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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية 

 
 واحدا   بوصفه  واملعرف، الفكري اإلصالح  ميدان  ف  تعمل  جملة   التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية  الدراسات  جملة
عاصر.   اإلسالمي   احلضاري  املشروع  مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية  الفكر  إصالح  على   اجلّاد  للعمل   املثقفي   ومجهور  والباحثي  واملفكرين  للعلماء   مرفأ    تكون  ألن   اجمللة  تسعى
 يتمثل   أكب   هدف  لتحقيق  سعيا    أمجع،   لإلنسانية  خدمة   واإلقليم،   اللغة  حدود   متجاوزة   األمة،   مستوى  على   اإلسالمية

 العاملي.   الصعيد  على اإلنساين  الفكر  مستوايت   ترقية  ف
 ماّدة  تقدي  بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة،   رؤيتنا   حتقيق   مسرية  ف   هبا   يُعتد  علمية  مرجعية  لتشّكل  واملتخصصي،  واملثقفي  للباحثي  مفيدة   متقنة؛  علمية
 منها   دعما    ومقاالهتم   أحباثهم  لرتقية   والتيارات  املشارب   خمتلف  من   والكّتاب  الباحثي   مع  ابلتواصل  اجمللة   إدارة  وتتعهد
 اإلنساين.   الفكر  منظومة  وترقية  إصالح  جمال  ف   الفكرية   واجلهود   العلمية  للحركة
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Abstract: 

Islamic philosophy has a profound impact on Jewish scholars and others، but that is what Arab or 

non-Arab studies have not shown، and here lies the problem of research، which aims to track that 

effect and its application to the famous philosopher Musa bin Maimon. According to a Jewish 

scholar، some results will emerge، the most important of which are: Maimon bin Musa was 

influenced by Islamic philosophy، and his claim to convert to Islam is false. 

Keywords: impact، philosophy، Islamic، Jews، Musa bin Memon 

 ملخص البحث 
للفلسفة اإلسالمية األثر البالغ على علماء اليهود وغريهم، ولكن ذلك الذي مل تظهره الدراسات العربية أو غري العربية، 
وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل تتبع ذلك األثر وتطبيقه على الفيلسوف الشهري موسى بن ميمون، وقد 

روع الفلسفة عند أحد علماء اليهود لتظهر بعض النتائج واليت من قام البحث على املنهج التحليلي، والذي تتبع مش 
 أتثر ميمون بن موسى ابلفلسفة اإلسالمية، وأن ادعاء اعتناقه لإلسالم غري صحيح.أمهها:  

 . : أثر، الفلسفة، اإلسالمية، اليهود، موسى بن ميمون الكلمات املفتاحية
 
 
 

 املقدمة 
احلمد هلل على عظيم فضله وامتنانه، محدا يليق جبالل وجهه الكرمي وعظيم سلطانه، وصلى هللا على نبينا حممد خامت   

 (1) انبيائه، وعلى اله وصحبه وسلم، القائل "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" 
 وبعد: 

النعم، النقم، على ما مُن به وتكرم، وتفضل واعطى وت  فالشكر لواهب  رحم، فأجزل املنن،فله احلمد والشكر ومبيد 
والشكر حلبيبنا الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الذي دعاان للعلم وحُث عليه فكل من اقتدى به سار  والثناء احلسن.

 اليه.
به لقد اهتم اإلسالم ابلعقل اإلنساين اهتماماً كبرياً وهيأ له الظروف املناسبة، وعندما خياطب اإلسالم العقل فإنه خياط   

بكل ملكاته وخصائصه، فهو خياطب العقل الذي يعصم الضمري، ويدرك احلقائق، ومييز بني األمور، ويوازن بني األضداد، 
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Article history: 

Received 22/7/2020 

Received in revised form1 8/ /2020 

Accepted 20/9/2020 

Available online 15/10/2020 
Keywords:  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 3 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ويتأمل ويعترب، فإذا أدرك العقل مجيع هذه األمور، فإنه تزول من طريقه العقبات حىت يستطيع ممارسة دوره كامالً يف 
 .(2) هذا الوجود  

ومن هنا رفض اإلسالم التقليد األعمى، وقضى على اخلرافات واألوهام، وغرس العزة يف نفس املؤمن وحرره من عقدة    
اخلوف من أي كائن خملوق، وقرر املسئولية الفردية، وقد كان ذلك كله مبثابة متهيد الطريق أمام العقل اإلنساين ليمارس 

 .(3) وظيفته اليت خلق من أجلها
مبدأي التوحيد وختم النبوة يُ َعدَّان مبثابة رفع الوصاية عن العقل اإلنساين، فليس هناك مكان ألحد بعد ذلك ونرى أن     

الدعاء االتصال ابهلل وفرض تعاليم على الناس ابسم الدين، فإن الدين قد اكتمل، والعقل قد نضج، فال جمال لزعزعة 
 الدين، وال التشويش على العقل.

كرمي على النظر والتفكر، والتأمل يف هذا الكون، ودفع العقل دفعاً للقيام بوظيفته اليت خلق من وقد حث القرآن ال   
أجلها وهي التفكر الذي يعد حقاً طبيعياً لإلنسان، وغريزة فطرية مثل حقه يف احلياة، ومن هنا كان احلفاظ على العقل 

مسة للشريعة اإلسالمية، مثل احلفاظ على احلياة نفسها، حىت يستطيع القيام أبداء وظائفه املشروعة من بني املقاصد اخل
وإن اإلنسان دون تفكري ليس إنساانً على احلقيقة، بل هو كائن تنازل عن إنسانيته وارتضى لنفسه أن يكون يف مرتبة 

 .(4) أدىن من مرتبة احليوان األعجم
تخدمون عقوهلم، بل يصمون حواسهم وعقوهلم ومن هنا عاب القرآن الكرمي على هؤالء الذين ال يفكرون، أي ال يس   

عن طلب املعرفة أو الفهم، وبذلك يعطلون وسائل املعرفة لديهم من حس وعقل عن أداء وظائفها اليت أرادها هللا تعاىل، 
ََهنََّم َكثجريًا مجَن اِلْجن ج َواإْلجْنسج هَلُْم    ويف هذا الصدد يقول القرآن الكرمي:) َا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل َولََقْد َذَرْأاَن ِلج قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن ِبج

َا أُولَئجَك َكاأْلَنْ َعامج َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَئجَك ُهُم اْلَغافجلُ  َا َوهَلُْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبج ُروَن ِبج  .(5)  وَن(يُ ْبصج
ولقد حاول ابن رشد برباعة، أن يثبت أن الشريعة )أو الدين( توجب التفلسف، وكان هذا أول مبدأ من املبادئ اليت    

اعتمد عليها ابن رشد، حىت يتم التوفيق بني الدين والفلسفة،أو النقل والعقل، واثبت ذلك مستداًل ابآلايت اليت تدل 
اواًل شرعياً، وأن الدين اإلسالمي يدعو إىل أتمل الكون، والقرآن الكرمي على ذلك، خصوصاً وأنه يتناول هذا التوفيق تن

إال  ما هي  الكرمي  القرآن  املذكورة يف  احلكمة  والتفكر واحلكمة، وكلمة  العقل  اعمال  إىل  تدعوا  اليت  مليء ابآلايت 
عرفتها به فذلك بني يف غري ما ، يقول ابن رشد: "فأما أن الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات ابلعقل وتطلب م(6) الفلسفة

وَّلج احلَْْشرج َما آية من كتاب هللا تبارك وتعإىل مثل قوله: )ُهَو الَّذجي َأْخرََج الَّذجيَن َكَفُروا مجْن أَْهلج اْلكجَتابج مجْن دجاَيرجهجْم ألجَ 
ُْم َمانجَعتُ ُهْم ُحُصوَُّنُْم مجَن اّللَّج  ُتْم َأْن خَيُْرُجوا َوظَنُّوا َأَّنَّ ُبوا َوَقَذَف يفج قُ ُلوِبججُم الرُّْعَب خُيْرجبُوَن ظَنَ ن ْ ُ مجْن َحْيُث ملَْ ََيَْتسج  فََأََتُهُم اّللَّ

ُوا اَي أُوِلج اأْلَْبَصارج ( َْيدجيهجْم َوأَْيدجي اْلُمْؤمجنجنَي فَاْعَتربج اتج َواأْلَْرضج ، وقوله تعاىل: )أََوملَْ يَ ْنظُُروا يفج َمَلُكوتج السََّماوَ (7) بُ ُيوََتُْم أبج
ُ مجْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقدج اْقََتََب َأَجُلُهْم فَبجَأي ج َحدجيٍث بَ ْعَدُه يُ ْؤمجُنوَن(   ، وهذا نص َيث على (8) َوَما َخَلَق اّللَّ

 .(9) النظر يف مجيع املوجودات " 
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الفكرية دعوة ص   ملكاته  لإلنسان الستخدام  القرآن  اإلسالم وهلذا كانت دعوة  التأويل، وهكذا جيعل  تقبل  رَية ال 
وفريضة إسالمية مقرراً  الفلسفة (10) التفكري واجباً  ، وابملقابل فان حبثنا هذا هوليس يف سياق الدخول يف اساسيات 

ومنهم سعداي  بشكل خاص،  اليهود  وفالسفة  عام  بشكل  اليهودية  على  أثرها  يف  وأمنا  وامهيتها فحسب  اإلسالمية 
وقد وجدت الكثري من الشروحات   يلون االسكندري، وسبينوزا من العصر احلديث، وموسى بن ميمون،الفيومي، وف

اإلسالمية وفالسفتها، أمثال ابن رشد والفارايب والكندي وابن   واالقتباسات للكثري من النصوص املتأثرة ابلفلسفة العربيىة
أابن   ولقد اخَتان من اكثر الفالسفة اليهود البارزين الذين أتثروا ابلفلسفة اإلسالمية هو )موسى بن ميمون (،  سينا،

راجع املتعلقة ابلفلسفة مع ذلك فهناك العديد من املأتثر اليهود مبختلف العلوم العربية من الفنون العلمية واالدبية، و 
العربية واإلسالمية يف العصر الوسيط قد مت اجيادها من قبل بعض البحاثة املعاصرين لدى العديدين من املؤلفني اليهود 

أشهرهم يعقوب القرقزاين واسحق االسرائيلي وسليمان بن غابريول وابهيا   1500  - 900الذين نشطوا يف الفَتة ما بني  
م بن هيا ويوسف بن صديق وصاموئيل بن تيبون وشيم طوب بن فاالقويرا والوي بن غريشوم وموسى بن فاقودا وابراها

 . انربوين وحاسداي كريسكاس
 وعالوة على ماتقدم فأن من أهم اسباب اختياري لكتابة هذا البحث: 

 املؤلفني اليهود، ما عدا نتائج حىت ولو مؤقتة حول املدى احلقيقي هلذا التأثري وكذلك طرق انتشاره بنيإىل  الوصول    -1
 بعض احلاالت اخلاصة املتعلقة ابملنطق اليهودي، كمثل تلك املصادر العربية اليت تعود إىل القرن الرابع عشر.

ن اصطالح "أثر" يف حد ذاته جيب ان يقتصر على حاالت يتم فيها استخدام البحاثة اليهود اثباَتت مباشرة ان إ  -2
ية )مثال من املعروف جيدا ان موسى بن ميمون سالمثوقة فيما يتعلق ابملصادر العربية واإلمل تكن صرَية ابلضرورة ومو 

نه ويف حاالت عديدة أكان على علم مباشر بل واستخدم العديد من املصادر الفلسفية العربية، كذلك جيب االعَتاف  
مباشر ولكن من خالل كتاابت   كان البحاثة يف العصور الوسطى على علم بل واستخدموا تلك املصادر ليس بشكل

 . موسى بن ميمون 
 الفلسفة اإلسالمية تعترب االساس لكل الفلسفات والدايانت االخرى.   - 3
ن فحصأ َترخييا هلذا االثر جيب اال يتم بناء على اخلطوط الرئيسة للتاريخ والفلسفة اليهوديني، وإمنا بناء على ا  - 4

الذين قرأ الفالسفة اليهود مؤلفاَتم سواء يف نسخها االصلية أو من سجل منظم لفالسفة إسالميني وعرب متنوعني،  
 . خالل ترمجاَتا العربية يف العصر الوسيط. أو يف بعض احلاالت حىت من خالل الَتمجات الالتينية يف العصور الوسطى

حد املؤلفني قد مت ترمجته إىل العربية يتم االستشهاد به حرفيا النصوص( أل أو  ن يف حاالت عندما يكون النص )أ   - 5
 .صوله العربيةأيف  
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 ثر(املطلب االول: التعريف مبصطلحات البحث )الفلسفة، العقل، األ
 تعريف الفلسفة لغة واصطالحا  -أوال:

 . الفلسفة يف اللغةً   -أ  
الفلسفة يف اللغة: من فلسف الشيء أي فسره تفسرياً، وتفلسف: سلك طريق الفالسفة يف حبوثه وتكلف طريقتهم    

، (12) والفلسفة كلمة يواننية مركبة يف االصل من مقطعني: )فيلو( أي احملبة، و)سوفيا( احلكمة"   .(11) دون أن َيسنها
 .( 13) فيكون معناها" حمبة احلكمة"

ث يف فروع الفلسفة    ، وتَ َفْلَسَف أي تعاطى الفلسفة، وحتكََّم أي أتنَّق (14) والَفْيلسوف: هو )حمب احلكمة( والعاملج الباحج
وتفنَّن يف املسائل العلمية. فالفلسفة هي احلكمة والتفنن يف علم األشياء، ودراسة املبادئ األوىل وتَ ْفسري املعرفة تفسرياً 

مياً تشمل العلوم مجيعاً، لكنها اقتصرت يف هذا العصر على املنطق واألخالق وعلم اِلمال وما . وكانت قد (15) عقلياً 
 . (16) وراء الطبيعة، الفلسفة

 الفلسفة يف االصطالح.  - ب  
 ذكر العلماء عدة تعريفات ملصطلح الفلسفة منها:     
 .(18) ة البشرية لتحصيل السعادة األبدية (بقوله:) هي التشبه ابإلله حبسب الطاق  -رمحه هللا   -(17) عرفها اِلرجاين-1
: )أبَّنا البحث عن علل األشياء ومبادئها األوىل أو هي العلم الذي يبحث يف الوجود من حيث (19) وعرفها أرسطو  - 2

 .(20) هو وجود(
 . (22): ) أبَّنا النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع ((21) وعرفها ابن رشد -3
هي: )استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق ابحلقائق النظرية والعملية   (23) والفلسفة عند ابن سينا  -4

 .(24) على قدر الطاقة اإلنسانية (
 . (26) : ) هي العلم ابملوجودات مبا هي موجودة ((25) وعرفها الفارايب بقوله  -5
 .(28) حبقائقها الكلي ة (  : ) هي علم األشياء (27) والفلسفة عند الكندي    - 6

 اثنياً: تعريف الَعقل لغًة واصطالحاً. 
 . (29) مبعىن احلججر والُنهى(    "مصدر"  اسم  )  :العقل لغةً   -ا
مطرد، يدل ُعْظمه على ُحْبسة يف الشيء أو   : "العني والقاف والالم اصل واحد منقاسُ -رمحه هللا -(30) قال ابن فارس    

ما يقارب احلُْبسة، من ذلك العقل، وهو احلابس عن ذميم القول والفعل، فالعقل: نقيض اِلهل، يقال عقل يعقل عقالً 
ل . وقيل: العاقل الذي َيبس نفسه ويردها. . . . والعق(31) إذا َعَرَف ما كان جَيهُلُه قبْل، أو أنزجر عما كان يفعله"

االمور وأنه أييت مبعىن (32) الثبت يف  واالمساك،  والنهي،  احلبس، واحلجر،  منها:  معاٍن عدة  للعقل  أن  لنا  ويتضح   .
 . "املصدر" من الفعل"عقل"
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 العقل يف االصطالح:   -ب
 أورد العلماء عدة تعريفات اصطالحية للعقل منها: 

يهيأ ِبا لدرك العلوم النظرية، وقيل العقل هو نور يقذف )العقل غريزة    :(33) -رمحه هللا-قال ابن زكراي األنصاري -1
 . (34) يف القلب(

بقوله: )العقل اسم صريح وليس صفة. .. والصحيح أنه جوهر جمرد يدرك الفانيات -رمحه هللا –وعرَّفه اِلرجاين   -2
 . (35) ابلوسائط واحملسوسات ابملشاهدة(

الكفوي   -3 البقاء  أبو  هللا-وقال  هو  (36) - رمحه  )العقل  وكماهلا :  وقبحها،  حسنها  من  االشياء  بصفات  العلم 
   .(38) ، فالعقل مصدر " يدل على معىن جمرد من احلدث فليس له جثة وال يشغل حيزاً من الفراغ( (37) ونقصاَّنا " 

 تعريف األثر يف اللغة واالصطالح. -اثلثا:  
 . (40) أثراً يقال: أث ََّر فيه أتثرياً، ترك فيه  ،  (39) العالمة األثر يف اللغة:    -أ  

 الربيق واللمعان.   - 2العالمة والرسم الباقي.   -1وقيل: األثر يدور يف عدةج معاٍن:  
 .(41) التفضيل والتقدمي -3
ُكلَّ َشْيٍء ، من قول                     ه تعال             ى:) إجانَّ ََنُْن َُنْيجي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآََثَرُهْم َو (42) يت األثر: مبعىن اخلرب وأي   -4  

َناُه يفج إجَماٍم ُمبجنٍي(   ، أي نكتب ما أسلفوا من أعماهلم، ونكتب آَثرهم، وروي عن الرسول قوله: )من سنًَّة (43) أْحَصي ْ
 .  (44) آَثره   نًة حسنًة كتب له ثواِبا، ومن سنَّ سنًة سيئًة كتب عليه عقاِبا(، وسنن النب س
 األثر يف االصطالح.   -ب
: األول: مبعىن النتيجة، وهو احلاصل من الشيء، والثاين: العالمة، والثالث:     عرفه اِلرجاين بقوله:" األثر له ثالثة معانج

 هذا البحث هو النتيجة.   ، والذي يهمنا يف (45) مبعىن اخلرب"
 الفيلسوف موسى بن ميمون )حياته ونشأته، علميته ومؤلفاته(   - املطلب الثاين:

 حياته   -أوال:   
( املشهور يف الغرب ابسم )ميمونيدس ( واشتهر  1135-مارس 20ابو عمران موسى بن ميمون بن عبيد هللا القرطب )  

عند العرب بلقب الرئيس موسى وعند االسرائيليني ب)هارامبام(.كان فيلسوفا يهوداي سفارداي، وكان حفيدا للحاخام 
بح ابن ميمون من اكثر علماء التوراة اجتهادا ونفوذا يف العصور اليهودي )يهوذا هاانانس( الذي مجع املشناه ودوَّنا.واص

 (.46الوسطى ) 
ولد ابن ميمون يف قرطبة ببالد االندلس يف القرن الثاين عشر امليالدي، وهو من عائلة مشال افريقية تعرف بعائلة الباز 

ربية، حيث درس يف جامعة القرويني،مث إىل مدينة فاس املغ  1159وهي عائلة يهودية كبرية ومن هناك انتقلت عائلته سنة
 . 1165انتقلت إىل فلسطني سنة  
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عمل يف مصر نقيبا للطائفة اليهودية،وطبيبا لبالط السلطان صالح الدين االيويب،كان اوحد يف زمانه يف الطب ومتفننا 
وجد معبد لليهود مسي ابمسه يف القاهرة يف العلوم وقد اتقن اللغة اليواننية والسراينية اضافة للغة العربية والعريية وإىل االن ي

 (47) يف منطقة العباسية.
والفلسفة  اليهودية  الداينة  لتعليم  الفسطاط  يهود مصر يف  انشأها  اليت  املدرسة  استاذا يف  اصبح  سبع سنوات  وبعد 

 م(. 1204والرايضيات والطب،وقد تويف ابن ميمون يف القاهرة عام)

 علميته   -اثنيا:

عاش ابن ميمون يف احمليط العريب اإلسالمي، ك فقد أكد الباحثون انه تلقى العلم على يد ثالثة من العلماء املسلمني، 
، وتلقى من ابن رشد بشكل غري مباشر حني (49) ومن أحد تالميذابن الصائغ (.48) حيث تلقى مباشرة من ابن االفلح  

 مؤلفات ابن رشد طيلة ثالثة عشر سنة. على دراسة    - كما يذكر ابن ميمون نفسه  -عكف

حيث كتب ،  (1205-1139ن يكمل شرح املشناه بعد بلوغه الثالثني من العمر)أ قامته يف مصر  إ  ثناءأوقد استطاع  
( 1168مت عمله َنو سنة ) أ هذا التفسري لفظا وتعبريا ابللغة العربية الدارجة يف مصر وجعل كتابته ابحلرف العربي وقد 

 ومساه السراج.

ولتأثر ابن ميمون ابلفكر والثقافة اإلسالمية عده بعض الباحثني املسلمني فيلسوفا إسالميا كالشيخ مصطفى عبد الرزاق 
جيب أن يعترب موسى بن ميمون من الفالسفة املسلمني( وسرد الذي كتب مقدمة لكتاب اسرائيل ولفنسون اذ قال

دلة على ذلك ويرى البعض من املفكرين املسلمني ان ابن ميمون وان مل يكن مسلما آمن ابإلسالم، فهو فيلسوف األ
إسالمي ابملعىن الثقايف واحلضاري فحسب بل هو فيلسوف إسالمي من انحية الشكل واملضمون، ألنه نشأ يف مناخ 

اقشاته لنصوص التوراة إمنا يصدر عن فكر وثقافة فكري إسالمي، ساهم فيه وأضاف اليه،بقدر ما أخذ عنه،وهو يف من
إسالمية وينتقد املتكلمني املسلمني أبسلوب لنَي، ويدافع عن اليهودية بنفس االسلوب اليت جاءت به الفلسفة اإلسالمية 

 (50ومتكلموها.) 

 مؤلفاته:   -اثلثا

يعة اليهودية واملؤلفات الفلسفية مث املؤلفات قسام هي املؤلفات اخلاصة ابلشر أبن ميمون مؤلفات كثرية تقسم إىل ثالثة  ال
 الطبية ومن أبرز تلك املؤلفات:

مقالة يف صناعة املنطق: وهو كتاب مكتوب ابللغة العربية، وقد ترمجه ابن طبون إىل اللغة العربية، وترمجه مباهات   - 1
 تورك إىل اللغة الَتكية. 
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م( يف كتاب امساه) كورَت ۱۹۵۵هذا الكتاب ع ام )" فصوال من  Rocko ekكتاب السراج: وقد نشر "ركوك - 2
{ االسم الثالثة عشر لالميان اليهودي   Holzerم( نشر هولتزر  ۱۹۰۱ترجم إىل عدة لغات. ويف عام )   موسيس و

 ( 51) اليت وضعها موس بن ميمون كمقدمة للباب االول من التلمود وكتبها ابللغة العربية ولك حبروف عيوية.  

أي تثنية التوراة: وهو صنف ابلعربية ويعرف ايضا اب اليد القوية ( ) يدهحزاقا (   Mishne Torahمشته توره  -3
 ميمون عشر سنوات   ابننسبة إىل اسفسار البالغة اربعة عشر سفرا وقد صرف  

يعده البعض اعظم م( يف اعداد هذا املصنف و َيث فيه األحكام، والقوانني، واملعامالت التشريعية و   ۱۱۸.  -۱1۷۰)
ًمدون انتجته القرائح اليهودية بعد تدوين التلمود. وقد اعتمد يف أتليفه هذا املصنف على التلمود البابلي مع االستعانة 
ابلتلمود الفلسطيين كلما دعت احلاجة إىل ذلك. وقد قضي على مجيع العوائد الشعبية اليت كانت مبنزلة الشريعة، وما 

 ة لدى اليهود.هي اال اَنرافات شائع

 رسالة إىل اليمن: وقد كتبها ابلعربية إىل يهود اليمن وترمجها ابن طبون اِل العربية   - 4

 م(. ۱۹۵۲نيويورك عام )   - مقالة عن البعث: وقد كتبها ابللغة العربية وابحلروف العربية، ُنشرت ألول مرة يف  -5

املصادر العربية والعربية هذا الكتاب حيث وضعه   واعتمد   م (1190-1186ني عامي )بداللة احلائرين، وقد كتبه  -6
احلياة، اما العربية استعماهلا حَد   شؤونابللغة العربية لفظا وتعبريا، اما إىل وذلك الن العربية كانت لسان التخاطب يف  

ء جلدته مل ن يقول البناأ االعتبارات الدينية ويقتصر على طبقة علماء اليهود دون غريهم. وهو يف منهجه هذا استطاع 
 . (52) يشأ قوله للقارىء العريب أو للمسلمني والنصاری  

 املطلب الثالث: أثر العلماء املسلمني يف موسى بن ميمون 

تالميذ ايب بكر الصائغ، وأبن   فأخذ من احد   يؤكد الباحثون أبن موسى بن ميمون أخذ من ثالثة عن العلماء املسلمني،
االفلح وأبن رشد. إال انه يف مؤلفاته اليشري إىل أنه أخذ عن ابن رشد، بل كان يَصرح أبنه حصل على مجيع مؤلفات 

)احلس واحملسوس( ويؤكد كثري من الباحثني   هذا الفيلسوف اإلسالمي اِلليل واستطاع االطالع عليها وقراءَتا خالل
 كتب ابن رشد وأخذ منها.   رجوع ابن ميمون إىل

 ابن رشد. -

وابن رشد الفيلسوف املسلم وأثره يف أبن ميمون اليهودي. هذه الشهادة وردت يف أكثر من مرجع، منها كتاب ابن   
رشد والرشدية، للفيلسوف الفرنسي إرنست رينان، يف سياق حديثه عن التأثري القوي لفلسفة ابن رشد على أفكار 
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ن، والفالسفة اليهود عموماً. هناك من قال إن ابن ميمون كان تلميذاً مباشراً البن رشد، مثل وفلسفة موسى بن ميمو 
، لكنهما عاشا يف إطار 1بروكر، وليون اإلفريقي )احلسن بن حممد الوزان(، إال أن أغلب املصادر تؤكد أَّنما مل يتقابال  

(، وعاش أبو عمران، 1198  -1126الثاين عشر ) مكاين وزماين متقارب. عاش أبو الوليد حممد بن رشد يف القرن  
، لكن األخري ترك األندلس بعد دخول املوحدين واستقر يف مصر، إال 1204و   1135موسى بن ميمون، بني عامي  

وهو موضوع  أن أوجه التشابه بني روح الفيلسوفني واجملال الفكري لكل منهما مثرية ألَّنا تصل إىل التطابق أحياانً،
ألستاذ الفلسفة دراسة  ألستاذ  ميمون"،  ابن  "دراسات  ضمن كتاب  وردت  سَتومسا،  سارة  العربية،  الدراسات  ة 

أواًل  العاملني:  التوافق بني  الدراسة إىل جوانب هامة من هذا  اليهودية، آرثر هيمن. تشري  الدراسات  واملتخصص يف 
عضهما، وعن املسيحية السائدة يف أورواب من خارج النطاق املسيحي األورويب، وكالمها من دينني خمتلفني عن ب أَّنما

وقتها، ولكنهما، كما تبحث الكاتبة، يتشاِبان أبَّنما كاان ملتزمني بتقدمي تفسريات جديدة للدين، ويشَتكان كذلك 
 ابلتأثري الذي تركاه على أوراب. 

فقد كان العقل ابلنسبة لذاع صيت ابن رشد كفيلسوف عقالين، جتاوز أثره حدود السياق الثقايف والديين اإلسالمي،  
له طريقاً وحيداً للحكم على األشياء، إذ إن أفكار ابن رشد، أو ما اصطلح عليها ب "الرشدية"، مل تكن ذات أثر كبري 
يف الثقافة العربية اإلسالمية خالل حياته، بينما كان هلا أثٌر ابلٌغ يف الفلسفة اليهودية واملسيحية خالل القرون الوسطى. 

امتازت ابالندماج والتعايش بني خمتلف مكو انَتا؛ فباستثناء   "كان ابن ميمون نتاج جمتمع وحضارة وثقافة  يف املقابل 
املراحل اليت شهدت عدم استقرار وأعمال عنف مرتبطة ابلنزاع على السلطة وتغيري احلك ام وانتفاضات القصور، كانت 

  والسلم".السمة الغالبة هي العمل املشَتك والتعايش يف كنف األمن  

 -الفارايب:  -
تبني إن ابن ميمون إىل جانب مسامهاته يف جمال الدين والفلسفة والتأويل العقالين للتقاليد والطقوس اليهودية، فهو 
طبيب وعامل فلك، تتلمذ على يد كثري من العلماء العرب اضافة إىل ابن رشد ابن ابجة، وكان الفارايب ملهمه الثاين بعد 

  ( 54)قوانني طبيعية، ميكن معرفتها من خالل البحث العلمي والتجريبأرسطو، من جهة إميانه أبن العامل حتكمه  
كان هدف ابن ميمون من األصول الثالثة عشر هو أن َيصل على إمجاع كل الناس عليها على اختالف مراتبهم يف 
التصديق: الربهانيون واِلدليون واخلطابيون. ذلك ألن هذه األصول تتنوع بني األصول الفلسفية الربهانية اخلالصة: وجود 

صول اِلدلية: أنه األحق ابلعبادة، وعلم هللا أبفعال البشر؛ واألصول هللا، ووحدانيته، ونفي اِلسمية عنه، وقجَدمه؛ واأل
اخلطابية الشعرية: علو نبوة موسى، وأايم املسيح، ونفي نسخ التوراة. إن هذه األصول ِبذا الَتتيب وبنوعية كل أصل 

ب إىل أن االجتماع البشري منها هي حتقيق ملشروع الفارايب يف اِلمع بني الفلسفة والدين، إذ قد سبق للفارايب أن ذه 
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ال يستقيم إال ابعتناق اِلمع آلراء صادقة حول طبيعة الوجود وطبيعة املبدأ األول وما يصدر عنه من مباديء ثوان 
 ( 55.(وموجودات، وبتمثيل كل هذه املباديء للجمهور بطريقة خيالية شعرية تسهل عليهم تقبلها واالعتقاد فيه

شرح الذي قدمه ابن ميمون عليها تقف دليالً على أنه كان يتعامل مع الَتاث الفلسفي إن هذه األصول وابلصياغة وال 
اإلسالمي ابلطريقة التوفيقية والتلفيقية، وهي نفس الطريقة اليت ظهرت واضحة يف "داللة احلائرين". فهو جيمع أفكاراً 

ارض رأيناه هو أنه يصل بعدد األصول فارابية مع أفكار رشدية ميكن أن تكون متعارضة مع بعضها البعض. وأكرب تع
اإلميانية إىل ثالثة عشر يف مقابل األصول الثالثة لدى ابن رشد. لكن نظراً لرغبته يف معاملة املعتقدات اخلاصة ابليهودية 

بني إىل أصول إميانية فقد زاد هذا العدد، يف حني أن أصول ابن رشد الثالثة مل تكن سوى نقاط االلتقاء العامة والكلية  
 .الشريعة واحلكمة

هلذا تعاطى الطب كثريا يف صفوف نبالء مصر أايم صالح الدين، حيث ال جيد الوقت الكايف للكتابة والقراءة، ويف 
الوقت نفسه، يتبىن العقالنية يف بعض جتلياَتا، وسارع إىل شجب اخلرافة والتفكري الغيب، معتربا أن فهم العامل جيب أن 

 ( 56.(بيعي يرتكز على العامل الط

يبقى أن جهد ابن ميمون الفلسفي والديين والعلمي َيتاج إىل اهتمام الباحثني الستشراف عالقته اببن رشد وسبينوزا 
والفارايب وأرسطو. ففي الوقت الذي انل فيه هؤالء ما استحقوه من عناية، يبقى فيلسوفنا العقالين مهمشا، على الرغم 

 .تقوم ِبا بعض املؤسسات األكادميية يف هذا املضمارمن احملاوالت املتواضعة اليت  
 اخلامتة:

رحلة ابن ميمون وَتثره ابلعلوم العربية واإلسالمية، الفلسفية والفقهية والطبية ورحلته بني الغرب والشرق الزال البحث   
سالمية على اليهود رغم عنها غري مكتمل اذ مل نرى من الباحثني العرب اال قليل ممن هم حبثوا يف أتثري احلضارة اإل

ثني لذا جيب البحث والتقصي عن أثر ابن رشد يف ابن ميمون كقول: بعض الباح  أعَتاف اليهود والغرب أبثرها عليهم،
يف كتابه »إخبار العلماء أبخبار احلكماء«، فقال إن »ابن ميمون اعتنق   وكتب عنه القفطي  انه قرأ كتب ابن رشد كلها 

اإلسالم عالنية، وإنه عاش مثل املسلمني؛ فكان يرتل القرآن الكرمي ويقيم الصلوات اإلسالمية، حىت استتبت له األمور. 
هذا اخلرب مشكوك يف صحته،   مث ترك األندلس مع عائلته، مرحتاًل إىل مصر اليت كشف فيها هويته اليهودية«. غري أن

ألن فَتة استقراره بفاس، ال تتجاوز مخس سنوات، وكتب فيها »رسالة عمن يُكرهون على تغيري عقيدَتم«، ردا على 
احلاخامات بشأن أن الشهادة أفضل من تغيري العقيدة، إىل جانب رسالته الشهرية إىل يهود اليمن املضطهدين، الذين 

كان شائعا، آنذاك، نداء اليهود مبسايرة واقع اإلكراه الديين، عن طريق التمسك سرًا ابلعقيدة،   رفضوا تغيري دينهم. ومما
إذ ترك أحكاما شرعية وقرارات وفتاوى غري هينة، ال يزال أثرها .  واالستمرار يف الصلوات، والتمسك ابألوامر والنواهي

أظهرته من قدرته على تنظيم الشأن األخالقي والسياسي    جليا يف التقاليد اليهودية ويف تراثهم املكتوب والشفوي، ملا
ملعضلة االضطهاد الديين والعرقي. فرسائله يف قضااي اإلكراه واإللزام على التعايش مع أداين خمتلفة، تصدح بنربة عقلية 
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علي من شأن ال لبس فيها، وما حتمله من قيم إنسانية كونية، ال تنتصر للتعصب أو اإلقصاء، بل تنادي ابلتسامح وت
وهذا ماملسه ابن ميمون يف ظل تعايشه مع العرب املسلمني واحتكاكه بفئات الشعوب من الفقراء إىل ،   العيش املشَتك
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ABSTRACT 

 In light of cultural, political, and economic changes and all the conflicts, crises and 

transformations existed in our contemporary world, the family entity is directly affected and 

exposed to many problems both positive and negative ones. And from here, the problem of this 

research emerges, where it necessitated an urgent need for the Muslim family and the Muslim 

community in general to know the ideal model for a family in the Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet including solutions and treatments devised by Islamic legislation for the entity of the 

Muslim family and its changes throughout the ages. The importance of this research comes from 

the need of the Muslim community for new visions that contribute to the stability of the family 

and the care of its interests, and appropriate social and psychological models for the upbringing of 

the generations. Moreover, due to the absence of a clear and flexible Qur'anic model in the family’s 

field from the educational, media, and social reform centers curricula, the misunderstanding that 

was followed by misbehavior within the family’s framework, and the impact of the variables that 

led to the neglecting of the rights and duties among family members, it was necessary to write 

about the topic of the family in the Qur’an and the Sunnah from more than one angle. I chose the 

descriptive approach to highlight the verses and hadiths that established the rules of a happy and 

stable life for the Muslim family and showing the impact of the changes in contemporary reality 

on them. The results showed the need for the Muslim community today to the social solutions and 

a great need to understanding the family model in Islam in addition to what scholars and specialists 

have offered regarding solutions and treatments for contemporary problems. 

 Keywords: psychological model, social model, family, variables. 

 البحث   ملخص

  على   تر  أث     وحتوالت  وأزمات  صراعات  من  املعاصر  عاملنا  يف جيري  ما  وكل    واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  املتغريات  ظل  يف
  حيث  ،البحث  مشكلة   تربز  هنا  ومن  , سليب  ومنها  إجيايب  منها   كثرية  إلشكاليات  وعر ضها  ،مباشر  بشكل  األسرة  كيان 

 النبوية،   والسنة  القرآن   يف   لألسرة  األمثل  النموذج  ملعرفة  عام  بشكل   املسلم  واجملتمع   املسلمة  لألسرة  ملحة  حاجة  ذلك   أوجب
  هذا    أمهية  أتيت  كما  ،العصور  عرب  ومتغرياهتا  املسلمة  األسرة  لكيان   اإلسالمي  التشريع   استنبطها  اليت  واملعاجلات   واحللول
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  والنفسية   االجتماعية  واملعايري   ،مصاحلها  ورعاية  األسرة  استقرار  يف  تسهم  جديدة  لرؤى  املسلم  اجملتمع  حاجة  من   البحث
إلعالم ومراكز كما أن غياب النموذج القرآين الواضح واملرن يف جمال األسرة عن مناهج الدراسة وا،  النْشء  لرتبية  املناسبة

اإلفراط أو تغريات ايل أدى اىل  وأثر امل،  ع ه سوء التصرف داخل إطار األسرة، وسوء الف هم الذي ت ب  اإلصالح االجتماعي
القرآن والسنة من ، من هنا كان البد من الكتابة يف موضوع األسرة يف  قوق والواجبات بني أفراد األسرةالتفريط يف احل
أسست لألسرة املسلمة   حاديث اليت ايت واألعلى ال   تسليط الضوء  يف   املنهج الوصفي   ذ الباحث ختاو   , أكثر من زاوية

م اليوم اىل قد أظهرت النتائج حاجة اجملتمع املسل، و عليها  ابلواقع املعاصر   وإظهار أثر املتغريات ،  قواعد احلياة السعيدة
حلول   الدارسون واملختصون من  ه قدم  ىل ماإ   ةضافابإل  سالماإل  ىل فهم منوذج األسرة يف إ جتماعية وحاجة شديدة  ا  حلول

 . ل املعاصرةومعاجلات للمشاك
 .النموذج النفسي، النموذج االجتماعي، األسرة، املتغرياتلمات املفتاحية:  الك

 

 قدمة امل
  يستكمل   ادة عب الزواج  وجعل   ، األوىل  واخللّية  األوىل   اللبنة  وهي   ، اجملتمع   أساس   أهنا على   لألسرة  الكري   القرآن  نظر

ك مْ   م نْ   ل ك مْ   ج ع ل    و اّلل   )  :تعاىل  هللا  قال  وأوالد،  أحفاد  من  الزواج  هذا  ثمرهي  وما  ،دينه  نصف  هبا   اإلنسان    و ج ع ل    أ ْزو اجا    أ نف س 
ك مْ   م نْ   ل ك مْ    هذا   خلق  الذي  إن    .(1) ي ْكف ر ون (  ه مْ   اّلل     و ب ن ْعم ت    ي  ْؤم ن ون    ب اط ل  أ ف ب الْ   الط يّ ب ات    م نْ   و ر ز ق ك مْ   و ح ف د ة    ب ن ني    أ ْزو اج 

  ز ْوج نْي    خ ل ْقنا  ش ْيء    ك لّ    )و م نْ   تعاىل:  قال   الوجود،  هذا  يف  خلقه  شيء  كل  شأن   شأنه  )الزوجي ة(،  فطرته:  من  جعل  اإلنسان 
  ر ب ك م    ات  ق وا  الن اس    أ ي ُّه ا  )اي  تعاىل:  قال  الواحدة  للنفس  شطرين  اإلنسان   يف  الزوجني  جيعل  أن   شاء  مث  .(1) ت ذ ك ر ون (  ل ع ل ك مْ 
د ة ،   ن  ْفس    م نْ  خ ل ق ك مْ  ال ذ ي   أن  أراد،  فيما   - ذلك  بعد  -   الواحدة   النفس  شطري   ابلتقاء  وأراد   .(2) ز ْوج ها(  م ْنها و خ ل ق    واح 
  للنسل   مزرعة   مث  وصيانة،  وحفظ ا  سرتا    مث  للجسد،  وراحة   للروح،  وطمأنينة  للعصب،   وهدوء    للنفس،   كن ا س  اللقاء  هذا   يكون

  آايت ه    )و م نْ   تعاىل:  هللا  قال  املصون،   املستور   املطمئن  اهلادئ  الساكن   احملضن   رعاية  يف  املستمر  ترقّ يها  مع  للحياة،  وامتداد ا
ك مْ   م نْ   ل ك مْ   خ ل ق    أ نْ    ل باس    و أ نْ ت مْ   ل ك مْ   ل باس    )ه ن    تعاىل:  وقال  ،(3) و ر مْح ة (  م و د ة    ب  ي ْن ك مْ   و ج ع ل    إ ل ْيها  ل ت ْسك ن وا  ْزواجا  أ    أ نْ ف س 

ت مْ   أ ّن    ح ْرث ك مْ   ف ْأت وا  ل ك مْ   ح ْرث    )ن ساؤ ك مْ   تعاىل:  وقال  (4)هل  ن ( ئ ْ ك مْ   و ق دّ م وا  ، ش    أ ي ُّه ا  )اي  تعاىل:  وقال   (5)اّلل  (  او ات  ق و   ،  أل  نْ ف س 
  أ حلْ ْقنا   ِب  ميان    ذ رّ ي  ت  ه مْ   و ات  ب  ع ت ْه مْ   آم ن وا  )و ال ذ ين    تعاىل:  وقال  (6) و احلْ جار ة (,  الن اس    و ق ود ه ا  انرا    و أ ْهل يك مْ   أ نْ ف س ك مْ   ق وا  آم ن وا  ال ذ ين  

  تكرميه  ومن   اّلّل،   من   موقفهما   يف   الواحدة   النفس   شطري  تساوي   ومن   (7) ش ْيء (  م نْ   ع م ل ه مْ   م نْ   ناه مْ أ ل تْ   و ما   ذ رّ ي  ت  ه مْ   هب  مْ 
  ويف   واإلرث،  التملك  حقوق   ويف   اّلّل،   عند   والثواب  األجر   حقوق   يف   املساواة  وتلك  للمرأة،   التكري  ذلك  كان  لإلنسان،
 املدنية. الشخصية استقالل

  توفري   يف  أوال    املؤسسة  هذه  تبعة  ضخامة  ومن  األسرة،  مؤسسة  إنشاء  الواحدة،  النفس   شطري  التقاء  أمهية  ومن
  تلك   كانت  والرتقي،  االمتداد  بعوامل   اإلنساين  اجملتمع  إمداد يف واثني ا  بشطريها،  للنفس   والصون  والسرت  والطمأنينة  السكن
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  الزواج  هللا   جعل   وقد   .(8) األسرة  مؤسسة   املؤسسة،  ذه ه   شؤون  من   جزئية  كل   تتناول   اليت  احملكمة  الدقيقة  القرآنية  التنظيمات
ت ه    )و م نْ   تعاىل:   قال  وتدبر،   تفكر   ملن   وفضله   وحكمته  عظمته  على   وعالمات   آايته،   من ك مْ   مّ نْ   ل ك م  خ ل ق    أ نْ   آاي    أ نف س 

ت   ذ ل ك   يف    إ ن   و ر مْح ة   م و د ة   ب  ي ْن ك م و ج ع ل    إ ل ي ْه ا لّ ت ْسك ن وا أ ْزو اج ا  .(9) ف ك ر ون ( ي  ت    لّ ق ْوم   لاي 

  خطاهم   وتدفع   اجلنسني،  بني   الصلة  تلك  ومشاعرهم  أعصاهبم   وتشغل   الخر،  اجلنس  جتاه   مشاعرهم  يعرفون   والناس
  هلم   خلقت   اليت   اّللّ   يد  يتذكرون   قلما   ولكنهم  واملرأة   الرجل   بني   واالجتاهات   األمناط   املختلفة   املشاعر  تلك  نشاطهم   وحترك

  وراحة   والعصب،  للنفس   سكنا  الصلة  تلك  يف   وجعلت  واملشاعر،  العواطف   هذه   نفوسهم  وأودعت  أزواجا ،  أنفسهم  من
 السواء. على واملرأة  للرجل   واطمئناان والضمائر، لألرواح  وأ نسا واملعاش،  للحياة واستقرارا والقلب، للجسم

  وأغوار  القلب،  أعماق  من  الصورة   ط يلتق  كأمنا  بديعا ،  تصوير ا  العالقة  هذه  يصّور  الرفيق  اللطيف  القرآين  والتعبري
ايت    ذل ك    يف    »إ ن    و ر مْح ة «،  م و د ة    ب  ي ْن ك مْ   »و ج ع ل    إ ل ْيها«،  »ل ت ْسك ن وا  تعاىل:  قال  احلس   اإلنسان  فيدرك  ي  ت  ف ك ر ون «،  ل ق ْوم    ل 

  واجلسدية  والعقلية  النفسية  الفطرية   حلاجته  ملبيا   لآلخر،  موافقا  جيعله  حنو  على  اجلنسني  من   كل   خلق   يف   اخلالق  حكمة
  تركيبهما   ألن   والرمحة؛  واملودة  واالكتفاء،  السكن  اجتماعهما  يف  وجيدان   واالستقرار،  والطمأنينة  الراحة  عنده  جيد   حبيث

  حياة  إلنشاء   النهاية؛   يف   وامتزاجهما   وائتالفهما  الخر،   يف   منهما   كل  رغائب  تلبية  فيه  ملحوظ  والعضوي  والعصيب   النفسي
 . (10) جديد  جيل  يف  تتمثل ديدةج

 املبحث األول: تعريف املصطلحات 

 املطلب األول: النموذج النفسي لغة واصطالحا  

اذ ج ، من  وذ جات :واجلمع هو اسم مفرد    من  وذ ج:: معىن  النموذج لغة  مثال  الشيء، أمنوذج، مثال   والن م وذ ج :  ومن 
عليه   ي عمل  مثال  أو  به،  النموذ ج  الّشيء،ي قتدى  عرض ويطلق  وع يّ نة  فستان،  مثل  م صّغر  صناعّية  عينة    على 

لع على   مناذج التاجر   غر، شيء صغري من  يعين منوذج  :مصغ ر ومنوذج  الزابئن،من السّ  من شيء يف حجم متناهي الصّ 
 ي  ْعترب متثيال  أو تطبيق ا لصورة  أو نوع  تقليدّي.   مقولب: ما نوعه، ومنوذج

 .(12)لتشكيله خالقة مبدعة قدرة إىل حيتاج له وتبسيط  للواقع  متثيل والنموذج اصطالحا : النموذج

  مات،   أي   نفسه:   خرجت النفسي، نسبة إىل النفس وتعين الروح، ويقال: إّن فالان  جاد بنفسه، أو    :لغة  النفسي
  ذو  أي   نفس:   ذو   وفالن   عني،  أي   نفس:   أصابته  فالن  ويقال:  وأنفس،   نفوس   ومجعها:   نفسه،  أو  بنفسه  هو   جاء   ويقال: 

  ومرادي،   قصدي   )نفسي(:  تعين  كما  يستقر،و   يثبت  أيهما  على   يعلم  وال   رأاين   له   أي  نفسه:  يؤامر  وفالن  وخلق،   ج ل د 
  وعادة    إليه،  املشار   الشيء  أو  الشخص   النفس:  كلمة   وتعين   وكذا(،  كذا   أفعل   أن  نفسي   )يف  الشخص:   قول   عند   وخاّصة  

كّوانت  هي  والنفس الشخصية، ومبصلحته الشخص،  وبطبيعة  نفسه، ابلفرد  تتعّلق  ما
 
 . (13) البشري للجسم الطبيعية امل
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 .( 14)الباطن  والعقل  الواعي العقل  وبني  والاّلشعور الشعور  بني جيمع  ما   هو الحا :اصط  النفسي

 املطلب الثاين: النموذج االجتماعي لغة واصطالحا  

 معّينني. وزمان  مكان   يف أفراد التقاء  :واجتماع ا ْجت م ع ،  مصدر  وهو ا جتماع، إىل   نسبة هو لغة:  االجتماعي 

  لعلم   ابلنسبة  أما   ون ظ م ها،  وقوانين ها  وطبيعت ها  ومن  ّوها  اإلنسانّية  اجلماعات  نشوء  يف  يبحث   علم    االجتماع:  وعلم 

ياسّي:   الجتماع ا   عليه،  وأتثريها  والثقافة   االجتماعيّ   ابلبناء   أتثّرها   حيث   من  السياسّية  الظواهر  يدرس   الذي  العلم  هو  السِّّ
   السياسّية. املؤس سات  يدرس  كما 

  حتت   وقواه نفس ه  اإلنسان   يضع ومبقتضاها االجتماعّية، احلياة يف  األساسّية  االتفاقات مجلة  االجتماعّي: والَعْقد
 . (15)اجملتمع إرادة

 .(16)اجملتمع أفراد بني والتعامالت  العالقات تنظم اليت  القواعد هي :اصطالحا   االجتماعي  النموذج

 املطلب الثالث: األسرة لغة واصطالحا  

  ألنه بذلك  ُس ّوا  القوة،  وهو  األسر،  من   مأخوذ  األدنون،  ورهطه   عشريته  اإلنسان  أسرة اللغوي:  املعىن   لغة:  األسرة
 . (17)أبيه ق ب ل من  الرجل أقارب األسرة:  وقيل بيته، وأهل  الرجل عشرية واألسرة:  هبم، ي تقوى

  مث  وامرأة،  رجل  بني  وجيةز   برابطة  تنشأ  واليت   اجملتمع،  نواة  املعتربة  اجلماعة  هي  :الشرعي  االصطالح   يف   األسرة 
  وابلقرابة   وأخوات،  أخوة  من  وابحلواشي  وجدات،  أجداد  من  الزوجني  أبصول  وثيقة   صلة  ذات   وتظل  األوالد،   عنها  يتفرع
 . (18)وأوالدهم واخلاالت واألخوال والعمات، واألعمام   البنات(، )أوالد  واألسباط األوالد(، )أوالد  األحفاد من القريبة

 
 لغة واصطالحا    ملتغرّيات ا  الرابع  املطلب

:  تغري  ،   من   فاعل   اسم  متغرّيات: واجلمع:  مفرد  هو  م ت  غ ريّ    لغة:   املتغريات  ت  غ ريّ 
  واالختالف   الت نويع   إىل   مييل  الذي وامل

(  مزاج  /  جهد  /  )تيار  ت  غ ريّ    م ت  غ ريّ 
  االحتمالّية،  يقبل  بشكل  م و ز عة  قيمته  تكون  م ت  غ ريّ   واإلحصاء(  )اجلرب  العشوائّي: وامل

 ت  غ ريّ  
  ورأس  به،  احمليطة  األشياء  حرارة  بتغرّي   تتغرّي   جسديّة  حرارة  درجة  ذي  حي   بكائن  متعلق  األحياء()  احلراري: وامل

: مال   تتغري   أن  ميكن اليت الظ واهر  ات:املتغريّ  معان  ومن  . (19)العاملة القوى أجور لدفع   املخص ص  املال  رأس من  جزء م ت  غ ريّ 
،  آر ائ ه : يف   وم ت  غ ريّ    خمتلفة، وقيم معان  تتحم ل أو  م ت  غ ريّ  .  ج و    ح ال    ع ل ى ي  ثْ ب ت    ال    م نْ   م ت  ق لّ ب 
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ا  وهي   والسلوك،  الفكر  على  واملؤثرة  اجلديدة  املدخالت  هي   :اصطالحا    املتغريات   عرب  الثقايف   االنفتاح   حتديد 
 والبطالة.  واهلجرة والنزوح  والفقر واحلروب االتصال  ووسائل   االجتماعي والتواصل اإلعالم وسائل

 ( املودة والرمحةأساس العالقة بني الزوجني اليت أشبعت اجلانب النفسي )الثاين:  املبحث  

ت ه    )و م نْ   تعاىل:  هللا  يقول نْ   ل ك م  خ ل ق   أ نْ  آاي  ك مْ   مّ    ذ ل ك    يف    إ ن    و ر مْح ة    م و د ة    ب  ي ْن ك م  و ج ع ل    إ ل ي ْه ا  لّ ت ْسك ن وا  و اج اأ زْ  أ نف س 
ت     احملبة، املودة: السُّدي:  وقال  , بعض على  بعضهم  قلوهبم  عطف  والرمحة:  املودة  : املفسرون  قال . (20)ي  ت  ف ك ر ون ( لّ ق ْوم   لاي 

  أشار   وقد  ،(21)بسوء  يصيبها  أن   إايها   رمحته  والرمحة:  امرأته،  الرجل  حب   املودة:  قال:  عباس  ابن  وعن  الشفقة،  والرمحة:
  الزوجني  بني  ما  مثل  الغالب   يف أحد  بني  جتد فال  والرمحة،   للمودة  اجلالبة   األسباب  الزواج  على  رتب  هللا  أن السعدي  العالمة 

 قرابته   يهجر    الناس   م ن  كثريا    أن    حىت  بينهما،  ر محة    غري  من  الخر    من  أحد مها  إىل  أحبُّ   شيء    م ن   فما  ,والرمحة  املودة   من
جر    من  النّ ساء    م ن  وكذلك   زوجته ،  بسبب  وموطنه ها.   بسبب  وموطنها  قرابتها  هت    عجيب   سر    هي  والرمحة  املودة  وهذه  زوج 

  تقم  ول  الزواج  يستمر ل   فرمبا لوالها   واليت والرمحة ، املود ة   هبذه   الز وجني  على  هللا  أنعم  حيث  للزوجني،  الرابين  اخللق  أسرار  من
   واجملتمع. األسرة وتتأسس واخلليقة، األرض  ويعمران  يعيشان  واملودة  فبالرمحة واجملتمع،  لألسرة قيامة

  قال  العالقة:  نظم  ووضع   األدوار  تقسيم  يف  تماعاالج  الرابط  على  حيافظ  الذي  ابملعروف(  )العشرة  أساس  وكذلك
ْلم ْعر وف    ع ل ْيه ن    ال ذ ي  م ْثل    و هل  ن  )  تعاىل:  ر وه ن  )   تعاىل:  وقال   .( 22)(ح ك يم    ع ز يز    و اّلل     د ر ج ة    ع ل ْيه ن    و ل لرّ ج ال    اب    و ع اش 

ْلم ْعر وف   ن  ه مْ   ت  ر اض ْوا  إ ذ ا)  تعاىل:  وقال  ،(11) ( اب  ْلم ْعر وف    ب  ي ْ   أن   ينبغي  يتال  األساسية  القاعدة  قررت  الايت  هذه   .( 23)( اب 
  منهما   كل    على  فينبغي  واجبات،  وعليه  حقوق،  منهما  فلكلّ    ابملعروف،  العشرة  وهي  الزوجني  بني  العالقات  منها  تنطلق

 فهي  النساء   على   للرجال   يتال  الدرجة   أم ا   حدوده.   امتجاوز    حقوقه   على   زايدة   يطلب   وال   فيها،  يفرّ ط   فال   واجباته  يؤدّ ي   أن
  الدرجة   وهذه  وحقوقها،   حقوقه  بني  متييز  درجة   وليست   املالية،  املسؤولية  وحتمُّل   األسرة،   شؤون  على   والقوامة  اإلشراف   درجة
ر وه ن  )   قائال :  الرجل  ر  أم    حيث  سبحانه  أمانته  وي ْست  ْود ع    هللا  أبمر  ُي  اط ب  ألن   الزوج  أه لت  ال يت  هي ْلم ْعر وف    و ع اش    ، (24)(اب 

  وهو  املنكر  ونقيض ه    ونفعه،   ح ْسن ه    ع ر ف    ما  كلُّ   ولكنه  معينة  أفعال  أو  أبقوال  حمدد  ليس  التعامل  يف   عامة   قاعدة  واملعروف 
   وضرره.   إمثه است  ْنك ر   ما  كلّ 

ر وه ن  )  كثري:   ابن  قال ْلم ْعر وف    و ع اش    كما   قدرتكم،  حبسب  وهيئاتكم  أفعالكم  وح ّسن وا  هلن،  أقوالكم  طيّ ب وا  أي:  (اب 
(   ع ل ْيه ن    ال ذ ي  م ْثل    )و هل  ن    السعدي:  وقال   . (25)مثله  هبا   أنت  فافعل   منها،  ذلك  حتب  ْلم ْعر وف    بعولتهن   على  وللنساء   أي:   اب 
  إىل  يرجع  الزوجني   بني  احلقوق   ومرجع  واملستحبة،  الالزمة   احلقوق   من   ألزواجهن  عليهن  الذي   مثل   وازم والل  احلقوق  من

  واألمكنة،  األزمنة  ابختالف  ذلك   وُيتلف  ملثله،  لهامث  من  الزمان  وذلك  البلد   ذلك  يف  اجلارية  العادة   وهو:  املعروف،
  املعروف،   إىل   كله  يرجع   ،واملسكن  واملعاشرة،   والكسوة،  النفقة  أن  على  دليل  هذا  ويف  والعوائد،  واألشخاص   واألحوال،

  الّنيب   كان  فقد  ، وعظيمه  فكثرية  الكري  للقرآن   ولاأل   التفسري  هي  اليت  النيب  تعامل   جذ منا  ما أ .(26)املطلق   العقد   موجب  فهذا



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 21 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

  السراج   وهو  العظيم،   اخللق   صاحب   فهو  وصفاته،   أخالقه،  يف   حسنة   وأسوة   للمسلمني   قدوة  والّسالم   الّصالة   عليه  حمّمد 
  والبعيد،   القريب   مع  تعامله   يف  والنماذج  األمثلة  أروع   وضرب  وتقّدمها،   ورقيها،   رفعتها،   دروب  للبشرية  أضاء   الذي  املنري

   مشفقة.  رحيمة ونفس  ، مرؤو  بقلب  يعاملهم  كان حينما  ريتهوعش  ألهله  الناس خري وكان والعدو، والصديق

 مع أهل بيته مواقف من تعامل النيب   :املبحث الثالث

  ملعرفة   وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد   نبينا  وسرية   املطهرة  النبوية  السنة  إىل   الرجوع   إىل   ماسة  حباجة  اإلسالمية   اجملتمعات
  اإلنسان   هتدي   نورانية  توجيهات  هي   كما   النبوية  فاألحاديث   الواقع،   يف   تطبيقه   وكيفية  األسري  البناء  إقامة   يف   النبوي  املنهج

  هللا  صلى   النيب   حياة   حتكي   كرمية  نبوية  وسرية   وممارسات   وقائع  من   حتكيه  مبا   احلياة   يف   عملي   أمنوذج   كذلك   ففيها  حياته،   يف
 والنبوي. القرآين  اهلدي  تطبيق يف  األمثل اجليل  هم كانوا  الذين الكرام أصحابه وحياة  األسرية وسلم عليه

   أييت:  مبا بيته أهل مع  والّسالم الّصالة  عليه الّنيب تتعامال تمتّيز  النبوية السرية على  الباحث اطالع  خالل من

  إذا  كان   حيث- عنها هللا رضي  - فاطمة الّسيدة بينهم ومن أوالده  حيبّ   والّسالم الّصالة عليه  كان  حيث ،أبنائه حمبة .1
   عليها.  قدم إذا معه كذلك  تفعل  وهي  جملسه،  يف  أجلسها مثّ  وقّبلها  بيدها وأمسك جملسه  من  قام  عليه  دخلت

  البيت،  مهنة   يف   زوجاته   يساعد  أن  عن   الكاملة   لته رجو   من   ابلّرغم   والّسالم   الّصالة   عليه   الّنيب  يتكرّب   ل   ، زوجاته  مساعدة  .2
  يف   يكون    كان   قالت:  بيت ه؟  يف  يصنع    وسلم  عليه  هللا  صلى  النيبُّ   كان   ما  عائشة    )سألت    الشريف:  احلديث  يف  جاء  فقد 
  هللا   رسول  يعمله  كان   ما  فّصلت    آخر   حديث  ويف  (،الصالة    إىل   خرج    الصالة    حضرت    فإذا  ،أهل ه  خدمة    تعين  ،أهل ه  مهنة  

   أبهله. ورمحته والّسالم الّصالة عليه أخالقه  كمال على يدلّ  وهذا نعله، وُيصف  ثوبه، ُييط  كان أنّه  تقول حيث

  حينما  سلمة   أم   زوجته  مشورة  إىل  والسالم   الصالة   عليه   النيب  استمع   احلديبّية  صلح  فيف  ،بيته  أهل  ملشورة   االستماع   .3
  يومئذ    والغمّ   اهلمّ   أصاهبم  حني  مثله  فيفعلون   املسلمون   يراه  حىت  إحرامه  من  ويتحلل  هديه،  ويذبح  رأسه  حيلق  أن   عليه  أشارت

   عنه. املشركون صّدهم  الذي  احلرام البيت  دخول يف  رغبتهم بسبب  إحرامهم من التحّلل يف  يرتددون  جعلهم امم

  والّسالم  الّصالة   عليه  للّنيب   أهدت  - عنها   هللا  رضي -  املؤمنني  أمّ   جحش   بنت   زينب  أنّ   يرو   ، ألزواجه  العذر   التماس   .5
  نصفني  فتكّسر  الطّبق  بيدها  ضربت   ذلك  عائشة  رأت  حينما  -عنها  هللا  رضي-  عائشة  الّسيدة  بيت  يف  وهو  طعام  من  طبقا  

   .(27)كم(مّ أ    )غارت:قائال   ميتبسّ  أن على ّسالموال الّصالة  عليه الّنيب يزد فلم غرفتها، يف  الطّعام  وتناثر

