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 ات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث في كتابه المسّمىبتعقٌّ 

 )من روى عن أبيه عن جده(
 

   نجاح محّمد العزام
 28/6/2020 تاريخ القبول  31/12/2019 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

ى تها ومدوبيان أهمّي ،(وى عن أبيه عن جدهمن ر)ات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث في كتابه تعقبتناول البحث 

جانب بّين أّن الحّق وتوقد ثبت بعد هذه الدراسة: شمولّية تعقّباته لعلوم الحديث رواية ودراية، كما  .ثبوتها وورودها على من تعقّبهم

طها في ميزان النقد مّما يؤكد قدرته على استقصاء المعلومة وتحرّيها من مظاّنها، وبس ،على اآلخريناته الصواب كان معه في جّل تعقب

ة بالتراجم العاّمة للرواة فهو من الكتب المتخصصة في بابه، كما ُيعدُّ من الكتب المعنّي ؛لى ذلك مكانة كتابه هذا وأهمّيتهالحديثي. أضف إ

ن دهائه وقدرته ع، تنّوعت موارده فيه وتعددت، وأودع فيه من أسرار الصنعة الحديثّية ما ينبئ على اختالف طبقاتهم وبصورة مقتضبة

 على وضع األمور في نصابها.

 .ات، نقاد الحديث، رواية األبناء عن األباءالمفتاحّية: ابن قطلوبغا، التعقبالكلمات 

 

  المقدمة

هديه إلى وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واهتدى ب مين، وأصلي وأسلم على سيدنا محّمدلالحمد لله رّب العا

 يوم الدين، وبعد:

قاسم بن قطلوبغا أال وهو: ال ؛تناول هذا البحث الحديث عن علم بارز، وناقد بارع من أعالم الحديث في العصر المملوكي

وخاصة  ،ديثعلم الح دلته الرتيام(، من حيث التنويه إلى أبرز معالم شخصّية هذا الرجل المغمور التي أه1474/هـ879)ت:

اته بما في ذلك تعقب ،ةالعلوم المتخصصة بالرواة ورواياتهم، وكذا الحال تناول بعض جهوده المعنّية بعلم الرجال والعلل بالدراس

 على من سبقه من نقاد الحديث في القضايا المتخصصة.

اهد على ذلك، ونتاجه العلمي في هذا المضمار خير شفقد كانت عناية ابن قطلوبغا بعلم الرجال والعلل عناية بالغة، 

هم وعاين حيث تنوعت جهوده المعنّية بذلك وتعددت، فكان منها ما اختص بالتراجم لمشايخ عصره الذين عاش بين ظهراني

وكان ايخ(، تراجم مشايخ العصر(، وُذكر أيضًا بتسمية أخرى هي )تراجم مشايخ المش؛ ككتابه الُمسّمى )خيرتهم وصفوتهم

قهاء الحنفّية، وهو تاج التراجم في طبقات الحنفّية( الذي ترجم فيه للّنجوم من أعالم فا أيضًا كتابه الشهير الُمسّمى )منه

ئة وثالثون ثمقتصرًا على ذكر من له تصنيف، وهي ثالم ،مختصر جمعه من تذكرة شيخه التقّي العزيزّي ومن الجواهر المضيئة

 (.Haji Khalifa, 1941 AD) شف الظنونترجمة على ما حكاه صاحب ك

لجوزقاني في لوكان منها تلك التي تناولت الترتيب والتنظيم لجهود من سبقه من علماء النقد، كترتيب كتاب التمييز 

مجلد واحد مرتب  مجلد، وترتيب كتاب اإلرشاد في علماء البالد ألبي يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني، في

ر للطحاوي، اآلثا ق حروف المعجم. وتلك التي أفرد فيها كتبًا خاصة برجال ورواة كتب مخصوصة، كاإليثار برجال معانيوف

 بجانب علم العلل والسؤاالت كجمع أسئلة الحاكم للدراقطني. ختصوكان منها ما أ

                                                           

 2021، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، الشريعة والدراسات االسالميةكلية. 
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ايا والدوريات وإخراج أعمال في الوص وقد يكون تصنيفه في هذا المجال هو الذي عناه السخاوي بقوله: "وله

بنور الحقيقة ما هو إال إظهار وإبراز  افإخراج هذه الجهود إلى حّيز الوجود وإنارته ؛(Alsakhawi, no date")المجهوالت

 لهذه المجهوالت الغامضة.

كتاب وكما كانت له جهوده الخاصة بالرجال ودراسة أحوالهم ورواياتهم، ككتاب تقويم اللسان في الضعفاء في مجلدين، 

، وكتاب من ، وكتاب االهتمام الكلي بإصالح ثقات العجلي في مجلد واحدمجلدات ةن لم يقع في الكتب الستة في أربعالثقات مّم

 ,Al-Sakhawi, no date ;Al-Shawkaniأفدت في ذكر نتاجه المعنيّ بالرجال من المصادر اآلتية:روى عن أبيه عن جده. وقد 

no) date.) 

هذه الجهود التي بذلها ابن قطلوبغا في الرجال وما يتصل بهم من علوم؛ فقد قمت على بيان منهجّيته ونظرًا ألهمّية 

أال وهو كتابه الُمسّمى )من روى عن أبيه عن جده(، حيث راعني وأنا  ؛فيهم ودراسة أحوالهم من خالل أحد كتبه سابقة الذكر

ما ينبئ عن مدى إمكاناته وقدراته في هذا  ،ر الصنعة الحديثّيةأستقرأ هذا الكتاب ولفت انتباهي ما أودعه فيه من أسرا

 المضمار.

سواًء ما كان منها في جانب الرواية أو ما كان منها في جانب الدراية، كما  ،فهو غنيٌّ بموارده األصيلة ومنابعه البديلة

قوالهم في الغالب، مع كثرة واعتماده أل بدا فيه اطالعه الواسع على أقوال نقاد الحديث السابقين في الراوي موطن الترجمة

اته عليهم فيما يتعلق بموضوع الضبط ألسماء بعض الرواة ونسبتهم وتمييزها عن غيرها، وفيما يتعلق ببعض أحكامهم تعقب

فًا الصادرة منهم في حّق الرواة ورواياتهم، وكذلك الحال في إثبات صفة الصحبة لبعض الرواة خالفًا لمن نفاها أو نفيها خال

 لمن أثبتها.

 أهمّية الدراسة

اته على لفّذ، خاصة تلك التي تتعلق بتعقبجوانب اإلبداع في شخصّية هذا العلم اتعود أهمّيتها إلى أّنها تكشف عن 

كثيرة من علوم حديث  االسابقين فيما يخّص علم الرجال والجرح والتعديل، إضافة إلى إنجازاته األخرى التي تناولت علوًم

ومنهم  -الّنقاد  مع ، مع العلم بأّن هذه الدراسة تمّكن الباحث من الممارسة العملّية لصنيع األئّمة-صلَّ الله عليه وسلم-الّنبي 

 في مصّنفاتهم النقدّية. - ابن قطلوبغا

 مشكلة الدراسة

الرجال وما يخصُّهم من  هجري بدليل جهوده الكبيرة فيالُيعدُّ ابن قطلوبغا من أعالم الحديث البارزين في القرن التاسع 

زال بحاجة إلى استكمال وإتمام  حوله وحول جهوده ما علوم، إضافة إلى أقوال مشايخه وتالمذته القاضية بذلك، إال أّن ما كتب

بشكٍل يتناسب ومكانة ذلك الرجل وتضّلعه في فّن الصنعة الحديثّية، من هنا جاءت هذه الدراسة الستكمال جهود اآلخرين، 

 عن السؤال الرئيس اآلتي: ولإلجابة

)من روى عن أبيه عن جده(؟ ويتفّرع  المسّمى ات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث في كتابهما جوانب تعقب

 عن هذا السؤال جملة من األسئلة الفرعّية اآلتية:

 ما أبرز معالم شخصّية ابن قطلوبغا النقدّية؟ -

 ما مكانة ابن قطلوبغا العلمّية؟ -

 ما موارد ابن قطلوبغا في كتابه من روى عن أبيه عن جده؟ -

 ما أبرز جهود ابن قطلوبغا في علم الحديث؟ -

 ات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث في كتابه من روى عن أبيه عن جده؟ما طبيعة تعقب -

 ات؟ما القيمة العلمّية لتلكم التعقب -
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 أهداف الدراسة

 برز معالم شخصّية ابن قطلوبغا النقدّية.الوقوف على أأواًل: 

 العلمّية بين أقرانه في طلب الحديث ودرجة العناية به. ة ابن قطلوبغامكان توضيح :ثانيًا

 .الوقوف على موارد ابن قطلوبغا في كتابه من روى عن أبيه عن جده ثالثًا:

 .الرجال والجرح والتعديلبما في ذلك علم  ،الحديثفي علم  ابن قطلوبغا إبراز جهود :رابعًا

 ة.ي جوانب حديثّية متخصصات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث فالكشف عن تعقب خامسًا:

 بيان القيمة العلمّية لتلكم التعقبات. سادسًا:

 الكتب المتخصصة بالصحابة. كتب التراجم العاّمة والخاصة؛ كتب التواريخ العاّمة والمحلّية؛: حدود الدراسة

 الدراسة ّيةمنهج

ات ابن قطلوبغا على نقاد الحديث السابقين في كتابه )من ج االستقصاء المتمثل بإحصاء تعقباتبعت الدراسة الحالّية منه

حليلي المتمثل بدراسة هذه روى عن أبيه عن جده(، وتحديد مساراتها ومجاالتها المتعددة. كما اتبعت الدراسة المنهج الت

هم في هذا الكتاب أو عدم ثبوتها، وذلك بمطالعة الكتب المتخصصة المعنّية ثبوتها وورودها على من تعقبمدى  ات لبيانالتعقب

بذلك: ككتب التراجم العاّمة والخاصة، والكتب المتخصصة بضبط أسماء الرواة، والكتب الخاصة بالصحابة، على أنّني سأقتصر 

ته على السابقين، وأشير إلى الباقي ا يقتضيه الحال لكل تعقب من تعقباته حسب مدراس ذكر ثالثة نماذج أو أكثر مّما تمتعلى 

 منها في الهامش كي ال تطول الدراسة. 

 الدراسات السابقة

من روى عن )ات ابن قطلوبغا على من سبقه من علماء الحديث ونقاده في كتابه م أقف على دراسة متخصصة حول تعقبل

نعم هناك بعض   في غيره من كتبه األخرى المعتنية بالرجال ودراسة أحوالهم.الموطن البحث والدراسة، و (أبيه عن جده

كتلك الدراسة التي قام بها الدكتور باسم  ،الدراسات المتعلقة بكتابه هذا، لكّنها كانت عبارة عن تحقيق له وإبرازه لحّيز الوجود

الجوابرة، حيث تضمنت مقدمة تناول فيها الباحث المذكور الترجمة البن قطلوبغا من كتب التراجم التي تناولت حياته وسيرته 

شر ال من قريب وال العلمّية بالدراسة، وإثبات نسبة الكتاب لمؤلفه...، وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالتحقيق، لكّنها لم ُت

اته على السابقين في هذا المجال، وهذا ما ستقوم  في أحوال الرواة، وال إلى تعقبمن بعيد إلى منهجّيته في نقد الرجال وال

 .-إن شاء الله تعالى-على تبيانه الدراسة الحالّية 

 ي كتابه )من روى عن أبيه عن جّده(مكانة ابن قطلوبغا العلمّية ومظاهر عنايته بعلم الرجال والعلل ف: المبحث األول

التنويه بأبرز معالم شخصّية ابن قطلوبغا، وكذلك الحديث عن المكانة التي تبوأها في علم الحديث يتناول هذا المبحث 

وغيره من علوم الشريعة األخرى، إضافة إلى أهّم الموارد التي اعتمد عليها في كتابه من روى عن أبيه عن جّده، وأحكامه 

 ياتهم، وذلك وفق المطالب اآلتية: اصة على الرواة وروالخا

 القاسم بن قطلوبغامعالم شخصّية  المطلب األول:

  المعايير اآلتية: سأعرض في هذا المطلب ألهّم وأبرز تفاصيل حياة ابن قطلوبغا وفق

الشرف ب قبَ بالزين، ورّبما ُل َبُلقة قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمالي المصري، هو اإلمام العالم اسمه ونسبه وكنيته:

 أبو العدل السودوني نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطنة الجمالي الحنفي، ويعرف بقاسم الحنفي. 

عرض  فنشأ يتيمًا، وحفظ القرآن وكتبًائة بالقاهرة، ومات أبوه وهو صغير، ولد في المحرم سنة اثنتين وثمانم ونشأته: مولده

 .(، وتكّسب بالخياطة وقتًا وبرع فيهاـه767ى قاضي القضاة العّز بن جماعة )ت:بعضها عل
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تتلمذ القاسم بن قطلوبغا على أنامل شيوخ كثر في شّتى ضروب العلم والمعرفة، األمر الذي يدل على مبلغ علم : شيوخه

لكثرة شيوخه وتعددهم في علم ذلك الرجل، وعلى نبوغه وجّده واجتهاده، كما تتلمذ على يديه تالمذة كثر، ونظرًا 

التفسير، والحديث، والفقه وأصوله، وعلم المنطق، وعلم العربّية...، فسأقتصر على ذكر شيخين أو ثالثة في كل علم 

  من هذه العلوم، خال علم الحديث فسأذكر جّلهم؛ نظرًا لتعلق هذه الدراسة بهذا اللون على جهة التحديد.

لزراتيتي، وبعض التفسير على العالء البخاري، وأخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغاني فقد سمع تجويد القرآن على ا 

وابن حجر العسقالني، والفقه عن المجد الرومي، والعّز عبد السالم البغدادي، والشرف السبكي،  ،النعماني قاضي بغداد

وأصول الدين عن العالء البخاري، والبسطامي، والسعد بن الديري، والفرائض والميقات عن ناصر الدين البارنباري 

ساطي، والمعاني والبيان عن العالء، والنظام، والسبكي، والصرف عن الب ،وغيره، والعربية عن العالء، والتاج، والمجد

 والبساطي، والمنطق عن السبكي. 

( بحيث سمع عليه غالب ما كان ـه861ثّم اشتدت عنايته بمالزمة ابن الهمام محّمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام )ت: 

نتفاعه به ومّما قرأه عليه الربع األول حتى مات، وكان معظم ا ـه825يقرأ عنده في هذه الفنون وغيرها، وذلك من سنة 

من شرحه للهداية وقطعة من توضيح صدر الشريعة وجميع المسايرة من تأليفه، وطلب الحديث بنفسه يسيرًا فسمع على 

ابن حجر، وابن الجزري، والشهاب الواسطي، والزين الزركشي، والشمس بن المصري، والبدر حسين البوصيري، وناصر 

 ، والتاج الشرابيشي، والتقي المقريزي، وعائشة الحنبلّية.الدين الفاقوسي

عظم انتفاع فتصدى للتدريس واإلفتاء قديمًا وأخذ عنه الفضالء في فنون كثيرة،  تصديه لإلفتاء والتدريس، وتالميذه: 

بمجلس  الشرف المناوي، وكذا البدر بن الصّواف في كثير من مقاصدهما، وأسمع من لفظه جامع مسانيد أبي حنيفة

الّناصري ابن الظاهر جمقمق بروايته عن محيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محّمد بن يحيى العباسي مدرس 

المستنصرية ببغداد سماعًا عن صالح بن عبد الله بن الصّباغ عن أبي المؤيد محّمد بن محمود بن محمد الخوارزمي 

بصحبته، بل هو فقيه أخيه الملقب بعد بالمنصور، وكذا ُقرئ الجامع وكان الّناصري مّمن أخذ عنه واختص  مؤلفه.

، ومّمن أخذ عنه أيضًا المذكور ببيت المحب بن الشحنة وسمعه عليه هو وغيره وحمله الّناس عنه قديمًا وحديثًا

، وقرأ السخاوي، حيث صحبه قديمًا، وسمع منه مع ولده المسلسل بسماعه على الواسطي، وكتب عنه نظمه وفوائده

 عليه شرح ألفّية العراقي.

عناية ابن قطلوبغا بالترحال والتجوال قديمة قدم تتّبعه واجتهاده في طلب العلوم المختلفة وتلقيها عن كانت : رحالته العلمّية

دس، ، حيث بدأ بالشام، ثّم اإلسكندرّية، فمكة، وبيت المقكآفة مشايخه في األمصار التي زارها واألقطار التي طّوف بها

 على ما حكاه السخاوي في الضوء الالمع.

لم ينل ابن قطلوبغا مع علّو منزلته وانتشار ذكره من المناصب ما يناسب مكانته ويسدُّ حاجته، بل  المناصب التي توالها:

 كان في غالب عمره أحد صوفّية األشرفّية، إلى أن استقر في تدريس الحديث بقبة البيبرسية.

ئة وبضع عشرة مصّنفًا، الم لىبت عصّنف القاسم بن قطلوبغا في العديد من علوم الشريعة اإلسالمّية، حتى ر :ثروته المكتبّية

وذلك في سّن العشرين من عمره على ما حكاه عنه  ،مّما يدل على اهتمامه بعملّية التصنيف والتأليف في سنٍّ مبكرة

ومن التخصصات التي نبغ فيها ونال حظه  .-د ونفس كبيرينأّي منذ أن شّب وأقبل على الحياة بكلّيته بجل –السخاوي 

 منها فصّنف فيها صنوفًا عديدة اآلتي بيانه:

واألربعين في أصول الدين، وجواهر القرآن، وبداية  ،تفسير أبى الليث، وغريب القرآن، ومنهاج العابدينك . القرآن وعلومه:1

 التنزيل وأسرار التأويل.تعليق على أنوار والهداية والشفاء، وشرح البسملة، 

 تجلت مظاهرها في اآلتي: وما يتفّرع عنه من العلوم كبيرة، وقد  كانت عناية ابن قطلوبغا بالحديث . الحديث وعلومه:2

نظرًا لما لعلم تخريج الحديث من األهمّية الكبيرة، فقد أولى ابن قطلوبغا هذا  جهوده في مجال علم تخريج الحديث: -

نتاجه العلمّي الذي تناول فيه أحاديث كتب متفرقة من علوم الشريعة اإلسالمّية قة تجّلت مظاهرها في كثرة إية فائالعلم عنا
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ففي التفسير: قام  يجها وعزوها إلى مصادرها األصيلة.كعلم التفسير، والحديث، والعقيدة، والفقه، حيث قام على تخر

رقندي، وتخريج أحاديث جواهر القرآن للغزالي، وفي الحديث على تخريج أحاديث تفسير أبي الليث نصر بن محّمد السم

حاديث شرح أفي تخريج  ائدبغية الرقام على تخريج أحاديث األربعين في أصول الدين لإلمام الغزالي، وفي العقيدة: 

 ، وفي الفقه: تخريج أحاديث االختيار شرح المختار في فروع الحنفّية.ةالعقائد النسفّي

خاض ابن قطلوبغا غمار صنع الحواشي والتعليقات  الحواشي والتعليقات المختصة بالحديث وعلومه:جهوده في مجال  -

بما في ذلك الحديث والعلوم ذات الصلة به، فأفاد وأجاد في  ،لكثير من الكتب ذات الصلة بعلوم الشريعة التي برع فيها

حاشية على كل من شرح ومن ثماره في هذا المجال:  .إيضاح مكنونها، وشرح غريبها وإبراز مضامينها، والتعليق عليها

مسند الفردوس على  هتعليقالبن حجر، وحاشية على كل من المشتبه والتقريب و خبةالّن، وحاشية على شرح ألفية العراقي

 .يالدين الشمن يشرح نخبة الفكر لتق، وكله

بعض الجهود المعنّية بذلك، إضافة إلى جهوده وجد البن قطلوبغا  جهوده في جانب علم المصطلح والشروح الحديثّية: -

شرح منظومة ابن الجزري في وآثاره العلمّية المتمّيزة في جانب الشروح الحديثّية لبعض الكتب المتخصصة، ومن ذلك: 

، واألمالي على مسند أبي حنيفة، وترصيع شرح المصابيح للبغويوالعسقالني،  شرح النخبة البن حجر، وعلم الحديث

 النقي في تلخيص سنن البيهقي، وزوائد سنن الدارقطني على الستة، وعوالي الليث بن سعد. الجوهر

اعتنى ابن قطلوبغا بعلم الرجال والجرح والتعديل عناية بالغة، ومن ذلك:  جهوده في جانب علم الرجال والجرح والتعديل:-

التمييز للجوزقاني، وترتيب أسئلة الحاكم للدارقطني،  اإليثار برجال معاني اآلثار، ورجال الموطأ لمحمد بن الحسن، وترتيب

وتقويم اللسان في الضعفاء، واالهتمام الكلي بإصالح ثقات العجلي، والثقاات مّمن لم يقع في الكتب الستة، ومن روى عن 

 أبيه عن جده محل هذه الدراسة.

في بيان الفصل والوصل، والترجيح والتصحيح على ة عن اعتراضات ابن العّز على الهداية، واألصل تأجوب . الفقه وأصوله:3

 .القدوري، وشرح فرائض مجمع البحرين

تقويم اللسان في شرح الميزان، وحاشية على شرح العقائد النسفّية، وحاشية على المسايرة شرح  . العقائد وعلم المنطق:4

 ولم يشعر.المسايرة في العقائد، وشرح منار الّنظر في المنطق البن سينا، ومن يكفر 

تعليقه على القصارى في الصرف، وشرح األندلسّية في علم العروض، وشرح قصيدة غرامي صحيح،  الّنظم والعربّية:. 5

 .وشرح مخمسة العّز عبد العزيز الديريني في العربّية

دة أماكن إلى أن تعلل ابن قطلوبغا مدة طويلة بمرض حاد وبحبس األراقة والحصاة وغير ذلك، وتنقل لع :مرضه ووفاته. 6

بيع اآلخر سنة تسع وسبعين تحول قبيل موته بيسير بقاعة بحارة الديلم، فلم يلبث أن مات فيها في ليلة الخميس رابع ر

 . (Al-Sakhawi, no date; Al-Shawkani, no date) ئةوثمانم

 وأقوال أهل العلم فيه وغيره من علوم الشريعة مكانته في علم الحديث :الثانيالمطلب 

فقد تمّيز ابن قطلوبغا بالفهم وحّدة الذكاء إلى جانب تمّيزه بالحفظ والضبط واإلتقان، وتجّمل  ،وأّما عن مكانته العلمّية

خاصة تلك التي  ،بها في حياته، كما تصّدى للجمع والتفتيش، وبرع في علوم شتى فألف وصّنف فيها صنوفًا عديدة متّنوعة

ب الحديث وعلومه وعلى رأسها جهوده في علم الرجال والجرح والتعديل، وهذا ما شهد له به بعض العلماء األجالء اعتنت بجان

 ومن ذلك:  ب المصّنفات المتخصصة بهذا الشأن.من مشايخه وتالمذته، وكذلك كل من ترجم له من أصحا

بالحافظ، والحافظ كما هو معلوم رتبة عليا من رتب المشتغلين  هـ(852)ت: ه شيخه ابن حجرنبوغه في الحديث حتى لقب

نتيجة حفظه وإتقانه وتبحره  رواياتهمالرواة و أصبحت لديه ملكة نقدّية أهلته للحكم علىفهو بهذا المعنى: من  يث؛بعلم الحد

أمثال: عيف والتوثيق والتجريح، في علم الحديث رواية ودراية، وحاز أدوات النقد التي تمكنه من القدرة على التصحيح والتض

 ، وغيرهم كثر.مهدي، وابن معين، وابن المديني، وأبي حاتم الرازي... ابن
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ليس هذا فحسب، بل وصفه أيضًا "باإلمام، العالّمة، المحدث، الفقيه". كما تمّيز باكتمال جوانب الفهم واإلبداع والتمكّن 

العلوم المتخصصة بالحديث، حتى أصبح أوحد زمانه وفريد عصره بال  فيما طرقه من أنواع العلوم والمعارف وعلى رأسها

هـ(: 876منازع؛ لذا وصفه ابن حجر: "بالشيخ، الفاضل، المحدث الكامل األوحد". وشبيه بهذا الوصف قول ابن الديري )ت:

 (.Al-Sakhawi, no date"الشيخ العالم الذكي" )

(: ـه853ُيعدُّ من ُحّذاقهم ورّوادهم، بهذا الوصف قال الزين رضوان )ت:وهو في صفوف أقرانه من زمرة علماء الحنفّية 

 (.Al-Sakhawi, no date")الفوائد واستفاد وأفاد كتبة، من ُحذَّاق الحنفّي"

وال عجب في ذلك، فطالقة لسانه، وقدرته على المناظرة وإلزام الخصم فيما يقول، مع ما كان يتمتع به من قّوة الحافظة، 

  ه من بلوغ منازل الُحّذاق وسلوك مسالكهم.ذهن والخاطر...، كل هذا مكناء الوصف

وما وقفت على وصف أجمع وال أشمل وال أجمل من وصف تلميذه السخاوي الذي جمع فيه بين شمائله ومحاسنه بما 

وأشير إليه بالعلم،  ،الذكاءة الحافظة ووعرف بقّوفي ذلك المكانة الرفيعة التي تبوأها بين علماء مذهبه في زمانه، حيث قال: "

المشاركة في فنون، ذاكر لكثير من األدب  ة، قوّيهو إمام، عالّم"، وقال أيضًا: "وأذن له غير واحد باإلفتاء والتدريس

، طلق اللسان، قادر على المناظرة ومتعلقاته، واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه، متقدِّم في هذا الفّن

ة شأنه مع توقف وصار بينهم من أجّل ،وقد انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفّن...، وإفحام الخصم

 على عادة العصريين الكثير منهم في شأنه وعدم إنزاله منزلته، وهكذا كان حال أكثرهم معه جريًا

(Al-Sakhawi, no date). 

 Ibnئة، ووصفه: "بالعالّمة المفّنن")ان من مات سنة تسع وسبعين وثمانم( في أعيـه1406وذكره ابن العماد الحنبلي )ت:

Aleamad, 1406H" :نًا في علوم كثيرة: الفقه، والحديث، واألصول، كان مفّن(. ومثله قال فيه البقاعّي، بل زاد عليه قوله

 .(Al-Sakhawi, no date" )ًا مثلهوغيرها، ولم ُيَخَلف بعده حنفّي

 الموارد التي اعتمدها ابن قطلوبغا في تخريج الروايات ودراسة أحوال الرواة ورواياتهم الثالث: المطلب

سواًء ما كان منها  ،اعتمد ابن قطلوبغا في هذا الكتاب على موارد ثرّية غنّية، ُتعدُّ في واقع الحال والمآل كنوزًا ذهبّية

راوي موطن البحث والترجمة، أو ما كان منها متعلقًا بجانب الدراية، متعلقًا في جانب تخريجه للروايات التي أدرجها تحت ال

ضي في نهاية المطاف إلى الحكم عليه تعدياًل أو تجريحًا وعلى مروياته وال صاحب الترجمة ومروياته بما يفأّي دراسة أح

 تصحيحًا أو تضعيفًا.

 موارده في باب علم الرواية المسألة األولى:

جانب عرض الروايات المتعلقة بالراوي صاحب الترجمة وتخريجها على الكتب المسندة: صحاحًا،  اعتمد ابن قطلويغا في

 وسننًا، ومسانيد، ومعاجم...، مع حرصه على العناية باألهّم ثّم األقل أهمّية في ذلك على الّنحو اآلتي:

يسة من مصادر السّنة النبوّية الشريفة : حيث كان اعتماده في الغالب على هذه المصادر الرئ. الكتب الستة ومسند أحمد1

فيها، ويرمز لها برمز )الجماعة أو الستة(، فيقول على سبيل المثال:  اإن كان حديث الراوي أو أبيه أو جده مخّرًج

"أخرج له الجماعة أو الستة، وأحمد"، وذلك إن كانت الرواية مخرَّجة عندهم كّلهم، وإن كانت عند أحمد دون الستة 

م ُيخّرج له في الستة أو أحد من الستة، وإّنما أخرج له أحمد"، وإن كانت في أحد الصحيحين عند أحد يقول: "ل

الشيخين، واألربعة، وأحمد، يقول: "حديثه عند البخاري، واألربعة، وفي المسند"، أو يقول: "أخرج له مسلم، واألربعة، 

األربعة وحدها دون الصحيحين يرمز لها بـ )األربعة(، وإن وأحمد"، أو أخرج له مسلم والّنسائي"، وإن كانت في السنن 

له أبو داود، والترمذي، وابن كانت في بعض السنن دون األخرى ُيسّمها باسمها، فيقول على سبيل المثال: "وأخرج 

 ".قول: "أخرج له الّنسائي وابن ماجة"، أو يماجة
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لمقدسي، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، والمستدرك كالمختارة للضياء ا كتب الصحاح األخرى غير الصحيحين: .2

 على الصحيحين للحاكم.

ومسند البزار، ومسند ق بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، كمسند إسحا كتب المسانيد األخرى غير مسند أحمد: .3

 الروياني.

ويعّبر عنه في بعض المواطن بالطواالت؛  كالمعجم الكبير لإلمام الطبراني، وتخريجه منه كثير، . كتب المعاجم واألمالي:4

نظرًا الستيعابه طرق الرواية عن الصحابي الواحد، والصغير أيضًا، ومعجم ابن شاهين. وكتاب األمالي ألبي الحسن بن 

 بشران. 

ككتاب التاريخ الكبير لإلمام البخاري، وقد أفاد منه كثيرًا، وكتاب الدالئل للبيهقي، والذرّية الطاهرة  . كتب التاريخ والسير:5

 للدوالبي.

معجم الصحابة للبغوي، ومثله البن قانع، ومعرفة الصحابة البن منده،  الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة وعلى رأسها: .6

البن األثير، واختصاره  األصحاب البن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة ومثله ألبي نعيم، واالستيعاب في معرفة

تجريد أسماء الصحابة للذهبي، واإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني، وقد أفاد ابن قطلوبغا من المسّمى 

ثبتت صحبته، أو كانت له صحبة  هذه المصادر المتخصصة بالصحابة، من حيث التعريف بالراوي الجّد، وكذلك األّب إن

خاصة فيما إذا انفرد  ،على حّد تعبير أولئك األئّمة األجالء، أضف إلى ذلك إفادته منها في تخريج رواية الجّد أو األّب

 كالهما أو أحدهما برواية ولم تكن في غيرها من الكتب المتخصصة بجانب الرواية المشار إليها سابقًا.

واحدة أو روايتين بن قطلوبغا في كتابه موضع البحث والدراسة أّنه كان يقتصر على تخريج رواية ومّما ُيلحظ من صنيع ا

كما أشرت سابقًا بالكتب الستة ومسند أحمد؛ والجد، وال يزيد على ذلك، ويبدأ الراوي االبن، وكذلك األب،  من جملة مرويات

وألّنها تسّد عن غيرها فيما تّم تخريجه في الباب تب ولمصّنفيها، لمّية لهذه الكهو الشهرة الع -كما ال يخفى-والسبب في ذلك 

الواحد أو في الموضوع الواحد، فإن كانت الرواية في الصحيحين فكفى بها من نعمة، وكذا الحال فيما إذا كانت في الكتب 

الراوي  ربعة في تخريج حديثالتي التزم أصحابها الصحة، وإن كانت دون الصحيحين في القّوة، وأّما تركيزه على السنن األ

خاصة في مجال األحكام الشرعّية، وهذا  ،عتناء أصحابها بتخريج الحديث المرفوع دون الموقوفموطن البحث والترجمة؛ فال

دليل عنايته بتقديم الحديث المرفوع على غيره، وكذلك الحال بالنسبة لمسند أحمد؛ فألّنه ُيعدُّ من أحسن المسانيد انتقاًء 

إذا ما قورن بغيره، وقد يكتفي بتخريج حديث الراوي من غيرها إن لم توجد فيها، وهي كما أسلفت موارد متنّوعة  وشهرة

 متعددة الجوانب من حيث تبويبها وتصنيفها.

بًا وهذا التنّوع في المصادر دليل عناية ابن قطلوبغا بتتبع روايات الراوي موطن البحث والترجمة، ثّم انتقائه لما يراه مناس

هذا من جانب، ومن جانب آخر إحاطته علمًا بهذه المصادر واعتماده على األهّم  ،للذكر ويسدُّ عن غيره في بابه تحت ترجمته

ليس هذا فحسب، بل كان يستدرك على كبار أهل الحديث ونقاده في مجال   الذي يليه أهمّية وقّوة في ذلك.منها واألقوى ثّم

على قول اإلمام البخاري في ترجمة بشير بن محّمد األنصاري: "ال نعرف له إال من حديث الرواية، ومن ذلك: "استدراكه 

األذان"، بأحاديث أخرى رواها بشير غير حديث األذان منها ما وقع في طبقات ابن سعد، وتاريخ دمشق البن عساكر بإسناد 

 (. Ibn Qatlubgha, 1409 H) -صلَّ الله عليه وسلم  –جّيد في خلق الّنبي 

 موارده في باب علم الدراية المسألة الثانية:

وفي جانب علم الدراية، أّي دراسة أحوال الرواة ورواياتهم، أفاد ابن قطلوبغا من المقوالت النقدّية المبثوثة في كتب 

لرواة باديًا للعيان؛ فقد بدا اعتناؤه بكتب التراجم العاّمة ل نفسه؛ السابقين ومصادرهم النقدّية المتخصصة والمتنوعة في الوقت

(، والتاريخ ـه233كتاريخ ابن معين )ت:الهتمامها بتراجم الرواة على اختالف طبقاتهم ومراتبهم من حيث الوثاقة أو عدمها: 

، كما بدا اعتناؤه أيضًا بتلك الكتب (ـه327(، والجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي )ـه256الكبير لإلمام البخاري )

كالثقات للعجلي صنف واحد من أصناف الرواة، كتلك التي اختصت بالرواة الثقات على اختالف طباقتهم: التي اختصت ب
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وقد أفاد من األخير ال سيما في توثيق الراوي االبن الذي غالبًا ما يكون من صفوة (، ـه354(، والثقات البن حبان )ـه261)

كتاب الكامل في ضعفاء و (،ـه303كالضعفاء والمتروكين للّنسائي ) وتلك التي اختصت بالرواة الضعفاء: التابعين وأجالئهم،

 (. ـه365الرجال البن عدي )

ما يكتنف على هذا، وقد كانت البن قطلوبغا جهوده الشخصّية وأحكامه الخاصة على الرواة بالوثاقة أو عدمها، والتنبيه 

رابع على ما سيأتي تفصيله الحقًا في المطلبين ال-ذلك بعض مروياتهم من غرابة أو ضعف أو تدليس أو اختالف، أو ما شابه 

ومّما يؤكّد ذلك مصّنفاته الهاّمة التي صّنفها في الرجال ودراسة أحوالهم ومروياتهم، ككتاب  .-والخامس إن شاء الله تعالى

، وكتاب االهتمام الكلي مجلدات ةن لم يقع في الكتب الستة في أربعالثقات مّمكتاب وتقويم اللسان في الضعفاء في مجلدين، 

بإصالح ثقات العجلي في مجلد واحد، وكتاب من روى عن أبيه عن جده الذي اهتّمت الدراسة الحالّية ببيان جوانب إبداعات 

 اته على النقاد السابقين في أحكامهم على الرواة مّمن ترجم لهم في هذا الكتاب.، خاصة فيما يتعلق بتعقبذلك الرجل

 أقواله في الرواة جرحًا أو تعدياًلالمطلب الرابع: 

، )من روى عن أبيه عن جده(رواة ورواياتهم في كتابه المسّمى كانت البن قطلوبغا بعض األحكام الخاصة المتعلقة بال

كتلك التي تعنى بأسمائهم،  ،لعه فيه وفيما يتصل به من علوم خاصة بالرواةاألمر الذي يدل على مدى تمكنه في الحديث وتض

فهو ال يكتفي  ومراتبهم في سّلم الجرح والتعديل؛وكناهم، وألقابهم، ومواليدهم ووفياتهم، وتلك التي تعنى ببيان درجاتهم 

بالتنصيص على اسم الراوي وحده، بل يذكر كّل ما من شأنه زيادة التعريف به بما في ذلك ذكر اسم أبيه، وجده، وأّمه، 

فهو بهذا الوصف يصلح  وسنة وفاته، كل ذلك باختصار شديد؛بعض صفاته، ومرتبته، وغزواته، ومورد رواياته، وإخوته، و

وذلك حينما كان يشير إلى  ،ألن يكون من قبيل كتب التراجم العاّمة المقتضبة، كما بدا تمكّنه في جانب المتون ظاهرًا للعيان

ليس هذا فحسب، بل كان يشير أيضًا إلى بعض  دها ومنابعها األصيلة.من موار روايات الراوي موطن الترجمة بتخريجها

 روايات أبيه وجده، ويبّين درجتها من حيث الصحة أو عدمها.

وقد كان مّما وقفت عليه من أقواله فيما يخّص علوم الرواة من قضايا التعريف بهم، وهو يشمل التعريف بالراوي وأبيه 

اصل في أسمائهم، والتمييز بين الرواة المتشابهين في االسم الواحد، ومعرفة ما إذا كان وجده، واإلشارة إلى االختالف الح

 وأذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر، اآلتي:  مقلين أم من المكثرين في الرواية.الراوي من ال

"وإبراهيم تابعّي مشهور، احتّج  . التعريف بالراوي وأبيه وجده: في ترجمة إبراهيم بن محّمد بن طلحة بن عبيد الله، قال:1

يعني -ئة، وأبوه محّمد يعرف بالسَّجَّاِد، وأّمه حمنة. أتى به أبوه ه العجلي وغيره، مات سنة إحدى ومبه الجماعة، ووثق

قتل يوم الجمل مع أبيه سنة  اه محّمدًا، وكّناه بأبي القاسم.فمسح رأسه وسّم -صلَّ الله عليه وسلم  –إلى الّنبي  -طلحة

، روى عنه أيضًا من بنيه: -رضي الله عنه-ست وثالثين، لم ُيخّرج له في الستة، وإّنما أخرج له أحمد، وأبوه أحد العشرة 

موسى، ويحيى، وعيسى، وعمران، وإسحق، وكان يكّنى بابنه محّمد هذا، قتل بالجمل سنة ست وثالثين، أخرج له الجماعة 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hوأحمد")

االختالف الحاصل في اسم الراوي، كاالختالف في اسم سفينة جّد إبراهيم بن عمر، حيث قال: "وجّده مشهور مولى . بيان 2

اختلف في اسمه، فقيل مهران، وقيل روّمان، وقيل عبس، وقيل سفينة بن برّية، وكان من  -صلَّ الله عليه وسلم-الّنبي

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)مولدي العرب، أخرج له مسلم، واألربعة، وأحمد"

 . التمييز بين الرواة المتشابهين في االسم الواحد، كتمييزه بين الزبرقان بن عبد الله بن عمرو وبين الزبرقان الضمري3

(Ibn Qatlubgha, 1409H.) 

