مناهج ، ديفد ، ديتش )٨
  .م١٩٦٧، بيروت ، صادر دار ، عباس إحسان مراجعة

، ر ونقـده   العمدة في صناعة الـشع    ابن رشيق، أبو علي  الحسن بن رشيق القيرواني ،          )٩
 .   م٢٠٠٠ ،١النبوي عبد الواحد شعالن ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط: تحقيق 

 ١،ط بيـروت  ، التنـوير  دار ، المـسلمين  الفالسفة عند الشعر نظرية ، ،ألفت  الروبي ) ١٠
                                                                               .م١٩٨٣،

أثر النقد اإلنجليزي في النقاد الرومانسيين في مصربين الحـربين          ن ،   السادات ، جيها   ) ١١
  .م١٩٨٢ ، دار المعارف ، مصر ،)في الشعر(

: تحقيق وتقديم  ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع     السجلماسي ،القاسم بن محمد ،       ) ١٢
  م١٩٨٠المغرب، الطبعة األولى، عام / عالل الغازي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 
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نقوال يوسف ، مطبعـة منـشأة دار        :  ، ، جمع وتحقيق      ديوانهشكري ، عبد الرحمن ،       ) ١٣
  .م١٩٦٠المعارف ، اإلسكندرية ، 

  .م١٩٦٩، بيروت ، العودة دار ، الشعر في حياتي ، الصبور عبد صالح ) ١٤
  .م١٩٨٦، دار الشروق، عمان،تاريخ النقد األدبي عند العربعباس، إحسان،  ) ١٥
 الهيئة المصرية العامة للكتاب،   الشعر دراسة في التراث النقدي،     مفهومعصفور، جابر،    ) ١٦

  .م١٩٩٥القاهرة، 
 .م٢٠٠٠ ، القاهرة ، األسرة مكتبة ،  والنقد األدب في الديوان ، محمود عباس ، العقاد ) ١٧

  ،٢٠١٢، القاهرة ، هنداوي مؤسسة ، الكتب بين ساعات ) ١٨
  .م١٩٩٠ف، اإلسكندرية، ، منشأة المعارالتراث النقدي نصوص ودراسةعيد، رجاء،  ) ١٩
احمد محمد شـاكر ،   :  ،تحقيق   الشعر والشعراء ابن قتيبة ، عبد اهللا بن مسلم الدينوري ،         ) ٢٠

  .م٢٠٠٣دار الحديث ، القاهرة ، 
  .............، الشعر مع قصتي) ٧-١ (مجلد ، الكاملة النثرية األعمال ، نزار ، قباني ) ٢١
 المنعم خفاجي ، دار الكتـب العلميـة         محمد عبد :  ،تحقيق   نقد الشعر قدامة بن جعفر ،      ) ٢٢

  .ت.،بيروت ، د
محمد الحبيب ابن الخوجة    :  ، تحقيق  منهاج البلغاء وسراج األدباء   القرطاجني ، حازم ،      ) ٢٣

  .ت.، دار الكتب الشرقية ،د
 ، القـاهرة  ، البسفور مطبعة ، ووسائطه غاياته الشعر ، ، القادر عبد ابراهيم ، المازني ) ٢٤

  .م١٩١٥
علي محمد البجاوي ، دار     :  ، تحقيق  الموشحعبيد اهللا محمد بن عمران ،       المرزباني أبو    ) ٢٥

.                                                                              ت.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د
 ، ٤ط ، بيـروت  ، للماليـين  العلـم  دار ، المعاصـر  الشعر قضايا ، نازك ، المالئكة ) ٢٦

  .م١٩٧٤
 ،دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، نقد الشعر في القرن الرابع الهجـري المومني ،   ) ٢٧

  .م١٩٨٢
  .م١٩٨٣ ، ١٣، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ، طالغربال نعيمة ، ميخائيل ،  ) ٢٨
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  :ملخص البحث

تناول هذا البحث موضوع مقصد الشارع في حفظ األنفس وحقن الدماء، كمـا             
تناول الوسيلة األصلح لحفظ ذلك المقصد، وهي تحقيق األمن، فِبـاألمن تُحفـظ جميـع             
المقاصد الشرعية بما فيها مقصد حفظ النفس، وهو ألـصق بـاألمن مـن غيـره مـن         

  .المقاصد
ستعراض معاهدات النبي صلى اهللا عليه وسلم مع غيـر       وتجلّى هذا من خالل ا    

المسلمين، وتم االقتصار على أبرزها، وهي ثالث، وهي معاهدته صلى اهللا عليه وسـلم            
ألهل المدينة ومعهم يهود المدينة في السنة األولى للهجرة، ومعاهدته صـلى اهللا عليـه               

ة، ومعاهدته صلى اهللا عليه     في السنة السادسة للهجر   ) صلح الحديبية (وسلم لكفار قريش    
  .وسلم لنصارى نجران في السنة التاسعة للهجرة

وكانت هذه المعاهدات تدل على قصد الشارع في حفظ األنفس وحقن الـدماء،             
من خالل األمن الذي حقّقته تلك المعاهدات لجميع األطراف فيهـا المـسلمون واليهـود      

  .والمشركون والنصارى
قصود الشارع حفظ األنفس المعـصومة، سـواء        وخَلُص البحث إلى أن من م     

وقـد  . وأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا المقصد هـي األمـن  . كانت مسلمة أو غير مسلمة 
  .كانت معاهداته صلى اهللا عليه وسلم خير شاهد لذلك

  ولي التوفيقواهللا 
  : كلمات مفتاحية

   غير المسلمين- معاهدة- النفس- حفظ- مقصد-األمن
  

 
 

 
 
  م جامعة القصي–ي قسم أصول الفقه األستاذ المساعد ف
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Summary 
   

This research is meant to study the Islamic Shariaa objective of 

preserving the soul and saving human lives , and investigate the best 

means to achieve that objective that is security . for security is, in fact, the 

only way to get all the shariaa objectives fulfilled , the most important of 

which is the preserving of the soul . and it is the most related one to 

security . 

This conclusion has been made evident , throughout the research , in the 

light of investigating three of the Muslim most prominent treaties at the 

time of the prophet Muhammad (PBUH). 

Those treaties are : 

١- The prophet treaty with the people of medina including the Jews. 

٢- The prophet treaty with Quraish i.e. the pagans. 

٣- The prophet treaty with the Christian people of najran. 

Those treaties clearly indicate the Islamic Shariaa aiming to protect the 

human life and stop blood shedding. In addition to that kind of peaceful 

life it established at that time among all parties; Muslims, Christians , 

Jews and pagans.  

Consequently , the study comes up with the fact that the most important 

objective of Islamic Shariaa is to protect the human life be it of Muslim or 

nonmuslims, and the best and only way to achieve that is by establishing 

security – a fact that has been proved by studying and investigating the 

prophet Muhammad's life and treaties with other .  
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  :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه             

  :أجمعين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وبعد
فإن اهللا عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه لِحكَم كثيـرة، مـن               

اإلسالمية بل  أعظمها تحقيق مصالح العباد في الدارين، فكان من أعظم مقاصد الشريعة            
الـدين،  (جميع الشرائع السماوية المقاصد الشرعية في حفـظ الـضروريات الخمـس             

، وكان مقصد حفظ النفس من أهم مقاصد الـشارع،          )والنفس، والنسب، والعقل، والمال   
  .إذ جاءت جميع الشرائع التي شرعها اهللا باألمر بحفظ األنفس والنهي عن إتالفها

مقاصد الشريعة األخرى من عمارة األرض واالستخالف فيهـا؛  وذلك ألن باألنفس تقوم  
 خل ُّ : ، وقال تعالى    ٦١:  هود َّ حم جم  هل مل خل حل ُّ : قال تعالى 
   . ٣٩:  فاطرَّحم جم يل ىل مل

وحين خلق اهللا آدم أبا البشر عليه السالم ليكون خليفة في األرض عِلم المالئكة بـذلك،                
 َّ مه جه ين ىن من خن حن ُّ : فأبدوا عجبهم من هذا األمر؛ فقـالوا      

، فعلم بذلك أن أعظم مظاهر اإلفساد في األرض هو سفك الـدماء وإتـالف               ٣٠: البقرة
  .األنفس

                 : ويشهد لذلك أول حادثة قتٍْل في األرض، والتي قص اهللا علينـا فـي كتابـه العزيـز                 
: ، حتى قال تعالى بعد أن قصها       ٢٧:  المائدة َّ نث مث زث رث يت ىت نت ُّ 
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
، وكان لهذه الحادثة أثرها إلى يوم القيامـة، وذلـك فـي             ٣٢:  المائدة َّٰذ  يي

الَ تُقْتَـُل   : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال      
  .)١()فٌْل ِمن دِمها، ِلَأنَّه َأوُل من سن القَتْلنَفْس ظُلْما، ِإلَّا كَان علَى ابِن آدم اَألوِل ِك

فدل ذلك كله على أهمية مقصد حفظ النفس في جميع الشرائع، ال سـيما فـي خاتمتهـا         
  .الشريعة اإلسالمية

                                         
  ).٣/١٣٠٣ ١٦٧٧، ومسلم في صحيحه برقم )١/٥٣٨ ، ٣٣٣٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم  -١
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وحيث تقرر أن الشارع جعل لكل مقصد من مقاصد وسائل لحفظه، بعضها مـن جهـة          
  .ن من أهم الوسائل لحفظ النفس هو األمنالوجود، وبعضها من جهة العدم، وكا

وحيث كثُر في هذا الزمان االستخفاف بهذا المقصد ووسيلته وهي األمـن، رغبـت أن               
األمن ومقصد حفظ النفس مـن      (أكتب بحثاً يبين هذه األهمية، واخترت لذلك عنواناً هو          

لـك  ، وذلك لظهور مقصد حفـظ الـنفس فـي ت        )  مع غير المسلمين   خالل معاهداته   
المعاهدات، وألن ذلك يتعدى إلى غير المسلمين، وهو من مقصود الشارع؛ فليس حفـظ             
النفس المسلمة فقط من مقاصد الشريعة، بل وحفظ النفس غير المـسلمة؛ ألن األصـل               

  .عصمة الدماء
وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي في هذا البحث، وأن يلهمني الـصواب، ويجنّبنـي               

  . به وغيري، إنه جواد كريمالخطأ، وأن ينفعني
  :مشكلة البحث وأهميته

حفظ األنفس وحقن الدماء من أهم ما يجب أن تُنفق فيه الجهود في هـذا الـزمن الـذي      
تُسفك فيه الدماء وتهلك فيه األنفس بغير حق؛ فال يكاد يمر يـوم مـن أيامنـا هـذه إال             

هانة بـاألمن الـذي   ونسمع عن أنفس هلكت ودماء سفكت، ومن أهم أسباب ذلك االسـت          
  .يتطلّع إليه الشارع، ويمتن به على األمم

لذا كان ِلزاماً على كل قادر بيان خطر هذا األمر العظيم على هذه األرض وأهلها، كـلٌّ              
بحسب موقعه، من خالل التأكيد على مكانة األنفس التي خلق اهللا، وأن حفظها من أهـم                

ما ورثْناه من نبينا الكريم محمـد صـلى       مقاصد شريعتنا الغراء، وخير شاهد على ذلك        
  .اهللا عليه وسلم في معاهداته مع غير المسلمين

  :الهدف من البحث
يهدف هذا البحث إلى تأكيد أن الدين اإلسالمي جاء لحفـظ األنفـس المـسلمة وغيـر                 
المسلمة ما دامت معصومة، وأن ذلك من أهم مقاصده وغاياته الحكيمـة، واتّخـذ مـن              

  . األمثل لحفظ ذلك المقصد الشرعي العظيماألمِن الوسيلةَ
  :منهج البحث

اتّبعتُ في هذا البحث الطريقة العلمية التي تجمع بين االستقراء والجمع والتحليل، ومـن           
ثَم االستنتاج، فقمت باستقراء معاهداته صلى اهللا عليه وسلم، وجمعت منها أبرزها ومـا              
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لة على مقصد الشارع في حفظ الـنفس،  كان مع غير المسلمين، مما كان فيه نص أو دال 
               ثم النظر في شروطها وبنودها واستنتاج النتائج المتعلقة بمقصد حفـظ الـنفس، سـواء