  عليه  الّنيب   كان  فقد  حياهتّن،  حلظات   أحلى   زوجاته  مشاركة   النيب   عادة   من  كان   ،عليهن  السرور  وإدخال   أزواجه  ممازحة  .6
  وهم   احلبشة  مبشاهدة   عائشة  للّسيدة   يسمح  كان   حينما  وجوههنّ   يف   البسمة   يزرع  كان  كما   أزواجه،  ميازح  والّسالم   الّصالة
  البيت   يف  كان   الذي  واملزاح  الفكاهة   تتجلى  وهنا  ، معها  ويتنافس  عائشة  ابقيس  كان   كما   املسجد،  يف  ابحلراب  يرقصون 
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  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  الزوج  يالقيه  ما   بعض   ويهون  حيقق  _  عنهن  هللا  رضي   _  املوؤمنني  أمهات  تضفيه  وكانت  النبوي،
 . (28)نفسه  إىل السرور  ويدخل به  أينس ما منها  جيد   أن   ويف  الفعلي  الزوجة دور هو وهذا الرسالة،  وهمّ  أعباء  من  وسلم

  وحيتضنهم  حفيديه   واحلسني احلسن  برؤية   يسعد  كان  فقد  ،الّصغار   مع رحيما    الّنيب   كان  ،بيته  أهل  من  ابألطفال   الرمحة   .7
 واحلسني    احلسن ،  أقبل    إذ  ُيطب    املنرب     على   اّلل     رسول    )بينا  احلديث:  يف  ورد  فقد   املنرب،  على  خطبته  يلقي   وهو  حىّت   ويقّبلهم
،   ميشيان    أمحران    قميصان    عليه ما ْين  "ص د ق  اّلل     فقال:   ومحل هما،   فنزل    ويعث ران  د ك ْم ف ت ْن ة { ر أ ْيت  ه ذ  : }إ من  ا أ ْمو ال ك ْم و أ ْوال 

ْلت  ه م ا" ْ ح ىت  ن  ز ْلت  ف ح م  ي ان  و ي  ْعث  ر ان  يف  ق م يص ْيه م ا ف  ل ْم أ ْصرب   .  (29) مي ْش 

  يزيد  بن  األسود  فعن  بيته،  يف  ومساعدته  وتواضعه  زوجاته،  مع   بيته  يف  تعامله   وحسن  وسلم  عليه  هللا  صلى  رمحته  أما  .8
ك ان  ي ك ون  يف  م ْهن ة  أ ْهل ه ، " قالت:   البيت؟  يف  يصنع  وسلم عليه هللا  صلى   النيب   كان ما  عنها  هللا   رضي   عائشة   سألت   قال:

 . (30)" ف إ ذ ا ُس  ع  األ ذ ان  خ ر ج  

 أثر املتغريات املعاصرة على األسرة  :املبحث الرابع

  وحتوالت،   وأزمات   صراعات   من   املعاصر  عاملنا   يف  يمقابل  %10االبتدائيةوالسياسية  الثقافية  املتغريات  ظل   يف
  الطالق   أو  املباشر  الطالق  بشكل  إما   األسرة  بتفرق   كثرية  إلشكاليات   وعر ضها  مباشر  بشكل  األسرة  كيان   على  أث  رت
  الغري  الطالق   عن  األحباث   بعض  ذكرت  وكما  ,واحلادة  املتواصل  األسرية  اخلالفات  بشكل  يكون   الذي  مباشر  الغري

  مسميات  حيمل  الذي   أو   املباشر  غري   الطالق   وهي  ابلتزايد  وأخذت  وخطرية   مهمة   حالة   األزواج  بني   انتشرت  أنه  ، (31)مباشر
  كوهنما   رغم  دائما  خصومة  يف  ومها   الزوجني  بني  وسكون   ورمحة  مودة  توجد  ال  انه  ومعناه  النفسي،  أو  الصامت  منها  أخرى 

  مستمرة   صراع  حالة   يف   يبقيان  ولكن  واألهداف  واألمزجة   واألفكار  الرؤى  يف  تنافر  حيصل  وابلتايل   واحد،   بيت   يف  يعيشان 
  االجتماعية   الضوابط  وبعض  األوالد   مستقبل   منها   أسباب,  لعدة   وذلك   الرُسي،   أو   املباشر  الطالق  إىل  يصالن  ال   ولكن 

  حيث  أهلها  وعجز   للزوجة  املادي   العوز   وكذلك  واملطلقة،   املطلق   واقع   من  خلشيةوا  هلما   والعائلة  اجملتمع  نظرة  من  كاخلوف
  دويب  السبب   هذا  كان  وإن  حىت   مستمر،  صراع  حالة   يف   وتكون  معه   البقاء   إىل   فتضطر  أطفاهلا  مع  حتملها  يستطيعون   ال

  القدرة   عدم   حيث   من   للرجل   ابلنسبة  وكذلك   مرأة،ا  ألي   االنفصال  قرار  على   يؤثر  كنه ل  نظرهم،  يف   قيمة  ذي   غري  للبعض 
  ابحلياة   يتعلق  فيما   كاملة   شبة  بصورة  اخليوط  منقطعة   بينهما  العالقة  وتكون   زوجته   مع   للبقاء  فيضطر  آخر   بيت  فتح   على

  أو   بشكل  ينعكس   مما   األطفال   غالبا   ضحيته   يكون  الطالق  من  النوع   هذا  وأن  األسباب،  من   الكثري   وغريها   هبما   اخلاصة
 .والرتبوية النفسية الناحيتني من عليهم آبخر

  كالتايل:  احلديثة   اإلحصاءات  حسب   الطالق   معدالت  العربية  الدول   ض بع  يف   فنجد  الرُسي   الطالق   حالة   يف  أما 
  أن  والطالق، الزواج  وملفات  الشخصية  األحوال قضااي حول  ،العريب املغرب  بالد  يف الشرعية احملاكم معطيات من  ي ستدل
  حاالت  أما  طالق،  حالة   3,541  الشرعية   احملاكم  سجلت   إذ   مقلقا   ارتفاعا   شهدت  العريب،  اجملتمع  يف   الطالق   حاالت 
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 .(23) م 2018ا العام  يف  حالة 8,850 فبلغت  القران وعقد الزواج
  يف   شرعية  حماكم  9  من   الواردة  املعلومات  "حبسب  إنه  سواعد،  هاشم  القاضي  سخنني،  يف   الشرعية   احملكمة  رئيس  وقال
  نسبة   هذه  طالق.   حالة  3,541و  زواج  حالة  8,850  تسجيل   ت   2018  عام  يف  الرُسية،  املعطيات  وحبسب  البالد
  املعطيات   هذه  وأن   خصوصا   جدا   ومقلقة   رهيبة  معطيات  هذه   األرض،  وجه  على   جمتمع  أي  يف   موجودة   وغري   جدا  مرتفعة 

  حيث   جدة،   مدينة  يف   اأم   ."شرعي  زواج  بعقد  تتم  اليت   الزواج  حاالت   عن  هنا   واملقصود   موثقة   غري  حاالت   تشمل   ال
 يومي ا.  طالق  حالة 127  تشهد  فالسعودية ، 2015 عام منذ   %50 إىل وصلت  بنسبة الطالق  حاالت  هبا ارتفعت 

  يقارب  ما   حدثت  2015  عام  ويف   طالق،   حالة   33.954  اململكة   شهدت  2014  عام  يف   وابإلمجال 
  متت   اليت   الزواج  عقود  عدد   وصل  2016  عام   ويف  طالق،  حالة  40.000  هناك   املقابل  يف  وكان  زواج   حالة  133.000

  يف و (33)ابالنفصال   عالقتهم  تنتهي  األزواج   من   % 30  أي  طالق،  حالة   46.000  متت   النقيض   وعلى   157.000  إىل 
  رئيس  من   الصادرة   اإلحصاءات   عنه   كشفت   ما   وهذا  الطالق،  حاالت   يف  ملحوظ ا   ارتفاع ا   مصر  شهدت   األخرية  السنوات

  حالة   160.000و  زواج  حالة  ألف  950  هناك  إن   قال  والذي  2014  عام  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز
  الشباب   بني  النسب  وترتفع   الزواج  من   األوىل  سنوات  اخلمس  يف   تكون   االنفصال  حاالت   من  %35و   املقابل،  يف  طالق

 عام ا.  35 إىل   25  من  العمرية الفئة  يف

  مبعىن   يومي ا  طالق  حالة  240  أي  مبصر،  األسرة   حماكم  يف   حدثت   طالق  حالة  مليون   حنو  فهناك  2015  لعام  أما 
  ،2014 عام  عن  حالة ألف 89  بزايدة   حالة   مليون  ربع إىل وصلت  فقد   اخللع  حلاالت   وابلنسبة  ساعة،   كل  حاالت   10
  3  إىل   صل و   الذي   املطلقات  عدد   يف   وزايدة   األخرية  عام ا   اخلمسني  خالل   % 40  إىل  %7  من  ارتفاع  هناك   أن  يعين  هذا

 . (43)مطلقة مليون
  إىل  يشري  ما  طالق،  حاالت  4  يوميا    تسجل  ديب  حماكم  ابتت  ،2016  وبداية  2015  أواخر  مع   اإلمارات  يف  ماأ
  اإلحصائيات   آخر  وحبسب  حالة.  ألف  12  ،2014  حىت  2012  من  سجلت  اليت  الطالق  نسب  يف  ملحوظ  ارتفاع

  اليوم،   طوال  املواقع   هبذه   الزوجني  النشغال   نظرا    الطالق،  أسباب  من   أصبحت   االجتماعي  التواصل  مواقع   فإن   اإلماراتية،
  للسيدات  املستقلة  املالية   الذمة   األخرى  األسباب   ضمن   وأتيت  الذكية،  اهلواتف  ذلك   يف  وساعدت  الخر.   منهما   كل   وإمهال

 .  (53)الزوجات تعدد عن  فضال   االنفصال،  بعد  امليسورة املعيشة على  وقدرهتن   اإلمارات، يف

  يف  أن  اإلحصاءات  وسجلت   األخرية   سنوات  الثمان  خالل   العريب   املغرب   منطقة  يف   الطالق   حاالت   وارتفعت 
 .(63)مغاربية" "أصوات موقع  حبسب وهذا سنواي   حالة  ألف 90 مبعدل  أي  طالق  حاالت  10 حتدث   ساعة كل
  العام   يف  طالق   حالة  ألف  14  من   أكثر  حبدوث  أقرت  احملكمة  أن   الوطنية  اإلحصاء  مؤسسة  كشفت  تونس،  دولة  يف  أما 

  اإلدمان   حلاالت   وابلنسبة  12.871  الطالق   حاالت   سجلت   حيث   2010  عام  إىل   ابلنسبة  واضحة   زايدة   وهذه   2014
  طالب  بني  اخلليجي   التعاون  جملس   دول  يف   املخدرات  ي تعاط   معدل   بلغ  فقد   :(36)التقرير  وفق  الشباب   عند  املخدرات   على
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  لطالب %20و األوىل الثانوية السنة لطالب  %36 و املتوسطة املراحل لطالب %24 مقابل   %10االبتدائية املراحل
   .اجلامعات لطالب  % 5.8  مقابل والثالثة الثانية الثانوية السنوات

  عديد  يف   البشرية  املناعة   نقص   فريوس   بعدوى   اجلديدة   لإلصاابت   السنوي  العدد   يتناقص  بينما  اإليدز   وابء  عن   أما 
  شرق  إقليم  يف   االرتفاع   يف   آخذة   ابلفريوس   اجلديدة   اإلصاابت  فإن  األخرية،   السنوات  يف   العاملية  الصحة  منظمة   أقاليم  من

  36  إىل  2010  عام  يف  حالة  000  29  من  ٪28  بنسبة  اجلديدة  العدوى   حلاالت   التقديري  العدد  ارتفع   فقد   املتوسط.
 .(37)األقاليم  مجيع بني  معدل  أعلى  ي  ع دُّ  وهذا . 2017 عام  يف  حالة 000

  تقرير  إىل  أشار  ابديروزا  للسكان   املتحدة  األمم  صندوق  يف  اإليدز  شؤون   يف  املستشار  أن   العال(  )قناة  ذكرتو 
  الوفيات  عدد   يف   وتراجع  العال  يف  يف"   آي   "اتش  الفريوس   انتشار   يف   تباطؤ   م   2016  يف  املتحدة   حول   األمم   عن  صادر
  عن  متخلفا يبقى  العريب   العال   أن إال   العال.   عرب   الناس   من   أكرب   عدد   متناول   يف   العالج   أصبح  أن  بعد  وذلك  االيدز،   نتيجة

  يف   الدقيقة   واإلحصاءات  األرقام  غياب  ويف  الطبية.  واخلدمات  احلكومي   التجاوب   وقلة  التوعية  نقص  بسبب  التقدم   هذا
  تقدر   املتحدة  األمم  فإن   ،احملرمة  املواضيع   من  واسع   نطاق  على  يعترب  يزال  ال   الذي  املرض  حول  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق

  دراسة  وأشارت  (38)مليوان  367  البالغ  اإلمجايل  السكان  عدد  من   ألفا   570و  ألفا  350  بني  ابلفريوس   املصابني  عدد
  نسبة  أن   إىل   مقرا،  املتحدة   الوالايت   من   األسرية  العامة(   العلوم   )مكتبة  ساينس"   اوف   اليربيري  "اببليك  مركز   أخريا    نشرها
 .(93)اخلرطوم يف  % 9,3و القاهرة،  يف  % 5,7 إىل   تصل ابلفريوس  اجلنس املثلي  الرجال إصابة

  اخلامتة

 : ىلإ ماسة  حباجة  هي املسلمة  األسرة  به مترّ  لذي ا الصعب  الوقت  هذا

 . األسرية والسعادة للحياة  منوذج فضلأ متقد  اليت العظيمة  والسنة نآالقر  معاين  على  الضوء تسليط -1

 . عيةيجتماعية وتشر بسبب املتغريات املعاصرة حبلول ا  التصدي لألاثر السلبية على األسرة املسلمة   - 2

 خماطبة األسرة واجملتمع بلغة العصر املناسبة عرب وسائل التواصل واإلعالم واألفالم والربامج وغريها.   - 3
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ABSTRACT 

The problem of study lies in mode of recitation of Ibn Masoud in the books of Interpretation, 

Language and Hadith, and exposes its importance among scholars, such as interpreters, jurists, and 

linguists, to easy reference, as this paper aims to explain the impact of Ibn Masoud's mode of 

recitation on interpretation, language, jurisprudence and others. And the approach followed in this 

study: Description and analysis of Ibn Masoud's mode of recitation, its importance, and the reasons 

for not accepting it, with examples showing that. In the end, the researcher concluded that Ibn 

Masoud’s mode of recitation is great importance to the scholars. It is, even if one of the conditions 

of the correctness of the reading is broken in it, except that they have benefited from it a lot in the 

Hadith, interpretation, or clarification of shariah rulings, as its importance appears in 

understanding the texts and eliciting judgments. This shows us the effect of Ibn Masoud’s mode 

of recitation on the inference of the sub-rulings, as its importance is highlighted in the 

understanding of the texts. The scholars have agreed to accept the seven or ten modes of recitation. 

Other than that is an anomaly that is not true to reciting it like it's Qur’an, unless it is compatible 

with the Arabic language, even if it is one of accepted side in terms of conditions of Arabic 

language. And its agree with one of the drawing of one of the Ottoman Qur’ans, even if possible. 

And its transmitted chain is correct. These three pillars are controls for correct the mode of 

recitation, which cannot be rejected, and if one of these three pillars is missed, it is a weak and 

anomaly, takes the character of interpretation or explanation, and Ibn Masoud’s mode of recitation 

is correct in single transmitted chain, and it has a compatible with Arabic but missed the Ottoman 

Qur’an drawing. 
Keywords: Mode of recitation, Importance, Ibn Masoud, Reasons. 

 ملخص البحث

لدى العلماا    تهاأمهيبيان ل  ،ف كتب الت سكككا لاللوة لاثدي  رضكككي ن ع  تكمن املشككككلة ف ت رر ءرااة ابن مسكككع د 
الت سكككا  ءرااة ابن مسكككع د عل   بيان أثركما هتدف هذه ال رءة هىل   ليسكككهل الرج ل هليها،  من م سكككرين لفءهاا للو ين

أمهيتها   رضككي ن ع  ءرااة ابن مسككع د األحكام ال ءهية لغاها. لامل هج املتبع ف هذه الدراسككةو لصككل ل ليل ل لاللوة 
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 رضككككي ن ع   ابن مسككككع دءرااة  مع األمثلة الدالة عل  ذلك. لف ال هايةو ت صككككل الباح  هىل أن سككككبام عدم ءب  ا  لأ
م اسككككككككت ادلا م ها كثاا ف لدى العلماا، أمهية كباة  ا  فهي لهن أختل فيها شككككككككرط من شككككككككرلط صككككككككحة الءرااة، هريا أ  

لهبذا يتبن    ،اريحكام  طلتربز ف فهم ال صككك ا لاسكككت با  فأمهيتها تظهراألخبار أل الت سكككا أل بيان األحكام الشكككرعية،  
اريحكام،    طلتربز ف فهم ال صكككك ا لاسككككت با  تظهرفأمهيتها  ، ألحكام ال رعيةلف اريسككككتدري     ءرااة ابن مسككككع دل ا أثر  

 افق العربية لل  عل  ءب   الءرااات السكككبع أل العشكككر، لما سككك اه شكككاذ ري يصكككت التعبد بءر  يت ، مامل تلءد أمجع العلماا 
  لصككت سكك دها. لهذه األركان الثالثة هي ضكك ابا للءرااة  أحد املصككاحل العثما ية لل  احتماري.  لت افق رسككم  لج .من 

أتخذ طابع  ضككككككعي ة،  شككككككاذة تك ن األركان الثالثة    هذه اختل ركن من  لمىت الصككككككحيحة الز ري ه ز ردها لري ه كارها.
 .خال ت رسم املصحللكن صت س دها ف اآلحاد ل ا لج  ف العربية  ابن مسع د ءرااة  ل  الت سا أل الشرح.

 .ءرااة، أمهية، ابن مسع د، أسبامو املفتاحية  الكلمات

 املقدمة 

امل ان اثمد هلل   الزمان، ري ت ءضي عجائب ، لري ت ين   ، الكرمي  الذي أكرم ا ابلءر ن لجعل  معجزة هىل  خر 
 لبعد،،، ل  لصحب  أمجعن،   سيدان حممد لعل    من ا ز  علي  الءر ن، لالصالة لالسالم عل     مطالب ،

، لالءرااات  لتعلءها بكتام ن ت ساًا لبياانً   باحث ن يت ال ا المن أهم امل ض عات الز  تعترب  الءرااات الءر  ية  فإن  
م ها ما ه  مت اتر لم ها ما ه  شاذ، فءرااة ابن مسع د تعد من الش اذ هري أ ا أحياان أتيت ت ساية أل بياان لبعض 

الءرااة لدى   هبراز أمهية هذه  املت اضعة هىل  ال رءة  الباح  ف هذه  لذا يسع    االفءه  ين  سر من معلماا  ال األحكام 
، لذلك من خال  ت جيهات ءرااة ابن مسع د، لءد لضع الباح  تساؤريت لهيو ما أمهية ءرااة ابن مسع د لو ينل 

لدى امل سرين لال ءهاا؟  لما سبب عدم ءب  ا؟ لمن خال  امل اضيع املطرلحة ف هذه ال رءة يسع  الباح  إلجاد 
لامل هج املتبع  ذه الدراسةو لصل ل ليل أمهية ءرااة ابن مسع د لبيان أسبام   تعاىل.   ج ااب  ذه األسئلة هن شاا ن 

 عدم ءب  ا مع األمثلة الدالة عل  ذلك. 

 املبحث األول: نشأة القراءات الشاذة

 لي ء هم عل    ،ليءع م هم م اءع حس ة  ،لءبائلمصدراً مهماً لدى العهد الشيخن    زمن ال يب ملسو هيلع هللا ىلصكا ت الءرااات ف  
 ا  أن مصدر الءرااات الءر  ية ه  التلءي لالسمال عن ال يب علي  الصالة لالسالم ء  لمن املعل م   أساليب الءر ن الكرمي، 

ِهنا  * ريَ ُ َر ِْك بِِ  ِلَساَ َك لِتَكْعَجَل بِ ِ  ﴿ لء ل   (1) ﴾ َلءُكْر اًن فَكَرءْكَ اُه لِتَكْءرَأَُه َعَل  ال ااِس َعَل  ُمْكٍ  َل َكزاْلَ اُه تَكْ زِيالً  ﴿ :تعاىل
َ ا مَجَْعُ  َلءُكْر  َ ُ  من حدي  عمر لهشام لهءرار ال يب علي  الصالة لالسالم لكل ل   (،2) ،﴾ فَِإَذا ءَكرَْأاَنُه فَاتاِبْع ءُكْر  َ ُ  * َعَليكْ

لتلءي لالرلاية ري عل  الرأي لالدراية لري ميكن أن تثبت ما يؤكد أن الءرااات مب ية عل  ا،  }هكذا أ زلت{ م هم بء ل 
 (. 3، ) الءرااات هري ابلت ءيل لالتلءن لالتلءي لاألخذ لاملشافهة لال ءل لالسمال
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هن هذا الءر ن )) و  جاا بء ل كما    ن ملسو هيلع هللا ىلصعلم أن الءرااات م زلة من ع د ن تعاىل لم ح  هبا هىل رس ل    لهبذا  
 (. 4)،  ((اءرالا ما تيسر م  أ ز  عل  سبعة أحرف ف

الكرمي لابلتايل مصدرها ه  ال حي، لابلتايل  الءر ن  السبعة الز  ز  هبا  املت اترة هي من األحرف  الءر  ية  فالءرااات 
 .الءرااات س ة متبعة أيخذها املتأخر عن املتءدم عن ال يب علي  الصالة لالسالم

ءطع أبفراد أن  للذا ميكن الء   أبن من الءرااات الز أصطلت عل  تسميتها ابلشاذ ما ءرأه الرس   دلن  
  .لعدم همجال الصحابة علي   اريل اظ املءرلاة،  لأعيان  الءراا،

 شأت   ، مث جاات ع امل ء ية أدت هبا هىل ال صل التام عن املت اتر ل ديد معاملها لهطالر الشذلذ عليهامث  
الءرااات الشاذة لاحنسرت دائرهتا مع مرلر الزمن ل ددت معاملها فأصبحت من العل م ال ز  ا أمهيتها لأثرها ال اضت 

 .ف هثراا اللوة العربية لاألحكام الشرعية، لكذلك هثراا علم الت سا

 املبحث الثاين: أمهية قراءة ابن مسعود لدى العلماء 

ف م ضككككككع   ءرااةأمهية مجع هذه ال بيان ل  ة ابن مسككككككع د ف كتب الت سككككككا لاللوة لاثدي تكمن املشكككككككلة ف ت رر ءراا
أخرج  فءد ن،   هم لأعلمهم ابلءر ئابن مسكككككع د من كبار ءراا الصكككككحابة لفضكككككال  لاحد ليسكككككهل الرج ل هليها، فالصكككككحاي

ا كما أُ ز ، فليءرأه بءرااة ابن أم  أ   ءا و ملسو هيلع هللا ىلص عن رسككك   ن بسككك د صكككحيت لغاه أمحد   »من سكككراه أن يءرأ الءر ن غضككك 
 (.12)عبد« 

فءدت ع صرًا هاًما من ع اصر الصحة لالسالمة للكن هذا مل يبعدها كثاًا عن اإلفادة م ها مع   فءرااة ابن مسع د
فأمهيتها تظهر ف املؤل ات العلمية عل  الءرااات املت اترة بل كا ت رافًدا من رلافد عل م اللوة العربية لعل م الشريعة،  

لت جه  لت يد ف شرح املعاين لترجيت عن ابن مسع د اختالف ختصصاهتاو فكتب الت سا تعىن ابلش اذ لت ءل الكثا 
  (.13، )تب معاين الءر ن لهعراب  هتتم كثاًا ابلش اذذلك كاآلراا، لك 

َلِهْذ يَكْرَفُع ِهبْكرَاِهيُم اْلَءَ اِعَد ِمَن اْلبَكْيِت َلِهْْسَاِعيُل َربكاَ ا تَكَءباْل ىلو ﴿ف ي ء ل  تعا لءد احتج امل سرلن بءرااة ابن مسع د  
﴾ أي يء رين )رب ا( لهذا ال عل ف حمل  صب َربكاَ ا تَكَءباْل ِم اا، ءراا اجلمه ر ﴿ (14)  ﴾ِم ااۖ  ِه اَك أَ َت الساِميُع اْلَعِليمُ 
ِم اا  ليء رين {،ابن مسع دعل  اثا  لهي ف ءرااة   تَكَءباْل  الءرااة هي هبراز للمعىن لت سا ل  (15)،  }َربكاَ ا  ، لهذه 

 فاجلمه ر أضمر العءل بي ما أظهره عبد ن ابن مسع د ف ءراات . 

 ،لاعتبارهم  ا مصدرًا من مصادرهم الز ب  ا عليها بعض املسائل ال رعية  بءرااة ابن مسع دلءد احتج ال ءهاا  
لالسارء ن لالسارءات {، ءرأ ابن مسع د  (16) ﴿َلالساارُِر َلالساارَِءُة فَاْءطَُع ا أَيِديَكُهَما َجزَاًا ِبَا َكَسَبا﴾ ء ل  تعاىلوف ي  

م السارر ه  لج م ءطع يده اليمىن من امل صل، كن لءع لري خالف بن ال ءهاا ف أن حك،  (17)  }فاءطع ا أميا م
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حي    }لالسارء ن لالسارءات فاءطع ا أميا م{اخلالف ف مآخذ اثكم، فتمسك األح اف بءرااة ابن مسع د لهي
 . لهبذا يتبن ل ا أثر ءرااة ابن مسع د ف اريستدري  لألحكام ال رعية  (، 18)،  ءال ا ب ج م ءطع مين السارر 

مثا  لءرااة شاذة أيدت هبا   ، ري خي   عل  أحد لبءرااة ابن مسع د  ما كتب اللوة لال ح  فاهتمامها ابلءرااات الشاذة  أ
 ءرااة ابن مسع د لهبذا يتبن ل ا أثر  حبذف ال  ن من يكن،  ، (20) ، َيُكِن الاِذيَن َكَ ُرلا﴾ملْ ﴿   :ءاعدة حن يةو ء ل  تعاىل

 اريحكام.   طلمن خال  هذه األمثلة تربز أمهية هذه الءرااة ف فهم ال ص ا لاست با،  ألحكام ال رعية لف اريستدري   

 املبحث الثالث: أسباب عدم قبول قراءة ابن مسعود 

لكذلك ابملصادر الز اهتمت ببيان أ  ال الءرااات    ،اخلاصة لش اذ الءراااتمن خال  التتبع لاريستءراا ف املصادر  
ال  ل األل و ما لافءت العربية لالرسم العثماين لصت س دها هري أ ا مل تبلغ   وليتبن أ ا ت ءسم هىل أربعة أ  ا   ،املردلدة

 ءسمنو األل و كل ءرااة مل يصت س دها ال  ل الثاينو الءرااات الز جاات بطريق اآلحاد لي ءسم هىل   درجة الت اتر،
 ، لهن لافءت العربية لالرسم العثماين. الثاينو كل ءرااة صت س دها ف اآلحاد لل  لج  ف العربية لخال ت الرسم العثماين

 ال  لل ،  الت سا  لج  ال  ل الثال و الءرااات املدرجة لاملءص د ب  اإلدخا  ليراد ب  الزايدة ف الكلمات الءر  ية عل   
 (. 23)،  ما لافق العربية لالرسم لمل ي ءل البتة  ه ل الرابعو  

ثل  ا أبمثلة منخال ت رسم املصحل، ل لكن  صت س دها ف اآلحاد ل ا لج  ف العربية  ابن مسع د  ءرااة  ل 
 (.25) (،  حبذف ل ظ )ما(، 24)،  س رة الليل ﴿َلَما َخَلَق الذاَكَر َلاأْل ْكَث ﴾ما جاا ف  م ها  

الءرااات السبع أل العشر، مع همجاعهم عل  ءب      يتبن ل ا سبب عدم ءب   ءرااة ابن مسع د، ا  لمن خال  هذ 
 أحد املصاحل العثما ية لل  احتماري.   لت افق رسم  لج . من   افق العربية لل   لما س اه شاذ ري يصت التعبد بءر  يت ، مامل ت

 لن أعلم.   لصت س دها.. 

 اخلامتة:

م هذه ال رءة امل جزة ف اخلتام حنمد ن تعاىل عل  التمام ل سأل  حسن اخلتام، لحنمده أن لفق لأعان عل  همتا 
م بعرض أهم ال تائج الز ت صل اليها الباح  ف ، لف ال هاية خنتم هذا املءا ع د العلماا  ءرااة ابن مسع د مهية  أباملتعلءة  

   هذه ال رءةو 

 أهم النتائج والتوصيات: 

 ت صل الباح  ف هذا البح  هىل اآليتو 

 .ج ًبا هىل ج ب مع الءرااات املت اترة ف كتبهم ابلءرااات الشاذة   العلماا من م سرين لفءهاا للو ين   اعت اا .1
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 .لهن مل تءبل عل  أ ا ءر ن فءد ءبلت عل  أساس أ ا أخبار أل ت سا للءر ن   ابن مسع دءرااة    نا أ .2
أحيااًن املءص د من الءرااة   تْ ءد ت ض ِ ل   معىن صحيت ري تد  علي  الءرااة املت اترة.  رشد هىل ت   ءرااة ابن مسع د أنا  .3

 . املت اترة
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Abstract 

The truth to which a Muslim’s personality is exposed is hardly known to anyone, because she lives 

in weakness and hiccups due to the distortions that surround her from all sides, especially in the 

current era, which led to the spread of psychological disorders and crises in our time, so she 

deviated from her faith and worship because of the lack of steadfastness in faith on The foregoing, 

and the research problem is focused on what is the effect of the Islamic faith on the psychological 

security of the Muslim, and the study aims to clarify the definition of Islamic belief and its 

advantages, and highlight the role of the faith in the psychological security of the Muslim, as well 

as reveal the extent of the impact of the correct faith in the life of a Muslim. Muslim, and the 

researcher followed the inductive and analytical approach to reach the pillars that contribute to the 

formation of the ideological personality that has a purposeful mindset and sound behavior, and the 

study p. Each results has many results, the most important of which are: Establishing belief in the 

human psyche with the most successful psychological treatments, which gives stability and 

psychological security as a result of complete belief that everything that affects the Muslim is 

written and estimated by God. Almighty. 

Keywords: Islamic Creed Impact, Security,Muslim 

 مللخص ا

الواقع الذي          فهي تعيش يف وهن وركون بسبب   ، ال يكاد جيهله أحد   ابت مكشوفا    شخصية املسلم   هتعيشإن 
 ال سيما يف العصر احلاضر، مما أدى إىل تفشي االضطراابت واألزمات   االحنرافات اليت التفت عليها من كل اجلوانب 

دة اإلميانية، مما تقدم ترتكز مشكلة عدم رسوخ العقيعبادهتا بسبب  فاحنرفت يف عقيدهتا ويف  النفسية يف وقتنا احلايل،  
ما أتثري العقيدة اإلسالمية يف األمن النفسي للمسلم، وهتدف الدراسة إىل توضيح تعريف العقيدة اإلسالمية   : البحث يف

ة الصحيحة يف حياة ومميزاهتا، وإبراز دور العقيدة يف األمن النفسي للمسلم، وكذلك الكشف عن مدى أتثري العقيد
تكوين الشخصية العقائدية اليت تتمتع  تساهم يفالباحث املنهج االستقرائي والتحليلي للوصول إىل ركائز  أتبع و املسلم، 

ترسيخ العقيدة اإلميانية يف النفس اإلنسانية من أحنج   ، وتوصلت الدراسة بعدة نتائج أمهها:بعقلية هادفة وسلوك قوي 
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واألمن النفسي نتيجة االعتقاد الكامل أبن كل ما يصيب املسلم هو مكتوب هي متنح االستقرار العالجات النفسية، ف
 ومقدر من هللا تعاىل. 

 املسلم.  –األمن    –التأثري    –العقيدة اإلسالمية    كلمات مفتاحية: 
 املقدمة: 

ابجلانب العقلي مام  ية واالهتعلى العنا صرت  على حياهتم اليت احن   خطريا    مؤشرا  يف نفوس املسلمني  تشكل ضعف العقيدة  
هام يف بناء األفراد واجلماعات. فإن هذه الدراسة  واجلسدي يف تنشئه األجيال, وإمهال اجلانب العقائدي الذي له دور

توضح ، و ساليب العقيدة يف مواجهة املصائبهلا أمهية يف تبني أثر العقيدة اإلسالمية يف األمن النفسي للمسلم، وتربز أ
دور العقيدة يف سلوك وحياة املسلم. وإن اهلدف من كتابة هذه الدراسة هو: حتليل وبيان  يف    سالميةدة اإلالعقي  ثر  أ

الصحة النفسية الشاملة اليت يصل هبا اإلنسان إىل توازن جيعله انجحا  على املستوى   ؛ لتحقيقاألمن النفسي للمسلم
مسلمة شخصية    إىل للوصول    لعقيدة يف حياة املسلم ري اأتث  ، وكذلك تشخيص األسري ويف عمله، وعالقاته مع اآلخرين

 ثالثة إىل  اهلدف قسمت الدراسة    ، وللوصول إىل تلك املؤدية إىل عدم األمن واالستقرارمتزنة خالية من االضطراابت  
, يزاهتاالعقيدة اإلسالمية ومممفهوم   املبحث األول  بنّي   فقد  للدراسة.   خمتومة بنتائج وتوصيات متفرعة إىل مطالب    مباحث

 ريث أتبينما وضح املبحث الثالث مدى    مسامهة العقيدة اإلسالمية يف البناء النفسي القوي للمسلم   ل املبحث الثاينوحلّ 
 .على حياة الفرد  العقيدة اإلسالمية

 ومميزاهتا اإلسالمية    املبحث األول: تعريف العقيدة  

 .املطلب األول: تعريف العقيدة لغة واصطالحا  

؛    وهو  الَعْقد: غة من  يف الل   العقيدة        عقد الشيء يعقده عقدا وانعقد وتعقد، واملعاقد: هي مواضع ومنه    نَِقيُض احَللِّ
وغريه وغريه: إذا اختذ   العقد، والعقدة: القالدة، والعقد: اخليط ينظم فيه اخلرز ومجعه عقود، ويقال: اعتقد الدر واخلرز

قد، ومعقد احلبل مثل جملس، وهو موضع عقده يقال له: عقده، ومجعها منه عقدا، وعقدت احلبل اعقده عقدا وقد انع 
 ( 1) . البصرية: عقيدة القلب. ملا اعتقد يف القلب من الدين وحتقيق األمر  , ويطلق على املعاقدة: املعاهدة وامليثاقو   ,  قد ع

قاد دون العمل كعقيدة وجود احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده و) يف الدين ( ما يقصد به اإلعت  : العقيدةو    
 (2) عقائد   . واجلمع: هللا وبعثه الرسل

 االصطالح  ويف
 وال ريب، ميازجها ال يقينا اثبتا   تكون  النفس,  حىت إِليها أن يصدق هبا القلب, وتطمئن جيب اليت األمور هي    

 . شك خيالطها
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 ظنا؛ وال شكا يقبل ال مطابقا للواقع،  يكون  ن وجيبأ ، معتقد  لدى شك إِليه  يتطرق ال  الذي اجلازم اإِلميان  : أي    
 ( 3) اجلازم اليسمى عقيدة اليقني درجة ِإىل العلم يصل مل فِإن 

   تعريف العقيدة اإلسالمية:

، واإلميان مبالئكته وربوبيته وأمسائه وصفاته  لوهيتهأ، وما جيب له يف  ابهللاإلميان اجلازم  عرفت العقيدة اإلسالمية أبهنا:       
الدين وأمور الغيب ، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول  ، والقدر خريه وشرهرسله واليوم اآلخروكتبه و 

 هللا صلى    -وأخباره ، وما أ مجع عليه السلف الصاحل . والتسليم هللا تعاىل يف احلكم واألمر والقدر والشرع ، ولرسوله  
 (4)واإلتباعابلطاعة والتحكيم   - عليه وسـلم

موعة األمور الدينية اليت هي ما يدين به اإلنسان ربه ومجعها عقائد، والعقيدة اإلسالمية جم  ضا أبهنا:  ت أيوعرف      
جتب على املسلم أن يصدق هبا قلبه، وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقين ا عنده ال ميازجه شك وال خيالطه ريب، فإن كان 

َا اْلُمْؤِمُنوَن المِذيَن آَمُنوا اِبَّللِم  (:  قوله تعاىل  ، ودليل ذلك (5) فيها ريب أو شك كانت ظنًّا ال عقيدة  َوَرُسولِِه ُُثم ملَْ يـَْرََتبُواِإَّنم
فالعقيدة إذ ا   (8)   )ِإنمَك َجاِمُع النماِس لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيه(وقوله تعاىل:     (7) )َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيه(، وقوله تعاىل:  (6)

اعتقادها يف قلبه إلخبار هللا تعاىل هبا بكتابه علمية اليت جتب على املسلم  ية، إَّنا هي األمور الدينية ال ليست أمور ا عمل
هي   "  للعقيدة فقال:  واضحا    وقد وضع مؤلف كتاب العقيدة والقيادة تعريفا  .(9)   أو بسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

 (10)   "موال والنفس، ألهنا أغلى من األموال والنفسُمُثٌل عليا يؤمن هبا اإلنسان، فيضحي من أجلها ابأل

 املطلب الثاين: مميزات العقيدة اإلسالمية 

  وهي كثرية ومتنوعة منها:   للعقيدة اإلسالمية مزااي ال تتوافر لغريها من العقائد 

 -سالميةأي العقيدة اإل  –هي  فهي أوىل خصائص العقيدة اإلسالمية,  ومصدر هذه اخلصائص كذلك,    الرابنية:       
متييزا له     وذلك ,  غريه  وحمصور يف هذا املصدر ال يستمد من    - وتعاىل  سبحانه  - ور اعتقادي موحى به من هللا) تص

 , أإلنسانية    و احلقيقةأو احلقيقة الكونية,  أاألهلية,    اليت ينشئها الفكر البشري حول احلقيقة      الفلسفية     من التصورات
خيلة واألوهام املشاعر واألتنشئها    املعتقدات الوثنية اليت     من   له كذلك      قائق, ومتيزاواالرتباطات القائمة بني هذه احل

 ( 11)والتصورات البشرية

فهي عقيدة واضحة بسيطة ال تعقيد فيها وال غموض، تتلخص يف أن وراء هذا العامل البديع    :عقيدة واضحةاثنيا :  
يه تقديرا ، وهذا اإلله أو الرب ليس له شريك وال شبيه وال صاحبة انسق احملكم راب  واحدا  خلقه ونظمه. وقدر كل شيء ف

   (  12)   )قَانُِتونَ   َبْل لَُه َما يف السمَماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ   (وال ولد  
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ا  وهذه عقيدة واضحة مقبولة، فالعقل دائما  يطلب الرتابط والوحدة وراء التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع األشياء دوم    
فليس يف عقيدة التوحيد ما يف عقائد التثليث أو املثنوية وحنوها من الغموض والتعقيد الذي يعتمد   إىل سبب واحد.

 (13) املأثورة عند غري املسلمني "اعتقد وأنت أعمى".  دائما  على الكلمة

طباق املفتاح احملدد على وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة وال مناقضة هلا، بل هي منطبقة عليها ان:  عقيدة الفطرة
َها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللِم (  قفله احملكم، وهذا هو صريح القرآن:   فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيف ا ِفْطَرَت اَّللِم الميِت َفَطَر النماَس َعَليـْ

أي -كل مولود يولد على الفطرة  ))وصريح احلديث النبوي:     (14)   )دِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنم َأْكثـََر النماِس اَل يـَْعَلُمونَ َذِلَك ال 
سانه  - على اإلسالم  رانه أو ميجِّ فدل على أن اإلسالم هو فطرة هللا، فال حيتاج إىل أتثري   (15) ((وإَّنا أبواه يهوِّدانه أو ينصِّ

 ( 16) .أما األداين األخرى من يهودية ونصرانية وجموسية فهي من تلقني اآلابء,  من األبوين

فيها، وال تلزم الناس ابلتسليم األعمى   مبعىن أهنا تقيم الرباهني الساطعة واحلجج الباهرة على كل مسألة عقيدة مربهنة:    
يقيم الدليل   لقرآن الكرياكما يف بعض العقائد األخرى: "اعتقد وأنت أعمى" أو "أغمض عينيك ُث اتبعين"، بل كان  

 ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإنْ (  يعتقدون بقوله:  خصومه إقامة الدليل على مامن  لب  على كل مسألة من مسائل العقيدة، ُث يط
القلب والوجدان، بل إهنا   لعواطف وخماطبةا. وال يقول عامل مسلم أبن هذه العقيدة تكتفي إباثرة  (17)   )ُكنُتْم َصاِدِقني

 (18) املنقول الصحيح  يوافق   العقل الصريح   واألفئدة؛ ألن الدامغة، ُث أتخذ طريقها إىل القلوب   ابحلجج   العقل  ختاطب 
أنه ال يوجد قط نص صحيح خيالف العقل، وإذا وجدت   -رمحه هللا تعاىل -(19)وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية      

فإما أن تكون خمالفة ظاهرية وإمكانية اجلمع بينهما حاصلة، وإما أن تكون املخالفة انشئة عن علة يف العقل،   املخالفة،  
ن يلوي النص ليوافق عقله؛ ألنه من الذين يقدمون العقل على كون صاحبه من أهل البدع واألهواء، فيحاول أكأن ي

 ( 20) غري صحيحة  - صلى هللا عليه وسلم-النص، وإما أن تكون املخالفة من جهة أن نسبة النقل إىل النيب 

العقائد اليت تنكر اخلالق وتنكر كل ما ال إفراط فيها وال تفريط، فهي وسط بني     طوهي عقيدة وس  :  عقيدة وسط  
وراء الطبيعة احملسوسة، وبني العقائد اليت تزعم أن للعامل أكثر من إله وتقول ابلتعدد وتدعى حلول اإلهلية يف امللوك 

إهنا   بريئة من اإلحلاد وإنكار وجود هللا، كما هي بريئة من الشرك والوثنية،فهي  .واحلكام واألنبياء واألشياء واحليواانت
ُقْل ِلَمٍن اأَلْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن (  يقول تعاىل:   (21) ابلربوبية واأللوهية ألنه ال يستحق ذلك غريه،عقيدة تفرد هللا سبحانه  

َسيَـُقوُلوَن َّللِِم ُقْل أََفال َعِظيِم,  الْ ُكنُتْم تـَْعَلُموَن, َسيَـُقوُلوَن َّللِِم ُقْل أََفال َتذَكمُروَن, ُقْل َمْن َربُّ السمَمَواِت السمْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش  
رُي َوال جُيَاُر َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن, َسيَـُقولُ  وَن َّللِِم ُقْل فََأانم ُتْسَحُروَن, َبْل تـَتـمُقوَن, ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو جيُِ

ُْم َلَكاذِ  َناُهْم اِبحلَْقِّ َوِإهنم ُ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إِلٍَه ِإذا  َلَذَهَب ُكلُّ إِلٍَه مبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم عَ بُوَن, مَ أَتـَيـْ َلى ا اختمََذ اَّللم
دة اإلسالمية وسط يف العقيوهذه    .(22) )  بـَْعٍض ُسْبَحاَن اَّللِم َعمما َيِصُفوَن, َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشمَهاَدِة فـَتَـَعاىَل َعمما ُيْشرُِكونَ 

صفات هللا تعاىل، فال مغاالة يف التجريد الذي جيعل صفات هللا بال معىن كاجلهمية املعطلة وأساتذهتم من فالسفة 
 .   )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السمِميُع الَبِصريُ (اليوانن، إَّنا تقول هذه العقيدة:  
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على اإلميان أبصول ال ختضع للحس املباشر أو غري املباشر, وإَّنا تقع  ة اإلسالميةتقوم العقيد    من مميزاهتا أهنا غيبية:   
هو   - سبحانه وتعاىل   – يف جمال الغيب, وهو العامل الذي غاب عن حواسنا وال تقتضيه بداهة العقول, فاإلميان ابهلل  

هو كلك إميان ابلغيب,   ما يتصل به,ن ابآلخرة و إميان ابلغيب, ألن ذات هللا تعاىل غيب ابلقياس إىل البشر. واإلميا 
َذِلَك اْلِكَتاُب اَل (  . ولقد أشار القرآن الكري إىل ذلك يف قوله تعاىل: (23) واإلميان ابملالئكة إميان ابلغيب واإلميان ابلقدر

ال فطر هللا تعاىل اإلنسان عليها,  واإلميان ابلغيب نزعة  فطرية     24  )المِذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ *  َرْيَب ِفيِه ُهد ى لِْلُمتمِقنيَ 
ينكرها إال حاجد قاصر العقل والعلم, ولذلك فإن التنكر لعلم الغيب من قبل املاديني, يبدو  يف مفهوم العلم احلديث 

الغيب, ألنه خارج عن   نفسه جهال  وضالال  وبعدا  عن العلم واحلق؛ الن العلم املادي ال يستطيع أن حيكم على عامل
 (25) مغّيب عنا , أو النه غري قابل للتفسري    جيوز علميا إنكار شئ ألجل أنهجماله, فال

 النفسي للمسلم   األمناملبحث الثاين: دور العقيدة يف  
 .املطلب االول: مسامهة العقيدة يف ختطي االزمات النفسية 

وتوفر عليه صرف العصر احلاىل  إن رسوخ العقيدة يف نفس املؤمن تعينه على ختطئ األزمات والعقد النفسية السائدة يف    
األمن النفسى الذى قد ال يستطيع و   والثبات  واالطمئنان مصدر ومنبع الراحة    فهي  العالجية املهدئة,  األدوية والعقاقري 

املؤدية على النفسي للمسلم, بعالج االضطراابت  واألمن    يف البناء    عقيدة الإلسالم   ت ولقد سامه  علم النفس أن يوفره. 
 تعترب العقيدة اإلسالمية اإلرشاد والتوجيه والرتبية والتعليم،  "  : أساليب منهاكالقلق والوسواس وغريمها بعدة  ار  عدم االستقر 

هدف يو   لدينه ولربه والقيم واملبادئ الروحية األخالقية.قوم على معرفة الفرد لنفسه و مبثابة  العالج الديين النفسي الذي ت
ته وأمنه النفسى ومساعدته على ن مشاعر اخلطيئه واألُث الىت هتدد طمأنينإىل حترير املريض أو الشخص املضطرب م

 ( 26)تقبل ذاته وحتقيق وإشباع احلاجه إىل األمن والسالم النفسى.

أن " ويرون  ,  ولقد أكد معظم علماء النفس الذين تنادو أبمهية الدين يف الصحة النفسية ويف عالج األمراض النفسية     
دين بطاقة روحيه تعينُه على حتمل مشاق احلياة، وجتنبه القلق الذى يتعرض له خارقة متد اإلنسان املت   يف اإلميان ابهلل قوة

الكبري ابحلياة املادية ويسوده التنافس   االهتمام عصر احلديث الذى يسيطر عليه  كثري من الناس الذين يعيشون ىف هذا ال
لدى   والتوترمما سبب كثريا  من الضغط    ؛ الغذاء الروحىمن أجل الكسب املادى، والذى يفتقر ىف الوقت نفسه إىل  

  الذين اندوا ابإلميانماء النفسينيومن العل     (27)   ."النفسية  ابالضطراابت اإلنسان املعاصر وجعله عرضة  للقلق واإلصابة  
 أن أعظم عالج القلق  "  : فقد قال  WILLIAM JAMES(28) جيمس النفسية العامل وليم    عالج األمراض  ابهلل يف

اإلميان من القوى الىت البد من توافرها ملعاونة املرء على العيش، وفقده نذير ابجلز   : " وقال أيضا     " وال شك هو اإلميان  
  (29) "عن معاانة احلياة  

أن اللجوء إىل هللا تعاىل واإلانبة "   ابإلانبة إىل هللا:النفسية    االضطراابتتقليل أعراض    يف  تساهم العقيدة اإلسالمية      
 برمحتهمن العبد بضعفه وعجزه عن الصمود أمام الشدائد مامل يتداركه هللا تعاىل  يه وجعل األمور كلها بيده، فيه إقرار  إل
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مر، هى الىت تسري كل شئ وحترك كل أ  املهيمنةويفيض من رأفته به، وهذا اإلميان من العبد أبن إرادة هللا املطلقة ومشيئة  
اإلمياىن من شأنه أن خيفف عن املصاب حدة التوتر والغضب   اإلدراك قضاؤه، وهذا  وتقضى مبا يقتضي عدل هللا تعاىل و 

 (30) د".من شعور ابخليبة أو الندم والرتدأو التحسر واألمل وجيلو عن نفسه ما ميكن أن يتولد عن ذلك كله   واالضطراب

 حتقيق  االستقرار النفسي املطلب الثاين:  دور العقيدة يف  

العالج النفسى الديىن   يف حتقيق االستقرار األمن النفسي السليم وذلك من خاللية هلا دور كبري  العقيدة اإلسالم  أن     
فإن ذلك يكشف مهُه ويبشرُه مبا  , املضطرباملسلم  ل وزرع ذلك يف نفس  ميعتمد على مبدأ التوكل والتفاؤل األ الذي 

عندما   رضي هللا عنها   ( 31)وسلم قال ألم لعالءجل أو أبجر آجل، فرسولنا الكري صلى هللا عليه  يسرُه إما بفرح عا
 (32)  ((.بشرى اي أم العالء فإن املريض املسلم يذهب خطاايه، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة)):وجدها مريضه

وهلذه العقيدة أثرها النفسي يف حتمل مشاق احلياة ومتاعبها أاي كانت ال تصبح أحياان  حمل ترحيب كما حدث المرأة     
عليه –  إين أصرع وإين أتكشف فادع هللا يل قال فقالت:"    -صلى هللا عليه وسلم   - ت تصرع,؛ فأتت إىل النيب  كان

إين "  : فقالت  ,أصرب  :( . فقالت(ئت دعوت هللا أن يعافيك  إن شئت صربت ولك اجلنة وإن ش  ))  : -الصالة ةالسالم
ما يصيب املسلم من   ))  : قال  - ه و سلم عليصلى هللا- عن النيب  و   (   33) "أتكشف فادع هللا أن ال أتكشف فدعا هلا

 (34) ( نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه (

فإن طريق   ,األمن النفسى  العقيدة يف نفس املسلم يولد التوبة وتكرار االستغفار, وبذلك يتحقق االستقرار  إن رسوخ    
يعود   ه وذلك برتك فعل الذنوب خمافه هلل، والندم على فعل املعصية والعزمية أالّ ملضطرب من آاثمه وخطااي التوبة حترر ا

 واالطمئنان. إليها إذا قدر عليها، فإن ذلك يولد األمل واإلقبال على األعمال الصاحلة الىت ترتقى ابلنفس إىل بر األمان  

(35 ) 

واالرتياح والتحبب وبث األمل يف القلوب، والبعد عن أساليب   االستئناس  ع  إن عقيدة اإلسالم عقيدة مبشرة متتاز بزر      
    (36) التنفري ودواعى االنقباض حىت يف التخويف من هللا والرتهيب من النار". 

ٱ      وقد أمر هللا رسوله بتبشري املؤمنني الصابرين كما جاء يف كتابه:    ُلَونمُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َوا  ٱُّ جْلُوِع َونـَْقٍص ِمَن لَنَـبـْ
ِر الصماِبرِينَ اأْلَْمَواِل َواأْلَنـْفُ  فالصابرين، هم الذين ,  بشرهم أبهنم يوفون أجرهم بغري حساب"أي:  (37) م  ِس َوالثمَمرَاِت َوَبشِّ

 (   39) أي بشرهم ابلثواب على الصرب  :وقيل املعين(  38)   ".فازوا ابلبشارة العظيمة، واملنحة اجلسيمة

، فإن اإلنسان ويعيق أمنه النفسي واستقراره  والقلق والتوتر النفسى الذى يعرتى املسلم  االضطرابعالج    أثر والتبشري له  
عندما   - رضى هللا عنها  - خدجيةوهذا ما فعلته    االضطراب,حيتاج إىل التبشري مبا يزيل عنه دواعى    االضطرابيف حاالت  

فبشرته أبن له سابقة اخلري  ؛ من احلالة اجلديدة واضطرابهنفسه جاءها الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخربها خبوفه على 
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)) كال، أبشر، فوهللا ال حيزنك هللا أبدا ، فوهللا إنك لتصل الرحم وتصدق   :ما يستبعد معها مكافأة هللا له مبكروه فقالت
 (40)   ل الكل وتكسب املعدوم وتعني على نوائب احلق((.احلديث وحتم

الذى حيفظ النفس واالستقرار    ا كيفية هنج الطريق املؤدى إىل حتقيق التوازن   عليه وسلم بني لنفرسولنا الكري صلى هللا    
وذلك ابإلميان املطلق هلل سبحانه وتعاىل وعبادته حق العباده فهو الركيزه واملنطلق الذى يبعث وحيقق   االضطراب,من  

، فال تتسلط عليه نفسه مبشاعر التحسر قضاء هللا شره وخريهاإلانبة إىل هللا فيزيد هبا العبد إميانه ب, فاألمن النفسى
  (41)   ب دخول مكائد الشيطان املؤدية إىل االضطراب النفسي.ته إىل هللا اببانوالسخط والقلق وعدم الرضاء فيسد إب

سع والعاقبة فالعالج النفسى الديىن أثره حممود وعميق يف نفس الشخصية املسلمة فهو مصدر للفأل احلسن واألمل الوا   
قوله عليه الصالة :  يث منهااخلرية ملا يتصف به من أسلوب التبشري الذى حثنا عليه رسولنا الكري ىف عديد من األحاد

: ))فأبشروا وأملوا خري فوهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إذا ُصبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها  والسالم
أيمر ابلتفاؤل والتبشري ابخلري مع عدم احلرص والتمسك حبب الدنيا ملا ينتج احلديث    فإن هذا  (42)   .من كان قبلكم((

                 . وعدم التوازن ىف النفس املسلمة  االضطرابعنها من  

 : أتثري العقيدة  الصيحيحة يف حياة املسلم لثاملبحث الثا

 .سطمأنينة النف   املطلب األول:  

رغم من عواصف األحداث من حوله ، فهي تدفع عنه القلق العقيدة اطمئناان على الاإلنسان املتدين جيد يف  إّن    
 ، حىت ولو كان يعيش يف بيئة غري مستقرة أو خطرة. ء نفسية مفعمة ابلطمأنينة واألملوالتوتر ، وختلق له أجوا

، وما صاحبها ؤهاهتا قريش وحلفاالية اليت أاثر روب املتو ، حيُث احلوا يعيشون ظروفا صعبةن املسلمني األوائل كانإ   جند  
، ويندفعون للقتال بنفس م كانوا يتمتعون مبعنوية عالية، إاّل أهنّ ادية وعزلة اجتماعية وضغوط نفسيةمن مقاطعة اقتص

 مطمئنة إىل ثواب اَّلّل ورمحته. 
لسماوات واألرض ( قال قوموا إىل جنة عرضها ا   ))  :قال يوم بدر وسلموآله  عليه  هللا  صلى  - عن أنس أّن رسول اَّللّ 

قول عمري بن احلمام األنصاري اي رسول هللا جنة عرضها السماوات واألرض ؟ قال ) نعم ( قال بخ بخ فقال رسول ي
 هللا صلى هللا عليه و سلم ) ما حيملك على قولك بخ بخ ( قال ال وهللا اي رسول هللا إىل رجاءة أن أكون من أهلها قال 

منهن ُث قال لئن أان حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة   مترات من قرنه فجعل أيكل   ) فإنك من أهلها ( فأخرج 
 (43) ((طويلة قال فرمى مبا كان معه من التمر ُث قاتل حىت قتل

فالبيئة اليت يتواجد فيها هذا اجملاهد كانت خطرة ، فهو يعيش أجواء حرب بدر ، ولكن بيئته النفسية كانت سعيدة 
يش يف جّنة عرضها السماوات واألرض فاملسلم بفضل عقيدة اإلميان ابَّلّل تعاىل يشعر ابلرضا واالطمئنان ، حيُث أيمل الع
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ى قضاء اَّلّل وقدره، فاملصيبة اليت تصيبه يف حاضره ، قد تتحول إىل بـَرَكة اث، ويوّطن نفسه علمبا يقع يف حميطه من أحد 
وَعسى أن تكرُهوا شيئا وهو خرٌي لُكم وعسى ( ؤمن قال تعاىل :، والقرآن الكري يُنّمي هذا االحساس يف نفس امل(44)

 (45)   ) أن حُتبُّوا شيئا وهو شرٌّ لُكم واَّلّل يعلُم وأنتم ال تعلمونَ 

 . أساليب العقيدة يف مواجهة املصائب    : املطلب الثاين  

فتصبح ضعيفة األثر واألمهية   واألزمات النفسية اليت يتعرضون هلا ،   ختفف العقيدة يف نفوس معتنقيها من الضغوط   
 ساليب عديدة ، منها : ، ضمن أ

: وهذه املعرفة سوف تظهر بصماهتا واضحة يف وعيه وسلوكه   أ ـ بيان طبيعة احلياة الدنيا اليت يعيش فيها اإلنسان
 ، فالعقيدة من خالل مصادرها املعرفية تبني طبيعة الدنيا وتدعوا إىل الزهد فيها.

العقيدة من التعلق أبسباب الدنيا الفانية الذي ينتج آاثرا سلبية تنعكس على حلال هذه أن حتّذر  وكان من الطبيعي وا
عن علقمة، عن عبد هللا، قال: انم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حصري فقام وقد أثر يف جنبه، فنفس املسلم ، 

لدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح ، ما أان يف اما يل وللدنيا))ل:  فقلنا: اي رسول هللا لو اختذان لك وطاء، فقا
 ( 46)((وتركها

األمر الذي خيفف من وقع املصائب على اإلنسان ، فيواجهها بقلب   ثواب:الجر و يتبعها األب ـ إّن املصائب  
 اء. ، فال ترتك يف نفسه أثرا أكثر مما ترتكه فقاعة على سطح املفس مطمئنة إىل ثواب اَّلّل ورمحتهصامد ، ون

املصائب الدنيوية ، مما يهّون ويصّغر يف نفسه  وهي مصيبته يف دينه  جـ ـ إلفات نظر املسلم إىل املصيبة العظمى:     
 . ، وهي حالة امتصاص ابرعة للضغوط النفسية تقوم هبا العقيدةغريةالص

 :كاخلوف من املوت, والفقرحترير النفس من املخاوف    -د  
الفكرية واجلسمية ، وكان اإلنساُن اجلاهلي يف خوف بدد نشاط الفرد ، وُيشل طاقته  مما ال شكم فيه ، أّن اخلوف ي

سان ودسائسه ، ومن الطبيعة احمليطة به وكوارثها ، ومن املوت الذي ال سبيل له إىل دفعه ، ومن دائم من أخيه اإلن
اس بتلك املخاوف اليت تشلُّ طاقة الفقر واجلدب ، ومن املرض وما يرافقه من آالم ، وختفف العقيدة من وطأة االحس

 47اإلنسان عن احلركة واالنتاج ، وجتعله غرضا للهموم واهلواجس.
فالقرآن ـ يؤكد أّن املوت ال بدم منه، ُث أنّه أمٌر منوط إبذن اَّلّل تعاىل وليس بيد غريه، وهذه حقيقة هلا انعكاسات 

ال تستطيع مهما أُوتيت من قوة ـ أن تسلب احلياة عن اإلنسان   إحيائية على نفس اإلنسان، أبنم أي قوة أرضية أو مساوية
 (48)   )..  َت إالم إبذن اَّلّل كتااب ُمؤجمال  ما كان لنفٍس أن متو  ( قال تعاىل :
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صلى هللا عليه   -كما أشار النيب العقيدة إشعاعا من األمن خيفف من وطأة املوت، فإنّه للمؤمن حتفة وراحة.    تعد    
واملوت خري للمؤمن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اثنتان يكرههما ابن آدم : املوت ،  ))  : اَّللّ    يف قوله  - وسلم  

 (49) ((من الفتنة ، ويكره قلة املال ، وقلة املال أقل للحساب 

ينتاب اإلنسان، وينّغص عليه حياته، لكن العقيدة تبدد هذا اخلوف من خالل التأكيد على     اخلوف من الفقر   إن  
مربّر هلذه املخاوف ، ومن يقرأ حقيقة واضحة ، وهي أّن مقادير الرزق بيد اَّلّل تعاىل ، وقد ضمنها لعباده ، وعليه فال 

إنم  ( إىل قتل أبنائه قال تعاىل : ليت أّدت ابجلاهليالقرآن جيد آايت كثرية ، حتثم على إزالة أسباب اخلوف من الفقر ا
 (51)  ) وال تقتـُُلوا أوالدَُكم َخشيَة إمالٍق حنُن نرزُقـُُهم وإايُكم ( وقال تعاىل:   (  50) ) املتنيُ اَّلّل هَو الّرزماُق ذو القّوةِ 

الدائمة من املرض من خالل     العقيدة من خماوف اإلنسان  التأكيد على حقيقة بديهي من جانب آخر لطّفت 
 )) :- وسلم   عليه  هللا  صلى -يقول الرسولوإضافة لذلك فإّن فيه الثواب اجلزيل ما خيّفف من وطأته على النفوس ،  

عجبت من قضاء هللا للمؤمن، إن أمر املؤمن كله خري ، وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء فشكر، كان خريا له 
 52(( ، كان خريا لهضراء فصرب، وإن أصابته  

أبنه ال   العتقاده وذلك    ,فكل مصيبة حتل ابإلنسان أو شد تطاله جيب أن تكون ذات دالله ومعىن يف حياة املؤمن"
للصرب   امتحان ، واحملنه  ابتالءوألن يف ذلك حكمة رابنية ال يعرف كنهها: فاملرض  "   (53) "ما كتب هللا له  يصيبه إالم 

أن ذلك يف مصلحته فإن صرب ظفر، وإن قبل انل الرضا واملغفرة   املؤمن  اعتقاد هو    ,والقبول بقضاء هللا تعاىل وقدره
 ( 54)".ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه :وابلنسبة له

 اخلامتة
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف : 

شهوات نفسه ومن عبادة مظاهر الطبيعة الركون إىل    من   كما حررته,  املسلم من العبودية لغري هللا تعاىلحررت    - 1
 فال ينحين وال خيضع وال يذل لغري هللا. ,  من حوله ، ومن األساطري واخلرافات يف االعتقاد والسلوك 

واألمن النفسي    االستقرارنسانية من أحنج العالجات النقسية .فهي متنح  ترسيخ العقيدة اإلميانية يف النفس اإل  -   2
 أبن كل ما يصيب املسلم هو مكتوب ومقدر من هللا تعاىل. نتيجة االعتقاد الكامل  

 إن العقيدة اإلميانية حبياة اآلخرة مؤثرا  رئيسيا  يف اجياد التوازن واالستقرار  واألمن يف حياة املسلم, فكلما ترسخت   -3
 ن واالستقرار. عقيدته أبن حياه الدنيا زائلة كلما قلت حدة االضطراابت املؤثرة يف شخصية املسلم, وحتقق األم

حّررت العقيدة النفوس من املخاوف اليت تشّل نشاط اإلنسان وتكبت طاقته وجتعله هنبا لعوامل القلق واحلرية كما   - 4
فبدون هذه املعرفة للنفس يصبح من الصعوبة مبكان السيطرة عليها وكبح شّجعت العقيدة اإلنسان إىل معرفة نفسه ،  

 ميكن معرفة اَّلّل تعاىل حق معرفته.  مجاحها ، ُث بدون معرفة النفس ال 
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: بيان طبيعة الدنيا ، وأهّنا دار حمن   منهالتخفيف املصائب اليت تواجه اإلنسان  وسائل    عدة  للعقيدة اإلسالمية    -   5
، وعليه فمن املستحيل على اإلنسان أن يطلب   يف حلظة   بتيارات املصائب اليت هتب على اإلنسان  واختبار ، مليئة  

هلي يف الدنيا اليت هي دار تكليف. ولقد لسكينة فيها. وعليه أن يضع نصب عينه النجاح يف هذا االمتحان اإلالراحة وا
يبة العظمى وثوااب ، كما وجهت نظر اإلنسان للمصأجرا    تفضيخففت العقيدة من وطأة املصائب عرب التأكيد على أهّنا  

 ب الدنيوية الصغرية. ، األمر الذي خيفف من وقع املصائ وهي املصيبة يف الدين
                                                                                                                               :Footnoteاهلوامش
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Abstract  

The scholars, past and present, have a special care in the science of modes of recitation, and the 

importance of it is highlighted to us, as we see it having a great impact on understanding the 

Shariah texts and the rulings that result from them, and the study seeks to present the problem 

of the dispute between scholars regarding the meaning of the seven modes of recitation, and the 

extent of the coverage of the Ottoman drawing to them, and the study mentioned that Scholars 

on the meaning of the seven modes of recitation have many sayings, and they also agreed in 

some aspects of the dispute, and they agreed on the existence of divine wisdom in the 

multiplicity of those seven modes of recitation, and in this paper the researcher aims to compare 

what was mentioned in the meaning of the seven modes of recitation with the compatibility of 

that with the wisdom of their multiplicity, and he followed in That descriptive analytical 

approach, and in the end What this paper concluded that what the scholars mentioned in the 

meaning of the seven modes of recitation has extreme wisdom, but many of them do not fall 

under the concept of facilitation, hardship lifting and embarrassment, but its facilitation may 

come in another sense, such as the faces of expression and others. 