ين، له في . معرفة المقلين من المكثرين في جانب الرواية، كقوله في جبير بن محّمد بن جبير بن مطعم: "وجبير من المقل4

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)أبي داود حديث واحد"
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 وأّما عن أقواله في الرواة وأحكامه الخاصة عليهم بالوثاقة أو عدمها، فكان منها ما ُيعّد من قبيل التجريح للراوي، وهي كاآلتي:

قال: "جعلني  -رضي الله عنه-األنصاري حديثه عن أبيه عن جده  ةْبن ُبجَر ِمَلُمَحمد ْبن َأْس. أخرج تحت ترجمة إْبراِهيَم بن 1

قريظة..."، وقال: "رواه ابن منده في المعرفة من حديث إسحاق بن  على أسارى -صلَّ الله عليه وسلم–رسول الله 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف"

تضعيفه، بل هناك من نّص على تكذيبه كابن معين، وهناك من نّص على أّنه ذاهب وإسحاق بن أبي فروة مجمع على          

 (.Al-Razi,1217H) كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ،الحديث متروك الحديث

 -رضي الله عنه-. وأخرج تحت ترجمة إبراهيم بن هانئ األشجعي حديثه عن أّمه بنت نعيم بن مسعود األشجعي عن أبيها 2

وكنت مع غطفان فأسلمت..."، وقال: "رواه ابن منده في المعرفة من  -صلَّ الله عليه وسلم–رسول الله  قال: "أتيت

عمران بن  ابنهو عبد العزيز (. وIbn Qatlubgha, 1409H)طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عمران عنه، وهو متروك"

نقاد الحديث المتقدمين، كأبي حاتم الرازي، حيث ، نّص على تركه غير واحد من أبو ثابت يبي ثابت الزهري المدينأ

-Al;)"ال يكتب حديثه، منكر الحديثقال: "متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًا"، والبخاري، حيث قال: "

Razi,1217H Al-Bukhari, no date.) 

 -صلَّ الله عليه وسلم–. وأخرج تحت ترجمة إسماعيل بن إبراهيم األنصاري حديثه عن أبيه عن جده أّن رجاًل أتى الّنبي 3

فقال: "يا رسول الله أوصني وأوجز..."، ثّم قال: "رواه الروياني في مسنده عن عمر... بن علي عن أبي داود عن 

 ،ومحّمد بن أبي حميد.  Rwayani, 1416H-ha, 1409H; AlIbn Qatlubg((محّمد بن أبي حميد عنه، وهو ضعيف

ويقال أيضًا: حّماد بن أبي حميد المدني ضّعفه غير واحد من نقاد الحديث المتقدمين، ومنهم ابن معين، حيث قال في 

أبو "، والرازيان، وليس حديثه بشيء ،هو مدني ،اد بن أبى حميدهو حّم :د بن أبى حميدمحّمرواية الدوري عنه: "

 كان رجالً "، وأبو حاتم، حيث قال: "ضعيف الحديثزرعة، حيث قال في جوابه على سؤال وجه إليه عن حال محّمد: "

"، عن الثقات بالمناكير ييرو ،ويزيد بن عياض ،سبرة يبأضعيف الحديث مثل ابن  ،وهو منكر الحديث ،ضرير البصر

Razi, -Al( H1399 aein,Mbn I)  تحل الرواية عنه بحالوأّما البخاري فقد نّص على أّنه "منكر الحديث"، أي ال

1317H; Al-Bukhari, no date;). 

 -صلَّ الله عليه وسلم–. وفي حديث إياس بن معاوية بن قّرة بن إياس المزني عن أبيه عن جده قال: كّنا عند رسول الله 4

 ,Ibn Qatlubgha)البيهقي في كتاب األدب من حديث بكر بن بشير، وهو مجهول" رواهفذكر عنده الحياء..."، قال: 

1409H.) 

وجّلهم من التابعين، قوله في إبراهيم  ،وكان منها ما ُيعدُّ من قبيل التوثيق للرواة، ومن عباراته في توثيق بعض الرواة        

بن محّمد بن المنتشر: "إمام، ثقة، ثبت، نبيل، أخرج له الجماعة"، وقوله في إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة األنصاري: 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H"أحد الثقات الكبار، تابعّي حجة، أخرج له الستة")

  بعض الروايات والمتون، وقد كان منها اآلتي:أقواله الخاصة في إعالل  المطلب الخامس:

قال: "أقبلنا من بدر ففقدنا رسول  -رضي الله عنه-. أخرج تحت ترجمة إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حديثه عن أبيه عن جده 1

جاء  ؟ فوقفوا حتى-صلَّ الله عليه وسلم–فنادى الرفاق بعضها بعضًا: أفيكم رسول الله  -صلَّ الله عليه وسلم–الله 

رضي الله عنه، ثّم حكم على هذه الرواية بقوله: "حديث -مع علّي بن أبي طالب  -صلَّ الله عليه وسلم–رسول الله 

 (.Ibn Qatlubgha,1409H)غريب"

وهذا الحديث لم أقف عليه من نفس الطريق التي أخرجها المصّنف، حيث قال: رواه أبو بكر...، وترك هذا البياض،         

ثّم قال: من...، وترك بياضًا آخر، ثّم قال: ابن أبي الهيثم في فوائده. وحديث رفاعة هذا أخرجه كل من الحاكم في 

عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجالن معشر، المستدرك، والطبراني في الكبير من طريق أبي 

. وحكم عليه (Al-Hakim, 1411H; Al-Tabarani, 1415H...")األنصاري، عن أبيه، عن جده قال: أقبلنا يوم بدر
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Al-")يكتب حديثه ،رواه الطبراني، وفيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيفالهيثمي في مجمع الزوائد بقوله: "

HHaythami,1414). 

إّنما هو من تلك الطريق التي أخرجها، ولم تبرز  ،التفرد بغا على هذا الحديث بالغرابة، أيويبدو أّن حكم ابن قطلو         

كاملة، بل كان فيها ذلك البياض الذي أخفى بعض أسماء الرواة فيه، وقد تكون هي نفس الطريق التي رواها اإلمامان 

 الحاكم والطبراني وضّعفها الهيثمي.

صلَّ الله –د قال: "استصغر رسول الله . وأخرج في ترجمة بشير بن ثابت بن أسيد بن ظهير حديثه عن أبيه عن جده أسي2

حيث قال: "رواه الطبراني في الصغير والضياء في  ،، ثّم حكم على الحديث بأّنه حسنرافع بن خديج..." -عليه وسلم

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)المختارة، فهو حسن"

ثنا عثمان بن يعقوب العثماني، ثنا  ،القرمطيد بن عبد الله محمّ وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من طريق          

عن أخته سعدى بنت ثابت، عن أبيهما  وحدثني أيضًا د بن طلحة التيمي، ثنا بشير بن ثابت بن أسيد بن ظهير حمحّم

رافع بن خديج  - الله عليه وسلمصلَّ– استصغر رسول الله"، قال: -رضي الله عنه-ثابت، عن جدهما أسيد بن ظهير 

، -صلَّ الله عليه وسلم -ه رجل رام، فأجازه رسول الله : يا رسول الله، إّن-رحمه الله-ه ظهير فقال له عّميوم أحد، 

 - ابن أخي أصابه سهم، فقال رسول الله ، فقال: إنّ -صلَّ الله عليه وسلم -بي ه إلى الّنته، فجاء به عمّ فأصابه سهم في لّب

-Al)"ه إن مات وهو فيه مات شهيدًاأخرجناه، وإن أحببت أن تدعه، فإّنإن أحببت أن تخرجه ": -صلَّ الله عليه وسلم

)HTabarani,1415(وأخرجه الضياء في المختارة من طريق الطبراني نفسه .HMaqdisi,1420-Al.) 

من ويبدو أّن حكم ابن قطلوبغا على الحديث بأّنه حسن باعتبار تعدد طرقه، فقد توبع بشير على روايته عن أبيه          

قبل أخته سعدى، ويضاف إلى ذلك أّن الراوي أضبط ما يكون لحديث أهل بيته، فبشير وسعدى رويا الحديث نفسه عن 

 أبيهما ثابت، أو أّنه تابع الضياء في حكمه على أحاديث المختارة، والله أعلم.

 Ibn)صحيفته من أعلى مراتب الحسن" . إصداره حكماً عاّماً على صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بقوله: "وهو بصريّ 3

Qatlubgha, 1409H.) 

وهو بهذا الحكم موافق لمن سبقه من علماء الحديث ونقاده كابن الصالح، حيث قال في المقدّمة مشيرًا لنماذج رواية         

-Ibn al")بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، روي بهذا اإلسناد نسخة كبيرة حسنة ونحواالبن عن أبيه عن جده: "

Salah,1406h" :بهز بن حكيم، عن أبيه، عن  فأعلى مراتب الحسن:(، والذهبي في الموقظة، فقد نّص على ذلك، فقال

 (.Al-Thahab, 1412H")جده

باإلرسال، والحديث رواه عبد الله بن كعب،  -صلَّ الله عليه وسلم– الله . حكمه على حديث عبد الله بن كعب عن رسول4

ثالث عشرة سنة بمكة يّتبع الحاج في منازلهم بالموسم بعكاظ، وذي  -صلَّ الله عليه وسلم -ول الله فقال: "مكث رس

.."، حيث قال: "الحديث رواه اإلمام علي بن المحسن التنوخي في طواالته من حديث الواقدي عنه، وهو مرسل؛ .المجاز

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)ألّن عبد الله تابعي قطعًا"

، ومّمن قال بذلك: البغوي في معجم الصحابة - صلَّ الله عليه وسلم -وعبد الله بن كعب، قيل ولد في عهد الّنبي          

وله  ،وكان ثقةنقاًل عن الواقدي، ولم يقل أحد بذلك غيره، فقد ذكره ابن سعد في عداد التابعين من طبقاته، وقال: "

مدني، تابعي، ثقة"، وابن حبان في مشاهير علماء األمصار، وقال: "، وذكره أيضًا العجلي في ثقاته، وقال: "أحاديث

Ibn  ;HAjili, 1405-Al; HSaad,1410 Ibn")مات سنة سبع أو ثمان وتسعين ،اد التابعينوعّب ،نصاراء األن قّر"م

HHibban,1411 عليه وسلمصلَّ الله  -(. مّما يقوّي حكم ابن قطلوبغا بعدم سماع عبد الله بن كعب من رسول الله- 

شيئًا، فروايته عنه والحال كذلك مرسلة، أّي منقطعة، لكن لها شاهد من حديث جابر بن عبد الله األنصاري، أخرجه أحمد 

في المسند، وأبو داود، والترمذي في السنن، وحكم عليه الترمذي بقوله: "حديث حسن صحيح"، فتعتضد به وتتقوى، 

 (. ;Ibn Hanbal,1421H Abu Dawud, nodate; Al-Tirmidhi, 1395H) والله أعلم
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في كسب الحجام بالتجويد، وأشار إلى حديثه هذا  --. حكمه على حديث محّمد بن إسحاق عن الزهري في نهي الّنبي 5

تحت ترجمة حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده، حيث قال: "رواه ابن منده من طريق محّمد بن إسحاق، وقد 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409H)عنه" جّوده عن الزهري

ومحّمد بن إسحاق مدلس من الطبقة الرابعة وفق طبقات المدلسين البن حجر، وهؤالء يكثرون من التدليس عن         

الضعفاء، مّما ينبغي تصريحهم بالسماع حتى تقبل روايتهم التي رووها سابقًا بالعنعنة، ولم أقف على تصريح ابن إسحاق 

وسفيان بن عيينة، بع في روايته هذه من قبل كٍل من: مالك، بالسماع من الزهري بتتبعي لطرق هذا الحديث، ولكّنه تو

 فكل هؤالء رووه عن الزهري مباشرة دون واسطة، مّما ينفي تدليسه فيه. والليث، وغيرهم؛

ه، فجعله موصواًل أو متصاًل وقد جّوده عن الزهري عنه..."، أي حسنوعلى هذا يكون مقصود ابن قطلوبغا بقوله: "        

ه بين حرام ومحيصة، وروايته هذه عند أحمد في المسند، ألّن غالب الروايات األخرى للحديث بدون أبيه، بزيادة أبي

فحرام يروي فيها عن جده محيصة، وهو لم يسمع منه؛ ولهذا حكم عليها ابن عبد البر باإلرسال. ومّما يقوّي ذلك: قول 

مالك وغيره عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه، وقول  وقال الذهلي: رواهابن حجر في اإلصابة نقاًل عن الذهلي: "

ا حديث كسب الحجام فمحفوظ وأّموقول ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: ". "من قال عن حرام عن أبيه هو المحفوظ

 مرساًلهذا الحديث وإن كان ، ود بن يحيىد بن إسحق عن أبيه عن جده هذا كله كالم محّموقال فيه محّم ،فيه عن أبيه

" وجرى في المدينة به العمل ،واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول ،وحدث به الثقات ،ةفهو حديث مشهور أرسله األئّم

(Ibn Abd al-Barr,1387H; Ibn Hanbal,1421H; Malik,1406H; Ibn Hajar,1415H; Ibn Hibban,1414H)  

بالرواة وما ُيروى من طريقهم، وليس أدل على ذلك من إحاطته بأقوال النقاد ومّما سبق يظهر مدى إلمام ابن قطلوبغا         

السابقين في الراوي موطن الترجمة وعرضها بذكاء ومهارة، مع ما قاله فيهم وأبداه من وجهة نظره الخاصة، إضافة إلى 

 تتّبعها واستقصائها. ضبطه لعّدة ما للراوي من أحاديث وروايات في بعض المصّنفات الحديثّية المتخصّصة بعد

ات ابن قطلوبغا على من سبقه من نقاد الحديث في كتابه الُمسّمى )من روى عن أبيه عن جوانب تعقب: المبحث الثاني

 جّده(

اته على من سبقه من علماء الحديث ( كثرة تعقبمن روى عن أبيه عن جّده)كان من الالفت للّنظر في كتاب ابن قطلوبغا 

وانب عديدة وقضايا متنّوعة، وهي أنواع محصورة في: تمييز األسماء وضبطها، وعلم الرجال والجرح ونقاده، حيث شملت ج

 .والتعديل، والحكم على األحاديث وبيان عللها، وإثبات صفة الصحبة أو نفيها في حّق بعض الرواة، وتخريج األحاديث وروايتها

 وقد تّم تفصيلها في أربعة مطالب على الّنحو اآلتي:

  اته في جانب العلوم المتخصصة بالرواةتعقب طلب األول:الم

بهذا األمر الذي يدل على خبرته  ،ات المتعلقة بضبط أسماء الرواة وتمييزها عن غيرهاكانت البن قطلوبغا بعض التعقب

 وقد تّم تقسيمها حسب نوعها وكذا مسارها وفق المسائل اآلتية:  اللون من ألوان علوم الرواة.

ومن شواهده التطبيقّية  .تحديد المعنيُّ من الرواة بالحادثة أو الحكاية وتمييزه عن غيره على سبيل التوهم األولى:المسألة 

 اآلتي: 

ه على الطبراني في خلطه بين خيثمة األنصاري األوسي وبين أبي خيثمة عبد الله بن خيثمة السالمي الخزرجي في . تعقب1

بوك، حيث قال: "وما في الطبراني من أّن خيثمة هذا تخّلف في غزوة تبوك فوهٌم، تحديد من المتخّلف منهم عن غزوة ت

 Ibnفإّن المتخلّف هو أبو خيثمة عبد الله بن خيثمة، وهو من بني سالم من الخزرج، وخيثمة هذا من األوس")

Qatlubgha, 1409H.) 

خيثمة األنصاري  يبمعرفة الصحابة قد نّص على كون أ ه على الطبراني أّن أبا نعيم فيوهو كما قال، ويؤكد صحة تعقب        

(. كما أّن ابن Abu Naim,1419Hالمشاهد كّلها بما في ذلك غزوة تبوك ) -صلَّ الله عليه وسلم -بي شهد مع الّنقد 

صلَّ  -بي مع الّن شهد أحدًا ، كان قدمن الخزرجأّنه  خيثمة األنصاري السالميي أبعبد البر في االستيعاب ذكر في ترجمة 
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ف معنا، كان أبو خيثمة تخّل :ة الواقفيهالل بن أمّي، وتخّلف عن تبوك بدليل ما نقله الواقدي من قول -الله عليه وسلم

فهذا اعتراف من هالل بن أمّية بأّن عبد الله بن خيثمة  .(Ibn Abd al-Barr,1412H) ى عبد الله بن خيثمةسّموكان ُي

 كان مّمن تخّلف معهم عن هذه الغزوة.

في التدليل على كونه  ابن الكلبيقول خيثمة األنصاري السالمي  يأبوذكر أيضًا ابن األثير في أسد الغابة في ترجمة         

صلَّ الله عليه  -الذي لحق الّنبي بن الخزرج األكبر، وهو  أبو خيثمة مالك بن قيس بن عوف وه": مّمن تخّلف، حيث قال

وأشار إلى ذلك أيضًا النووي في تهذيب األسماء  .(Ibn Al-Atheer, 1415H)وهو بتبوك فقال: "كن أبا خيثمة" -وسلم

صلَّ  -لحق رسول الله  ، ثّمًاوة تبوك أيامتأخر عن غز يالذ األنصاريهو أبو خيثمة واللغات، حيث قال في ترجمته: "

ومسلم، من رواية كعب بن  في صحيحي البخاري"كن أبا خيثمة"، وحديثه هذا مشهور  بتبوك، فقال: -الله عليه وسلم

 Al-Bukhari, 1422H; Muslim, no date; Al-Nawawi, no)"سبب توبة الله عليه فيحديثه الطويل  فيمالك 

date) 

المتأخرين، ويقصد ابن منده، أّن عفيفًا الكندي جّد إسماعيل هو أخو األشعث بن قيس ألبيه وليس ه على من زعم من . تعقب2

، وهو ابن عّم األشعث -رضي الله عنه–ألّمه، حيث قال: "... وأّما جّده عفيف فأخرج له النسائي في كتاب خصائص علي

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hبن قيس وأخوه ألّمه، ومن زعم أّنه ألبيه فقد وهم")

وهو كما قال، فقد نّص غير واحد مّمن ألف وصّنف في الصحابة على أّنه أخو األشعث ألّمه وليس ألبيه، ومن هؤالء         

ه، وقال بعض المتأخرين: عفيف بن قيس، عفيف الكندي أخو األشعث بن قيس ألّمأبو نعيم في المعرفة، حيث قال: "

وقال بعض (، وابن األثير في أسد الغابة، حيث قال: "Abu Naim,1419Hي")ده عفيف بن معدي كرب الكنووهم؛ ألّن

 Ibn")ه عفيف بن معدي كرب، روى عنه: يحيى، وإياس ابناهيعني ابن منده، عفيف بن قيس، ووهم فيه، ألّن، المتأخرين

Al-Atheer, 1415H ،) ،ه. وبه األشعث بن قيس. وقيل عّم ابن عّموابن حجر في اإلصابة، حيث قال: "عفيف الكندي

 .(Ibn Hajar,1415H")ه، وبه جزم أبو نعيمواألكثر على أنه ابن عّمه وأخوه ألّم ،وقيل أخوه، جزم الطبري

  ومن شواهده التطبيقّية اآلتي:، القلبوهم، وهو ما ُيسّمى في االصطالح إبدال راٍو بآخر على سبيل التالمسألة الثانية: 

البزار في إبداله السم عامر بن خارجة بعمر بن خارجة حينما أخرج حديثه عن أبيه عن جّده في مسنده، حيث ه على . تعقب1

قال: "رواه الطبراني في األوسط، والبزار، إال أّنه قال: عمر بن خارجة بن سعد عن جّده، وهو وهم، والصواب رواية 

 (.;Ibn Qatlubgha, 1409H al-Tabarani, no dateالطبراني، وعليه مشى الذهبي في الميزان وذكر عامرًا")

فأنت كما تراه قد نّوه إلى القلب الذي وقع للبزار في اسم عامر في المسند، ثّم صّوبه برواية الطبراني في األوسط،         

قومًا شكوا وبتأييد الذهبي له في الميزان، وهو صحيح، فالحديث معروف برواية عامر بن خارجة عن أبيه عن جّده أّن 

قحط المطر..."، وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تحت ترجمته بذكر اسمه  -صلَّ الله عليه وسلم– إلى رسول الله

-al) (، وهو كذلك في معجم الصحابة للبغويAl-Bukhari,no dateعلى الصحيح، وقال: "في إسناده نظر")

Baghawi,1421H" :قال البخاري: في إسناده  ه سعد بن مالك.عن جّد خارجة. عامر بن(، وفي الميزان، حيث قال

 .(Al-Thahabi,1382H")نظر

وهذه الرواية التي حصل فيها القلب السم عامر وإبداله بعمر أخرجها الهيثمي في كتابه المعروف كشف األستار عن         

إال عن سعد، وليس له عن سعد إال هذا الطريق،  يال نعلمه يروزوائد البزار، أّي زوائده على الكتب السته، وقال البزار: "

 .(HHaythami, 1399-Al")وعمر فال أحسبه سمع من جده شيئًا

، لكّنه نفى سماعه ًاوبمراجعتي لرواية عامر بن خارجة في مسند البزار وجدته قد ذكر عامرًا على الصواب وليس عمر        

وهذا الحديث ال نعلمه يروى إال عن سعد، وال نعلم له عن سعد من جّده خارجة، حيث قال عقب تخريجه لحديثه: "

(، فلعّل القلب وقع في Al-Bazzar, no date")ه شيئًاإال هذا الطريق، وال أحسب عامر بن خارجة سمع من جّد طريقًا

 بعض النسخ دون بعضها على ما يبدو، والله أعلم.



 487 العزام         
 

بن، فقال سعيد بن عبد العزيز بدل سعيد أبو عبد العزيز، حيث قال: في إبداله السم األب بااله على بقي بن مخلد . تعقب2

"... وله، أي لسعيد أبي عبد العزيز، عند بقي بن مخلد أربعة أحاديث، لكّنه قال: سعيد بن عبد العزيز، وصوابه كما 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hقال الذهبي: أبو عبد العزيز")

سعيد ذلك غير واحد مّمن صّنف في الصحابة، ومنهم أبو نعيم، حيث قال في المعرفة: "ذكر  -رحمه الله–وقبل الذهبي        

 (، وبمثل ذلك قال ابن األثير في أسد الغابة,H1415Abu Naim")في الصحابة، حديثه عند ابنه أبو عبد العزيز يعّد

(Ibn Al-Atheer, 1409H وصّوبه كذلك ابن حجر في اإلصابة تبعًا للذهبي في ،)" :سعيد بن عبد التجريد، حيث قال

 (.Ibn Hajar, 1415H")، كذا في الّتجريدالعزيز سعيد أبو عبدله أربعة أحاديث عند بقي، وصوابه العزيز 

ومن نسبة الراوي إلى غير قبيلته التي هو منها صليبة أو إلى غزوة لم يشهدها على سبيل التوهم،  المسألة الثالثة:

 شواهده التطبيقّية اآلتي: 

ه على ابن عبد البر في نسبة ُأسيد بن ُظهير بن رافع الحارثي األوسّي المدنّي األنصارّي، أبو ثابت، إلى قبيلة الخزرج، . تعقب1

بن حيث قال: "... وأّما جّده ُأسيد فهو ابن عّم رافع بن خديج حارثّي أوسّي، ووهم ابن عبد البر فجعله من بني حارث 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hالخزرج")

فيهم  بمنوهو كما قال، فكل من ترجم أُلسيد بن ُظهير مّمن صّنف في الصحابة، وغيرهم مّمن ترجم لجميع الرواة          

 أمامةفي ترجمة  ذكر، حيث الصحابة قد نسبه إلى بني حارثة األوسّي وليس الخزرجّي، ومن أولئك: ابن سعد في الطبقات

 ,Ibn Saad) بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة من األوسا ، وهوأسيد بن ظهيرزواجها من  بنت رافع

1410H" :حارثة بن بن ، وظهير بن رافع هير بضم الهمزة أيضًاسيد بن ظُ ُأ(، وابن األثير، حيث صّدر ترجمته بقوله

(، وتبعه ابن Ibn Al-Atheer, 1415H")الحارثّي األوسّي الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصارّي

 .(Ibn Hajar,1415H) حجر في اإلصابة

في نسبة ابن عاصم بن كعب اأُلحدّي إلى أهل بدر بقوله بدرّي، أّي في كونه مّمن شهد  والحاكمينه على ابن منده . تعقب2

بدرًا من الصحابة، فكانت له فضيلة على غيره، حيث قال: "ابن عاصم بن كعب أبو محّمد أيضًا البخارّي المازنّي، ويعرف 

 Ibnهو ُأحدّي كما قاله ابن عبد البر وغيره")بابن أّم عمارة، بدرّي أيضًا قاله ابن منده، والحاكمان، وهو غلط، بل 

Qatlubgha, 1409H.) 

، ويقال له -صلَّ الله عليه وسلم–وابن عاصم هو عبد الله بن زيد بن عاصم األنصارّي المدنّي من أصحاب الّنبي          

فقد وافق ابن عبد البر فيما ذهب إليه غير واحد، ومنهم ابن  ، وما ذهب إليه ابن قطلوبغا صحيح؛أيضًا ابن أّم عمارة

الحارث بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول:  طريقسعد: فقد أخرج حديثه في الطبقات من 

 فقال: ابن أمّ ي نذب عنه. اس عنه دنوت منه أنا وأّما تفرق الّنفلّم ،-صلَّ الله عليه وسلم - مع رسول الله شهدت أحداً "

(، وضّعف البغوي في معجمه Ibn Saad, 1410H...")من المشركين فرميت بين يديه رجاًل ،عمارة؟ قلت: نعم. قال: ارِم

ه شهد عباد بن تميم وقد قيل: إّن بن عّمامن بني مازن بن النجار قول من قال إّنه كان مّمن شهد بدرًا، حيث قال: "

، شهد بدرًامّمن قال بقول ابن منده أبو نعيم في المعرفة، حيث قال: "و، Ibn al-Qana, 1421H)) ح"وليس بصحي بدرًا

، شهد بدراً  ، وتابعه في قوله هذا ابن األثير، حيث قال: "(Abu Naim, 1419H")ة سنة ثالث وستينوقتل يوم الحّر

 ,Ibn Al-Atheer")، وهو الصحيحوغيرها ولم يشهد بدرًا قاله ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو عمر: شهد أحدًا

1415H وهناك من نّوه إلى االختالف في شهوده بدرًا مّما يقوّي قول من قال بعدم ذلك، ومنهم: النووي، حيث قال ،)

، فقال ابن ًاشهوده بدر فيوما بعدها من المشاهد، واختلفوا  اً شهد عبد الله بن زيد ُأحدفي تهذيب األسماء واللغات: "

فاألكثر إذن على  (.Al-Nawawi, no date"): شهدها. وقال ابن عبد البر: لم يشهدهااألصبهانيعيم منده، وأبو ن

 مّما يقوّي صحة تعقّب ابن قطلوبغا، وصحة نسبته إلى ُأحد دون بدر. ،شهوده أحدًا وعدم شهوده بدرًا
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التوهم، ومن شواهده التطبيقّية التصحيف في أسماء الرواة وضبطها بغير ما هي عليه على سبيل  المسألة الرابعة:

 اآلتي:

ن المعجمة، والصواب ْيه على ابن منده في ضبط اسم ُعقيلة جّدة زيد بن عبد الله بن سالمة، حيث ضبطها بالَغ. تعقب1

بالمهملة، حيث قال: "... وجّدته ُعقيلة بضم العين كذا رأيته بخط العالئي، وفي نسخة بالتجريد قرئت على مؤلفها 

 Ibnوهذا الذي وقع في الطبراني هو الصواب، ووهم ابن منده ُغفيلة بضم المعجمة بعدها فاء ثمّ باقي الحروف") بفتحها،

Qatlubgha, 1409H.) 

 ومقصود ابن قطلوبغا بقوله: "وهذا الذي وقع في الطبراني هو الصواب"، أّي ضبط اسم ُعقيلة بضّم العين المهملة         

صلَّ الله عليه -الذي جاء من طريقها في كونها من الّنساء المهاجرات اللواتي بايعن الّنبي أثناء تخريجه للحديث  في

 ، وهذا الذي قاله هو الصحيح، ومّما يؤكد صحة ما قاله اآلتي:-وسلم

الغين، عقيلة بنت عبيد بن الحارث ذكرها سليمان بن أحمد، وأخرجها المتأخر في حرف قول أبي نعيم في المعرفة: "         

كما ضبطها ابن ، (Abu Naim, 1419H)"والتصحيف فيلة بنت الحارث، أو بنت عبيد بن الحارث، على الشّكفقال: ُغ

فهي عقيلة بنت عبيد بن الحارث  ،يلة بفتح العين وكسر القافِقا َعأّمبفتح العين المهملة، حيث قال: " اإلكمالفي  ماكوال

(، وضبطها كذلك ابن ناصر الدين في Ibn Makula, 1411H) -الله عليه وسلمصلَّ  -بي لها صحبة ورواية عن الّن

قلت: هي بفتح األول، وكسر القاف، تليها مثناة تحت ساكنة،  عقيلة بنت عبيد، صحابية.توضيح المشتبه، حيث قال: "

، فذكرها بالغين ههاء، وقد ذكرها بالمهملة والقاف البخاري والطبراني والجمهور، وانفرد ابن مند الم مفتوحة، ثّم ثّم

 .(Ibn Nasser al-Din,1993AD")فيلة بنت الحارثالمعجمة المضمومة والفاء المفتوحة، فقال: ُغ

صّحف بعض الرواة كثير بن  ه على ما وقع التصحيف فيه من حديث: "ألق عنك شعر الكفر"، من اسم الصلت، فقد. تعقب2

 (. Ibn Qatlubgha, 1409Hكليب إلى الصلت، حيث قال: "فهو تصحيف، وصوابه كثير بن كليب عن أبيه")

ه قدم ه، أّنعن أبيه، عن جّد عنهوهو كما قال، فالحديث أخرجه ابن قانع في معجمه من طريق ابنه ُعثيم بن كثير          

(، وهو كذلك عند Ibn al-Qana, 1419H")احلق شعر الكفر عنك" فقال له: - صلَّ الله عليه وسلم -على رسول الله 

، ونّوه ابن األثير في أسد الغابة إلى الوهم الذي وقع في اسم كثير بن (Abu Naim, 1419H) أبي نعيم في المعرفة

حدث ترجمة الصلت أبي كليب، حيث قال: "كليب، ومصدر الوهم فيه هو الراوي سليمان بن مروان العبدي، وذلك في 

-بي ه أتى الّنه: أّنم بن كليب بن الصلت، عن أبيه، عن جّديسليمان بن مروان العبدي، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عث

هذا وهم، والصحيح ما رواه جماعة، عن إبراهيم، عن عثيم بن . فقال: "احلق عنك شعر الكفر" -صلَّ الله عليه وسلم

(، ويؤكد ذلك Ibn Al-Atheer, 1415H")أخرجه ابن منده، وأبو نعيم ه، وهو أولى.كليب، عن أبيه، عن جّد كثير بن

اسم والد كليب  وغيره أّن هبن منداذكر منشأ الوهم في الخلط بينهما، حيث قال: "على تنبيه ابن حجر في التهذيب 

 ،بن كليب والصحبة لكليب ثيم بن كثيرُعبل هو  ،وليس األمر كذلك ،على ظاهر اإلسناد الصلت وترجم له في الصحابة بناءً 

 ما كليب هو الصحابي والالصحابي والد كليب وإّن فصار الظاهر أّن ،هإلى جّد بن جريج نسب عثيمًااوكان من حديث 

عثيم على  الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن هبن منداوقد روى  ،نعرف ألبيه صحبة

  .(Ibn Hajar,1326H")وكذا رواه أحمد في المسند ،الصواب

 : أو الواحد ثالثة على سبيل التوهم، ومن شواهده التطبيقّية اآلتي ًاواحد جعل الراويين راويًا المسألة الخامسة:

، حيث قال: "قد ًاواحد راويًاجعي ونبيط بن جابر األنصارّي ه على ابن أبي حاتم الرازي في جعل نبيط بن شريط األش. تعقب1

الفريعة بنت سعد بن  -صلَّ الله عليه وسلم–عرفت أّن نبيط هذا غير نبيط بن جابر األنصارّي النجارّي الذي زوجه الّنبي 

زرارة، وله ابن ُيسّمى سلمة، وقد جعلهما ابن أبي حاتم واحدًا، فغلطه غير واحد، ومّمن فّرق كما ذكرُت ابن عبد البر 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hده حتى صاحب التجريد")ومن بع

وهو كما قال، فقد ترجم من ذكرهم ابن قطلوبغا مّمن فّرق بين هذين الراويين لكليهما، بينما لم يترجم ابن أبي حاتم         

والد سلمة  الكوفي األشجعينبيط بن شريط إال لنبيط بن شريط واعتبره نفس نبيط بن جابر، حيث صّدر ترجمته بقوله: "
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 ,Al-Razi)"الفريعة -صلَّ الله عليه وسلم- بيوهو نبيط بن جابر من بني مالك بن النجار زوجه الّن ،بن نبيط له صحبة

1271H.) 

وأّما من اعتبرهما شخصين اثنين وفّرق بينهما في الترجمة، فمنهم: أبو نعيم في المعرفة، وابن عبد البر في االستيعاب،         

األثير في أسد الغابة، وابن حجر في اإلصابة، وقال تحت ترجمة نبيط بن جابر ما يدل على تخّبط ابن أبي حاتم في وابن 

ط فيه ابن أبي حاتم، فقال في ترجمة نبيط بن شريط، وهو نبيط بن جابر، من بني مالك وخّباعتبارهما راويًا واحدًا: "

ابن نبيط األشجعّي معروف النسب ال يجتمع  الفريعة، وهذا من العجب، فإّن -مصلَّ الله عليه وسل-بن الّنجار، زّوجه الّنبي 

 .(;Abu Naim; Ibn Abd al-Barr Ibn Al-Atheer; Ibn Hajar)"نسبه مع نسب مالك بن الّنجار أصاًل

يزيد أبو . تعقّبه على الذهبي في جعل يزيد أبي السائب ثالثة أشخاص، وهو شخص واحد، حيث قال: "وقع في التجريد 2

، ثّم قال: يزيد ابن أخت نمر الكندي، -صلَّ الله عليه وسلم-السائب األزدي، روى عنه ابنه السائب، غزا مع رسول الله 

روى عنه ابنه، فّرق البخاري بينه وبين األول، ثّم قال: يزيد بن سعيد الكندي والد السائب من مسلمة الفتح، والذي 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hما الخالف في النسبة وقد قدمت ذلك في ترجمة ابنه")يظهر لي أّن الثالثة واحد، وإّن

وما ذهب إليه ابن قطلوبغا له وجاهته، وبه قال ابن األثير في معرض تعقّبه على من وقع له ما وقع للذهبي في          

منده وأبي نعيم في يزيد أبي السائب وأما قول ابن التجريد مّمن صّنف في الصحابة كابن منده، وأبي نعيم، حيث قال: "

 وهذا كندياً  ،هما حيث رأيا األول أزديًاأّن في ه غير األول، الذي هو يزيد أبو السائب األزدي، فال شّكابن أخت نمر: إّن

 همأّنفبان بهذا ، مر قيل فيه: أزدي، وقيل كندي، وقيل: كنانيوهذا أبو السائب ابن أخت الّن، اه غيره، أو من نقال عنهظّن

ق بعض المتأخرين بينه وبين ه قال: يزيد أبو السائب، فّرما أحال فيه على ابن منده، فإّنكالم أبي نعيم إّن واحد، على أّن

ه لم يعلمه، فلهذا أحال به على غيره، بن أخت النمر، فهذا الكالم يدل على أنّ ااألول فيما ذكره عن البخاري، ويعني باألول 

فّرق "لّسائب بن يزيد: (، ورجحه ابن حجر في اإلصابة، حيث قال في ترجمة اIbn Al-Atheer, 1415H")والله أعلم

 (.Ibn Hajar,1415H")بينه وبين الّسائب ابن أخت النمر فوهم، وهو هو هابن مند

 خالصة المطلب

الرواة، وفق اإلحصائّية ات ابن قطلوبغا على غيره من نقاد الحديث السابقين في هذا اللون من ألوان علوم بلغت تعقب

ًا، قمت على دراستها كّلها، إال أّني اقتصرت على ذكر جملة منها اء كتابه موطن البحث ثالثين تعقبالتي قمت بها بعد استقر

بلغت عشرة مواضع أدرجتها في ثنايا البحث خشية اإلطالة، والباقي أشير إليه باألرقام حسب موقعه في صفحات الكتاب، وهي: 

(69 ،102 ،103-104 ،107 ،145 ،177 ،292 ،306 ،328 ،337-339 ،343 ،345 ،347 ،373 ،377 ،383 ،

388 ،391-392 ،403 ،435.) 

%(، 87وقد تبّين بعد دراستها أّن جانب الصواب كان مع ابن قطلوبغا في سٍت وعشرين موضعًا منها، أّي ما نسبته )

%(، مّما يؤكّد قدرته على 13الباقية جانبه الصواب في تعقّبها على غيره من أئّمة الحديث ونقاده، أّي ما نسبته ) ةواألربع

 التجديد واإلضافة النوعّية استكمااًل لجهود النقاد الجهابذة في هذا المضمار.

 اته في جانب علم العلل )الحكم على الرواة ورواياتهم(تعقب المطلب الثاني:

ه على نقاد ويات، وليس أدّل على ذلك من تعقبالبن قطلوبغا خبرته الواسعة بالرواة وما روي من طريقهم من مركانت 

ولو من وجهة -الحديث السابقين في بعض أحكامهم الصادرة في حّقهم، ولم تكن في ذات الوقت صائبة، أو في مِحّلها الصحيح 

ّم دراستها وفق ة منه قد شملت طرفي الرواية، وستتات الصادرها، وهذه التعقب، مّما دفعه إلى انتقادها وتعقب-نظره على األقل

 المسألتين اآلتيتين:

 اته على من سبقه من نقاد الحديث في جانب الحكم على الرواة، ومن شواهده التطبيقّية اآلتي:تعقب المسألة األولى:

–. تعقّبه على الدارقطني في تجهيله للحارث بن مسلم التميمي، حيث قال بعدما أخرج حديثه عن أبيه عن جّده عن الّنبي 1

: "كتب له كتابًا إلى والة األمر من بعده بالوصاة به، وختم عليه ودفعه". رواه ابن منده في المعرفة، -صلَّ الله عليه وسلم
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تابعي، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من ثقاته، وهذا يرفع عنه الجهالة التي قالها والحارث هذا قال فيه أبو حاتم: 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hالدارقطني")

والحارث بن مسلم، ويقال مسلم بن الحارث، واألول أصح كما هو رأي األكثرين من نقاد الحديث، عداده في التابعين،          

يرو عن أبيه غيره، ولم يرو عنه هو إال عبد الرحمن بن حسان، وال ُيعرف إال بهذا الحديث؛ وأبوه مسلم له صحبة، ولم 

ولهذا السبب جزم الدارقطني بتجهيله خالفًا البن حبان الذي ذكره في عداد الثقات من أتباع التابعين في كتابه المعروف، 

؛ فتساهل ابن ر؛ ولم يحالفه الحّظ بهذا التعقباالعتباويبدو أّن تعقّب ابن قطلوبغا على الدراقطني إّنما كان وفق هذا 

 حبان في باب التوثيق معروف.