  .المسلمة وغير المسلمة، ووسيلة حفظ ذلك المقصد المتمثّلة بتحقيق األمن
  :الدراسات السابقة

المقاصـد  (ر بعنـوان     لم أجد فيما اطّلعت عليه ما يتعلق بهذا البحث إال رسالة ماجستي           
هاشم قاسم علي، في كلية العلوم اإلسـالمية بجامعـة          / للباحث) الشرعية من المعاهدات  

بغداد، وتختلف عن هذا البحث بأنها تناولت حقوق المسلمين من جهة حفظ الضروريات             
. الخمس، بينما يناقش هذا البحث مقصد حفظ النفس سواء المسلمون وغيـر المـسلمين             

ي من خالل االطالع على ملخص الرسالة، حيث لم أتمكن من الحصول            وهذا ما ظهر ل   
  .هـ١٤٣٩عليها، ربما لكونها نوقشت حديثاً خالل شهر شعبان من عام 

وأما غيرها من الكتب والبحوث فهي إما تتنـاول مقـصد حفـظ الـنفس دون ربطـه                  
لـذي هـو   بمعاهدات النبي صلى اهللا عليه وسلم مع غير المسلمين ودون ربطه باألمن ا            

وسيلة لحفظ ذلك المقصد، أو تتناول المقاصد الشرعية بشكل عام، ومنها مقـصد حفـظ      
  .النفس، وكالهما بمعزل عن هذا البحث

  :خطة البحث
  .تضمنت خطة هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

وقد ذكرتُ في المقدمة مشكلة البحث وأهميته وهدفه ومنهج البحـث فيـه والدراسـات               
  .بقةالسا

والمبحث األول في التعريف بمقصد حفظ النفس، واألمن ومعاهداته صـلى اهللا عليـه       
األول في بيان مقصد حفظ النفس، والثاني في بيان األمـن        : وفيه ثالثة مطالب  . وسلم

  .وكونه وسيلة لحفظ النفس، والثالث في بيان معاهداته صلى اهللا عليه وسلم
لنفس ووسيلة حفظه من خالل معاهدته صـلى     المبحث الثاني في مظاهر مقصد حفظ ا      
  .اهللا عليه وسلم مع أهل المدينة واليهود

والمبحث الثالث في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خالل معاهدته صلى             
  ).صلح الحديبية(اهللا عليه وسلم مع مشركي قريش 
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ته صلى  والمبحث الرابع في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خالل معاهد           
  .اهللا عليه وسلم مع نصارى نجران ومن معهم

  .وتليها قائمة المراجع.  في أهم النتائج والتوصياتوالخاتمة



 

 )١١٤٩(

المبحث األول في التعريف بمقصد حفظ النفس واألمن ومعاهداتـه صـلى اهللا عليـه               
  : وفيه ثالثة مطالب. وسلم

  .بيان مقصد حفظ النفس: المطلب األول
س ال بد من بيان معنى مفرداته لغة واصـطالحاً، وهـي ثـالث       لبيان مقصد حفظ النف   

  :، وبيان ذلك كما يلي)مقصد، وحفظ، والنفس(مفردات 
، ويأتي بمعنى استقامة الطريق     )١(المقصد لغة مأخوذ من القَصد، وهو إتيان الشيء وَأمه        

  .)٢(واالعتماد
 والمقاصـد   وفي االصطالح المقصد مفرد مقاصد، والمراد بيانـه كمقـصد شـرعي،           

الشرعية لم تكن مصطلحاً خاصاً عند المتقدمين من األصوليين، فكانوا يعبـرون عنهـا              
وجـاء  . ببعض التعابير كأسرار الشريعة، وِحكَمها، ومراد الشارع ومقصوده ونحو ذلك         

تعريفها اصطالحاً عند المتأخرين منهم، ومن أهم هذه التعريفات تعريف ابـن عاشـور              
  .)٣("م الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاكَني والِحالمعا:" لها بقوله

الغاية منها، واألسـرار التـي      : لمراد بمقاصد الشريعة  ا:" كما عرفها علّال الفاسي بقوله    
  .)٤("هاوضعها الشارع عند كل حكم من أحكام

ة، المقاصد هي المعـاني الملحوظـة فـي األحكـام الـشرعي           :" وعرفها الخادمي بقوله  
ـ                 والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيـة أم مـصالح كليـة أم ست م

إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية اهللا ومصلحة اإلنـسان فـي             
  .)٥("الدارين

ويالحظ من هذه التعريفات أن مدار مقاصد الشريعة هو الغايات واألهداف التي قصدها             
  .صالح العباد ودفع المفاسد عنهم في الدارينالشارع لتحقيق م

                                         
والقـاموس المحـيط،    ) ٥/٩٥ومقاييس اللغة، ابن فارس،     ) ٢/٥٢٥يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،       - ١

  ).١/٣١٠الفيروزآبادي، 
  ).١/٣١٠يراجع القاموس المحيط، الفيروزآبادي،  - ٢
  ).٢/٢١يراجع مقاصد الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور،  - ٣
  ).٧يراجع مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي،  - ٤
  ).٥٢يراجع االجتهاد المقاصدي، الخادمي،  - ٥



– 

  )١١٥٠(

حفظت الشيء حفظاً أي حرسـتُه؛      : ؛ يقال )١(الِحراسة: فهي لغة ) حفظ(وأما بيان معنى    
  .)٢("الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على ِحراسة الشيء:" قال ابن فارس

عناهـا  وأما في االصطالح فليس لها تعريف اصطالحي بـذاتها، وإنمـا يـتم بيـان م               
  .، وسيأتي بيانه)النفس(االصطالحي هنا إذا اقترنت بلفظة 

  .)٣(والنَّفْس لغة لها معاٍن كثيرة، منها الروح والدم والجسد والعين
هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة         :" وقال في التعريفات  

  .)٤("اإلرادية
وليس لهـا تعريـف     . ي تبقى الحياة بها وتستمر    ومعنى النفس المراد هنا هو الروح الت      

  .خاص بها في االصطالح األصولي
، فـال   النفس وصون حـق الحيـاة     والغرض هنا بيان مقصد حفظ النفس، وهو عصمة         

يجوز التعدي على النفس المحرمة إال بالحق، وهذا الحفظ لألنفس من مقاصد الـشارع،              
وم األدلة الشرعية؛ فقد تم استقراء عموم       وحيث ال تثبت مقاصد الشارع إال باستقراء عم       

األدلة الشرعية، فأفادت قطعاً أن مما قصده الشارع من هـذا الـشرع المطهـر حفـظ                
النفس، وهذه األدلة كثيرة جداً في القرآن والسنة، أما القرآن فقد تنوعـت اآليـات فـي             

ل اإلنسان نفـسه،   تقرير مقصد حفظ األنفس، وذلك في مواطن كثيرة، منها النهي عن قت           
              َّ مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ُّ : قـــال تعـــالى

  . ٢٩: النساء
 نب مب  زب رب ُّ : ومنها النهي عن قتل اإلنسان ولده خشية الفقر، قال تعـالى          

  .٣١:  اإلسراءَّ مث زث  رث يت ىت متنت زت رت ىبيب
 نئ مئ  زئ  ُّ : ومنها النهي عن قتل اإلنسان ابنته خشية العار، قال تعـالى          

  .٩ - ٨:  التكويرَّ زب رب يئ ىئ

                                         
  ).٢٠/٢١٨لعروس، الزبيدي، وتاج ا) ٣/١١٧٢يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،  - ١
  ).٢/٨٧يراجع مقاييس اللغة، ابن فارس،  - ٢
  ).٦/٢٣٣ولسان العرب، ابن منظور، ) ٣/٩٨٤يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،  - ٣
  ).٢٤٢يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٤



 

 )١١٥١(

 جك مق ُّ :  ومنها النهي عن قتل النفس التي حرم اهللا إال بـالحق، قـال تعـالى               
 .١٥١:  األنعامَّحل جل مك  لك خك حك

وعلى ذلك جاءت السنة، فقد جاءت أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم مصدقة لما جاء               
 رسـول اهللا    قـال : في القرآن، روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، قـال            

من قَتََل نَفْسه ِبحِديدٍة فَحِديدتُه ِفي يِدِه يتَوجُأ ِبها ِفي بطِْنِه ِفي نَـاِر    : (صلى اهللا عليه وسلم   
  .)١()الحديث... جهنَّم خَاِلدا مخَلَّدا ِفيها َأبدا

الَ تُشِْركُوا ِباللَِّه شَـيًئا،  باِيعوِني علَى َأن  : (كما روى البخاري وغيره حديث البيعة، وفيه      
، وعن عبـداهللا بـن مـسعود        )٢()الحديث... والَ تَسِرقُوا، والَ تَزنُوا، والَ تَقْتُلُوا َأوالَدكُم      

َأي الذَّنِْب َأعظَم ِعنْـد اِهللا؟      : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : رضي اهللا عنه قال   
ثُـم َأي؟  : قُلْـتُ : ِإن ذَِلك لَعِظيم، قَـالَ : قُلْتُ لَه:  قَاَل)ِندا وهو خَلَقَكَأن تَجعَل ِللَِّه    (: قَاَل
ثُـم َأن تُزاِنـي     (: ثُم َأي؟ قَالَ  : قُلْتُ:  قَالَ )ثُم َأن تَقْتَُل ولَدك مخَافَةَ َأن يطْعم معك       (: قَاَل

اِركِليلَةَ ج٣ ()ح(.  
: ِإن اللَّه حرم علَـيكُم    : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ة بن شعبة قال   وعن المغير 

  .)٤()الحديث... عقُوقَ اُألمهاِت، ووْأد البنَاِت
ِإنِّي ِمن النُّقَباِء الَِّذين بايعوا رسوَل      : وقد جاء في رواية عبادة بن الصامت للبيعة أنه قال         

بايعنَاه علَى َأن الَ نُشِْرك ِباللَِّه شَيًئا، والَ نَـسِرقَ، والَ           «:  اُهللا علَيِه وسلَّم، وقَالَ    اللَِّه صلَّى 
اللَّه مرالَِّتي ح الَ نَقْتَُل النَّفْسو ،ِني٥ ()الحديث... نَز(.  