Keywords: Seven Modes of Recitation, Modes of recitation, Facilitation 

 ملخص البحث 

ثر يف فهم األ    غ هلا من ابل نرى  ملا  وتربز لنا أمهية علم القراءات    ،بعلم القراءاتعناية خاصة  لعلماء قدميا وحديثا  ل

مشكلة اخلالف الدائر بني العلماء يف ويسعى الباحث يف عرض    ،عليها  األحكام اليت ترتتبالشرعية و   النصوص

وقد أقواالً كثرية،    ىن األحرف السبعةأورد العلماء يف مع وقد  معىن األحرف السبعة، ومدى مشول الرسم العثماين هلا،  

ويف هذه   ، تعدد تلك األحرف السبعةإالهية يف  حكمة  وأمجعوا على وجود    ،يف بعض وجوه اخلالفاتفقوا كذلك  

متبعا يف   ،احلكمة من تعددهامع توافق ذلك مع يف معىن األحرف السبعة مقارنة ما ورد  ث إىل الورقة يهدف الباح 
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الباحث إىل أن ما ذكره العلماء يف معىن األحرف السبعة هلا   ،ذلك املنهج الوصفي التحليلي  ويف النهاية توصل 

قد أييت تيسريها مبعىن آخر كـ إمنا  احلرج، و املشقة و   فهوم التيسري ورفعال يندرج حتت مكثرياً منها  حكمة ابلغة إال أن  

 وغريها.  وجوه اإلعراب

 قراءات، التيسري.ال  ألحرف السبعة،: ا املفتاحية  الكلمات 

 املقدمة 

وصحبه أمجعني، وبعد فقد بعث هللا سيدان   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله
فكان أعظم األداين وأسهلها (".  i) "وما جعل عليكم يف الدين من حرج حممداً صلى هللا عليه وسلم بدين قال عنه:

وأيسرها، وكما كان لكل نيب معجزة، كذلك جعل هللا لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم معجزة خالدة على مر 
كانت معجزته هي كتاب هللا عز وجل الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، وعجزت البشرية على أي الدهور والعصور، و 

خصائصه صلى هللا عليه وسلم أن بعثه هللا  أيتوا مبثله وما ذلك إال دليالً وبرهاانً على عظمة هذه املعجزة، وكان من
 هللا عز وجل على هذه األمة أن أنزل القران رمحة للعاملني وكان األنبياء قبله يرسلون إىل أقوامهم خاصة، ومن تيسري 

 الكرمي على سبعة أحرف، وذلك لعلمه سبحانه ابختالفهم واختالف ألسنتهم.

 يف اختالف العلماء يف معىن األحرف السبعة وبيان القول الراجح   املبحث األول: 

اليت تثبت ذلك وأوردها العلماء ثبت ابلتواتر أن القرآن الكرمي أنزل على سبعة أحرف، وجاءت كثري من الرواايت  
ين حد وعشر ، حىت بلغت عن واالقرآن على سبعة أحرف عن مجع كبري من الصحابة  وروي حديث نزوليف كتبهم،  

". فهذا العدد من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ال يدع جمااًل للشك أبن (ii) صحابيا ما منهم إال رواه وحكاه
 أحرف، وقد اتفق أهل اإلسالم قاطبة على ذلك، وأصبح ذلك معلوماً من الدين ابلضرورة. القرآن نزل على سبعة 

 مما ورد يف ذلك من األحاديث 

: أقرأين جربيل صلى هللا عليه وسلمعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: قال رسول هللا  ـ ومما ورد يف ذلك    1
      (". iii)   أحرف، فقد ثبت نزول القرآن على سبعة  سبعة أحرفعلى حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حىت انتهى إىل  

: مسعت هشام ابن حكيم قالوروى البخاري ومسلم أيضا واللفظ للبخاري أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ـ   2
 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية مل  صلى هللا عليه وسلميقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا  

فكدت أساوره يف الصالة فانتظرته حىت سلم مث لببته بردائه أو بردائي فقلت:   صلى هللا عليه وسلميقرئنيها رسول هللا  
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اليت بغري  من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول هللا قلت له: كذبت فوهللا إن رسول هللا أقرأين هذه السورة  
فقلت: اي رسول هللا إين مسعت هذا يقرأ بسورة   صلى هللا عليه وسلم  مسعتك تقرؤها فانطلقت أقوده إىل رسول هللا 

اي هشام فقرأ هذه   اقرأالفرقان على حروف مل تقرئنيها وأنت أقرأتين سورة الفرقان. فقال رسول هللا: أرسله اي عمر:  
إن هذا القرآن )    :ول هللامث قال رس  (،هكذا أنزلت)    :صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا    ، القراءة اليت مسعته يقرؤها

 ."(iv) أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه 

جربيل عند أحجار املروة قال:  صلى هللا عليه وسلموروى الرتمذي عن أيب بن كعب أيضا قال: لقي رسول هللا  ـ   3
بعثت إىل أمة أميني فيهم الشيخ الفاين والعجوز الكبرية والغالم   إين )    جلربيل   صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا  
  ."(v) وا القرآن على سبعة أحرف أقال: فمرهم فليقر 

وقد اختلف يف معىن هذه األحاديث على حنو أربعني قوالً، قال اإلمام املرسي: هذه الوجوه أكثرها متداخلة وال 
واحد منهم هذه األحرف السبعة مبا ذكر مع أن كلها موجودة أدري مستندها وال عمن نقلت وال أدري مل خص كل  

يف القرآن فال أدري معىن التخصيص، وفيها أشياء ال أفهم معناها على احلقيقة وأكثرها يعارضه حديث عمر مع 
هشام بن حكيم الذي يف الصحيح فإهنما مل خيتلفا يف تفسريه وال أحكامه، إمنا اختلفا يف قراءة حروفه، وقد ظن 

 ".(vi) ثري من العوام أن املراد هبا القراءات السبعة وهو جهل قبيحك

وأصح ما ثبت يف معىن األحرف السبعة هو ما ذكره اإلمام الرازي وإمام الفن ابن اجلزري، وما ذكره اإلمامان أبن 
نطاق هذه األنواع اخلالف املوجود يف القراءات املوجودة بني أيدينا وكذلك يف القراءات الشاذة، كله ال خيرج عن  

من االختالف اليت ال تعدوا كوهنا اختالف يف األلفاظ، وال يعين أن االختالف يف األلفاظ قد يعين اختالف املعىن 
 ألنه قد خيتلف اللفظ واملعىن، وقد خيتلف اللفظ فقط. 

 املبحث الثاين: أصح  ما ورد يف معىن األحرف السبعة وموافقته حلكمة التيسري. 

األحاديث الواردة يف األحرف السبعة أهنا جاءت حلكمة، وهنا نذكر أصح ما ورد يف معىن األحرف السبعة يتبني من  
ونقارنه مع هذه احلكمة، وكما نعلم أن العرب كانوا أمًة خمتلفة اللهجات، وخمتلفة أيضاً يف طريقة التعبري ابأللفاظ 

 ومتباينة يف كيفية النطق ابلكلمات.

 األحرف السبعة: هو ما ذهب إليه اإلمامني اجلليلني الرازي وابن اجلزري.   وأصح ما ورد يف معىن 

 الكالم ال خيرج عن سبعة أحرف يف االختالف: ،  اإلمام أبو الفضل الرازي يقول
ََمااَنِتأأم  ـ  هو اختالف اللفظ من حيث اإلفراد والتثنية واجلمع. مثاله قوله تعاىل:    1 َمانَتأهأم،  مجعا،  ألأ  . ("vii)ادابإلفر   ،ألأ

لو عرضنا هذين اللفظني على رجلني من العرب من قبيلتان خمتلفتان وقلنا ألحدمها اقرأ، ألماانِتم، وقلنا لألخر اقرأ، 
ألمانتهم، فهل ميكن القول أبن أحدمها يستطيع النطق هبا مفردة واألخر ال يستطيع إال أن يقرأها ابجلمع، فهذا هو 
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ن اجلزري أبنه أحد احلروف السبعة، ومما ال شك فيه أبنه ال يصعب على أي عريب القول األول مما ذكره الرازي واب
 من أي قبيلة ويتكلم أبي هلجة أن ينطق بلفظ مفرد أو أن يغريه إىل مجع. 

َفارأانَ . قال تعاىل: ربنا  اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمرـ   2   َ َأس   . (viii) دَ بـَع  ، َربُـَّنا  وبلفظ ، اَبعأد  َبني 
مما شك فيه أن العرب ال يصعب عليها تغيري الفعل من صيغة املاضي إىل صيغة األمر وكذلك املضارع، فهذا شيء   

يسري عليهم، وهو شيء جاري على ألسنتهم فليس من الصعب أيضاً أن يقول الشخص ) َربـ َنا اَبعأد، أو، َربُـَّنا 
فكذلك ال ميكن القول أبن التخفيف جاء لصعوبة النطق   (، ألهنا تصريفات سهلة وبديهية تفيد عدة معاين،دَ بـَع  

 بتصريف الفعل من ماض إىل مضارع إىل أمر. 
. وهذا النوع قد يكون فيه نوع من الصعوبة الختالف القبائل يف تقدير العوامل، وكما اختالف وجوه اإلعراب  ـ    3

على أن ال انهية، ومن يقرأها ) وال   (". ix) ضار  يف اآلية الكرمية فقد جند بعض القبائل تُعمل النصب يف الفعل، وال ي
(، على أن ال انفية، وهذا النوع الثالث قد يرد أبنه يدخل يف  ابب التيسري والتسهيل.  يضارُّ

ُنـ َثى. وجاء يف املثال على ذلك يف القراءة الشاذة يف قوله تعاىل:  االختالف ابلنقص والزايدة  ـ    4 يف   (". x)َوالذ َكَر َواأل 
ُنـ َثىضع،  مو   ، فنقص يف القراءة الشاذة، وما خلق، على أنه قسم بعد القسم األول. َوَما َخَلَق الذ َكَر َواأل 

وإذا افرتضنا أن القراءتني ُعرضتا على شيخ فاٍن أو امرأٍة من العرب وقيل هلما أبن يقرآ هبما فال يتصور أنه قد يصعب 
نقصه، فيكون ورود القول أبن الزايدة والنقص من أسباب التخفيف ذلك عليهما، كذلك أن يزيد هذا اللفظ أو أن ي

 غري صحيح وذلك لسهولة ذلك ويسره. 
.  وهذا النوع ليس ببعيد عن النوع الرابع وكذلك يَرأد عليه ما ذكر يف النوع الرابع االختالف ابلتقدمي والتأخري  ـ    5

ل أو الصعوبة ألنه جمرد تقدمي كلمة على كلمة، كما مثل من أن التقدمي والتأخري يف الكالم ليس فيه نوع من اإلشكا
ق أ له يف قوله تعاىل:   حلَ  رَُة ال َمو تأ ابأ ق أ   (". xi) َوَجاَءت  َسك  رَُة احلَ  ، فالقول أبن التقدمي والتأخري كان   ل َمو تأ ابأ   َوَجاَءت  َسك 

 ه ختفيف وتيسري.مما يصعب على بعض القبائل العربية يف كالمها ال يسلم له وال يقال أبن
. وهذا النوع فيه نظر ألن القبائل العربية ختتلف يف تعبرياِتا عن بعض األمور ويكون ذلك االختالف ابإلبدال  ـ   6

أبلفاظ خمتلفة, وإذا اعتاد أحدهم على التعبري بلفظ فإنه قد يصعب عليه أن يعرب بغري ما ألفه لسانه وتعودت عليه 
يف النوع السادس صعوبة عليهم فجاءت احلكمة اإلهلية أبن يقرأ كل واحد منهم على سليقته، ومن هذا املنطلق جند  

ما تعود عليه لسانه، فيصح أن يدخل هذا النوع حتت معىن احلكمة اإلهلية اليت جاءت هبا األحرف السبعة وهو 
 التخفيف والتيسري. 

ُزَهاوقد مثل لذلك بقوله تعاىل:     ابحلاء   (".  xiii) َوطَل ٍح َمن ُضودٍ ، يف،  ابلراء وكذلك  ،َهارُ نـُن شأ ،  ابلزاي  (". xii) َكي َف نـُن شأ
يقول، طلع، وبعضهم، َمن ُضودٍ   عٍ َوطَل  ،  وقرئ ننشزها، وبعضهم  ننشرها، وبعضهم،  القبائل تقول،  فبعض  ، ابلعني 

 طلح، ففيها ختفيف عليهم وتيسري هلم. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020 

 

56 
 

، وهذا النوع السابع هو الذي إلظهار واإلدغام وحنو ذلكاختالف اللغات كالفتح واإلمالة والرتقيق والتفخيم وا  ـ    7
 - حيتاج إىل النظر والتمعن فيه ألنه اشتمل على عدة أنواع  وهي كما ذكرها اإلمام الرازي جاءت كاآليت: 

اللهجات القبائل بعضها عن بعض،   -:اختالف  به  تتمايز  النوع الذي كانت  وهذا الشكل من االختالف هو 
أن يعرف من أي قوم املتكلم من خالل النربة الصوتية له، نعم لطاملا كانت القبائل العربية  ويستطيع كل شخص  

خمتلفة من حيث النطق ابأللف من حيث أن تنطق هبا ألف خالصة أو ميكن أن تنطق على صفة قريبة من الياء 
من االختالف هو الذي كان وتسمى ابإلمالة ورمبا تنطق على صفة بينهما فيما يطلق عليه التقليل، وهذا الشكل  

يصعب على الكبري الطاعن ابلسن والصغري الذي مل يتعلم أن ينتقل إىل غريه، فاخلالف الصويت كان عالمة ابرزة يف 
 اختالف اللهجات العربية وكان من الصعوبة مبكان أن يتحولوا عنها.

بينهم وذلك أل  -:اختالفهم يف الرتقيق والتفخيم   ن بعضهم ينطق ابلراء مرققة وبعضهم وهذا أيضاً كان شائعاً 
قبيلة على ذلك  اعتادت كل  الالم بعضهم ينطقها مغلظة وبعضهم ينطقها حنيفة، وقد  ينطقها مفخمة، وكذلك 

 النسق يف الكالم فحملهم على غري ما اعتادوا عليه فيه مشقة عليهم.
ن النوعني انبع عن البحث عن التسهيل  وكما هو معروف أبن االختالف يف هذي  - :  اختالفهم يف اإلظهار واإلدغام

قال أبو     يف النطق، وذلك أبن االدراج يف الكالم واملتمثل يف اإلدغام فيه يسر على اللسان وكما جاء يف النشر")
". فهذا يؤكد أن ألسنة العرب (xiv) عمرو بن العالء: اإلدغام كالم العرب الذي جيري على ألسنتها وال حيسنون غريه

بعضهم اختار التخفيف من خالل اإلدغام وكذلك حذف اهلمزات اليت فيها مشقة يف النطق، وكان كانت ختتلف ف
 بعضهم ال يفعل ذلك فإلزام أهل اإلسالم بطريقة واحدة كذلك فيها صعوبة ابلغة عليهم.  

 رأي اإلمام ابن اجلزري يف معىن األحرف السبعة: 
ا فإذا هي يرجع اختالفها إىل سبعة أوجه، ال خيرج عنها قال: قد تتبعت صحيح القراءة شاذها وضعيفها ومنكره

وذلك، إما يف احلركات بال تغري املعىن والصورة جنو، ابلبخل، أبربعة وحيسب بوجهني، أو متغري يف املعىن حنو، فتلقى 
لسراط،  ءادم من ربه كلمات، وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة، تبلو، تتلو، أو عكس ذلك حنو، الصراط، ا

أو بتغريمها حنو، وامضوا، واسعوا، وإما يف التقدمي والـتأخري حنو، فَيقتلون ويٌقتلون، أو يف الزايدة والنقصان حنو، وص ى، 
وأوصى، فهذه سبعة ال خيرج االختالف عنها، قال وأما اختالف اإلظهار واإلدغام، والروم واإلمشام، والتحقيق 

ليس من االختالف الذي يتنوع فيه اللفظ أو املعىن ألن هذه الصفات املتنوعة يف والتسهيل والنقل واإلبدال، فهذا 
 . ("xv) أدائه ال خترجه عن أن يكون لفظاً واحداً 

 وإذا عرضنا ما فهمه اإلمام ابن اجلزري يف معىن األحرف السبعة فهو يتطابق مع اإلمام الرازي يف بعضها. 
البخل أبربعة أوجه اختالف احلركات بال تغري املعىن    -1 وذلك إما يف احلركات بال تغري يف املعىن والصورة حنو 

 ، وهذه الصورة قد يكون فيه نوع من الصعوبة يف النطق ملخالفة ما تعودوا عليه. وحيسب بوجهني
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، وأما برفع لفظ آدم ونصب لفظ كلمات وابلعكس  (".xvi) فـَتَـَلق ى آَدُم مأن  َرب أهأ َكلأَماتٍ ،   أو بتغري يف املعىن فقط  - 2
 تغري املعىن بتغري احلركات فال يظهر فيه مشقة وكلفة يف النطق به.

 (". xvii)وتتلو  ، تـَبـ ُلو،  وإما يف احلروف بتغري املعىن ال الصورة حنو    - 3
 كل لفظ يؤدي معىن. واملعىن  الثالث وهو تغري معناه ال صورته ال يظهر فيه أي صعوبة يف قراءاته لكون  

رَاطَ ،  وحنو  ،َبس طَةً ,  عكس ذلك حنو بصطة  -4 ، وهذا النوع هو من اختالف اللهجات، فقد جند والسراط  ،الص أ
 بعض العرب ينطقوهنا بسطة، وبعضهم بصطة، وكذلك الصراط، والسراط، وكل قبيلة على ما اعتادت عليه. 

يري األلفاظ يف اللغة العربية ليس فيه صوبه، فاللغة العربية معروفة وتغ  (".xviii)فَاَسَعو ا،  فامضوا،  أو بتغريمها حنو  - 5
 بتعدد األلفاظ للمعىن الواحد وهو غنية بذلك والعرب ال يصعب عليهم ذلك. 

 .   وهو نفس الشي الذي ذكره اإلمام الرازي.وإما يف التقدمي والتأخري  - 6
ووجه االختالف ابلزايدة والنقصان مثله مثل التقدمي والتأخري (".  xix) َوَوص ى،  أوصى،  أو يف الزايدة والنقصان حنو  -7

فالتعبري بدون مبالغة، أوصى، ويف املبالغة، وص ى وهو سهل، والكالم عن كل ما ذكره اإلمامان اجلليالن الرازي وابن 
 اجلزري يصح أن تكون بعض األنواع فيها صعوبة يف قراءِتا ولكن بعضها ال يصدق عليها ذلك.

ذا القوالن إذا نظران إليهما جند أهنما يف احلقيقة  مها ما حيصل فيهما اخلالف بني هلجات العرب، ومحلهم على وه
 وجه واحد فيه مشقة وتكليف.

وقد جعله اإلمام الرازي حتت نوع واحد، ألنه وإن كانت املشقة حاصلة فيه فهو أيضاً مل يشمل كل ما ورد من أنواع 
 قراءات، فهو جزء حتصل فيه املشقة ولكنه ليس عاماً وال شامالً لكل القراءات.اخلالف اليت جاءت به ال 

 يف احتمالية اشتمال الرسم العثماين على األحرف السبعة.  - املبحث الثالث :
من خالل النظر فيما ثبت يف املصاحف العثمانية يتنب أهنا قد اشتملت على األحرف السبعة، وكل ما وصل إلينا 

ملتواترة ليست إال بعضاً من األحرف السبعة، وذلك ألن األمر متوقف على املثبت يف العرضة األخرية، من القراءات ا
فال يصح أن نطلق عليه قرآانً إال ما ثبت فيها، وأما ما مل يثبت فيها من القراءات اليت وراء العشر املتواترة فليس قرآان  

 األحرف السبعة، وهل هي مما يشق على األمة القراءة به وال يسمى قرآانً، وبعد البحث عن أصح ما نقل يف معىن
ويصعب عليهم ذلك، عرض الباحث ما ثبت من معىن لألحرف السبعة فيما نقل إلينا من القراءات، وهل احتوت 
هذه القراءات على األحرف السبعة، أو أهنا بعضاً منها، وهذه الفكرة قد تطرق هلا اإلمام الزرقاين حيث جعل األمر 

أحدمها حتديد املراد من األحرف السبعة واثنيهما الرجوع إىل ما هو مكتوب وماثل بتلك املصاحف تباً على أمرين  مرت 
 (". xx) يف الواقع ونفس األمر

وخالصة ما ذكره أنه إن كانت األحرف السبعة ابملعىن الذي ذكره اإلمامان الرازي وابن اجلزري فإن القراءات املوجودة 
بني أيدينا قد احتوت على األحرف السبعة اليت ثبتت يف العرضة األخرية، وذلك ألن كل ما ثبت منها قد جاء يف 
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بوها وأمجعوا عليها يف عهد سيدان عثمان، فهي موجودة فيما ما أقره الصحابة رضي هللا عنهم يف النسخ اليت كت
 حيتمله الرسم العثماين، وأما ما خرج عن الرسم ومل يوافقه فهو مما ننسخ ومل يثبت يف العرضة األخرية. 

 اخلامتة
قارنة أصح ويف ختام هذه املقالة حنمد هللا سبحانه وتعاىل على ما وفقنا به من إمتام هذه الوريقات يف الكالم عن م 

ما نقله العلماء يف معىن األحرف السبعة مع احلكمة اإلهلية يف إنزال القرآن على سبعة أحرف، ويف النهاية خنتم هذه 
 املقالة بعرض أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث. 

 النتائج والتوصيات 
 الكبري بكتاب هللا.   ـ أن األقوال الكثرية اليت وردت يف معىن األحرف السبعة تدل على االهتمام   1
 ـ أن التخفيف والتيسري يف نزول القرآن على سبعة أحرف يبني عظمة هذا الدين رفع احلرج عن هذه األمه.   2
ـ مقارنة األقوال الواردة يف معىن األحرف السبعة مع احلكمة اليت نزلت من أجلها هذه األحرف تفتح الطريق إىل  3

 طيع أن نرد كثري من األقوال اليت ال تتوافق مع حكمة التيسري. فهم معىن األحرف السبعة، وكذلك نست
. يوصي الباحث نفسه وإخوانه من الباحثني بذل الوسع يف قراءة هذا الرتاث العظيم وتنقيحه وإبراز جواهره وأن 4

 ل جهداً يف ذلك. ال مي
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Abstract 

Arabic language received good care by the scholars in the past and present for it is the container 

of the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet. The perception of its importance and 

understanding its rules are extremely necessary to articulate the Qur’anic texts correctly and to 

understand the Arabic utterance soundly. The attainment of correct utterance cannot be achieved 

without training on performance based on well  designed curriculum to ensure good results. 

Certainly, the wrong syllabus results in loss and erasure of language. Here lies the research 

problem because searching for a syllabus and training method on language performance is a 

tremendous searching purpose. The importance of this research emanates from this purpose. The 

researcher studied the syllabus of Read Method for the purpose of clarifying and demonstrating its 

role in developing the linguistic performance. He adopted the descriptive methodology to describe 

the book and the author’s methodology in designing it and gradually developing from letters to 

words to sentences and implementing the Arabic rules in the book.  The researcher found the 

following results. The gradual learning of language from letter to sentence through direct 

pronunciation is one of the fastest ways to reach perfect performance. Anyone wishing to author a 

syllabus for teaching the Arabic language has to concentrate on the existing errors in the society 

and to increase the exercises that help get rid of those errors. The Read Method Book has a big 

role in teaching the Arabic language pronunciation for non-native speakers because it is easy. The 

Read Method Book needs further development in its content to keep abreast the modern 

developments . 

Keywords: rule, reading, development, performance, linguistic 

 

 ملخص البحث 

سيد  وسنة  الكرمي،  القرآن   حلمل  الوعاء  تعترب  فهي  وحديثا  قدميا  العلماء  من  فائقة  بعناية  العربية  اللغة  حظيت  لقد 
املرسلني، فإدراك أمهيتها وفهم قواعد تعلمها من الضرورة مبكان لتأدية النص القرآين أداًء صحيحا، ولفهم اللفظ العريب 

الصحيح األداء  على  وإلدراك  سليما،  فائقة   فهما  بعناية  ومعد  مصمم  منهج  وفق  األداء  على  ابلتدرب  إال  يكون  ال 
لضمان النتائج الصحيحة، إذ أن املنهج اخلاطئ يؤدي إىل ضياع اللغة وانداثرها، وهنا تكمن مشكلة البحث، وحيث 

البحث،  أمهية  يظهر  فمنه  حبثي كبري،  مقصد  يعد  اللغة  أداء  على  للتدرب  وطريقة  منهج  وراء  البحث  خالله   أن  فمن 
تتبعت منهج كتاب قاعدة اقرأ هبدف توضيح وإابنة هذا الكتاب ودورة يف تطوير األداء اللغوي، الذي اتبعت فيه املنهج 
اللغة  لقواعد  وتتبعه  اجلملة،  مث  الكلمة  مث  احلرف  من  فيه  وتدرجه  صياغته  يف  املؤلف  وطريقة  الكتاب  لوصف  الوصفي 

ظه وقد  يف كتابه،  لتطبيقها  بواسطة العربية  اجلمل  إىل  وصواًل  احلرف  من  اللغة  تعلم  يف  التدرج  أن  التالية:  النتائج  رت 
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من يريد أن يؤلف منهجاً لتعلم أداء اللغة أن يركز فيه على  على  الطرق لإلتقان، جيب  التهجي املباشر يعد من أسرع 
خطاء، وأن لكتاب قاعدة اقرأ دور كري األخطاء املوجودة يف اجملتمع احمليط ليكثف التمارين عليها للتخلص من تلك األ

يف تعليم نطق اللغة العربية لغري الناطقني هبا فهو منهج سهل، حيتاج كتاب اقرأ إىل املزيد من التطوير يف صياغته ملواكبة 
 املستجدات احلديثة. 

 قاعدة، القراءة، تطوير، األداء، اللغوي. الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة 
أَنْ زَْلَناُه  ﴿ قد أنزل لنا خري الكتب وجعله لنا منهجاً نسري عليه يف احلياة قال تعاىل:  فإن هللا سبحانه وتعاىل  قُ ْرآًًن  وََكَذِلَك 

ُقوَن َأْو حُيِْدُث ََلُْم ِذْكرًا  َغرْيَ  قُ ْرآًًن َعَربِيًّا ﴿وجعله بلغٍة هي أشرف اللغات قال تعاىل:   .(1)  ﴾ َعَربِيًّا َوَصرَّفْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َّ

ُقونَ  يَ ت َّ َلَعلَُّهْم  ِعَوٍج  فه(2)   ﴾ِذي  القرآن   و .  قراءة  أردًن  فإذا  وعيب،  نقص  من كل  وخاٍل  خطأ  فيه  ليس  بليغ  فصيح  قرآن 
الكرمي وفهم معانيه فال بدَّ من تعلم اللغة اليت أُنزل هبا ونطقها نطقاً صحيحاً، ومعرفة النطق الصحيح الذي يقوم اللسان 

بذلك   أخرب  العظيم كما  والثواب  العميم  ابألجر  حنظى  وحىت  البيان،  وسلم، ويوضح  عليه  هللا  صلى  املصطفى  احلبيب 
. وكذلك نطق حديث سيد املرسلني، وكالم علماء الفقه (3)   «املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة ...»حيث قال:  

وحاالته وما  ومكوًنته ومكنوًنته  أصل احلرف  والدين من الصحابة والتابعني، فمن الضرورة مبكان علينا أن خنوض يف 
من صفاته ورمسه ومتشاهبه واحلركات اليت تطرأ عليه "فالرسم الكتايب ليس إال تصويرا خطياً ألصوات الكلمات يتعلق به  

، ومن مث كيف نتعامل معه يف أبنية الكلمة (4) املنطوقة، اليت تتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورهتا اليت نطقت هبا"
واجملتم والفكر  ابلطبيعة  وثيٌق  ارتباٌط  "إن فللحرف  النشأة_:  _أجبدية  العربية  اللغة  أصول  صاحب كتاب  قال  ع كما 

الذي  املنهج  ووفق  الداللة  ذات  األحداث  نظام  حسب  وهذا  والفكر،  واجملتمع  ابلطبيعة،  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  احلروف 
 . (5)يربط السلسلة اللغوية ببناء العقل عند الطفل : اجلنني، الوليد، الرضيع، الفطيم"

ومبا أن احلرف يبين ويسهل النطق للطفل منذ الصغر، وكذلك يربط عقله ابلسلسلة اللغوية اليت هي أساس فكره، ابملقابل 
وذلك يعود إىل ًنحية عضوية   -للكبار   –لذلك فإن" اكتساب مهارة النطق اجليد للغة من أصعب عناصر اللغة اكتساابً  

ى نطق أصوات لغته وتطّبع على عادات نطقية معينة، فنطقه ألصوات إذ أن جهاز النطق للمتعلم الكبري قد تكيف عل
جديدة واكتسابه لعادات نطقية جديدة، يعد من الصعوبة، لكنها صعوبة تزول ابلتدريب املكثف، وفق منهج مصمم 

ل ومن تبعهم كٌل ، ومبا أنه من الالزم إجياد منهج مصمم ومعد بعناية، فقد تسابقت أًنمل العلماء األوائ(6) ومعد بعناية"
ط احلرف العريب ويسهل عملية إتقانه ليتمكن اإلنسان غري  يدلو بدلوه يف خدمة لغة القرآن العظيم الكل حياول أن يُ َبسِّ
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العريب من النطق السليم، وقد كان ممن َلم الفضل الكبري يف تعليم نطق اللغة العربية لغري الناطقني هبا  من مؤلفي كتب 
، الذي يعد املرجع األساسي قاعدة اقرأ لتعليم قراءة القرآن القراءة الصحيحةلعربية، مؤلف كتاب تعليم نطق اللغة ا

 والنواة األوىل لتعليم أداء اللغة العربية يف دول جنوب شرق آسيا،

 املبحث األول: تعريف املصطلحات

 املطلب األول: القاعدة لغًة واصطالحاً 
 .(7)   قَاِعَدة  األساس، واحدهتا:  اْلَقَواِعد  هي أساس الشيء، القاعدة لغة:

إساُسه" وابلنسبة   البيت  وقواعد   اإلساس،:  والقواعد   األّس،  أصل   "والقاعدة:.  (8)   قال ابن منظور كأساس لعلم أو فن،  
 للغة فقواعدها هي أساساهتا اليت تُبىن عليها. 

مجيع   القاعدة اصطالحا: على  منطبقة  أمر كلي  "القاعدة  التهانوي:  قال  وضابطه،  وقانونه  الشي،  أصل  هبا  يقصد 
 .(9) جزئيات الشيء"

والباحث يقصد هبا هنا: األسس اليت من خالَلا يتم بناء األداء اللغوي، من احلرف، مث الكلمة وصوال إىل اجلملة العربية 

 ابلنطق الصحيح السليم من التحريف. 

 ثاين: القراءة لغة واصطالحا املطلب ال
 .(10) قرأ يقرأ قراءة وفعل األمر اقرأ، والقراءة معناها" تتبع كلمات الكتاب نظراً، نطق هبا أو مل ينطق"  القراءة لغة: 

وقد عرفها أمحد .  (11)  املرادهي عملية التعرف على الرموز املكتوبة، للتفاعل معها، والتوصل للمعىن    القراءة اصطالحاً:
منطوقة" رموز  إىل  املكتوبة  الرموز  حتويل  على  القدرَة  تتضمن  عقلية  نفسية  "عملية  أبهنا  وكتاب  (12) السعيدي  قاعدة )، 

القراء(،  اقرأ مهارة  تعلم  اليت  الكتب  أبرز  من  املهارات   ة يعد  إحدى  تُ َعد  والقراءة  واملرتابط،  املتسلسل  أبسلوبه  العربية 
 .(13)  األساسية املكوِّنة للُبعد املعريف ابلنسبة للفرد، وطريق رئيسية للوصول إىل املعرفة

 املطلب الثالث: التطوير لغة واصطالحاً 
 .(14)   طّور يطور تطويراً، نقل الشيء من طور إىل طور، وهو من التحسني والتعديل   التطوير لغة: 
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 (. 15)   التحسني وصواًل إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة  التطوير اصطالحاً:

ال املهارات  على  القدرة  وعدم  الضعف  طور  هبم من  واالنتقال  املتعلمني،  العربية لدى  اللغة  أداء  حتسني  لغوية، إىل وهو 

 طور الفصاحة واإلتقان يف األداء.  

 املطلب الرابع: األداء لغة واصطالحا 
   16ِبِِْكَمالِِه   ِبِِْْنَازِِه،  َواِجِبِه:  أبداء  اسم مصدر أدَّى. قَامَ :  أََداءٌ   األداء:

 . (17) والكتابية"األداء اللغوي: "هو االستعمال الفعلي للغة فهماً وإنتاجاً يف املهارات الشفهية  

 اللغة   يستقبل  حني   وأداء استقبايل  يكون متكلما،  عندما  اللغة   اإلنسان  حني ينتج  إنتاجي  أداء  ضرابن:  اللغوي  ولألداء
 . (18)   قارئً   أو   مستمعا  يكون   عندما  أي

 الصحيحة للنص   والقراءة   للعربية،  الصحيح   النطق :  هي  أساسية  مهارات   ثالث   يتضّمن   ما  هنا  اللغوي   ابألداء  واملقصود 
 .(19)   العربية  للنصوص   السليمة  الصحيحة   العريب، والكتابة

والقراءة،  االستماع  يف  االستقبال  عند  العربية  فهم  يف  اإلْناز  مدى  يعين  العربية،  اللغة  يف  تطبيقه  عند  ابألداء  املقصود 
 .(20)  ومدى اإلْناز يف إفهام اللغة عند إرسال الكالم والكتابة

 ويتضح جليا أن أداء اللغة هو إْنازها وتطبيقها يف الواقع ابملهارة واإلتقان، فأداء الشيء القيام به على أكمل وجه. 

 املبحث الثاين: العريف بكتاب قاعدة اقرأ 

 املطلب األول: حملة اترخيية عن تطور علم القراءة والكتابة يف اللغة العربية. 
اإلنسان وَلا ارتباط بفكره فتتطور بتطوره، وتتأثر به يف كل مراحل حياته، فمذ أن إن اللغة بشكل عام من خصائص  

كان اإلنسان يف العصر القدمي وهو يف حماوالت مع لغته الذي هي وسيلة التفاهم والتعبري عما يريد؛ لتأصيل قواعدها 
يف التعامل إال أن مصدر النطق واحد،   وضبط مهاراهتا، فكل حضارة َلا لغتها اخلاصة هبا، وكل جمتمع له أسلوبه اخلاص

 .(21)  ومصدر السماع واحد فكل اجملتمعات مشرتكة يف أصل اخللقة اإلنسانية، اليت متيزت به عن بقية املخلوقات
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إن تطور اللغة العربية فريد من نوعه عن كل اللغات األخرى فتطورها يكمن يف حدود الكتاب الذي أنزل هبا مبا يوافق 
  ، 9احلجر من اآلية   ﴾الذِّْكَر َوِإًنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ ِإًنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا    ﴿قال تعاىل:  ، فهي ابقية ما بقيت احلياة وحمفوظة حبفظهرمسه ومعناه

وألن نزوله آذن بتطور اللغة ونقلها نقلة نوعية من عدة نصوص مكتوبة يف جمموعة من الصفحات إىل لغة عاملية متأصلة 
،  23، فالقرآن الكرمي يعد أول كتاب ُكتب يف اللغة العربية .(22) ومتجذرة يف أمة عريقة، تنهض بنهوضها وتتطور بتطورها 

من   الباطل  أيتيه  وال  معجز  أنه  القراءة ومبا  طريقيت  يف  إليه  يرجع  الذي  املنهج  هو  أصبح  فقد  خلفه  من  وال  يديه  بني 
 والكتابة ملا حاز من عناية رابنية وبشرية.

 لقد تطور علمي القراءة والكتابة يف اللغة العربية وكان التطور على مسارين متوازيني.

 املسار األول: التطور اخلاص ابلكتابة 

بطبيعته التعبري عما يف نفسه، ويتخاطب مع من حوله فكانت وسيلة التحدث والكالم طريقته حياول اإلنسان  
مع البعيد فقد استخدم  وسيلة التحدث يف التخاطب  واتسعت البسيطة به، مل ُُتِد معه  وأسلوبه إال أنه بعد أن تطور 

 وسيلة الكتابة للتعبري هبا عما يريد.

والع به،  يتخاطبون  لسان  قوم  لكل  أن كتابتهم  إن  إال  به  يتخاطبون  الذين  اخلاص  لساهنم  َلم  البدو كان  رب 
العربية اليت كانوا يكتبون هبا لغتهم وليدة للكتابة النبطية اليت كانت تعيش مشال احلجاز وجنويب الشام يف القرون األوىل 

 ( 24) يئاً حسب ما ذكره حممود عباسمن امليالد على وجه التقريب، إال أن اإلنسان العريب طور كتابته املكتسبة شيئاً فش
أن اخلط العريب استبدل الصبغة النبطية ابلصبغة العربية يف القرنني الثالث والرابع امليالديني، ويف القرنني اخلامس والسادس 

يف   انطمست الكتابة النبطية متاماً، ولكنها بٌعثت يف صورة أخرى هي الكتابة العربية، حىت وصلت إىل صورهتا النهائية
 آخر القرن السادس امليالدي .   

لقد خلص حممود عباس محودة اتريخ تطور الكتابة العربية على رأي مؤرخي العرب ورأي اإلفرنج املستشرقني يف 
أصول وتسلسل اخلط العريب أبن أصل الكتابة مأخوذة من اخلط الفرعوين املصري الذي انبثق منه اخلط الفينيقي، ليخرج 

املسند   خطي  تبعه منه  مث  الكندي  عنه  تسلسل  الذي  الصفوي  اخلطوط منها  العديد من  عنهما  تولد  اللذان  واآلرامي، 
انشق  مث  والسريين،  النبطي  اخلط  اآلرامي  وتولد أيضا من  والكويف،  احلجازي  اخلط  وصلى إىل  واألنباري، حىت  احلريي 

ا خطي  عنهما  نتج  اللذان  واألنباري،  واحلريى  ْنيلي  السطر  خطي  يف منهما  احلق  أن  إال  النسخي،  واحلجازي  لكويف 
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ذلك أن الكتابة العربية مشتقة من اخلط املسند ابلدرجة األوىل ملا وجد فيها من تشابه يف األجبدية وطريقة الكتابة، وما 
   25ذكره وأثبته العديد من الباحثني امليدانيني.

 املسار الثاين التطور اخلاص ابلقراءة: 

اإلنس   بين  هللا  ابجلهاز أَلم  املخلوقات  من  غريهم  على  وميزهم  بينهم  فيما  والتفاهم  للتخاطب  األصوات  ان 

النطقي الذي يتفاعلون به فيما بينهم، إال أنه بعد أن تطورت حياة اإلنسان واتسعت به البسيطة أخذت كل أمة تتميز 

واللغة العربية كواحدة من اللغات   26، عن غريها من األمم بلساهنا وبنطقها اخلاص هبا، الذي نتج بفعل التطور احلضاري

أخذت اُتاهها الذي متيزت به عن ابقي اللغات وزادت شرفا ومتيزاً بنزول القرآن الكرمي هبا حيث حوَلا من لغة قوم إىل 

 معجزة عاملية.

اقْ َرْأ اِبْسِم    ﴿  :فقال تعاىل  عندما نزل القرآن ابتدأ أبول آية فيها أمٌر من هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم 

،إن هذا األمر اإلَلي آذن بوالدة هنضة    27﴾ اقْ َرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ ﴿  تعاىل  كرر له األمر مرة أخرى فقال  مث  ﴾َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 
يعرفون القراءة فكرية جديد وعظيمة، كانت بداية انطالق وتطور القراءة يف اللغة العربية، فقد بُعث النيب يف أمة أمية ال  

وال الكتابة، إال النزر اليسري منهم، فبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم حبثهم على العلم والتعليم، فقد جاء يف السرية النبوية 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل الفداء من الكفار الذين كانوا يف األسر أن يعلموا عدداً من أبناء املسلمني القراءة 

، إن هذا الفعل النبوي الذي انبثق على إثره تطور عظيم يف القراءة والكتابة العربية، فقد 28ابل فكاك أسرهم والكتابة مق
مث الكرمي،  القرآن  لتعليم  وكتاتيب  مدراس  عدة  أصبحت  حىت  القرآن،  قراءة  غريه  يعلم  منهم  الصحابة كل   اتسع  انتشر 

 وكثرت  عليهم، هللا  رضوان الصحابة ابنتشار  اإلسالمية، اآلفاق يف  املعارف وانتشرت  التعليم، يف العامل اإلسالمي نطاق
فيها،  وكثر  املساجد،  يف   حلقاهتم، واملتعلمني  مبريديها  املدارس  وزخرت  مدت   املعلمون،  عريقة  فكرية  بنهضة  آذن  مما 

 جزورها إىل كل صقع من أصقاع املعمورة. 

مقياس التطور والتقدم يف اجملتمعات، واللغة العربية قد عاشت إن القراءة شيء ال تنفك عن اإلنسان حبال فهي  
هنضة علمية فاقت هبا كل احلضارات األخرى، فتطورت القراءة العربية واتسعت وأصبح العلماء يكتبون القواعد والنظريت 
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ل العربية  فاللغة  والغلط،  اخللط  من  عليها  واحملافظة  تبسيطها  أجل  من  الصحيحة؛  العربية  تنتشر  للقراءة  فهي  عاملية  غة 
 ابنتشار القرآن الكرمي ألهنا وعاءه اليت حتتويه وهو حصنها الذي حيميها. 

إنه بسبب انتشار اإلسالم يف ربوع األرض نشأت املدارس اليت تعلم الدين والقرآن الكرمي، فقد نشأة العديد م املدارس   
يف شرق آسيا، ولكن هذه املدارس حتتاج إىل مناهج تتناسب   التعليمية يف البلدان غري العربية، ومنها املدارس اإلسالمية

طريقتهم، ومن أهم هذه املناهج والكتب التعليمية لتعليم  قوم  ولكل  طبيعة أهل هذه البلدان، فلكل بلد خصيصة  مع 
 أداء اللغة العربية كتاب قاعدة اقرأ.  

 املطلب الثاين: التعريف بكتاب قاعدة اقرأ. 
 العربيةعملية لتعليم املبتدئني القراءة    عبارة عن طريقة   وهو,  1988القرآن الكرمي, كان أتليفه عام    هو كتاب لتعليم قراءة

اب   أو،أ إي  ،وهي طريقة القراءة املباشرة دون هتجي كأن ينطق أَ ِإ أُ َب ِب ُب ...  التبسيط،طريقة    ها فيها مؤلف  كسل

 يب. اب كسره    أ، فتحة    ألف تطويل وقراءة   نبو، دو يب  

مقسمة إىل ستة مستويت ويف كل مستوى يتم    العربية وهي وقد اعتمدت هذه القاعدة على الدروس الستة لتعليم نطق  

 وقد تدرج ابملستويت من احلرف إىل الكلمة مث إىل اجلملة.   حمددة، فيها معاجلة أخطاء معينة وتصحيحات  

اَلجاء     حبروف  األول  املستوى  يف  املؤلف  خت  مفردة، فابتدأها  بني مث  والتفريق  مفردة  احلروف  نطق  ابختبار  املستوى  م 

 يف املستوى مث   احلركات، يف املستوى الثاين احلروف ابحلركات والرتكيز على خمارج احلروف مع  و   واملتشاهبة،احلروف املتقاربة  

واملدود  ر الثالث   احلركات  بني  التفريق  على  وكو   والوقف، كز  التنوين  على  الرتكيز  الرابع  املستوى  يف يف  معه  التعامل  يفية 

الوقف   وامليم    والوصل،حاليت  يف    الساكنتني،والنون  احلروف  بقية  وبني  بينها  والتفريق  القلقلة  وختم   النطق،وحروف 

وقواعد   يف قراءة القرآن،  املستوى بتدريبات على كل ما سبق يف املستويت. تركز املستوى اخلامس على االبتداء والوصل

  والتنوين، والوقف على الساكن    والوقف، لى مهزة الوصل وكيفية االبتداء هبا يف حاليت الوصل  ذلك وقد مشل تدريبات ع
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مث ختمه بتدريبات على مجيع ما  والرتقيق،والتفخيم    والتشديد،   املشددتني،والنون وامليم    والتنوين،وإدغام النون الساكنة  

 ُدرس.

وكذلك   القرآنية،ابملستوى السادس الذي حوى الكثري من التدريبات على اجلمل    قاعدة اقرأ  ا الكتابتمت هذ خُ   وقد 

 عالمات الوقف وأحواله يف القرآن وأمثلة علىوذكر املؤلف    التجويد،حوى العديد من التدريبات على بعض أحكام  

 ذلك.

 املتعلمني،آن لتسهيل القراءة على تطابق مع رسم القر يإن الرسم الذي اعتمده املؤلف َلذه القاعدة هو الرسم العثماين ل
 . (29) العرب  ولتتناسب مع حال املتعلمني غري  

وقد اشتهرت هذه القاعدة بعدة مسميات منها كتاب التيسري الذي اختصر فيه مؤلفه حممد إقبال كايلو بعض األبواب 

 ضا كتاب اقرأ قراءيت الذي وعمل يف بعض التعديالت فأصبح بدالً أن كان ستة أجزاء اختصره إىل أربعة أجزاء، وأي 

 املطلب الثالث: التعريف مبؤلف كتاب قاعدة اقرأ
وأصبح   ، تلقى تعليمه يف دولتهو   ،م إندونيسيا1933ولد يف جاكرات    ، امهو احلاج  أسعد مهُ قاعدة اقرأ:  مؤلف كتاب  

هناك املعاهد  من  العديد  يف  عام  معلماً  الكتاب  هذا  تطبيق  انطالقة  أول  وكانت  يف 1984،  جيدو  منطقة كوات  يف  م 
منهم الطالبان املتميزان أبو   ، قد تعلم اَلجاء على يديه العديد من الطالبو   مدينة جاكرات اإلندونيسية على يد املؤلف، 

حمافظة صعدة   –والتحقا أبحد املراكز العلمية يف مدينة دماج    ، إىل اليمن  ذان ارحتالوأبو حازم اإلندونيسيان الل  ،تراب
إندونيسيا اليت هيا  فقام  – عن القاعدة   اقرأ(،قاعدة  )ا بنقل التجربة اليت تعلماها يف بلدهتما  لتعليم اَلجاء لتحل بدالً 

آنذاك   البغدادية  – املستخدمة  األثر  -القاعدة  يف  والفرق  التحسن  فوجدا  بتدريسها  على   ،فقاموا  بعرض كتاهبما  فقاما 
اإل  من  واملشايخالعديد  في  ،خوة  عملوا  أن  والرتتيباتبعد  التعديالت  بعض  قراءيت(    ه  )اقرأ  أكثر   لكي  وامسوه  يصبح 

رحب  وصدر  حبفاوة  واستقبلوه  ذلك  بعملهما  فأشادوا  للمتعلمني  مملكة (30) مالئمة  إىل  الكتاب  هذا  ُتربة  انتقلت  ،مث 
م 1996فرباير   2يف بالده بتاريخ:  - رمحه هللا -  املؤلف  تويف  م لتصبح املرجع لتعليم القرآن الكرمي، 1994ماليزي عام 

 .(31) عاماً 63  بلغعن عمر  
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 املبحث الثالث: دور كتاب قاعدة اقرأ يف تطوير األداء 

 املطلب األول: أثر كتاب قاعدة اقرأ يف تسهيل األلفاظ العربية 
املتعلم من أول لبنة للجملة العربية إن لكتاب اقرأ لتعليم اَلجاء العريب أثر كبري يف تسهيل األلفاظ العربية، فحني يبدأ  

بتعلم احلرف العريب كل حرف على حدة وبصوره املختلفة ابلضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون، مث بعد ذلك ينتقل 

املتعلم إىل احلروف املركبة )من حرفني( مع اختالف احلركات بينهما وتشاهبهما يف احلركة أيضاً حىت يتمرس اللسان على 

اظ بسهولة ويسر، مث ينتقل املتعلم إىل الكلمات الثالثية مع تعدد احلركات اليت تطرأ على احلروف من فتحة، نطق األلف

حىت  واملتابعة  التمرس  مع  وسهولة  يسر  بكل  العربية  الكلمات  ضبط  إىل  املتعلم  يصل  حىت  وسكون،  وكسرة،  وضمة، 

 بح عنده نطق األلفاظ على السليقة الصحيحة. يصل املتعلم إىل قراءة اجلملة العربية دون خطأ أو تلكؤ، ويص 

 املطلب الثاين: أثر قاعدة اقرأ يف ضبط األلفاظ العربية 
ضبط  إىل  توصل  اليت  اآلاثر  هذه  فمن  الطريقة  هبذه  املتعلمني  عند  العربية  األلفاظ  ضبط  يف  ابلغ  أثر  اقرأ  لقاعدة  إن 

 األلفاظ ما يلي: 

من  العربية  احلروف  بني  الفوارق  ضبط  )ص،   أوال:  ش(،  )س،  ز(،  )ر،  ذ(،  )د،  خ(،  ح،  )ج،  مثل:  الكتابة  حيث 

ض(، )ط، ظ(، )ع، غ(، )ف، ق(، )ك، ل(، فحني يتلقى الطالب من املعلم احلرف ويبني له الفرق بني هذه احلروف 

 من حيث الكتابة فتغري النقطة عن مكاهنا يغري احلرف متاما وإذا تغري احلرف تغري املعىن. 

وارق بني احلروف العربية من حيث النطق مثل: )ذ، ز، ظ(، )ر، غ(، )أ، ع(، )س، ص(، )ه، ح(، اثنياً: ضبط الف

 )ث، س(، )ن، م(، )ق، ك(، )ض، د(. 
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اثلثا: ضبط الفوارق بني احلروف العربية من حيث صفات احلروف مثل: القلقة، الشدة، الرخاوة، اَلمس، االستعالء، 

ا االطباق،  التوسط،  اجلهر،  العربية االستفال،  احلروف  الكثري من  فإن  الالزمة للحرف،  الصفات  وغريها من  الستطالة 

 تشرتك يف نفس املخرج إال أن الفارق يكون يف الصفة فقط، فإذا حدث خلط يف الصفة تغري احلرف فتغري املعىن تباعا. 

ثر من زمنه وال يُنقص منه حىت رابعاً: ضبط أزمنة احلروف، واحلركات، واملدود، والغنة، والتشديدات فال يُعطى حرف أك

إىل أن  وال يٌنقص عن املطلوب، وُتنب إطالة الصوت ابحلركات  أكثر من الالزم  ال خيل بنطقه، وأيضاً املدود فال مُيد 

الصوت  وإطالة  واواً،  تصري  أن  إىل  ابلضمة  الصوت  وإطالة  ألفاً،  تكون  أن  إىل  ابلفتحة  الصوت  حرفا كإطالة  تصري 

تص  أن  إىل  اللفظ ابلكسرة  يضبط  حىت  الكتاب  هذا  تعلم  أثناء  املتعلم  به  يلتزم  أن  جيب  ميزان  العريب  فللحرف  يًء،  ري 

 العريب. 

خامساً: ضبط عملية الوقف واالبتداء فمن قواعد اللغة العربية أنه ال يُبدأ بساكن وال يوقف على متحرك، وكذلك ال 

الوقوف وكيفية  وسطها،  من  يُبدأ  وال  الكلمة  وسط  يف  التنوين يف   يوقف  التعامل مع  اَلمزة،  وعلى  املربوطة،  التاء  على 

 حاليت الوصل والوقف. 

 سادساً: ضبط الفوارق بني الالم الشمسية، والالم القمرية. 

أحكام  من  وغريها  واملدود  والقلقة  واإلقالب  واإلخفاء  واإلدغام  اإلظهار  حيث  من  التجويد  أحكام  ضبط  سابعاً: 

 التجويد. 

 مهزيت الوصل والقطع وكيفية االبتداء بكل منهما، وقاعدة كل منهما. اثمناً: ضبط  

 كل هذه القواعد يتم تطبيقها واالنتباه َلا أثناء تعلم كتاب قاعدة اقرأ لتعليم اَلجاء العريب. 
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 املطلب الثالث: املهارات اليت تكتسب بواسطة قاعدة اقرأ
يتحصل من خالَلا على عدة مهارات أثناء تلقيه لدروس هذ الكتاب، إن املتعلم ألداء اللغة العربية بواسطة قاعدة اقرأ س

ومهارة التحدث )النطق( وأثناء  فاحلواس مرتابطة بعضها ببعض فأثناء قراءته سيستعمل مهارة السمع، ومهارة الرتكيز، 

فمهارات لذلك،  املالزمة  املهارات  من  وكثري  واإلتقان،  القراءة  مهارة  على  سيتحصل  للكتابة  هي  تعلمه   أربع  التعلم 

 اللغات   تعليم  يف   األربع  املهارات  هذه   فإن  أهدافه،  علم   لكل  كان  ملا   و  ، (  الكتابة   القراءة،  الكالم،  االستماع،)    مهارات

 اللغة  كانت  سواء  اللغات،   من  لغة  أي  فتعلم  املتعلمني،  عند  لتحقيقها  معلم  كل  يسعى  اليت  األساسية،  األهداف  متثل

 هبا، اخلاص  الصويت إطارها على   التعرف و اللغة مساع على  القدرة املتعلم يكتسب  أن  هو  هدفه إمنا أجنبية، لغة أم األم

 أبناء  اآلخرين مع  التواصل و  مقاصده، عن  التعبري على القدرة له  حتقق  سليمة بطريقة هبا  احلديث  إىل كذلك   يهدف و

الكتاب ،  (32)كتابتها  و  قراءهتا  على  قادرا  يكون   أن  إىل  يسعى  كذلك  و  خاصة،   اللغة  تلك هذا  تطبيق  خالل  فمن 

 سيتمكن املتعلم من املهارات اللغوية الالزمة اليت هي أساس األداء اللغوي. 

 اخلامتة  
من أمهية ابلغة القراءة    عظيماً ملا متثله  اهتماماً ويف هناية هذه اجلولة نلخص الكالم ونقول لقد اهتم العلماء بتعليم القراءة  

وفهم معانيه  يف هللا  عملية .  إتقان كتاب  ويسهل  العريب  احلرف  يبسط  بعناية،  ومعد  مصمم  الالزم إجياد منهج  وأنه من 

غري   اإلنسان  ليتمكن  وأن إتقانه  السليم.  النطق  من  اقرأ)كتاب    العريب  مهارة (،  قاعدة  تعلم  اليت  الكتب  أبرز  من  يعد 

املكوِّنة للُبعد املعريف ابلنسبة   املكتسبة  العربية أبسلوبه املتسلسل واملرتابط، والقراءة تُ َعد إحدى املهارات األساسية  ةالقراء

 . للفرد، وطريق رئيسية للوصول إىل املعرفة
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ABSTRACT: 

The study addressed the prophetic speech's contained in the disparage of the agriculture 

machine, and what occurred between it and the speeches which desire in planting and planting of 

conflicts, and it formed the meaning of the speeches of the disparage, some claimed to hate 

agriculture because it is a cause of humiliation, As one of the contemporary writers claimed that 

incorrectness speech's' of Abi Omamah Elbahly in the disparage of the agriculture machine and 

Stabbed at Al-Bukhari's correct Book. The study aimed to remove the overlapping of speeches and 

push the conflict between their meanings in light of the approach of the modernists and their rules, 

and the study concluded that the conflict between the speeches and the desire is apparent. The 

study addressed the behavior of the modernists in pushing the conflict of agriculture talks by 

combining and reconciling them, and the established ones without collision, as the study 

emphasized the importance of agriculture and its bounty and the permanence of its rewards and all 

its religious and worldly benefits, and Focused its role in achieving food security and sustainable 

economic development. 

Keywords:  overlapping - Speeches - Disparage- Machine - Agriculture 

 : البحثملخص  
تـناوـلا اـلدارســــــــــــــة األاـادـيث النبوـية الواردو يف ذم اـلة الزراعـةا ومـا وغي بينهـا وب  أاـادـيث ال  ـي  يف الزر  
كيث  املع  املراد من أااديث ال م ا فزع  البع  كراهية الزراعة لكو ا   ملل ب ة  لل لةا   ــمل ُت ـــــــــ ــمل والغرس من تعارضا وغد اُســـــــــ

ــرين عـدم صــــــــــــــحـة اـدـي ث أ ِبي أُمـ امـ ة  الملبـ اهيليييفي يف ذم اـلة الزراعـة وهعن ـبه البكـاري وكـتاـبه وادعى أاـد الكـتاب املعـاصــــــــــــ
الصــــــــــــحيد ا وهدفا الدراســــــــــــة دف دزالة دضــــــــــــكاض األااديث ودفي التعارض ب  مدلو  ا يف  ــــــــــــو  منه  ا د   

ســة مســلد ا د   وغواعده ا وخلصــا الدراســة دف أ لت التعارض ب  أااديث ال م وال  ي  ياهري ا وأبرزت الدرا
ــة أ ية  ــتمام املراد منها بال تصــــــــــادم ا كما أكدت الدراســــــــ يف دفي تعارض أااديث الزراعة ابجلمي والتوفيق بينها فاســــــــ
ــلهــا ودنومــة  وايــا وعموم منــافعهــا الــدينيــة والــد يويــة ا وأبرزت دورهــا يف  ميق األمن الغــ ا ي والتنميــة   الزراعــة وفهــــــــــــ

 ا غتصادية املستدامة.  

 الزيفير اع ةي    -آلة  -ذ ميفي    -أ ا ادييثي   –اإلمليضملك اض  الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة:
ل  ي   فيه   ت كمل ــمل ــر ا وجعله  ُمســـــــــ كتر  ما يف الكول للب ـــــــــ ــ  احلمد هلل جعث األرض ذ ُلو ًا وف جتر املا  ُعُيوًًن ا وســـــــــ

ُكُروا النـتع   وُخملليصـُوا العبادو للملُمنملعي  ر  ت   يف   -صـلى   عليه وسـل   –  ا والصـالو والسـالم على النا األكرم  ليـ عملُمُروا وي  ـمل
ر م  أهله ا وو ي أسس التنمية املستدامة فحث على دايا  املوات وداباة   احلرث والزر  فأعظ  أجرها وأ عملل ى غدره ا وأ كمل
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ــا   ــل  الصــــــــ ــة والعامة وعر  الســــــــ ــي   لينت ي يا اماصــــــــ للزراعة غدرهاا فا طلموا يف أرض   متلكهاا ودغطا  األمل ر  ــــــــ
 مستثمرين را ب  يف عمارو الد يا ومثوبة األخرو.