وقد فصل ابن حجر في التهذيب القول في خيوط هذه المسألة بما يعطي القارئ تصّورًا واضحًا حول مالبساتها،           

في الدعاء عند االنصراف من صالة  -صلَّ الله عليه وسلم- بيروى عن الّنحيث قال تحت ترجمة مسلم بن الحارث: "

مسلم بن  :قال البرقاني قلت للدارقطني .اختلف عليه فيه ،روى حديثه عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني ،المغرب

 ،وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ،وصحح البخاري :قلت". مجهول ال يروي عن أبيه غيره" :الحارث بن مسلم عن أبيه فقال

بن حبان الحديث في اوأخرج  ،مسلم بن الحارث هو صحابي روى هذا الحديث وغير واحد أّن ،وابن قانع ،والترمذي

بن سعيد بن سابور  ّمدصدقة بن خالد ومح ّنإ :والذي يترجح ما قاله البخاري ،صحيحه من مسند الحارث بن مسلم

ورواه وليد  ،بن مسلم بن الحارث عن أبيه عن الحارث :رويا عن عبد الرحمن بن حسان الذي مدار الحديث عليه فقاال

 ،وعلي بن سهل الرملي ،وعمرو بن عثمان الحمصي ،وهشام بن عمار ،داود بن رشيد :فقال ،بن مسلم فاختلف عليه

وعبد  ،بن مصفى دوقال محّم ،ومؤمل بن الفضل الحراني عنه عن عبد الرحمن عن مسلم بن الحارث بن مسلم عن أبيه

الصحابي هل هو  ومحصل ذلك االختالف في ،صدقة بن خالد :بن الصلت عن الوليد يقول دمحّمو ،الوهاب بن نجدة

بن حبان اإال ما اقتضاه صنيع  ولم أجد في التابعين توقيفًا ،كذلك نوفي التابعي ؟الحارث مسلم بن مالحارث بن مسلم أ

والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إال من  ،ه مجهولوقد جزم الدارقطني بأّن ،حيث أخرج الحديث في صحيحه

فيما  يكنابن حبان على عادته في توثيق من لم يرو عنه إال واحد إذا لم  لكّن ،وتصحيح مثل هذا في غاية البعد ،روايته

 ;Ibn Hibban, 1393H; Ibn Abd al-Barr, 1412H; Al-Razi, 1271H; Ibn al-Qana, 1418H) "رواه ما ينكر

Ibn Hajar, 1326H; Al-Thahabi, 1382H) 

حزم في تجهيله لحرام بن سعد بن محيصة، حيث قال: "وحرام بالراي تابعي ثقة، وثقه ابن سعد، وجماعة،  ابنه على . تعقب2

 Ibnئة")ي الميزان، مات سنة ثالث عشرة وموال عبرة بقول ابن حزم: مجهول، لم يرو عنه غير الزهري، فلذلك لم يذكره ف

Qatlubgha, 1409H.) 

حرام بن وعبارة ابن سعد جاءت ببيان أّنه وإن كان ثقة، فهو قليل الحديث، ولم يرو عنه إال الزهري، حيث قال: "        

(، Ibn Saad,1410H)"وكان ثقة قليل الحديث ،روى عنه الزهري ،بن محيصة بن مسعود بن حارثة من األوس سعد

(، والذهبي في الكاشف، حيث H1393, Ibn Hibban) في عداد التابعين من الثقاتووثقه أيضًا ابن حبان، حيث ذكره 

(، وذكر مغلطاي في اإلكمال أّن الحاكم Al-Thahabiئة")ثالث عشرة ومتوفي  ،ثقة :حرام بن سعد بن محيصةقال: "

 1422H) وابن حبان، وذكره في جملة الثقات، وكذلك ابن خلفون ،وكذلك الدارميقد خّرج حديثه في صحيحه، 

Maglatay Alhakim, Al-Darimi, no date; Ibn Hibban, 1408H;). 

ويبدو أّن تجهيل ابن حزم لحرام؛ ألّنه لم يرو عنه سوى الزهري، وإال فهو ثقة، وثقه غير واحد من أئّمة النقد،          

تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم في الليل معروف ومخّرج في بعض الصحاح وحديثه في كسب الحجام، وفي 

 بالصحة، والله أعلم. ابن قطلوبغا على ابن حزم ما يؤيده ويشهد له األربعة، وعلى هذا يكون لتعقب والسنن

 انفرده على العالئي بقوله في ُخَبْيب بن ُسليمان بن سمرة وأبيه: "لم ُيتكلم فيهما"، حيث قال: "وخبيب هذا وأبوه . تعقب3

بهما أبو داود، وذكرهما ابن حبان في الثقات، قال العالئي: "ولم ُيتكلم فيهما". قلت: هو عجيب منه، فقد ضّعف عبد 

ابن القطان: "ما من هؤالء من ُيعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم  الحّق خبيبًا، وقال ابن حزم: "مجهول"، وقال
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 Abnفهذا إسناد مظلم ال ينهض بحكم") ،جهدهم، وهو إسناد ُيروى به جملة أحاديث... قال الذهبي: "وبكل حال

Qatlubgha, 1409H.) 

 الذهبي في ميزانه، ومغلطاي في إكماله علىوهو كما قال، فقد ضّعف خبيبًا غير واحد من أهل العلم على ما حكاه         

ابن قطلوبغا على العالئي في تضعيف خبيب وأبيه، وكان مّما حكاه الذهبي في الميزان  التهذيب، مّما يدل على صحة تعقب

له حديث في الزكاة بخصوص خبيب وما روي بهذه السلسلة التي هو أحد حلقاتها أّنه قال في ترجمة جعفر بن سعيد: "

ه هو خبيب بن سليمان بن سمرة يجهل حاله عن قلت: ابن عّم ."هما مجهوالن"رده ابن حزم، فقال:  له. بن عّمعن ا

وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة "، ما من هؤالء من يعرف حاله"قال ابن القطان:  أبيه.

قلت:  ."ن يعتمد عليهخبيب ضعيف، وليس جعفر مّم". وقال عبد الحق األزدي: "ئةديث، قد ذكر البزار منها نحو المأحا

صلَّ الله عليه -أمرنا رسول الله "وحديث: "، عليه السالم ببناء المساجد وتصلح صنعتها هأمر"ما ورد بهذا السند: فّم

 .(Al-Thahabi, 1382H")، وبكل حال هذا إسناد مظلم ال ينهض بحكم"أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع -وسلم

ّنه ليس بقوّي، أّي ضعيف ب، وقول أبي محّمد اإلشبيلي فيه إوأّما مغلطاي، فقد حكى تجهيل ابن حزم وابن القطان لخبي

 (.Maglatay, 1422Hال يقوى على الرواية)

تابعي، مشهور، احتّج به ه على ابن سعد في تليينه لوالد عبد الرحمن بن أبي سعيد والد ربيح، حيث قال: "وأبوه . تعقب4

 ,Ibn Qatlubghaئة")ين ابن سعد، مات سنة ثنتي عشر وممسلم، وباقي األربعة، ووثّقه النسائي، وغيره، وال عبرة بتلي

1409H" :وليس هو بثبت ،كان كثير الحديث(. وهو كما قال، فال عبرة بتليين ابن سعد له في الطبقات، حيث قال، 

 .(Ibn Saad,1410H")ويستضعفون روايته وال يحتجون به

فلم أقف بعد مراجعتي ألقوال األئّمة النقاد على من ذكره بجرح أو لّينه غيره، فقد وثّق عبد الرحمن بن أبي سعيد          

، (Al-Ajili, 1405H)"ثقة ،مدنّي ،تابعّيالخدري غير واحد من نقاد الحديث، ومنهم: العجلي فقد ذكره في ثقاته وقال: "

(، وذكره ابن منجويه في عداد رجال صحيح H1393, Ibn Hibban) وذكره أيضًا ابن حبان في عداد التابعين من ثقاته

(، مّما يدل على وثاقته، والنووي، حيث صّدر ترجمته Ibn Manjoyeh,1407H) مسلم الذين أخرج لهم في الصحيح

(، ووثقه كذلك Al-Nawawi, no date")ئةعشرة وم ثنتيسنة  يثقة، توف وهو..، .تابعّيوهو في التهذيب بقوله: "

 (.,1413H Al-Tabarani) الذهبي في الكاشف

 اته على من سبقه من نقاد الحديث في جانب الحكم على المرويات، ومن شواهده التطبيقّية اآلتي:تعقب المسألة الثانية:

 إلسناد حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جّده أّن الّنبيه على أبي الفتح األزدي في تضعيفه . تعقب1

قال: "ما نحل والٌد ولدًا من نحل أفضل من أدب حسن"، حيث قال: "رواه الترمذي، وقال:  -صلَّ الله عليه وسلم- 

وأيوب بن  ،وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز ،هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز"

(، ثّم قال ابن قطلوبغا: Al-Tirmidhi, 1998H")وهذا عندي حديث مرسل ،موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص

"وأيوب بن موسى مشهور احتجا به، وأخرج له البقّية، ووثّقه أحمد، ويحيى، وغيرهما، وال عبرة بقول األزدي: "ال يقوم 

 .(Ibn Qatlubgha, 1409Hإسناد حديثه")

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من هذه الطريق، وقال عقب تخريجه له: "        

(، وحكم البيهقي أيضًا Al-Hakim, 1411H، وتعقّبه الذهبي في ذيل المستدرك بقوله: "بل مرسل ضعيف")يخرجاه"

ذلك بقول البخاري في التاريخ القاضي بعدم صحة سماع جّده العاص من الّنبي في عليه باإلرسال عقب تخريجه له، متعلاًل 

 (.Al-Bayhaqi, 1424H)-صلَّ الله عليه وسلم–

وأبو  ،وابن معين ،أحمدوأّما أيوب فقد أطبقت كلمة النقاد على توثيقه وفق ما حكاه ابن قطلوبغا، فقد وثّقه كٍل من:         

وقال الدارقطني:  ،" وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"س"ليس به بأ زاد أحمد:، ووابن سعد ،والعجلي ،والنسائي ،زرعة

تكلم بعضهم "وقال ابن خلفون: "، ثقتان" وقال ابن عيينة: "كان أيوب أفقههما ،إسماعيل بن أمية "أيوب هو ابن عّم

وذكره ابن المديني في الطبقة ، "حافظًا وقال ابن عبد البر: "كان ثقة، ، قاله ابن البرقي وغيره"وهو ثقة ،في حديثه
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 ;Ibn Hajar, 1326H) وال عبرة بقول األزدي ،األزدي فقال: "ال يقوم إسناد حديثه" وشّذ ،الثالثة من أصحاب نافع

Maglatay, 1422H; Ibn Hibban, 1393H; Al-Ajili, 1405H; Al-Razi, 1271H; Ibn saad, 1410H) 

ابن قطلوبغا وجاهته، وله ما يشهد لصحته من كالم األئّمة السابقين، أضف إلى ذلك أّن أبا  وعلى هذا يكون لتعقب        

 الفتح األزدي مجروح في نفسه، فال عبرة بقوله في غيره، وال اعتماد عليه.

يث قال: ومن تبعه كالذهبي والمزي بكون عثمان بن ربيعة قد انفرد بالرواية عنه كثير بن زيد، ح حبانه على ابن . تعقب2

"وزعم الذهبي تبعًا للمزي، والمزي تبعًا البن حبان في الثقات أّنه انفرد بالرواية عنه كثير بن زيد، وليس كذلك، فأنت 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hترى أّن ولده ربيعة قد روى عنه أيضًا")

ّن ابنه من جملة من روى عنه، بل تقتصر وبمراجعة المصادر التي ذكرها وغيرها مّمن ترجم له، لم أقف على من ذكر أ        

على كثير بن زيد، أضف إلى ذلك أّن ابن قطلوبغا قد ترك بياضًا مكان رواية ابنه ربيعة عنه، وقد أحال في ذات الوقت 

  ه موضع التوقف فيه لعدم كفاية األدلة.في المعرفة، وعلى هذا يبقى تعقب على ابن منده، ولم أقف عليه عند ابن منده

 خالصة المطلب

على غيره من نقاد الحديث السابقين في هذا اللون من ألوان علوم الرواة والرواية، وفق  ات ابن قطلوبغابلغت تعقب

اإلحصائّية التي قمت بها بعد استقراء كتابه موطن البحث ثالثة عشر تعقّبًا قمت على دراستها كّلها، اقتصرت على ذكر جملة 

، 355، 310، 269، 246، 180والباقي أشير إليه باألرقام حسب موقعه في صفحات الكتاب، وهي: )منها بلغت ستة مواضع، 

380 ،383.) 

%(، وجانبه 85وقد تبّين بعد دراستها أّن جانب الصواب كان مع ابن قطلوبغا في أحد عشر موضعًا منها، أّي ما نسبته )

للتوقف لعدم كفاية األدلة،  واب مع غيره، وثانيهما كان محّلًاص%(، أحدهما كان ال15الصواب في موضعين، أّي ما نسبته )

 لهم ثقلهم في ميزان النقد الحديثي. قدرته النقدّية التي تمثلت بتعقبه واستدراكه على أئّمة جهابذةمّما يؤكّد أيضًا 

 أثبتهااته في جانب إثبات صفة الصحبة خالفًا لمن نفاها أو نفيها خالفًا لمن تعقب المطلب الثالث:

في الصحابة وصّنف في هذا الجانب الرائد من العلوم المختصة  على من ألفت وقد كان البن قطلوبغا طرف من التعقبا

فتحديد طبقة الراوي وفي أّي جيل هو له أهمّية كبيرة في إثبات شرف الصحبة من جهة،  لرواة، وعلى جهة التحديد طبقاتهم؛با

ابن قطلوبغا على غيره في هذا  تعقبن غيرها من األسانيد المنقطعة من جهة أخرى، ووتأكيد اتصال األسانيد وتمييزها ع

الجانب ُيعدُّ من أقوى األدلة على مدى تضّلعه في معرفة الرجال وطبقاتهم، حيث شمل ّمن نفى صفة الصحبة عن بعض الرواة 

 أو توقف فيها، ومن أثبتها لمن لم تكن ثابتة في حّقه أو حصل خالف في ثبوتها، ومن الشواهد التطبيقّية على ذلك اآلتي:

 ةْبن ُبجرَ  ِمَلَأْساألنصارّي، فأخرج حديث إبراهيم بن محّمد بن  ةْبن ُبجَر مِ َلَأْسه على ابن عبد البر في توقفه في صحبة قب. تع1

قريظة..."، وقال: "رواه  على أسارى -صلَّ الله عليه وسلم-قال: "جعلني رسول الله  -رضي الله عنه–عن أبيه عن جّده 

ابن منده في المعرفة من حديث إسحاق بن أبي فروة، وهو ضعيف، وذكر ابن عبد البر أّن الحديث يدور عليه، فتوقف 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hفي صحبة أسلم، وليس كذلك، فقد رواه الطبراني في الصغير من طريقه...")

الصحيح، فقد أثبت صفة الصحبة له غير واحد مّمن صّنف في الصحابة، كابن قانع في وما ذهب إليه ابن قطلوبغا هو         

بن أسلم بن بجرة أخو بني الحارث بن الخزرج  دومحّم" معجمه، وأبو نعيم في المعرفة، وقال في ترجمة ولده محّمد:

ابن األثير في أسد الغابة، وابن حجر "، و-صلَّ الله عليه وسلم-بيوصحب أبوه الّن -صلَّ الله عليه وسلم–رأى رسول الله 

وقال ابن عبد البر: لم يصح عندي نسبه وفي صحبته في اإلصابة، وتعقّب ابن عبد البر في توقفه هذا، حيث قال: "

سابين، كما ذكرناه. وتبعه ابن شاهين، وابن قانع، وغيرهما. وروى قلت: قد نسبه ابن الكلبّي، وهو عمدة الّن". نظر

بن  دبن إبراهيم بن محّم دمن طريق الزبير بن بكار، عن عبد اللَّه بن عمرو الفهري، عن محّم: الّصغيرالطبرانّي في 

الحديث. وقال  -على أسارى قريظة -صلَّ الله عليه وسلم-نبي ه أسلم األنصاري، قال: جعلني اّلأسلم، عن أبيه، عن جّد

 "ال يروى عن أسلم إال بهذا اإلسناد، تفرد به الزبير
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Qana, 1418H; Ibn -Barr, 1412H; Ibn al-Atheer, 1415H; Abu Naim, 1419H; Ibn Abd al-Ibn Al ;ظر)أن

)Hajar, 1415H. 

ه على ابن قانع في إثبات الصحبة لعبيد بن رفاعة، وهو من التابعين، حيث أخرج حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبيد . تعقب2

: "موالنا مّنا..."، وقال: "رواه ابن قانع في ترجمة عبيد -صلَّ الله عليه وسلم-بن رفاعة عن أبيه عن جّده عن الّنبي 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hبن رفاعة على أّنه صحابي، وهو وهم، فإّن عبيدًا تابعّي باالتفاق، والصواب حذف إبراهيم")

والكتب التي ُصّنفت في الصحابة، وجد إّن  وبالرجوع إلى ترجمة عبيد بن رفاعة من كتب التراجم العاّمة والخاصة،         

عداده في التابعين، وليس في الصحابة، حيث ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، ومسلم في الطبقة األولى 

لذين التابعين اوابن حبان، حيث ذكره في عداد  ."، ثقة، تابعّيمدنّيمن التابعين، وذكره العجلي في ثقاته، وقال عنه: "

صلَّ –كما أّن المزي في التهذيب نّص على أّن روايته عن الّنبي بحرف العين،  ن ابتدأشافهوا الصحابة ورووا عنهم ممّ 

مرسلة، وحديثه عند أبي داود وابن ماجة في السنن، ونّص العالئي كذلك في المراسيل على أّنه من  -الله عليه وسلم

 ، وذكر له حديثين مرسلين.-صلَّ الله عليه وسلم–التابعين، ومن قبلهما ابن السكن حيث نفى أن يكون له سماع من الّنبي 

وال  ،بيهوال أل ،عبيد بن رفاعة ليست له صحبةرازي، حيث قال: "بل هناك من نفى أن يكون له صحبة: كأبي حاتم ال          

: كأبي نعيم في المعرفة، وابن األثير في أسد الغابة، على اعتبار أّن ًاوهناك من نّص على أّن في صحبته اختالف "،خيهأل

ذكره في جملة الصحابة  على ما حكاه مغلطاي في اإلكمال، وهناك منابن فتحون، وابن األمين ك الصحابةالبعض عّده في 

 ;Ibn Saad, 1410H; Al-Ajili, 1405H; Al-Razi, 1271H; Ibn al-Qana, 1418Hولم يتردد في ذلك كالطبراني)

;H1393, Ibn Hibban ;Hmazy, 1400-Al ;H1415, Atheer-Ibn Al ;H1419,Abu Naim ;Hglatay, 1422aM 
Ibn Hajar,1415H;) . 

يظهر صحة تعقّب ابن قطلوبغا في نفي صحبة عبيد بن رفاعة؛ ألّن رأي األكثرين من رأيه، والله تعالى  ،وبناًء على ما سبق 

 أعلم.

ه على ابن منده في إثبات الصحبة ليونس بن فضالة، وهو من التابعين، حيث أخرج حديثه عن أبيه عن جّده أّن الّنبي . تعقب3

وقال: "كذا وقع في المعرفة البن منده في ترجمة يونس، وأّنه صحابي، قال: "جزوا الشوارب"،  -صلَّ الله عليه وسلم–

وهذا وهم، والصواب إدريس بن محّمد بن يونس بن فضالة عن جّده يونس عن أبيه محّمد بن أنس كذا هو عند الطبراني، 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hوغيره، وقد أخرجه ابن منده على الصواب في ترجمة محّمد بن أنس")

ا يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن قطلوبغا من أّن صفة الصحبة هنا لمحّمد بن فضالة، وليست ليونس: أّن اإلمام البخاري قد ومّم

صلَّ الله -بي ن صحب الّنمّم، أّي محّمد، عن أبيه وكان أبوهقد روى بن محمد بن فضالة نّص في تاريخه الكبير على أّن يونس 

، وبمثله قضى ابن أبي حاتم الرازي، أتاهم في بني ظفرقد  -صلَّ الله عليه وسلم-بي الّن أّنو ، أّي فضالة،ههو وجّد -عليه وسلم

صلَّ الله -قدم رسول الله " ، أّي محّمد بن فضالة:قالحيث صّدر ترجمته بما يؤكّد أّن صفة الصحبة لمحّمد بن فضالة، حيث 

ومسح  ،وه بكنيتيوال تكّن باسمي،وه فقال سّم، - الله عليه وسلمصلَّ - بيفأتى بي الّن أسبوعين،نا ابن أالمدينة و -عليه وسلم

 ".من رأسه -صلَّ الله عليه وسلم-على رأسي، فشاب رأسه اال موضع يد رسول الله 

ليونس، ومنهم: ابن قانع في  حبة لّمحمد بن أنس بن فضالة وليسكما أّن كل من صّنف في الصحابة قد أثبت صفة الص

معجمه الخاص بالصحابة، وابن األثير في أسد الغابة، حيث نّص على أّن صفة الصحبة ثابته له وألبيه ولجده أيضًا، وابن حجر 

الخطأ الذي وقع فيه ابن منده، وتابعه فيه ابن شاهين، وأبو نعيم، على في اإلصابة، وقال: ذكره البخاري في الصحابة، ونّبه 

د بن يونس وأبو نعيم من طريق ابن أبي فديك، عن إدريس بن محّم ه،وذكره ابن شاهين، وأخرج هو وابن مندحيث قال: "

"، ثّم ذكر تعقّب شيخ شيوخه العالئي جزوا الشوارب"قال:  -صلَّ الله عليه وسلم-الّنبي  أنّ  -هالظفري، عن أبيه، عن جّد

د بن يونس بن هذا وهم، والصواب إدريس بن محّم"ال شيخ شيوخنا العالئي: قعليهما، وبيان الصواب في ذلك، حيث قال: 

على الصواب في ترجمة  هد بن أنس بن فضالة، قال: وقد أخرجه ابن منده يونس، عن أبيه محّمأنس بن فضالة عن أبيه عن جّد

-Al-Bukhari, no date; Al-Razi, 1271H; Abu Naim,1419H; Ibn Al)"د بن أنس كما مضى في القسم األولمحّم

Atheer, 1415H; Ibn Hajar, 1415H;). 
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ابعين خالفًا لمن نفى ذلك، اته على بعض نقاد الحديث في إثبات كون الراوي من التويلتحق بهذا المطلب أيضًا تعقب

هذا هو اإلمام ه على علّي بن المديني في نفيه لكون سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف منهم، حيث قال: "وسعد كتعقب

العالم الثقة قاضي المدينة أحد التابعين، وال عبرة بقول ابن المديني: "إّنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فروايته عن عبد الله بن 

 (.Ibn Qatlubgha, 1409Hجعفر في الصحيحين، وروى عن أبي أمامة بن سهل وأنس")

"، وخليفة بن وكان ثقة، كثير الحديثد في الطبقات، وقال: "أهل المدينة، ابن سع ن تابعيوقد أثبت له صفة كونه م

، وابن منجويه -صلَّ الله عليه وسلم-خياط، وعّده في الطبقة الرابعة من فقهاء ومحدثّي أهل المدينة بعد أصحاب رسول الله 

القرآن في ليلة أو في يوم كان يصوم الدهر ويقرأ  :يقال ،ة التابعين وصالحيهمكان من جّلفي رجال صحيح مسلم، حيث قال: "

"، ونّص الخطيب في التاريخ على أّنه قد سمع أباه، وعبيدة بن أبي رائطة، وليلة ولي قضاء المدينة زمن القاسم بن محمد

إسماعيل بن ومّما يؤكد سماعه من عبد الله بن جعفر تخريج البخاري لحديثه عنه بصيغة السماع المباشر، حيث قال: حدثنا 

 -صلَّ الله عليه وسلم-بي رأيت الّن"ال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن جعفر، قال: عبد الله، ق

 Ibn Saad, 1408H;,khalifa, 1414H; Ibn)من الصحابة غير ابن عمر وقال ابن حنبل لم يلق أحداً ء"، يأكل الرطب بالقثا

Manjoyeh, 1407H;,1422H; Al-Baghdadi Al-Bukhari,1422H; وعلى هذا يكون لتعقبّ ابن قطلوبغا ورأيه مستنده .)

 ووجاهته، والله تعالى أعلم.

  خالصة المطلب

على غيره من نقاد الحديث السابقين في هذا اللون من ألوان علوم الرواة، وفق اإلحصائّية  ات ابن قطلوبغاتعقب بلغت

ًا كان واحد منها في إثبات صفة الصحبة خالفًا لمن نفاها، أربعة عشر تعقبكتابه موطن البحث التي قمت بها بعد استقراء 

اقتصرت على ذكر جملة منها بلغت أربعة ووالباقي في نفي صفة الصحبة خالفًا لمن أثبتها، وقد قمت على دراستها كّلها، 

، 366، 354، 305، 227، 198، 123، 113مواضع، والباقي أشير إليه باألرقام حسب موقعه في صفحات الكتاب، وهي: )

400 ،407 ،425.) 

%(، وجانبه 93وقد تبّين بعد دراستها أّن جانب الصواب كان مع ابن قطلوبغا في ثالثة عشر موضعًا منها، أّي ما نسبته )

  واة.%(، مّما يؤكّد قّوته وحسن اطالعه في هذا الفّن البديع من فنون طبقات الر7الصواب في موضع واحد، أّي ما نسبته )

 تعقّباته في جانب علم التخريج ورواية األحاديث المطلب الرابع:

نظرًا لما لعلم تخريج الحديث ودراسة األسانيد من األهمّية الكبيرة والفوائد الجّمة المتمثلة بالوقوف على طرق الحديث 

المصّنفات الحديثّية المتخصصة، ثّم إجالة الواحد برواياته المتعددة، وعلى روايات الراوي الواحد بطرقها المتعددة من بطون 

الّنظر فيها؛ لتحديد مداراتها الرئيسة والفرعّية، ومالحظة مواطن التفرد، أو االتفاق واالفتراق بين الرواة، ليصار إلى الحكم 

ية فائقة تجّلت مظاهرها على الحديث تصحيحًا أو تضعيفًا، وعلى الرواة توثيقًا أو تجريحًا، فقد أولى ابن قطلوبغا هذا العلم عنا

في كثرة نتاجه العلمّي الذي تناول فيه أحاديث كتب متفرقة من علوم الشريعة اإلسالمّية كعلم التفسير، والحديث، والعقيدة، 

والفقه، واألصول، إضافة إلى الكتب المصّنفة في األخالق واآلداب العاّمة بتخريجها وعزوها إلى مصادرها األصيلة التي أخرجتها 

 .-صلَّ الله عليه وسلم-باإلسناد المتصل من صاحب المصدر إلى الّنبي 

ات على السابقين من أئّمة الحديث ونقاده في هذا الجانب، ومن الشواهد التطبيقّية على ذلك كما كانت له بعض التعقب

 اآلتي: 

ه بشير بن عمرو بن عن جّد، ن أبيهع ،عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرةه على الدارقطني في تخريجه لحديث . تعقب1

"، من فأخذت خمسة أسهم ،لفرسي أربعة أسهم ولي سهمًا -صلَّ الله عليه وسلم-أسهم لي رسول الله "قال: ، محصن

المدني األزرق، والصواب ما روى ابن منده في المعرفة من طريق عبد الرحمن المسعودي عن د بن صالح محّم طريق

 .(Ibn Qatlubgha, 1409H; Al-Daraqutni, 1424Hبه...")عبد الله بن عبد الرحمن 
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ه أّن أبا دواد أخرجه تبعًا البن منده في كتاب الجهاد من سننه، باب في سهمان الخيل، من نفس تلك ومّما يؤكد صحة تعقب 

 Ibn Manda, 1426H Abu Dawud, 1430H; Ibnالطريق، وكذلك ابن األثير في أسد الغابة، وابن حجر في اإلصابة)

Al-Atheer, 1415ZH; Ibn Hajar, 1415H;). 

ه على الطبراني في تخريجه لحديث: "ال يأخذ أحدكم متاع صاحبه" في ترجمة السائب بن يزيد، حيث قال: "وهو . تعقب2

(، وهو كما قال، فقد أخرجه الطبراني Ibn Qatlubgha, 1409Hوهم، والصواب كما تقدم عبد الله بن السائب بن يزيد")

ال يأخذ أحدكم "يقول:  -صلَّ الله عليه وسلم-بيه سمع الّنعن جده، أّنفي الكبير في ترجمة يزيد بن السائب عن أبيه 

 .(Al-Tabarani, 1415H)"، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه، فليردها إليهجادًا متاع صاحبه العبًا

الله بن السائب بن يزيد: البخاري في األدب المفرد، وأبو داود في السنن، والحاكم في المستدرك، ومّمن أخرجه من طريق عبد  

 ;Al-Bukhari,1409H Abu Dawud, 1430Hوغيرهم، مّما يؤيد صحة تعقّب ابن قطلوبغا على الطبراني، والله أعلم)

Al-Hakim, 1411H; .) 

بن سعد بن القرض عن أبيه عن جّده: "السّنة في صالة األضحى  عمرئي في تخريجه لحديث حفص بن ه على العال. تعقب3

ت: وليس ". قلمن طريق ابن منده: ورواه ابن ماجة.."، حيث قال: "وقال العالئي بعد أن رواه .والفطر أن يكّبر اإلمام

 (،Ibn Qatlubgha, 1409Hعبد الرحمن بن سعد حدثني أبي عن جّده، فذكر الحديث") كذلك، بل الذي في ابن ماجة

ار بن ار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عّمهشام بن عّمفي سننه من طريق  وهو كما قال، فقد أخرجه ابن ماجة

كان : "-صلَّ الله عليه وسلم- ه، أّن، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جّد-صلَّ الله عليه وسلم-سعد مؤذن رسول الله 

 (.Ibn Maja, no date")قبل القراءة قبل القراءة، وفي اآلخرة خمسًا عًايكبر في العيدين في األولى سب

 خالصة المطلب

على غيره من نقاد الحديث السابقين في هذا اللون من ألوان علوم الرواية، وفق اإلحصائّية  ابن قطلوبغا تعقبات بلغت

اقتصرت على ذكر جملة منها بلغت وعشر تعقّبًا قمت على دراستها كّلها،  عد استقراء كتابه موطن البحث أحدالتي قمت بها ب

، 411، 382، 381، 336، 329، 297ثالثة مواضع، والباقي أشير إليه باألرقام حسب موقعه في صفحات الكتاب، وهي: )

414 ،422.) 

حره وسعة اطالعه في علم دل على تب%(، مّما ي100ا نسبته )وقد تبّين أّن الصواب مع ابن قطلوبغا فيها كّلها، أّي م

 التخريج، وجهوده في هذا المضمار خير شاهد على ذلك.

 الخاتمة

 خلصت الدراسة إلى نتائج من أبرزها اآلتي:

بادية للعيان، تؤكد درايته بعلم  -صلَّ الله عليه وسلم-. ابن قطلوبغا عالم بارز، ناقد بارع، جهوده في خدمة حديث الّنبي 1

 ة ودراية.الحديث رواي

ئة تقديرًا لجهود أصحابها، . قدرة ابن قطلوبغا على تقييم جهود اآلخرين ونقدها، بما في ذلك إبراز الجوانب اإلبداعّية المضي2

 الجوانب السلبّية على جهة إصالح الخلل الحاصل فيها. وتعقب

در علم الحديث رواية ودراية، وهي كتب . تنّوع موارد ابن قطلوبغا في كتابه من روى عن أبيه عن جّده، حيث شملت مصا3

 أصيلة رئيسة فريدة في بابها.

جوانب عديدة من العلوم المتخصصة بالرواة والرواية، كان من أبرزها تمييز األسماء وضبطها، ات ابن قطلوبغا . شملت تعقب4

 ث من مظاّنها.والحكم على األحاديث ورواتها، وإثبات صفة الصحبة لهم أو نفيها عنهم، وتخريج األحادي

ًا ، أصاب في واحد وستين تعقبًا( ثمانية وستين تعقبمن روى عن أبيه عن جده)ات ابن قطلوبغا في كتابه . بلغ مجموع تعقب5

 %، موزعة على النحو اآلتي:91منها، أّي ما نسبته 
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جانب ثالثين السابقين في هذا الات ابن قطلوبغا على غيره من نقاد الحديث لوم المتخصصة بالرواة: بلغت تعقبجانب الع -

 %(.13%(، وجانبه الصواب في أربع منها، أيّ ما نسبته )87وعشرين موضعاً منها، أيّ ما نسبته ) تعقّبًا، أصاب في ستٍة

%(، وجانبه الصواب في 85ًا أصاب في أحد عشر موضعًا منها، أّي ما نسبته )ثالثة عشر تعقببلغت وفي جانب علم العلل:  -

 %(.15، أّي ما نسبته )موضعين

%(، 93ًا أصاب في ثالثة عشر موضعًا منها، أّي ما نسبته )بة أو نفيها بلغت أربعة عشر تعقبوفي جانب إثبات صفة الصح -

 %(.7وجانبه الصواب في موضع واحد، أّي ما نسبته )

 %(. 100عشر تعقّبًا كان الصواب معه فيها كّلها، أّي ما نسبته )أحد بلغت  ،وفي جانب علم التخريج -

ه المعلومة من منابعها الصحيحة. كما يؤكّد شّدة بحثه وتنقيبه، وتحري اته على اآلخرين، مّما. كان الصواب معه في جّل تعقب6

 ا الفّن الرائد من فنون علوم الشريعة. يؤكّد قدرته على التجديد واإلضافة النوعّية استكمااًل لجهود النقاد الجهابذة في هذ

فهو من الكتب المتخصصة في بابه، كما ُيعدُّ من الكتب المعنّية بالتراجم  ( وأهمّيته؛من روى عن أبيه عن جده). مكانة كتاب 7

 العاّمة المقتضبة للرواة على اختالف طبقاتهم، هذا والله تعالى أعلم.

 التوصيات

 توصي الدراسة باآلتي:

مزيد من الدراسات الحديثّية؛ إلظهار اللفتات المنهجّية الرائعة التي ( المن روى عن أبيه عن جّده). إيالء كتاب ابن قطلوبغا 1

 سلكها في تتّبع روايات األبناء عن اآلباء.

 فهي جديرة بذلك. ا التي اعتمد عليها في كتابه هذا. دراسة موارد ابن قطلوبغ2
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Abstract 

This research dealt with the trackbacks of Ibn Qatlubgha on Hadith critics who preceded him in his 

book (Who narrated on the authority of his father on the authority of his grandfather) and to demonstrate 

their importance and the extent of their stability and their revelation on those whom he tracked. It has 

been proven after this study that in most of his tracings on others, he was able to investigate information 

from its sources, and to simplify it in the balance of modern criticism. Add to this the position and 

importance of this book, as it is one of the books specialized in its domain and it is considered one of 

the books concerned with the general translations of the narrators of various classes in a brief form. Its 

resources varied and in it the secrets of modern workmanship are deposited indicating his mastery and 

ability to put things in their right position. 

Keywords: Ibn Qatlubgha, Trackbacks, Hadith critics, Sons' narrations. 
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 ملخصال

مصادر اإلسالمية األصيلة: القرآن والسنة، وذلك كما وردت في ال -عليه السالم-هدف هذا البحث إلى دراسة قصة نبيُّ الله إسماعيل 

ديم، لما في ذلك من عن طريق العرض التحليلي للقصة، وتجلية أحداثها والعبر المستنبطة منها، ومقارنة ذلك كله بما ورد في العهد الق

عليه -رة إسماعيل هدف البحث إلى تنقية صوللعقيدة اإلسالمية السمحة. كما  ي دراسة القصة على الشكل الصحيح الموافقأهمية بالغة ف

والتأكيد على مكانة ، ين على وضوح سيرته في أذهان المسلم ااألمر الذي انعكس سلًب، مما علق بها من رواسب اإلسرائيليات  -السالم

  شرية.حيث أنيط بهم تبليغ الدعوة وتجلية المنهج الرباني للب ،كونهم صفوة الخلق وقدوتهماألنبياء جميعهم في نفوسنا، 

على وحدة أصل  وخلص البحث إلى وجود أوجه شبه في رسم المالمح العامة للقصة بين القرآن الكريم والعهد القديم، األمر الذي يدل

حملها في كال تالفات جوهرية في بعض مجريات القصة والدالالت التي توهو الوحي السماوي. كما كشفت الدراسة وجود اخ، المصدرين 

وكونه محور  -ليه السالمع-المصدرين، باإلضافة إلى وجود تحريف ممنهج في عرض بعض األحداث في التوراة، لتغييب مكانة إسماعيل 

  نبياء.دي لليهود ونظرتهم القاصرة لألقصة الذبح والفداء، األمر الذي يؤكد تحريف التوراة، ويدل على مدى االنحراف العق

قرآن الكريم وبيان جوانب قصصهم في ضوء مصادرنا الصحيحة في ال -عليهم السالم -توصي الباحثة بإعادة دراسة قصص األنبياء و

 يحتذى.  ومثاًلا اليوالسنة النبوية، وتنقيتها مما علق بها من اإلسرائيليات، وتجلية صفاتهم الحميدة الطاهرة ليكونوا نبراًسا لألج

 ب.، أنبياء العر ، بناء البيت ، الذبيح والفداء عليه السالم، إبراهيم  عليه السالم: إسماعيل الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

إحسان من أمته إلى بالحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على إمام األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين 

 .الدين، أما بعديوم 

عبد حتى يؤمن بأركانها كلها  ، التي ال يقبل إيمان ُيَعُد اإليمان باألنبياء والرسل ركًنا أساسًيا من أركان العقيدة اإلسالمية

 ا صحيًحا وفق ما جاء في القرآن والسنة.إيماًن

دين اإللهي، غون لّلفهم المبل؛  الصالة والسالم عليهم ، فيهمكان لزاًما على كل مسلم االهتمام بصحة اعتقاده ، ومن هنا 

)سورة األنعام:  ِبُهَداُهُم اْقَتِدِهُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللُه َفيقول الله تعالى عنهم:  .دوة والمثل األعلى للبشرية جمعاءوهم الق

سلم، قال تعالى: صلى الله عليه و، لنبي تثبيت قلب ا هداف ذكر قصصهم في القرآن الكريمن سبحانه وتعالى أن من أ(. وبّي90

َوُكلًّا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك  :وفي قوله تعالى: (120)سورة هود .ُِّإنَّ َهَذا َلُهَو الَقَصُص الَحق 

 ( تنبيه على أن القصص القرآني هو الحق من بين القصص. 62آل عمران:  )سورة

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإجامعة اليرموك،  ،الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية. 