ـ                 ل الـنفس   ومما يدل على أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشارع ما رتّب اهللا علـى قت
وقد كانت من أعظم العقوبات في الدنيا واآلخرة؛ إذ         ! المعصومة من عقوبات، كيف ال؟    

كلما كانت العقوبة أعظم دّل ذلك على تأكيد قصد الشارع في األمر الذي ترتّبت عليـه                

                                         
َل نَفْسه ِبحِديدٍة عذِّب ِبِه ِفي ومن قَتَ:" وأخرجه البخاري بلفظ) ١/١٠٣، ١٠٩هذا لفظ مسلم في صحيحه برقم  - ١

نَّمه٢/٩٦، ١٣٦٣في صحيحه برقم" نَاِر ج.(  
  ).١/١٢، ١٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢
  ).١/٩٠، ٨٦أخرجه مسلم في صحيحه برقم - ٣
  ).٣/١٣١٤، ٥٩٣ومسلم في صحيحه برقم) ٣/١٢٠، ٢٤٠٨أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٤
  ).٥/٥٥، ٣٨٩٣لبخاري في صحيحه برقم أخرجه ا - ٥



– 

  )١١٥٢(

العقوبة، فجاءت العقوبة على قتل النفس المعصومة في اآلخرة الخلود في النـار، قـال               
ــل   ــيمن يقت ــالى ف ــسهتع  ىثيث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّ : نف
  مل يك ىك ُّ : وقـال   ٣٠:  النساءَّ لك اك  يق ىق يف ىف
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
  . ٩٣:  النساءَّ مي زي ري

 وبتلك العقوبة جاءت أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منها قولـه صـلى اهللا                 
يِدِه يتَوجُأ ِبها ِفي بطِْنِه ِفي نَـاِر جهـنَّم          من قَتََل نَفْسه ِبحِديدٍة فَحِديدتُه ِفي       : ( عليه وسلم 

خَاِلدا مخَلَّدا ِفيها َأبدا، ومن شَِرب سما فَقَتََل نَفْسه فَهو يتَحساه ِفي نَاِر جهنَّم خَاِلدا مخَلَّـدا           
هو يتَردى ِفي نَاِر جهنَّم خَاِلـدا مخَلَّـدا ِفيهـا    ِفيها َأبدا، ومن تَردى ِمن جبٍل فَقَتََل نَفْسه فَ      

  .)١()َأبدا
وقَتُْل النَّفِْس الَِّتـي  (وعد منها ) اجتَِنبوا السبع الموِبقَاِت: (ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم    

اآلخرة هي الخلود فـي     وذلك يقتضي أن عقوبة قاتل النفس في        . )٢ ()حرم اللَّه ِإلَّا ِبالحقِّ   
  .النار

وأما العقوبة التي رتّبها الشارع في الدنيا على قتـل الـنفس المعـصومة عمـداً فهـي          
 ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّ : القصاص، قال تعالى  

ولم يكن مقـصد حفـظ الـنفس خاصـاً           ١٧٨:  البقرة َّيل  ىل مل يك
ن آدم عليه السالم، وال     بشريعة النبي صلى اهللا عليه وسلم، بل في جميع الشرائع من لد           
 رث يت ىت نت ُّ : يخفى نبُأ ابني آدم الذي قص اهللا علينا في كتابه العزيز؛ إذ قـال             

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
  ٢٧:  المائدةَّ نن من زن رن مم ام يل  ملىل

ثم تتابعت الشرائع مراعية هذا المقصد الشرعي، وكان حفـظ الـنفس مـن أصـولها                
 جت هب  مب خب ُّ : لى العقوبات؛ قال تعـالى    ومقاصدها، فقد رتّبت عليه أع    

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت
  ٤٥:  المائدةَّجس  مخ

                                         
  .سبق تخريجه - ١
  ).١/٩٢، ٨٩ومسلم في صحيحه برقم) ٤/١٠، ٢٧٦٦أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢



 

 )١١٥٣(

وهذه اآليات واألحاديث تُثبت قطعاً أن حفظ النفس من مقاصد الشارع، لذا كـان أحـد             
الضروريات الخمس التي ذكرها علماء هذه األمـة ضـمن مقاصـد الـشريعة؛ قـال                

حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمـال،      : ومجموع الضروريات خمسة، وهي   :" الشاطبي
  .)٣( واآلمدي)٢(وقد ذكرها الرازي. )١("ةإنها مراعاة في كل ملّ: والعقل، وقد قالوا

ومما يدل على أن من مقصود الشارع حفظ النفس المعاهدات التي أبرمها النبي صـلى               
فـي حفـظ   اهللا عليه سلم مع غير المسلمين، بل إن فيها داللة على أن قـصد الـشارع          

األنفس ال يقتصر على النفس المسلمة، بل يتعداه إلى حفـظ الـنفس غيـر المـسلمة،                 
  .وسيتجلّى ذلك في المباحث الالحقة إن شاء اهللا

  .المطلب الثاني في بيان األمن وكونه وسيلة لحفظ النفس
: لعّل من المناسب بيان معنى األمن قبل التعرض له كوسيلة لحفظ النفس، فـاَألمن لغـة     

عدم توقع مكـروه فـي الزمـان      : األمن:" قال الجرجاني في التعريفات   . )٤(ضد الخَوف 
  .)٥("اآلتي

، وهـو   )٦(ومعناه في الشرع كمعناه في اللغة وهو زوال الخوف وحـصول الطمأنينـة            
  . واالستقرار والسكينةالطمأنينةكمطلب فردي حالة نفسية يعيشها اإلنسان ب

 لتحقيـق  المجتمـع مجموعةٌ من التدابير التي يتّبعهـا        وأما األمن كمطلب اجتماعي فهو    
  .الحماية لنفِسه وماِله وممتلكاته أو عِرضه أو أي شيٍء ثميٍن يخاف عليه

وهو كذلك بالنسبة للدول التي تقوم برعاية شعوبها، إذ إن أول ما يقـع علـى عاتقهـا                  
 تضمن حمايـة    لتي ا  واإلجراءات مجموعة من التدابير  تحقيق األمن ألفرادها من خالل      

  .األنفس واألموال والممتلكات الخاصة والعامة

                                         
  ).٢/٢٠يراجع الموافقات، الشاطبي،  - ١
  ).٥/١٦٠يراجع المحصول، الرازي،  - ٢
  ).٤/٢٧٥يراجع اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي،  - ٣
  ).١٣/٢١ولسان العرب، ابن منظور، ) ٥/٢٠٧١ الصحاح تاج اللغة، الجوهري، يراجع - ٤
  )٣٧يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٥
  ).٩/١٤٠يراجع تفسير الطبري، الطبري،  - ٦



– 

  )١١٥٤(

ويتنوع األمن إلى أنواع كثيرة من أهمها األمن االجتماعي واألمن االقتصادي واألمـن             
  .العسكري واألمن الفكري

وغَرضي من بيان معنى األمن أن هذا األمن بجميـع مفاهيمـه هـو مقـصد شـرعي        
اهيم عليه السالم لذريته حين أسكنها بـواٍد غيـر ذي         وِفطري، ويدل على ذلك دعاء إبر     

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّ : زرع، قــال تعــالى
             : وهو ما امتن اهللا على قريش به في قولـه تعـالى      ٣٥:  إبراهيم َّ ٍّ ٌّ ٰى

  ٤: قريشَّيه ىه مه جه ين  ىن من ُّ 
في الدين والدنيا، ولعلي    والمقام ال يتّسع لذكر اآليات واألحاديث التي بينت أهمية األمن           

: حبة، قال مي، عن أبيه، وكانت له ص     طْن الخَ صحبيد اهللا بن مِ   مة بن ع  لَسأكتفي بحديث   
من َأصبح ِمنْكُم آِمنًا ِفي ِسرِبِه معافًى ِفي جـسِدِه          (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

تْ لَها ِحيزِمِه فَكََأنَّموقُوتُ ي هاِعنْدنْي١() الد(.  
واألهم ذكره هنا أن األمن كما يعد مقصداً شرعياً فهو أيـضاً وسـيلة لحفـظ مقاصـد                  
الشريعة جميعاً، وعلى رأسها مقصد حفظ النفس، وهو كذلك في جميع الـشرائع، قـال               

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : تعـــالى
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

 اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت
  ٥٥:  النورَّ  يك ىك مك لك

وما ذلك إال لدور األمن في حفظ الدين واألنفس واألعراض والعقول واألموال، ويـدخل     
  .في ذلك جميع أنواع األمن

فإن جميع تصرفات المؤمنين في تلقي ديـنهم تجـري علـى            :" قال الطاهر بن عاشور   
أن ينقاد المسلم إلـى     تصور  وهكذا فإنه ال ي    .اعتبار أحكام الشريعة معلّلة ومنوطة بِحكَمٍ     

وهـذا  . فصح له به الشريعة من جلب للمـصالح ودرء للمفاسـد          ين إال بما تُ   أحد السبيلَ 
ومالك األمـر فـي تقـدير هـذا النظـر           . مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية     

                                         
قـال  ). ٢/١٣٨٧،  ٤١٤١وابن ماجه فـي سـننه بـرقم         ) ٤/٥٧٤،  ٢٣٤٦أخرجه الترمذي في سننه برقم     - ١

يراجع .  وهو حسن بمجموع طرقه    . ال نعرفه إال من حديث مروان بن معاوية        هذا حديث حسن غريب   : الترمذي
  ).٥/٤١٠، ٢٣١٨السلسلة الصحيحة، األلباني، رقم 



 

 )١١٥٥(

    إلـى  المقصدي المبرر لألعمال أو الصارف عنها، أن أصل نظام صالح األعمال النظر 
وربما تعارضت المصالح فاقتضى األمـر      . الغالبتين ة المطروحتين أو  المصلحة والمفسد 

الترجيح، وهو ما أثنى اهللا به على المؤمنين عند التقائهم بالمشركين فـي الحديبيـة، إذ                
لوا تأجيل العمرة إلى العام القابل، وأزالوا البسملة من الـصحيفة، وغيـروا وصـف               ِبقَ

    .)١("ك من مصلحة األمنالرسول بذكر اسمه، ترجيحاً لما في ذل
ـِما يترتّب عليـه     فدّل ذلك على أن مصلحة األمن فوق الكثير من المصالح األخرى، لـ

  .من حفظ مقاصد الشارع
وفيما يخص كون األمن من وسائل حفظ النفس فال شك أنه ضـمن وسـائل المحافظـة      

القيام بمهمـة  ولي األمر  على  اإلسالمأوجبعلى النفس من جهة الوجود والدوام، حيث    
، فراد المجتمـع ومؤسـساته     األجهزة الكفيلة بتوفير األمن العام أل      حفظ األمن من خالل   

  .األمن للمجتمعبه حقق تشرطة وغيرها، مما يالقضاء وذلك المن و
  .المطلب الثالث في بيان معاهداته صلى اهللا عليه وسلم

قُ، والذمةُ، والِحفـاظُ،  ين، والموِثاألمان، واليم: المعاهدة في اللغة مأخوذة من العهد وهو     
حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعـد حـال، هـذا          : العهد:"  قال في التعريفات   .)٢(والوصيةُ

  .)٣("أصله، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته، وهو المراد
وال تكون المعاهدة إال بين طرفين، وتتضمن شروطاً أو حقوقاً وواجبات على الطـرفين              

  .اء بها، كّل فيما يتعلّق بهالوف
وأما معاهداته صلى اهللا عليه وسلم فهي كثيرة، بدأت بعد هجرته صلى اهللا عليه وسـلم                
إلى المدينة، حيث كانت أول معاهدة في المدينة بين أهلها من األنـصار والمهـاجرين                

 فـي   )٤(لَةَثم تتابعت المعاهدات بينه وبين األقوام، فمن ذلك معاهدته مع أهل َأي           . واليهود

                                         
  ).١/٧٠٦يراجع مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور،  - ١
س المحـيط،   والقامو) ٤/١٦٧ومقاييس اللغة، ابن فارس،     ) ٢/٥١٥يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري،       - ٢

  ).١/٣٠٣الفيروزآبادي، 
  ).١٥٩يراجع التعريفات، الجرجاني،  - ٣
ساِحِل البحِر بين ينْبع وِمصر وهو آِخر الِحجاز، وأوُل الشّاِم، ِبِه تجتمع الحجاج ِمن ِمـصر                هي بلْدة على     - ٤

  ).٢٨/٤٦يراجع تاج العروس، الزبيدي، . والشاِم والغَرِب



– 

  )١١٥٦(

صـلح  –، ومـع قـريش      )٤(، ومـع أهـل ِمقْنَـا      )٣)(٢(، ومع أهل جرباء وَأذْرح    )١(تبوك
  .)٧(، ومع مجدي بن عمر سيد بني ضمرة)٦(، ومع نصارى نجران)٥(الحديبية

وأبرز هذه المعاهدات ثالث؛ معاهدته صلى اهللا عليه وسلم ألهل المدينة ومعهم            
للهجرة، ومعاهدته صلى اهللا عليه وسـلم لكفـار قـريش           يهود المدينة في السنة األولى      

في السنة السادسة للهجرة، ومعاهدته صلى اهللا عليه وسـلم لنـصارى            ) صلح الحديبية (
نجران في السنة التاسعة للهجرة، وسأقتصر على هذه الثالث لورود نصوص شـروطها     

  .في كتب السنة والسيرة، وألن هذا البحث ال يتّسع لجميع المعاهدات
والغَرض من تناول المعاهدات في هذا المطلب هو بيان كونها إحدى طُرق الكشف عـن   
مقاصد الشارع، وذلك ألن هذه المعاهدات هي عبارة عن نـصوص وشـروط أقرهـا               
الشارع، وهو النبي صلى اهللا عليه وسلم، فهي نـصوص شـرعية، والمقاصـد التـي                