ويف عصرًن احلا ر ك ثـُر تمل التعدايت على األرض املزروعة فتناغصا رغعتها ا وعز  الكثري من أبنا  األمة عن 
ها وتب  فهــلها وضــرفها ودنومة  وايا دف  ممارســة الزراعة مل ــمتها وكل تها وغلة عوا دها ا  فجا ت الدراســة لتيكد أ يت

لة الزراعة وتوفق بينه وب  أااديث ال  ي  يف الزر  آيوم الميامة ا وترفي دضـــكاض احلديث الصـــحيد  ال يف ورد يف ذم 
 والغرس ليستمي  املدلوض وُتص حتُد الملُ ُهومي وتتغري وجهات النظر السلبية عن المطا  الزراعي.

 م مشكل احلديث، وقواعد احملدثني يف رفع اشكاالت االحاديث النبويةاملطلب األول: عل 

 .(1) ويسمى عند ا د  : عل  خمتل  احلديثا وعل  اختال  ومناغهة ا ااديث  :علم مشكل احلديث

ك اً    ويف اللغة: ب ُه  (2)أضـكث األمل مر واسـت ـكث: التبس وورد ع ل يملهي دضـمل ا أ يمل أ ضـمل ك ُث بيك    ا أ ضـمل ُث: الملميثملُث يـُم اُض: ه    كمل ا وال ـت
ُث فاللا أي: مثله يف اا ته  (3)به   تـ ل  (4)ا وفالل ضــــــكمل ك ث ع ل يت األ ُمر: ديذا اخمل كيثعا وأ ضــــــمل  ا وغييث  لأل مر امل ــــــت به: ُم ــــــمل
ا فيماض ملا  م  معناه  لتباسه بغريه واستتار املعاين املكتل ة  ا ل ظه ُم ملكيثع كما يماض ملا متا ث واختل  ودخث  (5)

    .(6)يف أضكاله ُم ملكيثع  

ِكُل احلَِديِث االــط:ح ا: ُر اُد مينملهُ  هو احل دييُث ال يي ُمشــْ
ب  ي    التـملب س  م عملن اُه فل  مل ي ظمله رمل امل ــ  ةي  بيسـ ــ  ُ موض  يفي ل  ملظيهي أ ومل ُمعار  ـ

يد  ك ي ة ا حي ا م ي  د لييث  آخ ر  صـــــــ  ا   ا أو ديمجمل ا و    أو ا دييث  رملعييتة ا و و ملوي ذ ليد  ث  أ ومل غ اعيد و  ضـــــــ  ا أ ومل أ صـــــــمل ا أ ومل ع مملث  أ ومل غيياس 
نـمله ا  جيوز رده اىت يســتيمن فســادها وتنظر ال ايه وتهــب  معا يها ا تملة ويبحث ع ني  ُراد  مي

ُ امل يتةي الّتيفي تـُب  يفي الم را يني ام اريجي
 .(8)ا فم كث احلديث: اديث ي كث معناها أو احلديث  يتعار ال ياهراً (7)

ا أو تعارض مي  هو ما تعارض ياهره مي المواعد فأوه  مع  ابهالً " ث احلديث: ــــــــــكي مُ وعرفه نور الدين عرت بقوله: 
 .(9)"  ص ضرعي آخر

 .(10) "  م كث احلديث هو أل يرد اديثالا يناغ  كث منهما اآلخر ياهراً " وعرفه الشيخ حممد أيب زهو:

 علم خمتلف احلديث لغة واالط:حا:
ُهـــــــــــاديفويـَُقاُل يف اللغة

ُ : امل الفاًا واميال  ا و غ دمل خ ال   ه خُم ال   ة وخي ًَا آخ ر  يـمل ن ي  ضـــــــــــ  لع ديذ ا ف ار غ ُه ع ل ى أ مر ف صـــــــــــ  ا  : خ ل   ُفال 
ال    األ مملرال   تـ ل  ا: ل مل وَت  تـ ل     واخمل ا فـ م دمل َت  ال    واخمل  .(11) يـ تت يماا وكثُّ م ال مل يـ ت س او 

احلــــــديــــــث   ا   معنــــــا :  االـــــــــــط:حــــــا  وخمتلف  ــ  نـ ُهمـــــ بـ يـمل فـ يـُو فيفيُق  اهيرًا  ــ  يـــــ الملم عمل    يفي  ادتالي  ُمت هـــــــــــــــــــــ  الي  ــ  دييثـــــ ــ  اـــــ َي ملِتي    أ لمل 
ُد أ ا د  ُ ا  .(12)  أ ومل يـُر جيفي
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ــافع : ي ال معاًا دِا املكتلي  ما ل  و يقول اْلمام الشـ "و  يـُنملســــ   احلديثال دف ا ختال ا ما كال وما وجهاً ا نهــــ 
 .(13)ى د  بسموط  ريها مثث أل يكول احلديثال يف ال ي  الواادا ه ا ُيُيلُُّه وه ا ُُي ريفيمه"  ُنمله  

ا أو  ا  " وقال احلافظ ابن حجر: ُي ب  مدلول يملهيما بغريي تعسُّ   ودل كا ا املعار ة مبثله؛ فال خ مللو: ديمتا أ لمل ُنملكين  اجل ممل
ُي فهو النتو ُ   .(14)"  املسمتى: خمت لي   احلديثفإيلمل أ مملك ن  اجل ممل

ُي ب    يف احلــــديث  املتمــــا ل   فجعـــل احلـــافظ ابن حجر خمتلف احلـــديـــث: التتعــــاُرُضا ايــــث ُنملكين  اجل ممل ويــــاهيُر ــــا 
ا وخال ه ال افعي.  مدلول يملهيما بغريي تعسُّ  

ث    ـــــــــــكي أل خمتل  احلديث يكول يف املتعارض من احلديث ومُ   :لهُ شـــــــــكِ والفرق بني مصـــــــــطلح  خمتلف احلديث ومُ 
ــه مي   احلديث ي ـــــــــــمث ما تعارض من احلديثا واحلديث ال ي أضـــــــــــكث معناه ملكال ته يف الظاهر للمرآل أو لتعار ـــــــــ

 .(15)احلما ق العلميةا فهو أع  

فهو يف الظاهر   -ال دذا ك  -و صــــــوع ال ــــــر  الصــــــحيحة   يعارض بعهــــــها بعهــــــا تعار ــــــا اميمياا فالتعارض بينها
 سو  فـ همل ي املتلمي.  -يف الغال    -ومن يه 

ح ا   بملني ُخز نمل ة  أ ه غاض:   لت     " مث امطي  البغدادي عن حُم ميفد بملن  ديســـــــمل لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  يفي صـــــــ     أ عملريُ  أ  تُه ُرويي  ع ني النتاي
نـ ُهم ا ُه فـ لملي أملتي بيهي ا ىتت أُؤ ليفي   بـ يـمل ي ُمت ه ادتالي , ف م نمل ك ال  عينملد  يح  مل ن اد يملني ص حي  .(16)" ا دييث الي ِبييسمل

يح الي صـــــ  " ويقول ابن القيم: حي ا     و أ متا ا دييث الي صـــــ  خ ريا فـ ه    ًكا ليمَل ســـــي ه ا ل يملس  أ ا ُد ُ ا ًن  الي مينمل ُكثيفي و جمل ريُي الي ُمتـ ن اغيهـــــ 
ي ضـــــــــ   تـ يمل  ُدو ي الت يي    خ ملرُُ  مينمل ب  مل ادي ي الملم صـــــــــمل مي الصـــــــــت اًلا و م ع اذ  ايتي أ لمل يُوج د  يفي ك ال  ف ُة مين   يُوج ُد أ صـــــــــمل هي دي ت احلمل قُّا و اآلمل

ر ا مــُ هــمل ي  ــ  فـ يفي  وري  ُمصــــــــــــــــُ ــمل ال ن   مــي أ ومل  هيا  ــي لــُولـــــ عــمل و مــ  هي  ــي يــحـــــ حــي صــــــــــــــــ  بــ  مل   يــزي  ــي ي مــمل ــتــت و ال وضي  مــُ ــمل نـ مــ  ــمل ال ةي  ــ  ريفـــــ عــمل مــ  يفي  ريي  مملصــــــــــــــــي ــت ــتـ   "ديهي ال
ُ ع ل يملهي و س لت   -  .(17)  -ص لتى ايت

 وما ظاِهُرُ  التَّعاُرُض من األحاديث على ِقْسَمنْيِ : 
ُد ُـ ا: أ لمل   يا   أ اـ  ُي ب  مل  احلـمل دييث  مل ين َـي     ُنملكين  اجلمل ممل ُ اي اا فـ يـ تـ ع  ت ه  يـ نمل يي تـ نـ افييـ ُهمـ  اُ  و جـمل ُث يييمـ ا    يـ تـ عـ  تر  ديبمـلد  ُ  الملع مـ  ُ و جيـ ي فـ يـ تـ ع  ت

ادتا   ــ  : أ لمل يـ ت هـــــــ ُ  الثتايني ــمل رُي ديف  ذ ليد  و الملم وملُض يييم ا م ًعاا والملميســـــــ ــي ي الملم صـــــــ رملب  مل ــ  نـ ُهم اا و ذ ليد  ع ل ى  ـــــــ ُي بـ يـمل اي يملُث    ُنملكيُن اجلمل ممل
و ُ  لنتاســــي ي و يُ مل ُو الملم نملســــُ وًخاا فـ يـُعملم ُث ابي خ ري م نملســــُ ًكا و اآلمل ــي ســ  ا ًن 

ل ةع  أ ا ُد ُ ا: أ لمل ي ظمله ر  ك وملُل أ ا دي ي : أ لمل    تـ ُموم  د    ا و الثتايني
ا ــت الــنـــــ أ لت  لــ ى  ا عــ  ــ  مـــــ هــُ نـــمل مــي دي  ألمل رملجــ  ابي ُث  ــ  مـــــ و يــُـعــمل ا  يــدي الــ تملجــي ديف   ــي    َـــــ يــنــ  اــي ز ُ   يـــُ ــمل فـــ  اا  ــ  مـــــ أ يـــُّهــُ و    ــُ نملســـــــــــــ و الــملمــ  ا  ــ  مـــــ أ يـــُّهــُ ــي     ســـــــــــــ
ثـ ر  واألكثر  باتً  يح اتي و أ كمل ًها مينمل ُوُجوهي ال تملجي ثـملر وي الرُّو اويا أ و  بيصي  ا يي مل يفي َخ ملسي   و جمل يدي بيك    .(18) ا ك ال تملجي

ُي ب  مدلويل احلديث   املتعار   بغري تعسُّ   دل   فدفي التعارض الظاهري ب  األااديث يمي على ه ا ال تي : اجل ممل
ا مث التوغ  عن العمث أب ا دي احلديث   والتعبري ابلتوغ  أوف   أمكنا وا  فاعتبار الناســ  واملنســو  ا فال جيد دلمل تـ ع  يف

 ا د   ومسالكه  يف دفي تعارض احلديث النبوي ورفي اضكا ته. ا وه ه هر  (19)من التعبري ابلتساغ  
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 :املطلب الثاين: مشكل احلديث النبوي بني سوء الفهم وكيد االعداء
من أه  أسـباب دعويف دضـكا ت األااديث النبوية: غصـور وسـو  فه  متعاهي النصـوعا وسـو  المل  ه  ع ن   و ر سـُوله  
يم ا ديل أ ـــي  ديل يملهي ســـو    وض و الملُ ُرو  و    ســـي ُصـــُ أصـــث كث بيدع ة و ـــاللة   ـــأت يفي الدينا بث ُهو  أصـــث كث خطأ يفي األمل

 .(20)الملم صملد وخبث الطوية  
هد بعهــه لب ع  فا ختال  واإلضــكاض وا ضــتباه ديِت ا ُهو  يفي  ا و ي ــمل ديفيُ  بعهــه بـ عملهــً مه صــلى   عليه وســل  ُيصــ  فك ال 

م   .(21)اإلفهام   فييم ا خر  من ب   ض   تـ يمله من الملك ال 

عاً ليبلو   تعاف ما يف الن وسا  ُ ُهومي وتباين املدارو من سنن   عز وجث يف خلمه ا وهو أمر ممصود ضر م  وت اوت المل 
 .(22)من اجلهاد يرفعه    به درجات   ونتحن ما يف الصدورا وييسر للعلما  أبواابً 

وعصــرًن احلا ــر أزمته ال كرا وآفته ســو  ال ه  عن   ورســوله ا وهابعه أغالم مســمومةا وكتاابت مغلوهة ا ومحالت  
عن جهث صــــريد   توف كربها دعاو ال كر والتنوير -مصــــادرها الصــــحيحة تســــتهد  الســــنة النبوية و -ضــــرســــة مســــعورو  

 وفه  غاصر وخربو حمدودو  بمواعد أهث احلديث ومناهجه  ا لغرض خبيث أو ل هرو زا  ة .
فســــــــو  ال ه  وفمد أهلية تطبيق المواعد املنهجية يف التعامث مي النصــــــــوع النبوية ييدي ايل التباس املراد منها ومن مث   

وجود اإلضـكا ت فيها ا وا ضـكاض احلميمي يف عدم المرا و الصـحيحة للنص النبوي يف  ـو  سـياغه ومالبسـاته  دعويف 
ر يف املت مة معه يف مو ـوعه ا أويف اجلمود والتمسـد ارفية النصـوع   ُخمل وأسـباب وروده ا أويف عدم مراعاو النصـوع األمل

مهية وا صــــــــــولية أو يف ســــــــــو  ال ه  والتطبيق لمواعد علوم احلديث  ا أو يف عدم الدراية بعلوم اللغة العربية والمواعد ال 
و ريها من العلوم الّت متثث روافد وأدوات تع  على ال ه  الصـــــــــــــحيد  للنص النبوي ا أويف تعاهي النصـــــــــــــوع النبوية  

عند التعارض  مبعزض عن مماصـدها الكلية وأهدافها العامة ا أو يف اجلهث الصـريد بمواعد اجلمي وال جيد ب  النصـوع 
 لرفي اضكا  ا ودفي تعار ها.  

ــو  اويث النصـــــوع  ــبابه اجلهث وردا و ال ه -وســـ ــنة النبوية عن منهجها  وببعد يا عن  -وعلى رأس أســـ ينحر  ابلســـ
أهدافها ومماصــدها ا وك  هعنا الســنة النبوية على يد أعدا ها يتبعه   ــعا  الدين وال ه  من األبنا  بدعويف وجود  

 األااديث النبوية واســـت ـــكاض املراد منها ومن مث دشرو ال ـــبهات اووا عن عمد وســـو   ية وخبث هويةا  التعارض ب 
 أو عن جهث وسو  فه  وفمدال أهلية ومنهجية.

وغد غي    عز وجث للسنة النبوية جهاب و عدوض أزالوا تعارض النصوع ورفعوا دضكا  ا وو عوا المواعد املنهجية  
 .وتطبيماً   واستنباهاً  ه  ليحسن تعاهي النص النبوي فمهاً الّت تهب  ال 

ويف عصـــــرًن احلا ـــــر  تا  النصـــــوع النبوية ملن يمريا للناس ليعملوا يا   ملن يثري ال ـــــبهات اووا  تا  من ي يعها  
وين ــــرها على مســــامي الب ــــرية لتســــعد يا يف الد يا واآلخرو   ملن يدعى تعار ــــها واســــت ــــكاض املراد منهاا  تا  من  
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ســـــالم من كبو ا  وتلحق برك  األم    ملن يعطلها ويســـــعى إلغصـــــا ها  يطبمها يف   ســـــه وبيته و تمعه لتنه  أمة اإل
 واسماهها لت مد األمة اجلا   احليوي العملي التطبيمي يف دينها.

 

 املطلب الثالث: أحاديث ذم الزَّرِْع وآلَِة الزراعة رواية ودراية 
 : أوال :حديث َأيب أَُماَمَة الَباِهِل ِ  مرفوعا  

الي    (25)  ا والطرباين(24)  والطحـاوي  ا(23)أخرجـه البكـاري    دت ـ نـ ا ع بـملُد ايتي بملُن ســـــــــــــــ  ا اـ  ــُ   من هريق ع بـملُد ايتي بملُن يُوســــــــــــ
  : ا غ اض  ُّا ع نمل أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي د  األ ومل ايني ا ا دت ـ ن ا حُم متُد بملُن زياي  : َس يعملُا  "احليمملصييُّ ا فـ م اض  ًَا مينمل آل ةي احل رملثي كتًة و ض يـمل و ر أ يف سي

ت  ُ ال ُّضت " ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت   يـ ُموُض: النتاي ا بـ يملا  غـ وملم  دي ت أ دملخ ل ُه ايت ُخُث ه     "   ي دمل

 واحلديث إبسناد البخاري: الحيح 

ا  نا ب مييتُة بمل وأخرجه الطرباين قال ا  نا أ ِبي يُّ ُن الملو لييديا ا دت  ِني ع بملُد  ي بملُن سـ الي   : ا دت ـ ن ا ديبمـلر اهييُ  بملُن حُم متدي بملني عيرمل   احلمليمملصـي
ا َس يع تـ ا أ اب  أُ  ُمـ  بـ ة  بملني ع بمـلد ا و امملر أ وع مينمل آضي أ ِبي أُمـ امـ ة  أ  ت دت ـ تملِني بينمـلاع ليُعتـمل ا اـ  ايييُّ لتى  ُ الملُواـ  ــ  ت صــــــــــــ مـ امـ ة ا يـ ُموُض: َس يعـملُا النتاي

ثي بـ يملا  يـ غملُدو ع ل يملهي مل ف دتالع دي ت ُذلُّوا"  ع ل يملهي و س لت  ا يـ ُموُض:  (26)"  م ا مينمل أ همل

ب ة  بملني ع بملد ا و امملر أ وع مينمل آضي أ ِبي أُم ام ة   هولتال   واحلديث إبسناد الطرباين: ُعتـمل    .(27)   عي  فيه بينملاع ي

 . الب اهيليييفي يف الصحيد فهو اسن لغريه   وللمنت ضاهد من اديث أ ِبي أُم ام ة  

  : حديث عبد هللا بن عمر مرفوعا  اثنيا  
ا ع نمل  (32)ا والبيهمي(31)وأبو  عي    ا(30)ا والطرباين   (29)ا والبزار  (28)أخرجه أبو داود    -1 ر يملد  يـملو ُو بملُن ضـــــــُ من هريق ا 

ُر ا ا أ لت ع ط اً  اممل يفي ايني ُر اسـ  ل يملم اُل: ع نمل أ ِبي ع بملدي الرتمحمل ني اممل ح ا   أ ِبي ع بملدي الرتمحمل نيا غ اض  سـُ فيًعا ا دت  ُها ع ني ديسـمل تا ا دت  ُه أ لت ًن  ايني سـ 
وض  ايتي  : َس يعملُا ر ســــــــُ ا غ اض  لت   يـ ُموُض: ابملني ُعم ر  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــ  يُت مل " صــــــــ  ُُتمل أ ذملًن ب  الملبـ م ريا و ر  ــــــــي لملعيين ةيا و أ خ  مل ديذ ا تـ ب ايـ عملُت مل ابي

ُعوا ديف  ديينيُك مل  ُ ع ل يملُك مل ُذ ا    يـ نملزيُعُه ا ىتت تـ رملجي ُتُ  اجلمليه اد ا س لت   ايت ا و تـ ر كمل لزترمل ي  "ابي

يفي   هبذا اْلسناد:واحلديث   ُر اس ايني   عي ؛ فيه دسحا  بن أسيد أبو عبد الرمحن اممل

ا وغاض ابن اجر:  (34) ا وغاض ابن ابال: ك ال  خطئ (33)  : ضي  خراساين ليس ابمل هور و  ي تغث بهقال أبو حامت
 .(39)ا والسكاوي (38)ا وابن اجر(37)ا واملن ري (36)  و ع  احلديث به ابن المطال   ا(35)فيه  ع 

: َس يعملُا   (41)والبيهمي    (40)وأخرجه أمحد بن انبث    -2 ا ع ني ابملني ُعم ر  غ اض  ح  ا ع نمل ع ط ا ي بملني أ ِبي ر اب  من هريق األمل عملم شي
لت   يـ ُموُض: " ديذ ا  لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  وض   ي صـــــــ  لديفيين اري و الديفيرمله  ي   -ر ســـــــُ نت النتاُس ابي يا و اتـتبـ ُعوا أ ذملًن ب    -يـ عملِني  ـــــــ  لملع  مل تـ ب ايـ ُعوا ابي

عُ ا ً ا فـ ل  مل يـ رملفـ عملُه ع نـملُه مل ا ىتت يـُر اجي    وا ديينـ ُه مل"لملبـ م ريا و تـ ر ُكوا اجلمليه اد  يفي س بييثي  يا أ  مـلز ض   ُ ييي مل ب ال 
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ــاين؛ واحلديث هبذا االســـناد فـــعيف : فيه األعمش مدلسا ول ي كر َساعه من عطا ا وُيتمث أل يكول عطا  امراسـ
 .(42) لتسويةا ِبسماط ًنفي ب  عطا  وابن عمرفيكول فيه تدليس ا

ن اد":  وقال ابن القطان يد كث ريج اله  يم ات اإلمليســــمل حي   (45)ا واســــن  ابن المي   (44) ا وصــــححه ابن عبد اوادي(43)  صــــ 
 .(47) "ا وغاض ا لباين: صحيد مبجمو  هرغه(46) والسيوهي دسناده

حتح ُه ابملُن الملم طتالي م عملُلوضع ألي  تُه    يـ لملز ُم مينمل ك ومللي ريج اليهي  و عينملديي أ لت  ": غـُلملا: قال ابن حجر ن اد  احلمل دييثي الت يي صــــــــــــــ  دســــــــــــــمل
يًحا  .(48)  " يم ات  أ لمل ي ُكول  ص حي

ــة: حـديـث عبـد هللا بن عمر مرفوعـا   ــن لغريه مبجمو  هرغـها ايـث وردت متـابعـة لألعمش وعطـا     واخل:الـــــــــ اســــــــــــ
ا ع ني ابملني ُعم ر   فيي  ا ع نمل ًن  يفي تيي ايني كمل امراساينا تبعهما ف ه ال ُة بملُن ُاص  مل  ع نمل أ يُّوب  السيفي
(49.) 

  : حديث عبد هللا بن مسعود مرفوعا  اثلثا  
ــيبة(51)ا واحلميدي (50)أارجه ال م ي   ــاضـــــي  ا(53)محد بن انبث  أا و (52) ا وابن اِب ضـــ ا (55)  وابن ابال  ا(54)وال ـــ

: (57)والبيهمي   ا(56) واحلاك  ا غ اض  ملر  بملن  ع طييتة  األمل سـ دييت ا" من هريق األمل عملم شي
ر مي   َس يعملُا ِشي ع نمل ُمغيري و  بملني سـ عملدي بملني األمل خمل

ُ و  لت  : "    تـ تتكي لتى  ُ ع ل يملهي و ســ  وُض  ي صــ  : غ اض  ر ســُ ُعود ا غ اض  ا ع نمل أ بييهيا ع نمل ابملني م ســمل يـملع ة ا ف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي ا الطتا يييفي ا الهــت
". 

ــاضــــــيا (59)والطيالســــــيا (58) وأخرجه عبد   بن املبارو ملري بملني ع طييتة ا ع ني  (60)  وال ــــ ا ع نمل ِشي من هريق غـ يملُس بملُن الرتبيييي
لتى ع ل يملهي و   ــ  وُض ايتي صـ ــُ : غ اض  ر سـ ُعود  غ اض  ــمل ا ع نمل أ بييهيا ع ني ابملني م سـ

ر مي عملدي بملني األمل خمل ــ  يـملع ة ؛  الملُمغيري وي بملني سـ ــت ُ وا الهـ لت  :     تـ تتكي ــ  سـ
 ".اف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي  

ُعود : اســــنه ال م ي ا وصــــححه  (63)ا وصــــححه احلاك  وأغره ال ها(62)ا  والبغوي  (61)  واحلديث بطرغه ع ني ابملني م ســــمل
 .(66)وصححه األلباين  ا (65) ا  وغواه احلافظ ابن اجر (64) السيوهي

ابن مع    ــه  ــة و مــ ــاده: ِشر بن عطيــ ــنــ دســــــــــــ ــديــــث يف  ابن اجر ا  (69)ا والعجلي(68)  والنســــــــــــــــــا يا  (67)واحلــ ــاض   وغــ
:(70)صدو    نـملب ث   .(71) األمل عملم ُش ل مل ي سملم يمل مينمل ِش يري بملني ع طييتة     ا ويف دسناده األعمش غاض أ محمل ُد بملُن ا 

 و تبعه غـ يملُس بملُن الرتبيييي عند الطيالسي وال اضي. 

 : اسن بتحس  ال م ي له والبغوي وابن اجر.وخ:الة احلكم على احلديث

 شرح األحاديث وبيان غريب مفرداهتا :
ي  احلديدو التّتي ُيرث ي ا

ديد الملك ا : هي مل ة و ت  مل ر السيفي  الملُمهمل كتةا بيك سمل  .(72) غـ وملله: و ر أيف سكتةا السيفي
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لتـتثملمييــثي آلــ ُة احلمل رملثي و يُطملل ُق ع ل ى الثـتومل "غـ ومللــه:   اُل ابي دت ُدو ع ل يملهي مل فــ دتالعا المل ــ  ادييُن و غــ دمل يـ غــمل ا يفي غير ال  و مج ملعــُُه فــ د  ر يملني ُُيملر ُث ع ل يملهيمــ 
ا وغـ ومللـــه: دي ت ُذلُّوا ملـــا تطـــالبه  بـــه العمـــاض والو و من امو  األرض املوجبـــة ل دي ـــ ة  و فـــُُدل  م ُي ع ل ى أ فـــمل لـــ لـــةا  ُخ  تُ  فـ ُيجمل

ــل   -واحلديث من أخباره    ــــــــاهد اآلل أل أكثر الظل  دِا هو على أهث احلرث" ابملغيباتا فال -صــــــــلى   عليه وســــــ
(73.)   

ت اُل و الملم رملي ُة و الملم زملر ع ُة والملع م اُر و األمل رملُض الملُمغ لتةُ "غـ وملله:  ــمل ي  الملُبسـ
يـملع ُة هي ــت يـملع ة ا الهـ ــت ُ وا الهـ يـملع ُة الرتُجثي م ا ي ُكوُل مينملُه    تـ تتكي ــ  ا و  ـ

ُه   ام ع اضــُ يـملع ةي و التيفيج ار وي و الزيفير اع ةي و   ريملي ذ ليد  ُي ع ني   ك الهــت ر يف و الملُمر اُد النـتهمل ُخمل وغـ وملله: ف   مل  ُبوا يفي الدُّ مـلي ا أ يمل فـ ت مييُلوا ديل يـمله ا ع ني األمل
اد وي  بيعيبـــــــ  امي  الملمييـــــــ  ع ني  ا  ا يعـــــــً مـــــــ  ي ُكوُل  ا  ممـــــــيت ا  اوـــــــي  ثـــــــ  أبي ممل و  ا  يـــــــي  اضي  تيغـــــــ  ــمل ضــــــــــــ أُُموري  ا ي ديف   يـ نـملب غيي  ا  هي ك مـــــــ  التـتو جـــــــُّ و ع ني  الملم وملف     

 .(74)"  الملُعمملب  
لملعيين ةي  بـ يملي  "غـ ومللُُه:  لملع ًة بيث م ن  م عملُلوم  دف  أ ج ث  مُثت ي  ــــــــــمل  ييه ا مينمل الملُم ــــــــــمل  يي أبي غ ثت لييـ بـملم ى ديذ ا تـ ب ايـ عملُت مل ابي  الملعيين ةي ُهو  أ لمل ي بييي  ســــــــــي

ي أ يمل النـتمملدي فييه ا و ألي  تُه يـ ُعوُد دف  الملب ا ييي ع   ُ الملك ثيرُي يفي ذيمتتيهيا و َُسيفيي امل عيين ًة حليُُصوضي الملع  مل  ." م اليهي  مل

لزترمل ي كين اي ةع ع  "و غـ ومللُُه:  ا ابي ــ  ا و الريفي ـــــــ حلمل رملثي تيغ اضي ع نمل اجلمليه ادي ابي ــمل ضـــــــ ُُتمل أ ذملًن ب  الملبـ م ري كين اي ةع ع نمل ا ي ار    ُُّه مل و أ خ  مل ــ  نمل ك ومل يهي غ دمل صـــــــ
لييُ  ايتي كين اي ةع ع نمل ج عملليهي مل أ ذي ت    تتـُُه ملا و ت ســــــمل

ُعوا دف  ديينيُك مل  و  ي ريا و غـ ومللُُه: ا ىتت تـ رملجي ليي ي ليم ا يفي ذ ليد  مينمل الملغ ل ب ةي و الملم همل لتتســــــمل ابي
تيغ اضي أبي عملم اضي الدتيملني   ضمل ُعوا دف  ا ي : اممل ر اُ  ا(75)أ يمل تـ رملجي : ص غ ارًا و م سملك ن ًةا و مينمل أ  مـلو ا ي ال ُّضيفي لت يي ُيس ليفيُمو  ُه ا وغـ ومللُُه: ُذ ا أ يمل

وي األمل رملضي   .(76)" ُكثت س ن ة  ليُمالت

ــا  بع  املعاصـــــرين  وياهر األااديث يدض على كراهية الزارعة والنهي عن ا ضـــــتغاض يا لكو ا  لبة للم لةا وغد أســـ
ــرغ فه  املع  املراد من اديث أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي فناديف ب و احلرث والغرس جتنبا للم ــت ــــــــ يف   لةا وهعن بع  املســــــــ

 ا و تبعه  أذًني  من الكتاب املعاصرين.(77)صحة احلديث 

مجاض البنا يطعن صــحيد البكاري وينادي بتجريده من األااديث الّت   تلزم ومنها اديث أ ِبي أُم ام ة  الب اهيليييفي   فكت  
ويدعى تعار ــه مي تر يبه صــلى   عليه وســل  يف الزراعة و ريها من احلر  والصــنا ي وتمديره ملن اضــتغث ياا فيموض: 

 .(78)  الرجث ا    ويمبث اليد الّت  لتها املسحاو  ه ا احلديث   يت ق مي أل الرسوض كال ُي 

 املطلب الرابع : أحاديث الرتغيب يف الزراعة رواية ودراية 

ُ َعْنُه مرفوعا      أوال :  أحاديث أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِفَ  اَّللَّ
من هريق  أ ُِب ع و ا  ة ا ع نمل غـ ت اد و ا ع نمل  (82)محد بن انبث  أا و   (81)ا وال م ي   (80)ا ومسل   (79)أخرجه البكاري   -1

لت  :   لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  وُض ايتي صــــ  : غ اض  ر ســــُ ُ ع نملُها غ اض  ي  ايت د  ر  ــــي
اا أ ومل يـ زملر ُ  "أ   سي بملني م الي لي   يـ غملريُس   رملســــً م ا مينمل ُمســــمل

 " ي ييم ةعا دي ت ك ال  ل ُه بيهي ص د غ ةع ز رملًعاا فـ ي أملُكُث مينملُه ه ريملع أ ومل دي ملس الع أ ومل 
 واحلديث صحيد ِبسناد البكاري ومسل .
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عييد   (84)واحلميدي  (83) أخرجه البكاري -2 ــ  ُ ع نملُه : د ع ا ا    من هريق ُي ملَي  بملني ســــ ي  ايت د   ر  ــــــي
َس يع ُه مينمل أ   سي بملني م الي
وض  ايتيا ديلمل  ــُ ر يملنيا فـ م اُلوا: اي  ر ســــ لملب حمل ُ مل ابي ار  لييـُمملطيي  و  ــ  لت   األ  ملصــــ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ ــ  ُّ صــــ و ا ين ا مينمل النتاي ُت مل إلييخمل  فـ ع لملا  ف اكمل

: غـُر يملش  مبييثملليه اا فـ ل   لت  ا فـ م اض  ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــ ــ  يفي صـــــ ُوا ا ىتت " مل ي ُكنمل ذ ليد  عينملد  النتاي ربي ــمل ــ    وملل  بـ عملديي أ  ـ ر ًوا ف اصـــــ دي تُك مل ســـــ
 .ا واحلديث صحيد ِبسناد البكاري  "تـ لملم ومليني 

 واحلديث إبسناد البخاري ومسلم الحيح
وض (86)والبيهمي   (85)  أخرجه البزار   -3 ــُ : غ اض  ر ســـــــــــ ا غ اض  ا من هريق حُم مد بن ُعب يد   العرزميا ع ن غ تادوا ع ن أ   س 

ُرُهنت مينمل بـ عملدي م وملتيهيا وُهو يفي غ ربمليهي: م نمل ع لت  بمليع جي ملريي ليلملع بملدي أ جمل ــ  لت : ســ ــ  ُ ع ل يه و ســ لتى ايت ــ     عيلملًماا أ ومل ك ر يف   ملرًاا أ ومل ا   ر    ي صــ
تـ غمل يُر ل ُه بـ عملد  م وملتي  ًداا أ ومل و رتث  ُمصملح ً اا أ ومل تـ ر و  و ل ًدا ي سمل ـملرًاا أ ومل   ر س  َن ملالا أ ومل ب    م سملجي  هي.بَي

ــناد: عيي ع  واحلديث هبذا اْلسـ ــ  ا و ُهو   ــ ــل   يف الصــــحيد من  (87) فيه حُم متُد بملُن ُعبـ يملدي ايتي الملع رملز ميييفي ــاهد عند مســ وله ضــ
اُل ا مـلم ط ي  ع نملهُ  ــ  : " ديذ ا م ات  اإلملي ملســ لت  ا غ اض  ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســ ــ  وض   ي صــ ُلُه دي ت مينمل   ال   ة : دي ت  اديث أ ِبي ُهر يمـلر و ا أ لت ر ســــُ  ع م 

ُعو ل ُه " تـ   ُي بيهيا أ ومل و ل د  ص اليد  ي دمل  .(88) مينمل ص د غ ة  ج اريي ة ا أ ومل عيلمل   يـُنـمل

د وي   ي  جت ملم ُي م ا و ر د  بيهي مين  الزيفياي 
 .(89)غاض البيهمي: فـ م دمل غ اض  فييهي دي ت مينمل ص د غ ة  ج اريي ة  و هي

 .(90)اسن لغريها وغد اسنه األلباين    فاحلديث:

 ا والهــيا  املمدســي(94)  ا والبزار(93)يف األدب امل رد  ا والبكاري(92)ا وعبد بن محيد (91)أخرجه أمحد بن انبث    -4
يفي (95) ا ع ني النتاي ا ع نمل أ   سي بملني م اليد  امي بملني ز يملدي بملني أ   سي بملني م اليد  ــ  ل م ة ا ع نمل هي ـــ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي ا من هريق مح تاُد بملُن ســـ ــ   صـــ

  : ه اديلمل غ ام اي الستاع ُة "و س لت   غ اض  ت ط ا   أ لمل    تـ ُموم  ا ىتت يـ غملريس ه ا فـ لمليـ غملريسمل يل ةعا ف إيلي اسمل  ".و يفي ي دي أ ا ديُك مل ف سي
وصـحد الهـيا   (97) ر و اُه الملبـ زتاُرا و ريج الُُه أ  مـلب اتع  يم اتع   ا وغاض اويثمي: (96) واحلديث ي ا اإلسـناد: اسـنه البدر العيِن

ن اده    ا واحلديث صحيد .(100)ا  واأللباين(99)  ا واملناوي(98)املمدسي ديسمل

ُ َعْنُه مرفوعا    اثنيا : أحاديث    :َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا  َرِفَ  اَّللَّ
: غ اض  ر ُسوُض    أخرجه اإلمام مسل   غاض -1 ا ع نمل ع ط ا  ا ع نمل ج ابير ا غ اض  ا ا دت ـ ن ا ع بملُد الملم ليدي ا دت ـ ن ا ابملُن ُِ ريمل ا ا دت ـ ن ا أ ِبي

غ ًةا و م ا سـُري   " ي صـ لتى  ُ ع ل يملهي و سـ لت  :   لي   يـ غملريُس   رملسـًا دي ت ك ال  م ا أُكيث  مينملُه ل ُه صـ د   مينملُه ل ُه صـ د غ ةعا و م ا أ ك ث   م ا مينمل ُمسـمل
ُبُي مينملُه فـ ُهو  ل ُه صـ د غ ةعا و م ا أ ك ل اي الطتريملُ فـ ُهو  ل ُه صـ د غ ةعا و    يـ رملز ُؤُه أ ا دع دي ت ك ال  ل   غ ةع السـت ا واحلديث ِبسـناد   (101)" ُه صـ د 

 مسل   صحيد.
ا  أخرجه ا مام مســــــــل   غاض ا دت ـ ن ا أ محمل ُد بمل   -2 ح ا   عييدي بملني ديبمـلر اهيي  ا ا دت ـ ن ا ر وملُح بملُن ُعب اد و ا ا دت ـ ن ا ز ك ريايت بملُن ديســــــــمل ُن ســــــــ 

ُرو بملُن ديين ار ا أ  تُه َس يي  ج ابير  بملن  ع بملدي  يا يـ ُموُض:   لت   ع ل ى أُميفي م عمل "أ خملرب  يني ع ممل ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــــ ــ  ُّ صــــــــــ ب د  ا ا يطًاا  د خ ث  النتاي
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: ف ال  يـ غمل  لي عا غ اض  : ب ثمل ُمســـمل ؟ فـ م ال امل لي ع أ ممل ك افيرع ث ؟ أ ُمســـمل ا النتكمل : اي  أُمت م عملب د ا م نمل   ر س  ه    اا فـ ي أملُكث  فـ م اض  ليُ    رملســـً ريُس الملُمســـمل
غ ًة ديف    (.102) " يـ وملمي الملميي ام ةي مينملُه دي ملس العا و    د ابتةعا و    ه ريملعا دي ت ك ال  ل ُه ص د 

 واحلديث صحيد ِبسناد مسل .

ن اجر بووصله احلافظ    (106)محد بن انبث  أا و (105)ا والنسا ي  (104)ا وابن ابال  (103) أخرجه البكاري تعليماً  -3
: غ اض  (107)يف تغليق التعليق   ال ا ع نمل ج ابيري بملني ع بملدي  يا غ اض  ــ  امي بملني ُعرملو و ا ع نمل و همل ي بملني ك يملســـــــ ــ  ا مجيعه  من هريق هي ـــــــ

وُض  ي  لت   -ر ســُ لتى  ُ ع ل يملهي و ســ  نـمله ا -صــ  ت ًةا فـ ل ُه مي ا م يـمل ي ا أ رمل ــً رًا   -: "م نمل أ امل نـمله اا فـ ُهو  ل ُه  ا و م ا أ ك ل اي الملع و ايفي -يـ عملِني أ جمل مي
غ ةع "  .ص د 

ا وغاض ابن ابال: و غ دمل َس يي  هي ـ اُم بملُن  (109)ا واأللباين (108) صـححه ابن امللمن يف البدر املنري  واحلديث هبذا اْلسـناد:
ال ا و ع بملُد ايتي بملُن ع بملدي الرتمحمل ني بملني ر افي  ــ  ا اممل رب   مينمل و همل ي بملني ك يملســ يي بملني خ ديي   ع نمل ج ابيري بملني ع بملدي ايتيا و  ُ ا ه رييم الي  ُعرملو و  ه   

 .(110)حم ملُ وي الي  

ن اده  ام يفي ديسـمل تيال   فييهي على هي ـ  خمل وعلمه اإلمام البكاري بصـيغة التمري ا وغاض احلافظ بن اجر: ف إي تُه عينملده ُمع لث لالي
حتة فم ن اد الصــــــيفي ن اد لعلث فييه اا و ديل ك ال  ي اهر اإلمليســــــمل يح ة اإلمليســــــمل حي ا وللحديث  (111)  د غدمن ا أ  ه ُرمب ا مرض أ ا ادييث صــــــ 

 .(112)ضاهد من اديث عا  ة وجابر ر ى   عنهما  فهو اسن لغريه  

: غـ    أخرجـه   -4 ابيري بملني ع بـملدي  يا غـ اض  دت ـ نـ ا م ط رع الملو رتاُ ا ع نمل ع طـ ا  ا ع نمل جـ  ا اـ  دييُّ بملُن م يملُمول  ــل  من هريق م هـمل اض  مســــــــــــ
لت  :  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــــــــــ  وُض  ي صــــــــــــ  ا واحلديث (113)"  ه ا أ خ اهُ ل مل يـ زملر عمله اا فـ لمليـُزملريعمل  م نمل ك ا  امل ل ُه أ رملضع فـ لمليـ زملر عمله اا ف إيلمل "ر ســــــــــــُ

 صحيد ِبسناد مسل .

ُ َعْنه  مرفوعا   ا : حديثاثلث      َأيب ُهَريـَْرَة َرِفَ  اَّللَّ

ــل (114)أخرجه البكاري   -1 م  ا ع نمل ُي ملَي  بملني أ ِبي ك ثيري ا   ُمع اويي ةُ   ا من هريق (116)ا وابن ماجه  (115) ا ومســـــــ الت ــ  بملُن ســـــــ
: غ اض  ر ُسوُض  ي ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت    م نمل ك ا  امل ل ُه أ رملضع فـ لمليـ زملر عمله اا  ":  ع نمل أ ِبي س ل م ة  بملني ع بملدي الرتمحمل نيا ع نمل أ ِبي ُهر يمـلر و ا غ اض 

ه ا أ خ اُها ف إيلمل  ن حمل دمل أ رمل  هُ أ ومل ليي ممل  ا واحلديث ِبسناد البكاري ومسل   صحيد."أ َب  فـ لملُيمملسي

:   (118)والنســا ي   ا(117) أخرجه البكاري -3 ا ع نمل أ ِبي ُهر يمـلر و ا غ اض  ديا ع ن األمل عملر  ي اُر "من هريق أ ِبي الزيفيًن  غ ال اي األمل  ملصــ 
نـ ن   يفي ص لتى  ُ ع ل يملهي و س لت  : اغملسي مل بـ يـمل ريُكُك مل يفي ليلنتاي ُ وًن  الملم ُيو  ة ا و ُ  مل « فـ م اُلوا: ت كمل     : يث ا غ اض  و ا ين ا النتكي ا و ب  مل  ديخمل

 ا واحلديث ِبسناد البكاري صحيد."َس يعملن ا و أ ه عملن ا  الثتم ر وي غ اُلوا:
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َها مرفوعا  رابع      ا: حديث أم املؤمنني َعاِئَشَة َرِفَ  هللاُ َعنـْ

ا من هريق  ُعبـ يـملدي ايتي بملني أ ِبي ج عمل  ر ا  (122)ا والبيهمي (121)  ا وابن اجلـارود(120)ا وابن زجنويـه   (119)  البكـاريأخرجـه  
يفي صـ لتى  ُ ع   ُ ع نـمله اا ع ني النتاي ي  ايت ة  ر  ـي  الرتمحمل نيا ع نمل ُعرملو و ا ع نمل ع ا ي ـ 

: ع نمل حُم متدي بملني ع بملدي لت   غ اض  م نمل أ عملم ر  أ رمل ـًا  "ل يملهي و سـ 
امل ألي ا د  فـ ُهو  أ ا قُّ  ال ف تيهي "غ اض  ُعرملو ُو:  ا  "ل يملســـــ  ُ ع نملُه يفي خي ي  ايت ى بيهي ُعم ُر ر  ـــــي ا ول ظ رواية البيهمي وابن زجنويه م نمل  "غ هـــــ 

 ع متر  أ رملً ا ل يملس امل ألي ا د  فـ ُهو  أ ا قُّ يي ا "ا واحلديث ِبسناد البكاري صحيد .

  َعْنه مرفوعا  ا: حديث َأيب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِ  َرِفَ  اَّللَُّ خامس  

والل ظ له من هريق ع بملُد ايتي بملُن   ا(126) ا وابن ضــاه (125)  وال ــاضــي  ا(124)وأبو يعلىا (123)  أخرجه  أمحد بن انبث
 : ا غ اض  ا ع نمل "ع بملدي الملع زييزي اللتيملثييُّ  بملني ي زييد  اللتيملثيييفي

ا ُُي ديفي ـُن اا ع نمل ع ط ا ي ه اب  يفي  أ ِبي أ يُّوب  َس يعملُا ابملن  ضــــــي اريييفي ا ع ني النتاي األمل  ملصــــــ 
: لت   غ اض  لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  ري ذ ليد  الثتم ري " صــــ  ري بيم دمل ا ك ال  ل ُه مين  األمل جمل ا ف أ مَل ر  م نمل   ر س  " ا ول ظ ال ــــاضــــي:"م نمل   ر س    رملســــً

ُ ع د د  م ا   ا أ عملط اُه ايت ا ف أ مَل ر  ا دي ت ك ت     ُ ل ُه مين   أا ول ظ  "خ ملرُُ  مين  الثتم ري   رملســً محد بن انبث :" م ا مينمل ر ُجث  يـ غملريُس   رملســً
ر  م ا خ ملرُُ  مينمل َ  ري ذ ليد  الملغير اُس " ري غ دمل  .األمل جمل

وله ضــاهد من أااديث جابر بن عبد  ا(127)  لهــع  ع بملُد ايتي بملُن ع بملدي الملع زييزي الملل يملثييُّ     ــعي  :واحلديث هبذا اْلســناد
ري.     يف الصحيد  يف  بوت أجر ما يطع  من الزر  والغرس دول  ديد ممدار األمل جمل

ُ َعْنه مرفوعا    حديث َأيب الدَّْرَداءِ :  اسادس    َرِفَ  اَّللَّ

و يملُد بملُن ع بملدي   (130)ا وابن ضــاه   (129) ا والطرباين (128)أخرجه  أمحد بن انبث بنحوه  من هريق  ب مييتُة بن الوليد  وســُ
ل ا بيُا بملُن ع جملال  ر ا  ـ ن ا ش  :    الملع زييزي وحُم متدي بملني ُمه اجي ج ا   غـ وملمع ديف  أ ِبي الدترملد ا ي ي طمللُُبول  "ا دت   ي الملم اسي ي بملني ع بملدي الرتمحمل نيا غ اض 

ُ ع ل يملهي الملعيلمل  ا فـ و ج ُدوُه يـ غملريسُ  لتى ايت وضي ايتي صــــ  ُ  ر ســــُ ااي هيا فـ م اُلوا: اي  أ اب  الدترملد ا يا أ  ملا  صــــ  بياًل ع ل ى   رملســــي ا ُمممل لت       رملســــً و ســــ 
لت   يـ ُموُض:  ُ ع ل يملهي و ســـــ  لتى ايت وض  ايتي صـــــ  : َس يعملُا ر ســـــُ بياًل ع ل ى الدُّ مـلي ا فـ م اض  ر  م نمل أ ك ث   م نمل   ر س    رمل "ُمممل ُ ل ُه أ جمل ر يف ايت ا أ جمل ســـــً

 ".مينملُه مينمل دي ملس ال  أ ومل ه ريمل  أ ومل د ابتة  ا ىتت يـ يـملب س  

رُّ   واحلديث هبذا اْلســناد قال اثيثم : مع    ي هــُ ا واحلديث (132)  ا وصــححه األلباين(131)و ريج الُُه ُمو  ـتُمول ا و فييهي مل ك ال 
 صحيد. 

ُهَما  سابعا   ُ َعنـْ  : حديث َأْْسَاَء بِْنِت َأيب َبْكٍر َرِفَ  اَّللَّ

ــل   (133) أخرجه البكاري ر    (134)ومســــ ا ع نمل أ َسمل ا   بينملاي أ ِبي ب كمل : أ خملرب  يني أ ِبي امعا غ اض  ــ  ام ة ا ا دت ـ ن ا هي ــــ ــ  من هريق أ ِبي أُســــ
  : ُ ع نـملُهم اا غ ال امل ي  ايت ــي لت "ر  ـ ــ  لتى  ُ ع ل يملهي و سـ ــ  وُض ايتي صـ ــُ يا ُكنملُا أ  مـلُمُث النـتو يف مينمل أ رملضي الزُّب ريملي التّتي أ غملط ع ُه ر سـ ــي    ع ل ى ر أملسـ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 88 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ي  ميِنيفي ع ل ى  ـُلُث يمل فـ رملسـ    
لت   أ غملط ي  الزُّب ريمل  أ رمل   "و هي لتى  ُ ع ل يملهي و سـ  ت صـ  ا ع نمل أ بييهي: أ لت النتاي ام  ر و ا ع نمل هي ـ  ا مينمل  و غ اض  أ بُو  ـ ممل  ـً

 ا واحلديث صحيد ِبسناد البكاري ومسل  ."أ مملو اضي ب ِني النتهيريي 

 شرح األحاديث وبيان غريب مفرداهتا :
ا و ري  على ا ســــتثمار يف الزترمل ي ا ليه اا   يف األااديث تر ي  يف الملغ رملسي وبيال ل هــــلها وأ ه أ هملي  ي الملم ك اســــي ي و أ فملهــــ 

ومل اي مـلتـ م ث  ميلملكه ديف   لعموم   عها وجتدد أجرها ودوام  وابه م ا د ام  الملغ رملس أ ومل الزترمل  م أملُكوً  مينملُه و ل ومل م ات  ز اريعه أ ومل   اريسـه و ل  
ها فـالزار  يعود عليـه   ي زرعـه يف الـد يـا وين ت ي بـه  تمعـه وأمتـه ويبمى لـه  وابـه يف األخرو مـا أكـث منـه د ســـــــــــــــال أو   ريمل

 ايوال أو هري ودل ل ينوي ذلد.

ال  يـُث   ليمي   ا و أ لت اإلملي ملســــ  لملُمســــمل ر وي خُمملت صل ابي خي ر  يفي اآلمل ا أ لت الثـتو اب  و األمل جمل ري   مينمل م اليهي أ  و يفي األمل ا ادييثي أ يملهــــً ومل اُب ع ل ى م ا ســــُ
لت  : و    يـ رملز ُؤهُ  ُ ع ل يملهي و ســــ  لتى ايت َي ملُخُ  مينملُه ا  أ تـملل   تملُه د ابتةع أ ومل ه ا يرع و و ملُو ُ ا و غـ ومللُُه صــــ  ُه و  غ ةع  أ يمل :يـ نـملُمصــــُ د  أ ا دع دي ت ك ال  ل ُه صــــ 

: ه و الـيُ  الريفيزمل ي  ي    و غـ ومللـُُه: الملع و ايفي أ يمل
تـُُه والملعـ افييـ ُة: هي : أ تـ يـمل ة  أ ومل هـ ا ير  مينمل ع   وملتـُُه أ يمل ال  أ ومل ي ييمـ  ثُّ هـ الـي ي ريزمل   مينمل دي ملســـــــــــــــ   كـُ

اريسُ  ــ  ا الزتاريُ  و الملغـ ــ  اُب ع ل يـملهـ ــ  ةع الزترمل  يـُثـ ــ  غـ د  ُدضُّ ع ل ى أ لت صـــــــــــــــــ  ــ  ادييـــثي يـ ــ  اهير األمل اـ ــ  ُه ا و يـ ــ  ُ  م عملُروفـ ــُ د    أ همللـ  مينمل   ريملي غ صـــــــــــــــــمل
 .(135)ة   و     ييت 

ــل  يف عمارو األرض ودايا  األرض املوات ابلزترمل  والملغ رملس والملبنا  ويرت   ــلى   عليه وســـ ويف األااديث ير   النا صـــ
رع  يفي  ـ  ملسي اإلايا  عالوو على ملكية األرض ملعمرها ضــــــــريطة أل   يعتدي على ملكية الدولة أو األفراد   على ذلد أ جمل

ا و    ج ريف ع ل يـمله ا ميلُد أ اد   كملص ألرض  (136)ا والملمو ات األ رض التّتي ل مل تـُزملر  مل و ل مل تـُعملم رمل ا ودايا  الملمو ات أ ل يعمد ال ــــت
ا ألاد فيحييها ابلسـمي أ و الزترمل  أ و الملغ رملس أ و الملبنا ا ف يصـري ب لد ملكها سـ و ا  فييم ا غرب من     يعل  تمدم ملد ع ل يـمله  

ُهور ُممل  (.137) الملعمر ال أم بعدا و س و ا  أذل ل ُه اإليم ام ب لد أم ل َي ملذ ل عينملد اجلمل

بيس ةً "وغوله:  : ز ر    أ رملً ا اي  ي ا أ رملً ا م ييفيت ًة أ يمل :   ريمل   م نمل أ امل ي ا أ رملً ا م ييفيت ًة أ يمل ا و م نمل أ امل رع ي ا يه ا  أ جمل : يفي  ـ  ملسي ديامل   فـ ل ُه فييه ا أ يمل
ا و ل مل يـ تـ ع لتقمل ليم صملل ح ةي بـ ل د و  أ ومل غـ رملي ة  أبي لمل ي ُكول  م رملك    د و اييفيي مل م ث اًل ف   لي   : ص ار تمل تيلمل مم ملُلوك ة  ليُمسمل د  األمل رملُض مم ملُلوك ًة هيي  ل ُه  أ يمل

افيعييُّ و أ محمل ُد حُمملت جيفي   "ل هُ  ب اُه و ال ـــــت ااي رملطع ل ُه عينملد  أ ِبي ا نيي  ة  و خ ال   ُه صـــــ  ا ويف (138)  ِبييهملال  ي احلمل دييثي  ا ل كينت ديذملل  اإلمليم امي ضـــــ 
ــثا واحلــاجــةا و  املن عــة العــامــةا كــالعلمــا ا وا ــاهــدينا  األاــاديــث جواز دغطــا  اإلمــام األرض ملن يراه من أهــث ال هـــــــــــــ

    .(139)و ريه ا لكن تكول تلد األرض املمطعة من موات األرض أو من األرض املوغوفة ملصا  املسلم  

تـ عملم ُث   ثـ ُر م ا ُيســـــــمل ا و أ كمل اًل لي  ليد  ًَا ليم نمل يـ ر اُه أ همل يـمل وييُم اإلمليم امي مينمل م اضي ايتي ضـــــــ  غملط ا  : ت ســـــــمل نـمله ا واإلملي ا و ُهو  أ لمل ُخملري   مي يفي األمل رملضي
ُه فـ يـُعملمير ُها و ديمتا أبي لمل جي ملع ث  ل ُه   لتت ُه ُمدتًو   ليم نمل يـ ر اُه م ا ُي ُوزُُها دمتا أبي لمل ُن ليفيك ُه دايت
(140). 
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ــل  دغطا  األرض ملن جيد لديه ر بة وغدرو على تعمريه ا ا ابحلرث والغرس   يزً وغد كال من هديه صـــــــــلى   عليه وســـــــ
ــتثماراً  ــرية املعطلة  وت ـــــجيعاً  على العمث النافي  واســـ ــتصـــــالح األرض وعمار ا مبا ين ي الناسا   للطاغات الب ـــ على اســـ

وغوله : أغطعه  أي أعطاه غطعة من األرض الّت جعلا األ صـــار لرســـوض   صـــلى   عليه وســـل  ا  غدم املدينة أو 
ُ  فـ ُهو      ــ  لملم ديين ةي و أ متا المل  رملســـ ك نيه ا ابي ــمل ــ    أ يمل مينمل م ســـ ُ مل من أرا ـــــي بِن النهـــــري ا و ـُلُث يمل فـ رملســـ ال   ُة أ مملي اض  ا وغوله :لييـُمملطيي  و 

ر يملنيا غاض امطاِب : ُيتمث أ ه أراد املوات منها ليتملكوه ابإلايا  أو أراد أل خصيفه  بتناوض جزيتها  لملب حمل  .(141)ابي

ــل  المادر على الزرا ــا أل يزرعهاا فإل عجز فليمنحها أخاه املســــ ــل  من نلد أر ــــ عةا فال وغد أمر صــــــلى   عليه وســــ
ــاد وهو  ــالم لتعطيث املوارد وعرغلة اركة اإل تا  والتنميةا وغوله : ليمنحها أخاه خر  خمر  الندب واإلرضـــ  اض يف اإلســـ

حمتاًجا أل ننحه أر ـــه للزراعة    من غبيث املواســـاو فيما ب  املســـلم ا فينبغي لصـــاا  األرض دل رأيف أاًدا من دخوا ه
ودل ل يكن واجًبا عليه ت ــريًعا ولكنه مما اث عليه رســوض   صــلى   عليه وســل   من  ري أجرو ويواســيه أبر ــه وه ا

 (.142)فال يلزم من كول ال ي   ري واج  أل يهجر أصاًل 

وعجز عن زراعتها أو ل تكن لديه الر بة أو امربو يف ا اض   وغد وجه النا صــــــــــــلى   عليه وســــــــــــل  من مللد أر ــــــــــــاً 
عر  ذلد بعمد املســاغاو واملزارعة نلد امربو والمدرو وي ــ كال يف ما خر  من َرات األرض ويُ  الزراعي أل يدفعها ملن

ا وغد ضــــارو املهاجرين األ صــــار فيما خر  من َرات النكيث فكال من املهاجرين النكيث ومن األ صــــار العمث والميام  
ل ح تيهي وما ُيتا  دليها مز  معلوم  ديف  م نمل    واملســاغاو د فملُي ضــجر له َر  ابلســميا وخدمة األرضا مييهي و يـ ُموُم مبي صــمل يـ عملُمرُُه و ي ســمل

ُزمل   ُم  ا    وم ا  من َره كالنص ا أو الربيا أ وو ا  و الملب اغيي لليم اليدي ا واملزارعة دفي أرض ملن يزرعهاا ويموم عليها مي
 (.143)  لباغي ملالد األرضم عملُلوم  مما خر  منها كالنص ا أو الربيا أو وو اا وا

فيأمر املصط ى صلى    عليه   وَيِت التأكيد على أ ية الغرس واملبالغة يف احلرع على عمارو األرض ابحلرث والزر  ا
وسـل  من كا ا بيده فسـيلة فليغرسـها ودل اغ با  اية الكولا فه ا هو منه  اإلسـالم يف احلرع على ا تنام ال رع 
ري  واســـتثمارهاا وتوجيه الطاغات الب ـــرية و  يزها وو العطا  هاعة وغرَب لرب العبادا وغياما اق ا ســـتحال  اىت آخي

 األ  اس.

ســيلة: النكلة الصــغريو ا وأراد بميام الســاعة: أمارا اا واحلاصــث أ ه مبالغة واث على  رس األضــجار وا ر األ ار  وال 
لتبمى ه ه الدار عامرو دف آخر أمدها ا دود املعلوم عند خالمهاا فكما  رس  ريو ما ضــــــــــــبعا به فا رس ملن جيي  

 .(144)بعدو 
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 اجلمع بني أحاديث الذم والرتغيب   املطلب اخلامس :

 صــوع ال ــر  الثابتة الصــحيحة   تعارض بينهاا فإل وجد  صــال ياهر ا التعارض وج  ا جتهاد يف صــرفهما عن 
ه ا الظاهرا والوغو  على اميمة املراد منهما تنزيًها لل ـــــــار  العلي  احلكي  عن التناغ  يف ت ـــــــريعها فإل أمكن دزالة  

 ؛ أل ه   تعارض يف احلميمة بينهما  النصــــــــــــــ  ابجلمي والتوفيق بينهما يعمث يماا وكال ه ا بياًنً التعارض الظاهري ب
(145). 

دُّ  لت   ت ك لت   يييم ا ف ال  ي صـــــــي لتى  ُ ع ل يملهي و ســـــــ  ت صـــــــ   ُدُخوُض التـتع اُرضي فييهيم ا يموض امطي  البغدادي: ُكثُّ خ رب  يملني ُعلي   أ لت النتاي
ي, ألي لت م عمل   التـتع اُرضي ب  مل  اممل رب  يملني و الملُمرملآلي مينمل  ــ  مل ه , و ديلمل ك ال  ي اهيُر ُ ا ُمتـ ع اري ـــــــــــ ا أ لمل ي ُكول   ع ل ى و جمل أ مملر  و   ملي و   ريملي ذ ليد 

ليي   ديلمل  خ ري, و ذ لـيد  يـُبملطـيُث التتكمل  ا ُمنـ افييـًا ليُموجـي ي اآلمل
ُ  أ اـ دي ـي ُ  ك وملل  أ اـ دي ـي ا    ُموجـي اـ ًة و ا ظملرًا, أ ومل يُوجـي كـ اًن  أ مملرًا و   مليـًا و دياب 

لت   ُمنـ زتهع ع نمل ذ ليد  أ مجمل ي   لتى  ُ ع ل يملهي و ســــ  ُّ صــــ  خ ري ك  ياًب ديلمل ك اًن  خ رب  يملني, و النتاي غًا و اآلمل دمل ُمتةي و ُكثيفي صــــي تيفي  ا ي األمل ومع مينملُه ابي  , و م عملصــــُ
 .(146)ُمثملبيا  ليلنـُّبـُوتوي 

ومن ضـــــــــرا   العلما  يف تعارض األدلة ال ـــــــــرعية أل يتســـــــــاويف الدليل  من ايث الموو فال تعارض ب  دليل  َتتل   
ا وغـد (147)غو مـا من ايـث   س الـدليـثا كـاملتواتر مي اآلاـاد؛ وذلـد ألل التعـارض فر  التمـا ـثا و  متـا ـث بينهمـا  

الزراعـة  الوارد يف صــــــــــــــحيد البكـاري مي أاـادـيث احلـث وال  ـي  على احلرث والزر   الواردو يف متـاـ ث اـدـيث ذم اـلة 
 الصحيح  من ايث الموو واحلجية .