 ...بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم -لسالم اعليه  - قصة إسماعيل                                                                                     504
 

واحدة من القصص المشتركة بين القرآن الكريم والعهد القديم، وقد  – -عليه السالم- –قصة نبي الله إسماعيل  ُدَعوُت

ن الروايات اإلسرائيلية إلى رويت في كل منهما بأسلوب مختلف وتفاصيل مختلفة ولغايات متباينة، ونظًرا لتسرب العديد م

العديد من كتب التفسير والقصص والتاريخ اإلسالمية، واندماجها مع الحق الثابت في تلك القصص، جاء هذا البحث الموسوم 

دراسة تحليلية مقارنة(، لبيان الحق في هذه القصة، وتنقيتها  :القرآن الكريم والعهد القديم بين -عليه السالم-بـ )قصة إسماعيل 

-مما علق بها من رواسب اإلسرائيليات، نظًرا لما تتمتع به هذه القصة من مكانة مهمة، كونها تتحدث عن نبي الله إسماعيل 

صته بقصة الذبح والفداء وبناء الذي يعد أًبا للعرب، ووريث الحنيفية السمحة في الجزيرة العربية، كما ترتبط ق -عليه السالم

 البيت الحرام، وقد لحق قصته تحريف واضح مقصود على أيدي أهل الكتاب لتغييب مكانته الجليلة. 

 مشكلة البحث وأسئلته

 تبرز مشكلة البحث من خالل األسئلة اآلتية: 

 صفاته الواردة في اآليات الكريمة؟، وما أبرز عليه السالم،  كيف عرضت المصادر اإلسالمية قصة نبيُّ الله إسماعيل -

 ، وما أبرز صفاته الواردة فيه؟عليه السالم،  د القديم قصة نبيُّ الله إسماعيلكيف عرض العه -

 بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم؟ -عليه السالم-ما أوجه االتفاق واالختالف في قصة نبّي الله إسماعيل  -

  أهداف البحث

وفق المصادر اإلسالمية  -عليه السالم-يسعى البحث إلى تحقيق هدف عام، يتمثل في بيان قصة نبّي الله إسماعيل 

ويسعى البحث لتحقيق هذا الهدف من خالل  .الصحيحة، وتجليتها من عوالق اإلسرائيليات التي خرجت بها عن الحق الثابت لها

 األهداف اآلتية: 

 عيل كما جاءت في المصادر اإلسالمية، وتوضيح أبرز صفاته التي يتسم بها.بيان قصة نبيُّ الله إسما -

 بيان قصة نبيُّ الله إسماعيل كما جاءت في العهد القديم.  -

 وما جاء في القرآن الكريم.  العهد القديم توضيح أوجه االتفاق واالختالف بين ما جاء في -

  أهمية البحث

 تظهر أهمية البحث من خالل اآلتي:

فهو أبو العرب وأحد أنبياء العرب، وقد ارتبطت قصته بقصة الذبيح من  ؛ عليه السالم، المكانة الجليلة لنبّي الله إسماعيل  -

 ، وبقصة بناء البيت الحرام. عليه السالم، ولدّي إبراهيم 

شرف الفداء من الله عز وجل،  التحريف المتعمد في العهد القديم لقصة نبي الله إسماعيل، ومحاولة الحط من مكانته وسلبه -

 ومحاولة تصويره بغير الصورة المشرقة له في القرآن الكريم والسنة.

 الدراسات السابقة

يتحدث عن قصة  ًلامستق االدراسات المتعلقة بالموضوع، بحًثلم تجد الباحثة في حدود اطالعها على الكتب واألبحاث و

 ر اإلسالمية والعهد القديم، لكن وجدت بحثين يتعلقان بالموضوع، وهما: بين المصاد -عليه السالم-نبّي الله إسماعيل 

. قارنت الباحثة (1)(2004الشعبي، للباحثة: فتيحة بلحاحي) بين الثابت القرآني والمتحول -عليه السالم-قصة النبي إسماعيل  -

 -عليه السالم-في القرآن الكريم، وأهزوجة شعبية تتحدث عن قصة إسماعيل  -عليه السالم-في بحثها بين قصة إسماعيل 

منتشرة في الجزائر للشاعر عبد الكريم دالي، من حيث األسلوب والداللة، وخلصت الباحثة إلى أن القصة في القرآن الكريم 

ذي تستقي منه القصة الشعبية أنها تشكل الرافد ال وأعمق داللة من حيث المضمون، كماأكثر بالغة من حيث األسلوب 

 مادتها ومصادرها. 
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. تحدث (2)(2003قصة الذبيح والقربان البشري وانعكاساتها على الصراع الحضاري في فلسطين، للباحث: حسني البوريني) -

،  لسالمعليه ا،  الباحث عن تطور مفهوم القربان في التاريخ البشري، مسلًطا الضوء على مراحل حياة نبي الله إبراهيم

على كونه الذبيح على الرأي الراجح بين العلماء، ثم  ا، مدللً  عليه السالم، مؤكًدا امتثاله ألمر ربه بذبح ولده إسماعيل 

، اعقدًي اتحدث الباحث عن حقيقة الصراع بين اليهود والمسلمين على أرض فلسطين، مبيًنا حقيقة الصراع وكونه صراًع

 قلوب المسلمين وارتباطها بعقيدتهم.وأكد على مكانة فلسطين في 

والكتاب في فصوله يتحدث عن قضية إعجازالقرآن الكريم ،  (.Bennabi, 1969AD، للمفكر: مالك بن نبي )الظاهرة القرآنية -

وفي هذا السياق قام المؤلف  .ا عما قبله من كتب أهل الكتابوتفرده في بيانه وأسلوبه ونفي شبهة كونه مستنسًخ

ا وردت في القرآن الكريم والكتاب المقدس ، حيث قام بعرض مك -عليه السالم-ل للمقارنة بين قصة يوسف بتخصيص فص

-وقصة يوسف  .جوانب القصة في كال المصدرين ثم عقد مقارنة لمجرياتها فيهما وبّين أوجه االتفاق واالختالف بينهما

ا في بن نبي لها بهذا األسلوب تعتبر أساًس ، غير أن دراسة عليه السالم، بعيدة عن قصة إسماعيل  -عليه السالم

 الدراسات المقارنة لقصص القرآن الكريم ومثيالتها في الكتاب المقدس.

 ع هذا البحث من الدراسات السابقةموق

كما وردت في المصادر اإلسالمية،  -عليه السالم-كونه يعرض قصة نبي الله إسماعيل  فييختلف هذا البحث عما سبقه 

بتلك الواردة في العهد القديم، مبيًنا أوجه التشابه واالختالف بين القصتين، من حيث المالمح العامة للقصة، وتفاصيلها،  اويقارنه

 .عليه السالم ،وصفات نبي الله إسماعيل 

 منهج البحث

بع اآليات واألحاديث واآلثار الواردة في قصة نبي الله تقتضي طبيعة البحث استخدام المنهج االستقصائي من حيث تت

، ثم المنهج التحليلي لتحليل ما ورد في المصادر، ثم المنهج المقارن لمقارنة ما ورد في المصادر  عليه السالم، إسماعيل 

 اإلسالمية بما ورد في العهد القديم، ثم المنهج االستنباطي الستنباط العبر المستخلصة من ذلك. 

 صطلحات البحثم

وهي: المصادر ، ية المقصود بمصطلحات العنوان ، ال بد من تجلطلحات البحث وتحديد المقصود فيهاا لمصضبًط 

  .العهد القديماإلسالمية و

وتقسم مصادر الدراسات اإلسالمية إلى  .ا في الدراسات اإلسالميةوهي المصادر التي تعتمد أساًس :المصادر اإلسالمية

تشمل كتب اللغة العربية وكتب التاريخ اإلسالمي وغيرها مما يطلق  الكتاب والسنة ، ومصادر مساندة مصادر أصيلة هي

 .(Khatatiba, 2016AD)عليه مصدر الخبرات البشرية 

ويتألف العهد القديم من ثالثة أجزاء رئيسية هي: أسفار  .والعهد القديم هو القسم األول من الكتاب المقدس :العهد القديم

 ، وهي التي يطلق عليها اسم التوراة، وأسفار األنبياء، وأسفار الحكمة. وتعتبر أسفار موسى الخمسة، موسى الخمسة 

يم ثالث نسخ وجد للعهد القدتو .فار األكثر قداسة عند اليهودوهي )التكوين والخروج والعدد واألحبار والتثنية(، األس

أساسية هي: النسخة العبرية، ويؤمن بها معظم اليهود اآلن. والنسخة السامرية، وتحوي األسفار الخمسة فقط، ويؤمن 

ويحتوي العهد القديم  .(Al- Asami, no date)بها اليهود السامريون. والنسخة اليونانية، ويؤمن بها نصارى الكاثوليك 

تاريخية وغيرها، في أسفاره المختلفة على العديد من القصص سواًء تلك التي تتحدث عن بدء الخليقة، أو عن أحداث 

 ويلحظ مدى التحريف الذي لحق بتلك القصص ليناسب المعتقدات اليهودية.  .أو قصص األنبياء

 في المصادر اإلسالمية  -عليه السالم-المبحث األول: نبيُّ الله إسماعيل 

في عدة مواضع من القرآن الكريم، كما َبّينت اآليات الكريمة أبرز صفاته،  -عليه السالم-ورد ذكر نبي الله إسماعيل 

 وفيما يلي بيان ذلك. .وفصلت بعض األحاديث واآلثار جوانب حياته المختلفة
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 ، وبيان صفاته-عليه السالم-المطلب األول: اآليات الواردة في شأن إسماعيل 

 عشرة مرة هي:  يفي القرآن الكريم اثنت -عليه السالم-ورد ذكر نبيُّ الله إسماعيل  

 (. 125سورة البقرة: [ ) َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َوالَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد]. قوله تعالى: 1

 (.127ورة البقرة: [ )س ِليُمَوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَع]. قوله تعالى: 2

 (.133سورة البقرة: ون [ )اِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمَل َوِإْسَحاَق ِإَلًها َوَقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه َآَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعي]. قوله تعالى: 3

ُموَسى َوِعيَسى َوَما  َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي]. قوله تعالى: 4

 (.136سورة البقرة: [ )ِبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ُأوِتَي النَّ

َأْعَلُم َأِم اللُه ْنُتْم َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباَط َكاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأ]. قوله تعالى: 5

 (.140سورة البقرة: [ ) َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللِه َوَما اللُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن

ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال َوَما ُأْنِزَل َعَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ]. قوله تعالى: 6

 (.84سورة آل عمران: [ )ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن

ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب  ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا]. قوله تعالى: 7

 (.163سورة النساء: [ ) َواأَلْسَباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوَآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا

 (.86سورة األنعام: [ )َنا َعَلى الَعاَلِميَنَوِإْسَماِعيَل َوالَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكلًّا َفضَّْل]. قوله تعالى: 8

 (.39سورة إبراهيم: [ ) الَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى الِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدَُّعاِء]. قوله تعالى: 9

َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َوَكاَن  اَن َصاِدَق الَوْعِد َوَكاَن َرُسوًلا َنِبيًّا َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َك]. قوله تعالى: 10

 (.55-54سورة مريم: [ ) ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّا

 (.85اء: سورة األنبي[ ) َوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا الِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبِريَن]. قوله تعالى: 11

 (.48سورة ص: [ ) َواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َوالَيَسَع َوَذا الِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اأَلْخَيار]. قوله تعالى: 12

َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه  *َفَبشَّْرَناُه ِبُغَلاٍم َحِليٍم ] . وجاء الحديث عنه مضمًرا في سورة الصافات عند ذكر آيات الذبيح، قال تعالى:13

ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما 

عليهم ، في كون الذبيح إسماعيل من ولدي إبراهيم  (، على الرأي الراجح بين العلماء102-101الصافات: )[  الصَّاِبِريَن

إذ الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان  ؛ السالم. ووصف بهذا الموضع بالحليم وهو مناسب لمقام الذبح والصبر عليه

 .Al – Isfahani, 1412 H)الغضب )

صلوات الله  ، قد جاء مقترًنا بذكر غيره من إخوانه األنبياء والمرسلين ، عليه السالم، والمالحظ أن ذكر إسماعيل 

 اا كانتم، لكنه وسالمه عليهم أجمعين، في جل المواضع عدا موضع سورة مريم، حيث جاء ذكره وحده في اآليتين الكريمتين

 ضمن سلسلة آيات تحدثت عن مجموعة من األنبياء غيره. 

 فيمكن استخالصها من اآليات باآلتي: ، الواردة في القرآن الكريم  -معليه السال-أما عن أبرز صفاته 

وقد جمع الله له الوصف  .(54سورة مريم: [ ) َوَكاَن َرُسوًلا َنِبيًّا]. أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: 1

ثبوت جميع خالل من ه الوصف بهما بالرسالة والنبوة التي هي أعظم منن الله على المصطفين من خلقه، مع ما يستلزم

وقد ذكر ابن كثير أن في هذا داللة على شرف إسماعيل على  .عليه السالم، األنبياء الحميدة وصفاتهم الفاضلة في حقه 

أخيه إسحاق، ألنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 

 .(Ibn – Kathir, 1419 H)ه اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل"قال: "إن الل -يه وسلم صلى الله عل -

عليهم ، أن جميع األنبياء والرسل في وال شك  .(54سورة مريم: [ )ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق الَوْعِد]. صادق الوعد، قال تعالى: 2

بثبوت هذه الصفة في حقه  -عليه السالم-يتصفون بالصدق والوفاء بالوعد، وإنما خص إسماعيل ، الصالة والسالم 
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فقد كان ال يعد بشيء إال وفى به. وفي هذا يقول اإلمام الرازي: )يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الله  ؛ لتميزه بها

ل: فهو أن يكون المراد أنه كان ال يخالف شيًئا مما يؤمر ويمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الناس. أما األو ،تعالى

به من طاعة ربه، وذلك ألن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى األنبياء وأمرهم بتأدية الشرع؛ فال بد من ظهور وعد منهم 

كان إذا وعد الناس  -عليه السالم-يقتضي القيام بذلك ويدل على القيام بسائر ما يخصه من العبادة. وأما الثاني: فهو أنه 

أنه وعد صاحًبا  - رضي الله عنهما -فالله تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف، وروي عن ابن عباس  ،بشيء أنجز وعده

َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء ]حيث قال: ، له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة، وأيًضا وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به 

 (.(Al –Razi, 1420 H (102ت: سورة الصافا[ )يَناللُه ِمَن الصَّاِبِر

(. وفي هذا داللة واضحة على 55سورة مريم: [ ) َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة]. يأمر أهله بالصالة والزكاة. قال تعالى: 3

بشرع ربه وامتثاله في حياته، وحرصه على صالح أهله وحملهم على االلتزام بما أمروا  -عليه السالم-تمسك إسماعيل 

فقد نشأ ؛  (Al – Qartabi, 2003 AD) وقد ذكر القرطبي عن الحسن أن المقصود بـ )أهله(: أمته .به من الشرائع

 بين قبيلة جرهم، وتزوج منهم، وبعث فيهم.  -عليه السالم-إسماعيل 

ذكر صاحب التحرير والتنوير أن  (.55سورة مريم: ا [ )ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّ]مرِضيٌّ عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى:  .4

إذ باركه وأنمى نسله وجعل أشرف األنبياء من ذريته، وجعل الشريعة العظمى  ؛ )رضى الله عنه: إنعامه عليه نعًما كثيرة

 (.Ibn Ashour, 1984 AD) (على لسان رسول من ذريته

(. 48سورة ص: )[ َواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َوالَيَسَع َوَذا الِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اأَلْخَيار]. من األخيار المفضلين على العالمين. قال تعالى: 5

(. وهذه الصفات ثابتة في 86سورة األنعام: [ )َوِإْسَماِعيَل َوالَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكلًّا َفضَّْلَنا َعَلى الَعاَلِميَن]وقال تعالى: 

 حق األنبياء أشرف الخلق وصفوتهم أجمعين.

َسَتِجُدِني ](. وقال عنه: 85سورة األنبياء: [ ) َوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا الِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبِريَن]. من الصابرين. قال تعالى: 6

(. والصبر: الحبس، حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو 102سورة الصافات: [ ) ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصَّاِبِريَن

أن الصبر من أعظم الخالل التي يتقرب بها العبد في وال شك  .(Al – Isfahani, 1412 H) عما يقتضيان حبسها عنه

م وتبليغ شرعه ألقوامهم والصبر على الِقدح المعلى في الصبر على طاعة ربه -عليهم الصالة والسالم  -لربه، ولألنبياء 

 أثناء تبلغيهم دعوة ربهم.  في األذى الذي القوه منهم

(. وقد جاء وصفه بالحلم بعد ذكر استسالمه ألمر 101سورة الصافات: [ ) َفَبشَّْرَناُه ِبُغَلاٍم َحِليٍم]. غالم حليم: قال تعالى: 7

أن موطن االستسالم ألمر الله بالذبح في الذبح، والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب كما تقدم. وال شك 

  يحتاج إلى حلم لتحمله واالمتثال له.

 آن الكريم، التي سيكون لها أثر بارز في قصته ومسيرة حياته. الواردة في آيات القر -عليه السالم-هذه أبرز صفات إسماعيل 

 كما وردت في المصادر اإلسالمية  -عليه السالم-المطلب الثاني: قصة نبي الله إسماعيل 

كما وردت في المصادر اإلسالمية، ممثلة بالقرآن الكريم  -عليه السالم-يمكن إجمال مراحل قصة نبي الله إسماعيل 

 باآلتي: ، والسنة النبوية الصحيحة واآلثار في كتب التاريخ 

لطريق مسدود في دعوته لقومه،  -عليه السالم-وزوجته سارة من أرض قومه: وصل إبراهيم  -عليه السالم-هجرة إبراهيم  -

أن الله نجاه، وبلغت المواجهة أشدها مع والده حين طلب منه هجره واعتزاله، غير ، هم له أن حاولوا إحراقه ؤوبلغ عدا

َقاَل َسَلاٌم َعَلْيَك ]إال أن هاجر من أرض قومه وقال للوالد كما سّجل القرآن كالمه:  فما كان من االبن البار إبراهيم

[   َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه َوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأال َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َشِقيًّاَوَأْعَتِزُلُكْم* َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا 

 (.(Al – Qartabi, 2003 AD وصحبه في هجرته زوجته سارة ولوط (.48-47سورة مريم: )

وحاول هذا الَجّبار مّس سارة بسوء، إال أن ، واضطر في هجرته أن يدخل هو وسارة إلى قرية فيها َجّبار من الجباِبَرة         

وفي هذا يروي اإلمام البخاري في صحيحه  .الله عصمها من أذاه، فأهداها جارية تدعى هاجر وردها إلى زوجها إبراهيم

 بسارة، فدخل بها -عليه السالم-صلى الله عليه وسلم: )هاجر إبراهيم ، رضي الله عنه، قال: قال النبي  ، عن أبي هريرة
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قرية فيها ملك من الملوك، أو َجَبار من الجباِبَرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا 

من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: ال تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إنَّ على  ، إبراهيم

ها إليه فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فأرسل ب .غيري وغيرك ااألرض مؤمًن

وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط عليَّ الكافر، فغط حتى ركض برجله. وفي رواية أنَّ أبا هريرة قال: "قالت: 

لهم إن كنت آمنت بك وبرسولك اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل ثم قام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، وتقول: ال

فال تسلط عليَّ هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت  وأحصنت فرجي إال على زوجي

فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إال شيطاًنا، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها 

، (Al –Bukhari, 1422 H) ، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة-عليه السالم-فرجعت إلى إبراهيم  ،ا آجًر

 (:)وأخدم وليدة ومعنى .(Ibn Hajar, 1379 H: أي اختنق حتى صار كأنه مصروع )(ركض برجله ىفغط حت) :ومعنى

 .(Ibn Hajar, 1379 H)والوليدة الجارية صغيرة كانت أو كبيرة ، ر لتخدمها جأي وأهداها ها

من سارة الولد  -عليه السالم-: لم يرزق إبراهيم -عليه السالم-من هاجر ووالدة إسماعيل  -عليه السالم-زواج إبراهيم  -

وكبرا في السن، فخافت سارة على إبراهيم أن يحرم الولد فأهدته هاجر رجاء أن يرزق منها الولد، وبالفعل تزوج إبراهيم 

جاء في تاريخ الطبري: )كانت هاجر جارية  .-عليه السالم-من هاجر، فحملت وأنجبت ابنه األول إسماعيل  -عليه السالم-

براهيم، وقالت: إني أراها امرأة وضيئة فخذها لعل الله يرزقك منها ولًدا، وكانت سارة قد ُمِنَعت ذات هيئة فوهبتها سارة إل

وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له من الصالحين، وأخرت الدعوة حتى َكُبر إبراهيم وَعقمت سارة. ، الولد حتى أَسّنْت 

إذا استفتحتم مصر »: -صلى الله عليه وسلم  -ا قال النبي ُثمَّ إنَّ إبراهيم وقع على هاجر فولدت إسماعيل، ولهذ

 .(Al – Tabari, no date) ، يعني والدة هاجر«فاستوصوا بأهلها خيًرا، فإن لهم ذمًة ورحًما

بالهجرة بهاجر وابنها: َدّبت الغيرة في قلب سارة بعد أن رأت هاجر مع  -عليه السالم-غيرة سارة من هاجر وأمر إبراهيم  -

ا يرتع أمامها، وليس في هذا ما ينقص من مكانتها وقدرها عند الله، فطلبت منه أال تجاورها هاجر، وأوحى الله ابنه

أن يهاجر بهاجر وابنها إلى واٍد غير ذي زرع. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن  -عليه السالم-إلبراهيم 

ير، قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم قوله: )عن سعيد بن جب -رضي الله عنهما  - ابن عباس

إسماعيل، اتخذت منطًقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند 

 (.Al - Bukhari, 1422 H) (البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء

بأهله إلى واٍد غير ذي زرع حيث مكان  -عليه السالم-استجابة هاجر ألمر ربها ودعاء إبراهيم ألهل بيته: وصل إبراهيم  -

فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلًقا، فتبعته أم إسماعيل  مكة اآلن، )فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراًبا فيه تمر، وسقاًء

تركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنٌس وال شيء؟ فقالت له ذلك مراًرا، وجعل ال يلتفت فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وت

إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت: إذن ال يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 

َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد ]ع يديه فقال: الثنية حيث ال يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤالء الكلمات، ورف

(. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 37، حتى بلغ "َيْشُكُروَن" )سورة إبراهيم: [رَّمَغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَح

 .((Al - Bukhari, 1422 Hوتشرب من ذلك الماء( 

لهاجر، وكما جاء في البخاري )عطشت  -عليه السالم-ك: َنِفَد الماء الذي تركه إبراهيم ظهور نبع زمزم وبشرى الَمَل -

، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب  -أو قال الراوي: يتلبط  -وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، 

ا فلم تر أحًدا، فهبطت من الصفا حتى إذا جبل في األرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحًد

بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعيَّ اإلنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها 

ونظرت هل ترى أحًدا فلم تر أحًدا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فذلك 

، ثم َتَسّمَعت، فسمعت أيًضا، -تريد نفسها  -نهما"، فلما أشرفت على المروة سمعت صوًتا، فقالت صه سعي الناس بي

فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالَمَلك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، 

ائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سق
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، لكانت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء  -صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم ، النبي 

ذا الغالم عيًنا معيًنا"، قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الَمَلك: ال تخافوا الضيعة، فإن ها هنا بيت الله، يبني ه

 .(Al - Bukhari, 1422 H)وأبوه، وإنَّ الله ال يضيع أهله( 

، ونشأته بينهم: مكثت هاجر وإسماعيل في مكة صابرة على ألواء  ليه السالمع،سكنى قبيلة جرهم مع هاجر وإسماعيل  -

العيش ووحشة الغربة والوحدة محتسبة األجر عند الله تبارك وتعالى، )فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو 

الطائر ليدور على أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائًرا عائًفا، فقالوا: إن هذا 

ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جرًيا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال: 

وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن ال حق لكم في الماء، قالوا: نعم، قال 

صلى الله عليه وسلم: "فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب اإلنس"، فنزلوا ، في الصحيح: قال النبي  ابن عباس كما جاء

 ,Al - Bukhari) وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وَشبَّ الغالم وتعلم العربية منهم(

1422 H).  

أن يتفقد زوجته هاجر وابنها إسماعيل بين الحين واآلخر، ورأى ذات  -السالمعليه -االبتالء بالذبح: كان من أمر إبراهيم  -

أنه يذبح ابنه قرباًنا لله، فما كان منه إال أن َقصَّ رؤياه على ابنه، وما كان من  -ورؤيا األنبياء حق ووحّي -ليلة رؤيا 

نصاع ألمر ربه ووافق أباه على تحقيق رؤياه، االبن الذي نشأ في كنف أٍم آمنت بالله وعاشت على الرضا بأقداره، إال أن ا

غير أن األمر بالذبح لم يكن مقصوًدا لذاته، وإنما لبيان مدى االستسالم المطلق لله، ولذلك فدى الله إسماعيل بكبش 

ائقة، عظيم، وأعقب الوالد مكافأة له ابًنا آخر هو إسحاق النبي من زوجته سارة. وُيسّجل القرآن الكريم المشهد ببالغة ر

َيا َأَبِت اْفَعْل َما َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل ]حيث يقول الله: 

َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا  *َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم  *َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن  *ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصَّاِبِريَن 

َسَلاٌم َعَلى  *يَن َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآَلِخِر *َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  *ِإنَّ َهَذا َلُهَو الَبَلاُء الُمِبيُن  *َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن 

 -عليه السالم-(. ومما يدل على مدى انصياع إسماعيل 110-102سورة الصافات: [ ) َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنينَ  *ِإْبَراِهيمَ 

ألمر ربه، ما يروى أنه قال ألبيه حينما أراد أن يذبحه: )ثم قال له يا أبت إن أردت ذبحي، فأشدد رباطي ال يصبك من 

ينتقص أجري، فإن الموت شديد، واشحذ شفرتك حتى تريحني، فإذا أضجعتني فكبني على وجهي فإني أخشى دمي شيء ف

فعسى أن  ، إن نظرت في وجهي أنك تدرك رحمة فتحول بينك وبين أمر الله، وإن رأيت أن ترد قميصي إلى هاجر أمي

 .((Ibn- Alather,1997 AD على أمر الله!(يكون أسلى لها عني، فافعل. فقال إبراهيم: نعم المعين أنت، أي بنّي، 

في جرهم، ولما كبر أعجبهم، فلما أدرك زوجوه  -عليه السالم-زواج إسماعيل من جرهم ووفاة هاجر: َشبَّ إسماعيل  -

  .(Ibn – Kathir, 1988 AD) امرأة منهم، ثم ماتت أمه هاجر رحمها الله

يتردد على مكة بين الفينة  -عليه السالم-كان إبراهيم  إلى مكة لالطمئنان على أهل بيته: -عليه السالم-قدوم إبراهيم  -

واألخرى ليطمئن على زوجه وولده، وجاء مرة فوجد إسماعيل قد خرج للصيد، فتحدث مع زوجته دون علمها بمكانته 

لتبلغها لزوجها ملخصها أن يفارقها،  منه، وبفراسته علم أنها ليست المعينة لزوجها على الحق، ومن ثم أوصاها بوصية

فطلقها وتزوج بغيرها، وعاد إبراهيم مرة ثانية ليجد إسماعيل قد خرج للصيد مرة ، فلما عاد إسماعيل أخبرته بالخبر 

أخرى فتحدث مع زوجته، وتبّين له صالحها فأوصاها بوصية لتبلغها لزوجها خالصتها أن يبقيها زوجة له. جاء في 

اء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي فج .الصحيح: )

 هرئيأقفشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فلنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، 

يًئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا ، وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس ش السالم

بشيء؟ قالت:  شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك

وتزوج السالم، ويقول غير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها، أك قرنعم، أمرني أن ُأ

امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي  منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على

لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال: ما طعامكم؟ قالت 
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صلى الله عليه وسلم: "ولم ، اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي 

يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه". قال: فهما ال يخلو عليهما أحد بغير مكة إال لم يوافقاه، قال: فإذا جاء 

ة بابه، فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن ، ومريه يثبت عتبالسالم هرئيأقفزوجك 

فأوصاك بشيء، قالت: نعم، هو الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال: 

 Alمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله )السالم، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أئك قرُي

- Bukhari, 1422 H).  صالح بيت ابنه، وأن على ، يدل على مدى حرص األب  عليه السالم، وهذا الفعل من إبراهيم

 لوالده وبره به. -عليه السالم-تكون زوجته نعم الزوجة المعينة لزوجها على الحق. ويدل على مدى طواعية إسماعيل 

إلى مكة مرة أخرى، وفيها التقى بابنه إسماعيل ليزف له بشرى األمر ببناء  -عليه السالم-األمر ببناء البيت: رجع إبراهيم  -

أول بيت لعبادة الله على وجه األرض، ويسأله المعونة الصادقة لينال بذلك شرف إعالء منبر التوحيد على األرض، 

هًدا في معاونة أبيه، حتى أنه كان ينقل الحجارة من بطحاء مكة لوالده، ولم يأل ج -عليه السالم-فاستجاب إسماعيل 

، )جاء بعد ذلك، وإسماعيل -عليه السالم-ويباشر األب بالبناء إلى تم لهما رفع البيت وإقامته. جاء في الصحيح أن إبراهيم 

والد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا يبري نباًل له تحت دوحة قريًبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع ال

إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ها 

ارة هنا بيًتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحج

وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما 

فجعال يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما  (. قال:127سورة البقرة: [ ) َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم]يقوالن: 

 (.Al - Bukhari, 1422 H) " ن: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليميقوال

أول من أنس الخيول وركبها، وأول من فتق لسانه بالعربية: وذكر ابن كثير في البداية والنهاية،  -عليه السالم-إسماعيل  -

وكانت قبل ذلك وحوًشا فأنسها  أول من ركب الخيل، -عليه السالم-أنَّ علماء النسب وأيام الناس ذكروا أن إسماعيل 

وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من  ، وركبها

 .(Ibn – Kathir, 1988 ADجرهم والعماليق، وأهل اليمن من األمم المتقدمين من العرب قبل الخليل)

 يرزق اثن -عليه السالم-أبو العرب ورسول إليهم: جاء في كتب التاريخ والسير أن إسماعيل  -عليه السالم-إسماعيل  -

، رسواًل إلى أهل تلك  عليه السالم، وكان إسماعيل ، عشر ولدا ذكًرا هم آباء العرب، وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه 

(. Ibn –Kathir,1988 ADالله وسالمه عليه) صلوات، المنطقة وما واالها من قبائل جرهم والعماليق، وأهل اليمن 

جاء في الحديث  .عليه السالم،إلى إسماعيل  -صلى الله عليه وسلم  -ومما تجدر اإلشارة إليه ثبوت انتساب النبي 

يقول: )إن الله اصطفى كنانة من ولد  -صلى الله عليه وسلم -الصحيح عن واثلة بن األسقع، قال: سمعت رسول الله 

 .(Muslim, no dateواصطفى قريًشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم( )إسماعيل، 

وكان عمره يوم مات ، بمكة  -عليه السالم-ودفنه في الحجر بجانب أمه: توفي إسماعيل  -عليه السالم-وفاة إسماعيل  -

 Ibn – Kathir, 1988نبي الله بالحجر مع أمه هاجر ) مئة وسبًعا وثالثين سنة على ما ذكر أهل الِسّير، ودفن إسماعيل

AD)  ، صلوات الله وسالمه عليه، بعد أن نشر دعوة التوحيد في تلك المنطقة، وأدى ما عليه من نصرة الحنيفية

 السمحة. 

 في العهد القديم -عليه السالم-المبحث الثاني: نبي الله إسماعيل 

ويتحدث السفر عن إسماعيل  .ي العهد القديم من الكتاب المقدسفي سفر التكوين ف -عليه السالم-وردت قصة إسماعيل 

 ويسلط هذا المبحث الضوء على ذلك. .ارية هاجر دون اإلشارة إلى نبوتهوالصفات التي يتصف بها باعتباره ابن إبراهيم من الج
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  كما وردت في العهد القديم -عليه السالم-المطلب األول: قصة نبي الله إسماعيل 

 يمكن تلخيص قصة إسماعيل كما وردت في سفر التكوين باآلتي: 

أمر الرب أبرام بالخروج من أرض قومه إلى األرض الموعودة له ولذريته: تذكر التوراة أن أبرام تزوج من ساراي، ثم  -

ال الرب ألبرام: ارحل من أرضك ومن عشيرتك أمره الرب أن يخرج بها إلى األرض الموعودة. جاء في سفر التكوين: )وق

ومن بيت أبيك إلى األرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك والعنك 

ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل األرض، فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط، وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة 

 Genesis, 1993) ، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان(.ا ابن أخيهج من حاران، فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوًطلما خر

AD).  

 .زواج أبرام من هاجر خادمة ساراي وغضب ساراي عليها بعد حملها: يستكمل سفر التكوين الحديث عن بيت أبرام: ) -

وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي ألبرام: الرب منع عني الوالدة، 

فضاجع جاريتي لعل الرب يرزقني منها بنين، فسمع أبرام لكالم ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها 

أقام أبرام بأرض كنعان عشر سنين، فضاجع أبرام هاجر فحبلت، فلما رأت أنها  وأعطتها ألبرام لتكون له زوجة، وبعد ذلك

حبلت صُغرت سيدتها في عينها، فقالت ساراي ألبرام: غضبي عليك !! دفعت جاريتي إلى حضنك فلما رأت أنها حبلت 

ا ما يحلو لك. فأخذت صغرت في عينها، الرب يحكم بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هذه جاريتك في يدك، فافعلي به

 .(Genesis, 1993 AD) ساراي تذلها حتى هربت من وجهها(

هروب هاجر من وجه سيدتها ساراي وبشارة مالك الرب لها بحملها وتكثير نسلها: هربت هاجر من وجه ساراي،  -

لى أين تذهبين؟ فوجدها مالك الرب على عين ماء في طريق شور، فقال لها: )يا هاجر جارية ساراي، من أين جئت وإ

قالت: أنا هاربة من وجه سيدتي ساراي، فقال لها مالك الرب: ارجعي إلى سيدتك واخضعي لها. ثم قال لها: كثيًرا 

 اجعل نسلك حتى ال يحصى لكثرته، وقال: أنت حبلى وستلدين ابًنا فتسمينه إسماعيل ألن الرب سمع صراخ عنائك(

(Genesis, 1993 AD .) 

وثمانين سنة. ولما  اختانه، وعهد الرب ألبرام واألمر بالختان: ولد إسماعيل وكان عمر أبرام حينها سًتوالدة إسماعيل و -

بلغ التاسعة والتسعين تراءى له الرب آخًذ منه العهد، جاعاًل عالمة هذا العهد الختان. جاء في سفر التكوين أن الرب قال 

وال تسمى أبرام بعد اليوم، بل تسمى إبراهيم، ألني جعلتك أًبا ألمم  ألبرام: )هذا هو عهدي معك، تكون أًبا ألمم كثيرة،

، وقال الله إلبراهيم: احفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك جياًل بعد جيل، وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني .كثيرة

ثمانية أيام تختنونه  وبينكم وبين نسلك من بعدك، أن يختن كل ذكر منكم فتختنون الُغلفة من أبدانكم، كل ذكر منكم ابن

وبناًء على هذا العهد اختتن . (Genesis, 1993 AD) يختتن يقطع شعبه ألنه نقض عهدي( ، وكل ذكر ال.مدى أجيالكم

إبراهيم، وختن إسماعيل ابنه وجميع المولودين في بيته والذين اقتناهم بماله، في ذلك اليوم ذاته كما أمره الله. وكان 

 (.Genesis, 1993 AD) ه في الثالثة عشرة عند اختتانهمان سنة، وإسماعيل ابنإبراهيم ابن تسع وتسعي

البشارة بإسحاق وإقامة العهد مع إبراهيم في نسله من إسحاق وليس من إسماعيل: جاء في سفر التكوين: )وقال الله  -

ابًنا أباركها فيكون منها أمم وشعوب ها ساراي بل سارة. وأنا أباركها وأعطيك منها راهيم: أما ساراي امرأتك فال تسِمإلب

ويخرج من نسلها ملوك. فوقع إبراهيم على وجهه ساجًدا وضحك وقال في نفسه: أيولد ولد البن مئة سنة؟ أم سارة تلد 

ا وتسميه وهي ابنة تسعين سنة؟ فقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يحيا أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك ستلد لك ابًن

ا، أقيم عهدي معه، عهًدا مؤبًدا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فسمعت لك، وها أنا أباركه وأنميه وأكثره جًدإسحق. و

ويلد اثني عشر رئيًسا وأجعل نسله أمة عظيمه. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده سارة من السنة المقبلة 

(Genesis, 1993 AD .)ما وعد، فحملت سارة وولدت إلبراهيم ابًنا في وتفقد الرب سارة كما قال، وفعل لها ك

شيخوخته، في الوقت الذي تكلم الله عنه فسماه إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أوصاه 

أضحك،وكل من سمع يضحك لي الله. وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد إسحق.وقالت سارة: الله جعلني 

 ( Genesis, 1993A D)أيًضا(
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طرد هاجر وإسماعيل: رأت سارة ابن هاجر المصرية يلعب مع ابنها إسحاق، فقالت إلبراهيم: )اطرد هذه الجارية وابنها،  -

بنه أيًضا، فقال له الرب: )ال فابن هذه الجارية ال يرث مع ابني إسحاق(. وساء هذا الكالم إبراهيم ألن إسماعيل كان ا

وعلى جاريتك. اسمع لكل ما تقوله لك سارة أيًضا، ألن بإسحاق يكون لك نسل. وابن ك هذا الكالم على الصبي ْؤيُس

واستجاب إبراهيم ألمر الرب، فبّكر في الغد وأخذ قربة  .(Genesis, 1993 AD) ة أيًضا أجعله أمة ألنه من صلبك(الجاري

وجهها في صحراء بئر سبع. ونفد الماء ماء وخبًزا، فأعطاها لهاجر ووضع الصبي على كتفها وصرفها، فمضت تهيم على 

من القربة فألقت هاجر الصبي تحت إحدى األشجار، ومضت فجلست ُقبالته ُبعد رميتي قوس، وهي تقول في نفسها: ال 

ا: )مالك يا هاجر؟ ال تخافي، سمع الله صوت الصبي أريد أن أرى الولد يموت، وأخذت تبكي، فناداها مالك الرب قائًل

احملي الصبي وخذي بيده، فسأجعله أمة عظيمة(، وبالفعل قامت إلى الصبي، وفتح الله بصيرتها ورأت حيث هو. قومي 

 (.Genesis, 1993 AD)لصبي.وسقت ا بئر ماء، فمضت إلى البئر ومألت القربة ماًء

وزوجته أمه بامرأة  عناية الرب بإسماعيل في الصحراء: كان الله مع إسماعيل في الصحراء حتى كبر، وكان رامًيا بالقوس، -

 (.Genesis, 1993 AD) من أرض مصر حين أقام بصحراء فاران

إسحاق ذبيحة للرب: امتحن الرب إبراهيم بأمره أن يقدم قرباًنا له بذبح ابنه ووحيده إسحق، فقال له: )خذ إسحاق ابنك  -

ليه(. فبكر إبراهيم وأخذ الصبي معه، وحيدك الذي تحبه واذهب إلى أرض موريَّة، وهناك أْصِعده محرقة على جبل أدلك ع

فلما وصل إلى المكان الذي دله الله عليه بنى مذبًحا، ووضع ابنه فوق المذبح وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه مالك 

الرب من السماء وقال: )إبراهيم، إبراهيم. قال: نعم ها أنا. قال: ال تمد يدك إلى الصبي وال تفعل به شيًئا. اآلن عرفت 

فرفع إبراهيم عينيه ونظر فرأى وراءه كبًشا عالًقا بقرنيه بين الشجيرات،  .(نك تخاف الله، فما بخلت عليَّ بابنك وحيدكأ

 .(Genesis, 1993 AD) محرقة بدل ابنه فأقبل على الكبش وأخذه وقدمه

يضحي بابنه من أجله، قال الرب  رضى الرب عن إبراهيم ومباركته له ولنسله: بعد أن استجاب إبراهيم ألمر الرب وكاد أن -

له: )بما أنك فعلت هذا وما بخلت بابنك وحيدك، فأباركك وأكثر نسلك كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. 