ملة مقاصد الشارع، واسـتقراء هـذه       يتوصل إليها من خالل هذه المعاهدات هي من ج        
المعاهدات هو استقراء لنصوص الشارع، إال أنه يكون على هيئـة شـروط وكتـاب،               
وكون المعاهدات على هيئة شروط وبين أطراف يزيد مـن كونهـا كاشـفة لمقاصـد                
ـِما في المعاهدات من المشاحة علـى           ـِما في الشروط من بيان، ولــ الشارع، لـــ

  . بهاالشروط والعناية
ومن خالل استقراء معاهداته صلى اهللا عليه وسلم مع غير المسلمين ينكـشف مقـصد               
حفظ النفس جلياً، بل هو المقصد األول من إبرام المعاهدات، فال تكاد تخلو معاهدة مـن             
معاهداته صلى عليه وسلم من النص على هذا المقصد، إما بمنح األمان، أو الِجـوار أو                

                                         
  ).٢/٥٢٥يراجع سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ١
  ).٢/١٤٧وتاج العروس، الزبيدي، ) ٢/٤٤١ يراجع لسان العرب، ابن منظور، . هما قَريتَاِن ِبالشَّاِم- ٢
مجموعة الوثائق السياسية للعهـد النبـوي       و) ٢/٥٢٥تراجع هذه المعاهدة في سيرة ابن هشام، ابن هشام،           - ٣

  ).١١٨يدر آبادي، ، الحوالخالفة الراشدة
  ).١١٨، الحيدر آبادي، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدةيراجع  - ٤
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صحيح البخاري برقم  - ٥
  ).٢٤٢واألموال، أبو عبيد، ) ٨٤يراجع الخراج، أبو يوسف،  - ٦
  ).٢٦٧، الحيدر آبادي،  الراشدةمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفةيراجع  - ٧



 

 )١١٥٧(

كما ظَهـر   .  من العبارات التي تُعبر عن عصمة األنفس بالمعاهدة       النُّصرة أو نحو ذلك     
  . األمن كمطلب أساسي في تلك المعاهدات



– 

  )١١٥٨(

المبحث الثاني في مظاهر مقصد حفظ النفس من خالل معاهدته صلى اهللا عليه وسـلم   
  .مع أهل المدينة واليهود

 بعـد   - يثْـرب  -ةكانت معاهدة النبي صلى اهللا عليه وسلم لليهود في المدينـة المنـور            
وصوله مهاجراً إليها، حيث كان فيها طوائف من العرب واليهود، أما العرب فأشـهرهم            
قبيلتا األوس والخزرج، وأما اليهود فكانوا قبائل كثيرة، أشـهرهم بنـو قينقـاع وبنـو                
النضير وبنو قريظة، فكان ِمن أول ما قام به النبي صلى اهللا عليه وسلم في المدينـة أن                  

اباً ينظّم العالقة بين هذه الطوائف من المسلمين وهـم المهـاجرون واألنـصار              كتب كت 
  .وغيرهم من اليهود

ن بالمدينة من اليهود، وكتـب      ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م       ادوو:"  قال ابن القيم  
وأبـى   ام فدخل فـي اإلسـالم،     ، وبادر حبرهم وعالمهم عبد اهللا بن سلّ       بينه وبينهم كتاباً  

بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربـه        : وكانوا ثالث قبائل   .هم إال الكفر  عامت
 على بني قينقاع، وأجلى بني النضير، وقتل بني قريظة، وسـبى ذريـتهم،              الثالثة، فمن 

    .)١("سورة الحشر في بني النضير، وسورة األحزاب في بني قريظة ونزلت
 هناك أمور تتعلق بمقصد حفظ النفس حـدثت         وقبل الخوض في هذه المعاهدة ودالالتها     

  .في مكة قبل الهجرة
أن النبي صلى اهللا عليه وسلم طيلة بقائه في مكة منذ أن بعثه اهللا إلى أن هاجر،                 : أحدها

واهللا -وهي ثالث عشرة سنة، لم يؤمر بقتال، وهذا مقصود ومراد للـشارع، وِحكمتـه               
كت كثير من النفوس، وربما تعرضت نفـس     أنه لو شُرع القتال في تلك الفترة لهل        -أعلم

النبي صلى اهللا عليه وسلم لذلك، وقد كان ذلك بالفعل ليلة الهجرة، مع أنـه لـم يـشرع      
فكان ِلعدم مشروعية القتـال فـي تلـك الفتـرة           ! القتال حينها؛ فكيف إذا كان مشروعاً     

  :مقصدان
  .حفظ أنفس المسلمين الذين أسلموا في مكة قبل الهجرة: األول  
حفظ أنفس المشركين لعلهم يؤمنون فيما بعد، وهذا مـا يؤكـده األمـر           : الثاني  

  .الثاني

                                         
  ).٣/٥٨يراجع زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم،  - ١



 

 )١١٥٩(

ما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم يـوم العقَبـة، فقـد ورد أن عائـشة أم                   : ثانيها
هل أتى عليـك يـوم      :" المؤمنين رضي اهللا عنها قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

لَقَد لَِقيتُ ِمن قَوِمِك ما لَِقيتُ، وكَان َأشَد ما لَِقيتُ ِمنْهم يـوم             (: قال ؟كان أشد من يوم أحد    
العقَبِة، ِإذْ عرضتُ نَفِْسي علَى ابِن عبِد ياِليَل بِن عبِد كُالٍَل، فَلَم يِجبِني ِإلَـى مـا َأردتُ،          

لَم َأستَِفقْ ِإلَّا وَأنَا ِبقَرِن الثَّعاِلِب فَرفَعتُ رْأِسي، فَـِإذَا          فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجِهي، فَ     
ِإن اللَّه قَـد سـِمع قَـوَل        : َأنَا ِبسحابٍة قَد َأظَلَّتِْني، فَنَظَرتُ فَِإذَا ِفيها ِجبِريُل، فَنَاداِني فَقَالَ         

       قَدو ،كلَيوا عدا رمو ،لَك ِمكاِني           قَوفَنَـاد ،ا ِشْئتَ ِفـيِهمِبم هراِل ِلتَْأمالِجب لَكم كثَ ِإلَيعب
 ذَِلك ِفيما ِشـْئتَ، ِإن ِشـْئتَ َأن ُأطِْبـقَ           :يا محمد، فَقَالَ  : ملَك الِجباِل فَسلَّم علَي، ثُم قَالَ     

بْل َأرجو َأن يخِْرج اللَّه ِمن َأصالَِبِهم       :  علَيِه وسلَّم  علَيِهم اَألخْشَبيِن؟ فَقَاَل النَِّبي صلَّى اهللاُ     
  .)١()من يعبد اللَّه وحده، الَ يشِْرك ِبِه شَيًئا

وهنا يتجلّى مقصد الشارع في حفظ األنفس، ولو كانت كافرة رجاء إيمانهـا أو إيمـان                
نبي صلى اهللا عليه وسلم يقصد إلى قتل الكافر         ذريتها، لتنجو من نار اآلخرة، فلم يكن ال       

بحد ذاته، بل يقصد إلى إنقاذ األنفس من الشرك والكفر باهللا، وهذا غاية اللطـف منـه                 
صلى اهللا عليه وسلم بالناس، وبهذا بعث النبي صلى اهللا عليه وسـلم، ليكـون رحمـة                 

عوتـه للنـاس كافـة،    للعالمين، ال للمؤمنين وحدهم، ولذا كان خاتم المرسلين، وكانت د        
  .وعلى ذلك مدار مقاصد هذه الشريعة السمحاء

وأما معاهدته صلى اهللا عليه وسلم لليهود في المدينة فقد أوردها ابن هشام في سـيرته،                
وهي طويلة ال يناسب هذا البحثَ إيرادها كاملة ، ولكن أذكر منها مقـدمتها والـشروط                

وكتب رسـول اهللا صـلى اهللا   : ال ابن إسحاقق:" التي تضمنتها وخاتمتها، قال ابن هشام    
هم علـى    فيه يهود وعاهـدهم، وأقـر      ع بين المهاجرين واألنصار، واد    عليه وسلم كتاباً  

ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، هذَا ِكتَاب ِمـن         (:دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم     
 وسلَّم، بين الْمْؤِمِنين والْمسِلِمين ِمن قُريٍش ويثْـِرب، ومـن           محمٍد النَِّبي صلَّى اُهللا علَيهِ    

  .)٢(...)"تَِبعهم، فَلَِحقَ ِبِهم، وجاهد معهم، إنَّهم ُأمةٌ واِحدةٌ ِمن دوِن النَّاِس
  

                                         
  ).٣/١٤٢٠، ١٧٩٥ومسلم في صحيحه برقم ) ٤/١١٥، ٣٢٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ١
  ).٢٦٠سالم،واألموال، القاسم بن ) ١/٥٠١يراجع نص هذه المعاهدة كامالً في سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ٢



– 

  )١١٦٠(

  :وتضمنت هذه المعاهدة الشروط التالية
هم على دينهم أمة واحدة من دون الناس، كل طائفـة           المهاجرون واألنصار ومن تبع    -١

  .يتعاقلون فيما بينهم، ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
 ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، والمؤمنون على من بغـى مـنهم، وإن أيـديهم       -٢

  .عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم
٣-        قتُل مؤمن مؤمناً في كافر، وال ينصر كافراً على مؤمن، وإن ذمـة اهللا واحـدة           ال ي

  .يجير عليهم أدناهم
 من دخل في هذه المعاهدة من اليهود فإن له النصر واألسوة غيـر مظلـومين، وال                 -٤

  .متناصرين عليهم
 ما كان بينهم من اختالف فالمرجع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بما عنده من                 -٥

  .اهللا عليه وسلمكتاب اهللا تعالى وحكمته صلى 
  . اليهود ينِفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين-٦
 )١( لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتـغ              -٧

  .إال نفسه وأهل بيته
 على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهـل               -٨

  .يفةهذه الصح
  . ال تُجار قريش وال من نَصرها-٩

  . على أهل هذه الصحيفة النصر على من دهم يثرب-١٠
  . من خرج من يثرب فهو آمن، ومن قعد فهو آمن في المدينة، إال من ظلم أو أثم-١١

صـلَّى اُهللا علَيـِه   وِإن اللَّه جار ِلمن بر واتَّقَى، ومحمد رسوُل اللَّـِه  :" وجاء في خاتمتها 
لَّمسو."  