وســــــــلد ا د ول يف دفي دضــــــــكاض اديث ذم الة الزراعة ورفي التعارض الظاهري بينه وب  أااديث ال  ي  مســــــــلد  
تى ذلد بال تعســــــ  ا فحملوا اديث ال م على مع    يتصــــــادم مي  اجلمي والتوفيق ب  مدلوض األااديث ايث يتأ

 أااديث ال  ي  ا فات ق املراد من األااديثا ووج  العمث يا مجيعا.

 وجاء اجلمع بني األحاديث على وجهني:

ــها اجلها الوجه األول: ــيو ه العظام وعلى رأســ ــغث ابلزر  والغرس عن أمور الدين وضــ د محث اديث ال م  على من أ  ــ
وغتهاا ودعته دف التمصري يف دينه واق ربه فإ ا  يفوته عن أدا  العبادو أيف سبيث  ا فمن جاوز احلد يف الزراعة اىت 

 ا.تـُوملري  ه ال لة والصغار جزا  وفاغً 

  على من اعتــدض فل  جيــاوز احلــدا ووازل ب  رعــايــة ار ــه وزرعــه والميــام اق دينــه وربــه مث  وحتمــل أحــاديــث الرتغيــب:
ر وي و ويف به الميام بواج  ا ســتحال  وعمارو األرض ومواســاو أخوا ه  خي ااتســ  عمله يف الزراعة فاَت ه م طييتُة دف  اآلمل
ــلم  وك اية  تمعه و ميق أمنه الغ ا ي لتعلو  ــل  بزرعه وار ه   ي املسـ وك الة ا تاج  من أبنا  أمته ا فإذا ابتغى املسـ

ويعود علـيه  ـلة الزر اآخر  ـبه من دا رو اـل م الوارد يف اـدـيث    ايـتها فزرعـه عـبادو وارـ ه غرَبكلمـتها ويعز ديـنه وترت ي ر 
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دتوي احلـاجـة دلـيها ويـ ا املع    يتـنا  ع ــي مـارو    ـعه يف اـلد ـيا ومثوبـته يف األخروا واألجر يـ عملظُُ  بيتـ عـ دي النـ  مليي وكثرتـيهي مي ضــــــــــــ
لــة الزراعــة مي  آالتملــث من الــد يــا كمــا زع  بع  املتزهــدوا و  يتعــارض ذم  ا رض ابلزر  والغرس والبنــا  مي الزهــد و 

 ال  ي  واحلث على عمارو األرض مبا ين ي الناس ويك ث الموت والغ ا .

ــوكاين ا يقول الشـــ ُ فييهي اجلمليه   -يعِن اديث ال م    –: و غ دمل محُيث  ه    لزترمل ي يفي ز م ن  يـ تـ ع  ت تيغ اضي ابي ضـــــــمل ا ع ل ى ا ي ب ُ  ه    اُد و ســـــــ 
مي و دييمل  ال  بييثي ايتي الت يي فييهي عيزُّ اإلمليســــــمل ُ مل ل متا تـ ر ُكوا اجلمليه اد  يفي ســــــ  ُ أ عملل ُ  أ  ت هيا ال ُّضيفي و ا يت ُ بين مييهــــــي ه ارُُه ع ل ى ُكثيفي ديين  ع ام ل ُه مل ايت

ي  أ ع زُّ م ك ال  و ُهو  د مـلز اُض ال يفيلتةي ف ص اُروا ن ملُ ول  خ لمل   
 .(148)  أ ذملًن بي الملبـ م ري بـ عملد  أ لمل ك ا ُوا يـ رملك ُبول  ع ل ى يُُهوري اممل يملثي التّتي هي

ل ة الزترمل ي أ ومل ُ  او  وقال ابن حجر تيغ اض زي ضــــمل ب م ا ُي ر من عواغ  ا ي ل تملمج  ةي  للحديث بموله :اب  ار  الملُبك ارييُّ ابي ز وي  : غ دمل أ ضــــ 
ثي الزترمل ي و المل  ي يفي ف هــمل يي ب  مل  ا دييثي أ ِبي أُم ام ة  و احلمل دييثي الملم ا ــي رملسي و ذ ليد  أبي ا دي أ مملر يملني ديمتا أ لمل  غ  احلمل ديفي الت يي أُمير  بيهي ديف  اجلمل ممل
ب بيهي م ا أُمير   يتي  بيســـ  تـ غ ث  بيهي ف هـــ  ايي ملظيهي و ديمتا أ لمل ُُيملم ث  ع ل ى م ا ديذ ا ل مل   ُُيملم ث  م ا و ر د  مين  ال تميفي ع ل ى ع اغيب ةي ذ ليد  و حم  لُُّه م ا ديذ ا اضـــمل

 .(149)و ز  احلمل دت فييهي  ُيه ييفييمل دي ت أ  تُه ج ا

لزراعة ع نمل أ مملري الديفييني و مح ملث  وقَاَل اْلُقْرُطِبُّ  تيغ اضي ابي ضـــــــــــــمل ث اري و ا ي تيكمل ســـــــــــــمل : جُيملم ُي ب  مل  األااديث  اي مملثي اديث ال م ع ل ى ا ي
ليمي   يي ا و   يثي  ـ و ايي اا دييثي ال  ي  ع ل ى اَتيفي اذيه ا ليلملك   ا ي أ ومل لينـ  مليي الملُمسمل  .(150)   ملصي

احل  على معاف األاواضا وهل  الرز  من أضر  الصناعات    -و  أعل     -مع  اديث أِب أمامة   وقال املهلب:
ملا خ ــى النا صــلى   عليه وســل  على أمته من ا ضــتغاض ابحلرث وتهــييي ركوب اميث واجلهاد يف ســبيث  ا أل   

من مكاســـبها فحهـــه  على التعيش من اجلهاد   من املود  ةاملتعاي ـــته  األم  الراكبة للكيث دل اضـــتغلوا ابحلرث  لب
 .(151)  دف عمارو األرض ولزوم املهنةا والوغو  ب لد  ا أيديف الساله  وركاب اميث

ُهوًما ويف عصـــــرًن احلا ـــــر أصـــــبد م هوم الموو الّت جي  على املســـــلم  دعدادها إلرهاب أعدا ه  وكســـــر ضـــــوكته  م      مل
امياًل متعدد العناصـــــر   يمتصـــــر على الموو العســـــكرية  فحســـــ ا فالدولة الموية األل  هي الّت متتلد موارد وغدرات   ضـــــ 

وخربات  مق التنمية ا غتصـادية وا كت ا  ال اِت مما جيعلها غادرو على فرض  ظامها وسـياسـتها على اآلخرينا والدوض  
ــادها على  ريها ــنيي وتطوير ســـــــــالاها   -ال مريو الّت تعتمد يف اغتصـــــــ فال متلد   ا ها و  تنت  دوا ها و  نكنها تصـــــــ

   يا أعداؤها فيستنزفول خريا ا ومن مث ُيكمول السيطرو عليها.يسته -العسكري 

 ــــرب  فالزراعة والصــــناعة و ريها من احلر  واملهن الّت تســــاه  يف  ميق الك اية والتنمية ا غتصــــادية للمجتمي  هي 
ــبيث   يف عصـــــــــرًن احلا ـــــــــرا فمن اا   الزراعة   من دعداد الموو ملواجهة أعدا  الدينا ولول من ألوال اجلهاد يف ســـــــ
واضـتغث ابحلرث والغرس فسـاه  بعمله يف زايدو اإل تا  والتنمية ا غتصـادية  تمعها وضـارو يف دعداد غوو أمته مب هومها  

 دينه و دعال  كلمة أمته.  ال امث فهو يف جهاد لكسر ضوكة أعدا 
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ا نكن اجلمي ب  أااديث ال  ي  يف الزراعة واديث ذم    وعلى ه ا املع  ــً لتهاا فال ض والصــــــغار يمي على من  آأ يملهــــ
 ا   الزراعة فغش وااتكر فل  ينت ي بغرسه وزرعه دخوا ه وأمتها وال  ي  يف اق من زر  فأخلص فـ نـ   ي  وأ  مـلت  ييمل.ا

ا يـ لملز ُم املزارع  مينمل ُاُمو ي األمل رملضي التّتي ُتطـ اليبـُُه مل يـي    الوجـه الثـاين: ة  البـ اهيليييفي مـ  امـ  ُوا  الملُمر اُد ابلـ ض يف اـديـث أ ِبي أُمـ  ا الملُو  
اه د    ــ  لملُمغ يـتب اتي ألي لت الملُم ـــ لت   ابي ــ  ُ ع ل يملهي و ســـ لتى ايت ــ  ب اريهي صـــ ا مينمل ديخمل ثي  غ اض  ابن التيفي ي: ه    ثـ ر  الظُّلمل ي ديِت ا ُهو  ع ل ى أ همل ل  أ لت أ كمل اآلمل

ا واحلاصــــــــث أل الزراعة فيها ذض الد يا وعز اآلخرو ملا فيها من الثواب وذض الد يا بســــــــب  ما وغي يف آخر الزمال    احلمل رملثي
ــتعماو  وأخ  فو  ما جي  عليه  من اإلغطاعات وال ــل  الو و الظلمة على أهث احلرث ابسـ ــور فيمي عليه  من تسـ ع ـ

 .(152)  ال ض بسب  ذلد

والواغي ال ي  عي ـــــه األل خري دليث على ما يعا يه أرابب احلر  والصـــــناعات من معوغاتا وما يواجه المطا  الزراعي 
ــها الدولة مي عدم   ــرا   الّت ت ر ــــــ ــويق والهــــــ من  دايت وعمباتا وما يتحمله املزارع  من أعبا  يف التمويث والتســــــ

ــباب   توافر الهـــــــمال  ا جتماعي والصـــــــحيا ومن هنا َيِت دور اجلهات املعنية يف دصـــــــالح المطا  الزراعي و  يز ال ـــــ
للعمث ابلزراعة وت ليث عمبا اا ويمي على املتكصــصــ  من علما  األمة مهمة تصــحيد  األفهام وتغيري النظرو الدو يةا 

ابألجر واملثوـبة   جيـل  امـل ـلةا ـبث البطـاـلة والعزو     ـفالعمـث ابلزراعـة كمهـنة يمـدرهـا اإلســــــــــــــالم ويعلي ـغدر العـامل  يـا
ــي الدا  وتمد  األدوا  هو  ــث التكطي  ود اض ت ــــــكيص موا ــــ ــو  التنظي  وف ــــ عن العمث النافي  هو ع  ال ض  وســــ

  لبة امل لة.  

 الزراعة أمهيتها  ودورها يف حتقيق األمن الغذائ  والتنمية االقتصادية للمجتمع  املطلب اخلامس :

خلق   املق وأمره  بعمارو األرض واســـــــتثمار ما أودعه فيها من  روات وخريات وتســـــــكريه مدمة الب ـــــــرية لتتحمق   
رملُبُ  ب  عمث الد يا و واب األخرو  العبودية للكالق عز وجث وه ا هو املطلوب األ ج ثتا فاإلســــــــــالم دين عبادو وعمث يـ  

ر بملطًا ا ثييثًاا فالزراعة عمث د يوي فيه عبادو وغرَب ووســيلة ملر ــاو   عز وجث و يث  وابه الدا  ا كما أ ا مموم من أه  
ــيلة لتحميق ا كت ا  ال اِت ل ــاديةا ووسـ ــاس من ركا ز اإل تا  والتنمية ا غتصـ لمجتمي  ممومات األمن الغ ا ي وركيزو أسـ

ومن أكث من فأسه غراره من رأسها فك  فر ا الدوض املنتجة من غيود على املستوردو  ا  فمن أ ت     ا ه ملد سيادته
ل وتاا بســــالح العموابت ا غتصــــادية  يف ســــبيث فرض   أ مملل امل عليها من ســــياســــيات وضــــروط ممابث الغ ا ا وك   ا وك 

 هيمنتها وتن ي  خمططا ا.

ومن مث ضـرعا  ا  نة النبوية  تيكد أ ية الزراعة ا وتر   و رض على اسـتزرا  األرض وعمار اوغد جا ت  صـوع السـ
ــببا لتملكها ا ومنطو  الما ول   ــتزرعة ا فجعلا دايا  األرض امليتة ســــــــ اللوا د والموا   الّت تنظ  ملكية األرض املســــــــ

زا   وتوجيه الطاغات وو ا ســــتثمار يف المطا  ا ميتة فهي له " وهو ك يث بتحريد اوم  والعالت ــــريعي "من أايا أر ــــً 
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ــدـيدو أل ـما خر  من األرض املزرعـة من َرات وخريات يعود   ـعه على    الزراعيا كمـا أكـدت التوجيهـات النبوـية الســــــــــــ
 ا تمي  أبسرها وبه ييجر املالد ومن ابضر الزراعة لكو ه سببا يف توفري أغوات الب ر واستمرار احلياو واألايا .

ــعهاا فحري  وب ــحراوية وما أوسـ ــعة تتمثث يف املناهق الصـ ــاسـ ــااات ضـ ــالم ا ل يا من األرض الّت ل تعمر مسـ الد اإلسـ
بو و األمر َتصـــــــيص ه ه للمناهق ملن لديه الر بة والمدرو على تعمريها يف  ـــــــو  ما يســـــــمى اب ســـــــتصـــــــالح الزراعي 

 من ال باب على ا ستثمار يف  اض الزراعة.وتنظي  لوا حه  يف  و  ال ريعة اإلسالمية مبا ي جي الكثري 

وغد  ظما السنة النبوية  واب  اإلجارو واملزارعة ابمل اركة مراعاو للمصلحة العامة يف استزرا  األرض واستثمارها بد   
لنات  من تعطيث املوارد وجتميدها ا فمن ل يسـتطي احلرث والزر  يدفي أر ـه ملن يزرعها منيحة أو مهـاربة وم ـاركة يف ا

 ا.فيع  امري الب ر مجيعً 

وال ل يتبمى و  من األجث ما     -  و أدرو الســـــــل  الصـــــــا  أ ية الزراعة وفهـــــــلها فتســـــــابموا إلايا  ا رض وعمار ا
ابلتوجيه النبوي الســديد وو ا ســتثمار يف ا اض الزراعي فإل   هلبا لألجر األخروي وعمالً  -يك ي لينت عوا مبا  رســوا  

 عة وبدت أهواوا ويف يد مسل  فسيلة فليزرعها . غاما السا

ح اُب ز رمل     ُ ع نملُه يمســ  (153)وكال الصــحابة ر ــوال   عليه   مهاجرين وأ صــار أ صــمل ي  ايت ا فه ا عمر بن امطاب ر  ــي
يفي صــلى    وغته ب  رعاية  ــيعته وَساعه احلديث من رســوض   صــلى   عليه وســل  ا فكال يتناوب النـُُّزوض  ع ل ى النتاي

ُ ع نمل  ا وذاو أ س بن مالد (154)عليه وســـل  اىت   ي ـــغله معاضـــه عن اهـــور  لس العل   ي  ايت ت الع ر  ـــي ُه ك ال  ل ُه ُبســـمل
يا و ك ال  فييه ا ر ُيمل الع ك ال  جي ييُ  مينملُه رييُد الملميسملدي    .(155)ُي ملميُث يفي الستن ةي المل  اكيه ة  م رتت  مل

وعمد فمها  األمة يف ميل ا   اباب واســـــــــعا بعنوال " دايا  املوات  أكدوا فيه الدعوو اف عمارو األرض واســـــــــتثمارها مبا 
ــلها وعموم   عهاا يموض المرها:   و الزيفير اع ُة مينمل فـُُروضي الملكي  اي ةي ين  ي الناس ا كما ب  األ مة األجال   اكمها وفهــــــــــــ

ُ  ع ل ى اإلمليم امي أ لمل جُيملربي  النتاس  ع ل يـمله ا و م ا ك ال  يفي م عملن اه ا مينمل   رملسي األمل ضملج اري   .(156)  فـ ي جي

نـملع ُةا وعينملديي أ لت الزيفير اع ة  أ هملي ُ  ألي  ت ا أ غـملر ُب دف  التـتو  ويموض الملم او رملدييُّ   ــت وُض املكاســـــ  الزارعة و التيفيج ار ُو و الصـــ ــُ كُّثي  ويف  : ُأصـــ
ث  ل ُه أ جمل  صـــــــــُ رُُه و ديلمل ل مل ي ُكنمل مميتنمل الزترملُ    عا عاما للمســـــــــلم  والدواب وأل ه  بد يفي الملع اد وي أ لمل يـُيملك ث  مينملُه بيغ ريملي عيو ض  فـ ي حمل

 .(157)يـ عملم ُث بيي ديهي ب ثمل يـ عملم ُث ل ُه  يلملم ا ُُه و أُج ر اُؤُه 

ا ا غ دتم  بـ عملُ  م  ــ  ةي و وي    ابي بيط رييقي الزيفير اع ةيا و الملغير اســ  تيســ  كمل لي   م نملُدوبع دف  ا ي ُ   -خيين ا  ويموض الســرخســي: الملُمســمل   - ر محي ُهُ  ايت
ض ر ه ا ر ُسوُض ايتي   غ ًةا و غ دمل اب  ثـ ُر ص د  ًعا و أ كمل ُ ع ل يملهي و س لت    -الزيفير اع ة  ع ل ى التيفيج ار وي؛ ألي  ت ا أ ع  ُّ  ـ  مل  .(158)ص لتى ايت
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الدو ية ويف عصــــــرًن احلا ــــــر تغريت النظرو اإلجيابية للزراعة كحرفة ومهنة وَتصــــــص وممارســــــة ا و لبا يف ا تمي  ظرو 
وا زدرا  ل وي احلر  والصــــناعات ا فرييف الكثري من ضــــباب األمة اليوم العمث ابلزراعة مهنة ممتهنة   تعلي صــــاابها  

 غدرا كغريها من املهن املكتبيةا فهال عن امل مة والكل ة وغلة العوا د.  

المطا  الزراعي من ايث املوارد ورأس املاض فيج  على الدولة واملراكز العلمية والبحثية املتكصـــصـــة دراســـة م ـــكالت  
والتســــــميد والتســــــويق والهــــــرا   املســــــتحمة  و ريها ا وتمد  احللوض الناجحة و ه املعوغات لت ليث ســــــبث ا ســــــتثمار 
الزراعي وَت ي  أعبا  املزارع  ا كما يتع  على مراكز البحث العلمي املتكصـــــــــــصـــــــــــة   يز البااث  لتمد  مزيد من  

ت والبحوث لتطوير المطا  الزراعي و ميق معد ت د تاجية عالية ا ويمي على عاتق متكصــــــــــصــــــــــي  العلوم  الدراســــــــــا
ال ـرعية والوعا  وامطبا  يف املسـاجد مهمة الت كري والتأكيد على أ ية الزراعة وفهـلها وضـرفها ودنومة  وايا الد يوي 

األرض ابألغوات كأسـالفه  من فهـال  الصـحابة فالتابع  ومن    واألخروي ليمبث أبنا  األمة على ممارسـة الزراعة وعمارو
 بعده  ويتحمق للمجتمي املسل  األمن الغ ا ي وا كت ا  ال اِت والتنمية املستدامة.

 نتائج البحث: 

 ويف ختام الدراسة ميكن استخ:ص النتائج التالية:
دييـثي أ ِبي أُمـ امـ ة   -1 الوارد يف ذم الـة الزراعـة صــــــــــــــحيد يف أعلى درجـات الصــــــــــــــحـة ا والتعـارض ب  أاـاديـث الـ م    اـ 

 وال  ي  يف الزراعة تعارض ياهري.
 نكن اجلمي والتوفيق ب  أااديث ال م وال  ي  بال تعس . -2
ديث ســـــو  ال ه  واجلهث مبنهجية التعامث مي النصـــــوع النبوية من أه  أســـــباب دعويف وجود اإلضـــــكا ت يف احل -3

 النبوي.
 أشر املغر ول ال بهات اوض بع  األااديث النبوية وهعنوا يف صحتها بدعويف التعارض. -4
 للمحد   جهود ابرزو يف رفي دضكا ت األااديث النبوية وو ي الهواب  املنهجية ليحسن ال ه  ويصد التطبيق. -5
 اياتية.فرض ك ا يا ومطل  ضرعيا و رورو   عمارو األرض ابلزر  واحلرث -6
 أ ية الزراعة ودورها يف  ميق األمن الغ ا ي والتنمية ا غتصادية. -7
 دور الدولة واكوما ا ومراكزها البحثية املتكصصة يف عال  م كالت المطا  الزراعي. -8
 دور علما  الدين ومتكصصيه  يف التأكيد على أ ية الزراعة وبيال فهلها و وايا وعموم   عها .  -9

 :اتــالتوالي
لرفي دضـــكا  اا    ا  مزيد من البحوث والدراســـات يف األااديث الّت تثار اووا اإلضـــكا ت يف عصـــرًن احلا ـــردجر  -1

 وبيال  واب  ال ه  الصحيد للنص النبوي ال ري .
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  رورو العناية بتمد  البحوث العلمية املتكصصة يف  اض الزراعة وتطوير آليا ا واث م كال ا . -2
 توجيه املراكز البحثية املتكصصة لدع  البااث  و  يزه  إلجرا  املزيد من البحوث املتكصصة يف ا اض الزراعي. -3
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Abstract: 

Imam Siddiq Khan is one of the imams of the time in his time, a promise of the men of the Islamic 

Renaissance and the innovators where he became famous in the Indian subcontinent and the land 

of Hijaz, because he excelled in several sciences, such as the sciences of interpretation and the 

fundamentals of jurisprudence and others, With the knowledge of the fundamentals of 

jurisprudence, and that through his writing in Arabic and Persian, and through exposure to him in 

many places in the interpretation and books of jurisprudence, we follow a middle approach in the 

choices of fundamentalism by the transfer of the views of scientists and evidence in the matter and 

choose the correct ones, citing what he sees as far away from the intolerance of doctrine The 

tradition of dopey for evidence, and from this point of research is a statement about his choice on 

the issue of fundamentalism, a partial Companion saying while there is no room for diligence in. 

Do you have raised or not the rule? Using the descriptive analytical and comparative approach, 

and this article aims to highlight the efforts of a scientist of India, and to indicate that the imams 

of the flags capable of development and interpretation and high reasoning . 

Keywords: Qul, Al-Sahabi, Ijtihad, Siddiq, Khan, Hakam, Al-Marfu'a. 

 

 ملخص البحث 
اإلسالمية واجملددين حيث ذاع صيته يعترب اإلمام صديق خان أحد األئمة األعالم يف عصره، وُعدَّ من رجاالت النهضة  

يف شبه القارة اهلندية وأرض احلجاز، وذلك ألنه برع يف علوم عدة، كعلمي التفسري وأصول الفقه وغريها، وكان من 
الكثرين يف التأليف، وقد أوىل اإلمام اهتماماً واضحاً بعلم أصول الفقه، وذلك من خالل أتليفه فيه ابلعربية والفارسية، 

الل تعرضه له يف كثري من الواضع يف تفسريه وكتبه الفقهية، فنراه يتبع منهجاً وسطياً يف اختياراته األصولية وذلك ومن خ
بنقل آراء العلماء وأدلتهم يف السألة واختيار الصائب منها مستدالً مبا يراه راجحاً ومبتعداً عن التعصب الذهيب والتقليد 

طلق يكون البحث حول بيان اختياره يف مسألة أصولية جزئية وهي قول الصحايب فيما الغافل عن الدليل، ومن هذا الن
ال جمال لالجتهاد فيه هل له حكم الرفوع أو ال؟ ابستخدام النهج الوصفي التحليلي والقارن، وهتدف هذه القالة إىل 

 ى االستنباط والتأويل واالستدالل الرفيع. إبراز جهود عامل من علماء اهلند، وبيان أنه من األئمة األعالم القادرين عل

 قول، الصحايب، االجتهاد، صديق، خان، حكم، الرفوع.   املفتاحية:   الكلمات 

 املقدمة 
احلمد هلل الذي أعلى شأن العلم والعلماء، وجعلهم هداة يبينون للناس طريق احلق، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

مداً عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه شريك له وأشهد أن سيدان ونبينا حم
 أمجعني. 
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وبعد: فقد اهتم علماء األمة عموما وعلماء اهلند خصوصا ابلعلم، وأولوا أصول الفقه عناية خاصة، وبذلوا ما يف وسعهم 
تشبعوا ابلعلم وأصبحوا من أهله، فرجعوا إىل بالدهم خلدمته، ورحل عدد كبري منهم السافات البعيدة من أجله، حىت  

حاملني معهم هذه العلوم اليت حتصلوا عليها، وراحوا ينشروهنا يف بالدهم، وكذا يف البلدان اإلسالمية، فكان من األسباب 
بحث من الرئيسة الختيار الوضوع هو السامهة يف إظهار جهود أحد علماء اهلند يف علم األصول. وتتبني حدود ال

خالل السؤال: ما رأي اإلمام صديق حسن خان يف قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه؟ هل له حكم الرفوع أو 
التحليلي  الوصفي  النهج  التعريف جبهود اإلمام صديق خان يف علم األصول، وابستخدام  البحث إىل  ال؟ ويهدف 

رئيسة وهي دراسة مسألة أصولية لعامل من علماء اهلند أال وهو والقارن، تظهر نتائج هذا البحث، وينحصر يف دائرة  
 اإلمام صديق حسن خان وبيان اختياره فيها.

 

 يف التعريف ابإلمام صديق خان القنوجي. املبحث األول:  
 امسه ولقبه وآاثره العلمية.   املطلب األول: 

. هكذا ترجم (1) نـَّْوجي، نزيل "هبوابل" ابهلند صديق بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين، البخاري، القِّ   امسه ولقبه: 
، وصاحب (4) ، ونقل هذا االسم تلميذه نعمان اآللوسي يف جالء العينني(3) ، والتاج الكلل(2) لنفسه يف كتابه أجبد العلوم

اهلنود ، ونقلت بعض كتب الرتاجم أن امسه: حممد بن صديق خان، وهو صحيح أيضا؛ ألن من شأن  (5)حلية البشر
 . (7) ، وهدية العارفني(6) السلمني أن يطلقوا اسم "حممد" على علمائهم، ومن هذه الكتب: إيضاح الكنون

العلمية:   لإلمام صديق خان َملكٌة عجيبة يف التأليف، حيث كان يكتب عدة كراريس يف يوم واحد، ويصنف آاثره 
أقطار العامل اإلسالمي، وكتب له كثري من العلماء رسائل   الكتب الضخمة يف أايم قليلة، وقد شاعت كتبه وانتشرت يف 

فيها الثناء على كتبه والدعاء له، وُعد  من رجال النهضة اإلسالمية اجملد دين، ومما يدل على موسوعيته وتبحره يف شىت  
بلغت مصنفاته   أنواع العرفة أنه صنف يف خمتلف العلوم والفنون، ومل يقتصر على علم معني، وال على فن خاص، حيث 

، وقد كتبها بثالث لغات، هي: العربية، والفارسية، 300مصنفا، وإذا أضيف إليها الرسائل اليت كتبها بلغت حنو    222
مصنفا ابللغة العربية، وهي تشمل علوم التفسري، واحلديث، والفقه اإلسالمي، والصرف، والنحو،   56واألردية، منها  

 . (8) اريخ، والرتاجم، وعلوم احلكمة، والطب، والفلسفة، وغريهاوالبالغة، والشعر، والنطق، والت

 ثناء العلماء عليه ووفاته. املطلب الثاين:  
: إن مكانة الشخص العلمية تظهر فيما خيلفه من مؤلفات ينتفع هبا طلبة العلم من بعده، وقد ظهرت ثناء العلماء عليه

عدة فنون كالعقيدة، والتفسري، والفقه وأصوله، واحلديث، واللغة، مكانة اإلمام صديق خان فيما خلفه من مؤلفات يف  
وغريها، مما يدل على أنه كان ذا ابع ويد طوىل، واطالع واسع يف خمتلف العلوم، ومع أنه فتحت له الدنيا فصار 

 من الال صاحب مال وجاه ومنصب، إال أن ذلك مل مينعه من طلب العلم ونشره والتأليف فيه، بل وصرف مما آاته هللا
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واجلاه يف خدمة الدين، مما جعله حمل ثناء العديد من العلماء، حيث شهدوا له ابلعلم والعرفة، وخري دليل على ذلك 
كتاب "قرة األعيان ومسرة األذهان يف مآثر اللك اجلليل النواب حممد صديق حسن خان" لـ: سليم أفندي، الذي مجع 

 عن مؤلفاته. فيه تقاريظ علماء عصر اإلمام عنه و 
، واشتد به الرض وأعياه العالج، واعرتاه الذهول (9) : أصيب اإلمام صديق خان يف آخر عمره مبرض االستسقاءوفاته

هـ أفاق قليالً، 1307مجادى اآلخرة سنة    29واإلغماء، وكانت أانمله تتحرك كأنه مشغول ابلكتابة، ولا كان يوم  
هل صدر من الطبعة؟ فقيل له: إنه على وشك الصدور،   - أتليفه األخري  وهو -فسأل عن كتابه: "مقاالت اإلحسان"  

ولعله يصل يف يوم وليلة، فحمد هللا على ذلك، وقال: إنه آخر يوم من الشهر، وهو آخر كتاب من مؤلفاتنا، فلما كان 
ت نفسه إىل ابرئها، نصف الليل فاضت على لسانه كلمة أحب لقاء هللا قاهلا مرة أو مرتني، وطلب الاء واحتضر وفاض 

 . (10) رمحه هللا تعاىل،  وله من العمر تسع ومخسون سنة وثالثة أشهر وستة أايم

 .املبحث الثاين: قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه عند صديق خان القنوجي
 تعريف الصحايب لغًة واصطالحاً. املطلب األول:  

لغًة:   َبُه  تعريفه  ب: َصْحٌب، مثل: مشتق من الصحبة، َصحِّ َيْصَحُبُه ُصْحَبًة ابلضم، وَصحابة، ابلفتح. ومجع الصاحِّ
 .(11) راكب وركب، وصاحبه: عاشره، والصاحب: العاشر

وطالت صحبته معه،   -صلى هللا عليه وسلم–: عرف مجهور األصوليني الصحايب أبنه: من لقي النيب  تعريفه اصطالحاً 
 .(12) وكثرت جمالسته له 

 . (13) مؤمناً به ومات على ذلك  - صلى هللا عليه وسلم–وعرفه مجهور احملدثني وبعض األصوليني أبنه: من لقي النيب 
-  الراد ابلصحايب أن احملدثني يعنون الصحايب الراوي حلديث النيب  قال الشيخ عياض السلمي: )والسر يف اختالفهم يف 

وهو مؤمن به ومات على إسالمه وجب قبول روايته    -صلى هللا عليه وسلم-، فكل من رأى النيب  -صلى هللا عليه وسلم 
ن ثبت هلم ذلك ، وقد وجدوا ابالستقراء والتتبع أن الذي- صلى هللا عليه وسلم-واحلكم بصحة مساعه من رسول هللا  

صلى هللا -كلهم عدول، فقرروا أنه ال حاجة للبحث يف عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة، سواء أكانوا ممن الزموا النيب  
 أو من األعراب الذين رأوه مرة واحدة بعد إسالمهم.  - عليه وسلم

-وأما األصوليون فإهنم يتكلمون عن الصحايب الذي له اجتهاد يف األحكام الشرعية وله فقه بكتاب هللا وسنة رسوله  
فرتة طويلة  -صلى هللا عليه وسلم-، وميكن تقليده واتباع رأيه، وهذا ال حيصل إال لن الزم النيب  -صلى هللا عليه وسلم

مرة فإنه ال يكتسب هبذه الرؤية   - صلى هللا عليه وسلم-ا من رأى النيب  وأخذ عنه وأفاد من علمه وخلقه وسريته، وأم
فقها وعلما جيعله من أهل االجتهاد يف الشريعة، ولذلك ال ميكن أن يقال إن رأيه حجة، وهم إمنا عرفوا الصحايب الذي 

 .(14) وقع اخلالف يف حجية قوله(
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 حترير حمل النزاع.املطلب الثاين: 
العلماء يف أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وال له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ ال خالف بني  

أو اآلتية كالالحم والفنت وأحوال   -عليهم الصالة والسالم - كاإلخبار عن األمور الاضية من بدء اخللق وأخبار األنبياء  
قاب خمصوص، له حكم الرفوع إذا علم أنه أخذه عن يوم القيامة، وكذا اإلخبار عما حيصل بفعله ثواب خمصوص أو ع

 عليه فهو حمل نزاع بينهم.   - صلى هللا عليه وسلم–أما إذا مل يضفه إىل النيب   -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  
 مذاهب العلماء وأدلتهم. املطلب الثالث:  

صلى هللا –ببيان لغة، ومل يضفه إىل النيب  اختلف العلماء يف قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وليس له تعلق  
 على مذهبني.  هل له حكم الرفوع أو ال؟  - عليه وسلم

، وأيب (16) ، وأصحاب الشافعي كأيب إسحاق الشريازي( 15) ليس له حكم الرفوع. وهو مذهب ابن حزم  املذهب األول: 
، واختاره اإلمام صديق خان، (19) ، وابن عقيل(18) ، وبعض أصحاب أمحد كأيب اخلطاب الكلوذان(17) الظفر السمعان 

 . (21)(20) والشيخ أمحد شاكر 
ففي تعليق له يف الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث على القول أبن تفسري الصحايب يف حكم الرفوع قال: 

رفوع، وأن ما يقوله الصحايب، مما ال جمال فيه للرأي مرفوع حكماً )أما إطالق بعضهم أن تفسري الصحابة له حكم ال
كذلك: فإنه إطالق غري جيد، ألن الصحابة اجتهدوا كثرياً يف تفسري القرآن، فاختلفوا، وأفتوا مبا يرونه من عمومات 

أما ما حيكيه بعض الصحابة الشريعة تطبيقاً على الفروع والسائل، ويظن كثري من الناس أن هذا مما ال جمال للرأي فيه. و 
كان يروي اإلسرائيليات   -رضي هللا عنهم- من أخبار األمم السابقة، فإنه ال يعطى حكم الرفوع أيضاً، ألن كثرياً منهم  

- عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والوعظة، ال مبعىن أهنم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إىل رسول هللا  
 .(22) ، حاشا وكال(-مصلى هللا عليه وسل

استدل أصحابه على أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب ليس له حكم الرفوع   األدلة:
 مبا أييت: 

حقيقة. لذلك ال جيوز إضافته إليه ابلظن والتخمني،  -صلى هللا عليه وسلم -أن قول الصحايب ليس بقول النيب    - 1
ن   ِعْلم  َوََل تَْقُف َما لَيَْس ََلَ ِبهِ  :)قالألن هللا تعاىل  

ِ
ْمعَ  ۚ  إ ئُوًَل  َوإلُْفَؤإدَ  َوإلَْبَصَ  إلس  ئَِك ََكَن َعْنُه َمس ْ  ﴾ ٣٦﴿ ُُكُّ ُأولَ َٰ

   (23()24) . 
عليه:   إمنا هو بغلبة الظن، كما يضاف إليه خرب   - صلى هللا عليه وسلم–أبن إضافة قول الصحايب إىل النيب  اعرتض 

 .(25) الواحد ظناً؛ ال يقيناً، وأيضا: هذه اآلية وردت فيما طريقه العلم؛ ال ما طريقه الظن
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اس جيوز أن يكون قد قاله أهنم مل يكونوا معصومني عن السهو والغلط، فإذا نقل عن واحد منهم شيء خبالف القي  - 2
عن قياس فاسد أو ظن ٍّ ظنه، ومل يكن صحيحاً أو وقع له غلط فيما قاله، وزلة فيما صار إليه، فعلى ذلك ال جيوز إثبات 

 .(26) قوله على أنه مسند مرفوع
لنقلوه، ال سيما   -صلى هللا عليه وسلم–يف ذلك توقيفاً عن النيب    -رضي هللا عنهم–أنه لو كان عند الصحابة    -3

: -عليه الصالة والسالم -عند اختالفهم واضطراب أقواهلم يف مثل هذا الكالم الذي ال جمال للغة العرب فيه، مع قوله 
 .(29) (28)، ومع قوله: ))من كتم علماً يعلمه أجلم بلجام من النار(((27) ))رحم هللا من مسع مقاليت فأداها((

 .(30) أبنه حيتمل أنه رواه ومل يبلغنا، وحيتمل أن يكون كره الرواية، فإن مجاعة منهم كانوا يكرهون ذلك  اعرتض عليه: 
كان يفاضل يف دية   -رضي هللا عنه -جيوز أن الصحايب يقول برأيه، وليس عنده يف ذلك خرب، بدليل أن عمر    - 4

فرجع عن  (31) ل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل(( : ))يف كقال -صلى هللا عليه وسلم -األصابع، حىت أُخرب أن النيب  
 . (32)فقوله، ومل يكن عنده يف ذلك توقي

عليه: قال ذلك ابلقياس الصحيح، وهو: أن منافع األصابع ختتلف فجعل ديتها   -رضي هللا عنه- أبن عمر    اعرتض 
 . (33)على قدر منافعها، فلما روي له اخلرب ترك القياس، واخلالف إمنا هو فيما ال قياس فيه

تلفوا كسائر ما هو مأخوذ التفقوا عليه ومل خي  -صلى هللا عليه وسلم-أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذاً عن النيب    -5
 .(34) صلى هللا عليه وسلم-عنه، فلما اختلفوا يف هذا علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب 

أن له حكم الرفوع، فيقدم على القياس، وخيص به النص. وهو مذهب اجلمهور من األصوليني والفقهاء   املذهب الثاين:
واحملدثني، منهم: األئمة األربعة، إال أهنم خيتلفون يف مدى االحتجاج به قلة وكثرة؛ لعدم اتفاقهم على ضابط معني حيدد 

 .(35) ايب ابألخذ عن اإلسرائيلياتما ال جمال لالجتهاد فيه، واشرتط بعضهم أال  يُعرف الصح
استدل اجلمهور على أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب له حكم الرفوع مبا   األدلة:
 أييت: 
  :واجب، ألن هللا تعاىل أثىن عليهم بقوله تعاىل  - رضي هللا عنهم-أن حسن الظن ابلصحابة  -

اِبُقونَ  لُونَ  َوإلس  ينَ  َوإْْلَنَْصارِ  إلُْمهَاِجرِينَ  ِمنَ  إْْلَو  ِ ْحَسان   إت َبُعوهُْ  َوإَّل 
ِ
ُ  َرِضَ  ِِب ََتِْري َجن ات   لَهُمْ  َوَأعَد   َعْنهُ  َوَرُضوإ  َعْْنُمْ  إّلل 

ََتَا   ينَ  إْْلَْْنَارُ  ََتْ َِلَ  َأبًَدإ ِفهيَا  َخاِِلِ  : وقوله  (36) ﴾١٠٠﴿ إلَْعِظيُ  إلَْفْوزُ  ۚ  َذَٰ
ُتمْ ) ْلَمْعُروفِّ  أَتُْمُرونَ  لِّلنَّاسِّ  أُْخرَِّجتْ  أُمَّةٍّ  َخرْيَ  ُكنـْ ّللَِّّ  َوتـُْؤمُِّنونَ  اْلُمْنَكرِّ  َعنِّ  َوتـَنـَْهْونَ  ابِّ َوَلوْ  ابِّ خَ  َلَكانَ  اْلكَِّتابِّ  أَْهلُ  آَمنَ  ۗ 
نـُْهمُ  يـْرًا ُقونَ  َوَأْكثـَُرُهمُ  اْلُمْؤمُِّنونَ  هَلُْمۚ  مِّ  ﴾ ١١٠﴿ اْلَفاسِّ

وغري ذلك، فإذا قال الصحايب قوالً ال جمال لالجتهاد فيه، فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق، وإذا   (37)
 .(38) -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن فيه جمال لالجتهاد ثبت أنه مسعه من النيب 
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 -صلى هللا عليه وسلم-أبنه جيب علينا إحسان الظن هبم، وجيب علينا أيضا أن ال نضيف إىل رسول هللا    اعرتض عليه:
 . (39)قوال وفعال إال عن تثبت، وال ثبت ىف هذا اخلرب الذى تظنون ثبوته

 الرتجيح. املطلب الرابع:  
من خالل عرض الذهبني واألدلة يتبني للباحث رجحان ما ذهب إليه اجلمهور من أن قول الصحايب فيما ال جمال 
لالجتهاد فيه له حكم الرفوع، وذلك من ابب حسن الظن ابلصحابة، وأهنم ال يقولون ذلك برأيهم؛ بل البد أن يكونوا 

 . -صلى هللا عليه وسلم–مسعوه من النيب  
هل له حكم الرفوع   فيما ال جمال لالجتهاد فيه  الصحايبقول  اإلمام صديق خان القنوجي من    موقف :  املطلب اخلامس

 أو ال؟ 
 يف حصول الأمول. أوال:  

ذكر اإلمام صديق خان يف كتابه هذا يف مبحث: "كالم الصحايب يف مسائل االجتهاد" اختالف العلماء يف حجية 
التابعني ومن بعدهم يف مسائل االجتهاد، مث بني  أنه إذا مل يكن من مسائل قول الصحايب على من بعد الصحابة من  

االجتهاد ودل دليل على التوقيف فقد صر ح أبنه ليس مما هو بصدده، لكنه جزم أبنه ليس حجة. حيث قال: )وال 
ودل دليل على التوقيف، خيفاك أن الكالم يف قول الصحايب إذا كان ما قاله من مسائل االجتهاد، أما إذا مل يكن منها،  

 . (40) فليس مما حنن بصدده، واحلق أنه ليس حبجة(
 يف تفسريه "فتح البيان يف مقاصد القرآن". اثنيا:  

اختار اإلمام صديق خان يف تفسريه أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب ليس له حكم 
 الرفوع، وبيان ذلك: 

ِ الرهْحَمِن الرهِحيِم الم * َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتهِقيَن *    (:البقرة عند تفسري قوله تعاىليف سورة    - ِبْسِم َّللاه
ََلَة َوِممها َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقونَ  ذكر اختالف السلف يف أتويل احلروف اليت يف   (41 *)الهِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصه

أوائل السور، مث رد  على من تكلم يف بيان معان هذه احلروف، وجزم أبن ذلك هو مراد هللا عز وجل منها، وقال: إنه 
غلط أقبح الغلط، وركب يف فهمه ودعواه أعظم الشطط، ألنه إن كان ما فسرها به راجعا إىل لغة العرب وعلومها فهو  

 حبت، فإن العرب مل يتكلموا بشيء من ذلك.   كذب 
 وإذا تقرر أنه ال ميكن استفادة معان هذه احلروف من لغة العرب فلم يبق إال أحد أمرين: 

األول: التفسري مبحض الرأي، الذي ورد النهي عنه، والوعيد عليه، وأهل احلق أحق الناس بتجنبه، والصد عنه، فهم 
 كتاب هللا ملعبة هلم يتالعبون به، ويضعون خزعبالت أفكارهم عليه.أتقى هلل سبحانه من أن جيعلوا  

الثان: التفسري بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو النهج الواضح والسبيل القومي، على أنه قد ثبت النهي عن طلب 
سبحانه تتبع ذلك فهم التشابه، وحماولة الوقوف على علمه، مع كونه ألفاظا عربية، وتراكيب مفهومة، وقد جعل هللا  
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صنيع الذين يف قلوهبم زيغ، فكيف مبا حنن بصدده، وهو احلروف يف أوائل السور، فإنه ينبغي أن يقال فيه: إنه متشابه 
 التشابه، فهو خارج عن سبيل الفهم، وال مدخل لكالم العرب فيه.

على منط لغة العرب، فهموا أن احلروف الذكورة كيف فهم اليهود عند مساع "أمل" فإهنم لـ ا مل جيدوها    -رمحه هللا–مث بني   
"أمل" و "ألص" و   - صلى هللا عليه وسلم –رمز إىل ما يصطلحون عليه من العد  الذي جيعلونه هلا، فلما تال عليهم النيب  

، -صلى هللا عليه وسلم –"ألر" و "ألر" التبس عليهم األمر من حيث عددها، ألهنم يريدون بعددها معرفة مدة ملكه  
وأجل أمته، فقالوا: لقد التبس علينا أمرك اي حممد، ما ندري أقليال أعطيت أم كثريا، فهذا ما بلغته أفهامهم من هذا 
األمر الختص هبم من عدد احلروف، مع كونه ليس من لغة العرب يف شيء، وأيضا فإن هؤالء الالعني قد جعلوا ما 

 لتثبيط عن اإلجابة له والدخول يف شريعته. فهموه من عدد عند مساع ٱُّ خل مل ٱىل يلَّ موجباً ل
ما ظنوه ابدئ بدء، حىت يرد   -صلى هللا عليه وسلم –فلو كان هلذه احلروف معىن يعقل ومدلوالً يفهم لدفع رسول هللا  

 به ما به من التشكيك على من معهم.
ه الفواتح شيء يصلح للتمسك يف هذ  - صلى هللا عليه وسلم–سؤاال وهو: هل ثبت عن رسول هللا    -رمحه هللا–مث أورد  

تكلم يف شيء من معانيها، بل غاية ما   - صلى هللا عليه وسلم-به؟ وأجاب عنه بقوله: )قلت: ال أعلم أن رسول هللا  
 ثبت عنه هو جمرد عدد حروفها(.

الصحايب   مث ذكر أحاديث تتعلق مبا ورد يف احلروف القطعة يف أوائل السور، وأردفها أبدلة على أنه ال حجة يف قول
)فإن قلت: هل جيوز االقتداء أبحد من الصحابة قال   فيما ال جمال لالجتهاد فيه ابحلروف يف أوائل السور، حيث قال:

 يف تفسري شيء من هذه الفواتح قوالً صح إسناده إليه: 
 صلى هللا عليه وسلم.-قلت: ال، لا قدمنا، إال أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول  

 قلت: هذا مما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب فلم ال يكون له حكم الرفوع.فإن  
قلت: تنزيل هذا منزلة الرفوع وإن قال به طائفة من أهل األصول وغريهم، فليس مما تنشرح له صدور النصفني، وال 

خول من أعظم اخلطر مما ال برهان عليه صحيح سيما إذا كان يف مثل هذا القام، وهو التفسري لكالم هللا سبحانه، فإنه د 
إال جمرد قوهلم إنه يبعد من الصحايب كل البعد أن يقول مبحض رأيه فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وليس جمرد االستبعاد 

 مسوغاً للوقوع يف خطر الوعيد الشديد. 
 يف تفاسريهم النقولة عنهم، وجتعل على أنه ميكن أن يذهب بعض الصحابة إىل تفسري بعض التشابه كما جتده كثرياً 

 هذه الفواتح من مجلة التشابه. 
مث ههنا مانع آخر؛ وهو أن الروي عن الصحابة يف هذا خمتلف متناقض، فإن عملنا مبا قاله أحدهم دون اآلخر كان 

ع غري هذا الانع وهو أنه حتكماً ال وجه له، وإن عملنا ابجلميع كان عماًل مبا هو خمتلف متناقض، وال جيوز، مث ههنا مان
التفقوا عليه ومل خيتلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه،   - صلى هللا عليه وسلم    -لو كان شيء مما قالوه مأخوذاً عن النيب  

- ، مث لو كان عندهم شيء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فلما اختلفوا يف هذا علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب 
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يف هذا لا تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، ال سيما عند اختالفهم واضطراب أقواهلم يف مثل هذا   - لمصلى هللا عليه وس
 الكالم الذي ال جمال للغة العرب فيه وال مدخل هلا. 

وال يقال قد اختلفوا يف غريه من األحكام فيلزم عدا األخذ به، ألان نقول اختالفهم يف ذلك من قبيل األخذ ابألخص 
 أو التقدم أو التأخر، ويف كثري مما اختلفوا فيه إن علموا ابلنص تركوا ذلك خبالف ما هنا، وهللا أعلم. أو األعم  

والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السالمة واقتدى بسلف األئمة أن ال يتكلم بشيء من ذلك، مع االعرتاف أبن يف 
 .يف(42) أفهامنا، وإذا انتهيت إىل السالمة يف مداك فال جتاوز(  إنزاهلا حكمة هلل عز وجل ال تبلغها عقولنا، وال هتتدي إليها 

 : سورة البقرة أيضا، عند تفسري قوله تعاىل
الظَّا َعْهدِّي يـََنالُ  اَل  قَالَ  ۗ   ُذر ِّيَّيتِّ  َومِّنْ  قَالَ  ۗ   إَِّماًما لِّلنَّاسِّ  َجاعُِّلكَ  إِّن ِّ  قَالَ  ۗ   فََأََتَُّهنَّ  بَِّكلَِّماتٍّ  َربُّهُ  إِّبـْرَاهِّيمَ  ابـْتَـَلى   َوإِّذِّ )

، -عليه السالم–ذكر أن العلماء اختلفوا يف الراد ابلكلمات اليت ابتلى هللا سبحانه هبا إبراهيم    (43)   ﴾ ١٢٤﴿ لِّمِّنيَ 
، وقد جاء عن بعض السلف ما يوافق ذلك، لكن ظاهر النظم القرآن أن الراد هبا الكلمات يف قوله تعاىل:  جب حب خب مبَّ ُّ

، وال جاءان من طريق تقوم -صلى هللا عليه وسلم–فه، وأن احلق أنه إذا مل يصح شيء عن الرسول وعن آخرين ما خيال 
، فيكون مبيناً  جب حب خب مبَّ به احلجة ما يعني معىن الكلمات مل يبق لنا إال ما ذكره هللا سبحانه يف كتابه، وهو قوله: ُّ

وقد اختلف العلماء يف تعيني قال: )  حيث   للكلمات، وقد استدل بذلك على أن قول الصحايب ال تقوم به احلجة، 
جب  الكلمات فقيل: هي شرائع اإلسالم، وقيل: ذبح ابنه، وقيل: أداء الرسالة، وقيل: هي خصال الفطرة، وقيل: قوله: ُّ
، وقيل: الطهارة، قال الزجاج: وهذه األقوال ليست مبتناقضة؛ ألن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم، انتهى. وظاهر  حب خب مبَّ

جب حبَّ وما بعده، ويكون ذلك بياانً للكلمات، وجاء عن بعض السلف ما يوافق  النظم القرآن   أن الكلمات هي قوله: ُّ
، وال جاءان من -صلى هللا عليه وآله وسلم -ذلك وعن آخرين ما خيالفه، واحلق أنه إذا مل يصح شيء عن رسول هللا  

، طريق تقوم هبا احلجة يف تعيني تلك الكلمات مل يبق لنا إال أن نقول   جب حب خب مبَّ إهنا ما ذكره هللا سبحانه يف كتابه قال: ُّ
 ويكون ذلك بياانً للكلمات، أو السكوت وإحالة العلم يف ذلك على هللا سبحانه. 

وأما ما روي عن ابن عباس وحنوه من الصحابة ومن بعدهم يف تعيينها فهو أواًل أقوال الصحابة وال تقوم هبا احلجة فضاًل 
بعدهم، وعلى تقدير أنه ال جمال لالجتهاد يف ذلك وإن له حكم الرفع فقد اختلفوا يف التعيني اختالفاً عن أقوال من  

مينع معه العمل ببعض ما روي عنهم دون البعض اآلخر، بل اختلفت الرواايت عن الواحد منهم كما روي عن ابن 
إىل العموم، ويقال تلك الكلمات هي عباس فكيف جيوز العمل بذلك، وهبذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار  

 .(44) مجيع ما ذكر ههنا، فإن هذا يستلزم تفسري كالم هللا ابلضعيف والتناقض وما ال تقوم به احلجة(
هي أن اإلمام صديق خان اختار عدم جعل قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه مبنزلة الرفوع، مستدال   اخلالصة:

لفواتح السور، فإهنم اختلفوا فيها، فدل ذلك على أهنم   -رضي هللا عنهم–تفسري الصحابة  على ذلك يف فتح البيان ب
صلى –وإال لا اختلفوا، ولذلك ال يصح رفع قوهلم ونسبته إىل النيب    -صلى هللا عليه وسلم –لو ينقلوا تفسريها عن النيب  

 . -هللا عليه وسلم 
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 ألصوليني والفقهاء واحملدثني من قوهلم أن له حكم الرفوع. فيكون هبذا االختيار خمالفا لا ذهب إليه مجهور ا 
 بعد عرض السألة وبيان اختيار اإلمام صديق خان فيها ال يسعين إال أن أشري إىل النتائج اليت توصلت إليها:   اخلامتة:

 أوال: النتائج. 
 مية واجملددين.أن اإلمام صديق خان أحد األئمة األعالم يف عصره، وأحد رجاالت النهضة اإلسال  - 1
أنه يعرض آراء العلماء وأدلتهم يف السألة وخيتار الصائب منها مستداًل مبا يراه راجحاً ومبتعداً عن التعصب الذهيب   - 2

 والتقليد الغافل عن الدليل. 
مال أن من منهج اإلمام صديق خان اتباع الدليل وافق اجلمهور أو خالفهم، مما يدل على أنه جمتهد قادر على إع   - 3

 النظر وتدقيقه. 
أنه يرى أن قول الصحايب مما ال جمال لالجتهاد فيه ليس له حكم الرفوع إال أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه   - 4

وأن إثبات اإلسناد مبجرد الظن والقول أبنه يبعد من الصحايب كل البعد أن يقول   -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول  
ألن جمرد االستبعاد ال يكون مسوغاً للوقوع يف خطر الوعيد   هاد فيه فإن ذلك ال جيوز، مبحض رأيه فيما ال جمال لالجت

 الشديد وهو القول على هللا بغري علم. 
كما أن الروي عن الصحابة يف تفسري ما ال جمال لالجتهاد فيه خمتلف متناقض، فإن عملنا مبا قاله أحدهم دون اآلخر 

ابجلميع كان عمالً مبا هو خمتلف متناقض، وهذا ال جيوز، وأيضا أنه لو كان شيء مما قالوه كان حتكماً، وإن عملنا  
التفقوا عليه ومل خيتلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه، فلما اختلفوا يف هذا   - صلى هللا عليه وسلم    - مأخوذاً عن النيب  

 -صلى هللا عليه وسلم -ن عندهم شيء عن النيب  ، مث لو كا -صلى هللا عليه وسلم -علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب  
 يف هذا لا تركوا حكايته عنه ورفعه إليه. 

صلى هللا عليه –وإجالهلم واجب، لكنهم ليسوا مبنزلة النيب    - رضوان هللا عليهم–أنه يرى أن حسن الظن ابلصحابة    - 5
 . -وسلم  صلى هللا عليه – يف أن جنعل قوهلم مبنزلة السند، فيضاف إىل النيب   -وسلم

 . التوصيات واملقرتحات
 يوصي الباحث غريه من الباحثني وذلك من خالل ما رآه من حبثه ابآليت: 

ضرورة االهتمام مبرياث علماء األمة من العرب وغريهم، وخصوصاً علماء اهلند يف علم أصول الفقه وغريه، ودراسة   -1
الفارسية واألردية وهي كثرية، ألهنا مل تنل حقها من وحتقيق مؤلفات اإلمام صديق خان، خاصة اليت كتبها ابللغتني  

 الدراسة والتحقيق وهي جديرة بذلك. 
إقامة ندوات ومؤَترات علمية ونشر حبوث تتعلق ابإلمام صديق خان وذلك جلذب أنظار الباحثني إىل هذا العالِـّم   - 2

صاحب موسوعة أجبد العلوم، وأديباً، وشاعراً، الفذ ومؤلفاته الكثرية حبيث تدور حول كونه مفسراً، وأصولياً وحمداثً، و 
وفقيهاً، وواعظاً. فهو حبق مدرسة علمية خترج هبا جمموعة من العلماء والباحثني وتركت آراؤه التفسريية واألصولية واحلديثية 

 بصماهتا يف مؤلفات كثرية. 
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s32,  21/32, wynzr: alshyrazy, abw eshaq ebrahym bn 'ely bn ywsf. (1970m). tbqat alfqha'. hdbhu: 

mhmd bn mkrm abn mnzwr. almhqq: ehsan 'ebas. t1. byrwt- lbnan: dar alra'ed al'erby. almqdmh, 

wynzr: abn alsbky, taj aldyn 'ebd alwhab bn tqy aldyn. (1413h). tbqat alshaf'eyh alkbra. thqyq: d. 

mhmwd mhmd altnahy. d. 'ebd alftah mhmd alhlw. t2. hjr lltba'eh walnshr waltwzy'e. j4, s215 . 

(17) hw: mnswr bn mhmd bn 'ebd aljbar bn ahmd altmymy alsm'eany almrwzy alhnfy thm alshaf'ey, abw 

almzfr, wld snh 426 h, alemam al'elamh almfsr, ahd ala'emh ala'elam, mfty khrasan, wshykh 

alshaf'eyh, snf fy 'edh 'elwm mnha: altfsyr walfqh walaswl walhdyth, mn msnfath: "alqwat'e" fy alaswl 

w"albrhan" fy alkhlaf, wlh "tfsyr alqran al'ezyz" wktab "mnhaj ahl alsnh" w "alantsar" w "alrd 'ela 

alqdryh" w "alastlam" rd fyh 'ela aby zyd aldbwsy, wghyrha, twfy bmrw snh 489 h. ynzr: abn khlkan, 

wfyat ala'eyan, mrj'e sabq, j3, s211,  wynzr: aldhby, syr a'elam alnbla', mrj'e sabq, j14, s155, wynzr: 

aldawwdy, mhmd bn 'ely bn ahmd. (d. t). tbqat almfsryn. byrwt: dar alktb al'elmyh. j2, s339 . 

(18) hw: mhfwz bn ahmd bn hsn alklwdany, albghdady, alazjy, abw alkhtab, shykh alhnablh, wahd a'emh 

almdhb wa'eyanh, fqyh, aswly, mtklm, frdy, adyb, nazm, mn msnfath: "altmhyd fy aswl alfqh", 

wghyrh, twfy bbghdad snh 510 h. ynzr: alkhtyb albghdady, tarykh bghdad, mrj'e sabq, j21, s170,  

wynzr: abn aby y'ela, abw alhsyn, mhmd bn mhmd alfra' alhnbly. (d. t). tbqat alhnablh. thqyq: mhmd 

hamd alfqy. byrwt: dar alm'erfh. j2, s258, wynzr: khalh, 'emr bn rda bn mhmd raghb bn 'ebd alghny 

aldmshqy. (d. t). m'ejm alm'elfyn. byrwt: mktbh almthna- dar ehya' altrath al'erby. j8, s188 . 

(19) hw: 'ely bn 'eqyl bn mhmd albghdady alzfry alhnbly, abw alwfa', almqr'e, alfqyh, alaswly, alwa'ez, 

almtklm, ahd ala'emh ala'elam, wshykh alhnablh bbghdad fy wqth, kan qwy alhjh, mn msnfath: 

"alwadh fy aswl alfqh", w "alfswl" wghyrhma. twfy snh 513h. ynzr: alkhtyb albghdady, tarykh bghdad, 

mrj'e sabq, j21, s145, waldhby, syr a'elam alnbla', mrj'e sabq, j14, s330, walsfdy, alwafy balwfyat, 

mrj'e sabq, j21, s218 . 

(20) hw: ahmd bn mhmd shakr bn ahmd abn 'ebd alqadr, almlqb bshms ala'emh, waby alashbal, mhdth, 

mfsr, fqyh, adyb, mn msnfath: shrh msnd alemam ahmd bn hnbl, w'emdh altfsyr, wshrh alba'eth 

alhthyth shrh akhtsar 'elwm alhdyth labn kthyr, wghyrha, twfy snh 1377 h. ynzr: alzrkly, khyr aldyn 

bn mhmwd bn mhmd bn 'ely bn fars. (2002m). ala'elam. t15. dar al'elm llmlayyn. j1, s253, wynzr: 

khalh, m'ejm alm'elfyn, j13, s368 . 
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(21) ynzr almdhb alawl walqa'elwn bh fy: abn hzm, abw mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd alandlsy alqrtby 

alzahry. (d. t). almhla balathar. byrwt: dar alfkr. j2, s7674, w alshyrazy, abw eshaq ebrahym bn 'ely bn 

ywsf. (1403h). altbsrh fy aswl alfqh. almhqq: d. mhmd hsn hytw. t1. dmshq: dar alfkr. s399, 

walsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s389, walklwdany, mhfwz bn ahmd bn alhsn. (1406h, 

1985m). altmhyd fy aswl alfqh. almhqq: mfyd mhmd abw 'emshh (aljz' 1 - 2). wmhmd bn 'ely bn 

ebrahym (aljz' 3 - 4). t1. jam'eh am alqra: mrkz albhth al'elmy wehya' altrath aleslamy. j3, s194, wabn 

'eqyl, 'ely bn 'eqyl bn mhmd albghdady. (1420h, 1999m). alwadh fy aswl alfqh, thqyq: 'ebd allh bn 

'ebd almhsn altrky. t1. byrwt: m'essh alrsalh. j5, s210, walqnwjy, hswl almamwl, mrj'e sabq, s355, 

walqnwjy, sdyq hsn khan, (1412 h-1992m). fth albyan fy mqasd alqran. 'eny btb'eh wqdm lh wraj'eh: 

'ebd allh bn ebrahym alansary. byrwt: almktbh al'esryh. j1, s72 . 

(22) ynzr: abn kthyr, abw alfda' esma'eyl bn 'emr alqrshy albsry thm aldmshqy. (1417h, 1996m). alba'eth 

alhthyth shrh akhtsar 'elwm alhdyth. shrh: ahmd mhmd shakr. t'elyq: nasr aldyn alalbany. hqqh wtmm 

hwashyh: 'ely bn hsn bn 'ely bn 'ebd alhmyd alhlby alathry. t1. alryad: mktbh alm'earf. s151. alhamsh1 . 

(23) swrh alesra', mn alayh: 36 . 

(24) ynzr: alshyrazy, altbsrh, mrj'e sabq, s399, walklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(25) ynzr: almsdr alsabq . 

(26) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s390 . 