  (.Genesis, 1993 AD) جميع أمم األرض ألنك سمعت لي( ويرث نسلك مدن أعدائه، ويتبارك في نسلك

موت إبراهيم: كان عدد السنين التي عاشها إبراهيم مئة وخمًسا وسبعين سنة، وفاضت روح إبراهيم ومات بشيبة صالحة،  -

 Genesis, 1993) في مغارة المكفيلة تجاه ممراشيًخا شبع من الحياة، وانضم إلى آبائه فدفنه إسحاق وإسماعيل ابناه 

AD.) 

ر ولًدا ذكًرا أصبحوا رؤساء قبائلهم، وأسماؤهم هي على الترتيب بحسب أوالد إسماعيل: ُولد إلسماعيل اثنا عش -

والداتهم: نبايوت، وقيدار، وأدبئيل، وميسام، وِمشماع، ودومة، وِمسَّا، وحدار، وتيما، ويطور، ونافيش، وِقدَمة. وكانت 

 ,Genesis) ه ُقبالة إخوتهإسماعيل بمواليد مساكنهم من حويلة إلى شور شرقي مصر في الطريق إلى أشور. وهكذا نزل

1993 AD.) 

 فاضت روحه ومات وانضم إلى آبائهموت إسماعيل: كان عدد السنين التي عاشها إسماعيل مئة وسبًعا وثالثين سنة، ثم  -

(Genesis, 1993 AD.) 

على نقاط اختالف تحتوي لتها في المصادر اإلسالمية، كما ي نقاط اتفاق مع مثيووتجدر اإلشارة إلى أن القصة بمجملها تح

 في المبحث الثالث من هذا البحث.  اوهرية، وهو ما سيتم توضيحه مفصًلج

 كانته كما وردت في العهد القديموم -عليه السالم-المطلب الثاني: صفات نبي الله إسماعيل 

ومعناه: )الله  ُذِكر في اإلصحاح السادس عشر من سفر التكوين، بشرى مالك لهاجر بأنها حبلى بولد ستسميه إسماعيل

كحمار الوحش،  اويكون رجًل .إسماعيل بقوله: ) ها، وقد ذكر لها مالك الرب صفاتئسمع(، وذلك ألن الرب سمع صوت شقاي

 .(Genesis, 1993 AD)يده مرفوعة على كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه، ويعيش في مواجهة جميع إخوته 

 :(Antonius, no date) مقصود بهذه الصفات كاآلتيوقد جاء في شرح الكتاب المقدس بيان ال
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رجل كحمار الوحش: وحمار الوحش معروف بقوته وميله للحرية واالنطالق في الصحراء، ومن الصعب تذليله  -

وإخضاعه، ويعتبر من الحيوانات الراقية عند العرب. وهذا الوصف هو أحسن وصف للعرب البدو، فصار رمًزا لحياتهم الطلقة، 

 وإسماعيل هو أبو العرب.

يده مرفوعة على كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه: وتشير هذه العبارة بحسب الشرح إلى الحروب بين قبائل  -

لهم، وأن الغارات بينهم ُدول، يوم لهم ويوم  الالعرب، وما ينتج عن هذه الحروب من أسالب وغنائم يعتبرها العرب حاًل

 عليهم. 

والشعوب العربية المتناسلة منه عن باقي ذرية  جهة جميع إخوته: في إشارة إلى استقالل إسماعيل وذريتهيعيش في موا -

 إبراهيم والشعوب المتناسلة منه، أي ال تكون خاضعًة ألحد منهم. 

 ووردت بعض الصفات في مواطن أخرى، منها: 

أنَّ  صحاح السابع عشر من سفر التكوينفقد جاء في اإل أن الرب سيباركه وينميه ويكثر ذريته، لكنه لن يقيم العهد معه: -

ق استغرب إبراهيم من هذه البشرى لكبر سنها، وتمنى أن االرب حينما أراد أن يبارك ساراي ويرزقها ابًنا يسمى إسح

ًدا مؤبًدا يحيا إسماعيل أمام الرب، فقال الله له: )بل سارة امرأتك ستلد لك ابًنا وتسميه إسحاق، وأقيم عهدي معه، عه

ا، ويلد اثني عشر رئيًسا وأجعل نسله أمة لنسله من بعده. وأما إسماعيل فسمعت لك، ها أنا أباركه وأنميه وأكثره جًد

 (.Genesis, 1993 AD)(.عظيمة. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده سارة

له وألهل بيته، نفذ أمر الرب واختتن هو وكان أقام العهد مع الرب بالختان: ذلك أن الرب حينما أمر إبراهيم بالختان  -

 في وال شك (.Genesis, 1993 AD) وتسعين سنة، وختن إسماعيل ابنه وكان في الثالثة عشرة من عمره اعمره تسًع

ففي كثير منها صفات ال تليق بنبي،  ؛عليه السالم،ما من شأنه االنتقاص من مكانة إسماعيل  دةأن من هذه الصفات الوار

  .عليه السالم،في أغلبها مستمدة من نظرة أهل الكتاب إلى شخصية إسماعيل وهي 

بين المصادر اإلسالمية والعهد  -عليه السالم-المبحث الثالث: أوجه االتفاق واالختالف في قصة نبي الله إسماعيل 

 القديم

في القصة بين ما جاء في القرآن اختالف نقاط من خالل القراءة في المبحثين السابقين، يمكن استخالص نقاط تشابه و

 وفيما يلي تفصيل ذلك.  .الكريم والسنة وما جاء في العهد القديم

 بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم  -عليه السالم-المطلب األول: أوجه االتفاق في قصة نبي الله إسماعيل 

كما وردت في المصادر اإلسالمية،  -عليه السالم-يالحظ من خالل إنعام النظر بين مجريات أحداث قصة نبي الله إسماعيل 

 وجود نقاط اتفاق بينهما يمكن إجمالها باآلتي:  .وتلك الواردة في العهد القديم

، حيث تزوج -عليه السالم-الله إبراهيم  رسم المالمح العامة للقصة: تدور أحداث القصة في كال المصدرين في بيت نبّي -

من سارة وخرج بها من أرض قومه، وتوجه إلى أرض كنعان، واضطرا أن ينزال مصر فترة من الزمن، وبلغ إبراهيم وسارة 

ة لسارة جارية مصرية اسمها هاجر، فتزوجها إبراهيم بموافق تمبلًغا من العمر ولم يرزقا بأبناء؛ إذ كانت سارة عاقًرا، وكان

البكر إسماعيل، غير أن الغيرة دبت في قلب سارة، فاضطر إبراهيم إلى الخروج بهاجر وابنها،  هسارة؛ فأنجبت له ولد

 ويشاء الله أن ترزق سارة بعد فترة من الزمن بابن أسمته إسحاق. 

بح ولده، واستجاب إبراهيم قصة الذبح والفداء: تتفق المصادر اإلسالمية مع العهد القديم في أن الله امتحن إبراهيم بذ -

ألمر ربه، وبالفعل قام بإجراءات الذبح، غير أن الله خفف عنه وفدى الولد بكبش إكراًما للوالد والولد. غير أن المصادر 

إسحاق، وفي  أمإسماعيل  ؛ اإلسالمية اختلفت اختالًفا بيًنا واضًحا عن العهد القديم في تحديد أي الولدين أمر بذبحه

 مكان الذبح وكيفية األمر به، وهو ما سيتم تفصيله في المطلب التالي.

ومباركة الله له  -عليه السالم-مباركة الله إلبراهيم ونسله: تتفق المصادر اإلسالمية والعهد القديم على مكانة إبراهيم  -

َوَباَرْكَنا َعَلْيهِ َوَعَلى ِإْسَحاقَ َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُمْحِسٌن ]: ولذريته. وتتبّين هذه المكانة من خالل العديد من النصوص. قال تعالى
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 ,Genesis)(.بارك الرب إبراهيم في كل شيءوجاء في سفر التكوين: )و(.113سورة الصافات: [ ) َوَظاِلٌم ِلَنْفِسِه ُمِبيٌن

1993 AD). 

أنَّ إبراهيم  في الرمّي. جاء في الحديث -عليه السالم-يل : تتفق المصادر على مهارة إسماع-عليه السالم-مهنة إسماعيل  -

صلى -جاء في الحديث الصحيح قول النبي فقد  حينما أتى مكة ليطمئن على ولده إسماعيل، كان إسماعيل يبري قوًسا له

 Al - Bukhari, 1422) لون: )ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامًيا( الحديثصلنفر من أسلم ينت -الله عليه وسلم

H) . أنَّ إسماعيل كان رامًيا بالقوسويذكر العهد القديم (Genesis, 1993 AD.) 

وينص  .(Al-Ashqar,1989 AD) في صحراء فاران: وصحراء فاران هي جبال مكة -عليه السالم-استقرار إسماعيل  -

عليه ، قد هاجر بزوجته وابنه إلى أرض مكة. قال تعالى على لسان إبراهيم  -عليه السالم-القرآن الكريم على أن إبراهيم 

اَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّل] :السالم

(. وجاء في العهد القديم عن إسماعيل: )وحين 37سورة إبراهيم: [ )ِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَنَتْهِوي ِإَلْي

 (. Genesis, 1993 AD)َجّتُه أمه بامرأة من أرض مصر(أقام بصحراء فاران، َزَو

، -عليه السالم، المصادر على أن أوالد إسماعيل  ا للعرب: حيث اتفقتوكونه أًب -عليه السالم-عدد أوالد إسماعيل  -

 Ibn – Kathir, 1988) رة قبيلة تنحدر منها قبائل العربالثنتي عش عشر رئيًسا ي، يشكلون اثناعددهم اثنا عشر رجًل

AD) و(Genesis, 1993 AD.) 

 .نبيُّ الله إسماعيل والجدول التالي يلخص أهم نقاط االتفاق بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم في قصة

 نصوص العهد القديم نصوص المصادر اإلسالمية القضية المشتركة

 المالمح العامة للقصة:

زواج إبراهيم من هاجر 

جارية سارة ووالدة 

 إسماعيل.

غيرة سارة من هاجر 

 وخروج هاجر وابنها.

والدة سارة إلسحاق بعد 

عاًما من والدة  14

 إسماعيل.

هيئة فوهبتها سارة )كانت هاجر جارية ذات 

إلبراهيم، وقالت: إني أراها امرأة وضيئة فخذها 

، وكانت سارة قد العل الله يرزقك منها ولًد

منعت الولد حتى أسنت، وكان إبراهيم قد دعا 

الله أن يهب له من الصالحين، وأخرت الدعوة 

إبراهيم حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة. ثم إن 

تاريخ  على هاجر فولدت إسماعيل(، وقع

 .1/150الطبري 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم )

ا لتعفي أثرها على إسماعيل، اتخذت منطًق

سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 

وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند 

دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس 

بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء(، صحيح 

 .4/142 البخاري

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ]قال تعالى: 

(، 71)هود: [ بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب

على أن إسحق ولد بعد مولد  ابن كثيرونص 

 . 1/222سنة. البداية والنهاية  14إسماعيل بـ 

وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد، وكانت لها 

جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي 

منع عني الوالدة، فضاجع جاريتي ألبرام: الرب 

لعل الرب يرزقني منها بنين، فسمع أبرام لكالم 

ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر 

المصرية جاريتها وأعطتها ألبرام لتكون له 

 ، فضاجع أبرام هاجر فحبلت..زوجة

فلما رأت أنها حبلت صُغرت سيدتها في 

عينها، فقالت ساراي ألبرام: غضبي عليك!! 

فعت جاريتي إلى حضنك فلما رأت أنها حبلت د

 صغرت في عينها.

وتفقد الرب سارة كما قال، وفعل لها كما 

في  اوعد، فحملت سارة وولدت إلبراهيم ابًن

شيخوخته، وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين 

 17و 16اإلصحاحات ، التكوين  .ولد إسحق

 .23و

 

بلغ معه السعي قال يا بني  فلما]قال تعالى:  الذبح والفداء

إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 

 .(102 :)الصافات[ من الصابرين

خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب 

حرقة على إلى أرض موريَّة، وهناك أصعده م

 .22صحاح ، اإلجبل أدلك عليه. التكوين
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: )الصافات [وباركنا عليه وعلى إسحاق] مباركة الله إلبراهيم ونسله

113). 

 التكوين .الرب إبراهيم في كل شيء( )وبارك

 .24صحاح ،اإل

عليه ، مهنة إسماعيل 

 السالم

 رامًيا(.)ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان 

 .4/142البخاري 

صحاح اإل ، التكوين .ا بالقوس(رامًي )وكان

21. 

عليه -استقرار إسماعيل 

في صحراء فاران  -السالم

 )مكة(

 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواٍد]قال تعالى: 

: )إبراهيم[ غير ذي زرع عند بيتك المحرم

37.) 

)وحين أقام بصحراء فاران، زوجته أمه بامرأة 

 .21صحاح اإل ،التكوين .من أرض مصر(

عليه -عدد أوالد إسماعيل 

 للعربا وكونه أًب -السالم

البداية  .ا(ا ذكًر)فولدت له اثني عشر ولًد

 .1/222والنهاية، 

ا وأجعل نسله أمة اثني عشر رئيًس )ويلد

 .17صحاح اإل ،التكوين .عظيمة(

نقاط  فإنوبالرغم من وجود نقاط االتفاق هذه في قصة نبي الله إسماعيل بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم، 

 االختالف تعد أكثر منها بكثير، ويأتي الحديث عنها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 لمصادر اإلسالمية والعهد القديمبين ا -عليه السالم-المطلب الثاني: االختالف في قصة نبي الله إسماعيل 

، اختالًفا بيًنا عن العهد القديم، نظًرا الختالف مكانة  عليه السالم، تختلف المصادر اإلسالمية في تناولها قصة إسماعيل 

عند المسلمين وأهل الكتاب، واختالف المقصد من ذكر قصته في كال المصدرين، وقد تعرضت قصته  -عليه السالم-إسماعيل 

وفيما يلي بيان أهم نقاط  .لتحريف واضح في العهد القديم خصوًصا عند الحديث عن محور الذبح والفداء -عليه السالم-

 .عليه السالم،االختالف بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم في عرض قصة إسماعيل 

االختالف في بيان مكانة هاجر أم إسماعيل وبيان مدى إيمانها: تذكر المصادر اإلسالمية أنه حينما أراد حاكم مصر أن  -

رد الله كيده وعصم سارة من األذى، وأعادها حاكم  -ة أرض مصروذلك حينما دخل إبراهيم وسار -يمس سارة بسوء 

مصر إلى زوجها إبراهيم وأخدمها هاجر، ومن هنا، انضمت هاجر إلى العائلة الكريمة لتكتمل أحداث القصة، وتتزوج من 

هاجر كانت امرأة وضيئة وتذكر المصادر اإلسالمية أنَّ  .عليه السالم،، وتنجب له ابنه البكر إسماعيل عليه السالم،إبراهيم 

لذا وافقت على أن تسكن قبيلة جرهم معها عند زمزم، لناس وتألفهم، فوهبتها سارة إلبراهيم، وأنها كانت تحب األنس با

إذ اشترطت على جرهم أن يبقى أمر زمزم إليها، ذلك أنها لم تخبر طبائعهم، فخافت أن تغلب ؛ حكيمة  ويظهر أنها كانت

بقاء ما تقوم عليه حياتها وحياة ابنها بيدها. كذلك يظهر من خالل القراءة في سير أحداث  ابتداًءعلى أمرها، فاشترطت 

هجرتها، مدى حرصها على ابنها الصغير وتعلق قلبها به، فحين نفد الماء من عندها وأخذ الصبي يبكي من الجوع، سعت 

على حياتها  ي بهبقاء أن تلقى أحًدا يسعفها بشيء ُتبين جبلين في الوادي الذي ُتركت فيه، وكانت تصعد أعلى الجبل رج

ن في قلبها وصدق وعلى حياة وليدها، وتجتهد في ذلك لتقطع المسافة بين الجبلين سبع مرات. ويتجلى جمال اإليما

اءل باستسالمها ألمر ربها حينما تركها إبراهيم في الوادي المقفر من مكونات الحياة ومن الناس لتتس توكلها على ربها

باستغراب: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ولّما لم يجب، علمت أنه مراد ربها، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ وحين أومأ لها أن 

واستسلمت ألمر الله وعادت إلى طفلها راضية (. Al - Bukhari, 1422 H) ا لن يضيعنانعم، ردَّت بوثوق ويقين: إًذ

ادر اإلسالمية. أما العهد القديم، فيكتفي باإلشارة إلى كون هاجر جارية سارة محتسبة صابرة. هذه صورة هاجر في المص

المصرية، التي حينما حملت بإسماعيل أخذت تتفاخر على سيدتها وصغرت في عينها. عالوة على ذلك، فإن هاجر من 

مشكالتها بسلبية واضحة، فحين كانت في البرية ونفد من عندها الماء  ةواجهمهة نظر الكتاب المقدس تتعامل مع وج

وأخذ ابنها في البكاء، تركته تحت شجرة وابتعدت عنه حتى ال تراه يموت أمامها، بدال من أن تحاول إنقاذه بالبحث عن 

 (.Genesis, 1993 AD) مصدر للماء

 ق واضطراب رواية العهد القديم:احينما ولد إسح -عليه السالم-االختالف في عمر إسماعيل  -

ذ ؛ إ عليه السالم،ولد بعد حادثة الذبح إلسماعيل  -عليه السالم-ق اأنَّ إسحإلى  تشير مصادر الدراسات اإلسالمية        

ق بعد الحديث عن االستجابة للذبح كبركة من بركات االستجابة، يتبّين هذا من سياق اآليات في اجاءت البشرى بإسح

َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ : ]صافات، حيث جعل البشارة بإسحاق بعد الحديث عن حادثة الذبح، قال تعالىسورة ال



 ...بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم -لسالم اعليه  - قصة إسماعيل                                                                                     516
 

َفَلمَّا  *َن الصَّاِبِريَن اَء اللُه مِ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َش

ِإنَّ َهَذا َلُهَو الَبَلاُء الُمِبيُن  *َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن  *َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم  *َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن 

ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا  *َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن  *َسَلاٌم َعَلى ِإْبَراِهيَم  *َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآَلِخِريَن  *َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  *

 (. قال ابن كثير: )لما تقدمت البشارة112-102سورة الصافات: [ ) َوَبشَّْرَناُه ِبِإْسَحاَق َنِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحيَن *الُمْؤِمِنيَن 

ومن خالل اآليات يتبّين أن الذبيح (. Ibn – Kathir,no date) بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق(

ق قد تجاوز العاشرة من عمره قطًعا. اقد بلغ السعي مع والده، ووفًقا لهذا التقدير، يكون عمر إسماعيل حينما ولد إسح

ذلك ألن أباه قد ختنه وهو في الثالثة  ؛ كان في الرابعة عشرة من عمره -لسالمعليه ا-ويذكر العهد القديم أنَّ إسماعيل 

ثم يذكر العهد القديم أن سارة بعد أن ولد  .(Genesis, 1993 AD) ق بعد ذلك بسنةاعشرة من عمره، وولد إسح

إبراهيم في اليوم التالي  اق وفطم وأخذ يلعب مع إسماعيل، طلبت من إبراهيم أن يطرد الجارية وابنها، فأخرجهماإسح

وأخذ خبًزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر، ووضع الصبيُّ على كتفها وصرفها. ثم لما نفد ماء القربة ألقت هاجر الصبي 

صغيًرا  اأن إسماعيل كان طفلً بوهذا النص مشعر  .(Genesis, 1993 AD) تحت إحدى األشجار ومضت فجلست قبالته

ثم تلقيه تحت إحدى األشجار، وكأنه ال قوة له على المشي. وهذا بحد ذاته يعتبر تحمله أمه على ظهرها وتمشي 

 في العهد القديم في تحديد عمر إسماعيل. ااضطراًب

قد هاجر بإسماعيل  -عليه السالم-أنَّ إبراهيم إلى االختالف في تحديد وجهة هجرة هاجر وإسماعيل: يشير القرآن الكريم  -

َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ]ع الذي هو مكة المكرمة، قال تعالى على لسان إبراهيم:وأمه إلى واٍد غير ذي زر

 ثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَنَواْرُزْقُهْم ِمَن الِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّلاَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم 

(. بينما يذكر العهد القديم أن إبراهيم حينما أخرج هاجر وابنها، مضت هاجر تهيم على وجهها في 37سورة إبراهيم: [)

 (.Genesis, 1993 AD) صحراء بئر سبع

قد خرج بزوجته وابنه  -عليه السالم-االختالف في طريقة هجرة هاجر وإسماعيل: تذكر المصادر اإلسالمية، أنَّ إبراهيم  -

وهو وادي مكة، حيث سيتم بناء الكعبة، وحينما أراد العودة ، حتى أوصلهما إلى المكان الذي أمره الله أن يضعهما فيه 

لما فطنت أنه أمر من الله سألته: آلله أمرك بهذا؟ فأومأ لها أن نعم، ومضى ؟ يا إبراهيم إلى من تكلنا ف :سألته هاجر

وجهته حتى إذا كان بمكان يراهم وال يرونه، التفت إليهم وتوجه بالدعاء إلى الله أن يحفظهم ويرزقهم، قال تعالى:  إلى

ًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم اَة َفاْجَعْل َأْفِئَدَربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك الُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّل]

وال يخفى ما في مالبسات  .(Al - Bukhari, 1422 H) (37سورة إبراهيم: [ )َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن

وجل والرضا الهجرة بهذه الطريقة، من إظهار لمكانة هاجر وإسماعيل وبيان مدى امتثال البيت الصالح ألوامر الله عز 

بقضائه. غير أن العهد القديم، يذكر أنَّ إبراهيم حينما أراد أن ُيْخِرج هاجر من بيته )أخذ خبًزا وقربة ماء فأعطاهما 

وكأن (. Genesis, 1993 AD) لهاجر ووضع الصبي على كتفها وصرفها، فمضت تهيم على وجهها في صحراء بئر سبع(

 هيم ال يبالي بمصير ابنه وزوجته. القضية قضية طرد من البيت، وكأن إبرا

االختالف في كيفية التزود بالماء في الصحراء: جاء في األحاديث الصحيحة أنَّ هاجر سعت بين الصفا والمروة بحًثا عن  -

عليه ، أحد ينقذها مما هي فيه، حينما نفد الماء الذي كان بحوزتها، ثم ما لبثت حتى رأت الماء يتفجر من عند إسماعيل

 Al - Bukhari, 1422)، وكان الَمَلك قد جاء وضرب األرض بجناحه؛ فتفجرت نبع ماء أطلق عليها ماء زمزم  المالس

H). ا إياها ا عن ابنها حتى ال تراه يموت خاطبها مالك الرب آمًربينما يذكر العهد القديم أن هاجر بعدما جلست بعيًد

 ها ومع الصبي، ثم فتح الله عينها لترى بئر ماء فشربت منه وأسقت الصبيبالرجوع البنها مطمئًنا إياها أنَّ الرب سيكون مع

(Genesis, 1993 AD). 

سالمية والعهد بين المصادر اإل -عليه السالم-االختالف في تحديد الذبيح: من أبرز مواطن االختالف في قصة إسماعيل  -

ق ابن اففي حين ترجح المصادر اإلسالمية كون إسماعيل هو الذبيح، يجزم العهد القديم بأنه إسح ؛ القديم قصة الذبيح

َربِّ  *َوَقاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى َربِّي َسَيْهِديِن ]إبراهيم ووحيده. وقد جاءت قصة الذبح في سورة الصافات في قوله تعالى: 

اَذا ِبُغَلاٍم َحِليٍم َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َمَفَبشَّْرَناُه  *َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن 
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َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم  *ْلَجِبيِن َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِل *َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصَّاِبِريَن 

َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي  *َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  *ِإنَّ َهَذا َلُهَو الَبَلاُء الُمِبيُن  *َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن  *

َوَبشَّْرَناُه ِبِإْسَحاَق َنِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحيَن  *ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُمْؤِمِنيَن  *َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن  * َسَلاٌم َعَلى ِإْبَراِهيَم *اآَلِخِريَن 

 (. 113-99سورة الصافات: [ )َوَباَرْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلَنْفِسِه ُمِبيٌن *

هو الذبيح، وبالرغم من وجود بعض األحاديث  -عليه السالم-غير أن اآليات لم تذكر باالسم الصريح أي ولدّي إبراهيم 

عليه ،المفسرين انقسموا إلى فريقين: فريق يرجح أن الذبيح إسماعيل  فإن،  عليه السالم،المصرحة في كون الذبيح إسماعيل 

(. Ibn-Tymiyyah,1388H) وابن تيمية(. Ibn – Kathir, 1988 AD)ابن كثير :الغالبية، وممن جزم بذلكوهم  ، السالم

، متابعين بذلك الطبري في اختياره في  عليه السالم، ق افريق يرى أن الذبيح إسح(. وIbn- Qayyim,1407H)وابن القيم 

ومن أبرز األدلة التي استدل بها  .(Al- Farahi,1418 H) وانظر في تفصيل المسألة(. Al – Tabari, 2000 AD)التفسير 

 ما يلي:  -عليه السالم-العلماء على أن الذبيح إسماعيل 

ق لم يكن موجوًدا وقت الذبح، إنما الذي كان موجوًدا اق جاءت بعد قصة الذبح، فدل هذا على أن إسحا. أن البشارة بإسح1

 . (Ibn–Kathir,1988AD)عليهما السالم، إسماعيل بكر إبراهيم 

ق وصفه الله ا. أن الغالم الذي أمر إبراهيم بذبحه وصف بأنه حليم، وهذا الوصف مناسب لمقام الذبح والصبر عليه. وإسح2

اَل ِإنَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَلاًما َق *َوَنبِّْئُهْم َعْن َضْيِف ِإْبَراِهيَم ]بأنه غالم عليم، كما جاء في قوله تعالى: 

 *َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم الُمْكَرِميَن ](. وقال: 53-51سورة الحجر: [ )َقاُلوا ال َتْوَجْل ِإنَّا ُنَبشُِّرَك ِبُغَلاٍم َعِليٍم *

 *َفَقرََّبُه ِإَلْيِهْم َقاَل َأال َتْأُكُلوَن  *اَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن َفَر *ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن 

سورة ) [َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم *َفَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا ال َتَخْف َوَبشَُّروُه ِبُغَلاٍم َعِليٍم 

قال ابن كثير بعد الحديث عن  .عليه السالم، (. فدل هذا على أن الغالم الحليم إنما هو إسماعيل 29-24الذاريات: 

ذا مناسب لمقامه وصبره، وهكوهذا ق وأخوه إسماعيل غالم حليم، اضيف إبراهيم: )فبشروهما )َبُغالٍم َعِلْيم(. وهو اسح

  .(Ibn – Kathir, 1988 AD) وصفه ربه بصدق الوعد والصبر(

البشارة  على(، وقد استدل العلماء باآلية 71سورة هود: [ )َفَبشَّْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعُقوبَ ]. قوله تعالى: 3

لبشارة ق رافقتها البشارة بولده يعقوب، وال تتناسب البشارة بالولد وولد الولد مع األمر بذبحه،فهذا مما يناقض اابإسح

 .(Ibn–Kathir, 1988AD) المتقدمة فيه

 .عليه السالم، ق هو الغالم الحليم الذي بشر به إبراهيما، فقد جعل إسح-عليه السالم-ق ان الذبيح إسحإأما من قال          

في حديث ذكر  -صلى الله عليه وسلم  -كذلك استدلوا بما رواه األحنف، عن العباس بن عبد المطلب، عن رسول الله 

هو إسحاق، وقد علق ابن األثير على الرواية السابقة بقوله: )وقد  (، قال:107الصافات: )[  َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم]فيه 

  .(Ibn- Alather,1997 AD) لم يرفعه( يث عن العباس من قولهروي هذا الحد

وكان مما استدلوا به رواية عن السدي، قال: قال جبرائيل لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق 

َبْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا ]و [َفَصكَّْت َوْجَهَها]يعقوب، فضربت جبهتها عجًبا، فذلك قوله: 

ل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عوًدا ائي(. قالت سارة لجبر73-72ورة هود: [ )سَحِميٌد َمِجيٌد] :إلى قوله *َلَشْيٌء َعِجيٌب

يابسًا، فلواه بين أصابعه، فاهتز أخضر، فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح، فلما كبر إسحاق أتي إبراهيم في النوم، فقيل 

ا إلى الله، وأخذ أوف بنذرك الذي نذرت، إن الله رزقك غالًما من سارة أن تذبحه، فقال إلسحاق: انطلق نقرب قرباًنله: 

َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي ]ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغالم: يا أبت أين قربانك؟  اسكيًنا وحبًل

 (102)سورة الصافات: [ َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصَّاِبِريَن الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحكَ 

(Al – Tabari, 2000 AD).  يالحظ التشابه الكبير لهذه الرواية مع ما جاء في اإلصحاح الثاني والعشرين من سفر

ق ألبيه: يا اوسارا كالهما مًعا. فقال إسح .طلب من إسحق أن يذهب معه ليقربا قربانا لله، )التكوين من أن إبراهيم 

أبي! قال: نعم يا بنّي، قال: هنا النار والحطب فأين الخروف للمحرقة؟ فأجاب إبراهيم: الله يدبر الخروف للمحرقة يا 

 (. Genesis, 1993 AD)بنّي(
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امتحن الله  .ق االبن الوحيد إلبراهيم، حيث جاء في سفر التكوين: )احويجزم العهد القديم بأن الذبيح هو إس

ق ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب إلى أرض ُمورّية، وهناك اإبراهيم، فقال له: يا إبراهيم. قال: نعم، ها أنا. قال: خذ إسح

على ينص السفر نفسه  إذ ؛ وهنا تظهر المغالطة واضحة(. Genesis, 1993 AD)أصعده محرقة على جبل أدلك عليه(

ق اق حينما بلغ إسماعيل الرابعة عشرة من عمره، فكيف سيكون إسحاأنَّ إسماعيل هو االبن البكر إلبراهيم، وقد ولد إسح

 ؟ هو االبن الوحيد إلبراهيم

ق بقوله: )ومستند من قال إنه إسحاق إنما هو إسرائيليات اوقد لخص ابن كثير الرد على من جعل الذبيح إسح           

وكتابهم فيه تحريف، وال سيما ها هنا قطًعا ال محيد عنه، فإن عندهم أنَّ الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي 

كر. ذاك نسخة من المعربة بكره إسحاق، فلفظة إسحاق ها هنا مقحمة مكذوبة مفتراة، ألنه ليس هو الوحيد وال الب

فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله ؛ إسماعيل. وإنما حملهم على هذا حسد العرب 

صلى الله عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين ينتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم، ، 

، ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد قال بأنه إسحاق طائفة فحرفوا كالم الله وزادوا فيه وهم قوم بهت

من كعب األحبار أو صحف أهل الكتاب، وليس في ذلك حديث  -والله أعلم -كثيرة من السلف وغيرهم. وإنما أخذوه 

بل المنطوق بل النص صحيح عن المعصوم حتى نترك ألجله ظاهر الكتاب العزيز وال يفهم هذا من القرآن؛ بل المفهوم 

وليس الذي حمل اليهود على االدعاء بأن الذبيح إسحاق (. Ibn – Kathir, 1988 AD) تأمل على أنه إسماعيل(عند ال

-محاولتهم ادعاء أن مواعيد الله إلبراهيم  هو اهو الحسد فحسب ، وإنما الذي حملهم على ذلك أيًض، عليه السالم،

ا في البحث إنما تحققت معه مع مقدسة كما جاء في سفر التكوين عندهم وكما مر سابًقفي وراثة األرض ال -عليه السالم

وراثتهم لهذه  :قد استطاعوا أن يحققوا أمرين، األول نوبذلك يكونو، ابنه ووحيده إسحاق وليس إسماعيل كما يدعون 

وعليه فإن األرض المقدسة لهم وميراث ، الوعود وإقامة العهد معهم كونهم من ذرية إسحاق وبالتالي هم وارثو الوعود 

 والثاني: استبعاد العرب الذين هم .وهذا له أبعاد سياسية تخدم فكرتهم حول إنشاء وطنهم في فلسطين، النبوة لهم 

 (.Al – Omar, 2003 AD)من مكانتهم الدينية والتاريخية  ذرية إسماعيل من هذه الوعود والحط

من األنبياء المذكورين في القرآن الكريم والسنة  -عليه السالم-: يعد إسماعيل يه السالمعل،االختالف في مكانة إسماعيل  -

َشرَّفه ببناء الكعبة المشرفة، هو ووالده سالة كغيره من أنبياء الله، كما النبوية، وهو نبيٌّ ابن نبّي، َشرَّفه الله بالنبوِة والر

ريم دعاءهما بعد فراغهما من البناء، بما يظهر إيمانهما بالله سبحانه ، وقد َخلَّد القرآن الك عليهما السالم ، إبراهيم

َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم ]وإخالصهما في بناء الكعبة، وحرصهما على األمم واألجيال بما يضمن بقاء الرسالة فيهم. قال تعالى: 

َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة  *نََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإ

َلْيِهْم َآَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِكَتاَب َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم َيْتُلو َع *َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

ا للعرب أًب ، عليه السالم،(. كما يعد إسماعيل129-127بقرة: سورة ال[)َوالِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم ِإنََّك َأْنَت الَعِزيُز الَحِكيُم

فقد تفرعت عن أبنائه قبائل العرب. ويقيم العهد القديم العالقة بين إبراهيم ( ؛ Ibn Hajar, 1379 H) المستعربة

بن إبراهيم من الجارية المصرية هاجر، التي إفإسماعيل  .(Genesis, 1993 AD)وإسماعيل على أساس الجسد فقط 

اب الرب إلبراهيم في طردها وابنها من بيته بناًء على رغبة زوجته سارة بعدما أعطاها خبًزا وقربة ماء، وقد استج

، وكونه أقام العهد مع الرب بالختان ثانًيا. اابن إبراهيم أوًل إسماعيل بأن باركه ونماه وجعل من نسله أمًما كثيرة، كونه

فهو إنسان صالح كونه ابن إبراهيم، وحينما مات انضم إلى آبائه الصالحين حاله في ذلك حال أبيه إبراهيم. ويغفل العهد 

 كونه نبًيا من األنبياء الذين اصطفاهم الله لهداية البشرية.  -عليه السالم-ة إسماعيل القديم مكان

فقد كان  ؛ بما يتناسب ومقام النبوة -عليه السالم-: جاءت صفات إسماعيل عليه السالم، االختالف في صفات إسماعيل  -

َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه ]ا، قال تعالى: شتهر بذلك، وقد جمع الله الوصف بالنبوة والرسالة مًعاصادق الوعد حتى 

وجاء في صفاته أنه كان شديد الحرص على تبليغ هداية قومه  .(54سورة مريم: [ )َكاَن َصاِدَق الَوْعِد َوَكاَن َرُسوًلا َنِبيًّا

(. 55سورة مريم: [ )ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّاَوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ]وأهل بيته، مرضًيا عند ربه، قال تعالى: 

 ، (85سورة األنبياء: [ )َوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا الِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبِريَن]وورد أنه من الصابرين األخيار، قال تعالى: 
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(. وجاء وصفه بالحلم، قال تعالى: 48سورة ص: [ ) لِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اأَلْخَيار َوَذا اَواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َوالَيَسَع]وقال سبحانه: 

(. ويتجلى مدى استسالمه ألمر ربه حينما أخبره والده برؤيا ذبحه فقال 101سورة الصافات: [ )َفَبشَّْرَناُه ِبُغَلاٍم َحِليٍم]

سورة [ )ا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصَّاِبِريَنَقاَل َي]بلسان الواثق بموعود الله الصابر على قضائه: 

 (. 102الصافات: 

بوالده إبراهيم، ومن ذلك ما ورد في الحديث حينما جاء إبراهيم  -عليه السالم-وتبّين األحاديث مدى بر إسماعيل               

ه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل، إلى مكة ليطمئن على إسماعيل، )فلما رآ

إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيًتا، 

لبيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من ا

يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقوالن: 

حتى يدورا حول البيت وهما يقوالن: فجعال يبنيان  (. قال:127 سورة البقرة:[ )َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع الَعِليُم]

بالمقابل وبإنعام النظر في صفات إسماعيل الواردة (. Al - Bukhari, 1422 H) "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم"(

فالعهد القديم يصف إسماعيل بأوصاف  ؛عليه السالم ،حاولة االنتقاص من مكانة إسماعيلفي العهد القديم، يظهر مدى م

وحاشاه، فبداية يشبهه بحمار الوحش الذي يعيش طليًقا في الصحراء ال يألف  ،ى نوع من الوحشية في حياتهتشير إل

الناس وال يألفونه، ثم يصفه بأنه يعيش مقابل إخوته فكأنه ال يندمج معهم، ويبقى هو وذريته في صراع دائم مع بعضهم 

 (. Genesis, 1993AD)ها الحط من مكانته ومكانة ذريتهيقصد ببعًضا على األسالب والغنائم. وال شك في أن هذه الصفات 

تذكر المصادر اإلسالمية أن إسماعيل حينما نشأ في جرهم  :معليه السال، االختالف في نسب زوجة إسماعيل  -

يذكر العهد بينما  ،(Ibn – Kathir, 1988 AD) وجوه فتاة منهم أي من قبيلة جرهمإذ كان من أفضلهم وأنفسهم فز؛ أعجبهم 

 (. Genesis, 1993 AD) القديم أن هاجر أم إسماعيل اتخذت البنها زوجة مصرية

بين المصادر اإلسالمية  -عليه السالم-والجدول التالي يلخص أهم نقاط االختالف في قصة نبي الله إسماعيل 

 والعهد القديم

 العهد القديم المصادر اإلسالمية نقاط االختالف

عمر إسماعيل 

حينما ولد 

 ق اإسح

بإسحق  وبشرناه]إلى قوله  [السعيبلغ معه  فلما]قال تعالى: 

(. ونص ابن كثير 112-102) )الصافات: .[نبيا من الصالحين

ق. البداية اسنة حينما ولد إسح 14 على أن إسماعيل كان ابن

 .1/222،والنهاية

ربت الروايات في ذلك: تارة تذكر أنه ابن طاض

 /ق. التكوينااسحسنة حينما ولد  14

ا ا صغيًروتارة تذكر أنه كان صبًي. 17صحاح اإل

 صحاحاإل /تحمله أمه على ظهرها. التكوين

21. 