هذه جملة الشروط في هذه المعاهدة، ولم تتضمن أخذ الِجزية من اليهود، ألنهـا كانـت                
قبل نزول األمر بأخذ الجزية، وإن الناظر فيها ليرى أنها يدور حول توحيـد المـسلمين       

  :وتحقيق األمن في المدينة المنورة، وذلك من خالل ما يلي

                                         
  ). ٤/١٣٢٨يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري، " الهالك: الوتَغُ بالتحريك:" يهلك، قال الجوهري: يوِتغ - ١



 

 )١١٦١(

 هذه المعاهدة المهاجرين واألنصار ومن دخل معهم في اإلسالم من غيـرهم              عدت :أوالً
أمة واحدة، وبهذا تم توحيد المسلمين من كل الطوائف، فال مزية لمسلم على غيره مـن                
المسلمين، وال يخفى أن هذا التوحيد له ثماره الكثيرة، وعلـى رأسـها تحقيـق األمـن               

كان ذلك وسيلة تحقّقت به مقاصد الـشريعة،        الداخلي، فيأمن المسلمون بعضهم بعضاً، و     
وهذا ما حدث بالفعل، ويدل عليه موقف النبي صلى اهللا عليه وسلم حين وقعت مشاجرة               

كنا مـع   : رضي اهللا عنه قال   جابر بن عبد اهللا     بين المهاجرين واألنصار فيما بعد، فعن       
 من األنـصار،   رجالً من المهاجرين رجٌل)١(عسزاة، فكَالنبي صلى اهللا عليه وسلم في غَ    

لمهاجرين، فقال رسول اهللا صلى اهللا      يا لَ : ألنصار، وقال المهاجري  يا لَ : فقال األنصاري 
ع رجل مـن المهـاجرين   س كَ،يا رسول اهللا:  قالوا)؟ِةيِلاِهجى الْوع داُلا ب م(: عليه وسلم 

قـد  :  فقـال  ،بـي  أُ  اهللا بن  ها عبد عِم فس )ةٌنَِتنْا م هنَِّإا، فَ وهعد(:  من األنصار، فقال   رجالً
   فعلوها، واهللا لئن رجع   نا إلى المدينة ليخرجن قـال عمـر   .  منهـا األذلَّ    األعز :نـي  دع

عنق هذا المنافق، فقالأضرب  :)دعلَه ،تَا يالنَّثُحد َأاس نم حداًمَأُلتُقْ ي صحاب٢()ه(.  
يق األمن الداخلي بين المسلمين، فأمرهم بـالكفّ        وهنا يظهر جلياً ِحرص النبي على تحق      

عن التصعيد في المشاجرة، وعد ذلك من دعوى الجاهلية، وأعلَنَها صلى اهللا عليه وسلم              
            مر عندما استأذن في قتل المنافق عبد اهللا بـن أبـيواضحة ال غُبار عليها، حين قال لع

يه وسلم، قـال صـلى اهللا عليـه         بن سلول لكلمته التي قالها في حق النبي صلى اهللا عل          
، فلو َأِذن النبي صلى اهللا عليـه        )هابحص أَ ُلتُقْ ي داًمح م ن أَ اس النَّ ثُحدتَا ي ، لَ هعد: (وسلم

وسلم لعمر في قتل ذلك المنافق لتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فال يبقـى أمـن                 
  .داخلي بين المسلمين

بعض األمور الخاصة بكل طائفة كالدية وفـك األسـير ونحـو    كما تركت هذا المعاهدة  
ذلك، فكل طائفة تتعاقل فيما بينها، وتفدي أسيرها، فالمهاجرون يتعاقلون فيمـا بيـنهم،               

  .واألنصار كذلك

                                         
١ -عءٍ        : الكَسِر ِإنسان َأو شَيبلَى دع ِمكِر قَددِبص ِلكَأو ِبِرج ِدكِبي ِربتَض يراجع لسان العرب، ابن منظور، . َأن
٨/٣٠٩.(  
  ).٤/١٩٩٨، ٢٥٨٤ومسلم في صحيحه برقم ) ٦/١٥٤، ٤٩٠٥أخرجه البخاري في صحيحه برقم  - ٢



– 

  )١١٦٢(

 منعت هذه المعاهدة التحالفات الداخلية الجزئية، فليس لمـسلم أن يحـالف مـولى          :ثانياً
يس لمسلم يعتدي نَصر مـن أحـدهم، بـل إن جميـع           غيره من المسلمين دون إذنه، ول     

المسلمين عليه حتى يأخذوا على يديه، وبذلك سدت هذه المعاهدة الباب أمام من يحـاول             
االعتداء أو اإلخالل باألمن الداخلي للمسلمين مستِنداً بذلك إلى طائفته، فطائفته أول مـن        

دأ أنه حتى لو كان الذي يعتدي ولَـد         يمنعه من عدوانه، وقد أكّدت هذه المعاهدة هذا المب        
وما ذلـك إال لتحقيـق االسـتقرار الـداخلي          . أحدهم فإن جميع المسلمين عليه ال معه      

  .للمسلمين
 جعلت هذه المعاهدة في صدر أولوياتها حقن الـدماء وحفـظ األنفـس المؤمنـة،         :ثالثاً

لمؤمن أن ينـصر    فنصت على أنه ال يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً في كافر، وال يجوز              
كافراً على مؤمن، وأن ذمة المؤمنين واحدة أعالهم وأدناهم، وحرمة أدنـاهم كحرمـة              
أعالهم، دماؤهم سواء، وِجوارهم سواء، وبذلك يتحقق العدل بين المسلمين في المعاملـة        

  .والحقوق والواجبات
وة أي أن عليهم مثل      من دخل في هذه المعاهدة من اليهود فَلَهم النّصر، ولهم األس           :رابعاً

الذي لهم من النصر، وعليهم المساهمة في تحقيق األمن في المدينة من خالل مشاركتهم              
  . في النفقات التي يتطلبها أمن المدينة، وعليهم تبعات تصرفات أفرادهم

 كان المرجع في المنازعات فيما بين أطراف هذه المعاهدة هو رسول اهللا صلى              :خامساً
 فإذا اختلف المهاجرون واألنصار أو المسلمون واليهود فإن الحكَم بيـنهم  اهللا عليه وسلم،  

هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى الجميع السمع والطاعة فيما يقضي، وذلـك                
يبين أهمية وجود مرجع يرجع الناس إليه في منازعاتهم، ومن أهـم مـا يمثّـل ذلـك                  

 إلى قضاء للفصل فيمـا بيـنهم، والقـضاء          القضاء، فليس هناك مجتمع إال وهو بحاجة      
  .وسيلة للعدل بين الناس ، وذلك العدل هو أحد أهم أركان ترسيخ األمن في المجتمع

 أقرت هذه المعاهدة اليهود على دينهم وضِمنت لهم أمان أنفـسهم وأمـوالهم إن             :سادساً
مدينـة، ويـدل   التزموا بشروط هذه المعاهدة، وهذا الضمان جزء من تحقيق األمن في ال 

ذلك على أن من أهم مقاصد الشارع حفظ النفس المعصومة ولو كانت غير مـسلمة، ال                
  .سيما إذا كان بينها وبين المسلمين عهد



 

 )١١٦٣(

 اتّخذت هذه المعاهدة حصانة لنفسها، فكان على جميع األطراف مسؤولية حمايـة    :سابعاً
 في المدينة، وعلـى الجميـع   هذه المعاهدة، وهم المهاجرون واألنصار واليهود المقيمون  

االلتزام بما ورد فيها، وكل هؤالء يد واحدة على من حارب هذه المعاهدة أو أخل بمـا                 
  .فيها

 منعتْ هذه المعاهدة مواالة قريش بأن تُجار أو تُعاهد أو تُناصر، فليس ألحد مـن                :ثامناً
ـِما كـان بـين   أهل هذه المعاهدة أن يجير قرشاً أو يتولّاها أو ينصرها، وذلك ل        ــــ

قريش والنبي صلى اهللا عليه وسلم من المحاربة، ويدخُل مع قريش في ذلك كل نصرها               
وفي هذا الشرط تحقيق لألمن في المدينة من جهة قريش، إذ ال سبيل لهـا    . أو كان معها  

  .  مع هذا الشرط إلى الوصول إلى المدينة
دخل في هذه المعاهدة فهو مسؤول عن        حماية المدينة مسؤولية الجميع، فكل من        :تاسعاً

حماية المدينة، ويتضمن ذلك المسؤولية عن أمنها، إذ تستلزم حماية المدينـة المحافظـة          
  .على أمنها من جميع أطراف المعاهدة

فله ذلك وهو آمن، ومن أراد البقاء فيهـا         ) يثرب( من أراد الخروج من المدينة       :عاشراً
  . كذلك، إال من اعتدى أو ظلموالدخول في هذه المعاهدة فهو آمن

وذلك يدّل على أن المعاهدة تضمنت أنه ليس ألحد أن يقيم في المدينة إال من دخل فـي                  
هذه المعاهدة، وذلك ليضمن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن كل من في المدينـة مـأمون                

نفـس  وبذلك يعلم أن الشارع الحكيم قصد بذلك حفظ األ        . الجانب وآمن على نفسه ودينه    
 مل خل ُّ : من خالل تحقيق األمن لها ليقوم الدين وبقية مصالح الناس، قال تعـالى            

 َّجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
   . ٢٥: الحديد

وقد مثّلت هذه الصحيفة األساس الذي أسس عليه النبي صلى اهللا عليـه وسـلم دولتـه                 
ة تحقيـق  الجديدة، فكان من أهم ما قصده النبي صلى اهللا عليه وسلم من هـذه المعاهـد           

األمن داخل المدينة المنورة، والذي ينبني عليه قيام بقية المصالح فـي المدينـة لجميـع        
  .فتحقّق له صلى اهللا عليه وسلم بهذه المعاهدة مقاصد كثيرة. القبائل فيها

من تلك المقاصد حفظ األنفس المسلمة التي هاجرت معه من مكة، وهـم المهـاجرون،               
منت به من أهل يثرب، وهم األنـصار، وحفـظ األنفـس            وحفظ األنفس المسلمة التي آ    



– 

  )١١٦٤(

المسلمة التي تبعتهم على هذا الدين من غير المهاجرين واألنـصار، وذلـك ألن هـذه                
المعاهدة نصت على المهاجرين واألنصار ومن تبعهم، فجعلتْهم أمة واحدة، كما جاء في             

ى اُهللا علَيـِه وسـلَّم، بـين الْمـْؤِمِنين     هذَا ِكتَاب ِمن محمٍد النَِّبي صـلَّ :" مطلع الصحيفة 
              ةٌ ِمناِحدةٌ وُأم مإنَّه ،مهعم داهجو ،فَلَِحقَ ِبِهم ،مهتَِبع نمو ،ثِْربيٍش ويقُر ِمن ِلِمينسالْمو

أنفسهم فيمـا  ، وكان جعلُهم أمة واحدة من خالل المعاهدة أعظم وسيلة لحفظ        "دوِن النَّاسِ 
  .بينهم

ومن تلك المقاصد حفظ األنفس غير المسلمة الموجودة في المدينـة، وهـم اليهـود، إذ                
وِإنَّه من تَِبعنَا ِمن يهود فَِإن لَه النَّصر والُْأسوةَ، غَير مظْلُـوِمين            :" نصت الصحيفة عليهم  
  ِهملَيع ِرينتَنَاصلَا مت على أمانهم ألنفسهم   " وونص ":      ،مِن ِديـنُهيِلمـسِللْمو ،موِد ِدينُههِللْي

َأِثمو ظَلَم نإلَّا م ،مهَأنْفُسو اِليِهموم."  
فدخل في هذه المعاهدة اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كما دخـل كـذلك                

الحارث ويهود بني ساعدة ويهـود بنـي        يهود بني عوف ويهود بني النجار ويهود بني         
  .جشم ويهود بني األوس ويهود بني ثعلبة

وقد تحقق للنبي صلى اهللا عليه وسلم ما أراد من هذه المعاهدة، فأمن الناس بعضهم فـي        
المدينة المنورة على اختالف أديانهم وقبائلهم، وحفظ اهللا األنفس بهذه المعاهـدة، فكـان              

ينة، وما ذلك إال لما ترتّب على حفظ األنفس من آثار رامهـا             ذلك سبباً للنهضة في المد    
الشارع الحكيم، فبحفظ األنفس يقوم الدين الذي جاءت به الرسل، وبه تقـوم عبـادة اهللا                
تعالى التي خُلق اإلنس والجن لها، وبه تقوم عمارة األرض وخالفة اهللا فيها، وإذا اختل               

  .شيء من هذااألمن وتعرضت األنفس للهالك فليس يقوم 
وهذا ما حدث بالفعل في المدينة المنورة بعد كتابة هذه المعاهدة، فقد َأمن الناس، وحفـظ    
اهللا أنفس المهاجرين واألنصار واليهود، إال ما كان من بعض اليهود، حيث نقضوا هـذه      
المعاهدة، وخانوا رسول اهللا صلى اهللا وسلم، معرضين األنفس للهالك، فما كـان مـن               

لى اهللا عليه وسلم إال أن دفع أذاهم بما يناسب خيـانتهم، وهـذا مـن حـرص         النبي ص 
  .الشارع على األمن وحفظ األنفس في المدينة



 

 )١١٦٥(

في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خالل معاهدته صلى           : المبحث الثالث 
  ).صلح الحديبية(اهللا عليه وسلم مع مشركي قريش 
نبي صلى اهللا عليه وسلم وبين مشركي قـريش مـن       ال يخفى على المسلم ما كان بين ال       