(27) akhrjh altrmdy fy snnh fy ktab al'elm bab ma ja' fy alhth 'ela tblygh alsma'e j5, s34, rqm: (2658), wabn 

majh fy snnh fy almqdmh bab mn blgh 'elma j1, s84, rqm: (230), wahmd fy almsnd j21, s60, rqm: 

(13350), walhakm fy almstdrk j1, s162, waldarmy fy snnh fy almqdmh, bab alaqtda' bal'elma' j1, s301, 

rqm: (233). wshhh alalbany fy shyh aljam'e: j2, s1145 . 

(28)   .) (akhrjh ahmd fy almsnd j16, s293, rqm (10486), wabw dawd fy snnh fy ktab al'elm, bab krahyh 

mn'e al'elm j5, s499-500, rqm (3658), waltrmdy fy snnh fy abwab al'elm 'en rswl allh –sla allh 'elyh 

wslm-, bab ma ja' fy ktman al'elm j5, s29, rqm (2649), wabn hban fy shyhh: j1, s298, rqm (96), 

walhakm fy almstdrk j1, s182, rqm   (346 .)  

(29) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s389-390, walklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197 . 

(30) ynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(31) akhrjh ahmd fy almsnd j11, s317-318, rqm (6711), wabw dawd fy snnh fy ktab alhdwd, bab dyat 

ala'eda' j6, s620-621, rqm (4564), waltrmdy fy snnh fy abwab aldyat 'en rswl allh –sla allh 'elyh wslm-

, bab ma ja' fy dyh alasab'e j4, s13, rqm (1391), walnsa'ey fy alkbra j6, s376, rqm (7033), wabn hban 

fy shyhh: j14, s501-515, rqm (6559), walhakm fy almstdrk j1, s552, rqm (1447), walbyhqy fy alkbra 

fy ktab alsyr, bab jumaَ'e abwab aldyat fyma dwn alnfs j8, s141, rqm   (16189 .)  

(32) ynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(33) ynzr: almrj'e alsabq j3, s198   . 

(34) ynzr: alqnwjy, fth albyan, mrj'e sabq, j1, s72 . 

(35) ynzr: abw alhsyn albsry, mhmd bn 'ely altyb alm'etzly. (1403h). alm'etmd fy aswl alfqh. thqyq: khlyl 

almys. t1. byrwt: dar alktb al'elmyh. j2, s174, wynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s194-198, 

wynzr: fkhr aldyn alrazy, mhmd bn 'emr bn alhsn bn alhsyn altymy. (1418h, 1997m). almhswl fy 'elm 

aswl alfqh. drash wthqyq: aldktwr th jabr fyad al'elwany. t3. m'essh alrsalh. j4, s449, wynzr: abn alslah, 

'ethman bn 'ebd alrhmn alshhrzwry. (1423h, 2002m). m'erfh anwa'e 'elwm alhdyth. thqyq: 'ebd alltyf- 
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mahr yasyn alfhl. t1. dar alktb al'elmyh. s124, wynzr: alqrafy, ahmd bn edrys. (1416h, 1995m). nfa'es 

alaswl fy shrh almhswl. thqyq: 'eadl ahmd 'ebd almwjwd. 'ely mhmd m'ewd. t1. mktbh nzar mstfa 

albaz. j7, s3007, wynzr: alesnwy, 'ebd alrhym bn alhsn bn 'ely alshaf'ey. (1400h). altmhyd fy tkhryj 

alfrw'e 'ela alaswl. thqyq: mhmd hsn hytw. t1. byrwt: m'essh alrsalh. s449, wynzr: alzrkshy, abw 'ebd 

allh bdr aldyn mhmd bn 'ebd allh bn bhadr alshaf'ey. (1414h-1994m). albhr almhyt fy aswl alfqh. t1. 

dar alktby. j8, s67, wynzr: alshnqyty, mhmd alamyn bn mhmd almkhtar bn 'ebd alqadr aljkny. (2001m). 

mdkrh fy aswl alfqh. t5. almdynh almnwrh: mktbh al'elwm walhkm. s198, walslmy, aswl alfqh aldy 

la ys'e alfqyh jhlh, mrj'e sabq, s185 . 

(36) swrh altwbh, mn alayh: 100. 

(37) swrh al 'emran, mn alayh: 110. 

(38) ynzr: msadr almdhb althany. 

(39) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s390 . 

(40) alqnwjy, hswl almamwl, mrj'e sabq, s355 . 

(41) swrh albqrh, alaytan: 1-2 . 

(42) alqnwjy, fth albyan, mrj'e sabq, j1, s72-73 . 

(43) swrh albqrh, alayh: 124 . 

(44) alqnwjy, fth albyan, mrj'e sabq, j1, s271-272 . 
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Abstract : 

The research came to study the value of prayer and its impact in light of the spread of the 

Corona virus (Covid19), but the problem of the research lies in explaining the impact of the value 

of prayer on the life of the Muslim individual, and the extent of its reflection on the life of the 

Muslim community in light of the Corona crisis and knowing the conditions of prayer in the time 

of Corona, and the research aims To show that prayer is a reason for the servant to be upright in 

the commands of God Almighty, as it forbids its owner from immorality and evil, and aims to 

know the standard according to which the correctness or error of actions and words are determined, 
The research is based on three approaches, inductive, analytical and deductive. After that, the 

results will emerge, including the difference of people between supporters and opponents of the 

closure of mosques, as in the event of the death of the Messenger, may God bless him and grant 

him peace, and their difference in issuing the fatwa, the reason for their difference in understanding 

the texts and the way they were revealed, as there are men whose hearts are related to mosques, 

whenever they are called to pray in them, they hurry To and to him with great longing and desire. 

Keywords: value, prayer, and extent, impact, of the Corona crisis. 

 

 

 ملخص البحث 

 البحث  مشكلة  تكمن  ولكن  ، (19  كوفيد)   كوروان  فريوس  انتشار   ظل  يف  أثرها  ومدى   الصالة  قيمة  ليدرس  البحث  جاء
 ومعرفة   كوروان   أزمة  ظل  يف   املسلم  اجملتمع  حياة   يف  انعكاسها  ومدى  املسلم،   الفرد  حياة   يف   الصالة   قيمة  أثر  بيان   يف

 حيث   تعال،  للا   أوامر   على  العبد   استقامة   يف   سبب   الّصالة   أن  بيان  إل   البحث   ويهدف   كوروان،  زمن  يف   الصالة   شروط
 أو  واألقوال  األفعال  صواب  عليه  بناء  يتحّدد  الذي  املعيار  معرفة  إل   يهدف  كما   واملنكر،  الفحشاء  عن  صاحبها  تنهى

 اختالف  منها واليت  النتائج،  ذلك   بعد   ليظهر  واستنتاجي؛  وحتليلي  استقرائي  مناهج   ثالثة  على  البحث  ويعتمد   خطأها، 
 اصدار   يف   واختالفهم  وسلم،  عليه   للا   صلى   الرسول   وفاة   حادثة   يف   كما   املساجد،  إلغالق  ومعارض   مؤيد  بي   الناس

 نودي  كلما  ابملساجد،  قلوهبم  تتعلق   رجال  هناك  أن  حيث  نزوهلا،  وطريقة  النصوص   فهم  يف   اختالفهم  سبب  الفتوى
 .رغبة  وشديد    بشوق    وإليه   إليها   سارعوا  فيها  للصالة 

 .كوروان  أزمة  يف   أثرها،  ومدى،  الصالة،  قيمة،:  املفتاحية  الكلمات
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 :التمهيد

 اإلصابة  إثر  على   وتويف   العال؛   بلدان  من   العديد  يف   وانتشر  األخرية،   الفرتة   يف   العال (  19  كوفيد)  كوروان   فريوس  اجتاح
 مما  فيها،  الصلوات  وتعليق  املساجد  إغالق  انتشاره  بداية  يف   حدثت   اليت  األمور  أبرز   ومن  الناس،  من   الكبري   العدد  به

 وأثرها   الصالة  قيمة  عن   احلديث  البحث   يتناول   لذا  املصلي،  أمام  املساجد  إغالق  مشروعية  عن   عديدة   تساؤالت   أاثر
 صلى  النب   عي   قرة   جعلت  فقد  ولذلك   السعادة،   مفاتيح   أعظم   من   فالصالة (  19كوفيد )   كوروان   فريوس  انتشار  ظل   يف
 السجود،  حال  يف  سيما  وال   منه  والقرب   له،  واخلضوع  بذكره،   والتنعم  سبحانه،  للخالق  مناجاة   من  فيها  ملا  وسلم،  عليه  للا

 ."هبا  أرحنا   الصالة،   أقم! بالل  اي:"  يقول  وكان .  الصالة  إل  فزع  أمر  حزبه  إذا وسلم  عليه للا  صلى   النب  كان  ولذلك

 قررت(  19كوفيد )   كوروان   فريوس   انتشار   ظل  ويف   بقدومها؛   ويفرح   هبا،   ويسرتيح   هلا،   ويطمئن  ابلصالة،   يسعد  فاملؤمن 
 اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  من   وهي  النفس،   على   احلفاظ   ابب   من   أيت   حكيم  قرار  وهو  املساجد   إغالق  احلكومات 

 العدوى   النتقال  فرصة  للصالة   التجمع  إن   ذلك   املنفعة،   جلب  على   مقدم   املفسدة   ودفع  ابلناس،  والضرر   للمفسدة   ودفعا  
 النفس   على   احلفاظ   ابب   من  أيت  التجمع  فتجنب   للخطر،  املسلم   اجملتمع  حياة   يعرض   مما   كبري   بشكل  املرض  وانتشار

 .وإث   معصية  وخمالفته   شرعي   مطلب  وهو

 القرآن  اهتم    معرفة  ويف   عليها،  للا   خلقهم  اليت  الّسليمة  فطرهتم  على   بناء  للصالة   الّروحّية   القيم  على   الّناس   يتعارف   وقد 
 واجملتمع،   الفرد   حياة   يف   أثرها  ومدى   الصالة   قيمة   تتحدث   حيث   آايته،   معظم   يف   ذلك   ظهر  عظيما    اهتماما    ابلقيم  الكري 
 . كوروان  جائحة  ظل  يف الصالة  مشروعية وبيان 

 املقدمة: 

إل الّسماء يف رحلة املعراج، والّصالة من أهّم   -صّلى للا عليه وسّلم-فُرضت الّصالة على املسلمي ليلة أُسري ابلنّب  
 العبد وربّه عّز وجّل، الفرائض وأوجب العبادات، وهي الرّكن الثّاين من أركان اإلسالم بعد شهادة الّتوحيد، فهي صلٌة بي

يناجي العبد فيها للا تعال، وخيضع بي يدي مواله قائما  وراكعا  وساجدا ، كما أّّنا الفارق بي اإلسالم والكفر، وهي 
أّول ما ُُياسب عليه العبد يوم القيامة؛ فصالحها صالح ألعماله، وفسادها فساد ألعماله، وقد حرص املسلمون منذ 

الّصالة على إقامتها يف أوقاهتا، واالجتماع هلا حيث يُنادى هلا يف بيوت للا تعال، ألّّنم أدركوا فضلها   أْن فرضت عليهم 
وعظيم منزلتها عند للا عّز وجّل، حيث وعد للا تعال احملافظي على أداء الّصالة ابجلّنة؛ فقال: )َوال ذ يَن ُهْم َعَلى 

[، وتوّعد الذين يُفّرطون فيها ويتقاعسون عن إقامتها؛ 35- 34 َجن ات  مُّْكَرُموَن(]املعارج: َصاَلهت  ْم ُُيَاف ظُوَن*أُولَئ َك يف  
[، وينظر اإلسالم 59حيث قال: )َفَخَلَف م ن بَعد ه م َخلٌف َأضاُعوا الص الَة َواتـ بَـُعوا الش َهوات  َفَسوَف يَلَقوَن َغيًّا(] مري:  

 من صفات املنافقي الذين ال يرجون هلل وقارا .  إل أّن الّتثاقل عن الّصالة صفة



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 124 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

(، انقسم الناس إل قسم مؤيد هلذا القرار للحد 19وابلنظر إل أغالق املساجد يف ظل انتشار فريوس كوروان )كوفيد 
 (، ومنهم رافض هلذا القرار.19من انتشار فريوس كوروان )كوفيد  

 واجملتمع.  املبحث األول: قيمة الصالة وأثرها يف حياة الفرد

حُتّقق الصالة الكثري من املنافع يف حياة الفرد، وتعود عليه ابخلري كّله، إذا ما أقامها على ضوء ما جاء به كتاب للا وسّنة 
نبيه عليه الصالة والسالم، والّصالة هي اّليت جاء هبا الّشرع من الرّكوع والّسجود وسائر حدود الّصالة، فأّما الّصالة من 

 فالّرمحة، ومن ذلك احلديث: اللهّم صّل على آل أيب أوىف يريد بذلك الّرمحة.   للا تعال 

والصالة من أسباب استقامة الفرد، فُتصّح أخالقه وتُنري القلب والروح، كيف ال وهي مرتبطة ابلرب واإلخالص، والشكر 
 اطته. واألمن، والرزق والطهارة، وهبا يشعر العبد بعظمة للا ومراقبته له، وسرته وإح 

 املطلب األول: تعريف الصالة لغًة واصطالحاً:

 تعريف الّصالة يف اللغة يرتبط بتعريفها يف االصطالح؛ وبيان ذلك فيما أيت: 

 :الصالة لغة : اسم مصدر من قوهلم صّلى صالة وهو مأخوذ من ماّدة )ص ل و/ ي( اّليت تدّل على أمرين: األّول

ر جنس من العبادة، يقول ابن فارس: فأّما األّول فقوهلم صليت العود ابلّنار، والّصالة الّنار وما أشبهها من احلّمى، واآلخ
ما يصطلي به وما يذكي به الّنار ويوقد. وأّما الثّاين فالّصالة هي الّدعاء، يقول املصطفى صّلى للا عليه وسّلم: »إذا 

 .فليصّل« أي فليدع هلم ابخلري والربكة  دعي أحدكم إل طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما

والّصالة هي اّليت جاء هبا الّشرع من الرّكوع والّسجود وسائر حدود الّصالة، فأّما الّصالة من للا تعال فالّرمحة، ومن 
 .1ذلك احلديث: اللهّم صّل على آل أيب أوىف يريد بذلك الّرمحة 

الّدعاء والّتربيك والّتمجيد، يقال صّليت له أي دعوت له وزّكيت ...، وصالة أّما الّصالة فقال كثري من أهل الّلغة هي  
[. والّصالة 157للا للمسلمي: هو يف الّتحقيق تزكيته إاّيهم، قال تعال: )أُولئ َك َعَلْيه ْم َصَلواٌت م ْن َرهبّ  ْم َوَرمْحٌَة( ]البقرة:

( ]األحزاب: من املالئكة هي الّدعاء واالستغفار كما هي من النّ   ّ اس، قال تعال: )إ ن  اَّلل َ َوَمالئ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن ب 
56 ]2. 

وقال ابن األثري: وقولنا يف التشّهد: الّصلوات هلل أي األدعية اّليت يراد هبا تعظيم للا تعال، هو مستحّقها ال تليق أبحد 
عّظمه يف الّدنيا إبعالء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، ويف اآلخرة سواه، وأّما قولنا: اللهّم صّل على حمّمد فمعناه  

بتشفيعه يف أّمته وتضعيف أجره ومثوبته، وقيل املعىن: ملّا أمر للا ابلّصالة عليه ول تبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه 
 .3على للا وقلنا اللهّم صّل أنت على حمّمد، ألّنك أعلم مبا يليق به
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اجلوهرّي: هي أيضا واحدة الّصلوات املفروضة وهو اسم يوضع موضع املصدر تقول: صّليت صالة وال تقل تصلية، وقال  
 .ويقال: صّليت العصا ابلّنار إذا لّينتها وقّومتها

واملصّلى: اتيل الّسابق: يقال صّلى الفرس: إذا جاء مصّليا وذلك ألّن رأسه عند صاله، والّصال ما عن ميي الّذنب 
مشاله، ومها صلوان يقال: أصلت الفرس إذا اسرتخى صلواها، وذلك إذا قرب نتاجها، والّصالء ابلكسر: الّشواء. ألنّه و 

يصلى ابلّنار، يقال صليت الّلحم وغريه أصليه صليا إذا شويته، ويف احلديث أنّه صّلى للا عليه وسّلم أت بشاة مصلّية 
 .4أي مشويّة 

 .ار فإن فتحت الّصاد قصرت )حذفت اهلمزة( وقلت صال الّناروالّصالء أيضا: صالء النّ 

وقال ابن منظور: الّصالة: الرّكوع والّسجود، فأّما قوله صّلى للا عليه وسّلم: »ال صالة جلار املسجد إاّل يف املسجد«. 
 .من للا الّرمحةفإنّه أراد ال صالة فاضلة أو كاملة، واجلمع صلوات، والّصالة الّدعاء واالستغفار، والّصالة 

أّّنا قالت اي رسول للا، إذا متنا صّلى لنا عثمان بن مظعون حّّت أتتينا،    :ومن الّصالة مبعىن االستغفار حديث سودة
فقال هلا: »إّن املوت أشّد ممّا تقّدرين« ، قال مشر: قوهلا صّلى لنا أي استغفر لنا عند ربّه، وكان عثمان مات حي 

الّزّجاج: األصل يف الّصالة الّلزوم، يقال: قد صلي واصطلى إذا لزم، ومن هذا من يصلى يف قالت سودة ذلك، وقال  
 .5الّنار أي يلزم الّنار 

وقال ابن األثري: وقال بعضهم إّن أصل الّصالة يف الّلغة الّتعظيم، ومسّيت العبادة املخصوصة صالة ملا فيها من تعظيم 
لّصالة احنناء وانعطاف من الّصلوين ّث قالوا صّلى عليه مبعىن احنىن عليه، ّث مّسوا ، وقال الّسهيلّي: إّن أصل ا6الّرّب  

الّرمحة حنّوا وصالة إذا أرادوا املبالغة فيها )أي الّرمحة( فقولك صّلى للا على حمّمد أرّق وأبلغ من قولك رحم للا حمّمدا 
عن هذا املعىن مبالغة وأتكيدا، ومنه قيل: صّليت على املّيت   يف احلنّو والعطف، والّصالة أصلها يف احملسوسات وعرّب هبا 

دعوت له دعاء من ُينو عليه ولذلك ال تكون الّصالة مبعىن الّدعاء على اإلطالق، فال تقول صّليت على العدّو أي 
ك عّديت يف دعوت عليه وإّّنا يقال صّليت عليه يف معىن احلنّو والّرمحة والعطف؛ ألّّنا فعي انعطاف، ومن أجل ذل

الّلفظ ب »على« وال تقول يف الّدعاء إاّل صّليت له مبعىن دعوت له فتعّدي الفعل ابلاّلم إاّل أن تريد الّشّر والّدعاء على 
 .7العدوّ 

 .8واصطالحا : أقوال وأفعال مفتتحة ابلّتكبري خمتتمة ابلّتسليم، بشرائط خمصوصة 

اإلسالم، وإقامتها فرض عي على كّل مّسلم ومّسلمة بلغ سّن الّتكليف   فالّصالة أهّم أعمال اجلوارح، وهي كذلك عمود
[ وكتااب  أي: مكتواب ، 103الشرعّية املعتربة، حيث قال للا تعال: )إ ن  الص الَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤم ن َي ك َتااب  َمْوُقوات ( ]النساء: 

بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: )فَأْعل ْمهم   -رضي للا عنه- اذ  مع   -صّلى للا عليه وسّلم- مفروضا ، وأوصى رسول للا  
أن للَا قد افرَتََض عليهم مخُس صلوات  يف كلّ  يوم  وليلة (، وقال الفقهاء أبّن من جحد فرضّية الّصلوات أو واحدة منها 
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ا ل يرجع عن جحوده ويعلُن توبته، إاّل إذا كان وأنكر وجوهبا فقد كفر ُكفرا  خُمرجا  من املّلة، وتُقام عليه أحكام املرتّدين م 
 قد دخل حديثا  ابإلسالم، ول يطّلع على أركانه وفرائضه. 

 املطلب الثاين: قيمة الصالة على حياة الفرد واجملتمع. 

صفة  أو موقف  من ضمن الضوابط اليت تنظّم العالقات البشريّة، منظومة القيم، فالقيم مفردها قيمة، والقيمة كلُّ خلق  أو  
، له أثر على اإلنسان، وعلى األسرة، وابلتايل اجملتمع، ولقد اهتم  القرآن الكري ابلقيم اهتماما  عظيما  ظهر ذلك  سلوكيّ 
يف معظم آايته، حيث تتحدث هذه اآلايت عن مجلة من هذه القيم، كالصدق، والصرب، واإليثار، وحبُّ اآلخرين، 

دة أنواع للقيم تشمل العالقات البشري ة يف كلّ  صورها، مثل الصالة  كما قال اخلطّايّب: واإلنفاق والتضحية، وهناك ع 
، واّليت مبعىن الّدعاء والّتربيك تقال لغريه. وهناك آاثر عظيمة النتظام 9الّصالة اّليت مبعىن الّتعظيم والّتكري ال تقال لغريه 

 .منظومة القيم يف اجملتمع 

صّلي، عند النظر إلقامة الصال
ُ
ة يف اجملتمع فإّن أّول ما مُيكن مالحظته هو االنطباع حباكمية للا وربوبيته للمجتمع امل

فبيده تعال اإلدارة واحلكم، أّما أثرها يف اجملتمع فهو إبراز املساواة والوحدة يف اجملتمع اإلسالمي، فدعوة اإلسالم جتعل 
الفكرية، ورفض مجيع ا ألصول الفرعية كالعرق واإلقليم، إضافة  إل أّن االلتزام ابلصالة اجملتمع متوحدا  على األصول 

 واالستجابة هلا يعكس وحدة اجملتمع اإلسالمي واملساواة بي أفراده.

ومن أنواع القيم، القيم الفرديّة: وهي قيم يّتصف هبا الفرد بشكل  ذات، وتنتظم من خالهلا وتتحدد أشكال عالقاته 
   .الص، والرمحة والصرب، والعفو واإلحسان، والبذل، والكرم والسخاء، والتواضع ابلّناس، كالصدق، واإلخ

البعض، كالتعاون، والتكافل  أفراد اجملتمع يبعضهم  تنظّم أشكال تعاون  اليت  القيم واألخالق  القيم االجتماعّية: وهي 
 االجتماعي، واملودة والتضحية والبذل.

العبد بربه وجتديدها، وهذه الصلة تكون قوال  وفعال  ونّية  وقصدا ، حيث   فمن أثر قيمة الصالة على الفرد إدامة صلة
جتتمع يف الصالة العبادات االعتقادية والقلبية واللفظية والبدنية، فإقامة الصالة فيها غذاء بذكر للا وطاعته، وتطهري من 

 .اخلطااي، كالنهر يغتسل به العبد كل يوم مخس مرّات كما وصفها رسول للا

ّن قبلة املؤمن يف الصالة هي رمز لوحدانية للا وتفّرده ابلعبادات، كما أّّنا دعوة لوحدة عباده من املسلمي، فإذا ما إ
 .التزم كل مسلم هبذه الغاية، حتّققت وحدة األمة يف العقيدة والعبادة

مرتبطة ابلرب واإلخالص، والشكر   والصالة من أسباب استقامة الفرد، فُتصّح أخالقه وتُنري القلب والروح، كيف ال وهي 
 واألمن، والرزق والطهارة، وهبا يشعر العبد بعظمة للا ومراقبته له، وسرته وإحاطته. 
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صّلي، 
ُ
وعند النظر إلقامة الصالة يف اجملتمع فإّن أّول ما مُيكن مالحظته هو االنطباع حباكمية للا وربوبيته للمجتمع امل

  :أّما أثرها يف اجملتمع فُيوجز فيما يلي،  10فبيده تعال اإلدارة واحلكم 

إبراز املساواة والوحدة يف اجملتمع اإلسالمي، فدعوة اإلسالم جتعل اجملتمع متوحدا  على األصول الفكرية، ورفض مجيع 
املساواة األصول الفرعية كالعرق واإلقليم، إضافة  إل أّن االلتزام ابلصالة واالستجابة هلا يعكس وحدة اجملتمع اإلسالمي و 

 .11بي أفراده

وإظهار شعائر اإلسالم وتعظيمها وإشهارها، حيث إّن الصالة من أعظم العبادات وأمشلها، فيتمّيز هبا من أقامها على 
من تركها، فبالصالة تنزل الربكة والرمحة، فيجتمع اخلاص والعام، الضعيف والقوي، الصغري والكبري، وزرع روح اجلماعة 

 .12اجملتمع، والتعاون والرب والرمحة والتواصل، فبسبب ذلك شرع للا تعال صالة اجلماعة يف  

فالفرد يعيش يف ظّل اجملتمع اإلنسايّن القائم  على تبادل العالقات فيما بينهم، فكلُّ فرد  يؤثر يف اآلخر بشكل  سلب  أو 
لتنظيم، وحتديد العالقات واملقاييس، اليت يتمُّ من خالهلا قياُس إجيايّب، اعتمادا  على عدة عوامل، وُيتاج هذا اجملتمع إل ا

سلوكيات الفرد، وتُعدُّ الق َيُم إحدى هذه املقاييس من خالل الصالة، فلها أتثري واضح ومباشر يف سلوكيات األفراد 
 وانتماءاهتم. 

 املبحث الثاين: أزمة كورون وانعكاساهتا على قيمة الصالة وشروط صحتها.

( اليت اجتاحت العال واخرتقت احلدود والفئات والطبقات من الوقائع اليت ستسجل إل 19-كوروان )كوفيد  جائحة
جانب وقائع أخرى عرفها القرن العشرون من قبيل احلربي العامليتي، ومن الطبيعي أن يتعمق الشعور الديين ابعتباره 

إليها اإلنسان حي يرجع إل حقيقته ككائن ضعيف، مهما أحس شعورا  يقوم على اإلميان بوجود قوة إهلية خارقة، يلجأ  
ابلتميز واملركزية يف الكون، ومع كوروان ينبعث هذا الشعور حّت عند الغافلي أو املنكرين أو املستهرتين ابلدين، ويتجدد 

 عند املتديني. 

 ( على قيمة الصالة. 19  املطلب األول: أثر جائحة كورون )كوفيد 

يف األزمات والنوازل اليت تتجاوز قدرة اإلنسان وتتحداه ُيس الناس ابحلاجة إل القوة اإلهلية احمليطة بكل شيء، وال 
سيما الصالة ذلك أن طريقة انتشار كوروان واستخدامه لإلنسان، واالنتقال عربه متخذا  جسم اإلنسان حاضنا  وانقال ؛ 

 ور البشر من الكوارث الطبيعية.جيعله أشد على شع 

خاصة مع قرار احلكومات إبغالق املساجد، وهو قرار حكيم أيت من ابب احلفاظ على النفس، وهي من مقاصد 
الشريعة اإلسالمية، ودفعا  للمفسدة والضرر ابلناس، ودفع املفسدة مقدم على جلب املنفعة، ذلك إن التجمع للصالة 
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ر املرض بشكل كبري مما يعرض حياة اجملتمع املسلم للخطر، فتجنب التجمع أيت من ابب فرصة النتقال العدوى وانتشا
 احلفاظ على النفس وهو مطلب شرعي وخمالفته معصية وإث.

فيكشف انتشار فريوس كوروان عن اهلاوية اليت تقف على سفحها البشرية، كما يقول سيد قطب يف مقدمة كتابه "معال 
يها: "تقف البشرية اليوم على حافة اهلاوية، ال بسبب الفناء املعلق على رأسها.. فهذا عارض يف الطريق"، حيث ورد ف

 .13من أعراض املرض؛ ولكن بسبب إفالسها يف عال القيم"

إن أبواب املساجد قد أغلقت اضطرارا ، بسبب هذا الفريوس وقد فرغت ابحاهتا من املصلي ولكن سيظل األمل يف 
قلوبنا، وسنظل نصدح ابلدعاء متضرعي هلل متذللي له حّت تزول الغمة ونعود إل حياتنا الطبيعية   رمحة للا يقينا يف 

 .ومساجدان ونرها تعج مرة أخرى ابملصلي

السيما أن قرار إغالق املساجد جيعل القلب ُيزن والنفس تتوجع، ولكن ابب األجر لن ينقطع إبغالق أبواب املساجد 
لنيات وقد عقدت النية على الصالة يف املساجد ومع اجلماعة، و علينا أن نثق أن أبواب األجر واملصليات، فاألعمال اب 

مفتوحة، فاغتنم الفرصة وأطرق اباب  جديدا  لألجر، اباب  كان من املفروض أن يطرق من قبل ولكن قد شغلنا عنه، ها 
د، ونقيم فيها اجلماعة، مع كل أفراد األسرة  هي الفرصة قد سنحت لنفتح هذا الباب، وهو أن  حنول منازلنا إل مساج

ونصلي معا  صالة العشاء والرتاويح وصالة القيام يف مجاعة، ففيها فضال  كبريا ، وخنلق أجواء مجيلة وليايل رائعة نقضيها 
آن مع األسرة يف العبادة، حيث يشجع اآلابء األبناء على الصالة، كما يتشجع األب على التدريب على تالوة القر 

ليتقن قراءة اآلايت وهو يؤم أهله يف صالة الرتاويح، كما أن جتمع مجيع أفراد العائلة بعد الفطور على سجادة واحدة 
يعزز الرتابط األسري ويقوي العالقات بي أفراد األسرة ويقرب القلوب بينهم، كما يتشجع من يستثقل الصالة منهم أو 

ألسرة مجاعة يشجع األطفال على الصالة ويتأصل اإلميان يف قلوهبم، فغرس من يقصر يف أدائها، كما أن صالة أفراد ا
 القيم يف الصغر له أثر كبري يف النفس. 

 املطلب الثاين: شروط الصالة يف زمن كورون. 

الظروف  تتغري يف كل  الدين ال  ثوابت  الددو إن  الشيخ حممد احلسن ولد  العلماء مبوريتانيا  ذكر رئيس مركز تكوين 
( ]النساء:  واألحوا [، لذا 78ل إال يف الرخص اليت أوضحها الشرع، لقوله تعال: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف  الدّ ين  م ْن َحرَج 

 إذا حصل احلرج والضيق فالدين واسع، وهو ما تتغري معه الفتوى بتغري األحوال واألشخاص.

التحصي وقال إن الشرع اإلسالمي يراعي ثالثة أمور من أحوال اإلنسان:   األول الضرورة، والثاين احلاجة، والثالث 
 .والكماليات

واتبع أنه ال ينبغي للمسلم أن يكّيف أقدار للا كما حدث مع العديد من املسلمي يف بداية ظهور وابء كوروان يف 
 .إيقاظهم من غفلتهمجاء حلكمة يعلمها للا، ومنها تنبيه الناس و   - أو غريه من أقدار للا-الصي، وقال إن هذا الوابء 
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وحول جواز صالة اجلماعة خلف التلفاز أو عرب تطبيقات البث خصوصا مع إغالق املساجد بسبب جائحة كوروان، 
أكد الشيخ ولد الددو أنه جيوز االقتداء بصوت اإلمام دون رؤيته، مستندا يف حديثه إل صالة العميان، واملساجد 

 .ُيصل يف احلرمي، حيث تتم الصالة بسماع صوت اإلمام دون النظر إليهالكربى يف عهد الرسول وحّت اليوم كما 

كما أن ذلك حدث مع النب أثناء حجة الوداع عندما حضر العديد من املسلمي إل احلج ول يكن كالم الرسول أو 
قال اإلمام، وقد   صالته يصالّنم، وإّنا كان ما يصلهم عرب ما يطلق عليه اسم "املسمع"، وهو من يرفع صوته مبثل ما

 .حل حملهم يف الوقت احلايل مكربات الصوت، وقد اتفق مجهور العلماء على جواز استعمال مكرب الصوت

أما مشروعية الصالة عرب البث املباشر فتقسم إل ثالثة أقسام: األول البث غري املباشر أو املسجل وهذا ال جيوز االقتداء 
ر لكنه مقرون ابلتفويت، حيث يكون هناك فرق بي اإلمام واملأموم لبعد املسافة به، والقسم الثاين وهو الصوت املباش

 .وحدوث فرق يف البث، وهذا أيضا االقتداء به غري جائز

والقسم الثالث وهو مساع صوت اإلمام يف ذات وقت حديثه وال يوجد فرق يف البث مع اتفاق الوقت يف حركة اإلمام 
جائزة، وقد صلى املسلمون خلف الرسول يف املدينة من بيوهتم. وقد يكون النقل عرب   وصوته ووصوهلا إل املأموم فهي

 .14املذايع أو شبكات اإلنرتنت أسرع من البث الفضائي، وعليه تطبق الشروط السابقة 

وقال موقع إسالم ويب إنه ال يصح االقتداء إبمام عرب اإلنرتنت، "وعلى من ال يستطيع لسبب قاهر حضور صالة 
عية أن يصّلي منفردا". واعتمد هذا املوقف بناء على فتاوى سابقة ميكن مشاهدهتا يف موقع اإلسالم سؤال وجواب مجا

تقول إن الصالة عرب التلفزيون "ال شك ابطلة ألّنا تبطل صالة اجلمعة واجلماعة، وليس فيها تواصل مكاين وال اتصال 
ظر"؛ أي أن شيوخ اليوم بنوا أحكامهم قياسا على رجال دين يف الصفوف وليس ابإلمكان متابعة حركة األمام ابلن

 .15معاصرين من القرن العشرين، ال ميتلك الكثريون منهم صفات قدسية متنع مناقشة أو عدم القبول بفتاويهم

ابنعكاسات ال شك أن عال ما بعد كوروان سيكون خمتلفا عما قبله، وأن املساجد ستكون من بي أكثر األماكن أتثّرا  
هذا الوابء نتيجة الطبيعة اجلماعية للكثري من الصلوات فيها. ول خيتلف منظر احلرم املكي الذي مت إخالؤه من الطائفي 

السّجاد الذي تتم الصالة عليه يف املساجد هو بيئة مناسبة يستطيع فريوس كوروان العيش فيها   واملصلي، خاصة وأن
 لفرتة طويلة. 

عت الكثري من احلكومات والسلطات اإلسالمية إلغالق املساجد، حّت املسجد احلرام واملسجد فجائحة كوروان دف
النبوي أصبحوا شبه فارغي ألول مرة يف العصر احلديث، وهو القرار الصائب ألن اإلسالم يدعو للحياة وليس للموت، 

عند الرجال فوق الستي من العمر أي   خصوصا ألن األغلبية املطلقة من مضاعفات ووفيات وابء كوروان احلايل حتدث 
 نفس الشرُية اليت تذهب ابنتظام إل املساجد. 
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ث إن طريقة الصالة وما تتضمنه من سجود لتؤّمن هلذا الفريوس دخوال مباشرا ألنف ورئيت املصّلي، خصوصا ألنه من 
احد، ولذلك ال بد يف هذه الصعب تنظيف وتعقيم هذا السجاد السميك بعد كل صالة أي مخس مرات يف اليوم الو 

 الظروف من إغالق املساجد. 

فواجبنا حنن اليوم يف ظل طغيان قيم املادة واألانني ة واملصلحة ويف ظل انتشار جائحة كوروان، وانسياق اإلنسان خلف 
هذا الوقت أهوائه وشهواته، وقد اجتمعت عوامل عدة تدفعه يف هذا االجتاه، فمطلوب من ا وبكل قّوة وحكمة وحزم يف  

وبذل كل  ما ّنلك من جهد لنشر وتعزيز القيم واألخالق الفاضلة، من خالل الرتبية والتنشئة األسريّة، ومن خالل 
التعليم املدرسي يف مراحله املختلفة، ومن خالل الدور التوعوي والرتبوي الذي تقوم به املساجد، وال ننسى اإلعالم 

 يم يف هذا االجتاه اهلادف بكل صوره وأشكاله ودوره العظ

 اخلامتة:

، وتضمن هذا البحث   حبمد للا تعال ومنته وتوفيقه أمَتمت هذا البحث مبا يسره للا تعال يل من مجع  وترتيب  وحتليل 
(، فلقد هي أ للا تعال حبكمته عند تشريع الصالة، 19قيمة الصالة ومدى أثرها يف ظل انتشار فريوس كوروان) كوفيد  

اإلجالل والتعظيم، فتتمّلكها السكينة واخلضوع، وتتكامل ابالجتماع بعد النداء هلا ابآلذان، كيف ال وهي أجواء من  
الفريضة األول بعد اإلميان ابهلل ورسوله، فمن أقامها حظي ابلسعادة والقرب، ومن تركها انل التعاسة والبعد، تلك 

ظا  على شروطها وآداهبا، فُجزي على ذلك األجر والثواب، الصالة اليت جتعل من صاحبها خاضعا  مللك امللوك، حماف
والنجاة من عاقبة العذاب، وُُيفظ من الشرك ظاهره وابطنه، فيكون التواضع ركيزته، والعزّة أساسه، فال خضوع إاّل هلل، 

ده فهو األكرب، وكل الناس سواسية بي يديه، ال فضل ألحد إاّل بتقوى قلبه، وما فيه من خري، فالصالة عائدة هلل وح 
 وقد توصل البحث إل النتائج اآلتية:   فال خوف وال ُجنب فكل شيء أمامه ضعيف، 

. حضور القلب واستشعار عظمة للا يف الّصالة، إذا أحضر املصّلي قلبه يف صالته، فإنّه خيرج من صالته وقد غفرت 1
 .خطاايه

 .اطا وراحة وروحاالّصالة راحة للّنفس، فإذا أّداها حّق أدائها، وجد نش .  2

الّدنيا سجن املؤمن يشعر فيها ابلّضيق، إذا دخل يف الّصالة وجدها قرّة عينيه ونعيم روحه وجّنة قلبه ومسرتاحه يف  .  3
 .الّدنيا، وكما أّّنا للجسم رايضة بدنّية تقّويه وتفيده، فإّّنا رايضة للّروح تقّويها وتنعشها

ّكر العبد بدوام مراقبته هلل عّز وجّل واخلشية منه فيحسن ابطنه كما ُيسن ظاهره، الّصالة صلة بي العبد وربّه، وتذ  .  4
 .فهي من أسباب إشاعة الّنظافة بي املؤمني
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القلوب على أمر للا وطاعته وأن يكون  .  5 توحيد  احلرام إشعار بوجوب  بيت للا  املصّلي إل  اجّتاه مجيع  توحيد 
 .متآزريناملسلمون كاجلسد الواحد متعاوني  

الّصالة اجلامعة: كاجلمعة واجلماعات وغريمها جتمع املصّلي ليقفوا على أحوال بعضهم بعضا وليتعّلموا ويتعاونوا  .  6
 .ويتأخوا يف دين للا، ومن أجل هذا شرع بناء املساجد يف اإلسالم، وعّد بناؤها من أكرب القرابت عند للا

والّليلة مخس مرّات يكون تطهريا روحّيا للمسلم، يتطّهر هبا من غفالت قلبه وزاّلت لسانه تكرار الّصالة يف اليوم  . 7 
 .ومقرتفات جوارحه

 . الّصالة قّوة خلقّية هائلة، وفيها إحياء للّضمائر املؤمنة أتمرها ابخلري وتنهاها عن الّشر. 8

ة الرسول صلى للا عليه وسلم، واختالفهم . اختالف الناس بي مؤيد ومعارض إلغالق املساجد، كما يف حادثة وفا 9
 يف اصدار الفتوى سبب اختالفهم يف فهم النصوص وطريقة نزوهلا، ابإلضافة إل االختالف بواقع الواقعة.

. هناك رجال تتعلق قلوهبم ابملساجد، كلما نودي للصالة فيها سارعوا إليها وإليه بشوق  وشديد  رغبة؛ لينال القلب 10
َيت الصالة ظّلَت قلوهبم معل ق ا ابملسجد، وإن خرج منه اجلسد، ارتياحه الذي   ال يتهيأ مبتاع الدنيا وإْن َعظُم، وإذا ُقض 
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Abstract 

This article deals with an significant issue on which advocacy research is based, which is 

reflected in the phenomenon of the concepts and principles of advocacy and the vim of the Prophet 

in its implementation, and its solution lies in the failure of many preachers in their communities as 

well as in guidance and invitation to others, since many of them do not know the concepts and 

principles of advocacy, The aim of this article is to clarify and define the concepts and methods 

embraced by the Prophet Muhammad (S.A.W.) in order to spread the appeal and its significance 

in achieving it, and how to solve the problems in its way so that proponents can gain from it in the 

modern era, and the researcher focused on the concise inductive approach; Therefore he concluded 

that the Messenger of Allah (S.A.W.) pursued a number of concepts and principles made him good 

favor of Almighty Allah (S.W.T) distinctive in his call, appropriate concepts and principles will 

reinforce and maintain inspiring souls, and the application of theories and techniques makes the 

demand for a vibrant and productive and continuous development. 

Keywords: concepts, principles, Islamic advocacy, vim, application. 

 امللخص 

قضية مهمة من القضااي اليت يقوم عليها العمل الدعوي، واليت تتمثل يف ظاهرة املفاهيم واملبادئ للدعوة   يتناول هذا املقال
ومهة الرسول يف تطبيقها، وتكمن مشكلته يف إخفاق كثري من الدعاة يف جمتمعاهتم فضال عن توجيه ودعوة اآلخرين، 

ى اىل تعسر مسرية الدعوة اليت تزداد عليها املؤامرات من وذلك لعدم معرفة الكثري منهم مفاهيم ومبادئ الدعوة مما أد 
أعداء الدين يف حماولة منهم لطمس معامله والقضاء عليه من خالل القضاء على حامليه من الدعاة املصلحني والتنكيل  

ا وكيفية هبم، فيهدف هذا املقال إىل بيان وتوضيح مفاهيم ومبادئ أعتمدها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لنشر الدعوة ومهته يف حتقيقه
جتاوز املشكالت اليت وقفت يف طريقها حىت يستفيد منها الدعاة يف الوقت املعاصر، وقد أعتمد فيه الباحث على املنهج 
االستقرائي الوصفي، فتوصل اىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اتبع مجلة من املفاهيم واملبادئ جعلته بفضل هللا موفقا متميزا يف دعوته، 

تقوي اإلرادة وتُ ْعلي من مهم النفوس، وكذلك تطبيق املفاهيم واملبادئ جيعل الدعوة انبضة   إن املفاهيم واملبادئ الصحيحة
 ابحليوية والنشاط والتقدم املستمر. 

 مفاهيم، مبادئ، الدعوة االسالمية، مهة الرسول، تطبيقها.   فتاحية: املكلمات  ال
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 املقدمة 

لفهم األمور على حقيقتها وكذلك فهم اآلخرين مث بعد ذلك سهولة إن الوعي ابملفاهيم واملبادئ يعد مدخال رئيسيا  
التعامل معهم وهذا ما ُوفق اليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أثناء دعوته فكان عنده فهم  شامل ملبادئ دعوته ومعرفة كاملة لطبيعة 

 ما يراه، وما يراه من يدعوهم مما جعله انجحا متميزا يف دعوته، واملفاهيم هي تصورات ذهنية تعني االنسان على تفسري 
االنسان يتحكم يف سلوكه، فاحلواس حباجه اىل املفاهيم واملفاهيم حباجة اىل احلواس، وذلك من أجل فهم املبادئ وتبنيها  
ومن مث دعوة اآلخرين إليها،  وأما املبدأ فهو األساس الثابت الذي يبىن عليه غريه يُغَرس يف النفوس ليكون منطَلقا للقيم 

فاملبادئ اثبتة  ال تتغري بتغري الظروف واألشخاص بينما املفاهيم قد تكون مفاهيم متغرية تتفاوت من شخص   واملفاهيم،
اىل شخص آخر، لذلك فقد ركز الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته على بناء الشخصية ومل يركز على حتقيق النجاح، فليس هناك 

نفس دون مفاهيم واضحة ومبادئ صحيحة،   أي جناح او أي نشاط  ألي فاعلية دون ضبط النفس، وليس هناك ضبط
فالدعاة حباجة اىل معرفة املفاهيم واملبادئ اليت أعتمدها الرسول يف دعوته كي تساعدهم يف التأصيل املنهجي للقضااي 
الدعوية واألمور املستجدة والقدرة على التصدي ألعداء  االسالم، فأعداء الدين يستهدفون يف الوقت احلاضر املفاهيم 

بادئ االسالمية، وإن تدمري املفاهيم واملبادئ او تشويهها يشكل خطورة على العقيدة، لذا فال بد من مهة دعوية وامل
حلماية هذا الدين واهلمة الدعوية هي طاقة ذهنية وقوة نفسية حمركة لإلنسان ليحمل االسالم ويدعو اىل هللا بقوة وعزمية، 

على أتصيل املفاهيم الصحيحة يف النفوس ومن جانب اثن عمل على فقد عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منذ بعثته هبمة عالية   
حماربة املفاهيم الفاسدة والباطلة واعتمد يف ذلك على مبادئ جوهرية ليست عرضة للتغري مما أسهم يف جناح دعوة الرسول 

بضة ابحليوية والنشاط، ملسو هيلع هللا ىلص، فاملفاهيم واملبادئ الصحيحة تُ ْعلي من مهم النفوس وحتفزها على التقدم مما جيعل الدعوة ان
 فال ميكن ان تنجح الدعوة دون مبادئ ومفاهيم. 

 املبحث األول: مفاهيم ومبادئ لتحقيق اهلمة الدعوية. 

أثناء دعوته يف العهد املكي على عدة مفاهيم يوضحها وأخرى يصححها، ومبادئ يغرسها يف النفوس   ملسو هيلع هللا ىلص ركز الرسول
 وأيصلها منها: 

 أوال: الرتكيز على املبادئ العظيمة.   

يف دعوته على مبادئ خالدة وليس جمرد أفكار شائعة لفرتة معينه، ومنها معرفة هللا وتعظيمه قبل   ملسو هيلع هللا ىلص لقد ركز الرسول 
ألن من عرف هللا َسُهل عليه القيام ابألوامر وأخلص يف طاعته ومن عرف األوامر ومل يعرف هللا تكاسل   معرفة األوامر

منذ  البداية قامت على مبادئ عظيمة ترسخ يف النفوس وتثمر يف السلوك وأوهلا   ملسو هيلع هللا ىلصيف فعل االوامر، فدعوة الرسول
 ته، ويف حديث هرقل: معرفة العبد ربه ومن عرف هللا حق املعرفة قويت إرادته وعلت مه
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أنه سأل أاب سفيان عن مضمون رسالة النيب عليه الصالة والسالم فقال: ماذا أيمركم، قال: أبو سفيان: يقول أعبدوا   
[، وهذا يدل 1هللا وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آابؤكم، وأيمران ابلصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة]

أيمر اصحابه ابملبادئ العظيمة واألخالق الكرمية حىت شاع بني الناس ومنهم املخالفني له يف كان    ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن النيب
 الدين ،فإن أاب سفيان كان حني قال ذلك مشركا وكان هرقل نصرانيا.

 اثنيا: التوازن.

لتحقيق اهلمة الدعوية التوازن، فكان يوازن بني متطلبات الروح واجلسد، ومتطلبات   ملسو هيلع هللا ىلصمن املفاهيم اليت اعتمدها الرسول
 الدنيا واآلخرة، ومتطلبات الروح والعقل، وهذا ما جعل دعوته تناسب اجلميع بفضل أسلوبه يف الدعوة اىل هللا. 

الت ومل يدعهم اىل مثاليات، ال فدين االسالم عقيدة وحياة للبشر مل يكلف الناس فوق طاقتهم ومل يطالبهم ابملستحي  
يقول هلم كونوا مالئكة وال يقول انتم شياطني بل يقول كونوا بشرا لكن صاحلني، ويف الطريق عثرات فالصاحلون بشرا 

 [ 2يعثرون وينهضون، واإلسالم يرفع اإلنسان من عثرته وال يرتفع عنه ألنه نزل من أجله.] 

 : القدوة قبل الدعوة. اثلثا  

متميزا يف أسلوبه يف الدعوة بفضل ما جاء به من تعاليم، يّؤثر يف االخرين أبفعاله وأخالقه وصفاته   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاكان  
قبل أقواله، إنه صاحب اإلرادة القوية واهلمة العالية، فما من أمر دعا إليه اال كان مطبقاً له، وما من شيء هنى عنه إال 

لصدور  فألف هللا به القلوب وأصلح به النفوس، فجمع السادة والعبيد كان جمتنبا له، فوضع هللا له القبول وشرح له ا
[، قال عمرو بن عبس السلمي: فإذا 3{] اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ  ِعْندَ  ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ واألغنياء والفقراء واألقوايء والضعفاء على مبدأ } 

مستخفيا، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة، فقلت: ما أنت؟ قال: "أان نيب" .فقلت: وما نيب؟. قال:   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
"أرسلين هللا"، فقلت: وأبي شيء أرسلك، قال: "أرسلين بصلة األرحام، وكسر األواثن، وأن يوحد هللا ال يشرك به 

[ فأبو بكر  4بكر وبالل ممن آمن به،] شيء"، قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: "حر وعبد" قال: ومعه يومئذ أبو
أستطاع ابلرتبية والقدوة احلسنة أن جيعلهم يف بوتقة ملسو هيلع هللا ىلص من السادة األحرار وبالل من املستضعفني العبيد إاّل أّن الرسول  

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  واحدة، قائمة على مبدأ األخوة قال تعاىل: } سلم ال يظلمه : املسلم أخو اململسو هيلع هللا ىلص[ وقال رسول هللا5{]ِإَّنَّ
 [ 6وال يسلمه(]

 رابعا: الرتكيز على بناء الشخصية .   

ركز يف املقام األول أثناء دعوته يف املرحلة املكية على بناء الشخصية املسلمة قبل حتقيق النجاح   ملسو هيلع هللا ىلص يالحظ أن الرسول
سد ما حوله، لذلك ألن بناء اإلنسان مقدم على بناء املساكن واألوطان، فهو إن صلح سيصلح ما حوله وإن فسد سيف

املدعوين  يف بداية الدعوة بكثري من الفرائض واألحكام بل كانت األولوية لبناء الشخصية وتصحيح   ملسو هيلع هللا ىلصمل يلزم الرسول
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مسار عقيدهتا وإعالء مهتها وتقوية عالقتها ابهلل خالقها، فعن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت: إَّنا نزل أول ما 
[، مما 7ن املفصل فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام(]نزل من القرآن سورة م

 ساعد املدعوين على أن يكونوا أفرادا فّعالني بل وقادة متميزين.

 خامسا: اإلحسان . 

قه الرفيعة مع يف الدعوة هو اإلحسان إىل املدعوين قبل دعوهتم ومن ذلك أخال  ملسو هيلع هللا ىلصمن املفاهيم اليت أعتمدها الرسول
[ ومع ذلك كان متواضعا حريصا 8اآلخرين من صدق وأمانة واحرتام وتقدير وإيثار وتواضع، مع أنه كان سيد الناس(]

 على مشاركة اآلخرين على نطاق واسع، فكانوا يقبلون دعوته، فمن فتح قلوب الناس إبحسانه فتحوا له عقوهلم لبيانه.

على حنو حسن نظرا لكوهنا واصفة للمفاهيم ويف الوقت نفسه توجه حنو تطبيق هذه  فهذه املفاهيم الدعوية آتت مثارها
 املفاهيم. 

يف تطبيق هذه املفاهيم يف ظل واقع صعب يسوده الشرك والعداوة  للمبادئ وللقيم، وذلك لتحليه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد جنح الرسول
الم اخلالدة، فأرسى دعائم هذه املفاهيم فآتت مثارها ابإلرادة القوية واهلمة العالية اليت اكتسبها بتوفيق هللا من مبادئ االس

على كل  والرتدي  اإلحنطاط  يسوده  مكة  يف  واقع  ظل  يف   وأغنياء  فقراء  وإاناث  ذكورا  وكبارا  صغارا  للجميع  وراقت 
 املستوايت.

 املبحث الثاين: املفاهيم واملبادئ  وارتباطها ابهلمة الدعوية.

يم واملبادئ من جانب واهلمة الدعوية من جانب آخر فكلما كانت املفاهيم صحيحة هناك ارتباط وثيق الصلة بني املفاه
وواضحة يف األذهان رسخت املبادئ الصحيحة يف نفوس األانم مما يؤدي اىل اكتساب اإلرادة القوية واهلمة الدعوية 

 ومن ذلك: 

 أوال: وضوح املفاهيم وصحة املبادئ.

ِإنَّ اَّلّلَ لنشر الدعوة حتتاج اىل مهة لتطبيقها مثل املبادرة، حيث قال تعاىل: }   دعا االسالم اىل مفاهيم ومبادئ عظيمة 
بَِقْوم   َما  يُ َغريُِّ  أِبَنْ ُفِسِهمْ  َحىتَّ  اَل  َما  ُواْ  }9{]يُ َغريِّ تعاىل:  قال  اهلدف،  وضوح  وكذلك  ِإالَّ [،  ْنَس  َواإْلِ اجلِْنَّ  َخَلْقُت  َوَما 

فهم األخرين قبل مطالبتهم ابلفهم، قال علي ابن أيب طالب حدثوا الناس مبا يعرفون، [، واحلرص على  10]لِيَ ْعُبُدوِن{
: اغتنم مخسا قبل مخس ملسو هيلع هللا ىلص[، ودعا ايضا اىل البدئ ابألهم قبل املهم، قال رسول هللا 11أحتبون أن يَُكّذَب هللا ورسوله(] 

[، وكذلك 12قبل موتك(]شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك  
[، كما دعا اىل 13: ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(]ملسو هيلع هللا ىلص االميان ابملنفعة املتبادلة، قال رسول هللا

{ تعاىل:  قال  مجاعي  بشكل  االهداف  اىل  للوصول  اجلماعة  بروح  َوالت َّْقَوى  العمل  اْلِبِّ  َعَلى  [، كذلك 14{]َوتَ َعاَونُوا 
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يقاد اهلمة يف نفوس اصحابه وشحذها ابستمرار بشكل عملي إلصالح املفاهيم عند من يدعوهم على إ  ملسو هيلع هللا ىلصعمل النيب  
 أنواع العذاب واالستهزاء. وذلك من خالل ثباته على احلق وصبه على  

فقد ُوِصف ابجلنون والكذب والسحر وأنُه أبرت ووضعوا األوساخ على جسده وحاصروه يف شعب أيب طالب ثالث   
بطنه أخضر من شدة ما أكل من ورق الشجر وسقطت شفاه أصحابه من ذلك، لكن هذا مل يثِن   سنوات، حىت صار

النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن دعوته ومل تضعف مهته، وتلك اهلمة يف الصب أورثت قوًة وأبساً لدى الصحابة، فارتفعت مهمهم وارتقت 
ز على إصالح اجلوهر لتحفيز التقدم يؤمن بتغيري هذا الواقع فرك  ملسو هيلع هللا ىلص .كان الرسول [15نفوسهم لتصل إىل مراقي الفالح ]

فال ميكن تقوية اإلرادة ورفع اهلمة إال من الداخل، فالتغيري والتجديد والسعي لتحقيق االهداف حيتاج للمحافظة على 
اجلوهر لضمان التقدم وهذا ما يفسر ملاذا بعض الدعاة ينجحون يف دعوهتم بينما آخرون يرتاجعون وكلهم يعيش يف ظل 

 واقع واحد. 

 اثنيا: صالح النفس حيفز التقدم ويعلي من اهلمة. 

ُواْ َما أِبَنْ ُفِسِهمْ  َحىتَّ  ِإنَّ اَّلّلَ اَل يُ َغريُِّ َما بَِقْوم  ان احلفاظ على اجلوهر حيفز التقدم قال تعاىل}   { يُ َغريِّ

بؤات ذاتية التحقق، فاملفاهيم [، فاملفاهيم، تتحكم فيما نراه، ويتحكم ما نراه يف سلوكياتنا وهذه نظرية التوقع والتن16]
متأصلة بداخل االنسان، ويتعني عليه النظر إىل العدسة اليت يرى العامل من خالهلا، وكذلك إىل العامل الذي يراه، وأن 
هذه العدسة ذاهتا هي اليت تشكل أسلوب تفسريه للعامل، إذا أردان التغيري ال بد أن نغري أنفسنا أوال تغريا فعاال، وأول 

وجود 17هذا التغري هو تغري مفاهيمنا ]   أوجه  [، فليس يف مقدور أيّة دعوة أن تكون انجحة أو تبقى كذلك دون 
جمموعة من املفاهيم واملبادئ اجلوهرية اليت تُقدم االرشاد ملواجهة َعامل دائم التغري ويف الوقت نفسه ليس يف مقدور أيّة 

خلها، فصالح اجلوهر يُ ْعلي من اهلمة  فيحفز النفس للتقدم مما دعوة احلفاظ على مكانتها دون حتفيز التقدم من دا
 جيعل الدعوة انبضة ابلنشاط على مر الزمن. 

 اثلثا: ضبط النفس وبناء الشخصية.

على َّنط الفاعلية الشخصية فاعتمد يف دعوته على مبادئ جوهرية ليست عرضة للتغيري املستمر   ملسو هيلع هللا ىلص لقد حرص الرسول
لى  حتسني وجتديد الذات وهذا ما َمّكن الصحابة من احلفاظ على قاعدة صلبه وحتقيق ويف الوقت نفسه كان يعمل ع

َّنو متواصل  للدعوة يدوم أثره مدى احلياة، َفرّّب جيال يف مكة فاعلية الواحد منهم تعدل عشرة من الكفار يف اجملتمع 
ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا  }وخاصة يف ساحة الوغى إلهنم تربوا على مبادئ أكسبتهم الكفاءة قال تعاىل: 

اآْلَن َخفََّف [ بينما من أسلم بعد ذلك كانت فاعلية الواحد منهم تعدل اثنني من الكفار قال تعاىل: }18{]ِمائَ َتنْيِ 
َضْعًفا ِفيُكْم  َأنَّ  َوَعِلَم  َعنُكْم   ُ يَ غْ   اَّللَّ َصاِبرَة   مِّائَة   مِّنُكم  َيُكن  ِمائَ َتنْيِ فَِإن  }19{] ِلُبوا  تعاىل:  وقال  َيْسَتِوي [  ال 

ْسىَن  ِمنْ  الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمنَ  قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجةً  ِمنْ  أَنْ َفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  ُ احلُْ َوَاَّللَّ مبَا   بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكال َوَعَد اَّللَّ
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قد ركز على بناء الشخصية ومل يركز على حتقيق النجاح فليس هناك اي جناح   ملسو هيلع هللا ىلص [، فنجد الرسول20{] تَ ْعَمُلوَن َخِبري
او اي نشاط لفعالية دون ضبط النفس وليس هناك ضبط نفس بدون شخصية فالشخصية هي األساس الذي تنجز 

قدم مما جيعل الدعوة انبضة ابحليوية هبا األعمال، وأن إصالح املفاهيم واملبادئ يُ ْعلي من مهم النفوس وحيفزها على الت
 والنشاط.

 املبحث الثالث: املفاهيم واملبادئ الدعوية ومهة الرسول يف تطبيقها.

 مفاهيم ومبادئ  يف مكة لنشر الدعوة مما ساهم يف جناحها منها :   ملسو هيلع هللا ىلص اعتمد الرسول

 أوال: املبادرة لتحقيق االهداف الدعوية هبمة عالية.   

ثُِّر قُْم فَأَْنِذر{ ابلدعوة قائال: }  ملسو هيلع هللا ىلصحممدعندما أمر هللا نبيه     [ ابَدَر دون تردد وبدأ بزوجته 21]اَي أَي َُّها اْلُمدَّ
يف  منهجا  املبادرة كانت  الناس إذ  لدعوة  يبادر  سراً،  يدعو  واستمر  فأسلم  بكر  أبيب  وَثىّن  فأسلمت،  فدعاها  خدجية 

َسِبيِل   ادُْع ِإىَل يه اَّنا كان سباقا قال هللا تعاىل لنبيه : }حياته، فيذهب بنفسه لدعوة اآلخرين ومل جيلس ينتظر من أيت
ضابطا   ملسو هيلع هللا ىلص [ وهدفه نصب عينيه دعوة كل من يستطيع الوصول اليه، فكان النيب22{] َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ 

 بدعوته على اكمل وجه. لنفسة مستثمرا لوقته  لتحقيق االهداف ذات األولوية وهذا يعين أنه كان  يقوم  

 اثنيا: وضوح اهلدف وشرف املقصد. 

حشد النيب طاقته يف مكة من اجل ثالثة أهداف، األول دعوة الناس لإلسالم، والثاين حتميلهم هذه الدعوة ، والثالث 
ذلك إال تبليغهم هذه الدعوة لآلخرين، وما دون ذلك فهو هدف اثنوي فالرتكيز على اهلدف مهم جدا وال يقوى على  

أصحاب اهلمم العالية، مث أمر هللا نبيه ابجلهر ابلدعوة فبادر والغاية يف ذهنه أن هذه الدعوة ستصل العامل كله قال رسول 
: ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ملسو هيلع هللا ىلصهللا

يوجه   ملسو هيلع هللا ىلص[، وبقي اهلدف األمسى شاخصا أمام انظري النيب  23ذليل عزا يعز هللا به اإلسالم، وذال يذل هللا به الكفر(] 
، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فَِإَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ، فَاْسأَُلوُه الِفْرَدْوَس، هللا ودخول اجلنةإليه كل من يدعوه اىل االسالم وهو نيل رضى  

 [ 24فَ ْوَقُه َعْرُش الرَّْْحَِن، َوِمْنُه تَ َفجَُّر َأهْنَاُر اجلَنَِّة(]  - أُرَاُه  -فَِإنَُّه أَْوَسُط اجلَنَِّة َوأَْعَلى اجلَنَِّة 

 اثلثا: الثبات أمام التحدايت. 