تحديد وجهة 

هجرة هاجر 

  وإسماعيل

إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند  ربنا]قال تعالى: 

 .(37)إبراهيم:  .[بيتك المحرم

تهيم على وجهها في صحراء بئر  )فمضت

 .21 صحاحاإل /التكوين  .سبع(

طريقة هجرة 

هاجر 

 وإسماعيل

)ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى 

وضعهما عند البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، 

 .4/142 ،البخاري .وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء(

ا وقربة ماء، إبراهيم في الغد وأخذ خبًز )فبكر

فأعطاهما لهاجر ووضع الصبي على كتفها 

وصرفها، فمضت تهيم على وجهها في صحراء 

  .21صحاح اإل /التكوين .سيناء(

كيفية التزود 

بالماء في 

 الصحراء

فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، أو قال  .)

بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، 

 .وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف(

 .4/142 ، البخاري

فمضت إلى  وفتح الله بصيرتها فرأت بئر ماٍء)

 .وسقت الصبي( البئر ومألت القربة ماءً 

 .21صحاح اإل /وينالتك

وهناك  .ق ابنك وحيدكاق )خذ إسحاإسح .186-1/183، البداية والنهاية  .معليه السال،إسماعيل  تحديد الذبيح 

 .22صحاح اإل /التكوين .أصعده محرقة(
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مكانة 

عليه  ،إسماعيل

 السالم

ه كان نإواذكر في الكتاب إسماعيل ] نبي مرسل من الله:

 .(54: )مريم [انبًيا صادق الوعد وكان رسوًل

بعالقة جسدية فقط ولذلك سينميه  إلبراهيمابن 

إسماعيل  ما)وأق. اأما العهد فمع إسح ،الرب

وأكثره  وها أنا أباركه وأنميه فسمعت لك،

 /التكوين .ق(اولكن عهدي أقيمه مع إسح.اجًد

 .17صحاحاإل

صفات 

عليه ، إسماعيل

 السالم

نبي مرسل من الله، صادق الوعد، حريص على هداية قومه، 

في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق  واذكر]مرضي عند ربه. 

الوعد وكان رسوال نبيا* وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان 

 .(55-54 :)مريم [عند ربه مرضيا

 .(101: )الصافات [بغالم حليم فبشرناه]حليم، 

وإدريس وذا الكفل كل من  وإسماعيل]من الصابرين 

 (، 85 :)األنبياء [الصابرين

إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من  واذكر]من األخيار: 

 .(48: )ص [األخيار

ا كحمار الوحش، يده مرفوعة على رجًل )ويكون

كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه، 

 /التكوين .ويعيش في مواجهة جميع إخوته(

 .16صحاح اإل

 نسب زوجة

عليه  ،إسماعيل

  السالم

 صحاحاإل /مصرية. التكوين أمه زوجةاتخذت له  .1/179تزوج من قبيلة جرهم. البداية والنهاية، 

16. 

 الخاتمة 

، لية مقارنةدراسة تحلي-في المصادر اإلسالمية والعهد القديم  -عليه السالم-توصلت الباحثة بعد دراسة قصة إسماعيل 

 :ما يلي أهمها، إلى عدد من النتائج

تعين القارئ على فهمه والتعرف على بيانه؛ فيزيد  معانيه في ضوء العقيدة اإلسالمية. دراسة القصص القرآني واستجالء 1

  المتدبر فيه إيماًنا ويقيًنا بعظمة هذا الكتاب وإعجازه.

عليهم الصالة والسالم، ، في القرآن الكريم بما يتناسب وصفات األنبياء والرسل  -عليه السالم-. جاءت صفات إسماعيل 2

على تبليغ دعوة ربه، وعلى هداية قومه، قد حاز الرضا  وصف بأنه صادق الوعد، حريص، نبًيا  اى كونه رسوًلفعالوة عل

فاه الله إليه. بينما يجد القارئ في العهد الربانّي، وهو من الصابرين األخيار. وهذا كله يتناسب مع مقام النبوة الذي اصط

وصفه بأنه كحمار ذلك من ، وال تتناسب مع مقام النبوة، بل ال تليق بنبي كريم  -عليه السالم-القديم أنَّ صفات إسماعيل 

 دائم الصراع هو ونسله فيما بينهم.، الوحش 

ال  االمية التي جعلت اإليمان بهم جزًءلى العقيدة اإلس. ترتكز نظرة المسلمين لألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، ع3

التي ال يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها مجتمعة. بينما ترتكز نظرة أهل الكتاب لألنبياء والرسل على يتجزأ من أركانها، 

من ضالل، ولذا عقيدتهم الفاسدة التي ينسبون من خاللها النقص والفحش لألنبياء والرسل، ليبرروا ألنفسهم ما هم عليه 

 تأتي صورة األنبياء في كتبهم بخالف الحق الثابت لهم.

وتحريف قصته، وخصوًصا في قضية الذبح والفداء، حسًدا من  -عليه السالم-. يتقصد أهل الكتاب تشويه صورة إسماعيل 4

 أنفسهم للعرب أن يكونوا من نسل الذبيح الذي افتداه الله سبحانه.

يرجع إلى إنما في المصادر اإلسالمية والعهد القديم،  -عليه السالم-داث قصة نبي الله إسماعيل . إن التشابه في بعض أح5

فما زالت بالرغم من التحريف الذي طرأ على كتب أهل الكتاب،  و.ن من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحيكونهما ينبعا

 حتوي على بقايا من الحق.ت

في المصادر اإلسالمية والعهد القديم تعين على استخالص الحقائق ثم  -عليه السالم-. المقارنة بين قصة نبي الله إسماعيل 6

 الكشف عن اللب والجوهر الثابت الذي تكتنزه كل من القصتين، ومدى صدق األولى عن الثانية وموافقتها للوحي اإللهي. 
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 فتتلخص باآلتي: ،أما عن التوصيات

عام وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في ضوء العقيدة ضرورة إعادة دراسة قصص األنبياء بشكل  .1

 اإلسالمية.

إثراء المناهج المدرسية بقصص األنبياء وفق العقيدة اإلسالمية الصحيحة حتى تنجلي صورة األنبياء ألبناء الجيل، ليكونوا  .2

 القدوة لهم في حياتهم وامتثالهم ألوامر ربهم.

كتب التراث اإلسالمي من رواسب اإلسرائيليات، التي فتحت المجال للقصص الدخيلة لتشويه الكثير من قصص ضرورة تنقية . 3

 التراث اإلسالمي، بما أخرج القصة في كثير من األحيان عن الحق الثابت لها والعبرة المستقاة منها.

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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The Story Of Prophet Ismail between Islamic Sources and the Old Testament  

The current paper aimed to study the story of Prophet Ismail as mentioned in the authentic Islamic 

sources: the Qur'an and the Sunnah. This is achieved through the analytical presentation of the events 

of the story and comparing them with what is mentioned in the Old Testament. The main objective of 

this research is to purify the image of Prophet Ismail from the residues of the Israelites and to emphasize 

the place of the prophets in our souls.  

It is concluded that there are similarities in the general features of the story in the Islamic sources 

and the Old Testament. However, there are also fundamental differences in some aspects of the story 

and its implications in both sources. This study tracked the systematic distortion of some events of the 

story in the Torah,which intended to demolish the status of Prophet Ismail as the center of the story of 

slaughter and redemption.  

The researcher recommends re-studying the stories of the prophets in light of Quran and Sunnah 

and purifying them from the unauthentic Israelites, as their stories are the guiding light for humanity. 

Keywords: Ismail peace upon him, Sacrifice and redemption, Building the house (Kaaba), The prophets 

of the Arabs. 

 

 



 ...بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم -لسالم اعليه  - قصة إسماعيل                                                                                     522
 

 الهوامش 

الثابت القرآني والمتحول الشعبي، إشراف: د. محمد سعيد، رسالة ماجستير،  بين-السالمعليه -بلحاحي، فتيحة، قصة النبي إسماعيل  -1

 م.2004جامعة أبي بكر بلقايد، معهد الثقافة الشعبية، الجزائر، 

، حسني، قصة الذبيح والقربان البشري وانعكاساتها على الصراع الحضاري في فلسطين، للباحث: حسني البوريني، إشراف: البوريني-2

 م.2003أبو صوي، رسالة ماجستير، جامعة القدس، كلية الدراسات العليا، فلسطين، د. مصطفى 

 

 

 

 العربيةالمراجع 

 . 97و100 /1، م1997 ،1الكتاب العربي، ط  بيروت، دار، تحقيق: عمر عبد السالم، الكامل في التاريخعلي بن أبي الكرم.  األثير،ابن 

 . 169/م. ص1989 ،4ط  النفائس،دار  عمان،، الرسل والرساالتاألشقر، عمر. 

 /ص ،هـ1412 ،1القلم، ط  دمشق، دار، تحقيق: صفوان الداودي، المفردات في غريب القرآناألصفهاني، الحسين بن محمد الراغب. 

 . 474و 253

  .175و 170 ص/، د ت ط،الدار البيضاء، د  ةالمنورة، مكتبالمدينة  ،اليهودية والمسيحيةاألعظمي، ضياء الرحمن، 

 . 136ص  .St-Takla.org، موقع األنبا تكال هيمانوت، شرح الكتاب المقدس، تراث الكنيسة القبطية األرثوذوكسيةأنطونيوس، فكري. 

 ،هـ1422 ،1ط  النجاة،طوق  المنورة، دار، تحقيق: محمد زهير الناصر، المدينة صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل. 

4/141-142 . 

، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، الثابت القرآني والمتحول الشعبي بين-السالمعليه -قصة النبي إسماعيل بلحاحي، فتيحة، 

 م.2004 الشعبية،معهد الثقافة  الجزائر،

 فلسطين، جامعة ، رسالة ماجستير،قصة الذبيح والقربان البشري وانعكاساتها على الصراع الحضاري في فلسطينالبوريني، حسني. 

 م.2003القدس، كلية الدراسات العليا، 

 هـ،1388، 1د م، ط  محمد،بن محمد بن قاسم وابنه  نعبد الرحم وترتيب:جمع  ،الفتاوىمجموع  ،معبد الحليأحمد بن  تيمية،ابن 

4/331.  

 . 25-16اإلصحاحات  ،م1993 ،1ط  األوسط،دار الكتاب المقدس في الشرق  لبنان،، الكتاب المقدسجمعية الكتاب المقدس، 

 هـ،1379 ط،، عناية: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، د فتح الباري شرح صحيح البخاري علي.أحمد بن  حجر،ابن 

6/393-394.  

 . 63-51 م، ص2016 ،2ط  الحديث،عالم الكتب  ، إربد،اإلسالميةالمدخل إلى التربية  وآخرون، عدنان، خطاطبة،

 . 21/549 ،هـ1420 ،3إحياء التراث العربي، ط بيروت، دار، مفاتيح الغيبالرازي، محمد بن عمر. 

 1/150 ،ت د ط،بيروت، دار الكتب العلمية، د  تاريخ األمم والملوك )تاريخ الطبري(،الطبري، محمد بن جرير. 

م. 2000، 1شاكر، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط  ، تحقيق: أحمدتفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( _،__________

21/74-75 . 

  .16/129 ،م1984 ط، دللنشر، التونسية  تونس، الدار، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر. 

 . 10-6ص ،م2003، 1ط  الوطنية،الرياض، مكتبة الملك فهد  ،ونقد عرض-عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين  محمد، عمر،آل 

 . 130-109ص هـ،1418 ،3ط  القلم،دمشق، دار  الذبيح؟،الرأي الصحيح في من هو  ،دعبد الحمي الفراهي،



 523 نصر       
 

 . 13/339و 11/116 ،م2003، تحقيق: هشام البخاري، الرياض، دار الكتب، ألحكام القرآن الجامعأحمد، القرطبي، محمد بن 

 . 1/71 هـ،1407 الرسالة،تحقيق: شعيب األرناؤوط، بيروت، مؤسسة  ،المعادزاد  ،بكرمحمد بن أبي  الجوزية،ابن قيم 

 1/179 ،م1988 ،1إحياء التراث العربي، ط بيروت، دارشيري،  على، تحقيق: البداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر. 

 . 222و186و183و

 5/212، هـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط ، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، تفسير القرآن العظيم _،___________

 . 7/31و

ص  م،1969 ط،د  الفكر، بيروت، دار شاهين، رعبد الصبو ، ترجمة:(الظاهرة القرآنية )سلسلة مشكالت الحضارة مالك، نبي،بن 

253-306 . 

 .4/1782، ط ت، د، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج. 

 

 

  

Arabic References in English  

Al Ashkar, Omar. Messengers and Messages, Dar Al-Nafaes, Amman, Fourth Edition, 1989 AD. 

Al-Asfahani, Al-Hussain bin Muhammad Al-Ragheb. Vocabulary in Gharib Al-Qur’an, Investigation: 

Safwan Al-Dawoudi, Dar Al-Qalam, Damascus, First Edition, 1412 AH. 

Al-Adhami, Dia Rahman. Judism and Christianity, N.E, Library of Al Dar Al Baidhaa, Medina, N. D. 

Antonius, Fikri. Explanation of the Bible, the Coptic Orthodox Church Heritage, St. Takla Haymanot, 

St-Takla.org. 

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Al-Bukhari, Investigation: Muhammad Zuhair Al-Nasser, 

Dar Touq Al-Najat, Medina, First Edition, 1422 AH. 

Balahi, Fatiha. The Story of Prophet Ismail, peace be upon him, between the Qur’anic Constant and the 

Popular Convert, Master Thesis, University of Abi Bakr Belkaid, Institute of Popular Culture, 

Algeria, 2004 AD. 

Al-Burini, Hosni. The Story of Sacrifice and Human Offering and Its Repercussions on the Civilizational 

Conflict in Palestine, Master Thesis, Al-Quds University, College of Graduate Studies, Palestine, 

2003 AD. 

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim. Group of Fatwas, collected and arranged: Abd al-Rahman 

ibn Muhammad ibn Qasim and his son Muhammad, N.P, E, 1, 1388 AH. 

Al-Tabari (Jami` al-Bayan in Interpreting the Qur’an). 

The Great Interpretation of the Qur’an, Investigation: Muhammad Husayn Shams al-Din, Dar Al-Kutub 

Al- Ilmiyah, Beirut, First Edition, 1419 AH. 

Bible Society. The Bible, The Bible House in the Middle East, Lebanon, The Old Testament, First 

Edition and New Testament, Fourth Edition, 1993 AD. 

Al-Razi, Muhammad bin Omar al-Fakhr. Keys of the Unseen, House of the Arab Heritage Revival, 

Beirut, Third Edition, 1420 AH. 

Khattabah, Adnan and others. Introduction to Islamic Education, Irbid, Modern Book World, 2nd 

Edition, 2016, pp. 51-63. 

Shazar, Zalman. History of Criticism of the Old Testament, translation: Ahmed Howeidi, N. E, The 

Supreme Council of Culture, N. P., 2000 A.D. 

Al-Shaybani, Ali bin Abi Al-Karam bin Al-Atheer. The Complete History, Investigation: Omar Abdel 

Salam, Arab Book House, Beirut, First Edition, 1997 AD. 



 ...بين المصادر اإلسالمية والعهد القديم -لسالم اعليه  - قصة إسماعيل                                                                                     524
 

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. History of Nations and Kings (History of Al-Tabari), Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, Beirut, N. D. 

Ibn Ashour, Muhammad al-Tahir. Editing and Enlightenment, Tunisian Publishing House, Tunis, 1984. 

Al-Asqalani, Ahmed bin Ali bin Hajar. Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, Attention: Muhammad 

Fouad Abdel-Baqi, Dar Al-Maarefa, Beirut, 1379 AH. 

Ibn Katheer, Ismail bin Omar. The Beginning and the End, an Investigation: Ali Sherry, The Arab 

Heritage Revival House, Beirut, First Edition, 1988. 

Al-Farahi, Abdel-Hamid. The Correct Opinion on who is the Slaughtered? Damascus, Dar Al-Qalam, 

3rd Edition, 1418 AH. Pp. 109-130. 

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmed. The Collection of the Rulings of Qur’an, by: Hisham Al-Bukhari, 

Dar Al-Kutub, Riyadh, 2003. 

Ibn Qayyim al-Jawziyya. Muhammad ibn Abi Bakr, Zad al-Ma`ad, Investigation: Shoaib al-Arna'ut, 

Beirut, Al-Risala Foundation, 1407 AH. 

Ibn Nabi, Malik. The Qur'anic Phenomenon (Series of Problems of Civilization), Translation: Abd Al-

Sabour Shaheen, Beirut, Dar Al-Fikr, N.E, 1969. Pp. 253-306. 

Nisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim, Investigation: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, Arab 

Heritage Revival House, Beirut, N, E 



    537 - 525، ص ص 2021، 3، العدد 30المجلد  مجلة أبحاث اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"

: رضي الله عنهم -عند الصحابة  -صلى الله عليه وسلم -ي خبر وفاة النبي االستعداد النفسي لتلّق

  دراسة قرآنية عقدية

 

 ** خالد دهون و، *هيثم الدهون و ،*الرحمن رائد بني عبد

 16/08/2020 بولتاريخ الق                                                                                            06/05/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

 ،-مرضي الله عنه-عند الصحابة  - صلى الله عليه وسلم -تتناول هذه الدراسة االستعداد النفسي لتلقي خبر وفاة النبي محمد 

لى قضية وفاة النبي وذلك بالوقوف على اإلشارات القرآنية في عرض هذه القضية العقدية المهمة باستقراء اآليات التي صرحت أو ألمحت إ

ريح وقد أظهرت تنوع اإلشارات القرآنية بين التص .إعداد نفسية الصحابة لتلقي الخبرتحليلها لبيان أثرها في و –صلى الله عليه وسلم  –

نين بقضاء مؤم - رضي الله عنهم -لدى الصحابة  -صلى الله عليه وسلم  -ح في عرضه لها، مما أدى إلى تقبل خبر وفاة النبي والتلمي

الكثير من القضايا الخاصة  التي تعنى بالتهيئة النفسية لألمة في مجابهةة القضايا المشابهة لهذه القضية وأوصت الدراسة بدراس .الله وقدره

 .والعامة

 ، التلميح.: االستعداد النفسي، المعتقد، التصريحالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

 :والصالة والسالم على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله

لنبي محمد ولذلك تعتبر وفاة ا .وفي حق البشرية بشكل خاص ،الموت حقيقة ال يمكن إنكارها في حق المخلوقات بشكل عام

فيجري  ،لبشريةا ان من صفات األنبياء جميًعإذ إ ؛وهذا أمر طبيعي ،عقيدة ال بد من اإليمان بها –صلى الله عليه وسلم  –

لمة الستقبال وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم لعرض هذه القضية المهمة لتستعد النفوس المس عليهم ما يجري على البشر.

ل ذلك من أجل وك ،وتارة أسلوب التلميح ،فتارة يستخدم القرآن الكريم أسلوب التصريح ؛-صلى الله عليه وسلم –فاته خبر و

  .ن بقضاء الله وقدرهمؤمني ،-عليه الصالة والسالم -عاش النبي بينهم خبر وفاته  نالذي –رضي الله عنهم  – أن يتلقى الصحابة

تناغم مع إثبات تاألدلة القرآنية التي صرحت ولمحت لهذه المسألة المهمة التي  عنمن هنا جاءت فكرة هذا البحث للكشف 

  .؛ أال وهي صفة البشريةصفة من صفات األنبياء والرسل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 لى الله عليهص -كيف عرض القرآن الكريم لحقيقة وقوع موت النبي  هذه الدراسة ستجيب عن سؤال جوهري رئيس هو:

 ه األسئلة اآلتية:تفرع عنتو ؟وسلم

 ما اإلشارات التي استعملها القرآن الكريم لعرض هذه المسألة؟  -1

  ؟صلى الله عليه وسلم –اة النبي ا لقبول خبر وفنفسًي -ضي الله عنهم ر -ما أثر اإلشارات القرآنية في تهيئة الصحابة  -2

 

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 ، جامعة اليرموك، إربد، االردن.والدراسات االسالمية الشريعةكلية    *

 .وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية** 
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 أهمية الدراسة

 :اآلتيةالجوانب  تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل

 :ويشمل ما يلي ،الجانب النظري :اأوًل

 .-صلى الله عليه وسلم  -تناولها لآليات المتحدثة عن خبر وفاة النبي  -1

 .وقوفها على الكيفية التي سلكها القرآن في معالجة هذه القضية العقدية -2

 :، ويشمل ما يليالجانب العملي :اثانًي

 .معالجة هذه القضية نفسيًا لدى الصحابة الكرامبيانها لألثر الكبير للقرآن الكريم في  -1

ولو  بدراسة علمية مستقلة، ولذلك ُيتوقع أن ُيقدم للمكتبة اإلسالمية إضافة علمية -فيما بحثنا  -يحظ هذا الموضوع  لم  -2

 .يسيرة في هذا المجال

 أهداف الدراسة

 :تحقيق ما يأتي تهدف هذه الدراسة إلى

  .–صلى الله عليه وسلم  –الكشف عن اإلشارات القرآنية التي أشارت إلى وفاة النبي  -1

 حيث يموت األنبياء كغيرهم من البشر. ،ابيان أثر اإلشارات القرآنية في تقرير هذه المسألة المهمة حتى يستعدوا نفسًي -2

 الدراسة نهج م

 :اقتضت طبيعة هذه الدراسة استعمال المناهج اآلتية

صلى  -صرحت أو ألمحت إلى قضية وفاة النبي وتحديد اآليات التي  : وذلك باستقراء القرآن الكريماالستقرائي المنهج -1

  .- الله عليه وسلم

 -رضي الله عنهم  -ها في إعداد نفسية الصحابة : لتحليل اآليات موضوع الدراسة ودراستها لبيان أثرالمنهج التحليلي -2

  .-ه عليه وسلم صلى الل -لتلقي خبر وفاة النبي 

 :وقد قام الباحثون باإلجراءات اآلتية

 .-صلى الله عليه وسلم  –حصر اآليات القرآنية التي تحدثت عن وفاة النبي  -

 .تقسيم اآليات القرآنية التي تناولت القضية من حيث التصريح والتلميح -

 .-لله عنهمرضي ا –تحليل اآليات موضوع الدراسة وبيان أثرها في تهيئة نفسية الصحابة  -

 الدراسات السابقة

 .دراسة تحدثت عن هذا الموضوع -في حدود اطالعهم المتواضع  - لم يجد الباحثون
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 وفيه مطالب ،تحليل المصطلحات الواردة في البحث :التمهيد

 ا لغة واصطالًحمعنى االستعداد  :المطلب األول

فمدار اللفظ  .(2/587 ،إبراهيم ،مصطفى) أو تأهب له ،استعد لألمر تهيأ له :نقول ،مصدر استعد بمعنى تهيأ :االستعداد لغة

 .يدور على التهيؤ والتأهب

واالستعداد كما يجيء في لفظ اإلمكان؛ فاالستعداد على هذا "  :التهانوي بقولهفقد عرفه  ااالستعداد اصطالًحوأما  

 (.317 ،م1996 ،التهانوي" )ا في لفظ القبول ولفظ القوةللفعل، ويجيء أيًضمعنيان: الكيفية المهّيئة والقبول الالزم لها المقابل 

 ،المناويالفعل" ) إلى متهيًئا البعيدة أو القريبة بالقوة الشيء كون اوعرًف التأهب طلب وعرفه المناوي بقوله:" االستعداد

 .(59 ،هـ1410

  .(12 ،الشربيني) واالستعداد للقيام بمهمة معينةوجاء في بعض التعريفات أن هذا المصطلح يشير إلى مدى التأهب  

 :فاالستعداد له معنيان ات،التعريف  على هذهوبناًء

 .الكيفية :المعنى األول

 .القبول الالزم لها :المعنى الثاني

 ،أنيسا" )مًعنتيجة عوامل عضوية َأو نفسية َأو هما  خاصسلوك  حواتجاه ن" :ويعرف االستعداد في علم التربية بأنه

  .(2/587 ،منتصر

 امعنى النفس لغة واصطالًح :المطلب الثاني

ين يتطلق على معن - كما ذكر األزهري -والنفس عند أهل اللغة  ." منسوب للنفسالنفسيتذكر المعاجم اللغوية أن لفظ "

 .(798 ،م1998 ،الكفوي ؛13/8 ،م2001 ،األزهري) :هما

 .يقال خرجت نفس فالن أي روحه ،الروح :المعنى األول

 .أو ذات الشيء وجملته ،حقيقة الشيء وجملته :المعنى الثاني

" الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة اإلرادية: "بأنهاا فيعرفها الجرجاني وأما اصطالًح

  .(242 ،هـ1405 ،الجرجاني)

: االنفعالية والحركية واألخالقية ، ويشمل ذلكومحرك نشاطاته المختلفة ،جوهر اإلنسان :النفس بأنها علماءيعرف و

  .(852 ،أبو النيل ،طهوالنفس عند إطالقها تقابل البدن ) .والفكرية

لى شعور وال يقتصر ع ،االكل المتكامل لإلنسان الذي يشمل الجسد والعقل والروح جميًعويعرفها بعض الباحثين بأنها: "

  .(366 ،درويش) "ره فقطاإلنسان أو ال شعو

 معنى االستعداد النفسي  :الثالثالمطلب 

وأما النفس فيشمل الكل المتكامل لإلنسان الذي  ،ا أن مصطلح االستعداد يشير إلى التهيؤ والتأهب ألمر ماعرفنا سابًق

وما يهمنا التعريف بمصطلح االستعداد النفسي  ،يشمل الروح والعقل والجسد ويدخل في ذلك مشاعر اإلنسان وأحاسيسه

  .كمصطلح مركب
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 :ما يلي من خالليتكون  عند اإلنسان االستعداد النفسيو

أنه ومعنى ذلك  ،والعنصر األول في االستعداد النفسي هو األفكار .ن االستعداد هو التهيؤ والتأهبا إقلنا سابًق .األفكار :اأوًل

فعندما نقول االستعداد النفسي عند الصحابة  .ا للفكرة الواردة عليهاإلنسان تستعد نفسه تبًعبقدر وضوح الفكرة عند 

واضحة في -الله عليه وسلم صلى -فمعنى ذلك أن فكرة موت النبي  ،-صلى الله عليه وسلم -لتلقي خبر وفاة النبي 

 نفوسهم.

من ثم فبقدر ما يعتقد به اإلنسان يكون االستعداد لألمر و ؛ما يعتقده اإلنسان ويدين به ا. والمقصود بهالمعتقدات :اثانًي

من صفاته البشرية وبالتالي  -صلى الله عليه وسلم  -ن الصحابة يعتقدون ويدينون بأن النبي التسليم له. فعندما نقول إ

 .فعندئذ تكون نفوسهم مستعدة ومتأهبة لقبول خبر وفاته ،يجري عليه ما يجري على البشر من موت ونحوه

 : اإلشارات الواردة في القرآن الكريم لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ألولالمبحث ا

لخبر وفاة النبي صلى  –رضي الله عنهم  –المتأمل في النصوص القرآنية يجد أن القرآن الكريم قد هيأ نفوس الصحابة 

عدة أساليب يمكن أن نقسمها  –رضي الله عنهم  –وقد سلك القرآن الكريم لهذه التهيئة النفسية عند الصحابة  ،الله عليه وسلم

 :إلى قسمين

 .-صلى الله عليه وسلم - : إشارات صريحة أخبرت بوفاة النبيالقسم األول

 .-وسلم صلى الله عليه  -وفاة النبي ( ألمحت إلى : إشارات غير صريحة )تلميحالقسم الثاني

 .وسوف نبحث في المطلبين التاليين هاتين المسألتين

  -صلى الله عليه وسلم -بوفاة النبي التي أخبرت  اإلشارات الصريحة :المطلب األول

ومن  ،نجد أن القرآن الكريم أراد أن يؤكد قضية عقدية تتعلق بصفات األنبياء والرسل ،من خالل االستقراء للنص القرآني

وقد ورد في القرآن الكريم  .-صلى الله عليه وسلم -وذلك عن طريق اإلخبار صراحة بوفاة النبي  ،ة البشريةهذه الصفات صف

وهي التي سنتناولها في هذا المطلب إن شاء الله  ،في ثالث آيات كريمة –صلى الله عليه وسلم –اإلخبار صراحة بوفاة النبي 

  .تعالى

لِِه الرُُّسُل أَفَ ِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انقَ لَْبُتْم َعَلى أَْعقَ اِبُكْم َوَمنَوَما  } :: قوله تعالىاآلية األولى يَنقَ ِلْب َعَلَى    ُمَحمٌَّد ِإالَّ رَُسوٌل قَْد خََلْت ِمن قَب ْ
ُ الشَّاِكرِينَ   َعِقبَْيِه فَ َلن َ َشْيئً ا َوَسَيْجزِي اّلله  .(144 ،)آل عمران {  َيُضرَّ اّلله

 ؛وقد ذكر اسم النبي وموته صراحة ،-صلى الله عليه وسلم -وهذه اآلية القرآنية تحمل إشارة صريحة بوفاة النبي محمد 

فهم قد ماتوا وكذلك النبي  .من خالل ذكر مصير األنبياء السابقين -صلى الله عليه وسلم  -فالقرآن الكريم قرر موت النبي 

ا كغيره أن محمًدإلى ا ا وعقدًينفسًي -رضي الله عنهم -فهذه اآلية هيأت الصحابة  .سيموت –صلى الله عليه وسلم  –محمد 

وما محمد إال رسول " :يقول الطبري .عتقد انتفاء خلو الرسالة من قبلهوفي هذه اآلية رد على من ي .ممن سبقوه من األنبياء

جالهم ماتوا وقبضهم الله إليه" ذين حين انقضت آال ،كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه داعيًا إلى الله وإلى طاعته

فتكون  ،«لرسول»والظاهر أن جملة قد خلت من قبله الرسل صفة : "علق ابن عاشور على اآلية بقوله( وقد 6/96 ،الطبري)

وقد قرر  .(4/110 ،هـ1984 ،ابن عاشور" ) هي محط القصر: أي ما هو إال رسول موصوف بخلو الرسل قبله أي انقراضهم

 :من خالل أمرين هما -رضي الله عنهم-القرآن الكريم مسألة موت النبي في هذه اآلية القرآنية وهيأ نفوس الصحابة 

فما ينطبق  ؛والنبي سيموت مثلهم ،قد ماتوا -صلى الله عليه وسلم –أن الرسل الذين جاءوا قبل النبي محمد  :األمر األول

 .عليهم ينطبق عليه

فمحمد سيموت  ؛-لى الله عليه وسلمص -أن بقاء الرسالة والعمل بمقتضاها غير مرهون ببقاء الرسول محمد :األمر الثاني

رسول كسائر الرسل، قد بلغ كما بلغوا،  -صلى الله عليه وسلم-ا ن محمًدإ: "وفي هذا يقول ابن عطيه .رسالته وتستمر



 529 دهون     الدهون و بني عبد الرحمن و

 

ا في ذلك، ألن الرسول لرسول وبقاؤه بين أظهركم شرًطوليست حياة ا ،ن الرسالةوولزمكم أيها المؤمنون العمل بمضم

 .(516 ،هـ1422 ،ابن عطية" )يموت كما مات الرسل قبله

ِلكَ   }َوَما َجَعْلنَ ا :: قوله تعالىاآلية الثانية  . (34، نبياء)األ  فَُهُم اْلخَاِلُدوَن {اْلخُْلَد أَفَ ِإن مِهتَّ   لَِبَشٍر مِهن قَب ْ

وهذه الصفة تستلزم الموت لمن يتصف  ،عقيدة هي صفة من صفات الرسل وهي صفة البشريةالله سبحانه وتعالى قرر ف

 .(22/143 ،هـ1420 ،الرازي: )وفي سبب نزول اآلية ثالثة أوجه هي .بها

نه وقرر أ ،فرد القرآن الكريم عليهم ،ال يموت ان النبي محمًدا على أناس كانوا يقولون إأن هذه اآلية نزلت رًد :القول األول

 .أن نبيهم سيموتوفي هذا تهيئة نفسية للصحابة إلى  ،فال يخلد أحد في هذه الدنيا ؛سيموت

فقرر القرآن الكريم موته  ،-صلى الله عليه وسلم -أن القرآن الكريم رد على من كان يشمت بموت النبي محمد  :القول الثاني

 .خلدونهم م فأخبر القرآن أنك غير مخلد وال ،-عليه الصالة والسالم-

فأخبر  ،إذ لو مات لتغيرت الرسالة ؛ا خاتم األنبياء والرسل فيقدر أحد أنه سيخلد وال يموتلما تقرر أن محمًد :القول الثالث

  .القرآن الكريم أنه سيموت كغيره من األنبياء والرسل

من خالل  ،-الله عليه وسلمصلى  -فالناظر في هذه اآلية يجد أنها تحمل إشارة صريحة باإلخبار عن موت النبي محمد 

وبالتالي  ،( يلحقه الفناءكل حادث )مخلوق :. فالقاعدة تقولوهذا ينطبق على جميع البشر ،هي عدم الخلود ألحدتقرير قضية 

 .ال بد من الموت لجميع المخلوقات

 .(30 ،الزمر){   }إِنََّك َميِهٌت وَإِنَُّهم مَّيهُِتونَ  :قوله تعالى :اآلية الثالثة

فهذه اآلية (. 7/118 ،م1997 ،البغوي) سيموتون": أي {  } وَإِنَُّهم مَّيهُِتونَ  ستموت،: أي}إِنََّك َميِهٌت { " :البغوييقول 

 :القرآنية أشارت صراحة إلى قضيتين هما

 .-صلى الله عليه وسلم -والخطاب وجه في ذلك للنبي محمد  ،: أنك يا محمد ستموتاألولى

  .ا كان سيموتأًي: أن غيرك يا محمد الثانية

رضي -وهذا الخطاب موجه لعموم الصحابة  ،-صلى الله عليه وسلم-فالخطاب وجه في هذه اآلية القرآنية مباشرة للنبي 

فكل موضع كان : "قول البقاعي عند تفسير هذه اآلية. يهي موت النبي محمد في وقت محددليخبرهم بحقيقة  -لله عنهما

 .(16/500 ،البقاعي" )بالخطاب دونهم فهم المخاطبون في الحقيقة على وجه أبلغ -عليه وسلمصلى الله -لألتباع وخص فيه 

أراد بهذا لقرآن ا وكأن ،أبلغ من خطابهم مباشرة ،لتقرير مسألة موته اوهو خطاب الله تعالى نبيه محمًد هذا األسلوب القرآني،

 -صلى الله عليه وسلم-فهذه اآلية هي بمثابة توطئة وتمهيد لموته  لهذه الحقيقة التي البد منها. هماألسلوب أن يهيئ نفسيت

لئال يختلفوا في موته كما " :ا كثيرة في تفسير هذه اآلية منهاولذلك يذكر الطبري وجوًه .الحقيقة حتى ال ينكر أحد هذه

" بهذه اآلية فأمسك -له عنهرضي ال-لما أنكر موته احتج أبو بكر  -رضي الله عنه -اختلفت األمم في غيره، حتى إن عمر 

أن القرآن الكريم ربط هذه الحقيقة بقضية عقدية أخرى هي مسألة إلى وال بد من اإلشارة  .(15/254 ،م1964 ،القرطبي)

 .ليؤكد الحقيقة السابقة في مشهد لتقرير حلقة من حلقات توحيد الله تعالى ،البعث

ا للشك في الطعن يدع مجاًل فلم ،-صلى الله عليه وسلم -ففي هذه اآليات القرآنية صرح القرآن الكريم بحقيقة وفاة النبي 

لهذه المسألة حتى تصبح عقيدة ال يمكن الشك والريب  -رضي الله عنهم -للصحابة  اا صحيًحوهذا يعطي تصوًر .بهذه الحقيقة

 . -صلى الله عليه وسلم -سيعيش مع الحدث وهم صحابة النبي  وهذا بمجمله تهيئة لنفسية من .فيها
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 -صلى الله عليه وسلم -بوفاة النبي ( التي أخبرت )التلميحية الصريحةغير : اإلشارات ثانيالمطلب ال

األثر  مما كان له ،-صلى الله عليه وسلم -سنذكر اآليات القرآنية التي أشعرت ولمحت بخبر وفاة النبي في هذا المطلب، 

وهذه اآليات  .ا لحكم الله تعالىا وتسليًمحتى يتقبلوه إيماًن ،الواضح في صناعة نفسية الصحابة الذين سيعيشون هذا الحدث

  .كثيرة نذكرها في هذا المطلب إن شاء الله تعالى

  ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْسالََم ِدينً ا فََمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصةٍ }اْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم   :ىقوله تعال: اآلية األولى
َ َغفُوٌر رَِّحيٌم{  ِْثٍم فَ ِإنَّ اّلله  .(3 ،المائدة)َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلِه

روى هارون بن  .-صلى الله عليه وسلم  -إن الناظر في هذه اآلية القرآنية يجد أنها ألمحت لتقرير مسألة موت النبي 

ما يبكيك يا » :-صلى الله عليه وسلم -فقال له النبي  - رضي الله عنه -لما نزلت هذه اآلية بكى عمر »عنترة عن أبيه قال: 

 .(6/18 ،البقاعي) «فإنه لم يكمل شيء إال نقص، قال: صدقت! عمر؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فإذا كمل

 ،البقاعيا" )وثمانين يوًم واحًداعاش بعدها  ،-صلى الله عليه وسلم -فكانت هذه اآلية نعي رسول الله "  :يقول البقاعي

حيث أكمل تعالى لهم  ،هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه األمة": في تفسيره عند هذه اآلية الكريمةويقول ابن كثير  (.6/18

ولهذا جعله الله تعالى خاتم األنبياء  .صلوات الله وسالمه عليه -ر نبيهم دينهم، فال يحتاجون إلى دين غيره، وال إلى نبي غي

 .(3/22 ،هـ1419 ،ابن كثير" )وبعثه إلى اإلنس والجن

ا لهذه فتكون عندهم تصوًر ،أن هذه اآلية تخبرهم بوفاة النبي وأنه سيموت -رضوان الله عليهم -لقد فهم الصحابة 

 .ا لهذه اللحظة في حياتهموبالتالي تهيأ الصحابة واستعدوا نفسًي ،المسألة حتى أصبحت عقيدة عندهم

 (.185 ،آل عمران) أُُجورَُكْم َيْوَم اْلِقيَ اَمِة {  }ُكلُّ َنْفٍس ذَآِئقَُة اْلَمْوِت وَإِنََّما ُتَوفَّْونَ : اآلية الثانية: قوله تعالى

 "أي :يقول الشوكاني ،كل نفس خلقها الله تعالى ستموتأن  إن الناظر في هذه اآلية القرآنية يجد أن الله أخبر بحقيقة

وتصدير اآلية  ،(3/406 ،م1990 ،الشوكانيكان" ) ما اكائًن المخلوقة األنفس ذوات من أحد يبقى فال جسدها مفارقة ذائقة

فهذه اآلية تحمل في  ،-صلى الله عليه وسلم -ومن جملة هؤالء النبي محمد  ،"كل" الذي يفيد العموم والشمول ـالقرآنية ب

 ،وفي هذه اآلية القرآنية تهيئة وتوطئة لنفسية من سيعيش مع الحدث ،-صلى الله عليه وسلم -بوفاة النبي محمد  اطياتها تلميًح

 .-رضي الله عنهم -وهم الصحابة 

ً َوَمن ُيرِْد َثوَاَب الدُّْنيَ ا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمن ُيرِْد  }َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَْن َتُموَت ِإالَّ بِ ِإْذِن هللا  : قوله تعالى: اآلية الثالثة ِكتَ ابً ا مُّؤَجَّال
 .(145 ،آل عمران) َثوَاَب اآلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَن {

ومن هذه  ،أجلها مكتوب مقدرأن و ،إن المتأمل في هذه اآلية القرآنية يجد أنها أخبرت أن جميع األنفس سوف تموت

إنما سلكت أسلوب  ،-عليه الصالة والسالم -فاآلية القرآنية لم تصرح بوفاته  ،-صلى الله عليه وسلم -األنفس نفس النبي محمد 

فسوق القرآن الكريم لهذه الحقيقة عن طريق إخبار القرآن الكريم بموت جميع  .التلميح لتقرير هذه الحقيقة التي ال بد منها

: . يقول ابن عاشوراوفي هذا تسلية لعموم الصحابة والناس جميًع ،-صلى الله عليه وسلم -وهذا ال يتعلق بالنبي  ،األنفس

فالمقصود عموم األنفس ال خصوص نفس  ،فإن كانت من تتمة اإلنكار على هلعهم عند ظن موت الرسول والواو اعتراضية."