عداوة من بعثة النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى أن فتح اهللا مكة، كما ال تخفى الحـروب                  
التي كانت بينهم منذ أن هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وُأذن له بالقتال، إلى أن فَـتح            

  .مكة
شركين، وألمٍر يريده اهللا كانت تلـك       وقد هلك في تلك الحروب الكثير من المسلمين والم        

الحروب، ودامت ست سنوات، ثم شاء اهللا عز وجل أن تكون معاهدة بين النبي صـلى                
اهللا عليه وسلم ومشركي قريش هي صلح الحديبية، فكانت هذه المعاهدة أهـم معاهداتـه      

  .صلى اهللا عليه وسلم مع غير المسلمين
صلى اهللا عليه وسلم رؤيا، وهي أنـه يـدخل     ففي السنة السادسة من الهجرة رأى النبي        

المسجد ويطوف فيه ويسعى ويحلق، فقص هذه الرؤيا على أصـحابه، وعـزم علـى                
العمرة، وفِرح بذلك أصحابه، السيما المهاجرين، وخرج هو وأصحابه يريدون العمـرة            

أنهـم  وساقوا الهدي، ولم يأخذوا معهم سالحاً إال السيوف، فكان ال يراهم أحد إال علـم                
  .يريدون العمرة

وأما قريش فلما بلغها خروج النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وأنه يريـد العمـرة،                
مع ما كان بينهم وبينه من الحرب، عزمت على صده صلى اهللا عليه وسلم عن البيـت                 

فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم فأقام فـي الحديبيـة،            . ومنْعه من دخول مكة عنْوة    
دأت الرسل بين النبي صلى اهللا عليه وسلم وبين قريش حتى أتم اهللا هـذه المعاهـدة،                 وب

وقد تخلّل هذه المعاهدة أحداث كثيرة يضيق هذا البحث بحصرها، وبغيتنا فـي عـرض      
  .شروط هذه المعاهدة

، وكـان أهـم مـا       )١(وقد وردت هذه المعاهدة في كتب السنة على اختالف في روايتها          
  :لمعاهدة الشروط التاليةتضمنته هذه ا

                                         
) ٣/١٤٠٩، ١٧٨٣وصحيح مسلم بـرقم  ) ٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صلح الحديبية في صحيح البخاري برقم         - ١

 ومسند اإلمـام أحمـد    ) ١٠/٣٧٢،  ١١٧٤٨والسنن الكبرى للنسائي برقم     ) ٣/٨٥،  ٢٧٦٥وسنن أبي داود برقم     
  ).٣١/٢١٢، ١٨٩١٠برقم



– 

  )١١٦٦(

كمـا  أن يرجع المسلمون ذلك العام بغير عمرة، ويقضون عمرتهم من العام المقبل،              -١
ـ  " : البخاري في صحيحه جاء عند  نا خـذْ واهللا ال تتحـدث العـرب أنـا أُ   : هيلفقـال س

٢("ل، ولكن ذلك من العام المقب)١(ةطَغْض(.  
، وال يـدخلوها إال      في عمـرة القـضاء     ، وذلك أن يقضي المسلمون بمكة ثالثة أيام      -٢

 ،وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكـة     :" مسلم في صحيحه  جاء عند   بسالح المسافر، كما    
انلُب٣(فيقيموا بها ثالثًا، وال يدخلها بسالح إال ج( لَاِحالس")٤(.  

٣- أن صلى اهللا عليه وسلم      -ن جاء من قريش إلى النبي        م -      ه  بغير إذن وليـه يـرد
كما جاء عند البخـاري     ، ومن جاء قريشًا من المسلمين ال ترده،         ، ولو كان مسلماً   عليهم

على أنه ال يأتيك منا رجل، وإن كان على دينـك إال رددتـه              : هيلقال س " :في صحيحه 
    .)٥("إلينا
، أن توضع الحرب بينهم عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عـن بعـض               -٤

هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اهللا وسـهيل بـن             :"في سننه كما جاء عند أبي داود      
  .)٦("الناس، ويكف بعضهم عن بعض عمرو على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها

٥- كمـا   من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عقد أحد الفريقين وعهده، دخل فيه،    أن
وعهده، دخـل فيـه،     وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد         " :جاء في سيرة ابن هشام    

  . )٧("هومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم، دخل في

                                         
لَا يتَحدثُ الْعرب  :وِمنْه حِديثُ الحديِبيِة. ضغَطَه ِإذا عصره وضيق علَيِه وقَهره: يقَاُل:" قال في لسان الميزان - ١

   .)٧/٣٤٢يراجع لسان الميزان، ابن منظور، " َأي عصراً وقَهراً َأنَّا ُأِخذْنا ضغْطةً
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١ح البخاري برقم يراجع صحي - ٢
يراجع تاج العـروس، الزبيـدي،      . هو القراب وما فيه، والقراب هو الِغمد الذي يغمد فيه السيف          : الجلُبان - ٣
٢/١٧٩.(  
  )٣/١٤٠٩، ١٧٨٣يراجع صحيح مسلم برقم  - ٤
  )٣/١٩٣، ٢٧٣١يراجع صحيح البخاري برقم  - ٥
وسيرة ابن هـشام،  ) ٣١/٢١٨، ١٨٩١٠ ومسند اإلمام أحمد برقم  )٣/٨٦،  ٢٧٦٦يراجع سنن أبي داود برقم     - ٦

  ).٢/٣١٧ابن هشام، 
  ).٢/٣١٧يراجع سيرة ابن هشام، ابن هشام،  - ٧



 

 )١١٦٧(

هذه جملة الشروط التي تضمنها صلح الحديبية، وقد كان بعـضها فـي ظـاهره لـيس           
لصالح المسلمين، كالشرط األول، وهو رجوعهم عن العمرة وقضاؤها من العام المقبل،            

ى اهللا عليه وسلم من يأتيه من قـريش،         وأشد منه الشرط الثالث، وهو أن يرد النبي صل        
ولو كان مسلماً، وأما من يأتي قريشاً من المسلمين فال يردونه إلى النبي صلى اهللا عليه                

  .وسلم
وهذان الشرطان كان لهما أثر كبير على الصحابة، فأصابهم بذلك غم حتى بلغ ببعضهم              

ذين الشرطين، كمـا فعـل    األمر أن حاول ثني النبي صلى اهللا عليه وسلم عن القبول به           
عمر رضي اهللا عنه، إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أبـى إلّـا أن يـتم هـذه        

والَِّذي نَفْـِسي  : (المعاهدة، ولو مع القبول بهذه الشروط، وذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم           
  . )١()لَّا َأعطَيتُهم ِإياهاِبيِدِه، الَ يسَألُوِني خُطَّةً يعظِّمون ِفيها حرماِت اللَِّه ِإ

مع المشركين من خـالل   ) صلح الحديبية (وقد ظهر مقصد حفظ النفس في هذه المعاهدة         
  :األمور التالية

 عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعـضهم          المسلمين وقريش  بين وضع الحرب    :أوالً
 ودخلت بنو بكـر     ، ودخلت خزاعة في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،          عن بعض 

  .)٢(في عهد قريش
ويدل هذا الشرط على أن في إيقاف الحرب قصداً للشارع الحكيم فـي حفـظ األنفـس،     

ِإنَّا لَم نَِجْئ ِلِقتَاِل َأحٍد، ولَِكنَّا ِجْئنَـا        : (وهو ما رمى إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله         
    نَِهكَتْه شًا قَديقُر ِإنو ،تَِمِرينعخَلُّوا         ميةً، ودم متُهدادوا مشَاء فَِإن ،تْ ِبِهمرَأضو ،برالح م

  .  )٣()بيِني وبين النَّاِس
واتخذ سبيالً لذلك وهو فَرض األمن بين الطرفين لمدة عشر سنين، وكان القـصد األول               

 ومـن معهـا،     من هذا الشرط هو تحقيق األمن للطرفين، المسلمين ومن معهم، وقريش          
  .وذلك بغية حقن الدماء وحفظ األنفس في كال الطرفين

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١
  ).٩/٣٩٠، ١٨٨٥٩يراجع السنن الكبرى للبيهقي برقم - ٢
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٣



– 

  )١١٦٨(

 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عقَد هذه المعاهدة مع المشركين، مع ما هـم عليـه            :ثانياً
من الشرك، وذلك تعظيماً لبيت اهللا الحرام، وذلك يتضمن حرمة بيت اهللا ألّا تُسفك فيـه                

 اهللا األمين، فدّل ذلك على أن من أهـم مـا قـصده           الدماء وتذهب فيه األنفس، وهو بلد     
  .الشارع في هذه المعاهدة حفظ األنفس في البلد الحرام

 قَبول النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشرطين، وهما عدم العمرة من عامه هذا، ورد               :ثالثاً
من يأتيه من مكة ولو كان مسلماً، مع كون هذين الشرطين ليسا لصالح المـسلمين فـي             

ـِما                ال ظاهر، كل ذلك يدل على أهمية وقف القتال عند النبي صلى اهللا عليه وسلم لـــ
جـاء سـهيل بـن    يترتّب عليه من المصالح، ويدل عليه ما حدث يوم الحديبية أنه حين      

 فدعا النبي صلى اهللا عليه وسلم الكاتب، فقـال     ،هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً    : عمرو قال 
اهللا  أما الرحمن، فـو : ، قال سهيل )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم    (:النبي صلى اهللا عليه وسلم    

واهللا ال :  كما كنت تكتـب، فقـال المـسلمون   ، ولكن اكتب باسمك اللهم،ما أدري ما هو  
اكْتُـب ِباسـِمك     (:نكتبها إال بسم اهللا الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى اهللا عليه وسـلم            

م(:  ثم قال  )اللَّهوُل اِهللاهسر دمحِه ملَيى عا قَاضواهللا لو كنا نعلم أنـك  : ، فقال سهيل)ذَا م
رسول اهللا ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب محمد بـن عبـد اهللا، فقـال            

حمد بن عبِد   واللَِّه ِإنِّي لَرسوُل اللَِّه، وِإن كَذَّبتُموِني، اكْتُب م       (: النبي صلى اهللا عليه وسلم    
  .)١()"اِهللا

فكان ما حدث والشروط التي طلبوها من أشد ما وقع على المسلمين فـي ذلـك اليـوم،       
بـسم اهللا   (حتى بلغ بهم األمر أن اعترضوا على ذلك، فأبوا في بادئ األمر محو عبارة               

 وتعجبوا  ، وأبوا كذلك العمرة إال عامهم هذا،      )رسول اهللا (ومحو عبارة   ) الرحمن الرحيم 
من شرط قريش على النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يرد إليهم من يأتيه منهم ولو كـان                  

 اهللا صلى اهللا عليـه   نبيفأتيتُ" مسلماً، وليس عليهم ذلك؛ حتى قال عمر رضي اهللا عنه        
ألسنا على الحـق، وعـدونا علـى        : ، قلت )ىلَب(: ، قال ألست نبي اهللا حقاً   : وسلم فقلت 
ِإنِّي رسوُل اللَِّه، ولَـستُ     (: ؟ قال  نعطي الدنية في ديننا إذاً     فلم: ، قلت )ىلَب(: لالباطل، قا 

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١



 

 )١١٦٩(

: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف بـه؟ قـال          : ، قلت )َأعِصيِه، وهو نَاِصِري  
)امَأنَّا نَْأِتيِه الع تُكرلَى، فََأخْبآِتيِه(: ال، قال: قلت: ، قال)؟ب فٌ ِبهفَِإنَّكطَّوم١()" و(.  