كان من املمكن أن ينتشر االسالم أبمر من هللا عز وجل دون أن يواجه النيب عناء ولكنها سنة كونية ماضية أن هللا   لقد 
 يُريد من النيب العمل الدؤوب وعزمية ال تلني لتحقيق أهداف الدعوة ليقتدي به الدعاة من بعده. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص لنفس وهي اإلرادة القوية اليت حتّلى هبا النيب يف الدعوة سرا ثالث سنوات وهذا االمر يتطلب ضبط ا  ملسو هيلع هللا ىلصاستمر النيب
مث َجَهَر ابلدعوة، وهذا حدث ال يقوم به إال من حتلى  هبمه عالية  ألنه سيواجه قوة عاتية وهذا الذي كان، فبدأ النيب 

الصفا فجعل ينادي بطون [، صعد النيب على  25{]َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقْ َرِبنيَ بدعوة األقربني امتثاال لقول هللا تعاىل: }
قريش حىت اجتمعوا فجاء أبو هلب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبتكم أن خيال ابلوادي تريد أن تغري عليكم ،أكنتم  
مصدقي ؟ "قالوا :ما جربنا عليك إال صدقا ،قال : " فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد " فقال أبو هلب : تبا لك 

 [، فبدأت العداوة ومن األقربني.26"(]تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلَب  َوَتبَّ فنزلت "  سائر اليوم، أهلذا مجعتنا ؟

 رابعا: اإلخالص والتجرد. 

أُي نية لتحقيق مكسب دنيوي من دعوته اَّنا حتقيق الفالح ملن يدعوهم، فعن ربيعة بن عباد قال:   ملسو هيلع هللا ىلص   مل يكن للرسول 
ي اجملاز ، وهو يقول: اي أيها الناس قولوا ال اله اال هللا تفلحوا" رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق ذ

ووراءه رجل يقول: إنه صابئ كاذب، فقلت من هذا؟ قالوا : حممد بن عبد هللا وهو يذكر النبوة، قلت: ومن هذا الذي 
ه دعوية، ال يرتاجع ألنه صاحب إرادة قوية ومه  ملسو هيلع هللا ىلص [, مل يوهن فعل ايب هلب عزم النيب27يكذبه؟ قالوا: عمه أبو هلب(] 

عن دعوته من خالل ما حتبه النفس   ملسو هيلع هللا ىلص أمام املضايقات وال يضعف أمام املغرايت فقد حاولوا بعد ذلك ثين الرسول
 ومتيل إليه،. 

فقال: اي بن اخي انك منا حيث قد  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسلوا اليه عتبة بن ربيعة يعرض عليه املنصب واجلاه" فجلس إىل رسول هللا   
ال السبط يف  من  به علمت  وسفهت  مجاعتهم  به  فرقت  عظيم  أبمر  قومك  اتيت  قد  وانك  النسب  واملكان يف  عشرية 

أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آابئهم  فامسع مين اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل 
تريد مبا جئت به من هذا األمر   قل اي أاب الوليد امسع، قال: اي ابن اخي ان كنت إَّنا     ملسو هيلع هللا ىلصمنها بعضها، فقال الرسول  

ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثران ماال، وإن كنت تريد شرفا سودانك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وان 
كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وان كان هذا الذي أيتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 

 ملسو هيلع هللا ىلصبئك منه فإنه رمبا غلب التابع على الرجل يداوى منه أو كما قال له حىت إذا فرغ عتبه ورسول هللا فيه اموالنا حىت ن
يستمع منه، قال: أقد فرغت اي أاب الوليد؟ قال : نعم، قال :فامسع مين، قال: أفعل، فقال: بسم هللا الرْحن الرحيم، حم 

هللا صلى هللا عليه وسلم فيها يقرأها عليه فلما مسعها   مث مضى رسول000تنزيل من الرْحن الرحيم كتاب فصلت آايته
هللا انتهى رسول  مث  منه،  يسمع  عليهما  معتمدا  ظهره  يديه خلف  وألقى  هلا  عتبة أنصت  منها،   ملسو هيلع هللا ىلصمنه  السجدة  إىل 

 [. 28فسجد مث قال: قد مسعت اي أاب الوليد ما مسعت فأنت وذاك.]
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 خامسا : ضبط النفس وفهم اآلخرين. 

حريصا على فهم األخرين ومعرفة نفسياهتم قبل خماطبتهم ليتمكن من دعوهتم أبسلوب صحيح،   ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب  
وهذا االمر يتطلب ضبط النفس وهو ما يعرف بقوة اإلرادة  فقد  كان يستطيع أن يوصل دعوته لألخرين دون ان يساء 

 فهمه وموقف الرسول السابق مع عتبة مثال على ذلك. 

 سادسا: التحكم ابلنفس . 

يبدأ ابألهم قبل املهم   فركز على اإلميان وترسيخيه يف النفوس وتقوية صلة العبد بربه من   ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول   
خالل الصالة وعلى وجه اخلصوص قيام الليل كما جاء يف سورة املزمل، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: فإن هللا عز 

وأصحابه حوال ،وامسك هللا خامتتها اثين عشر شهرا يف   ملسو هيلع هللا ىلص وجل افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة، فقام نيب هللا
 [ 29السماء ،حىت أنزل هللا يف آخر هذه السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة(]

 سابعا: االميان ابملنفعة املتبادلة. 

اء يف الدنيا واآلخرة وهذا ال يكون املنفعة املتبادلة مبدأ التزمه النيب يف دعوته حبيث ينتفع الداعي واملدعو على حد سو 
: من سرت ملسو هيلع هللا ىلصإال ممن اتصف ابهلمة العالية حبيث يتسامى على مصاحله الشخصية وحظوظه النفسية، قال رسول هللا 

أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس  هللا عنه كربة من كرب 
: املؤمن أيلف ويؤلف وال خري ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال رسول هللا 30القيامة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(] يوم  

[ وحىت يكتسب  الداعية هذا املبدأ ال بد من  قراءة القصص 31فيمن ال أيلف وال يؤلف وخري الناس أنفعهم للناس(] 
ليب البيان أتثريا يف نفوس املتلقني وهي مدخل للدعاة ليلقوا يف والسري اذ هبا جيدد الداعية نفسة، فالقصة من اكثر اسا

قلوب الناس وعقوهلم من املبادئ واالفكار املراد ترسيخها، فقد احتوى ثلث القرآن على قصص االنبياء وقصص االمم 
 السابقة وقصص احليواانت ولكل قصه من هذه القصص وظيفة أخالقية او رسالة دينية او هدف دعوي. 

 نا: الدعوة والعمل بروح اجلماعة . اثم

يف دعوته مبدأ التعاون وهو العمل بشكل مجاعي ويدعو هذا املبدأ للتعاون مع اآلخرين للوصول   ملسو هيلع هللا ىلصتبىن الرسول  
اىل األهداف من خالل اجلماعة، وال يتحلى هبذا املبدأ إال من اتصف ابهلمة العالية ألن مبدأ التعاون يتطلب مهارات 

مع اآلخرين لفهم ودراسة قدراهتم العلمية والثقافية ومعرفة عاداهتم وتقاليدهم االجتماعية لتحديد كيفية   عاليًة للتواصل
صاحب اهلمة العالية قد ارتبط أبتباعه ارتباطا وثيقا فكان معهم يف حالة واحدة يشعر   ملسو هيلع هللا ىلصالتعامل معهم، فنجد الرسول 

: مثل املؤمنني يف ملسو هيلع هللا ىلصحوصروا يكون معهم قال رسول هللا   مبا يشعرون ويتفهم ما يعانون فإن جاعوا جيوع معهم وإن
 [. 32توادهم وتراْحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(]
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 اتسعا: شحذ اهلمة للقيام ابلواجبات. 

وتقيمها بشكل مستمر يف دعوته ويتحقق ذلك مبراجعة النفس    ملسو هيلع هللا ىلص اعالء اهلمة وشحذها مبدأ َحِرص عليه النيب  
لتطوير نواحي الضعف والقصور وتذكري النفس ابملبادئ اليت تتصرف من خالهلا، فكان عليه السالم يركز يف اثناء دعوته 
على العقل واجلسم والروح والبيئة ألن  كاًل منها يؤثر يف اآلخر فإذا أختل أحدها اختل اآلخر فال بد من إجياد التوازن 

: لعينك ملسو هيلع هللا ىلصكيز على كل ما يلزم منها حىت تقوى اإلرادة وتعلو اهلمة ابلشكل الصحيح قال رسول هللايف ما بينها والرت 
 [33حق، ولنفسك حق، وألهلك حق، قم ومن، صم وأفطر(]

 عاشرا: التوازن وأثره على اهلمة.

على اشباع كل  يوجه أصحابه ملا حيقق هلم التوازن بني كل من مطالب الروح والعقل واجلسد، وحيرص  ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 
جانب مبا حيتاجه دون إفراط او تفريط وهذا له أثر كبري على إعالء اهلمة وكان يعتين ابلبيئة املناسبة اليت تساعد على 
حتقيق ذلك، ففي جانب الروح على املسلم ان يغذي نفسه ابلعبادة ويسعى يف حتصيل ما حيقق هلا السكينة والسعادة 

الَِّذيَن آَمُنوا والصالة وقراءة القرآن وتدبره فبذكر هللا تعاىل تطمئن القلوب، قال تعاىل: }  والطمأنينة ابإلكثار من الذكر
[ ومع القيام ابلعبادات واإلكثار من النوافل ينال االنسان 34] َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{ َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُم بذكر هللا

كل اخلري ويف احلديث القدسي قال تعاىل: وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب ايل مما افرتضت   حمبة هللا تعاىل اليت فيها
عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيّل ابلنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 

[، ويف جانب العقل كان الرسول 35عيذنه(]اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين أل
حيرص على تغذية عقول من يدعوهم ابلعلوم الدينية قبل كل شيء فيبدأ ابلعقيدة فإذا رسخت يف القلوب وتشبعت   ملسو هيلع هللا ىلص

ابإلميان انتقل اىل العلوم  االخرى  ليفتح هلم نوافذ الفكر على كل ما هو انفع  ومفيد ليقرأوا يف اتريخ املاضي واحلاضر 
خذوا من كل شيء أحسنه حىت ال يكون أحدهم منقطع عن ماضيه وال هو أسري حلاضره، بل يدعوه للتأمل يف وأي

قصص املاضي وأحداث احلاضر ليستفيد من األحداث والتجارب ليتفتح عقله على كل ما هو انفع ومفيد وال سيما 
بضوابط الشريعة وقواعدها وجيد ذلك يف   يف جانب االميان واحلق ليحذر من الكفر والباطل ،وهو يف كل ذلك منضبط 

كتاب هللا تعاىل ففي قصص القرآن اخلب والعب وبذلك يستنري العقل فكما حيتاج االنسان اىل روح مطمئنة  كذلك 
 حيتاج اىل عقل راجح يدرك به االشياء على حقائقها  لينشئ بعد ذلك جيل من الدعاة ترّب على العلم والقوة. 

البدن   جانب   رسول   ويف  فقال  والعقل  الروح  أنصف  اجلسم كما  إنصاف  على  دعوته  يف  النيب  حرص  فقد 
[، فحماية اجلسم مما يهلكه او يتعبه من اصول الدعوة االسالمية ومن الضرورات 36: )فإن جلسدك عليك حقا(]ملسو هيلع هللا ىلصهللا

: من أصبح آمنا ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللااخلمس، فمعافاة البدن من أسباب الراحة والسعادة اليت تُقوي اإلرادة وتُ ْعلي اهلمة قا
[، من أجل ذلك شرعت الطهارة وسنن 37يف سربه، معاىف يف جسده، عنده طعام يومه، فكأَّنا حيزت له الدنيا(]
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َواَل تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ اَّلّلَ َكاَن ِبُكْم الفطرة والنظافة ولسالمة البدن حرمت املسكرات وكل ما يضر ابلبدن قال تعاىل: } 
 [. 38{]ِحيًمارَ 

 املبحث الرابع: الشخصية الدعوية املتكاملة. 

يف اثناء دعوته إبعداد الشخصية املسلمة املتكاملة املتوازنة من خالل العناصر الثالث روح قوية، وعقل   ملسو هيلع هللا ىلصاعتىن الرسول
 قواي يف إرادته قوي، وجسم قوي، ومل يهمل البيئة اليت هي اليد اخلفية اليت تشكل سلوك األنسان، وبذلك َرّّب جيال

: )املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ملسو هيلع هللا ىلصعالياً يف مهته، ْحلوا على عاتقهم نشر الدعوة قال رسول هللا 
ويف كل خري احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز، وان اصابك شيء فال تقل لو اين فعلت كذا لكان كذا 

[، من هداية احلديث، املؤمن القوي حيرص على ما ينفعه وهذا يعين ضبط النفس، 39فعل(]ولكن قل قدر هللا وما شاء  
املؤمن القوي يستعني ابهلل وهذا يعين هتذيب النفس، املؤمن القوي ال يعجز وهذا يعين قوة عضلة االرادة، املؤمن القوي 

ؤمن القوي يتحلى بقوة االرادة "وهي القدرة ان اصابه شيء رضي بقضاء هللا وهذ يعين اسباغ املكاره على القلب، فامل
[، وبذلك يكون صاحب مهة عالية، هذه مبادئ واضحة 40على فعل ما ال حتبه النفس لتحقيق مصلحة او هدف"]

هللا فاعلني   ملسو هيلع هللا ىلصلقد عمل رسول  األشخاص  وكلما كان  أشخاص  تتكون من  فالدعوة  عظيم،  وإعداد جيل  تربية  على 
ذا من يطبق هذه املبادئ يزداد احتمال ان يكون داعية فاعال رفيع املستوى والداعية كانت الدعوة أنشط وأقوى، وهك

رفيع املستوى يظهر منه التواضع الشخصي واهلمة الدعوية متحداي طاقاته هبمته وعزميته يشحذ ملكة اإلبداع عنده ويلتزم 
دعوة او حتقيق هدف عظيم مبعىن أهنا بشيء أكب ويتحمل الكثري ألنُه طامح هلدف أكب من نفسه أال وهو نشر  ال

أمور ليست متعلقة به يف األساس، إن أهم املتغريات اليت يتحدد على أساسها ما اذا كانت الدعوة تبقى عظيمة يف 
نفوس الدعاة ال بد من سؤال ما حقيقة التحفيز الداخلي والشخصية والطموح لكل من هو يف الدعوة، فالتحفيزات 

تظهر يف قراراهتم وتصرفاهتم، ان مل يكن على الفور فمع مرور الوقت وحتت وطأة الظروف بغض احلقيقية الداخلية س
 النظر عما يقولون او كيف يظهرون . 

النيب  دعوة  يف  األساسي  االطار   والنصر   ملسو هيلع هللا ىلصاذا  اجلماعي  النصر  قبل  الفردي  والنصر  أوال،  الداخلية  الشخصية  بناء 
كان   ملسو هيلع هللا ىلصم ومبادئ مهمة للخروج من حالة الوهن اليت تعيشها األمة، فالرسولالداخلي قبل النصر اخلارجي، فهذه مفاهي

داعية رفيع املستوى فعلى مدار دعوته كان متواضعا يف أتثريه وأثره متزودا إبرادة وعزمية فوالذية ملساعدة الناس على فهم 
 الدعوة ونشرها، وكان يطبق ما يعلمُه ويدعو اليه. 

 اخلامتة والنتائج 

ُم مَّيُِّتونَ قال له ربه تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصليس هناك احد خملد يف هذه الدنيا حىت رسول هللا  [ لقد انتهت 41{]}ِإنََّك َميِّت  َوِإهنَّ
 حياته لكن دعوته مل تنته بل هي مستمرة انبضة ابحلياة، فمن يتشرف حبملها كي تعود سريهتا األوىل يف هذا الزمان؟  
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 ليها الباحث يف هذا املقال: ومن أهم النتائج اليت توصل ا

 مجلة من املفاهيم واملبادئ جعلته بفضل هللا تعاىل موفقا متميزا يف دعوته.  ملسو هيلع هللا ىلص اتبع الرسول  -1

بناء الشخصية أوال، النصر الفردي قبل النصر اجلماعي، والنصر الداخلي قبل   ملسو هيلع هللا ىلص   من املفاهيم اليت اعتمدها الرسول-2
 النصر اخلارجي. 

 ادئ الصحيحة تقوي اإلرادة وتُ ْعلي من مهم النفوس. إن املفاهيم واملب  - 3

 إن تطبيق املفاهيم واملبادئ الدعوية جيعلها انبضة ابلنشاط واحليوية والتقدم املستمر.   - 4

 أثناء دعوته يف املقام األول على بناء اإلنسان وليس على حتقيق النجاح.  ملسو هيلع هللا ىلصركز الرسول   - 5

  خذ هبا َسَتعوُد إىل سالف عهدها كما كانت يف بداية صدر اإلسالم . هذه املفاهيم واملبادئ الدعوية إن أُ -6
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Abstract 

Those who believed in the necessity of renewing the grammar, and made serious attempts to 

develop it and refine it, for a fact that we should be inspired by their experiences, will enable us to 

build domesticated curricula that the teacher justifies to the student. It is not a waste of this great 

legacy of ancient Arab scholars. It is not a matter of their role in establishing grammar for 

language, but it is in response to the changes of an age that has challenges that we have no choice 

but to face, and reconcile with it unless it touches the origins and principles of the language. For 

this reason, this research was important and hence its importance. Despite the commendable efforts 

made by educational institutions concerned with developing appropriate curricula for grammar 

education for non-Arabic speakers, the need for more educational books and their development 

from time to time is still urgent. Repeated in almost all books prove day after day not useful in 

achieving students and improving their language performance; each educational author must be 

placed on the rub of review and development from time to time in order to suit the learners in time, 

place, ability, and circumstances. There is a gap in the syllabus of teaching Arabic to this group of 

Arabic learners, and with the correct diagnosis of the disease it is easy to prescribe the medicine. 

This research aims to find a simplified introductory curriculum for the teaching of Arabic that 

removes the brutality of the souls of students at the beginning of their studies of this unique science, 

and paves the way for further and deepening of the grammatical lesson. The time has come for 

those in charge of teaching and spreading the Arabic language to play their role in developing, 

renewing and facilitating it in a way that desires it and does not scratch its origins. One of the 

results of the research is that students are occupied in the form without the meaning, and in order 

without understanding the relationships between the words of the sentence, and focusing - only - 

on memorizing the terms distances them from the true purpose of the language, and distracts them 

through the correct expression. What we need now is to shorten and humiliate it ,and present it to 

our children studying in the most beautiful suit. 

Keywords: Facilitating - developing - parsing - grammatical lesson - a suggested method. 

 

 

 ملخص البحث 
إن الذين آمنوا بضرورة جتديد النحو، وعملوا حماوالت جادة لتطويره وجتويده حلقيق علينا أن نستلهم من جتارهبم ما 
ميكننا من بناء مناهج مستأنسة ُيسيغها املعلم للطالب. ليس إهدارا هلذا املوروث العظيم لقدامى علماء العربية. وال 

تجابة لتغريات عصر له حتدايت ليس أمامنا إال مواجهتها، والتصاحل معها غة؛ لكنه اسغمطا لدورهم يف أتسيس قواعد لل 
فعلى الرغم من اجلهود املشكورة ما مل تُـمس أصول اللغة وثوابتها. من أجل ذلك كان هذا البحث، ومن هنا تربز أمهيته؛  

لعربية إال أن احلاجة إىل املزيد من طقني بغري االيت بذلتها مؤسسات تعليمية معنية بوضع مناهج مناسبة لتعليم النحو للنا
الكتب التعليمية وإىل تطويرها من حني آلخر ال تزال ملحة، فنمطية تعليم اإلعراب املكررة يف مجيع الكتب تقريبا تثبت 
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يوما بعد يوم عدم جدواها يف حتصيل الطالب وحتسني أدائهم اللغوي؛ فالبد لكل مؤلف تعليمي من أن يوضع على 
ة والتطوير من وقت آلخر حىت يتناسب مع املتعلمني زماان ومكاان، وقدرة، وظروفا. فهناك فجوة يف مناهج ساط املراجعب

تعليم اإلعراب هلذه الفئة من متعلمي العربية، وابلتشخيص الصحيح للداء يسهل وصف الدواء. ويهدف هذا البحث 
س الطالب عند بداية دراستهم هلذا العلم الفريد، وحشة من نفو إىل إجياد منهج متهيدي ميسر لتعليم اإلعراب يزيل ال
لقد آن األوان ألن يضطلع القائمون على تعليم ونشر اللغة العربية وميهد الطريق لالستزادة والتعمق من الدرس النحوي.  

غال البحث أن إشبدورهم يف تطويرها وجتديدها وتيسريها على النحو الذي يرّغب فيها وال خيدش أصوهلا. فمن نتائج  
وابلرتكيز   اجلملة،  بني كلمات  العالقات  فهم  دون  وابلرتتيب  املعىن،  دون  ابلشكل  حفظ   -فقط -الطالب  على 

 املصطلحات يبعدهم عن املقصد احلقيقي للغة، ويصرفهم عن طريق اإلعراب الصحيحة. فما أحوجنا اآلن إىل اختصاره 
 لة. وتذليله، وتقدميه ألبنائنا الدارسني يف أمجل حُ 

 منهج مقرتح.  -الدرس النحوي  -اإلعراب  -تطوير  - تيسري  ات املفتاحية: الكلم 
 مقدمة: 

النحوي؛ من  الدرس  يلقاها يف  اليت  الذهنية  األعباء  املزيد من  العربية ال حيتاج إىل  الناطق بغري  الطالب  إن 
م اإليغال يف دقائق اج إىل "عد تصورات لإلعراب وغوص يف أعماقه، ومناقشة تعليالت الثقل والتعذر وغريها، بل حيت

دة له، والشَّواّذ عن القاعدة، وِحْفظ الشَّواهد فيه، واخِتالف اآلراء واملذاهب النَّحويَّة، وضرورة  املوضوع والوجوه املتعدِّ
ب يتَّصل  تُفيده يف مواقع احلياة؛ كدقائق اإلعراب وما  اليت ال  النَّحويَّة  بناء الُبعد عن االسِتْطراد يف املوضوعات  ه من 

وإْعراب تْقديري، وحمّلي، وحيسن ابملدرِّس العناية ببيان معاين األدوات اللغويَّة، وطريقة اسِتْعماهلا يف الكالم، وبيان أثرها 
. وكان من نصائح خرباء تعليم العربية للناطقني بغريها عدم التوغل فيما ميكن أن يربك الطالب (1) اإلعرايب دون تفصيل"

القواعد. "فاالعتمـاد على التحليل الصريف وحتليل أمناط حنوية، وتقدمي قواعـد النحـو والصـرف بشكل هم  يف بداايت تعلم
مباشر مع تسميتـها مبصطلحاتـها، واعتماد احلفظ واالسرتجـاع، والتطبيق عن طريق الرتمجـة، وتكثيف تدريبات القواعـد 

حيث ال يستلزم أمر تعلمه أن نصدمه يف أول   (2) تعلمها"  علىطريقة للتدريس أّدت إىل نفـور من اللغة، وعدم إقبال  
الطريق ابحلديث عن قواعد النحو أو تقدمي اصطالحاته، مما جيعله يعزف عن اللغة وتعلمها بل رمبا يتخذ موقفا عكسيا 

ه. ومن هنا وجب لمال يزيده إال إعراضا ونفورا.  "هذا طبعا مع إدراك الفارق بني الطفل والكبري الذي يفكر ويزن ما يتع
الرتكيز يف بداية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على أن نقدم إليهم من األمناط اللغوية، والنماذج األسلوبية ما جيعلهم 

إن حتديد اهلدف يدعوان إىل حتديد احملتوى، وإىل اختيار الوقت املناسب   (3) أيلفون اللغة ويثبت تراكيبها يف أذهاهنم."
ما هو مفيد وانفع. يقول حممود الناقة يف معرض حديثه عن منهج النحو املقدم للطالب الناطقني بغري العربية:   لتقدمي 

قبل أن نَقوم بتْقدمي أيِّ ُجْزء من القواِعد، علينا أن نسأل أنفسنا: هل ما نقدِّمه مفيٌد وانفع للدَّارسني؟ هل هو َضروري 
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ذا هو الوْقت املناسب لتقدميه؟ ملاذا ندرس النَّحو هبذا احملتوى، وبتلك الطَّريقة ه لتْحقيق أهدافهم من تعلُّم اللغة؟ هل  
 ( 4) فقط دون غريها؟

هذا ما ينبغي أن يكون املعيار عند تدريسنا مادة النحو" فهدف تدريس النَّحو ليس حَتفيظ الطالب جمموعًة 
ا مساعدت اكيب املنفردة، وإمنَّ ه على فْهم التَّعبري اجليِّد وتذوُّقه وتدرُّبه على أن ينتجه صحيًحا من القواعد اجملرَّدة، أو الرتَّ

  (5) بعد ذلك، وما فائدة النَّحو إذا مل ُيساعد الطَّالب على قراءة نّص فيفهمه، أو التَّعبري عن شيء فيجيد التَّعبري عنه؟!
ن أنه يبدأ بداية صحيحة، مث يتخذ و ر إن دراسة اإلعراب على وضعه احلايل يثري كثريًا من تساؤالت املختصني، حيث ي

بعد ذلك مسارًا يرهق الدارس واملدرس فــ" مما يلفت النظر يف منهج الدراسة النحوية أنه يبدأ بتعريف الكالم تعريًفا حيدد 
مفهومه، وجيمع خصائصه وصفاته، ومينع من دخول غريه يف ذلك التعريف. ويكاد النحاة مجيًعا يتفقون على أن الكالم 

اللفظ املركب املفيد فائدة حيسن السكوت عليها. فهم إذن يبدأون منهج الدرس النحوي على هذا النهج القومي،   هو
فال يوفون هذه املسألة حّقها من البحث، وال يستكملون صورهتا يف ذهن الدارس، فيأخذون يف تقسيم ما يتألف منه 

ة املشهورة على حدة درًسا مفصاًل، مهه يف الغالب اللفظ ثالكالم من ألفاظ، ويدرسون كّل قسم من تلك األقسام الثال
مفرًدا، وقّلما تتجه عنايتهم إىل البحث يف عالقات األلفاظ بعضها ببعض عندما يتألف منها الكالم. بل قّلما جندهم 

لفة عّما .  ومعىن ذلك أن مسار درس النحو أيخذ طريًقا خمت(6) يبحثون يف اجلملة إال من حيث موقعها من اإلعراب"
وذلك من خالل تفادي هذا املأخذ؛    - فيما هو آت    -عليه، وحياول البحث ينبغي له أن يسري عليه، وهذا مما يؤخذ  

 حتديد الصعوابت، والسعي إىل حلها من خالل منهج مقرتح.
 املبحث األول: صعوابت يف تعلم اإلعراب 

اإلعراب لذات أتثري خطري على مستقبل تعلمه  ليت يتلقاها الناشئ وهو يف خطواته األوىل لدراسة إن الصدمة ا
ا تضع حاجزا نفسيا بينه وبني تعلمها منذ البداية، ويزداد البون سعة واألمر سوءا كلما أختم ابملزيد من الرتاكيب ألهن

 واملصطلحات اليت جتعله أكثر بعدا وأشد إعراضا. 
 راسة اإلعراب وهي كما يلي: عند د   - كما يراها البحث-وقوف على أبرز الصعوابت ولذلك وجب ال 

 كثرة التفريعات وكثرة املصطلحات. .1
 إدخال املنطق. .2
 سيطرة فكرة العامل.  .3
 اإلفراط يف احلذف والتقدير واإلضمار.  .4
 االهتمام ابلشكل دون املعىن، وبرتتيب الكلمات ال بعالقة بعضها ببعض.  .5

الصعوابت مناقشة  لإلسهاب يف  احللول ال  ُوضع إلجياد  قد  البحث  إىل هذه وألن  السريعة  اإلشارة  يؤثر  فإنه  ؛ 
 ال.الصعوابت دون التعمق واإليغ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 

151 
 

 
 كثرة التفريعات وكثرة املصطلحات  .1

بغي لنا أن نتلمسه يف بداية أي حماولة لتيسري اإلعراب، هو احلد من التفريعات يرى البحث أن طرف اخليط الذي ين
هل هلا الدارس وتكون سببا يف تشتيت فهم القاعدة. إننا الكثرية، واليت بدورها تؤدي إىل كم هائل من املصطلحات يذ

يكون ذلك من أجل استقصاء   إذا نظران إىل كتب األقدمني وجدانهم قد استفاضوا يف التفريعات واملصطلحات، رمبا
 مجيع احلاالت والبسط والتبيني. مث تال ذلك مجع املتشابه يف ابب واحد واحلد من وفرة املصطلحات، حىت وصلت إىل 

 ما حنن عليه اآلن. 
يف كتابه الشهري) اجلمل( يف منصوابت   -وهو من أوائل من قعدوا للنحو ووضعوه يف كتب  -يقول اخلليل بن أمحد  

) فالنصب أحد ومخسون وجها نصب من مفعول به ونصب من مصدر ونصب من قطع ونصب من حال األمساء.  
 ونصب من ظرف ونصب بــ إن وأخواهتا..............( 

 -وهو من الكتب احلديثة  –النحو الوظيفي امليسر لغري الناطقني ابلعربية    –ا أوصلها د. كمال عبد العزيز يف كتابه  نمبي
. إن هذا الطالب يتحسس خطواته األوىل يف تعلم اللغة العظيمة ) الفصحى ( وعلى اجلميع أن   -إىل مخسة عشر امسا 

 يراعي إدراكه للغة ومعلومية أبعادها لديه. 
 دخال املنطق وسيطرة فكرة العامل . إ3،   .2

يالع بنظرية  أن أكرب آفة يف قواعد النحو هي إدخال املنطق فيه، واإل  –خباصة احملدثون    –اعترب مجاعة  من النحاة  
 العامل. ولنضرب مثاال على ذلك:

 يقول املربد وهو من املنتمني إىل املدرسة البصرية :   
اخلرب وضمريه الذي يف قام فاعل، فإن زعم "، رفع ابالبتداء و " قام " يف موضع  فإذا قلت: "عبد هللا قام"، "عبد هللا

وال يرفع الفعل فاعلني إال على جهة نها أن "قام" فعل،  زاعم أنه إمنا يرفع "عبد هللا" بفعله فقد أحال من جهات م
هذا الضمري أبن جتعل يف موضعه حنو: "قام عبد هللا وزيد" فكيف يرفع عبد هللا وضمريه، وأنت إذا أظهرت    االشرتاك 

وعلى عكس ذلك املدرسة الكوفية،   خوه"، فإمنا ضمريه يف موضع أخيه .غريه ابن لك، وذلك قولك: "عبد هللا قام أ
حيث ترى أن ) عبد هللا ( فاعال مقدما على فعله، فاجلملة تبقى فعلية وإن تقدم عليها الفاعل، وهم حياولون بذلك 

 طق يف النحو والتوسع فيما ال طائل من ورائه. التخفف من إدخال املن
 اإلفراط يف احلذف والتقدير واإلضمار  .4

التقدير أبواب أصيلة يف قواعد العربية وهلا شواهدها الدالة على وعي النحاة وحسن أبواب احلذف واإلضمار و 
مما جعلهم يلجؤون إليها يف آراء   ، ولكننا جند أحياان أنه هذه األبواب قد فتحت على مصراعيها أمامهم؛ذائقتهم اللغوية
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قائمة بسلسلة من االستنباطات    - دير واإلضمارمع وفرة احلذف والتق  –أحياان يقعدون  كثرية انتصارا ملا يرونه. فجعلهم  
 ومن أشهر هذه املسائل، حذف كان الناسخة وحدها. على االفرتاض احملض، 

 
 عالقة بعضها ببعض االهتمام ابلشكل دون املعىن، وبرتتيب الكلمات ال ب  .5

إن تلقني الطالب تقسيم اجلمل إىل امسية وفعلية يصرف نظره عن فكرة اإلسناد اليت هي لب اإلعراب، ويضيق 
نظرية اإلعراب فرع املعىن اليت يقوم عليها هذا العلم، وابلتايل ال يؤسس مللكة اإلعراب اليت ال تكتسب إال بفهم املعىن 

 تفتقر إليها أغلب املناهج الدراسية إن مل تكن كلها.    -لألسف    -  ى هذه النقطة اليتوالتعمق فيه، وقد ركز البحث عل
 املبحث الثاين: املنهج املقرتح لتطوير تعليم اإلعراب 

املنهج املقرتح هو عبارة عن متهيد وأتسيس لفهم اإلعراب قبل أن يفجأ الطالب كمٌّ كبري من املصطلحات واألفكار اليت 
ملعهودة ، فتصبح عثرة كربى تزل هبا قدمه قبل متهيد يوطن هلا، وتدريج يقرهبا إىل تيعاهبا بصورهتا اال قدرة له على اس

 النفس والعقل. 
 وقد مت تقسيم هذا املنهج إىل )دراسة املركبات، وثالثة مستوايت متدرجة(. 

ل اجلملة، ووظيفة ك  واهلدف من دراسة املستوى األول، هو أن يتعرف الطالب على عالقة الكلمات ببعضها داخل 
 كلمة على سبيل اإلمجال. 

واهلدف من دراسة املستوى الثاين، هو تعريف الطالب حبالة كّل كلمة يف اجلملة ) الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم (، وما 
 تستحّقه من عالمة إعرابية دون اإلشارة إىل االسم االصطالحي هلذه الكلمة. 

ده ، ومفصاًل ملا مت إمجاله؛ وذلك من خالل إعطاء كل كلمة تسميتها طِلًقا ما مت تقييوجييء يف النهاية املستوى الثالث م
 الدقيقة، ومصطلحها املتعارف عليه يف كتب النحو، وإعراهبا املفصل داخل اجلملة. 

أبساليب وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مّت التعرض إلعراب الكلمات داخل  اجلملة على وجه العموم، أّما الكلمات املقيدة  
ب النداء، واملدح والذم، وغريها، فريى البحث أن ُتدرس على حدة يف املستويني الثاين والثالث حسب ما مثل: أسلو 

 يراه املتخصصون يف وضع املناهج الدراسية.
الباحث  الثالث سيكون مزدمحا ابلدروس خالفا ملا قبله، ولكن  يرى أن التأسيس   وقد يُظن ألول وهلة أن املستوى 

 األولني سيكون له أثر كبري يف استيعاب الطالب لكل ما يدرسه من مصطلحات، حيث مت  تعبيد تمهيد يف املستوينيوال
، فإذا توقفنا ملًيا يف املستويني (7) الطريق لدراستها تعبيدا حمكما، فالقاعدة الشهرية تنص على أن اإلعراب فرع املعىن

لب أن ينطق لسانه ابملصطلح قبل دراسته. وبذلك النهج تتدرج املعرفة من األولني لفهم املعىن فهًما جيًدا، أوشك الطا
 ىل اخلاّص، ومن اجململ إىل املفصل، فيستقيم بناء اهلرم املعريف من قاعدة الفهم العام للمعىن إىل قّمة الّدقة يف العاّم إ 
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لعربية االصطدام املبكر مبجموعة اختيار املصطلح املناسب. ونكون بذلك قد جنبنا الطالب الصغار الناطقني بغري ا
 كبرية من املصطلحات الدقيقة. 

يبدؤون يف دراسة اجلملة، وقد تراوحت أعمارهم ما بني عشر سنوات     - على الغالب    -فالطالب الصغار املستهدفون  
 فهم يف الصف الرابع أو اخلامس االبتدائي على األكثر. إىل إحدى عشرة سنة،  

 – ال أبس هبا    -رسوا دروًسا ابللغة العربية أكسبتهم حصيلة لغوية  نوا القراءة والكتابة، ودومن املفرتض أهنم قد أتق  
ل دراستهم لألمساء متكنهم من فهم اجلملة املفيدة السهلة مع إملامهم ابملذكر واملؤنث، واملفرد، واملثىن، واجلمع من خال

 املوصولة، وأمساء اإلشارة، و الضمائر املنفصلة. 
يق بني الفعل املاضي، واملضارع، واألمر؛ أي أصبح جاهزًا لتلقي الدرس األهم يف القواعد؛ وهو كذلك التفر ويستطيعون  

 درس اإلعراب. 
، مث يتجه بعد ذلك إىل شرح أنواع يف الكتب الدراسية ابحلديث عن أقسام الكلمة   –غالًبا    - ودرس اإلعراب يبدأ  

 اجلمل:
 ، النواسخ ...إخل.   االمسية: املبتدأ واخلرب، أنواع اخلرب .1
 الفعلية: الفعل والفاعل، املفعول به ، انئب الفاعل ...إخل.  .2

حرف ( مث الفاعل املرفوع ابلضمة،   –فعل    –)العربية بني يديك (  يبدأ أبقسام الكلمة ) اسم    يف حني أننا جند  كتاب
يف   - . وأتيت بعد ذلك دروس    (8) بتدأ واخلربمث اجلملة االمسية واجلملة الفعلية، مث املفعول به املنصوب ابلفتحة، مث امل

ف .. إخل. وهو بذلك مل يقدم جديدا، بل رمبا أخر ما تتحدث عن املضاف إليه والتوابع: الصفة والعط - مراحل عليا  
 يستحق التقدمي. 

مكونة من ويرى البحث أّن هناك فجوة حمرية للطالب يف هذا الرتتيب، فعندما ُيشرح للطالب أن مجلة )العلم نور(   
أ اجلملة به، وأن اخلرب بد مبتدأ وخرب، يشعر بسهولة وارتياح للقاعدة اليت تنّص على أن املبتدأ هو االسم األول الذي ن

أييت بعده متمًما له، لكنه يتحري عندما ُيسأل: أين املبتدأ واخلرب يف قولنا: العلم النافع نور؟ ألن اخلرب يف هذه اجلملة مل 
 ة. يكن الكلمة الثاني

بتدأ واخلرب يف قولنا: وله أن يسأل بعد ذلك عن كلمة النافع ما وظيفتها؟ وما فائدهتا؟ وما إعراهبا؟ وإذا قلنا له أين امل
 كتاب القراءة كتاب مفيد. فإنه يتحري أميا حتري؛ ألن املبتدأ كتاب واخلرب أيضا كتاب. 

م يف بداية تعلمهم اجلملة، يرى البحث أنه البّد من ولكي جننب الطالب مثل هذه األسئلة احملرية اليت تشتت فهمه  
 ًبا غري موّسع. على املركبات يف اللغة العربية مرورًا مناساملرور  

فاستعمال الصفة والعطف واملضاف إليه أمر شائع يف اللغة، وال ميكن جتنبه حىت يف بداية تعليم الصغار. فهو لزام هلم 
 لتزام بتدريسه بداية من املراحل التعليمية املبكرة. يف مجيع مراحلهم التعليمية. فوجب اال
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ركبات املختلفة يف بداية درس النحو أمر مّهم ومفيد جدًّا غفلت عنه إن الرتكيز على تعليم الناشئة وتدريبهم على امل  
ابحلديث عن الكتب الدراسية، ولكن تنّبه لذلك الشيخ مصطفى الغالييين، فنراه يصّدر كتابه )جامع الدروس العربية( 

 املركبات:
 أوال: )املركبات وأنواعها وإعراهبا (

 أكثَر لفائدة. املركُب: قوٌل مؤلٌف من كلمتني أو 
  .(9) واملركُب ستُة أنواٍع: إسناديٌّ وإضايفٌّ وبياين وعطفيٌّ ومزجيٌّ وعَدديٌّ 

 
 ( 10) املركب الوصفي والعطفي واإلضايف يف املنهج املقرتح .1

املركبات ركبات ابلتفصيل، ولكن ما يُقرتح هو تدريبه كثريا على هذه  الطالب املبتدئ هذه امل  ليس من الضروري أن يدرس
 حبيث يستطيع أن يستشعر املعىن املصاحب للمركب. 
 فيقال له مثال: ما الفرق بني هاتني اجلملتني يف املعىن؟ 

 الطالب اجملتهد متفوق، الطالب متفوق 
 الصفة. من معىن، ومدى الرتابط بني املوصوف و مث يتم الرتكيز على ما أضافته الصفة  

ارها جزًءا من املنهج، بل يكتفى أن يفهم وحيفظ أن مثل هذا الرتابط على أن نتجنب ذكر هذه املصطلحات ابعتب
 يسّمى مركًبا وصفيًّا؛ ألن الكلمة الثانية تصف الكلمة األوىل.

 ها تداوال؛ الواو والفاء ومث. وكذا يف املركب العطفي، فيدرس الطالب من حروف العطف أكثر 
 عطفي، يفيد املشاركة.   فيقال يف مثل جاء حممد وعلي: إن ) حممد وعلي ( مركب

أما املركب اإلضايف فيحتاج إىل شرح أوسع مع تدريبات كثرية، وتكون البداية تدريبات سهلة حمفزة مثل أن نشري إىل 
كما ذكر   –ب القراءة، وهذا كتاب األستاذ. ويكتفى أيضا  كتاب فنسأله ما الفرق بني قولنا: هذا كتاب، وهذا كتا

 ن هذا يسمى مركًبا إضافيًّا.أبن يعرف الطالب أ  -من قبل 
 قاعدة اثبتة: اسم + ضمري متصل = مركب إضايف 

 كتاب ) ي ، َك ، هم، ... ( كتايب، كتابك، كتاهبم. 
 اجلار واجملرور   

 طلق عليها حروف اإلضافة.اجلار واجملرور كاملضاف واملضاف إليه؛ ولذلك يُ 
 يف (    -على    -عن    -إىل  -يتعرف الطالب يف هذا الدرس على أشهر حروف اجلر ) من 
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جمرورًا (. فيذكر يف مثل ) من البيت ( )إىل املدرسة( حرف جر واسم    وعلى أن االسم الذي أييت بعدها يسمى ) امسا 
ل له يف مثل: إليكم، منا، فيهم، إهنا حرف جر مع اجملرور ) جمرور. وبدراسته السابقة للضمائر املتصلة نستطيع أن نقو 

 جار وجمرور ( اختصارًا. 
 اثنيا: ) املستوايت ( 

 املنهج املقرتح للمستوى األول 
 دروس: يقرتح البحث أن ُتدرَّس هذه الدروس يف املستوى األول وهبذا الرتتيب: قائمة ابل 

 اجلملة أركان   2 املركب اإلسنادي ) اجلملة املفيدة (  1
 موضع احملدث عنه  4 تعريف احملدث عنه 3
 تعريف اخلرب  6 صور احملدث عنه  5
 موضع اخلرب  8 أنواع اخلرب  7
   الفضلة  9
 التفصيل ميكن تدريس هذه الدروس ابلطريقة اآلتية:وبشيء من  

 املركب اإلسنادي ) اجلملة املفيدة ( .1
 الطالب يتعلم يف املدرسة        )            (  -
 يتعلم الطالب يف املدرسة        )            (  -
 يتعلم يف الطالب املدرسة        )            (  -
 )            (         يتعلم املدرسة يف  الطالب  -
 الطالب املدرسة يتعلم يف        )            (       -

 أي اجلمل السابقة هلا معىن مفيد؟ ضع عالمة صح 
 احلديث عن طالب يتعلم يف املدرسة.   ة هلما معىن مفيد، وهو اجلملة األوىل والثاني

 رغم من وجود نفس كلمات اجلملتني السابقتني. أما اجلمل الثالثة والرابعة واخلامسة، فال تعطي معىن مفيًدا ابل
 القاعدة: اجلملة املفيدة هي كلمتان أو أكثر تعطي من يسمعها أو يقرأها معىن مفيدا. 

 أركان اجلملة  .2
أحد الزمالء: بيتنا، مث سكت، فإننا نقول له أكمل حديثك؛ ألن كالمه انقص مل يوضح ملاذا ذكر بيتهم ل لنا  إذا قا

 ذلك؟ فإذا أكمل حديثه قائاًل:وما هدفه من  
 بيتنا كبري  أو  بيتنا جبوار املدرسة أو  بيتنا وسط العاصمة أو بيتنا غرفُه كثرية 

 يريد أن خيربان به. فاملعىن عندئذ يكون قد مت، وفهمنا ما  
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 : القاعدة: تتكون اجلملة املفيدة من ركنني أساسني
 : ركنني أساسني

 موضع احملدث عنه  .3
 احملدث عنه هو االسم الرئيس الذي تدور حوله اجلملة ) تعريف سابق (    

 وقد أييت يف أول اجلملة أو وسطها أو آخرها مثل: 
 احلمد هلل. 
 هلل احلمد. 

 هلل احلمد والشكر. 
 عنه يف اجلمل السابقة هو: احلمد  دثاحمل

 ورد يف األمثلة السابقة. وقد جاء يف أول اجلملة ويف آخرها ويف وسطها كما 
 صور احملدث عنه  .4

 أييت احملدث عنه يف صور خمتلفة، منها: 
 يف كّل مكان.  اإلسالمديين. انتشر    اإلسالماسم صريح مثل:   -
 كتايب.   هذااسم إشارة مثل.   -
 يذكر احملدث عنه يف اجلملة صراحة مثل:    قد،  بفعلعند اإلخبار   -

 حنن حنب الرايضة. حممد جنح يف االختبار. ذهب أيب للحج. 
 وقد ال يذكر احملدث عنه، ولكن يذكر ما يدّل عليه، وذلك بزايدة حرف أو أكثر على الفعل. مثل:  -

 رايضة. دلت على أن احملدث عنه هو ) أان ( ( مبعىن؛ أان أحب ال  أحب الرايضة. ) اهلمزة 
 حنب العمل ) النون دلت على أن احملدث عنه هو ) حنن ( ( مبعىن؛ حنن حنب العمل. 

 ركبنا السيارة ) ان دلت على أن احملدث عنه هو ) حنن ( ( مبعىن؛ حنن ركبنا السيارة. 
 تعريف اخلب  .5

 يًدا مع احملدث عنه.هو كلمة أو أكثر تتّمم معىن مف
 اجلملة  مع احملدث عنه فهي نه، وطيبة هي الكلمة اليت متمت معىنمثال: جديت طيبة. جديت هي احملدث ع

 )اخلرب(.
 أنواع اخلب  .6

 أين اخلرب يف اجلمل اآلتية؟ 
 سياريت جديدة. 
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 سياريت تتحرك بسرعة.
 سياريت يف املوقف. 
 سياريت أمام البيت. 

 فيدة، وخنرب فيها عن حمدث عنه واحد أبخبار متعددة. كل اجلمل السابقة مجل م
يف اجلملة األوىل ابسم، ويف الثانية بفعل، ويف الثالثة حبرف جر واسم جمرور، ويف الرابعة بكلمة تدّل على ان  فأخرب 

 مكان ) اسم مكان (. 
 ما يتم به املعىن مع احملدث عنه يسمى خربًا ، وهو متنوع أييت يف صور خمتلفة.   
 مالحظة 

 ليس   –صار    - أمسى     –أصبح   –األفعال: كان  
اهتا ( أفعال انسخة، ال تكون خربًا كباقي األفعال، ولكن يبقى احملدث عنه واخلرب ) كان وأخو   هذه األفعال

 ركين اجلملة بعد دخوهلا كما كاان قبل الدخول. ولكن يتغري معىن اجلملة واإلعراب. 
 موضع اخلب  .7

ث عنه واخلرب األماكن يكون اتلًيا للمحدث عنه، ولكنه قد أييت قبله.) يتبادل احملد  املوضع األصلي للخرب أن 
 يف اجلمل ( 

 الكتاب يف احلقيبة ____________________   يف احلقيبة الكتاب. 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  جنح الطالب اجملتهد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطالب اجملتهد جنح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضلة .8
 جاء الولد ماشًيا. مننا نوًما عميًقا. 

 شرب الطفل احلليَب. قرأت القرآن لياًل.   
لياًل( وتسمى هذه   - القرآن   –احلليب    –جند فيما سبق أن الكلمات اليت زادت عن احملدث عنه واخلرب هي: ) ماشًيا  

 . وهي تضيف معىن زائًدا عما يؤديه معىن الركنني فقطالكلمات ابلفضلة،  
 املنهج املقرتح للمستوى الثاين

 اجلدول اآليت: ويقرتح أن تكون دروس املستوى الثاين كما يف  
 ضبط آخر احملدث عنه املفرد  2 املبين واملعرب من األمساء 1
 إن وأخواهتا  4 إعراب احملدث عنه واخلرب املفردين 3
 أنواع اخلرب  6 اكان وأخواهت 5
 إعراب الفضلة  8 الفضلة املفردة والفضلة املركبة  7
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 وتشرح الدروس مرتبة وبصورة مبسطة كاآليت: 
 

 واملعرب من األمساءاملبين   .1
 الكلمة العربية                                        

                                        
 

 كتاب                                                                         هذا                      
 ابب                                هَو                                                                 
 رجل                                الذي                                                              

                     
 كل آخرها. ) مبنية (الذي ( ال يتغري ش  –هو    –الكلمات ) هذا  

 رجل ( يتغري شكل آخرها بتغري موقعها من الكالم. ) معربة (   – ابب    –الكلمات ) كتاب  
 مثال: هذا الكتاُب مفيد. 

 اشرتيت هذا الكتاَب. 
 استفدت من هذا الكتاِب. 

 .كلمة معربةة فهي  الكتاِب ( تغريت عالمة احلرف األخري يف الكلم  –الكتاَب    –) الكتاُب  
 كلمة مبنيةذا ( فلم يتغري شكل آخرها فهي  مة ) هأما كل

 ضبط آخر احملدث عنه املفرد  .2
 احلديقُة مليئة ابألزهار                   امتألت احلديقُة ابألزهار 

 كانت احلديقُة ممتلئة ابألزهار           تكاد احلديقُة متتلئ ابألزهار 
 امتألت ابألزهار   ابألزهار                 احلديقةُ ُملئت احلديقُة  

 اكتب االسم احملدث عنه يف اجلمل السابقة مع العالمة املوضوعة على حرفه األخري. 
1 -                      2-                                     3 - 
4 -                      5   -                                    6-  

 نالحظ أن العالمة املوضوعة على آخره هي )  ......   ( 
 العالمة اليت نضعها على آخر احملدث عنه املفرد هي الضمة. القاعدة:  

 إعراب احملدث عنه واخلب املفردين  .3

 معربة مبنية 
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 اجملتهُد متفوقٌ 
 الصادق حمبوب 

 العقل زينة
 اجلمل السابقة مكونة من حمدث عنه وخرب. 

 دث عنه واخلرب مفردان فيستحقان عالمة الضمة على آخرمها. يف اجلمل الثالث السابقة؛ احمل
 كما يف )الدرس السابق ( 

 
 ) األصل يف احملدث عنه واخلب أن يكوان مرفوعني ( 

 فنقول يف إعراهبما:   
 حمدث عنه مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة (.   

 خرب مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة(. 
 النواسخ
 إّن وأخواهتا .1

 احملدث عنه؟  مىت يتغري إعراب  
 يتغري إعراب احملدث عنه إذا سبقته احلروف الناسخة ) املغرية لإلعراب( وهي: 

 وتسمى إن وأخواهتا، ويصبح احملدث عنه منصواب. لعل (   - ليت    – لكنَّ    –كأنَّ    –أنَّ    –) إنَّ  
 متفوٌق.   اجملتهدَ إن  

 صغرية. قرية  العاملَ  كأن  
 قوي.املؤمَن  ليت  

 ؤمن: حمدث عنه منصوب وعالمة نصبه الفتحة. اجملتهَد ، العامل، امل 
 كان وأخواهتا .2

 مىت يتغري إعراب اخلرب املفرد؟
 يتغري إعراب اخلرب املفرد إذا سبقته كان، أو إحدى أخواهتا. 

 باب مفتوًحا مثال: الباب مفتوح                  /////                        كان ال
 كونة من احملدث عنه ) الباب( واخلرب )مفتوح ( كلتا اجلملتني السابقتني مفيدة، وم

 ) مفتوًحا(  ------ ابلرغم من تغري املعىن، وتغري لفظ اخلرب )مفتوح(  
 يسمى هذا الفعل ) كان ( ابلفعل الناسخ، وهناك أفعال أخرى مشاهبة له يف العمل، وهي: 
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 أصبح      أمسى      صار      ليس                            
فعال ) كان وأخواهتا ( أفعال انسخة، ال تكون خربا كباقي األفعال، ولكن يبقى احملدث عنه، واخلرب هذه األ  

 ركين اجلملة بعد دخوهلا كما كاان قبل الدخول. 
 
 
 

 سخ، وأشهر األفعال الناسخة هي: القاعدة: يتغري إعراب اخلب إذا دخل على اجلملة فعل ان 
 كان وأخواهتا.  ليس . وتسمى  –صار   – أمسى    –أصبح    –كان  

 أنواع اخلب  .3
 ظرف زمان، أو مكان(  –حرف جر، واسم جمرور   –مجلة    –أييت اخلرب يف صور خمتلفة ) مفرًدا  

 الشمس )مشرقة (. خرب مفرد 
 الوردة ) رائحتها مجيلة (. خرب مركب ) مجلة ( 

 الصدق ) ينفع صاحبه (. ينفع: فعل مضارع مرفوع هو اخلرب
 ) جار وجمرور ( الكتاب ) فوق املكتب (. ) ظرف ( حممد ) يف املسجد(. خرب  

 مالحظات: 
عندما أييت اخلرب فعاًل، نعربه إعراب األفعال. ففي قولنا: الشمس أشرقت. نقول : الشمس حمدث عنه مرفوع 

 و الفعل املاضي أشرقت. وعالمة رفع الضمة، واخلرب ه
) مجلة ( يعرب ع  لى أنه مجلة جديدة. عندما يكون اخلرب مركًبا تركيًبا إسنادايًّ

 يف مجلة مثل: حممد جاء صاحبه، ننظر إليها هكذا: حممد ) جاء صاحبه (. جاء هي خرب  
عنه )حممد( مجلة ) جاء صاحبه (. وهي مجلة أخرى مكونة من حمدث   للمحدث عنه صاحبه، وخرب  احملدث

 عنه وخرب. 
 الفضلة املفردة والفضلة املركبة  .4

 قرأ التلميذ كتااًب جديًدا.                               قرأ التلميذ كتااًب.       
 قرأ التلميذ كتااًب وجمّلة.             قرأ التلميذ كتاب القراءة.                 

 يف اجلملة األوىل جند أهنا مكونة من خرب، وحمدث عنه، وفضلة. ابلرتتيب. 
 والفضلة هنا جاءت مفردة غري مركبة مع كلمة أخرى. 

 جلمل الثالث الباقية فجاءت الفضلة مركبة ) كتااًب جديًدا ( تركيب وصفي. أما ا
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 ، ) كتااًب وقصة ( تركيب ..... (   ) كتاب القراءة ( تركيب ......
 القاعدة: 

 أتيت الفضلة يف اجلملة مفردة ) كلمة واحدة (، وأتيت مركبة ) تركيًبا وصفيًّا ، أو عطفيًّا، أو إضافيًّا ( 
 إعراب الفضلة  .5

 شرب الطفل اللنَب.                                تعلمت درًسا جديًدا. 
 سرق اللص احلقيبَة.                         أطاعت البنت األمَّ.          

 ......       (   -......     -.......         - الفضلة يف األمثلة السابقة هي )   .....      
 هي حبرف عليه فتحة. وإذا الحظنا جند أهنا مجيعا تنت

 نقول يف إعراهبا: فضلة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة. 
 للمستوى الثالثاملنهج املقرتح  
 قائمة ابلدروس 

 أنواع اجلمل  2 تسميات احملدث عنه 1
 أنواع الفضلة  4 أنواع اخلرب  3

 
 ويكون تدريسها هبذا الرتتيب وهبذه الطريقة: 

 تسميات احملدث عنه  .1
حمداث ن االسم الذي تدور حوله اجلملة، والذي يريد املتكلم أن خيرب عنه خبرب ما يسمى  درست فيما سبق أ 

 عنه، وهي تسمية عامة، أما التسمية اخلاصة، وهي املصطلح الدقيق الذي خصصه له النحاة. فهي كاآليت: 
 إذا جاء احملدث عنه بعد خربه الفعل مثل:  .أ

 فإن احملدث عنه حينئذ يسمى ) فاعاًل (.   املتفوقني.   املديرالدرس. كافأ  أستاذان  يشرح    
 مبتدأ مثل: فيما عدا ذلك يسمى احملدث عنه   .ب

 يشرح الدرس. أستاذان، أستاذان  يف الفصل، يف الفصل  أستاذان كرمي، أستاذان   
 .   القاعدة: ُيسمَّى احملدث عنه ) فاعالا ( إذا جاء بعد خبه الفعل. أما يف ابقي احلاالت فإنه يسمى ) مبتدأ (

 
 مالحظة مهمة 

 . فنقول: اسم كان مرفوع إذا وجد احملدث عنه يف مجلة هبا كان فإنه ُيسمَّى ابمسها
 وكذلك يف ابقي أخواهتا ) اسم أصبح، اسم صار، ..............(
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وإذا سبق إبن أو إحدى أخواهتا فإنه يسمى ابمسها أيضا. فنقول: اسم إن منصوب ) اسم ليت، اسم لعل ( 
 وهكذا.

 
 أنواع اجلمل                       .2

 
 
 

 
    جمتهد  عمر                              الدرس                                 عمر  كتب    

 تسمى اجلملة اليت تبدأ بفعل ابجلملة الفعلية، وركناها الفعل والفاعل.             
 خلرب وتسمى اجلملة اليت تبدأ ابسم ابجلملة االمسية. وركناها املبتدأ وا  

 ونقول يف إعراب املبتدأ والفاعل املفردين: 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة (   - 1
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه ) الضمة(   - 2

 ونالحظ اآليت: 
 البّد لكّل فعل من فاعل أييت بعده. 

و مسترتًا ) غري مثل: التاء يف كلمة ) جنحُت (، أ  : جنح اجملتهد، أو ضمريًا متصاًل وقد يكون امسًا صرحًيا مثل  
 مذكور ( لكنه يفهم من الكالم مثل: 

 أحّب الرايضة. معناها: أحب أان الرايضة. أطع والديك ، معناها: أطع أنت والديك.   
 فيسّمى حينئذ مبتدأ مؤخرًا.يف التأين السالمة. املبتدأ هنا جاء متأخرًا، لكن مل يسبقه فعل،  

 أنواع اخلب  .3
 املسلم صادق.  -
 ة.األم طاعتها واجب -
 النحلة تصنع عساًل شهيًّا. -
 املاء يف الكوب.  -
 كتابك فوق املكتب.  -

 أييت اخلرب متعدًدا. 
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 يسمى يف املثال األول خربًا مفرًدا ) ليس مجلة وال شبه مجلة (.
املثال الثالث يسمى خربًا مجلة فعلية، ويف املثال الرابع يسمى خربًا ويف املثال الثاين يسمى خربا مجلة امسية، ويف  

 ه مجلة ) جار وجمرور (، ويف املثال األخري يسمى خربًا شبه مجلة ) ظرف مكان ( شب
 

 أنواع الفضلة .4
درست فيما سبق أّن الفضلة اسم جامع لتلك األمساء اليت أتيت زايدة عن ركين اجلملة ) املبتدأ واخلرب ( يف اجلملة 

 االمسية، و) الفعل والفاعل ( يف اجلملة الفعلية. 
 ة دائًما. وتسّمى الفضلة أبمساء دقيقة خاصة، وذلك تبًعا ملعناها يف اجلملة. والفضلة منصوب

 :الفضلة حسب معناهاتسميات  
 أمثلة: 

 املكرمة   مكةزار أيب  -
 .زايرًة طويلةً زار أيب مكة املكرمة  -
 للحج.طلًبا  زار أيب مكة املكرمة  -
 مبناسك احلج.  مستمتًعا زار أيب مكة املكرمة  -
 مكة املكرمة ألداء احلج. زار أيب وطلوع الفجر  -
 . صيًفازار أيب مكة املكرمة   -

خط يف اجلمل السابقة كانت فضلة ) ليست أحد الركنني ( منصوبة. وكّل منها نالحظ أن الكلمات اليت حتتها  
 له مسّمى حسب املعىن الذي يؤديه يف اجلملة. 

ويف املثال ه، ووقع عليه فعل الفاعل  فالكلمة يف املثال األول ) مكة ( تدل على الشيء الذي قام األب بزايرت
الثاين جند أن كلمة زايرة وصفت بـــ طويلة وتدّل على الشيء الذي فعله األب ) الزايرة ( وصفته. وتسمى الفضلة يف 

 املطلق ( وهو هنا مبني للنوع.  مثل هذا األسلوب بـــــــ ) املفعول
بب الذي دفع األب لزايرة مكة، فرمبا تكون الزايرة ألجل ويف املثال الثالث جند أن كلمة طلبا جاءت لتبني الس

 شيء غري احلج. ونسمي الفضلة يف مثل هذا األسلوب بـــــ ) املفعول ألجله (. 
أثناء زايرته. وتسمى الفضلة يف مثل هذا بــــ )احلال(.   ويف املثال الرابع تدّل كلمة ) مستمتعا ( على حال األب 

كلمة طلوع الفجر جاءت بعد واو ال تفيد املشاركة يف الفعل. ألن طلوع الفجر ال يقوم ويف املثال اخلامس جند أن  
وقت طلوع الفجر(. ابلزايرة. وإمنا كانت الواو هنا مبعىن املعية؛ أي أن األب قام بزايرة مكة املكرمة مع طلوع الفجر ) يف  
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لسادس تدّل الفضلة على املوسم الذي متت فيه وتسمى الفضلة يف مثل هذا األسلوب بـ )املفعول معه(. ويف املثال ا
 زايرة األب ملكة املكرمة حيث كان 

 ذلك يف موسم الصيف. وتسمى الفضلة يف مثل هذه احلالة بــــ ) ظرف زمان (

 الثالثة مقارنة بني اإلعراب يف املستوايت  
 منوذج للمقارنة بني املستوايت الثالثة يف اإلعراب  .1

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  إعراهبا. املستوى األول  الكلمة 
 مبتدأ    مرفوع وعالمة رفعه الضمة  اسم حمدث عنه       الصدق 
 خرب املبتدأ  مرفوع وعالمة رفعه الضمة  خرب احملدث عنه  أمانة. 
 مبين على الفتح  فعل ماض مبين على الفتح  فعل ماض وهو اخلرب  جاء

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  اسم حمدث عنه  احلق. 
 مبين على الفتح  فعل انسخ ماض مبين على الفتح  فعل انسخ  كان 
 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة  حمدث عنه  ُعمرُ 

 خرب كان منصوب)فتحة( لوجود  فعل انسخ  خرب   عادال. 
 مبين على الفتح  فعل ماض مبين على الفتح  خرب   أَرشَد  
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  عنه حمدث  األنبياءُ 

 مفعول به  منصوبة وعالمة نصبها الفتحة  فضلة  الناَس.  
 منوذج للمقارنة بني املستويني: الثاين والثالث يف إعراب احملدث عنه  .2
 ( ملستوى الثاين(                    )املستوى الثالثاجلملة                       إعراب الصدق )ا        

عنه الصدق منجاة.  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  مبتدأ 

عنه  إن الصدق منجاة.  منصوب    حمدث  إبن  متأثر 
 وعالمة نصبه الفتحة. 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  اسم إن

عنه مازال الصدق منجاة.  رفعه  مرف  حمدث  وعالمة  وع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  اسم مازال 

عنه يهدي الصدق إىل الرب.  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  فاعل

عنه ق من اللهجة. يُعرف الصد  رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة   انئب فاعل
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ع أحمبوب الصدق؟  رفعه    نهحمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة.  