 .(4/113 ،ابن عاشور" )-عليه السالم - الرسول

  .(78 ،النساء)أَْيَنَما َتُكوُنواْ ُيْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبرُوٍج مَُّشيََّدٍة {}: قوله تعالى: اآلية الرابعة

ومن جملة  ،وهذا الخطاب يفيد أن الجميع سيدركه الموت ال محالة ،والناظر في هذه اآلية القرآنية يجد أن الخطاب عام

وهذا التنوع في  ،فاإلشارة لهذه الحقيقة جاءت على سبيل التلميح ال التصريح .-صلى الله عليه وسلم -هؤالء النبي محمد 

والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت ال : ". يقول ابن كثيرب التأكيد عليهاأساليب القرآن الكريم لتقرير هذه المسألة من با

 .(2/316 ،ابن كثير" )محالة
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ُلوُكم بِالشَّرِه وَاْلَخْيِر ِفْتَنًة وَإَِلْينَ ا ُتْرَجُعوَن {  }ُكلُّ َنْفٍس ذَاِئقَةُ  قوله تعالى: :اآلية الخامسة  .(35، )األنبياء اْلَمْوِت َونَب ْ

وهذا  ،فكل نفس خلقها الله تعالى سوف تذوق الموت ؛الذي يفيد العموم والشمول}ُكلُّ {ـ وهذه اآلية القرآنية ُصدرت ب

والقرآن الكريم استخدم أسلوب التلميح لتقرير موت النبي محمد  .وغيره من الناس ،عليه الصالة والسالم ايشمل النبي محمًد

فعلم الله تعالى المسلمين عاشور: ". يقول ابن -رضي الله عنهم -وفي هذا تهيئة نفسية للصحابة  .-صلى الله عليه وسلم -

  .(17/47 ،ابن عاشور" )مخلد -صلى الله عليه وسلم -حتى ال يحسبوا أن الرسول أن الموت مكتوب على كل نفس 

 .(15 ،المؤمنون) َلَميهُِتوَن {  } ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد ذَِلكَ : قوله تعالى :اآلية السادسة

فيدخل فيها النبي محمد  ،هذه اآلية القرآنية أشارت إلى حقيقة الموت وأن الجميع داخل في هذه الحقيقة التي ال مفر منها

ا ال بد أن يجري عليه فاآلية القرآنية سلكت أسلوب التلميح لإلخبار أن النبي محمًد .وغيره من البشر -عليه الصالة والسالم -

م الحاضرون أن النبي وليعل ،فليستعد الجميع لهذه الحقيقة ،. وهذه اآلية تحمل في طياتها االستعداد لتلك اللحظةالموت

حي في حال حياته الزم له، بل ليس الوأشار بهذا النعت إلى أن الموت أمر ثابت لإلنسان : ". يقول البقاعيمثلهمسيموت 

 .(117 /13 ،البقاعي" )لممكن من ذاته إال العدم

  .(19 ،ق) اْلَمْوِت بِاْلَحقِه ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحيُد {  }وََجاءْت َسْكرَةُ  :قوله تعالى :اآلية السابعة

فبعض المفسرين يرى أن المقصود  ؛والناظر في هذه اآلية القرآنية يجد أنها تتحدث عن الموت الذي ال مفر ألحد منه

ومنهم من  ،ومنهم من يرى أن المقصود من الخطاب هم المشركون ، -صلى الله عليه وسلم -من الخطاب هو النبي محمد 

 (. 28/135 ،الرازي) هذا هو الصحيح، ويرى أن المقصود من الخطاب عموم السامعين له

 وهذه ،َلَميهُِتوَن {  }ُثمَّ إِنَُّكْم َبْعَد ذَِلكَ  :تعالى " قوله:وقد أشار الدكتور الخطيب لقضية ذهول الناس عن الموت بقوله

 ال كان إذا ثم ،عنها يخبر أن إلى حاجة غير في - كذلك والحال - فهي .تجربتها دائرة في ويقعون الناس يعلمها ،واقعة حقيقة

 كانوا وإن- الناس ألن وذلك .لها اومؤكًد ،عنها امخبًر القرآن جاء ولكن ،توكيد إلى حاجة غير في فهي ،بها اإلخبار من بد

 ،السعدي ؛9/1122 ،الخطيب)ا" أبًد يموتوا لن لكأنهم حتى ،عنه غافلون ،الموت عن ذاهلون - الحقيقة بهذه واقع علم على

 .(14/108 ،هـ1415 ،األلوسي ؛830 ،م2000

من سيعيش هذه اللحظة لفال بد  ،-عليه الصالة والسالم -وفاة النبي محمد اآلية القرآنية إشارة غير صريحة إلى ففي هذه 

 .أن يتهيأ ويستعد لها

 (.26الرحمن، ) فَ اٍن{  }ُكلُّ َمْن َعَلْيَها :: قوله تعالىاآلية الثامنة

فجميع الذين على األرض  ؛الذي يفيد العموم والشمول }ُكلُّ { بـوالناظر في هذه اآلية القرآنية يجد أنها ٌصدرت  

صلى  -موته إلى ففي هذه اآلية إشارة غير صريحة  ،-عليه الصالة والسالم -وهذا يشمل النبي محمد  ،أي يموتون ،سيفنون

 -صلى الله عليه وسلم -ا فمن يقرأ هذه اآلية يعلم أن محمًد .فالنبي داخل في عموم الذين سيموتون ،-الله عليه وسلم

ن مصير جميع من على األرض إلى الفناء، وهذا إ. يقول ابن عاشور: "فيستعد لخبر وفاته بيوم حدده الله تعالى ،سيموت

أهل األرض سيذهبون  يخبر تعالى أن جميعويقول ابن كثير: " .(27/253 ،ابن عاشور)" تذكير بالموت وما بعده من الجزاء

وال يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس ال  ،ن، وكذلك أهل السماوات إال من شاء اللهيويموتون أجمع

حق الجميع وال يبقى . فالقرآن هيأ النفوس بإخباره أن الفناء سيل(4/456 ،ابن كثير) "ابل هو الحي الذي ال يموت أبًد ،يموت

 إال الله تعالى.

  .(60 ،الواقعة) بَِمْسُبوِقيَن {  }َنْحُن قَدَّْرنَ ا بَْيَنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحنُ  :قوله تعالى :اآلية التاسعة

ما هو؟ وكيف يقع؟ وأي سلطان له ال  .ذا الموت الذي ينتهي إليه كل حيه" :يقول سيد قطب عند تفسير هذه اآلية

أن لها من التي ال بد في سلسلة النشأة وهو حلقة  .ومن ثم ال يفلت منه أحد، وال يسبقه فيفوته أحد .إنه قدر الله ؟ يقاوم
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صلى الله عليه  -ومن يتأمل اآلية القرآنية يجد أنها لمحت إلى موت النبي محمد  .(6/3468 ،هـ1412 ،قطب" )تتكامل

رضي  -يجعل الصحابة  ،الذي يحمل في ثناياه اإلشارة إلى موت النبي محمدوهذا التلميح  .ألن الموت يشمل الجميع ،-وسلم

 .مستعدين ومتأهبين لهذه اللحظة -الله عنهم

ُ َنْفًسا ِإذَا َجاء أََجُلَها َواّللَُّ   }َوَلن :قوله تعالى :اآلية العاشرة القرآنية فاآلية  .(11 ،المنافقون) خَبِيٌر بَِما َتْعَمُلوَن {  ُيؤَخِهَر اّللَّ

 ،وهذا في حق كل من كتب الله عليه الفناء ،اإذا جاء لإلنسان فلن يتأخر أبًد ،أال وهو الموت ؛تخبر بأن األجل المحتوم

وفي  .وكأن اآلية تذكر بهذه الحقيقة التي يجب أن ال ينساها أحد ،داخل في هذا الخطاب -عليه الصالة والسالم -والرسول 

 ،-عليه الصالة والسالم -خالل هذه اآلية وغيرها من اآليات الصحابة لتلقي خبر وفاة النبي محمد هذا يعد القرآن الكريم من 

 .فكانت اإلشارة التي استخدمها القرآن الكريم عن طريق التلميح

{ َفَسبهِْح  2{ َورَأَْيَت الن َّاَس َيْدخُُلوَن ِفي ِديِن اّللَِّ أَْفوَاًجا }1}ِإذَا َجاء َنْصُر اّللَِّ َواْلفَْتُح } :قوله تعالى :ةاآلية الحادية عشر
  .(3 -1 ،النصر)بَِحْمِد رَبِهَك وَاْسَتْغِفْرُه إِنَُّه َكاَن َتوَّابً ا{ 

 ،-صلى الله عليه وسلم-ألة موت النبي محمد إن الناظر في هذه اآليات من سورة النصر يجدها أنها قد ألمحت إلى مس

رضي  - حيث ثبت في الحديث عن ابن عباس ،-رضي الله عنهما -كابن عباس  -رضي الله عنهم -وهذا ما فهمه بعض الصحابة 

إنه ممن »تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال:  َمكان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: ِل" :قال -الله عنهما

دعاني يومئذ إال ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء  هتيرأقال: وما  ،قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم« قد علمتم

ا أن نحمد الله ونستغفره حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرن ؟.انصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواًج

ا، فقال لي: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت: ال، قال: إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: ال ندري، أو لم يقل بعضهم شيًئ

أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذاك عالمة  -صلى الله عليه وسلم -فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله 

فابن عباس فهم  .(5/149 ،)البخاري «ما أعلم منها إال ما تعلم»فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر:  أجلك:

رضي الله  -وفي هذا يتهيأ الصحابة  ،-عليه الصالة والسالم -من هذه اآليات أنها إشارة بطريقة التلميح إلى وفاة النبي محمد 

قال اإلمام أبو جعفر بن الزبير: لما كمل دينه واتضحت شريعته واستقر أمره في تفسيره: "ويقول البقاعي  .لخبر وفاته -عنهم

نفاد عمره وانقضاء أجله، وجعلت  -موسلصلى الله عليه  -وأدى أمانة رسالته حق أدائها عرف عليه  -صلى الله عليه وسلم -

 .(22/315 ،البقاعي" )بطعالمة دخول الناس في دين الله جماعات بعد التوقف والتث له على ذلك

وجعلهم في حالة استعداد نفسي لتلقي خبر  ،-رضي الله عنهم -ن القرآن الكريم هيأ الصحابة إمن هنا نستطيع القول 

فتارة يصرح  ؛الكريم أساليب متعددة لتقرير ذلك آنوقد سلك القر ،-عليه الصالة والسالم -وفاة قائدهم ومعلمهم النبي محمد 

ا فكون القرآن الكريم لدى الصحابة تصوًر ،وتارة يلمح لتقرير هذه المسألة ،بأنه سيموت كما مات من سبقه من الرسل واألنبياء

ا لآليات القرآنية التي صرحت بذلك ا يؤمنون به تسليًموهذا التصور أصبح عندهم معتقًد ،ا عن هذه المسألة المهمةواضًح

والذي يدلنا  ،ن لتلقي هذا الخبرمستعدي -رضي الله عنهم -كان الصحابة  ،فعندما جاء الخبر .تارة أخرىوألمحت بذلك  ،تارة

فقبله، قال:  -صلى الله عليه وسلم -فكشف عن رسول الله " :عندما جاء -رضي الله عنه -على ذلك موقف أبي بكر الصديق 

ا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما يذيقك الله الموتتين أبًدا، والذي نفسي بيده ال ا وميًتبأبي أنت وأمي، طبت حًي

فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: أال من كان : "آخر وفي حديث .(5/6 ،هـ1422 ،البخاري" )تكلم أبو بكر جلس عمر

}إِنََّك َميِهٌت وَإِنَُّهم  ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي ال يموت، وقال: فإن محمًد -صلى الله عليه وسلم -ا يعبد محمًد
ِلِه الرُُّسلُ أَفَ ِإن مَّاَت أَْو قُِتلَ انقَ لَْبُتْم َعَلى أَْعقَ اِبُكمْ وقال:  ،(30 ،الزمر) {  مَّيهُِتونَ  ْب َعَلَى   َوَمن يَنقَ لِ }َوَما ُمَحمَّدٌ ِإالَّ رَُسولٌ قَْد خََلْت ِمن قَب ْ

ُ الشَّاِكرِيَن {   َعِقبَْيِه فَ َلن َ َشْيئً ا َوَسَيْجزِي اّلله  -رضي الله عنهم -. فالصحابة (5/6 ،هـ1422 ،البخاري" )(144 ،آل عمران)َيُضرَّ اّلله

تدل على آليات القرآنية التي حيث ساق ا ،-رضي الله عنه -كانوا مستعدين لتلقي هذا الخبر كما في موقف أبي بكر الصديق 

 .ذلك
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 .-رضي الله عنهم -أثر اإلشارات الواردة في القرآن على نفسية الصحابة  :المبحث الثاني

سواء كانت إشارات صريحة أو غير صريحة في الداللة على خبر وفاة النبي  ،كان لإلشارات الواردة في القرآن الكريم

 .في تقبلهم واستعدادهم لتلقي هذا الخبر -رضي الله عنهم -أثر كبير في نفسية الصحابة  ،-صلى الله عليه وسلم -محمد 

 :ما يليويظهر ذلك من خالل 

واالستعداد النفسي ألي  .ا لهذه الحقيقة التي ال مفر منهاا واضًحبنت اآليات القرآنية التي تحمل هذه اإلشارات تصوًر: اأوًل

فجميع اآليات القرآنية  ،أال وهو التصور عن المسألة التي يستعد لها اإلنسان ؛قضية من القضايا يقوم على هذا األساس

 .بنت هذا التصور بطريقة سليمة تخاطب اإلنسان بروحه وعقله

والعقيدة التي آمنوا بها على نفسيتهم ليستعدوا لقبول هذا الخبر  ،-رضي الله عنهم -التصور عند الصحابة  : لقد أثر هذااثانًي

حه لهذه الكريم أو تلمي على تصريح القرآن فاستعدوا وتأهبوا لهذه الحقيقة بناًء ،أتيهم في لحظة معينةالذي سوف ي

عندما سمع بخبر وفاة النبي  -رضي الله عنه -. والذي يشهد لذلك موقف أبي بكر الصديق المسألة في أكثر من موضع

أال من كان "  :فقال ،ا بشر يموت كما يموت البشرحمًدحيث استقبله وأخبر الناس أن م ،-عليه الصالة والسالم -محمد 

 ،البخاري" )ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي ال يموتفإن محمًد -صلى الله عليه وسلم -ا يعبد محمًد

 .(5/6 ،ـه1422

وهذا ال يتعارض مع قولنا  ،اا شديًدحزًن -صلى الله عليه وسلم -على وفاة النبي  -رضي الله عنهم -لقد حزن الصحابة  :اثالًث

. لكن الصحابة مع حزنهم -عليه الصالة والسالم -ا وهيأتهم لتلقي خبر وفاته ن اآليات القرآنية قد أعدت الصحابة نفسًيإ

فلم يعترضوا  ،أن ينفذ على الجميعمن وسلموا ألمر الله تعالى النافذ والذي ال بد  ،على موته آمنوا بقضاء الله وقدره

رضي الله  -وهذا ما يصوره لنا أنس بن مالك  .اا شديًدلكنهم حزنوا على فراقه حزًن ،ولم يتضجروا ،لله تعالىعلى قدر ا

ا أضوأ منه، وال أحسن، وشهدته يوم دخل علينا المدينة، فلم أر يوًم -عليه الصالة والسالم -شهدته حيث يقول: " -عنه

الذي أنكر  -رضي الله عنه -وأما عن موقف عمر  .(21/163 ،م2001 ،ابن حنبل) "ا أقبح منهيوم مات، فلم أر يوًم

ا لكن سرعان ما استجاب وقبلت نفسه خبر الوفاة عندم ،فذلك من شدة الموقف وهوله -عليه الصالة والسالم -خبر وفاته 

ِلِه   :تال أبو بكر الصديق قوله تعالى الرُُّسُل أَفَ ِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انقَ لَْبُتْم َعَلى أَْعقَ اِبُكْم َوَمن  } َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ رَُسولٌ قَْد خََلْت ِمن قَب ْ
ُ الشَّاِكرِيَن {  يَنقَ ِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه فَ َلن َ َشْيئً ا َوَسَيْجزِي اّلله وفي هذا يروي سعيد بن المسيب عن  .(144 ،آل عمران) َيُضرَّ اّلله

والله ما هو إال أن سمعت أبا بكر تالها فعقرت، حتى ما تقلني رجالي، وحتى أهويت " :أنه قال -رضي الله عنه -عمر 

  .(6/13 ،ـه1422 ،البخاري" )قد مات -صلى الله عليه وسلم -إلى األرض حين سمعته تالها، علمت أن النبي 

 -رضي الله عنهم –نفوس الصحابة ومن أبرزها غرس العقيدة السليمة لدى  ،: ظهور بعض الجوانب التربوية لهذه المسألةارابًع

فالقرآن  .من خالل تكوين اآليات القرآنية التي تحمل إشارات صريحة أو غير صريحة عقيدة يؤمن بها جميع الصحابة

بحيث ال يبقى  ،في ثالثة مواضع بإشارة واضحة وصريحة -صلى الله عليه وسلم -الكريم أخبر بحقيقة موت النبي محمد 

عند الصحابة  تومن خالل ذلك تكون ،وفي مواضع كثيرة ومتعددة بإشارة غير صريحة ،مجال للشك والريب بهذه الحقيقة

 ،كما مات من سبقه من االنبياء والرسل ،-صلى الله عليه وسلم -عقيدة اإليمان بموت النبي محمد  -رضي الله عنهم -

  .ومن جملة ذلك الموت ،يسري على المخلوقات وأن رسول الله مخلوق يسري عليه ما

من : ومن الجوانب التربوية األخرى لهذه القضية بناء الشخصية المسلمة من خالل ما غرسته هذه اآليات القرآنية اخامًس

 .تدريب عملي على الصبر والتحمل في أحلك الظروف التي قد تمر على األمة
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 الخاتمة

 :وبعد ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمد لله رب العالمين

 :ال بد من بيان النتائج والتوصيات بنقاط موجزة وعلى النحو اآلتي ،فبعد أن مّن الله علينا بإتمام هذا البحث

  :هما وتقسم إلى جانبين ،: النتائجاأوًل
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 .صلى الله عليه وسلم -التي منها قضية وفاة النبي محمد األساس في معالجة قضايا العقيدة القرآن الكريم هو المصدر  .1

بين التصريح في مواطن والتلميح في  -صلى الله عليه وسلم -. باين القرآن الكريم في أساليبه لمعالجة قضية وفاة النبي 2

 .مواطن أخرى

 .-يه وسلمصلى الله عل -على خبر وفاته  وعدم االعتراض ،التسليم التام بقضاء الله وقدره .3

 الجانب العملي 

ال يتنافى مع إيمانهم بالقضاء  -صلى الله عليه وسلم -وصدمتهم من خبر وفاة النبي  -رضي الله عنهم -حزن الصحابة  -1

 .وتعلقهم بهله والقدر، وإنما هو مؤشر جلي على شدة حبهم 

  .جليًا في نفوس الصحابة الكرام -صلى الله عليه وسلم  -ظهور أثر معالجة القرآن الكريم لقضية وفاة النبي  -2

  .من خالل تسليمهم بخبر وفاته -صلى الله عليه وسلم -النبي محمد اإليمان التام ببشرية  -3

 النهج الذي تربوا عليه في مدرسة النبي جل علىو بديمومة التوجه لله عز -رضي الله عنهم –استمرارية الصحابة  -4

 . -صلى الله عليه وسلم - 

 .صلى الله عليه وسلم -الدور األبرز في توظيف آيات القرآن التي تقرر حقيقة وفاة النبي  -رضي الله عنه -ألبي بكر  كان -5

 التوصيات :اثانًي

النفسية لألمة في مجابهة الكثير من القضايا الخاصة التي تعنى بالتهيئة القضايا المشابهة توصي هذه الدراسة بدراسة  -

 .كالتعامل مع المصائب وحاالت الوهن والضعف التي تلم باألمة بين الفينة واألخرى ،والعامة
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Abstract 

 This study deals with psychological preparation for receiving the news of the death of the Prophet 

Muhammad - may God bless Him and grant Him peace - by the Companions - may God be pleased with 

them-, by standing on the Qur’anic references in presenting this important belief issue through 

extrapolating the verses that stated or alluded to the issue of the death of the Prophet - may God bless 

Him and grant Him peace -, as well as analyzing them to show their impact on preparing the Companions 

’psyche to receive the news. This led to the acceptance of the news of the death of the Prophet - may 

God bless Him and grant Him peace - by the Companions - may God be pleased with them -, believing 

in God’s destiny. 

Keywords: Preparation, Psychological, Belief, Statement, Allusion. 
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 ملخصال

ا عض حتى ظنولى البع هذا التقارب بينها أشكل. جاء هذا البحث لدراسة ثالث مفردات متقاربة في داللتها هي )أهل، آل، أصحاب(

بين ألفاظ  ا الفرقمالسؤال الرئيس اآلتي:  عنمما استدعى تقديم دراسة علمية منهجية تجيب  ،الترادف بينها، ففسروا بعضها ببعض

 رقلكشف عن الفراسة ا)أهل، آل، أصحاب( في التعبير عن العالقات والقرابة من خالل القرآن الكريم؟ فكان الهدف األساسي لهذه الد

ه األلفاظ، ردت فيها هذوالتي  اللغوي بين هذه األلفاظ، والنظر في السياقات القرآنية التي جاءت فيها، وكذلك النظر في اآليات المتشابهة

 للكشف عن الفرق الدقيق في االستعمال القرآني لها.

لوصفي في المنهج اوكذلك  ،والقرآنية بد من اتباع المنهج االستقرائي في جمع النصوص اللغوية كان ال ،ولتحقيق هذه األهداف

 .لدراسةومن ثم المنهج االستنباطي للوصول لنتائج هذه ا ،عرض االستعماالت اللغوية والقرآنية لهذه األلفاظ ووصفها

ة مختلفة ى عالقوقد خلصت هذه الدراسة لتحديد بعض الفروق اللغوية بين هذه األلفاظ؛ فكل لفظ وضع في االصل، للداللة عل

حاب واألص ،تباعل واألفي مسكن واحد، واآلل لألقرب واألخص من األه بب والدرجة: فاألهل األصل فيها للعائلة ومن يجتمعون معا  الس

ظر نومن خالل ال ق لها،للعالقة الناشئة من طول المالزمة. وهذه الفروق اللغوية ظهرت بشكل واضح من خالل االستعمال القرآني الدقي

 متشابهة التي وردت فيها هذه األلفاظ.   في توجيه اآليات ال

 القرآن الكريم، أهل، آل، أصحاب، الداللة، السياق.: ةحيامفتالكلمات ال

 

  المقدمة

لى الحبيب الم عفيه، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه. والصالة والس مباركا  طيبا  كثيرا  الحمد لله حمدا 

 أما بعد؛ .إحسان إلى يوم الدينالمصطفى، وعلى آله وصحبه ومن واالهم ب

 .[4-1الرْحن:سورة ] {(4) َعلََّمُه المبَ َيان( 3) َخَلَق اإِلنَسان( 2) َعلََّم المُقرمآن( 1) }الرَّْحمَنفيقول هللا تعاىل: 
إلى  خلقهن بدء ماإلنسان  أول تجلياتها بالعلم والمعرفة القرآنّية، الكاشفة لحقيقةفي تتجلى بعباده فرحمة الله العظيمة 

 بكل ما يدور حوله من حركة كونية تسير وفق سنن إلهي منضبط.  نهايته ومصيره، مرورا 

صطلحات، للم قائم على منهج سليم، يبدأ من التعرف على المفردات والمفاهيم، وصوال  -كأي علم منضبط-هذا العلم 

للبنة ينها هو اقيقة بتها والفروق الدانيها ودالالفي عملية بناء معرفي منظمة. فالبحث في المفردات القرآنية، وتحديد مع

 .لعظيمةاألولى في بنائنا المعرفي القرآنّي، والخطوة األولى في منهجية سيرنا نحو فهم الرسالة الربانية ا

هذا التقارب بينها أشكل على  .هي )أهل، آل، أصحاب( ،لذلك جاء هذا البحث لدراسة ثالث مفردات متقاربة في داللتها

تقديم دراسة علمية منهجية تكشف الفرق اللغوي  ىمما استدع ،بعض حتى ظنوا الترادف بينها، ففسروا بعضها ببعضال

 بينها، وتنظر في السياقات القرآنية التي جاءت فيها، لتكشف دقة االستعمال القرآني لها.

                                                           

  2021، ، جامعة اليرموك"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 .االردنالشريعة، الجامعة األردنية، عمان، كلية    *
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 مشكلة الدراسة

 ،مترادفة يظنهاوي داللتها، مما يشكل على البعض، يلحظ القارئ للقرآن الكريم تقارب األلفاظ )أهل، آل، أصحاب( ف

 يناسب بها والفيفسر بعضها ببعض. لكن اليقين بدقة النص القرآني وإحكامه، وأن كل كلمة جاءت في موقعها الذي يناس

 غيرها، يضعنا أمام أسئلة علمية تحتاج لدراسة وبحث.

ما الفرق بين ألفاظ )أهل، آل، أصحاب( في التعبير عن السؤال الرئيس اآلتي:  نلهذا جاءت هذه الدراسة لالجابة ع

 العالقات والقرابة؟ وما يتفرع عن هذا السؤال من األسئلة اآلتية:

 ما أصل وضع هذه األلفاظ، وما المعنى اللغوي الجامع لمشتقات كل منها واستعماالتها؟ -
 ي كل سياق؟ما السياقات القرآنية التي استعملت فيها هذه األلفاظ؟ وما داللتها ف -
 ما توجيه استعمال هذه األلفاظ في اآليات المتشابهة؟ -

 أهداف الدراسة

 لعالقاتالكشف عن الفرق بين ألفاظ )أهل، آل، أصحاب( في داللتها على اإلى تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس 

 تحقيق األهداف اآلتية:يتم بوالقرابة، وذلك 

 .تحقيق األصل اللغوي أللفاظ )أهل، آل، أصحاب( -
 التها في اللغة.اتحديد معنى لغوي عام جامع لمشتقات هذه األلفاظ واستعم -
 اصة.ية الخاستقراء اآليات القرآنية التي وردت فيها هذه األلفاظ، وتحديد داللتها وفق السياقات القرآن -
 توجيه اآليات المتشابهة التي وردت فيها هذه األلفاظ. -

 منهج الدراسة

 لمناهج اآلتية:تحتاج هذه الدراسة اتباع ا

 المنهج الوصفي: في عرض االستعمال القرآني لأللفاظ وداللتها في كل سياق. -
 ها.روق بينمن خالل استنباط المعاني والدالالت اللغوية، والسياقية، والبحث عن الف المنهج االستنباطي: -
 ظ.المنهج االستقرائي: في استقراء النصوص اللغوية والقرآنية المتعلقة بهذه األلفا -

 الدراسات السابقة

أهل، )مطابقة لهذه الدراسة في موضوعها المختص بدراسة ألفاظ  دراسة سابقة -عليه نافي حدود ما اطلع-جد نلم 

 المثال: لى سبيلعالدراسة اللغوية والسياقية. لكن توجد دراسات تلتقي معها في بعض الجوانب؛ في  آل، أصحاب( ومنهجها

جانب  اسة فيت اهتمت باستقراء هذه األلفاظ في القرآن الكريم، وتلتقي مع هذه الدر: وهي دراساصطالحيةادراسات  -

أللوكة بكة اشالبحث عن الداللة السياقية. من هذه الدراسات؛ دراسة للباحث محمد عبدالرحمن صادق، منشورة على 

التراث وقرآن لصحبة بين الوورقة بحثية بعنوان )مصطلح ا ،لكترونية بعنوان )كلمة أصحاب في القرآن الكريم(اإل

فإن  ،كما يظهرو. 2015مارس  10لكتروني بتاريخ سالمي( للباحث هشام العبد، وهي منشورة في موقع حبل الله اإلاإل

دقيق بين رق ال، كما أنها لم تبحث في الفةهذه الدراسات اقتصرت على لفظ من األلفاظ، ولم تشمل األلفاظ الثالث

 ستعمال القرآني.األلفاظ في اللغة وفي اال
: اهتمت هذه الدراسات بدراسة هذه األلفاظ كعنوان لموضوع قرآني. وأغلبها تناولت موضوع الصحبة دراسات موضوعية -

دراسة موضوعية(  :بشكل خاص، منها رسالتان علميتان؛ األولى رسالة ماجستير بعنوان )الصحبة في القرآن الكريم
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م. 2009 ه/1430سالمية في الرياض في العام مام محمد بن سعود اإلاإل للباحثة رقية بنت محمد نوقشت في جامعة

دراسة موضوعية( للباحثة أسماء أبو صفية، نوقشت  :والثانية رسالة ماجستير بعنوان )الصحبة في ضوء القرآن الكريم

مع الرسالتين في م. وتلتقي هذه الدراسة  2011 ه/1432في قسم التفسير في الجامعة اإلسالمية في غزة، في العام 

دراستها للداللة اللغوية للفظ )صحب( واستعماله في القرآن الكريم. لكنها تختلف عنها باهتمامها بدراسة الفروق اللغوية 

 آل. لفظ والسياقية بين لفظ أصحاب ولفظ أهل و

 منهجية البحث

إضافة علمية قيمة في مجال فهم ن يوفقنا في هذه الدراسة حتى تحقق أهدافها، وتقدم أ -ل في عالهج-نسأل الله 

 القرآن الكريم. 

 المطلب االول: الدالالت اللغوية
 المسألة األولى: )أهل( في اللغة

 :1نجدها تشير إلى أصلين متباعديين في معنى )أهل( ،بالنظر في معجمات اللغة

ذا هل. ومن هار له أ: أي تزوج وصوتأهال  : األهل بمعنى عائلة الرجل وزوجته، من أِهل فالن أي تزوج يأهل أهوال األول 

ل أهل مكة ي، مثبسبب حقيقي أو معنو األصل جاء التوسع في االستعمال لكلمة أهل للداللة على كل من يجتمعون معا 

 وجاء في ه.عتناقوأهل اإلسالم للداللة على من يدينون باإلسالم ويجتمعون با ،وأهل المدينة للداللة على ساكنيها

 َأْهِليَن ِمن النَّاِس ( َم: ) ِإنَّ ِللَِّهِه َوَسلََّعَلْي َنِس ْبِن َماِلٍك رضي الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّهَأ"َعْن  الحديث

 .2"ُتهَخاصَّوَ ْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل اللَِّه ه ُ:َيا َرُسوَل اللَِّه ، َمْن ُهْم ؟ َقاَل :َقاُلوا
ومن  ن الدواب.متوحش مفيقال عنها أهلي وأهلية في مقابل ال كلمة )أهل( للداللة على كل دابة ألفت مكانا وكذلك استعملت  

 أي مستحق له ومختص به اختصاص القرابة. ؛شتقاقات المجازية من هذ االصل قولنا فالن أهل لكذااال

الطعام. ويرى محمد جبل في كتابه المعجم  فهو: اإلهالة وهي الدسم أو الدهن الذي يذاب ويصب فوق الثانيأما األصل  

اإلشتقاقي المؤصل؛ أن هذين األصلين للمعنى يجتمعان في معنى محوري واحد هو: "لزوم مع سيوغ إلى الجوف 

فهنا تغلغل في األثناء مع طيف ولطف. ومن هذا أهل  ،بتمكن ولطف واستطابة، كاإلهالة وما يؤدم به الطعام من جنسها

 ,Jabal)  (2010)جبل،  .فالرجل من عشيرته ينتسب إليها وتنتسب إليه والزوجة تالزم زوجها"الرجل عشيرته ..
2010). 

 هو األصل الحقيقي لكلمة )أهل( -ليه المعاجمالذي أشارت إ-والذي يفهم من هذا المعنى المحوري أن األصل الثاني     

هل ة كقولنا أإلقامبين طرفين لسبب حقيقي مثل مكان ا لوضع هذه المفردة، ثم استعملت للداللة على قوة عالقة اللزوم

لذين ى ارتباط الة علسبب معنوي كقولنا أهل اإلسالم للداللأو  ،المدينة للداللة على ارتباط المقيمين في المدينة بها

 سالم به واجتماعهم باالنتساب إليه. يدينون باإل

، هل األردنكنة كأأسماء العاقلين كقولنا أهل فالن، وإلى األم وقد ذكرت المعاجم وكتب المصطلحات أن )أهل( تضاف إلى 

 . (Asfahani p35) (35)األصفهاني، صفحة  واألزمنة كأهل العصر العباسي، والمعاني المختلفة مثل أهل الحق

 المسألة الثانية: )آل( في اللغة

 (Faris) (1)فارس، ط جعه إلى أولفمنهم من ير ؛ال تتفق معجمات اللغة في الجذر الذي ترجع إليه كلمة )آل( 

. 3أهل(، ومنهم من يرى أن )آل( مقلوب من ) )Frahidi, 2013((2003)الفراهيدي،   )Manthor((1)منظور، ط

 :  4أما المعنى اللغوي لكال األصلين فهو على النحو اآلتي
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 "(1/158، صفحة 1رس، ط)فا أول: يقول ابن فارس: "الهمزة والواو والالم أصالن: ابتداء األمر وانتهاؤه (Faris: 
. ومن األصل الثاني الذي يدل على انتهاء األمر ورجوعه، "آل الرجل الذي يدل على أهل بيته ألنه إليه (1/158

ويتوسع استعمال )آل الرجل( للداللة على (Faris: 1/160)  (1/160، صفحة 1)فارس، ط وإليهم مآله" مآلهم

، Jabal) (1945 ، ص2010)جبل، (Manthor: 1/175)  (1/175، 1، ط)منظور األتباع واألعوان واألنصار

2010). 
)آل ر أمره. وإال في آخ )آل اللبن( إذا تخثر، ألنه عندها يجتمع بعضه على بعض، أو ألنه ال يتخثر ومن هذا األصل أيضا    

ومشتقاته  )أول( الجامع للجذرالجبل( أطرافه ونواحيه، و)آل الخيمة( َعَمدها. ويرى محمد جبل أن المعنى المحوري 

، ص 2010 )جبل، أي صلب مادته التي تخلص بعد تنحية ما يشوبها أو يغطيها" ؛هو: "حقيقة الشيء المتحصلة منه

1945)  .(Jabal, 2010, p1945)   

 )لفا انية أالث همزةثم أبدلت ال ،أهل: يرى أصحاب هذا الرأي أن )آل( مشتقة من )أهل( وأبدلت الهاء همزة فصارت )أأل

ا الرأي ن لهذشتقاق من األهل للداللة على األخص واألشرف من األهل. ويستدلوفصارت )آل(. وهم يرون أن هذا اال

ا )أهل(. ورد على على أن أصله -رأيهمي ف-بأنه ال يجوز تصغير )آل( إال على )ُأهيل( وهو تصغير )أهل( مما يدل 

، 2003)الفراهيدي،   (Manthor, 1/174) (1/174،  1، ط)منظور هذا الرأي بجواز تصغيرها على )أويل(

  (Frahidi, 2013, p35).  (35صفحة 
ن )آل( تستعمل للداللة على األهل، ولكن األصل الثاني ينص أيلتقيان في  -اعلى اختالفهم-فإن األصلين  ،وكما يظهر

هالل  ول أبوعموم األهل. وفي ذلك يقباختصاصها في الداللة على األشرف واألقرب من األهل، وليس إطالقها على 

من جهة ونين. ن األهل يكون من جهة النسب واالختصاص؛ فمن جهة النسب قولك أهل الرجل لقرابته األدإالعسكري: "

 له وأصحابهل ألهاالختصاص أهل البصرة، وأهل العلم. واآلل خاصة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة، تقول: آل الرج

لرأي اأما  . (Askare, 1997, p281) (281، صفحة 1997)العسكري،  لبصرة، وآل العلم"وال تقول : آل ا

 ضافة للقرابة.تباع باإلاألول فيتوسع في داللة )آل(  ليشمل الداللة على عالقة األ

إال ف ال تضاوعلى داللتها الخاصة هذه؛ فقد ذكرت كتب المعاجم والمصطلحات أن )آل( ال تستعمل إال مضافة،  وبناء 

وال لغيرها، وزاد أبو البقاء الكفوي في الكليات اشتراط الذكورة  5ألسماء العاقلين، فال تضاف لألماكن كقولهم آل البيت

)آل  سكاف( والآل اإل)من العقالء الذكور، فال يقال  كان أو أخرويا  في المضاف إليهم فقال: "ويختص باألشراف دنيويا 

  . (Kafawi, p172) (172، صفحة 1ط)الكفوي،  فاطمة( وال )آل مكة("

لنابغة اكقول  وفيما زاده الكفوي من اشتراط الذكورة نظر؛ فنجد في الشعر الجاهلي استعمال آل مضافة ألسماء إناث؛

 : 6الذبياني

 ,Al-Thbyne, 1996) (105، صفحة 1996)الذبياني،  أمن آل مّية رائح أو مغتد   عجالن ذا زاد وغير مزّود
p105). 