قُوموا فَانْحروا  : (ولــما فرغ النبي صلى اهللا عليه وسلم من أمر الكتاب قال ألصحابه           
، فلم يقم منهم أحد لما فيهم من الغم وعدم الرضا عن هـذه الـشروط، حتـى    )ثُم احِلقُوا 

  .رأوا النبي صلى اهللا عليه وسلم ينحر ويحلق فقاموا ففعلوا
دل على حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو الشارع الحكيم، فـي ذلـك               كل ذلك ي  

الموقف على حفظ األنفس، وتم له ذلك فَأِمن الناس على أنفسهم، وما أن رجعـوا حتـى     
عرف الصحابة أن ما فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الصواب، وأن تحقيق األمـن                

  .ناس ومقاصد الشريعةال يعلو عليه شيء كوسيلة لتقوم به مصالح ال
 حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على عقد هذه المعاهدة وإبراهم هذا الصلح مع               :رابعاً

قوته مقابل ضعف قريش يدل على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كـان حريـصاً كـل                  
الحرص على حقن الدماء، وإال فقد كان قادراً على استئصالهم، وقد جاء ذلك في قولـه                

ليه وسلم لبديل بن ورقاء الخُزاعي حين جاء لمقابلة رسـول اهللا صـلى اهللا             صلى اهللا ع  
عليه وسلم، وجعل يذكر له استعداد قريش لحربه وصده عن البيت، فقال له النبي صلى               

 نَِهكَـتْهم   ِإنَّا لَم نَِجْئ ِلِقتَاِل َأحٍد، ولَِكنَّا ِجْئنَا معتَِمِرين، وِإن قُريـشًا قَـد            : (اهللا عليه وسلم  
   ـرَأظْه النَّاِس، فَـِإن نيبِني ويخَلُّوا بيةً، ودم متُهدادوا مشَاء فَِإن ،تْ ِبِهمرَأضو ،برالح :

والَّـِذي  فَِإن شَاءوا َأن يدخُلُوا ِفيما دخََل ِفيِه النَّاس فَعلُوا، وِإلَّا فَقَد جموا، وِإن هم َأبـوا، فَ         
هرَأم اللَّه نِْفذَنلَياِلفَِتي، وس تَّى تَنْفَِردذَا حِري هلَى َأمع مِدِه لَُأقَاِتلَنَّه٢()نَفِْسي ِبي(.  

فدّل ذلك على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آثر حقن الدماء وحفظ األنفس علـى قتـال          
  .ع في حفظ النفوسقريش واستئصال شوكتهم، وهذا ما يؤكد مقصد الشار

 سمى اهللا عز وجل هذه المعاهدة وهذا الصلح فتحاً، وأنزل فـي ذلـك سـورة                 :خامساً
 َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ : الفتح، قال تعـالى   

) فَجعَل ِمن دوِن ذَِلك فَتْحا قَِريبـا      (قوله  :" وقد ذكر الطبري عن الزهري قوله      ٢٧: الفتح
 كان أعظم منه، إنما كان القتـال حيـث          تح في اإلسالم فتح   صلح الحديبية، وما فُ   : يعني

                                         
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٢



– 

  )١١٧٠(

، فالتقَوا  ضعت الحرب، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً      فلما كانت الهدنة و   ؛  ألتقى الناس 
     إال دخل فيـه، فلقـد       م أحد باإلسالم يعقل شيئاً    كلَّفتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم ي 

  .)١(" من كان في اإلسالم قبل ذلك وأكثرك السنتين في اإلسالم مثُليِندخل في تَ
وما كان لهذه اآلثار التي ذكرها الزهري أن تتحقق إال باألمن الذي كـان نتيجـة لهـذه          
المعاهدة، وإن لم يطْل، إذ استمر سنتين فقط، وما دخل الناس اإلسالم بهـذه الكثـرة إال            

الداخلين في اإلسالم فـي  حين أمنوا على أنفسهم، فدخلوا في دين اهللا أفواجاً، وكان عدد            
هذين العامين يعادل أو يزيد عن عدد الداخلين في اإلسالم منذ أن بعث عليـه الـصالة                 
ـِما                والسالم، ثمانية عشر سنة، وهذا ما أشار إليه الزهري رحمه اهللا، وما ذلك إال لــ

  . لألمن على النفس من أثر إيجابي على المجتمع
يعلو على مصلحة حفظ األنفس إال مصلحة الدين، بل          ال توجد مصلحة أو قصد       :سادساً

إنها لتعلو على مصلحة الدين في بعض الحاالت التي يكون ظاهرها تقديم حفظ الـنفس               
، والتي قُدم فيهـا مـصلحة       )صلح الحديبية (على حفظ الدين، ويشهد لذلك هذه المعاهدة        

ركين، وإتمـام  حفظ األنفس وتحقيق األمن على مصلحة الدين وهي كسر شـوكة المـش   
  . العمرة التي وعد اهللا نبيه بالحق، وذلك في ظاهر األمر وبادي الرأي

ولذا ظهر عدم الرضا من عموم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم                
تبين لهم بعد ذلك أن هذا هو الحق، فالشارع الحكيم ال يقدم عليه شيء ولو كان الـرأي                  

فالصحابة الذين كانوا غير راضين بالشروط التي قَِبـل بهـا النبـي             يقتضي غير ذلك،    
صلى اهللا عليه وسلم أقروا فيها بعد بِقلّة رأيهم، وأنهم لم يكونوا على صواب، فمن ذلـك     

. )٢("فَعِملْـتُ ِلـذَِلك َأعمالًـا   : قال عمر : قال الزهري " ما ورد عن عمر رضي اهللا عنه،      
 على شروط هذه المعاهدة ذنباً يتطلّـب أعمـاالً صـالحة            يعني بذلك أنه عد اعتراضه    

  .ليغفره اهللا له

                                         
  ).٢٢/٢٥٩ يراجع تفسير الطبري، الطبري، - ١
  ).٣/١٩٣، ٢٧٣١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ٢



 

 )١١٧١(

، - يعني يوم الحديبيـة    -اتَِّهموا رْأيكُم، رَأيتُِني يوم َأِبي جنْدلٍ     :" وعن سهل بن حنيف قال    
          دلَر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي رَأم دَأر َأن تَِطيعَأس لَولَـى       وافَنَا عـينَا َأسعضا ومو ،تُهد

  . )١("عواِتِقنَا ِلَأمٍر يفِْظعنَا، ِإلَّا َأسهلْن ِبنَا ِإلَى َأمٍر نَعِرفُه غَيِر َأمِرنَا هذَا
ويؤخذ من ذلك أن الشارع الحكيم إذا أعلى شْأن شيء فهو كذلك وإن كان الرأي يقـول                 

 مه جه ين ىن من خن  حن  ُّ  التسليم له، قال تعالى      غير ذلك، وأنه ال بد من     
 ١٤:  الملكَّ ىه

 خض حض جض مص خص حص مس   خس حس جس مخ ُّ : وقال تعـالى  
  ٦٥:  النساءَّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

وفي صلح الحديبية أعلى النبي صلى اهللا عليه وسلم شأن األمن وحفظ األنفس، وقدمـه               
  .على غيره من المصالح العامة والخاصة

                                         
  ).٤/١٠٣ ،٣١٨١أخرجه البخاري في صحيحه برقم - ١



– 

  )١١٧٢(

في مظاهر مقصد حفظ النفس ووسيلة حفظه من خالل معاهدته صلى           : بعالمبحث الرا 
  .اهللا عليه وسلم مع نصارى نجران ومن معهم

بعد أن استقر األمر للنبي صلى اهللا عليه وسلم في المدينة، وأعز اهللا اإلسالم بفتح مكة،                
   أن يكـون  بدأ الناس يدخلون في دين اهللا أفواجاً، ولكن بعض الناس لم يدخل، فكان ال بد 

بينهم وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم معاهدة ليأمن جانبهم، وهذا من أهم أسباب النجاح               
  .في نشر دعوة اإلسالم

وكان من هؤالء نصارى نجران ومن معهم، فقد أرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم إليهم               
ه وسلم، وقد   عمرو بن حزم، وكانت بينهم المعاهدة على دفع الجزية للنبي صلى اهللا علي            

، وكـان فـي   )١(أورد نص هذه المعاهدة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في كتابه الخَراج    
هذَا ما كتب محمد رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم     . ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ    :"مطلَعها

   انرِل نَجَأله-   كْمح ِهملَيع ِإذْ كَانوقد تخلّل هذه المعاهدة أحداث كثيـرة يـضيق         ..." -ه
هذا البحث بحصرها، ونجد بغيتنا في شروط هذه المعاهدة حيث تضمنت تلك المعاهـدة              

  :شروطاً كثيرة، من أهمها
 أن يدفع نصارى نجران ومن معهم الجزية لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم،         -١

، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألـف           )٣( من حلل األواقي   )٢(ومقدارها ألفا حلّة  
  .حلة، مع كل حلة أوقية من الفضة

 على نصارى نجران مؤونة رسل النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال تزيد عن عشرين               -٢
  .يوماً، وال يؤخَّر الرسل أكثر من شهر

 وخيالً   على نصارى نجران إعارة رسل النبي صلى اهللا عليه وسلم السالح، دروعاً            -٣
  .وِإبالً، إذا احتاجوا إليه، وهي عارية مضمونة مستردة

                                         
  ).٢٤٢واألموال، أبو عبيد الهروي، ) ٨٤يراجع كامل نص المعاهدة في الخراج، أبو يوسف،  - ١
يراجع الـصحاح   . إزار ورداء، ال تسمى حلَّةً حتّى تكون ثوبين       : والحلَّةُ. برود اليمن : الحلَُل:  قال أبو عبيد   - ٢

  ).١١/١٧٢ منظور، ولسان العرب، ابن) ٤/١٦٧٣تاج اللغة، الجوهري، 
  ).٦/٢٥٢٧يراجع الصحاح تاج اللغة، الجوهري، . اَألواقي جمع ُأوِقية، وهي أربعون درهماً - ٣



 

 )١١٧٣(

أمـوالهم   لنجران وحاشيتها ِجوار اهللا وذمة محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم علـى               -٤
تهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم مـن   وأنفسهم وأرضهم وملّ  

  .قليل أو كثير
٥- ر ُأال يغيِتِه من )١(فٌقُسقُفِّيوال راهب من رهبانيته وال كاهن من كَ ُأسنتهه.  
 لنجران وحاشيتها ألّا يخسروا وال يعسروا وال يطأ أرضهم جيش في هذه المعاهدة،              -٦

 غير ظـالمين وال  )٢(وال يؤخَذ رجل منهم بظلم آخر، ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَّصف          
  .مظلومين

     طها النبي صلى اهللا عليه وسلم لنصارى نجران، ويؤخذ         كانت هذه أهم الشروط التي شَر
  :من هذه الشروط أمور كثيرة، لعل من أهمها

 عناية الشارع وِحرصه على حفظ األنفس بأي وسيلة، ومن ذلك ترسـيخ األمـن،               :أوالً
ويظهر ذلك من خالل منح نصارى نجران، األمان ألنفسهم ودينهم وأموالهم وكـل مـا               

 أرضهم جيشٌ، مع أنه صلى اهللا عليه وسـلم كـان قـادراً علـى     تحت أيديهم، وال يطأ  
وتلك عادتـه صـلى   . غزوهم، لكنّه آثر حقن الدماء للطرفين عن طريق المعاهدة بينهما     

  .اهللا عليه وسلم أن يدفع بأخف الضررين
لم يمنحهم النبي صلى اهللا عليه وسلم األمان ألنفسهم ودينهم وأموالهم وكـل مـا               : ثانياً

يديهم فحسب، بل أقرهم على وظائفهم ونظامهم االجتماعي الذي كان فيهم، فـال             تحت أ 
يغير صاحب وظيفة من وظيفته، سواء كان ُأسقُفّاً أو راهباً أو كاهناً، مع أن كـل ذلـك                 
يخالف عقيدة المسلمين، وهذا يبين تقدير الشارع لحفظ األنفس رجاء إيمانها، إذ قـدمها              

حقيق األمن بين المسلمين وأولئك النصارى سـبيالً إلـى دخـول            على ما ذُكر، وكان ت    
  .اإلسالم إلى نجران فيما بعد دون سفك الدماء