.أو مبتدأ مؤخر،  انئب فاعل سد مسد اخلب
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

عنه يكاد الصدق وحده يُدخل اجلنة   رفعه    حمدث  وعالمة  مرفوع 
 الضمة. 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   اسم يكاد

 
رتحة لإلعراب، حيث يبقى املصطلح ) ال خيفى يف اجلدول السابق مدى االختصار الناتج عن هذه الطريقة املق 

حالة دخول إّن،   حمدث عنه ( اثبًتا مع حالته اإلعرابية ابلرغم من تغري معاين اجلمل والعوامل الداخلة على االسم إال يف 
 أو إحدى أخواهتا؛ فتستحق الكلمة حينئذ النصب. 

اثب اللغوي  والواقع  للمصطلحات،  الكبري  االختصار  العالمة فالفائدة واضحة، وهي  الكلمة  ت حيث انلت 
 اإلعرابية الواجبة هلا بناء على حالتها اإلعرابية.

 ألب واملزور مكة املكرمة. )األب(  وتسمى هذه الفضلة بـــ ) املفعول به (، فالزائر ا
 اخلامتة

املخلصة، وحرصهم الشديد على تيسري تعليمها، وإماطة الصعوابت عن حُيمد لكثري من علماء اللغة العربية جهودهم 
لغة انتشارًا وذيوًعا، فيتسع عدد انطقيها شرقًا طريقها. فالتيسري سبيل للرتغيب والتحبيب، وهو املركب الذي تنطلق به ال

 وغراًب، مشااًل وجنواًب. 
كون جمال تلك الدراسة التيسريية؛ ملا له من أمهية من أجل ذلك آثر البحث أن يلحق بركب أولئك، واختار اإلعراب لي

 ومكانة يف اللغة العربية.
املعىن واملضم واللفظ دون  االهتمام ابلشكل  أّن  البحث  الدرس ويرى  العربية  الناطقني بغري  الطالب  تلقني  ون عند 

الفهم، حىت صارت دراسة النحو النحوي ال يؤيت مثرته، بل هو سبب يف إبطاء تعلمهم، وتغشية دراستهم النحوية مبغاليق  
 مثار شكوى متكررة ومتجددة جياًل بعد جيل. 

ء اللغة ونقائها، وكذلك نشرها، وبثها يف البالد ياُلحظ كذلك: أّن قواعد النحو ُوضعت فيما وضعت للحفاظ على بقا
يت ظهرت يف  صورة شكوى اليت فتحها املسلمون واحدة تلو األخرى يف سنوات قليلة. إال أن صعوبة دراسة النحو، وال 

 متكررة يف فرتة قريبة من ظهوره، كانت داعيا للعلماء واملتصدرين لتعليمها للبحث عن تيسريات هلذا الفن الوليد. 
كانوا يستشهدون بقول أعرايب أو مبَثل أو حكمة، ويدونونه يف كتبهم، وكان ذلك حممودا   -قدميًا    – ثري من النحاة  ك

 –ألمانة العلمية. بيد أن هذا الدور قد انقضى، ليحل حمله دور آخر للعلماء، وهو االنتخاب ألنه حْفظ للعلم وأداء ل
لتقسيم، والتقعيد لعلوم اللغة، تتبعها مرحلة متقدمة من التطوير والتيسري مبا هلذا الركام الزاخر، ليأيت بعدها ا  – الغربلة  

اء عصران هذا والذي أنمل أن خترج فيه علوم اللغة يف يناسب الزمان واملكان، وقدرة التحصيل وغري ذلك، إىل أن ج
 أو ذاك.  صورة عصرية، حقيقية التيسري، غري خمّلة ابألركان واألسس اليت بين عليها هذا الفنّ 
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 نتائج البحث 

تصنيف اجلمل إىل امسية وفعلية حسب بدايتها يشتت ذهن املبتدئني، إذ يرون أّن كلمات اجلملتني متطابقة،  -
 ومتماثلة لكن الرتتيب هو الذي فرق بني نوعيهما. 

صد إشغال الطالب ابلشكل دون املعىن، وابلرتتيب دون فهم العالقات بني كلمات اجلملة يصرفهم عن املق -
هم معانيها وما ترمي إليه لتذوقها، واالستمتاع هبا، وحماكاهتا. فال سبيل إىل تعلم اإلعراب إال احلقيقي للغة؛ وهو ف

 بفهم املعىن جيًدا )اإلعراب فرع املعىن(. 
ه ال حيتاج أغلب الطالب الناطقني بغري العربية إىل أكثر من معرفة املنطق العام لإلعراب الذي مّت مناقشته وعرض -

لذين سيواصلون دراسة العربية يف اجلامعات، فتجب رعايتهم  وأتهيلهم لغوايًّ قبل التحاقهم يف فصول البحث، أما ا
 هبا.
 إّن دراسة الرتاكيب يف املراحل املبكرة لذو أثر كبري يف مناء ذوق الطالب، وتنمية قدراهتم اللغوية.  -

 املقرتحات والتوصيات 
 : تتلخص مقرتحات الباحث فيما يلي

 درس للناطقني بغري العربية عن الكتب اليت تدرس للناطقني هبا. استقالل الكتب اليت ت .1
ليس من الضروري أن يدرس الطالب الناطقون بغري العربية مجيع دروس النحو، فاملناهج الدراسية عند العرب  .2

 ىل بذلك.ناطقون بغري العربية أو يتّم اختصارها من وقت آلخر، وحتذف الدروس اليت يقّل استعماهلا عملًيا، والطالب ال
حرّي بنا أال نثقل على الطالب الناطقني بغري العربية يف املناهج اللغوية اليت تقدم إليهم، حيث إن عدًدا كبريًا  .3

منهم ال يواصل دراستها يف اجلامعة، بل يتجه إىل ختصصات علمية؛ ولذلك دعا البحث إىل التدرج التعليمي من خالل 
األول والثاين ملن سيتحول إىل دراسة العلوم األخرى، أما من سيكمل الدراسة   ثة. فيكتفى ابملستوينياملستوايت الثال

 اللغوية فالبّد له من دراسة املستوى الثالث.  
تكوين جلان خاصة يف وزارات التعليم؛ ملناقشة األحباث املقدمة لتيسري دراسة العربية؛ لالستفادة مما هو إجيايب  .4

 اليت ختضع من وقت آلخر لعملية التطوير. اجه يف الكتب الدراسية  منها، مث إدر 
ينبغي فتح اجملال لسماع كل فكرة تدعو إىل التطوير والتيسري وتذليل عقبات الدراسة أمام الطالب، ومناقشة  .5

 الفكر ابلفكر ومقارعة احلجة ابحلجة. فال ترفض ابتداء.
 نفوس دارسيها. فعسى أن تنفعنا أو نتخذ منها حتبيب اللغة العربية إىلوهبذا ينتهي البحث، وما هو إال حماولة لتقريب و 

 ما يعطي دفعة هلذا السري الوئيد يف طريق التيسري. 
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إن املقرتحات التيسريية اليت قدمها البحث والتطبيق الذي مّت عليها ما هي إال اجتهادات وحماوالت قابلة للنقد والتقومي، 
 ري.ا بعدها يف سلسلة التيسولعّلها حلقة تصل ما قبلها مب
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9. almrkb alesnady hw rkna aljmlh, wlqd ashyr elyh fy alfswl alsabqh , wakhtyr lh - mn byn 

almstlhat alkthyrh alty atlqha 'elyh al'elma' – almhdth 'enh walkhbr  ؛lma fy dlk mn tqryb 
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alkhbr. 
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wyktfa fy hda almstwa ban yt'erf altalb 'elyh fqt . 
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22. wbdlk tnthy aldrws alkhash baljmlh fy almstwa althalth mn almnhj almqtrh. why – kma bda 

– lyst ela t'eryfat lltsmyat al'eamh alty drst fy almstwyyn alsabqyn. wmn b'ed ytm astkmal 

drws qa'emh 'ela almstlhat aldqyqh alty drst m'ekhrana . 

23. wysbh - hyn'ed- altalb alraghb fy astkmal drasth allghwyh qadrana 'ela fhm alktb altrathyh 

mn khlal fhmh llmstlhat aldqyqh alty wd'eha 'elma' alnhw alauwl.          
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Abstract 

Undoubtedly the flag of rhetoric rests on a group Examples and evidence that are shown by their 

explanation are the second meanings Underlying the first meanings of expression, This requires 

that the eloquent scholar be familiar in the first sense of the pretense of words, and then look for 

the hidden meanings of the author. The problem of research lies in the difficulty of the rhetorical 

lesson of non-Arabic speakers. They must first master language skills and control the first 

meanings so that they can access the second meanings that are essentially the subject of the 

rhetorical lesson. In addition, the Arabic language teacher often translates these examples into the 

language of the learner; if the teacher is not familiar with the source language and understands it 

and interprets its mother language, he cannot communicate the meaning of those examples. Those 

who do not master the translation go astray and mislead others. In this research, we have proved 

the problem of translating the language of the Qur'an in general because most of the examples of 

the Qur'an are derived from the Qur'an, and we have mentioned the causes of the problem of 

translating the Qur'an. Then we followed that with the problems of translating the analogy, 

metaphor and simile. We supported what we mentioned with examples of difficulty The Malay 

reader to translate the Arabic rhetorical. The result is that Arabic rhetoric is translated into language 

Malay is varied and makes it very difficult for students who non speak arabic to understand the 

lesson Rhetorical. The translator must therefore explain this to the Malay reader. Finally, the 

research provided some solutions to that problem. 

Key words: The rhetorical lesson – difficulties – translation – meaning. 

 

 

 ملخص البحث 
والشواهد اليت نتبني من خالل شرحها املعاين الثانية الكامنة علم البالغة يقوم على جمموعة من األمثلة  مما ال شك فيه أن  

ا ابملعىن األول املفهوم من ظاهر األلفاظ، مث يتطلب من دارس البالغة أن يكون ملم  هذا  حتت املعاين اأُلَول للتعبري، و 
صعوبة الدرس البالغي لدى وتكمن مشكلة البحث يف    كاتب النص.يبحث بعد ذلك عن املعاين اخلفية اليت يقصدها  

إىل الناطقني بغري العربية. ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة ويسيطروا على املعاين األوىل حىت يستطيعوا النفاذ  
إىل   –يلجأ غالبا    –ن معلم البالغة العربية  ابإلضافة إىل أ   املعاين الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغي. 

، فلن يستطيع أن يوصل املعىن مكنا من فهمهاترمجة هذه األمثلة إىل لغة املتعلم، فإذا ل يكن املعلم ملما بلغة املصدر مت
وقد أثبتنا يف هذا البحث ذي يتكلف الرتمجة من غري عدهتا يضّل السبيل وُيضلل غريه.  املقصود من تلك األمثلة. فال 

وذكران أسباب إشكالية   ،إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي عموما ألن معظم أمثلة البالغة مستمدة من القرآن الكرمي 
ه ابألمثلة اليت تدل على ذكرانوأيدان ما    ،كنايةترمجة القرآن الكرمي. مث أتبعنا ذلك مبشاكل ترمجة التشبيه واالستعارة وال

وجود صعوبة لدى القاريء املاليوي لرتمجة البالغة العربية ما ل يكن املرتجم على دراية اتمة ابخللفية الثقافية واالجتماعية 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received 22/7/2020 
Received in revised form1 8/ /2020 

Accepted 20/9/2020 

Available online 15/10/2020 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 

170 
 

 اللغة املاليوية متنوعة أن ترمجة البالغة العربية إىلوتتلخص نتيجة البحث يف    للبيئة العربية اليت جاء املثال مطابقا هلا.
ذلك للقاريء   وتسبب صعوابت ابلغة للطالب األعاجم يف فهم الدرس البالغي. ولذلك وجب على املرتجم أن يوّضح 

  بعض احللول لتلك املشكلة.  وأخريا قدم البحث املاليوي.  
 . معاين   - ترمجة  –صعوابت    –الدرس البالغي    الكلمات املفتاحية: 

 : متهيد
بني علم البالغة   الفرق   همنا أن نشري إىلمن العربية إىل املاليوية؛ يالرتمجة  صعوابت الدرس البالغي و قبل احلديث عن  

فعلم البالغة: هو جمموعة من القواعد والدروس البالغية اليت تكوِّن علوم البالغة الثالثة : املعاين والبيان ؛  وفن البالغة
هو فن ففن البالغة  ، أما  قبحه  وأكم هبا على مجال العمل األديب  والبديع. ومبوجب هذه القواعد ميكن للدارس أن حي

القول اجلميل والتعبري املؤثر عما جيول خباطرك أبسلوب جذاب يؤثر يف وجدان السامعني مستخدما تقنيات البالغة من 
 .(1) معان وبيان وبديع 

علم البالغة يقوم على جمموعة من األمثلة والشواهد اليت نتبني من خالل شرحها،   نشري أيضا إىل أن  أنوالبد  
املعاين الثانية الكامنة حتت املعاين اأُلَول للتعبري، وأن هذا األمر يتطلب من دارس البالغة أن يكون ملما ابملعىن األول 

 :قصدها األديب أو املبدع. ففي قوله تعاىلاملفهوم من ظاهر األلفاظ، مث يبحث بعد ذلك عن املعاين اخلفية اليت ي
ُ َعَلٰى َيَدْيهِّ يَ ُقوُل ََي لَي َْتِنِّ اَّتََّْذُت َمَع الرَُّسولِّ َسبِّياًل } البالغة عند (. ال يتوقف دارس 27 { )الفرقان:َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّالِّ

على املعىن اخلفي وهو الندم واحلسرة على ية وهو عض اليدين؛ ولكنه يبحث عن داللة هذا العض  املعىن الظاهر من اآل
في    وشريعته. ف  -صلى هللا عليه وسلم    –ول      ع هنج الرس   قد اتب  ما اقرتفه هذا الظال يف دنياه وهو اآلن يتمىن أن لو كان 

يَط بَِّثَمرِّهِّ فََأْصبَ }  : اىل    وله تع    ن الندم وهو املعىن الثاين. ومثلها ق  اية ع   اآلية كن ...{ َح يُ َقلُِّب َكفَّْيهِّ َعَلٰى َما أَنَفَق فِّيَهاَوأُحِّ
 (. 42  )الكهف:
إذا سلمنا بذلك، فإننا ندخل مباشرة إىل إشكالية هذا البحث وهو: صعوبة الدرس البالغي لدى الناطقني و 

يستطيعوا النفاذ إىل املعاين العربية. ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة ويسيطروا على املعاين األوىل حىت  غري  ب
 الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغي. 

إىل ترمجة هذه األمثلة إىل لغة املتعلم، فإذا ل يكن املعلم ملما   –يلجأ غالبا    –ن معلم البالغة العربية  ابإلضافة إىل أ 
يوصل املعىن املقصود من تلك األمثلة.   بلغة املصدر متمكنا من فهمها كما يفهم ويفسر لغة األم، فلن يستطيع أن 

حممد ابخر احلاج عبد هللا بعض يتكلف الرتمجة من غري عدهتا يضّل السبيل وُيضلل غريه. وقد رصد الدكتور  فالذي  
ُكْم ُهنَّ لَِّباٌس لَّ }  : وأورد ترمجة الفرنسيني لقوله تعاىل  (2)أخطاء املرتمجني الناجتة عن عن قصور يف فهم املراد من األمثلة

هلَُّنَّ  لَِّباٌس  بنطلوانت (  187)البقرة:  {  َوأَنُتْم  )هن  فرتمجوها كالتايل  فيها،  الكناية  يدركوا  ول  ابلظاهر  ترمجوها  حيث 
 .(3) راويل( لكم وأنتم بنطلوانت هلن()س
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أود أن أشري هنا أيضا إىل أنِن ال أجيد اللغة املاليوية وإن كنت أستطيع قراءهتا وفهم بعض مفرداهتا. و 
اللغة ممن كتبوا حبواث ابلعربية حول هذا  البحث على شهادة أصحاب هذه  وكذلك فإنِن سأعتمد يف هذا 

هبم حني تقدم هلم دروس البالغة يف املوضوع وسجلوا معاانهتم من هذه القضاَي البالغية وأدركوا ما يعانيه طال
 وصعوبة ترمجتها إىل املاليوية بسبب اختالف الثقافتني. صورهتا التقليدية، 
ن يف أتليف كتب ميسرة لغري الناطقني ابلعربية يف كمي  –من وجهة نظري    –هذه املشكلة  إن حل  

لبيئة املاليوية، ويستحسن أن تكون البالغة ويف كافة العلوم العربية تعتمد على أمثلة وشواهد قريبة الصلة اب
 املادة التعليمية مأخوذة من موضوعات تتعلق ابلعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف بالد املاليو.  

 - وقد قسمت هذه الورقة إىل عدة مباحث هي: 
 إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي.  .1
 قضاَي التشبيه. .2
 قضاَي االستعارة.  .3
 قضاَي الكناية.  .4

 إشكالية ترمجة لغة القرآن الكري   املبحث األول: 
يف   –قام كثري من املستشرقني برتمجة معاين القرآن الكرمي ودوافعهم إىل ذلك معروفة، ول تسلم ترمجاهتم    قدمي منذ زمن  

 : و ابجلهل. ومن أقدم هذه الرتمجاتمن تشويه لإلسالم سواء ابلقصد أ –غالبها  
م يف طليطلة. وقد متت يف هذا الدير حتت شعار "دراسة الدين اإلسالمي 1142برتمجة ديركلوين سنة  الرتمجة املعروفة  

 وحماجة املسلمني وإقناعهم ابلتخلى عنه إىل املسيحية وإىل املخلص". 
 ومن الرتمجات املعاصرة ترمجة جاك بريك الفرنسي. وقد كان الرجل ضليعا يف اللغة العربية ول يبدأ تلك الرتمجة 

الرجل له بعض احملاضرات املسجلة، واستمعت إىل بعضها ؛ ورغم أن و  .وازداد نضجا إال بعد أن بلغ الستني من عمره
أن يضبط لغته وال خيطئ. ومع ذلك فقد نّدْت عنه بعض اهلفوات واهلنَّات اللغوية مما زادين يقينا   قد اجتهد الرجل فيها  

خيطئ أحياان خطأ يرجع إىل أتثري اللغة األم   – ال حمالة    –ربية فهو  أبن اللسان األعجمي مهما اجتهد يف ضبط الع
: اآلن تبني يل ابلدليل العلمي استقرت عندي حقيقة وهي أنه. ويومها  عليه. وهذا اخلطأ قد يفسد املعىن الذي يقصده 

تلقاه من   - صلى هللا عليه وسلم    –   يدعى البعض أن الرسول حممدا  خالص وليس كما أن القرآن الكرمي وحي إهلي  
ُْم يقول يف هذا الشأن : }  -  سبحانه وتعاىل   - )حبريا الراهب( ألن حبريا أعجمي مثل جاك بريك. وهللا   َولََقْد نَ ْعَلُم َأهنَّ

ُدوَن إِّلَْيهِّ أَعْ  ا يُ َعلُِّمُه َبَشٌر لِّساُن الَّذِّي يُ ْلحِّ ٌّ ُمبِّنيٌ يَ ُقوُلوَن إَِّّنَّ . وقد قدم كل من (103 { )النحل: َجمِّيٌّ َوهذا لِّساٌن َعَريبِّ
حممد بن انصر والدكتور عبد القهار داود والدكتور سيوط يلدرم ثالثة حبوث ممتازة حول إشكالية ترمجة معاين الدكتور  
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من   نَ كَ مْ القرآن إذا ل يكن متمكنا أَ معاين  وسوف أوجز هنا أهم العقبات اليت تعرتض سبيل من يرتجم    (4) القرآن الكرمي 
 - اللغة العربية واللغة اليت يرتجم إليها، ومن ذلك: 

 تنوع دالالت األلفاظ يف القرآن الكرمي:  .1
أبي حال من األحوال وليس منفصال عنها، وال ميكن    فاللفظ يف العربية إَّنا يعرف معناه يف سياق اجلملة 

فإن لفظ )اهلدى( ورد يف سبعة عشر معىن،   وعلى سبيل املثال  (5) طلق للفظق من املعىن اللغوي امل االنطال
ان ولفظ )السبيل( ورد يف أربعة عشر معىن، ولفظ )الفتنة( ورد يف عشر معان، وانظر إىل ما ذكره صاحب اللس

: النعمة السابغة، ويد الدهر: مّد زمانه، ويد الريح: سلطاهنا، وفالن طويل اليد: يف )اليد( فقد ذكر من معانيها 
 وادا، وهذه الصنعة يف يد فالن: أي يف ملكه وهو يتقنها. إذا كان مسحا ج

يف القرآن الكرمي بعض األلفاظ اليت ال جند هلا مقابال يف اللغات األجنبية مثل لفظ )سائبة( يف قوله تعاىل:  .2
يَلٍة  } ُ مِّْن حبِّريٍَة َوال َسائَِّبٍة َوال َوصِّ عالقة له مبعىن )التائهة(   ( فمعىن )سائبة( ال 103  { )املائدة: ...َما َجَعَل اَّللَّ

كما يتبادر إىل الذهن أحياان. فقد جاءت مبعىن )الناقة اليت تلد عشرة بطون متتالية فتكرم وترتك حية ال تذبح 
فلن جيد هلا معىن   – وإن كان املرتجم متمكنا أمكن من اللغة اليت يرتجم إليها    – فحىت    حىت أيتيها املوت( 

 مقابال هلا. 
. فابن عباس عندما -رضوان هللا عليهم-هناك ألفاظ استغلق معناها حىت على العرب اخللص من الصحابة   .3

 سئل عن معىن "فاكهة وأاب" قال: ال أدري ما األّب. 
 جهل املرتجم بتاريخ املعىن وما حيصل لبعض املفردات من سياحة من لغة إىل أخرى.  .4
اللفظ العريب يف معناه احلقيقي واألمثلة ثريا وأييت املرتجم بلفظ يرادف  التعبريات اجملازية اليت يستعملها القرآن ك .5

 على ذلك ال حتصى وال تعد ويكفي أن نشري إىل بعض اآلَيت من مثل قوله تعاىل: 
ُ لَِّباَس اجْلُوعِّ َواخْلَْوفِّ  } -  ( 112 ...{ )النحل:فََأَذاقَ َها اَّللَّ
ُنَّ  } -  ( 187 ...{ )البقرة:ُهنَّ لَِّباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِّباٌس هلَّ
ْلَباطِّلِّ  } -  ( 42  ...{ )البقرة: َواَل تَ ْلبُِّسوا احلَْقَّ ابِّ
 ( 27  { )الرمحن:َويَ ب َْقٰى َوْجُه َربَِّّك ُذو اجلَْاَللِّ َواإْلِّْكرَامِّ } -
َ َلُكُم  } -  ( 187: اخْلَْيُط األَبْ َيُض مَِّن اخْلَْيطِّ اأَلْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ...{ )البقرةوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

أو داللة اإلجياز ول يشر إليها ظاهرة احلذف واإلجياز يف القرآن الكرمي: إذ لو ل يقدر املرتجم األلفاظ احملذوفة   .6
 يف الرتمجة ل يفهم املعىن املراد يف كثري من األحيان. 

 ف : ومن أمثلة احلذ 
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طَاتِّ َنْشطًاحذف جواب القسم لعلم السامع املراد منه كما يف قوله تعاىل: } )النازعات: ...{  َوالنَّازَِّعاتِّ َغْرقًا. َوالنَّاشِّ
 فتقدير اجلواب : لتبعثّن ولتحاسنب. (  1-2

 ...تعاىل: }وحذف اجلملة وهو كثري يف القرآن الكرمي، من مثل ما ورد يف قصة يوسف عليه السالم يف قوله 
دِّيُق أَْفتَِّنا... ُلونِّ . يُوُسُف أَي َُّها الصِّّ ( وتقدير اجلملة احملذوفة: فأرسلوه 46  -  45  { )يوسف:أاََن أُنَبُِّئُكم بَِّتْأوِّيلِّهِّ فََأْرسِّ

 إىل يوسف وانداه قائال. 
"األمر" تندرج وكلميت "اخللق"  ( فتحت  54:  { )األعراف...: }َأاَل لَُه اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ ومن اإلجياز قوله تعاىل

 كل أمور الدنيا واألخرة وال تكفي اجمللدات الضخمة إلحصائها.
وجود بعض األساليب اخلاصة ابللغة العربية مثل أسلوب االلتفات وأسلوب املقابلة والتورية واملشاكلة والتقدمي  .1

 والتأخري. 
نقل املعاين الثانية اليت تشعُّ نورا وعاطفة تسيطر  التأثري السليب على قداسة النص القرآين إذا ما وقع خطأ يف   .2

 على العقول والقلوب. 
القراءات القرآنية وتوجيه كل قراءة وما ينتج عن ذلك من أحكام شرعية. وقد رصد الدكتور عبد القهار داود  .3

لقرآن الكرمي طائفة من أخطاء املرتمجني وهي أخطاء فادحة انجتة عن اجلهل ابلسياق واجلهل ابملعاين الثانية ل
 (. 319)يرجع إليها يف حبثه يف السجل العلمي املذكور ص

 
 : قضااي التشبيه ث الثاينحاملب

قوم التشبيه يف البالغة العربية على عقد صلة مشاهبة أو مماثلة بني طرفني بواسطة أداة من أدوات التشبيه بغرض توضيح ي
األقوى يف الصفة واألوضح يف املعىن، وأركان التشبيه معروفة وأنواعه الطرف األول عن طريق تشبيهه ابلطرف الثاين  

  إخل. ...كذلك: املرسل واملؤكد واجململ واملفصل والبليغ والضمِن واملقلوب
إذ تنقسم أدوات التشبيه يف العربية إىل   ؛وخيتلف التشبيه من انحية الشكل والرتكيب يف العربية عنه يف املاليوية

اء كما أن التشبيه املؤكد والبليغ غري وارد يف املاليوية ألنه اسم وفعل وحرف. أما أدوات التشبيه يف املاليوية فكلها أمس 
كر املشبه به  ذ يف املاليوية ال أييت بدون أداة التشبيه غالبا. ويف معظم األحيان ال يذكر املشبه يف املاليوية بل يكتفي ب

فالدارس غري العريب يواجه بصعوابت مجة يف فهم التفاصيل الدقيقة لدرس التشبيه وخاصة عندما   (6)وأداة التشبيه فقط
يواجه أبمثلة التشبيه اليت تستقى من القرآن الكرمي، وتستقى كذلك من البيئة العربية القدمية بثقافتها وعاداهتا وتقاليدها 

عقوب يف حبثه القيم عن )التشبيهات لنا الدكتور حممد الباقر احلاج ي  على غري العريب. وقد قدم   وهي أمور كلها غريبة
قدم بعض النماذج واألمثلة اليت يعاين منها الطالب املاليويون بسبب اختالف البيئة. ومن مث    (7) ومشكالهتا التعليمية(

 ال يصلون إىل السر البالغي لبعض التشبيهات. ومن ذلك: 
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 (. 5 { )اجلمعة:َمَثُل الَّذِّيَن محُِّّلوا الت َّْورَاَة مُثَّ لَْ حَيْمُِّلوَها َكَمَثلِّ احلَِّمارِّ حَيْمُِّل َأْسَفارًاالتشبيه يف قوله تعاىل: }  .1
إن الدارس هنا يف حاجة إىل تعريف مفصل عن احلمار وطبيعته كما يتصوره العرب القدماء )وقت نزول القرآن( 

ي الدارس لن  ستطيع تصور غباوة احلمار بل ابلعكس؛ ألنه قد يشعر ابلتعاطف مع احلمار املظلوم يف ألن 
تعايشه مع البشر ألن املاليويني إذا أرادوا التشبيه ابلغباوة فإهنم يشبهون الغيب ابلبقر وليس ابحلمار. فالبيئة  

   ات أخرى. يف حني يستخدم الفيل والبقرة يف بيئالعربية تستخدم احلمار يف محل األثقال  
يصعب على الدارس املاليوي استيعاب املغزى البالغي من التشبيهات الواردة يف اآلَيت واألحاديث اآلتية  .2

 نظرا الختالف الثقافة أيضا: 
 ( 262... { )ص:  َوالَّذِّيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب بِّقِّيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء  قوله تعاىل: }  

 ( 40:  )األعراف  ... { َوال َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يَلَِّج اجْلََمُل يفِّ َسمِّّ اخلَِّياطِّ  : }  قوله تعاىل
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب، ) :  -صلى هللا عليه وسلم  –قول الرسول  

ريح هلا، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال  
 . (8) (الرحيانة رحيها طيب وال طعم هلا، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ال ريح هلا وطعمها مر

يف هذا احلديث ابلطعوم والروائح ألمثار ونبااتت معروفة لدى العرب قد يستطيبون بعضها وال فالتشبيهات  
بعض اآلخر بينما مثرة )الدرَين( مثال مستطابة الطعم والرائحة يف بالد املاليو، وبعض العرب ال يستطيبون ال

 يطيقون رائحتها وال يستطيبون طعمها ومذاقها. 
تشبيه زيد ابألسد يف الشجاعة، وزينب ابلقرد يف القبح وابلقطة يف االفرتاس حيتاج إىل إعادة نظر. فإن الصورة  .3

. فإن الثقافة املاليزية تعترب األسد سريع الغضب لشجاعة األسد ليست صورة إجيابية يف كل الثقافات اخليالية  
كما أن مزاج الشجاعة يف الثقافة املعاصرة خمتلف عن املاضي. فاقتحام األسد ميثل شجاعة األغبياء اليت ال 

 تناسب املستوى احلضاري يف هذا العصر. 
إذ   ؛ ؤثر يف وجدان املتلقي املاليوي؛ ألن القرد يف هذه البيئة حيوان انفع ومفيد والتشبيه ابلقرد يف القبح ال ي

التشبيه به دون  يستخدم يف مجع مثرة جوز اهلند وهو برشاقته وخفته ال يكون مذموما بل ممدوحا، وميكن 
طة مجيلة ورقيقة غضاضة، وتشبيه املرأة ابلقطة يف الصورة العربية خيتلف عنه يف بعض الثقافات اليت تعترب الق

 ولطيفة. 
الدكتور حممد الباقر املزيد من األمثلة وخلص إىل أن الطالب املاليويني جيدون صعوبة ابلغة يف فهم وقد ساق 

هذه األمثلة كما جيدون صعوبة يف التشبيه البليغ الذي تنعدم فيه األداة، ويف حتديد نوعية التشبيه )املرسل 
 غ( ويف حتديد وجه الشبه والغرض من التشبيه.واملؤكد واجململ واملفصل والبلي
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 املبحث الثالث: قضااي االستعارة 
االستعارة لون من ألوان التعبري اجملازي اللغوي والعالقة بني اللفظني احلقيقي واجملازي هي عالقة املشاهبة بني املستعار له 
)املشبه( واملستعار منه )املشبه به( والغرض البالغي منها هو التجسيم والتشخيص ونقل املعنوي إىل احلسي وإظهار 

وتنقسم إىل استعارة تصرحيية ومكنية ومتثيلية. واالستعارة موجودة يف اللغة املاليوية  فاظ.من املعاين ابلقليل من األلالكثري  
وهي نوعان: تصرحيية وجمازية )أي: مكنية(. وقد مثل لألوىل مبثال ابللغة املاليوية   ،(9) كما يذكر الدكتور عاصم شحادة

ل للثاين مبا ترمجته "هو دودة الساحل" لإلشارة إىل أن ومثوترمجه إىل "عينها مثل النجم الشرقي" للداللة على مجاهلا.  
 هذا الشخص مثل الدودة أو العلقة اليت متص دم ضحيتها. و"أمرية الظالم" للمرأة الداعرة اليت متارس الدعارة ليال. 

منه فرّع  التصرحيممث  فمثال  واملكنية.  التصرحيية  العربية يف  مع  املاليوية  واملفارقة وتشرتك  املبالغة  اللغة ا  ية يف 
من الشاب الذي قطف زهرة احلي؟( حيث شبهت فتاة احلي اجلميلة ابلزهرة وحذف املشبه به )الفتاة( وصرح املاليوية )

 ابملشبه به )الزهرة(. ومثال املكنية )القمر يبتسم يل ابتسامة حلوة( شبه القمر ابمرأة مجيلة واستعري منها صفة االبتسام. 
وأما وجوه االختالف فأمهها كثرة تفريعات االستعارة يف اللغة العربية إىل تصرحيية ومكنية وأصلية وتبعية ومرشحة 
ومقيدة ومتثيلية وتفريعات أخرى إىل وفاقية وعنادية وإىل عقلية وحسية ... إخل بينما تقتصر يف املاليوية على نوعني فقط 

تستعري من صفات اإلنسان بينما يف العربية تستعري من كل ارة يف املاليوية غالبا  مها التصرحيية واملكنية، كما أن االستع
 . (10) (24  { )اإلسراء:  َواْخفِّْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِّّ مَِّن الرَّمْحَةِّ املوجودات كما يف قوله تعاىل: }  

ني ومن مث يقع على املرتجم أما أخطاء ترمجة االستعارة فإهنا ترجع غالبا إىل اختالف الثقافات بني أهل اللغت
شعور الذي يشعر به القارئ النص األصلي ولكن هل سيتذوقه القارئ وهل ينتقل إليه نفس العبء التوضيح ابملراد يف  

 ؟ هذا ما نشك فيه ... العريب
ابلطالب غري العرب وابلثقافة السائدة يف أرخبيل املاليو وجدت اختالفا واضحاً بني   ي ومن خالل احتكاك

الثقافة العربية والثقافة املاليوية: فنحن يف الثقافة العربية نستعري )احلمار( للرجل الغيب بينما يستعريه املاليويون للرجل 
املا تغىّن الشعراء العرب جبماله وشبهوا عيون الفتيات الكسول ويستعريون )البقرة( للرجل الغيب، أما )الغزال( الذي ط 

اجلميالت بعيونه، وافتتنوا برشاقته وخفته، فإنه يستعار يف املاليوية للرجل الذكي، وأغرب من ذلك استعارهتم )التمساح( 
ون )اجلمل( للرجل طاردة النساء والذي ال يشبع وال يقنع بل هو )زير نساء(، مث إهنم يستعري للرجل الشهواين املغرم مب
للرجل النشيط ورمبا الحظوا ذلك من البيئة االستوائية اليت يكثر فيها النمل أبنواعه املتعددة ورأوا   الذليل التابع، و)النمل(

 إىل ثالثة أمتار أو يزيد.   - كما رأيته بنفسي  –مهة النمل ونشاطه يف مجع غذائه وبناء بيته الذي قد يصل ارتفاعه  
تعريون )النمر( للرجل الظال الباطش و)الفيل( للقوة والسلطة و)الثعبان( للرجل الفاسد و)القرد( وأخريا فإهنم يس

يستعريونه أحياان للرجل الذي ال يشكر من أسدى إليه معروفا كما يستعريون )النيب( للرجل الكرمي، ألن النيب يف نظرهم 
 عند العرب. أجود الكرماء وليس عندهم )حامت( املاليوي ك)حامت الطائي(  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 

176 
 

وقد حاول األستاذ سيد نور األعلى واألستاذ عدى ستيا حممد دوم ومها يرتمجان رحلة ابن بطوطة إىل املاليوية 
، ولكن الدكتور جمدي حاج إبراهيم واألستاذ حممد عمران بن أمحد وجها أن يقراب الصور البيانية إىل القارئ املاليوي

افهما أبن املرتمجني قد بذال جهدا حممودا يف هذا العمل. وها حنن نورد مثالني إىل بعض تلك الصور رغم اعرت سهام النقد  
  .(11) لرتمجة االستعارة اليت تنبع من خلفية الثقافة العربية اليت ليس هلا نظري يف الثقافة املاليوية مما سبب صعوبة يف التلقي

لبعض   بنت  على  بصفاقس  عقدُت  )وكنت  بطوطة  ابن  قول  األول:  يف املثال  عليها  فبنيت  تونس،  أمناء 
ولكن املقصود ابالستعارة   aku menidurinyaترمجت عبارة )فبنيت عليها( إىل )فنمت معها(  فقد    ( 12)طرابلس(

حيث شبه الزواج ابلبناء وحذف املشبه وهو الزواج وصرح   التصرحيية يف قول ابن بطوطة )بنيت عليها( هو )الزواج(
لعرب قدميا كانوا وهذه العبارة ال ميكن فهمها بدون النظر إىل اخللفية الثقافية اليت تستند عليها؛ فا  ابملشبه به وهو البناء،

بىن قبة على أحدهم )  ون قبة على خيمة العروس لإلعالن عن الزواج فكانوا يقولون للتعبري عن زواجليلة الزفاف يبن
خيمتها( مث مع مرور الزمن سقطت كلمتا )قبة و خيمة( وبقيت عبارة )بىن عليها( لتحمل املعىن القدمي نفسه وهو الزواج 

. ال ميكن أن يؤدي املعىن املقصود ابلرغم من انداثر عادة بناء القبة على اخليمة ومبا أن النقل احلريف لعبارة )بىن عليها( 
 رتمجان إىل الرتمجة املعنوية )َّنت معها( وبقى املتلقي ال يفهم املقصود من العبارة.فقد جلأ امل

ترمجت فقد    (13) )فإهنا ال شجر فيها وال حجر وال مدر(  املثال الثاين: قول ابن بطوطة وهو يصف مدينة خالية
و ب   )املدر(   ب   )احلجر( املدينة  إىل )ليس فيها شجر وحجر وأرض موحلة وسكن( وهي ترمجة حرفية؛ ألن العرب يعنون

( حتمالن معىن ثقافيا خاصا ابلعرب ولكن أشارا يف اهلامش إىل أن )حجر ومدرالقرية ولكن مما حيمد للمرتمجني أهنما  
واضح يف ذهن املتلقي؟ وهل   هل الغرض البالغي من استعارة احلجر للمدينة واملدر للقرية وهو:    قائما   يبقى التساؤل 

 لبالغي من هذا التعبري االستعاري وهو اإلحساس أبن هذا املكان خال من أي عمران؟ السر ا  فهم
وهناك أخطاء أخرى يف ترمجة االستعارة الواردة يف آَيت القرآن الكرمي رصدها عاصم شحادة علي وصويف بن 

 - م. ومن ذلك : 1980ليزَي،  مان من ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة املاليزية للشيخ عبد هللا بسمة، دار الكتب، ما 
َا......يف قوله تعاىل: } .1 ُ مَِّن السََّماءِّ مِّن مَّاٍء فََأْحَيا بِّهِّ اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهتِّ ( استعارة 164  { )البقرة:َوَما أَنَزَل اَّللَّ

هو )أن املوت لعكس ذلك، ولكن املرتجم ترجم املوت ابملعىن احلقيقي و استعار  احلياة للنبات والنضرة والرونق و 
اليت تدل   matinyaالنبات بسبب املطر ينمو ويثبت يف األرض بعد موته( فقد استخدم الكلمة املاليوية  

 يعود إىل النبات ول يذكر املرتجم أي معىن للمجاز هنا.   nyaعلى معىن املوت موات )معجميا( حيث الضمري  
َد فِّيَها َويُ ْهلَِّك احْلَْرَث َوالنَّْسَل ...َوإَِّذا تَ َوىلَّٰ َسَعٰى يفِّ  يف قوله تعاىل: } .2 ( ل يذكر 205{ )البقرة: اأْلَْرضِّ لِّيُ ْفسِّ

ها وترمجاملرتجم املعىن االستعاري لكلمة )سعى( اليت جاءت هنا مبعىن اجتهد يف إيقاع القتال والفتنة بني الناس  
 مبعىن َذَهَب. 
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( ترمجت الزلزلة هنا 214{ )البقرة: ُسوُل َوالَّذِّيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّّ َوزُْلزُِّلوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَّ يف قوله تعاىل: }  .3
 مبعناها احلقيقي )االهتزاز( وهذا خطأ ألن املقصود هنا )خوِّفوا( ألن اخلائف ال يستقر بل يضطرب قلبه. 

( 2  )النساء:     {  أَتُْكُلوا أَْمَواهَلُْم إِّىَلٰ أَْمَوالُِّكْم...... َواَل  وأخريا فقد ترجم األكل ترمجة حرفية يف قوله تعاىل: } .4
 مجيع التصرفات املالية.األكل هنا على سبيل االستعارة للداللة على  مع أن  

ونضيف إىل ذلك أن األذواق العربية نفسها َّتتلف يف تقدير االستعارة ابختالف العصور والبيئات فقد كان 
 النقاد والرواة العرب قدمياً يستحسنون االستعارات يف قول الشاعر: 

 وأمست سرح اللهو حيث أساموا        **        ولقد هن      زت مع الغواة بدلوهم
 فإذا عص       ارة ك  ل  ذاك  آاثم          **              بابهوبلغت ما بل غ امرؤ بش 

أرس  ل نفس  ه حيث ش  اءت يف الرواة و النقاد يف عص  ره ما قال؛ فهو قد س  ابق الغواة يف الغي و  لقد اس  تحس  ن
رَيض   ة فاس   تعار للمس   ابقة يف الغي املس   ابقة يف إخراج املاء من البئر ابلدلو. ألن هذا العمل كان من ال  مس   ارح اللهو..

 ستخرج ماء أكثر فهو األقوى.ارب و اليت يتسابقون و يتغالبون هبا، وأيهم استعمل دلواً أك
 فأخذ الشاعر هذه الصورة وقال:

  ولقد هنزت مع الغواة بدلوهم 
وكذلك كانوا يرس     لون اإلبل إىل املراعي الواس     عة أتكل حيث تش     اء فهي الس     ائمة وأمساها يس     ميها: أرس     لها  

 ( فقال:اإلبل يف هذه احلالة )سائمةتسمى ترعى، و 
  وأمست سرح اللهو حيث أساموا 

ولكن اليوم قد خفيت هااتن الص      وراتن، فذهبت األوىل وقلت الثانية فلم تعد اس      تعارهتا مبوض      حة وال ترس      م  
 صورة جلية كما كان ذلك يف زمنها. 

 يقول العرب إذا ساء ما بني الصديقني:و  -
  يبس الثرى بينهما

ثالً ملا بني الص ديقني إذا فس د يقص دون إىل حالة األرض اليت ل تروا و ل تنبت، فيبس ت وأقفرت، و جيعلوهنا م
 ما بينهما وتقاطعا..

 بينما غري العرب من أهل الشمال يقولون: -
  مجد الثلج بينهما

حدامها إىل األخرى، فاس            تعري ذلك حلال إد بني الس            فينتني، اس            تحال أن تص            ل مجألنه إذا انثلج املاء و 
حبار تتجمد يف فص ل الش تاء فتدل الص ورة املرئية على ما يراد  هذا التعبري حس ن يف بالد ذات  و   الص ديقني إذا تقاطعا..

بينما العبارة األوىل حتس     ن يف بلد ذي مراع وأمطار، فإذا نزلت   تص     ويره مما بني الص     ديقني من قطيعة وعدم تواص     ل..
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فال حتس           ن   األمطار أمرعت وبدأ خص           بها ومجاهلا وإذا حرمت املطر يبس           ت وأجدبت وبدت وحش           تها وإقفارها.
 ستعارة يف موضعها حىت تكون الصورة املشبهة هبا معروفة ظاهرة تصور ما تريد أن تصوره وتوضحه..اال

 والعرب قالوا يف املاضي:
ال  ووطئه مبنس  مه. وألقى احلبل على الغارب. وال انقة يل فيها و   ض  رس  ه أبنيابه.ألقى عليه جرانه. و أانخ عليه بكلكله. و 

كان واض  ح الداللة عندهم حس  ن التص  وير ملا يريدون، ألهنم كانوا غريه من اإلبل، و قد أخذوا كل ذلك و كثريًا  و مجل.. 
حنن ال  و وس         عوا هبا اللغة، أيلفون الناقة أي إلف، ويعرفون أجزاءها وأعماهلا، فاس         تمدوا منها االس         تعارات املختلفة و 

وقد جتد يف فون ابلدقة خص   ائص   ها،  يعر نس   تعملها اآلن، ألهنا ال توض   ح لنا مما كانت توض   ح للعرب وهم يرون الناقة و 
كما كان اجلمل يف الص   حراء.   -ينة  لغة الذين جيولون البحار ويطيلون احلياة يف الس   فن اس   تعارات كثرية أس   اس   ها الس   ف

والعص ر خمتلف أش د االختالف والبيئة متباينة   نطلب من غري العرب أن يس تحس نوا هذه الص ور -ابهلل عليكم–فكيف  
 أشد التباين.

 
 املبحث الرابع: الكناية 

احلقيقي الذي يفهم من صريح الكناية عند البالغيني: لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن األصلي  
ُ َعَلى َيَدْيهِّ  }   :ففي قوله تعاىلاللفظ؛     - { داللتان: ...َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّالِّ

 ميكن أن ترى وهي )العض على اليدين(. : الداللة على تلك احلركة احلسية اليت  إحدامها 
ابلندم وإحساس ابخلسران ن هبا أو يبعث عليها من شعور  اللة على ما يصحب تلك احلركة ويقرت الد :  والثانية

 والضالل.
فالداللة األوىل هي الداللة الوضعية أللفاظ األسلوب على املعىن القريب أو املباشر، والثانية داللة هذا املعىن 

 القريب على معىن آخر يكون هو املراد.
والعدول ابأللفاظ عن معناها الظاهر الذي تؤديه بداللتها الوضعية إىل والكناية هبذا نوع من االحنراف الداليل  

 املعىن اخلفي الذي يراد من األسلوب.
مثل هذه التقنية رمبا تكون وتنقسم الكناية إىل ثالثة أنواع ؛ كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. و 

ميسورة الفهم لدى أصحاب اللغة األصليني. أما غري الناطقني ابلعربية فإن الزم املعىن أو املعىن اخلفي املراد. يصعب 
أن ينقله إىل اللغة الثانية بداللته اخلفية املرادة؛ ألن ابلعربية ويصعب أيضا على املرتجم  إدراكه على املتلقي إن تلقاه  

غائبة عن ذاكرة الدارس غري   أمور   – ابلطبع    - لة اخلفية تستند إىل املوروث الثقايف واالجتماعي للبيئة العربية، وهي  الدال
فهم املرتجم مغزاها ومرماها. وإذا اللفظ إذا ل يالعريب. وهلذا فإننا نرى أن ترمجة أساليب الكناية ستكون غالبا بظاهر  
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من   –إىل حد ما    –رمجتها ترمجة معنوية بكناَيت من اللغة الثانية تكون قريبة  كان فامها ملعناها فإنه سيجتهد يف ت
 وق املغزى البالغي منها كما أرادها مبدعها وكما يفهمها العريب. لكن املتلقي يف هذه احلالة لن يتذالكناية العربية و 

 - أخرى، وهذه الكناَيت هي:أن هذه الطائفة من أمثلة الكناية يصعب ترمجتها إىل لغة وإنِن أزعم 
 : عته يف قومه وكرمه الشديد بقوهلاراثء اخلنساء ألخيها صخر مستخدمة ثالث كناَيت تدل على شجاعته ورف .1

 شتا   كثري الرماد إذا ما    *  *     طويل النجاد رفيع العماد 
لى حاهلم قبل الغارة وصف املتنيب لنتيجة الغارة اليت شنها سيف الدولة على بِن كالب مستخدما كناَيت تدل ع .2

يف الضعف   –وذل وصار رجاهلم    م بعد الغارة وقد صاروا يف هوان حيث كانوا يعيشون يف ترف ونعيم، مث حاهل
 م. كل ذلك يف قوله: هكنسائ  –واهلوان  

 وصبحهم وبسطهم تراب     *  *     وبسطهم حرير هم  فمسا
 كمن يف كفه منهم خضاب     *  *       اةومن يف كفه منهم قن

 (14) د )العنق( يف )بعيدة مهوى القرط(الكناية عن الرتف يف )نئوم الضحا( و )انعمة الكفني( وعن طول اجلي .3
 - :إهنا أيضا يصعب ترمجتها، ومن ذلكالكناَيت املعاصرة ف  وحىت 

 . عن التشاؤم ب    )هو ينظر إىل الدنيا مبنظار أسود(  الكناية -
 . ع النقاط على احلروف(ته على توضيح األمور ب    )هو يض الكناية عن قدر  -
 . الكناية عن الدعوة إىل السالم ب    )هو حيمل غصن الزيتون( -
 ن هناك كناَيت تستند إىل األعراف والتقاليد اخلاصة مبجتمع ما مثل: أ كما   -
 .الكناية عن سالطة اللسان وسوء األدب ب    )لسانه طويل( -
 . املكر والدهاء ب    )انبُه أزرق(  الكناية عن -
تدل على أن من يتصف هبذه الصفة   الكناية عن الكرم ب    )طويل اليد( وهي يف املاليوية ال تدل على الكرم بل -

  .(15) كون سارقاي
إبراهيم   الدكتور جمدي حاج  أورد  اختالف وقد  منها  املاليوية. ظهر  إىل  الكناية  َّناذج لرتمجة  واألستاذ حممد عمران 

 ومن ذلك:   (16)الثقافتني
العربي .1 العرب   تشرتكان   ةواملاليوي  ةأن  يتفق  فمثال  خمتلفان.  شيئان  املراد  ولكن  للكناية  واحد  لفظ  استخدام  يف 

يف العني( ولكن املعىن خمتلف يف اللغتني. فابن أبيه    واملاليويون يف استخدام التعبريات اآلتية )ابن أبيه( و )ونور 
 العربية كناية عن أن االبن شبيه أببيه يف األخالق فهو كرمي كأبيه أو شجاع كأبيه، ومن مث قال الشاعر : 

 ه فما ظلم ومن يشابه أب    * *   أببه اقتدى عدى يف الكرم 
 االبن هو أحب األبناء إىل أبيه فهو مدلل ومطاع يف كل ما يطلب.)ابن أبيه( يف املاليوية كناية عن أن هذا  ولكن  
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 . وليس احلبيب على إطالقه  و)نور العني( يف العربية كناية عن احلبيب، بينما هي يف املاليوية كناية عن االبن
 ترمجت  (17) قول ابن بطوطة "قال الشيخ أبو عبد هللا : كان خروجي من طنجة، مسقط رأسي يف يوم اخلميس .2

 jana-bijanaku)مكان مولدي(    الكناية يف )مسقط رأسي( ترمجة معنوية إىل املقصود منها يف العربية وهو
 tanah airkuوقد جاءت الرتمجة ابملفهوم العريب بينما يعرب عن تلك الكناية يف الثقافة املاليوية ب    )أرض مائي(  

ثر املرتمجان الصيغة العربية ليبقيا على الروح آ وقد .  tanah tumpah darahkuأو )مكان انسياب دمي( 
الكالسيكية للنص األصلي، فهل يفهم املتلقي املاليوي تلك الصيغة العربية، وهل ستؤثر يف وجدانه أتثري التعبري 

 ابلصيغة املاليوية؟
وته من حان: "ومىت أتى السوق، تطاول أهلها أبعناقهم إليه، كل منهم حيرص على أن أيكل  (18) وقول ابن بطوطة .3

 .ملا جربوه من بركته"
معنوية؛ ألن تطاول الكناية يف قوله "تطاول أهلها أبعناقهم إليه" ترمجت إىل )يدعونه ويلحون عليه( وهي ترمجة  

رجم مضموهنا وهو جسس على أحوال اآلخرين. ومن مث، تلتاألعناق يف الثقافة املاليوية حيمل معىن سلبيا، وهو ا
 تصوير شدة الرتحيب ابلدعاء له واإلحلاح يف طلب الطعام منه حىت ال ترتجم إىل املعىن السليب املذكور. 

ميكن إدراكه من خالل قصة النابغة الذبياين مع لبيد ابن أيب ربيعة، وذلك عندما قدم لبيد مع ولعل هذا 
ابغة الذبياين، فعند ما رأى لبيدا ملك املناذرة النعمان بن املنذر بن ماء السماء. وكان يف جملسه شاعره النقومه إىل 

توسم فيه الشاعرية، فقال له: َي غالم، هل تقرض الشعر؟ فقال: نعم َي عماه، فقال له: أنشدين، فأنشده، فأعجب 
من قيس كلها. والشاهد هنا )وضع يده على رأسه( النابغة بشعره. فوضع يده على رأسه، وقال له: أنت أشعر  

العادة َّتتلف عن بعض عادات جنوب شرق آسيا حيث وضع اليد على الرأس كناية عن كناية عن التعظيم. وهذه  
 التصغري واإلهانة. 

 
 :اخلامتة

هكذا رأينا يف هذا البحث أن قضاَي ترمجة البالغة العربية إىل اللغة املاليوية متنوعة وتسبب صعوابت ابلغة للطالب 
األعاجم يف فهم الدرس البالغي. وقد أثبتنا يف هذا البحث إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي عموما ألن معظم أمثلة 

باب إشكالية ترمجة القرآن الكرمي. مث أتبعنا ذلك مبشاكل ترمجة التشبيه  البالغة مستمدة من القرآن الكرمي وذكران أس
واالستعارة والكناية وأيدان ما قلناه ابألمثلة اليت تدل على وجود صعوبة لدى القاريء املاليوي لرتمجة البالغة العربية ما 

ية اليت جاء املثال مطابقا هلا. ولذلك وجب على ل يكن املرتجم على دراية اتمة ابخللفية الثقافية واالجتماعية للبيئة العرب
 املرتجم أن يوّضح ذلك للقاريء املاليوي. كما قدمنا بعض احللول لتلك املشكلة. 
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 النتائج:
ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة إن دروس البالغة ابلنسبة لغري الناطقني ابلعربية ليست ابألمر اليسري؛   •

. ين األوىل حىت يستطيعوا النفاذ إىل املعاين الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغيويسيطروا على املعا 
وتعترب هذه   ،األمثلة والشواهد البالغيةإىل ترمجة هذه    –يلجأ غالبا    –معلم البالغة العربية  إضافة إىل ذلك فإن  

 املتعلم. لغة  متمكنا من  ل يكن املعلم  ، خاصةاألمثلةاملقصود من تلك  الدقيق  املعىن  مشكلة أخرى  يف إبصال  
تنوع إن قضية ترمجة معاين القرآن من اللغة العربية إىل اللغة املاليوية أو أي لغة أخرى تواجه عدة عقبات؛ منها:   •

، جنبيةاليت ال جند هلا مقابال يف اللغات األ  القرآن   ألفاظ، ابإلضافة إىل بعض  دالالت األلفاظ يف القرآن الكرمي 
ظاهرة احلذف ، أيضا  جهل املرتجم بتاريخ املعىن وما حيصل لبعض املفردات من سياحة من لغة إىل أخرىكذلك  

 وهي كثرية.   واإلجياز يف القرآن الكرمي 
غري العريب يواجه البالغة  دارس  إن  ف؛ لذا  خيتلف التشبيه من انحية الشكل والرتكيب يف العربية عنه يف املاليوية •

ة يف فهم التفاصيل الدقيقة لدرس التشبيه وخاصة عندما يواجه أبمثلة التشبيه اليت تستقى من القرآن بصعوابت مج
 . الكرمي، وتستقى كذلك من البيئة العربية القدمية بثقافتها وعاداهتا وتقاليدها

 ف يف أمور أخرى؛ منها: االستعارة موجودة يف اللغة املاليوية وتشرتك مع االستعارة يف اللغة العربية يف أمور، وَّتتل •
بينما ،  . إخل.  كثرة تفريعات االستعارة يف اللغة العربية إىل تصرحيية ومكنية وأصلية وتبعية ومرشحة ومقيدة ومتثيلية

تقتصر يف املاليوية على نوعني فقط مها التصرحيية واملكنية، كما أن االستعارة يف املاليوية غالبا تستعري من صفات 
 . العربية تستعري من كل املوجودات  اإلنسان بينما يف 

ويصعب أيضا على املرتجم أن ينقله إىل يف الكناية،    الزم املعىن أو املعىن اخلفي املرادعلى غري العريب فهم  يصعب   •
 -اللغة الثانية بداللته اخلفية املرادة؛ ألن الداللة اخلفية تستند إىل املوروث الثقايف واالجتماعي للبيئة العربية، وهي  

 أمور غائبة عن ذاكرة الدارس غري العريب  –ابلطبع  
يف أتليف كتب ميسرة لغري الناطقني ابلعربية يف البالغة ويف كافة حل مشكلة فهم األمثلة والشواهد البالغية    نكمي •

أخوذة العلوم العربية تعتمد على أمثلة وشواهد قريبة الصلة ابلبيئة املاليوية، ويستحسن أن تكون املادة التعليمية م
 . من موضوعات تتعلق ابلعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف بالد املاليو
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 دليل النشر
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا  

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست
 تعليمات للباحثني: 

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل:  لقسم النشر ترسل نسختني من البحث  - 1

Word ( واحدة بصيغةWord ( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 
( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصف)الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب    - 2

 Traditional) العربية ,للغة  16كلمة، حجم اخلط   5000عن  و اليزيد  3000 الكلمات عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات , ويستىن من
 املالحق واإلستباانت.هذا العدد  

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  - 3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي. العربية واإلجنليزية ابللغتني

ية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية والفرع  - 4
املقدمة، البحث (  KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات املفتاحية،

 وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع. 
، على أال تزيد كلمات امللخص ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  - 5

 ( كلمات 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على
، مع مالحظة إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج   ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية

 والنتائج. 

http://www.siats.co.uk/
http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


 سم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك. يق  - 6
حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم -7

 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية
من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته   - 8

 .العربية
إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:   -9 

 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل. 
يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم    - 10

 .تابعة إجراءات النشرم
 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  - 11
 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

 
 لعربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية، واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع  

ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b =  ب dh = ذ ṭ =  ط l =  ل 

t =  ت r =  ر ẓ =  ظ m =  م 
th =  ث z = ز  ‘ = ع  n = ن 

j =  ج s =  س gh = غ w =  و 
ḥ =  ح sh =  ش f =  ف h =  ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق  ’ = ئ  

d =  د ḍ = ض k =  ك y =  ي 
 

 



Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw =  و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is  

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 

2) An article alīf-lām (  ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article  

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة  سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس  أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه   ريب ال الكتاب ذالك 

تسلسلها يف املنت؛ هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب   •
 .على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
طريقة ذلك أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع  

 ( تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) من خالل هذا الفيديو التوضيحي



https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:
(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج:  2ار الكتب العلمية. ط:  بريوت: د
 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج:  
ابتباع للمؤلف، وذلك   يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق

 الطريقة التالية: 
 الكتاب ملؤلف واحد: 

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 . 2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب 
 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979اهلمذاين. )ابن خالويه، احلسني بن أمحد  

 . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني. إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الكتاب ملؤلف ني اثنني: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. وم القرآن الواضح يف عل  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )
 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية. التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. ) 
 املقالة يف جملة علمية: 
. لة املصرية للدراسات النفسيةاجمل (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )

 . 36- 27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  
 املقالة يف مؤمتر: 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


املؤمتر الدويل للقرآن  (. "أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية: 
. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.    رسالة
 

 املؤلفات املرتمجة: 
 ترجنانو: املؤسسة الدينية.. )تر: إمساعيل حممد حسن(.  اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد  - 13
هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    - 14

 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا
 .ة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسبابقرار هيئ   - 15
 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً   - 16

حبثك من حيث عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى   مالحظة:
 .الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا

 آليات النشر واإلحالة:
لتزويد يوماً  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن

عن تزيد  مدة ال  البحث  ميهل  بعدها  املالحظات،  يتضمن  بتقرير عن حبثه  )    90 الباحث  لألخذ  أشهر(  3يوماً 
 ابملالحظات . 

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل

 رسوم النشر   



معتمد هي منظمة مستقلة ال تتلقى أي دعم من مؤسسة / منظمة حكومية. يتم تشغيل اجمللة فقط من خالل رسوم   
نشر الباحث. الرسوم هي ملعاجلة تغطية النفقات مثل حتكيم البحوث وحتليلها واخلدمات الربيدية والوصول إىل اإلنرتنت 

كم واملدقق اللغوي والقائمني على قسم النشر، رسوًما رمزية وغريها. لنتمكن من تغطية تكاليف النشر، يتقاضى احمل
 للمساعدة يف تغطية نفقات النشر وتطوير اجمللة. 

ال توجد رسوم للنشر، ولكن نشر مقال يف مؤسسة معتمد يتطلب رسوم معاجلة البحث. كما تشمل تكاليف النشر 
واملصاريف اإلدارية، كما أن الوصول للبحوث املنشورة  رسوم تسجيل اجمللة يف املنصات العلمية املعروفة وبرسوم سنوية،

 جمانية.
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