 تضمنت هذه المعاهدة أن يدفع نصارى نجران الِجزية للنبي صلى اهللا عليه وسلم،              :ثالثاً
لهم ال  وذلك امتثاالً ألمر اهللا تعالى في أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهي مقدار ميسور               

يعجزهم مقابل حماية النبي صلى اهللا عليه وسلم لهم من أي عدو يتعرض لهم، فكانـت                
  .الِجزية إحدى الوسائل لتحقيق األمن وحفظ األنفس

                                         
  ).٩/١٥٦يراجع لسان العرب، ابن منظور، . رِئيس النَّصارى ِفي الدين، َأعجمي تَكَلَّمتْ ِبِه الْعرب:  اُألسقُفُّ- ١
  ).٨٥٦يراجع القاموس المحيط، الفيروزآبادي، . فالمراد العدل واإلنصا - ٢



– 

  )١١٧٤(

 تضمنت هذه المعاهدة أن يقوم نصارى نجران بتقديم الخدمات التي يحتاجها مـن            :رابعاً
ونحو ذلك، وذلك ألن نجران بعيدة عن       يرسلهم النبي صلى اهللا عليه وسلم ألخذ الِجزية         

المدينة المنورة عاصمة اإلسالم حينها، وهذه الخدمات هي المؤونة لمدة ال تزيـد عـن               
عشرين يوماً، وإعارتهم ما يحتاجون من سالح كالدروع والخيل ونحوها إذا كان هنـاك           

سـله  وهذا الشرط شَرطه النبي صلى اهللا عليه وسـلم ليـضمن سـالمة ر             . كَيد وعدو 
ويضمن لهم ما يحتاجون من مؤونة ال يستطيعون جلبها من المدينة لبعدها، وليأمنوا من              
خالل توفير السالح لهم إن كان هناك عدو، وبذلك يقوم الرسل بأداء مهمتهم على أكمل               

  .وجه
 ضِمنت هذه المعاهدة ألهل نجران أن يقوم فيهم العدل، فال خسران، وال عسر،              :خامساً

عليهم أن يقوموا بالعدل فيما بينهم، فإذا ظُلم بينهم رجل فعليهم أن ينصروه، وإذا ظَلـم                و
فعليهم أن يأخذوا عليه يديه بالمعروف، وما هذا الشرط منه صلى اهللا عليـه وسـلم إال                 
لعلمه أن من أهم وسائل تحقيق األمن هو العدل، فإذا ُأقيم العدل َأِمن النـاس، وإذا َأِمـن         

  .اهللا األنفس، وإذا حِفظ اهللا األنفس قامت مصالح العباد الدنيوية واألخرويةالناس حفظ 
ولعل في هذا القدر كفاية إلدراك الغاية، وهي بيان قصد الشارع في حفظ األنفـس، وأن      

  .أهم الوسائل لذلك هو تحقيق األمن



 

 )١١٧٥(

  :وتتضمن أهم النتائج والتوصياتالخاتمة 
بحفظ النفس كمقصد للشارع في معاهداتـه صـلى اهللا          هذا ما تيسر من كتابة ما يتعلّق        

عليه وسلم مع غير المسلمين، وكون األمن هو الوسيلة األمثل لحفـظ ذلـك المقـصد،                
  :ويمكن اختصار النتائج والتوصيات بما يلي

  . مقصد حفظ النفس كان من أهم مقاصد الشارع في كل معاهداته مع غير المسلمين-١
ل تحقيق األمن سبيالً لدخول الناس في اإلسالم بعد عقـد            كان حفظ األنفس من خال     -٢

  .تلك المعاهدات
 لم يقتصر قصد الشارع على حفظ النفس المسلمة، بل تعدى ذلك إلى حفـظ الـنفس      -٣

  .المعصومة، ولو كانت غير مسلمة
 ال يتحقّق مقصد الشارع في حفظ النفس إال بتحقيق األمن، ولـه وسـائله الكثيـرة،       -٤

  .المعاهداتومن أهمها 
 يترتّب على تحقيق مقصد حفظ النفس بقية المقاصد الشرعية، وهـي حفـظ الـدين        -٥

  .والنسل أو العرض والعقل والمال
 إذا اختّل األمن الذي هو وسيلة حفظ النفس فإن جميع مقاصد الشريعة ستكون فـي                -٦

  .خلل، فال تستقيم عبادة مع خوف، وال تقوم حياة مع خوف الهالك
  .توصيات البحث في األمن كوسيلة لتحقيق جميع المقاصد الشرعية ومن ال-٧

هذا وأسأل اهللا أن يمن على األمة باألمن واإليمان، وأن يحفظنا مـن كـل سـوء، وأن                  
يكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النـار، وصـلى اهللا                 

  .وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



– 

  )١١٧٦(

  )مرتبة حسب العلوم والوفيات(المصادر والمراجع
  القرآن الكريم
  :كتب األصول

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيمـي              ، الفخر الرازي،    المحصول -١
الدكتور : حقيقدراسة وت ،  )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري        

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثالثة، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، طه جابر فياض العلواني
 الدين علي بن أبي علي بن       فأبو الحسن سي  : المؤلف، اآلمدي،   اإلحكام في أصول األحكام    -٢

: الناشـر ،  عبد الـرزاق عفيفـي    : ، تحقيق )هـ٦٣١: المتوفى(محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي      
  . لبنان- دمشق-المكتب اإلسالمي، بيروت

 الـشهير بالـشاطبي   ، الغرناطي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الشاطبي، الموافقات -٣
 ،دار ابـن عفـان   : الناشر،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      :  تحقيق )هـ٧٩٠: المتوفى(

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األولى 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر       ،  لطاهر بن عاشور  ا،  مقاصد الشريعة اإلسالمية    -٤

وزارة : الناشر،  محمد الحبيب ابن الخوجة   : ، تحقيق )هـ١٣٩٣: المتوفى(بن عاشور التونسي    
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: عام النشر، األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر

الواحد بن عبد الـسالم     عالل بن عبد     مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، علّال الفاسي،        -٥
دار الغـرب اإلسـالمي، الطبعـة       : ، الناشر )هـ١٣٩٤: المتوفى (الفهري،  بن عالل، الفاسي  

  .م١٩٩٣الخامسة 
نور الدين بـن مختـار      . مجاالته، الخادمي، د  .. ضوابطه.. حجيته..  االجتهاد المقاصدي  -٦

ـ   : الخادمي، الناشر  -ه١٤١٩: ة األولـى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في قطـر، الطبع
  .م١٩٩٨

  :كتب التفسير
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير       ، الطبري،   جامع البيان في تأويل القرآن     - تفسير الطبري  -١

: الناشـر ، أحمد محمد شاكر: ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري    
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة



 

 )١١٧٧(

  :سنةكتب ال
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـالل بـن أسـد        -١

:  عادل مرشد، وآخرون ، الناشر     -شعيب األرنؤوط   : ، تحقيق   ) هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة

ختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليـه    الجامع المسند الصحيح الم    - صحيح البخاري    -٢
: المتـوفى (وسلم وسننه وأيامه، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبـداهللا البخـاري الجعفـي            

: الطبعـة . دار طوق النجـاة     : محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر      : ، تحقيق   )  هـ٢٥٦
  .هـ١٤٢٢األولى، 

دل عن العدل إلى رسول اهللا صـلى اهللا   المسند الصحيح المختصر بنقل الع  - صحيح مسلم    -٣
ـ ٢٦١: المتوفى(عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري     : ، تحقيـق )هـ

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر
ـ ٢٧٣: المتـوفى ( سنن ابن ماجه ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيـد القزوينـي    -٤  )هـ

 عبد اللّطيـف حـرز اهللا ،   - محمد كامل قره بللي    - عادل مرشد    -شعيب األرنؤوط   : تحقيق
  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : دار الرسالة العالمية ، الطبعة: الناشر

 سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو        -٥
 محمد كاِمل قره بللي ،      -شعيب األرنؤوط   : ، تحقيق ) هـ٢٧٥: المتوفى(األزدي السِجستاني   

  . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : دار الرسالة العالمية ، الطبعة: الناشر
 الجامع الكبير، الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن               - سنن الترمذي    -٦

:  عواد معروف ، الناشـر     بشار: ، تحقيق   ) هـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك الترمذي، أبو عيسى     
  . م١٩٩٨:  بيروت ، سنة النشر–دار الغرب اإلسالمي 

 السنن الكبرى، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي           - سنن النسائي  -٧
مؤسـسة  :حسن عبد المنعم شـلبي، الناشـر      : تحقيق) هـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني النسائي   

   .م٢٠٠١-ـ ه١٤٢١األولى،: الطبعة  بيروت،،الرسالة
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراسـاني،          ،  البيهقي،  السنن الكبرى  -٨

دار الكتـب   : الناشـر ،  محمد عبد القادر عطـا    : ، تحقيق )هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي    
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،  لبنات–العلمية، بيروت 



– 

  )١١٧٨(

أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بـن نجـاتي بـن آدم              لباني،   السلسلة الصحيحة، األ   -٩
مكتبـة المعـارف للنـشر      : ، الناشـر  )هـ١٤٢٠: المتوفى(،  األشقودري األلباني األرنؤوطي  

  . الرياض-والتوزيع
  :كتب السيرة

 عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمـد،          ،  ابن هشام ،  السيرة النبوية  -١
مصطفى السقا وإبراهيم األبيـاري وعبـد الحفـيظ         : تحقيق،  )هـ٢١٣: المتوفى (جمال الدين 

الثانيـة،  : الطبعة،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر       : الناشر الشلبي
  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥

  :اللغة العربية
١- جـوهري   نصر إسماعيل بن حمـاد ال   أبو  ،الجوهري، حاح تاج اللغة وصحاح العربية    الص

 –دار العلم للماليين    : الناشر ،   أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق ،   )هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي  
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة ، بيروت

 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين          ، ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة   -٢
: عـام النـشر    ،   دار الفكـر  : الناشر ،   د هارون عبد السالم محم  :  تحقيق )هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور          ، ابن منظور،  لسان العرب  -٣

: الطبعـة  ،  بيروت –دار صادر   : الناشر ،   )هـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرويفعى اإلفريقى    
  .هـ١٤١٤ -الثالثة 

: المتـوفى ( بن محمد بن علي الـزين الـشريف الجرجـاني            علي ي،، الجرجان التعريفات -٤
–دار الكتب العلمية بيروت    : الناشر ،   جماعة من العلماء بإشراف الناشر     : ، تحقيق    )هـ٨١٦
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : الطبعة ، لبنان

مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى         ، الفيروزآبادي،   القاموس المحيط  -٥
مؤسـسة  : الناشـر  ،   مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة     : تحقيق ،   )هـ٨١٧: لمتوفىا(

  . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثامنة،: الطبعة ،  لبنان–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 



 

 )١١٧٩(

 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو         ، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس     -٦
 مجموعة مـن المحققـين  :  ، تحقيق   )هـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزبيدي   الفيض، الملقّب   

  .دار الهداية: الناشر،
  :مراجع أخرى 

محمد حميـد اهللا    ، الحيدرآبادي،   جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة       م -١
الـسادسة  : طبعةال،  بيروت–دار النفائس : الناشر،  )هـ١٤٢٤: المتوفى(الحيدر آبادي الهندي    

  .هـ١٤٠٧ –
: المتـوفى (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري       ، أبو يوسف،    الخراج -٢

المكتبـة األزهريـة   : الناشـر ،  وف سعد، سعد حسن محمـد     ؤطه عبد الر  : تحقيق،  )هـ١٨٢
  .للتراث

الهـروي البغـدادي    أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا         ، القاسم بن سالم،     تاب األموال  ك -٣
  . بيروت-. دار الفكر: الناشر، خليل محمد هراس: ، تحقيق)هـ٢٢٤: المتوفى(
 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس            ، ابن القيم،  زاد المعاد في هدي خير العباد      -٤

 مكتبة المنـار    -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر،  )هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية     
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون: الطبعة، ة، الكويتاإلسالمي

  
  
  

 



– 

  )١١٨٠(

  