الشعر  أو اسم امرأة غير محددة كعادة (saadi, 2013, p36). (36، صفحة 2013)السعدي،  ة اسم محبوبتهومي

   .)Sater, 1996( (1996الساتر،  )عبد الجاهلي باستهالل شعرهم بذكر اسم امرأة

 مسألة الثالثة: )أصحاب( في اللغةال

اء؛ أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته... يقول ابن فارس: "الصاد والحاء والب .أصحاب من الجذر )صحب(

 ,Faris) (3/335، صفحة 1)فارس، ط فقد استصحبه" ومن الباب أصحب فالن إذا انقاد.. وكل شيء الءم شيئا 
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 Manthor,p2400)  (2400، صفحة 1)منظور، ط فقد استصحبه" . ويقول ابن منظور: "كل ما الزم شيئا (3/335
 ضع له الجذر )صحب( ومشتقاته هو المالزمة، واالجتماع بين أمرين مدة من الزمن. فأصل المعنى الذي و (

نقياد، الك، واومن هذا األصل، صارت )صحب( ومشتقاتها تستعمل للداللة على االقتران الدائم، والمالءمة، والتمل

 :7غةت في اللستعماالأمثلة هذه اال بجامع العالقة الناشئة عن المالزمة مدة من الزمن. ومن والحفظ. وجميعها تجتمع معا 

  االقتران الدائم: وهي من االستعماالت الواسعة والمنتشرة لصاحب وأصحاب. يقول محمد جبل: "ومن استعمالها في

إذ صار يعرف به وكذلك أصحاب الجنة ... أصحاب السبت، األعراف، مدين...ألنها  ؛االقتران الدائم )كصاحب الحوت(

  (1198، صفحة 2010)جبل،  نها كنايات عنهم أو صاروا مالزمين لها كأنهم أهلوها ومالكها"صارت مالزمة لهم كأ
.(Jabal, 2010, p1198)  

 .المالءمة: كقولهم أصحب الرجل إذا بلغ ابنه مبلغ الرجال فصار مثله 

  .المالك والقائم على الشيء: كقولنا صاحب مال للداللة على ذي مال 

 والدابة إذا انقادا. ومنها ما ذكرته المعاجم وكتب المصطلحات من إطالق الصاحب على السائس كأصحب البعير  نقياد:اال

 ,.Asfahani) (285، صفحة 1)األصفهاني، ط والَمسوس، فيقال صاحب الجيش للقائد، وصاحب األمير للتابع
p285). 

 أي حفظك ورافقك بعنايته.  ؛الحفظ: كما يقال في الدعاء صحبك الله 

ي المكوث تقتض فإن )صحب( ومشتقاتها تستعمل للداللة على عالقة المالزمة والمرافقة، وهذه المالزمة ،وكما يظهر

ريقه قول في تفوي .ه"مدة من الزمن. يقول الراغب األصفهاني في تعريفه للصاحب: "وال يقال في العرف إال لمن كثرت مالزمت

ه، فكل من اإلجتماع ألجل أن المصاحبة تقتضي طول لبثصطحاب أبلغ جتماع: "والمصاحبة واالصطحاب واالبين اال

 . (Asfahani., p285) (285، صفحة 1)األصفهاني، ط "اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع اصطحابا 

 (507، صفحة 1972)مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النجار،  وتجمع )صاحب( على صحب، وأصحاب، وِصحاب
), p5072, 197Najar Zaiit, Qader, ,Mustafa(8 ،ولم تذكر كتب اللغة أي قيد فيما يضاف لكلمة أصحاب .

 مما يعني أنها تضاف للعاقلين كأسماء األعالم وغير العاقلين كاألماكن وكذلك للمعاني.

ن رأى لى "مومن المصطلحات المشتقة من هذا الجذر، والمتداولة بكثرة، مصطلح الصحابي الذي يستعمل للداللة ع

. وهو  (Jerjanii, 2004) (113، صفحة 2004)الجرجاني،  معه" وطالت صحبته ،-عليه وسلم صلى الله-النبي 

 هصلى الله علي-مصطلح اختلف فيه أهل الحديث مع األصوليين ألسباب عدة منها؛ اعتبار طول مدة الصحبة مع الرسول 

 .9المالزمة شرطا للصحابي أم يكفي مجرد اللقاءو -وسلم

وآله فيقول: "وبين اآلل والصحب عموم وخصوص  -صلى الله عليه وسلم-وي بين صحب النبي ويفرق أبو البقاء الكف

من أقاربه المؤمنين فهو اآلل والصحب. ومن لم يجتمع به منهم فهو من  -صلى الله عليه وسلم-فمن اجتمع بالنبي  .من وجه

 (172، صفحة 1)الكفوي، ط صحب فقط"به فهو من ال اآلل فقط. ومن اجتمع به من غير القرابة بشرط كونه مؤمنا 
(Kafawi, p172) . 

 المسألة الرابعة: الفروق اللغوية بين األلفاظ

 لفروقامن خالل ما ذكرته معجمات اللغة، وكتب المصطلحات، وكتب الفروق اللغوية، يمكن استخالص جملة من 

 اللغوية بين ألفاظ )أهل، آل، أصحاب( على النحو اآلتي:
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 فاظ في داللتها على عالقة تربط بين طرفين. وتختلف في سبب هذه العالقة ودرجتها.تلتقي هذه األل  -

و رابطة القة هأي أن سبب العكلمة أهل في أصل وضعها وضعت للداللة على عائلة الرجل المقيمين معه في مسكن واحد،  -

في  عا  مجتماع اج، وبصورة االبقوة سبب الزو بسبب واحد قوي ثم توسع المعنى ليشمل كل من يجتمعون معا الزواج. 

 اب.المذ ويؤكد هذا المعنى الصورة الحسية المتصورة من معنى اإلهالة، وهي سبغ الطعام بالدهن .مسكن واحد
وهذا تباع. بالقرابة و االالشديد؛ تستعمل للداللة على معنى االختصاص ف -مع اختالف األقوال في أصلها-أما كلمة آل   -

عض، يقدم بعلى  فالفعل )آل اللبن( بمعنى تخثر وتجمع بعضه ؛الت الحسية للكلمة ومشتقاتهاالمعنى تؤكده االستعما

تعمل ذي يسصورة حسية للتجمع حول المركز، ومنه )اإليال( وعاء اللبن الذي يجتمع فيه. وكذلك االسم )آل( ال

كلمة آل لمحوري يتأكد المعنى الللداللة على ذات الشخص، وعلى العالقة القريبة واالختصاص الشديد. من خالل ذلك 

ها أو أي صلب مادته التي تخلص بعد تنحية ما يشوب ؛لشيء المتحصلة منهاوهو:"حقيقة  -سبق نقله عن محمد جبل-

 . (Jabal, 2010, p1945) (1945، صفحة 2010)جبل،  يغطيها"
لمادية استعماالت ل اال. ومن خالزمة الطويلةقتران الناتج عن المالوكلمة أصحاب تستعمل للداللة على عالقة المالزمة، واال -

 أديم مصحوبوحلب، لتصاق المادي؛ منها قولهم "أصحب الماء إذا عاله الطلهذا اللفظ، يمكن تصور معنى المالزمة باال

 . (Jabal, 2010, p1197) (1197، صفحة 2010)جبل،  ومصحب أي عليه صوفه أو شعره"
اص رابة واختصة القة في سبب العالقة، وما يتبعها من اختالف في داللتها على درجمع هذا االختالف بين األلفاظ الثالث -

مالزمة  مل كليمكن مالحظة عالقة عموم وخصوص بين هذه األلفاظ؛ فالصحبة هي العالقة األعم ألنها تش  ،العالقة

ن معان هه مد أو ما شابممتدة مدة من الزمن، ثم األهل فهي عالقة مالزمة ولكن لسبب محدد، وفي ظرف مكاني محد

 . ثم اآلل فهي تدل على األكثر مالزمة واألشد اختصاصا  ،مجازية
ضاف تما آل فال أاني. في االستعمال اللغوي لكلمتي أهل وأصحاب، أضيفتا للعاقلين وغير العاقلين، للحقائق المادية وللمع -

 إال للعاقلين.
 الداللة السياقية الثاني:المطلب 

 )أهل( في القرآن الكريملى: المسألة األو

السور  ها فيخمسة وسبعون من ،نجد أن )أهل( وردت في مئة وسبعة وعشرين موضعا  ،باستقراء آيات القرآن الكريم

 :11. وذلك على النحو اآلتي10المكية، واثنان وخمسون في السور المدنية

 تي:نحو اآلة لعدد من الضمائر على المضافة إلى ضمائر تعود لعاقلين ولمعاني وأوصاف: فقد ورت كلمة )أهل( مضاف 
: وهي تدل على عائلة المتكلم وقرابته، وتشمل عائلته من زوجة وأوالد 12مضافة لضمير المتكلم )أهلي أهلنا أهلونا( -

 .13وإخوة
 : وجميعها تدل على عائلة المخاطب، وتشمل الزوجة واألوالد.14مضافة لضمير المخاطب )أهلك أهلكم أهليكم( -
: وهذه الضمائر تعود على أهل البلد وساكنّيه والعائلة من 15الغائب )أهله، أهلها، أهلهم، أهليهم، أهلهّن(مضافة لضمير  -

 األمانات. زوجة وأوالد. كما تعود على بعض المعاني واألوصاف لتدل على استحقاقهم لها وهي؛ المكر، التقوى،

  من األماكن:مضافة إلى أماكن: وردت كلمة )أهل( في اآليات مضافة إلى عدد 
-: وجميعها تدل على ساكني منطقة معينة والمقيمين فيها. واسم قرية 16)أهل القرى( )أهل قرية( )أهل هذه القرية( -

-Al) (122، صفحة 2003)النعال،  يطلق على البلدة الصغيرة التي تجمعت فيها البيوت والناس -وجمعها قرى
Naal, 2003, p122). 
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نبي الله  لى قومإا؛ وجاءت في موضعين تشير إلى المدينة المنورة، وفي موضع ثالث تشير ساكنيه بمعنى)أهل المدينة(:  -

 . 17-عليه الصالة والسالم-لوط 
 .18وأهلها هم سكانها والمقيمون فيها ،)أهل يثرب(: يثرب اسم للمدينة المنورة -
 ذكرت )أهل . وقدتمون لهذه القبيلة)أهل مدين(: مدين اسم لمكان أو اسم لقبيلة وأهلها هم سكان هذا المكان أو المن -

. وقد ذكرت 19من قومه قبل النبوة ين التجأ إليهم خوفا ح -ليه الصالة والسالمع-مدين( في سياق قصة نبي الله موسى 

- ا  لها نبي الله شعيب -جالله جل-الله لى أنهم القوم أو األرض التي أرسل ع-ي مواضع أخرىف-مدين في القرآن الكريم 

 .-ة والسالمعليه الصال
 .20في بيت واحد )أهل البيت( )أهل بيت(: وجميعها تدل على العائلة من زوجة وأوالد، الذين يقيمون معا  -
 .21ها)أهل النار(: في موضع واحد في القرآن الكريم في سياق وصف حال المعاقبين في النار بعد مكوثهم في -

 اآلتي الكتاب بشكل عام أو لكتاب محدد على النحو مضافة إلى الكتب السماوية: وردت كلمة )أهل( مضافة السم: 
كما -لب اآليات في غا)أهل الكتاب(: استعملت للداللة على اليهود والنصارى ألنهم يجنمعون باعتناقهم ديانة لها كتاب. و -

 .22ستعملت للداللة على اليهود وحدهما -يظهر من السياق ومن أسباب النزول
عليه الصالة -يسى وهو اسم للكتاب المنزل على نبي الله ع ،جتماعهم في اتباع اإلنجيل)أهل اإلنجيل(: أي النصارى، ال -

 .23-والسالم

 :مضافة إلى معاني: وردت كلمة )أهل( مضافة لمعاني على النحو اآلتي 
أنه هو المستحق ألن يتقى، وهو  -جل جالله-لله  ، وصفا 24في موضع واحد )أهل التقوى( )أهل المغفرة(: جاءت معا  -

 . ( Furozabadi, 2/84) (2/84، صفحة 1)الفيروزأبادي، ط المستحق على الحقيقة أن يوصف بالمغفرة
 .25)أهل الذكر(: والمقصود هنا العلماء -

 الثانية: )آل( في القرآن الكريم المسألة

في  شرة ع، أحد عشر منها في السور المدنية، وخمسوردت كلمة )آل( في القرآن الكريم في ستة وعشرين موضعا 

ألسماء  دت مضافةمالحظة أنها وربوضوح يمكن  ،السور المكية. وباستقراء اآليات القرآنية التي وردت فيها  كلمة )آل(

 عاقلين فقط. أما أسماء الذين أضيفت لهم فكانت على النحو اآلتي:

 )فرعون؛ من أقاربه الذين  يظهر أنها استعملت للداللة على خاّصة ،: من خالل السياقات التي وردت فيها26)آل فرعون

، 2001)أبوحيان،  في المعتقد والظلم، وكذلك أتباعه وجنده الذين يرأسهم ويسوسهم -مع القرابة-يجتمعون معه 

 ,Ibn-Ashoor) (3/174، صفحة 1984)عاشور،    (Abu-Hiean, 2001, 1/304) (1/304صفحة 
1984, 3/174). 

 )وأتباعه؛ وهي تشمل نسله من  -عليه الصالة والسالم-ل ابراهيم هم أوالده أن آ إلى : تشير كتب التفسير27)آل إبراهيم

 (3/47، صفحة 2000)كثير،  -عليه الصالة والسالم-حتى خاتم األنبياء محمد  -عليهم الصالة والسالم-األنبياء 
(Ibn-Kather, 2000)  ،(1/399، صفحة 1988)الزجاج (Al-Zajaj, 1988, 1/399)  ،1984)عاشور ،

 . (Ibn-Ashoor, 1984, 3/231) (3/231ة صفح

 )جاءت في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة حملت هذا االسم )آل عمران(؛ في سياق الحديث عن 28)آل عمران :

 .-لسالموا عليهم الصالة-اصطفاء آل  عمران، وشملت الحديث عن زوجة عمران، وابنته مريم وابنها نبي الله عيسى 
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 في موضع واحد من القرآن الكريم. واختلف المفسرون في داللة )آل( في هذا الموضع  : وردتا معا 29ارون()آل موسى( )آل ه

 ومن أقوالهم:
عليه -ه هارون يأخو -ليه الصالة والسالمع-مقحمة للتفخيم: بمعنى أن )آل( هنا تدل على ذات شخص نبي الله موسى  -

، صفحة 1984عاشور، )  (Al-Zamakshre) (1، ط)الزمخشري امجيء بها لتعظيم شأنه-الصالة والسالم

2/494) (Ibn-Ashoor, 1984, 2/494) . 
 -عليهما الصالة والسالم-: فهم االقرب لموسى وهارون -عليهم الصالة والسالم-إشارة إلى األنبياء من بعد موسى وهارون  -

 ,Abu-Hiean) (2/583فحة ، ص2001)أبوحيان،  يصال الرسالة الربانية للبشرإبوظيفة  وهم يجتمعون معا 
2001, 2/583)  . 

 ,Ibn-Atia, 1982)  (2/362، صفحة 1982)عطية،  تباع: أي الوراثة المندرجة من قوم لقومبمعنى القرابة واال -
 . (Ibn-Ashoor, 1984, 2/494) (2/494، صفحة 1984)عاشور،  (2/362

أن آل موسى وهارون تعني موسى وهارون مع  ويمكن الجمع بين هذه االقوال في قول واحد ذكره الفراهي؛ وهو

 قومهما. وهو يرى التفريق بين آل موسى وآل هارون؛ النه عندما كلمهم النبي المرسل إليهم بهذا الكالم، كانوا فرقا 

-Al) (124 -123، الصفحات 2002)الفراهي،  بخدمة البيت مختصين -عليه السالم-. وكان قوم هارون وأقواما 
Farahi, 2002, p123-124).   

 )وهو ابن نبي الله  -عليه الصالة والسالم-: جاءت في سورة يوسف في سياق خطاب موجه لنبي الله يوسف 30)آل يعقوب

بي الله له من األنبياء المصطفين. وفي سورة مريم جاءت على لسان نفتدل على نس ،-عليه الصالة والسالم-يعقوب 

. فهي في الموضعين تدل على األنبياء من -معليه الصالة والسال-ل يعقوب وهو من نس -سالمعليه الصالة وال-زكريا 

 . -عليه الصالة والسالم-نسل يعقوب 

 )عليه الصالة -ظهر داللتها على مجموعة خاصة من أهل نبي الله لوط ت: من خالل السياقات التي جاءت فيها 31)آل لوط

 (3/446، صفحة 2000)كثير،  لم يتبعه غير أهله -السالمعليه الصالة و-المتبعين له، فنبي الله لوط  -والسالم
(Ibn-Kather, 2000, 3/446) . 

 )وابنه نبي  -عليه الصالة والسالم-على نبي الله داوود  -جل جالله-: جاءت في سياق الحديث عن فضل الله 32)آل داوود

 ة والقرابة. بجامع النبو عليهما معا  فآل هنا تدل .-ليه الصالة والسالمع-الله سليمان 

 :المسألة الثالثة: )أصحاب( في القرآن الكريم

ية، المك ن منها في السورو؛ واحد وسبعوردت مشتقات الجذر )صحب( في القرآن الكريم في سبعة وتسعين موضعا 

 ، على النحو اآلتي:33وستة وعشرون في السور المدنية

مع العبد  -عليه الصالة والسالم-صة نبي الله موسى ورد في القرآن الكريم الفعل المضارع )تصاحبني( في سياق ق -

}َأمم ََلُمم آَِلٌَة يف قوله تعاىل:  ، بمعنى المرافقة والمالزمة. والفعل المضارع )يصحبون( للداللة على معنى الحفظ34الصالح
َحبُ  َر أَنُفِسِهمم َواَل ُهم مِ نَّا ُيصم َتِطيُعوَن َنصم أي ال يكون لهم من جهتنا ما " [43ون{]األنبياء:ََتمنَ ُعُهم مِ ن ُدونَِنا اَل َيسم

 ,.Asfahani) (285، صفحة 1)األصفهاني، ط يصحبهم من سكينة وروح وترفيق ونحو ذلك مما يصحب أولياءه"
p285) . 
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 لى َأنَداَك عَ اهَ جَ َوِإن يف قوله تعاىل: }ورد فعل األمر )صاحب( في سياق أمر المسلم بحسن معاشرة والديه المشركين؛  -
ُهَما  ِرَك ِب َما لَيمَس َلَك بِِه ِعلمٌم َفاَل ُتِطعمُهَما َوَصاِحب م ن ميَ  اِف ُتشم ََلَّ ُثَّ ِإََلَّ َمرمِجُعُكمم إِ اتَِّبعم َسِبيَل َمنم َأََنَب ا َمعمُروفًا وَ لدُّ

  .[15فَأُنَ بِ ُئُكم ِبَا ُكنُتمم تَ عمَمُلون{]لقمان:
ن، ومن حتاجيحسان لألقارب، والمغير مضاف، في سياق األمر باإل ر، معرفا ورد االسم المفرد )صاحب( بصيغة المذك -

ِر وام الل َ ُبدُ }َواعم وذلك يف قوله تعاىل: بعالقة المجاورة أو المالزمة في سفر أو عمل أو غيره.  يجتمعون معا  ُكوام بِِه  َواَل ُتشم
َساًَن َوِبِذي المُقرمََب َوا ًئا َوِِبلمَواِلَديمِن ِإحم َاِر ذِ  َساِكيِ لممَ لميَ َتاَمى َواَشي م ُنُ َواْلم َاِر اْلم ِب َوالصَّاِحِب ِِبْلَنِب َوابمِن ي المُقرمََب َواْلم

َاُنُكمم ِإنَّ الل َ اَل ُيُِبُّ َمن َكانَ  ى لضمائر عل وورد )صاحب( مضافا . [36ء:ُخورًا{]النسافَ َتااًل ُمم  السَِّبيِل َوَما َمَلَكتم َأْيم

 المالزم لشخص أو لجماعة مدة من الزمن. وجميعها تدل على الشخص ،35)صاحبكم، صاحبه، صاحبهم(النحو اآلتي: 
الذي اقترن  -عليه الصالة والسالم-للداللة على نبي الله يونس  36ووردت صاحب مضافة في موضع واحد )صاحب الحوت( -

 .37ذكره في القرآن الكريم بقصته العجيبة في بطن الحوت له
 .38)صاحبة، صاحبته( بصيغة المؤنث للداللة على الزوجة في عدة مواضع فردوورد االسم الم -

في السجن،  -السالموعليه الصالة -وورد في القرآن الكريم االسم )صاحبي( بصيغة المثنى في سياق قصة نبي الله يوسف  -

 .39وهي تدل على الشخصين الذين رافقاه في السجن مدة من الزمن

ر مضافة ة وغيجمع، فقد جاءت في سبعة وسبعين موضعا في القرآن الكريم، واستعملت مضافأما كلمة )أصحاب( بصيغة ال -

 للداللة على اآلتي:

 ف، لكريمرآن االمرافقين والمالزمين في طريق وسفر أو غيره: استعملت )أصحاب( من غير اضافة في موضع واحد في الق -
ُعو ِمن ُدوِن اللِ  َما الَ قوله تعاىل:   َوتمُه َقابَِنا بَ عمَد ِإذم َهَداََن ادُّ َعَلى َأعم  َونُ رَ رَُّنَ  يَنَفُعَنا َواَل َيضُ }ُقلم أَنَدم تَ هم لل ُ َكالَِّذي اسم

ُعونَُه ِإىَل اَلمُ  َاَن َلُه َأصمَحاٌب يَدم َُدَى َوأُ ا ُقلم ِإنَّ هُ ائمتِنَ  َدىالشََّياِطُي ِف اأَلرمِض َحْيم ِلَم ِلَربِ  ِمرمََن لُِنسم َدى اللِ  ُهَو اَلم
 ؤه يرشدونه للصواب.ورفقا فقد جاءت في سياق ضرب مثل بحال من يضل الطريق في سفر .[71المَعاَلِمي{]األنعام:

ه جزاء تشاب المثيل والمشابه: وردت في موضع واحد في القرآن الكريم مضافة لضمير )أصحابهم( في سياق الحديث عن -

 .40كفار قريش مع أمثالهم من األمم السابقة
. 41رآن الكريمي القفخزنة النار: استعملت )أصحاب النار(  للداللة على خزنة النار وحراسها من المالئكة في موضع واحد  -

 وجاء هذا الوصف للمالئكة ألن وظيفتهم هي مالزمة النار بالحراسة.
للداللة على  45سوّي()أصحاب الصراط ال 44)أصحاب اليمين( 43)أصحاب الميمنة( 42ن: استعملت )أصحاب الجنة(يالمؤمن -

صراط لميمنة والافة لالمؤمنين. واإلضافة للجنة واليمين في وصفهم باعتباره الجزاء األخروي الذي يستحقونه. أما اإلض

 فهو وصف لمالزمتهم منهج العمل الصالح والصراط المستقيم في الدنيا.
؛ واألعراف مكان مرتفع 46واحد في القرآن الكريمويمكن أن نلحق بداللة المؤمنين )أصحاب األعراف( التي وردت في موضع  -

ف( تدل على . )وأصحاب األعرا (Asfahani., p345)  (345، صفحة 1)األصفهاني، ط أو سور، بين الجنة والنار

ير، )كث نةبدخولهم الج -جل جالله-فئة مؤمنة تساوت حسناتها وسيئاتها فتوقف في ذلك المكان حتى يقضي الله 

 . (Ibn-Kather, 2000, 3/418) (3/418، صفحة 2000
 51)أصحاب الشمال( 50)أصحاب المشئمة( 49)أصحاب السعير( 48)أصحاب الجحيم( 47ن: استعملت )أصحاب النار(يالكافر -

  ي اآلخرة. ونه فللداللة على الكفار والمشركين. والنار والسعير والجحيم والشمال كلها أسماء للجزاء الذي يستحق
 للداللة على الموتى لمكوثهم فيها مدة من الزمن. 52القبور( الموتى: استعملت )أصحاب -
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-في سياق الحديث عن قوم نبي الله شعيب  54)أصحاب األيكة( 53أقوام األنبياء: ورد في القرآن الكريم )أصحاب مدين( -

 .-عليه الصالة والسالم
 .-عليه الصالة والسالم-في سياق الحديث عن نجاة الذين آمنوا مع نبي الله نوح  55وورد )أصحاب السفينة( -
ومعه طائفة من  -عليه الصالة والسالم –في سياق الحديث عن قصة مواجهة نبي الله موسى  56ووردت )أصحاب موسى( -

 عون وجنوده.لفر  -لذين خرجوا معه من مصرا-بني اسرائيل 

 . -عليه الصالة والسالم-في سياق الحديث عن قوم نبي الله صالح 57ووردت )أصحاب الحجر(  -

 في سياق الحديث عن إرسال المرسلين ألقوامهم بشكل عام.   59و)أصحاب القرية( 58ووردت )أصحاب الرس( -
أو  عروفةشخوص تاريخية: فقد وردت )أصحاب( مضافة للداللة على أشخاص يرتبط ذكرهم ويقترن بأحداث تاريخية م  -

 سبق ذكرها في القرآن الكريم، على النحو اآلتي:
من بني اسرائيل مذكورون في القصص القرآني لمخالفتهم أمر الله بتحريم الصيد في يوم : فئة 60)أصحاب السبت( -

 .61السبت

 على دينهم من بطش الكفرة.  : فتية اعتزلوا قومهم في الكهف خوفا 62)أصحاب الكهف والرقيم( -

 ات قصتهم. الشجر، وأصحابها هم المالكون لها الذين ذكرت اآلي و: والجنة هنا البستان ذ63)أصحاب الجنة( -

 خدود لتمسكهم بايمانهم.في األ : مجموعة مؤمنة قتلوا حرقا 64)أصحاب األخدود( -

 : الجيش الذي جاء بقيادة أبرهة األشرم لهدم الكعبة، وكان معهم الفيل ألجل ذلك.65)أصحاب الفيل( -

 المسألة الرابعة: الفروق في االستعمال القرآني

 يمكن مالحظة اآلتي: ،لفاظ وداللتهمن خالل النظر في االستعمال القرآني لأل

 كان ملى ساكني اللة عاستعملت أهل للداللة على عائلة الرجل، وشملت هذه العائلة الزوجة واألوالد واإلخوة. واستعملت للد

 وللداللة على المستحق للوصف على الحقيقة. ،وعلى من يجتمعون تحت غطاء معتقد ديني مكتوب ،واحد

 ذات الشخص، وأتباعه من نسله، أو من غير نسله. استعملت آل للداللة على 

 ة عن سع للكنايشكل وااستعملت صحب ومشتقاتها للداللة على معنى المرافقة والمالزمة الحقيقية، والمعنوية. كما استعملت ب

 معنى االقتران الدائم.

 لة على للدال لمشتقة من )صحب(استعملت )أهل( للداللة على الزوجة وهو األصل في معنى أهل. كما استعملت )صاحبة( ا

 . 66الزوجة، لما في الزوجية من معنى المالزمة والمرافقة الطويلة
 وهذا يؤكد عالقة العموم والخصوص بين هذه األلفاظ.67كما استعملت )آل( و)أهل( للداللة على العائلة من زوجة وأوالد . 
 ا اقلين. أمعوغير  وردت )أهل( و)أصحاب( مضافة لعاقلين فقد ،ضافة، فكما يظهر من خالل الدراسة االستقرائيةمن حيث اإل

 )آل( فقد وردت مضافة ألسماء عاقلين فقط.  

 المطلب الثالث: توجيه اآليات المتشابهة

ي طوة هامة فخيهها يمكن مالحظة ورود هذه األلفاظ في آيات متشابهة، وهذه اآليات وتوج ،باستقراء اآليات القرآنية 

بد من  . هذا والني لهاقة بين هذه األلفاظ؛ لما تظهره دراسة المتشابه اللفظي من دقة االستعمال القرآتحديد الفروق الدقي

يها فلهذه اآليات المتشابهة التي وردت  توجيها  -عليه ناي حدود ما اطلعف-جد في كتب المتشابه اللفظي نلم  اأننبالتنويه 

النظر في اختالف السياقات في التفاسير والمعجمات القرآنية، مع االجتهاد . لذلك كان االعتماد على ما ورد في 68هذه األلفاظ

 التي وردت فيها هذه اآليات.
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 )أصحاب موسى(  )آل موسى(المسألة األولى: 

َيُكُم التَّابُوُت ن َيَمتِ َة ُملمِكِه أَ نَّ آيَ إِ ُهمم }َوقَاَل ََلُمم نِِبي ُّ  ؛ يف قوله تعاىل:وردت )آل موسى( في موضع واحد في القرآن الكريم
ُكمم ِإن ُكنُتم َكُة ِإنَّ ِف َذِلَك آليًَة لَّ ُلُه المَمآلئِ َن ََتممِ اُرو هَ ِفيِه َسِكيَنٌة مِ ن رَّبِ ُكمم َوبَِقيٌَّة ّمِ َّا تَ َرَك آُل ُموَسى َوآُل 

ِمِني{]البقرة:  .[248مُّؤم
آلية عن ا على بني اسرائيل، وتتحدث ت ملكا فالسياق الذي جاءت فيه هذه اآلية هو قصة بعث طالو ،وكما يظهر

الرتباطه  هو التابوت الذي فيه موروث ديني مقدس عند بني اسرائيل،مع طالوت، و -جل جالله-والدليل الذي يبعثه الله 

 .-ليهما الصالة والسالمع-بآثار نبوية تعود آلل موسى وهارون 

ات هو ذ صود من )آل موسى وآل هارون( في هذه اآلية؛فقد اختلف المفسرون في تحديد المق ،وكما سبق وذكرنا

، أم -عليه السالم-م، أم هم أنبياء بني اسرائيل من بعد موسى وشخص موسى وهارون فقط، وجاءت )آل( للتفخيم والتعظي

 ص الشديد،الختصااأتباع موسى من قومه ونسلهم. وما يجمع هذه المعاني هو أن استعمال )آل( هنا جاء للداللة على معنى 

 هو نسلمع أتباعه أ -مليه الصالة والسالع-مع التشريف والتعظيم لهذا االختصاص. وأن هذا التشريف يشمل نبي الله موسى 

 . (Asfahani., p124) (124، صفحة 1)األصفهاني، ط

َرائِيليف قوله تعاىل: أما )أصحاب موسى( فقد وردت في موضع واحد بَ ُعوُهم مُّشمرِِقي* }َكَذِلَك َوَأومرَث مَناَها َبِِن ِإسم فَ َلمَّا *فَأَت م
َعاِن قَاَل َأصمَحاُب ُموَسى ِإَنَّ َلمُ  َمم رَُكونتَ َراءى اْلم ِدين{*دم  .[62-59]الشعراء: قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َرِبِ  َسيَ هم

ن بني اسرائيل، ومواجهتهم مع فرعون مع أتباعه م -السالموعليه الصالة -والسياق هنا هو قصة نبي الله موسى 

ر الله فايا تدبيخعلى  المطلعين وجنوده. والموقف الذي تنقله اآليات هو موقف القائد المرسل من الله تعالى، مع أتباعه غير

عليه الصالة -موسى  تعالى، والخائفين من هذه المواجهة، وما فيه من تغاير بين القائد واألتباع. لذلك اقتصر  نبي الله

مين بما ضمن نوا عالك: "لم يكويقول ابن عاشور في تفسير ذل . َمِعَي َربِّي َسَيْهِدين{َقاَل َكالَّ ِإنَّعلى نفسه بقوله:} -والسالم

لى نفسه عاقتصاره  . ووجهالله له من معية العناية، فإذا علموا ذلك، علموا أن هدايته تنفعهم ألنه قائدهم والمرسل لفائدتهم

قع يعادة فال ارق للخوهذا الفعل  ،أن طريق نجاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده ال يحصل إال بفعل يقطع دابر العدو أيضا 

 . (Ibn-Ashoor, 1984, 20/135) (20/135، صفحة 1984)عاشور،  ل"إال على يد الرسو

كن في سياق التعظيم والتشريف والتفخيم لنبي لمع أتباعه،  -السالموعليه الصالة -موسى نبي الله فالنصان تحدثا عن 

سى(. وفي سياق جاءت )آل موفجمعه مع  أتباعه في لفظ يعبر عن وحدة العالقة، و -ليه الصالة والسالمع-الله موسى 

 استعملت )أصحاب موسى(.      ،تباع مع التغاير واالختالف بين القائد واألتباعالحديث عن عالقة اال

 المسـألة الثانية: )أهل قرية( )أصحاب القرية(

َل نَّ }َوَلوم أَ  عاىل:منها قوله ت ،وردت )أهل قرية( و)أهل هذه القرية( و)أهل القرى( في عدة مواضع في القرآن الكريم  َأهم
َنا َعَليمِهم بَ رََكاٍت مِ َن السََّما ََنُهم ِبَا َكانُ لَ ِكن َكذَّبُ وَ أَلرمِض ء َواالمُقَرى آَمُنوام َوات ََّقوام َلَفَتحم ِسُبونوام فََأَخذم ُل المُقَرى َأن *وام َيكم َأفََأِمَن َأهم

. وقوله [98-95 :]األعراف ًحى َوُهمم يَ لمَعُبون{ضُ مم َبَمُسَنا تِيَ هُ َيَم َأن  ُل المُقَرىَأَو َأِمَن َأهم *َيَمتِيَ ُهمم َبَمُسَنا بَ َيااًت َوُهمم ََنئُِمون
لَ تعاىل:  َتطمَعَما َأهم َل قَ رميٍَة اسم ا َها فَ }فَانطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا أَتَ َيا َأهم ُه قَاَل َلوم رِيُد َأنم يَنَقضَّ فََأقَامَ يُ ا فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا ن ُيَضيِ ُفوهَُ أَ أَبَ وم

ًرا{]الكهف: َت َعَليمِه َأجم  .[77ِشئمَت اَلَّتََّذم
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َرى قَاُلوا  وقوله تعاىل: ِلكُ  َنَّ إِ }َوَلمَّا َجاءتم ُرُسُلَنا ِإب مَراِهيَم ِِبلمُبشم ِل َهذِ ُمهم َلَها  و َأهم انُوا كَ ِه المَقرميَِة ِإنَّ َأهم
 مقيمين فيها.ا كانت تدل على ساكني هذه القرى والوجميع المواضع التي ذكرت فيه .[31ظَاِلِمي{]العنكبوت:

 المُمرمَسُلون{  ِإذم َجاءَهاَقرميَةِ اَب الم }َواضمِربم ََلُم مََّثاًل َأصمحَ  يف قوله تعاىل: ووردت في موضع واحد )أصحاب القرية(
يقول  .سلمن الر ن إليهموالظاهر أن المقصود هنا هو ضرب المثل بقصة ساكني هذه القرية وأهلها مع المرسلي .[13]يس:

ك كة وإرسالهل مأل {: "اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: }اضرب لهم مثال 

. فذكر أصحاب القرية هنا جاء بمعنى  (Ibn-Ashoor, 1984, 23/358) (23/358، صفحة 1984)عاشور،  إليهم"

ية، وهذا ب القرقول األلوسي: "وقوله سبحانه أصحاب القرية بتقدير مضاف أي مثل أصحاي .القصة المقترنة بهذه القرية

 .  (Al-Alouse, 22/220) (22/220)األلوسي، صفحة  المضاف بدل كل من كل أو عطف بيان"

في ناسب ذا مبها. وه فاستعمال أصحاب هنا جاء للداللة على أهل قرية عرفت قصتهم واشتهرت، وصار ذكرهم مقترنا  

كر ذرى في سياق ضرب المثل. يقول األلوسي: "وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأخرى مثلها... وأخ

ء في لهؤال ثال ملقرية حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها... فالمعنى على األول اجعل أصحاب ا

 "بة كالمثلي الغراأي طبق حالهم بحالهم. وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة هي ف ؛الغلو في الكفر واإلصرار على التكذيب

 . (Al-Alouse, 22/220) (22/220)األلوسي، صفحة 

صل لهذا األ وهو ،من هنا يمكن القول إنه عندما تحدثت اآليات عن ساكني القرى والمقيمين فيها، استعملت )أهل(

القصة  ان هذهالعجيبة ألهل قرية وساكنيها، استعملت أصحاب كناية عن اقتر المعنى. وعندما تحدثت اآليات عن القصة

 العجيبة بهم.

 المسألة الثالثة: )أهل مدين( )أصحاب مدين(

ُفُلُه فَ َرَجعمَناَك ِإىَل يف قوله تعاىل:  وردت )أهل مدين( في موضعين، ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلم َأُدلُُّكمم َعَلى َمن َيكم أُمِ َك }ِإذم ََتمِشي ُأخم
َناَك ِمَن المَغمِ  َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتوًَن فَ َلِبثمَت ِسِنيَ  ًسا فَ َنجَّي م نُ َها َواَل ََتمَزَن َوقَ تَ لمَت نَ فم َيَن ُثَّ ِجئمَت َعَلى َقَدٍر َكيم تَ َقرَّ َعي م ِل َمدم  ِف َأهم

ُلو َعَليمِهمم }َوَلِكنَّا أَنَشأمََن قُ ُروًَن فَ َتطَاوَ ويف قوله تعاىل:  ،[40ََيُموَسى{]طه: َيَن تَ ت م ِل َمدم َل َعَليمِهُم المُعُمُر َوَما ُكنَت ََثِوًَي ِف َأهم
 . [45آََيتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمرمِسِلي{]القصص:

؛ األول كان في سياق سرد -عليه الصالة والسالم-كانت في سياق الحديث عن قصة نبي الله موسى  ،وفي الموضعين

الموضع في عليه الصالة والسالم في أرض أهل مدين سنين. أما -الحديث عن إقامة نبي الله موسى القصة سردا مجمال، و

صلى الله عليه -ولكن بخطاب موجه لرسول الله  -عليه الصالة والسالم-على قصة نبي الله موسى  الثاني فجاءت تعقيبا 

عند أهل مدين ليعرف هذا  ه. فهو لم يكن مقيما ب -تعالى-وبيان أن هذا القصص هو من الغيب الذي أخبره الله  -وسلم

-Ibn) (10/261، صفحة 1984)عاشور،  في أرض مدين -عليه الصالة والسالم-القصص وما حصل لنبي الله موسى 
Ashoor, 1984, 10/261).  

ِم نُ لِ ن قَ بم يَن مِ }َأَلَم َيَمِِتِمم نَ َبُأ الَّذِ ؛ يف قوله تعاىل: ووردت )أصحاب مدين( في موضعين كذلك مِ ِهمم قَ وم  وٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوقَ وم
ُهمم ُرُسُلُهم ِبِ  تَِفَكاِت أَتَ ت م َيَن َوالمُمؤم انُوام أَنُفَسُهمم لل ُ لَِيظمِلَمُهمم َولَ ِكن كَ َفَما َكاَن ا يِ َناتِ لمب َ ِإب مَراِهيَم وَِأصمَحاِب َمدم

ُم َك فَ َقدم َكذََّبتم ق َ }َوِإن ُيَكذِ بُو وقوله تعاىل:  ،[70َيظمِلُمون{]التوبة: َلُهمم قَ وم ُم وَ *اٌد َوََثُودوٍح َوعَ نُ ب م ُم ِإب مَراِهيَم َوقَ وم قَ وم
َيَن وَُكذِ َب ُموَسى فََأممَليمُت ِللمَكاِفرِيَن ُثَّ *ُلوط ُِتُمم َأخَ  َوَأصمَحاُب َمدم  .[44-42 َنِكْي{]احلج:َفَكيمَف َكانَ  ذم
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 وأصحاب مدين تي كذبت األنبياء المرسلين لهم، وما حّل بهم من عقاب.والموضعان في سياق الحديث عن األقوام ال

قرآن ه معهم في مواضع مختلفة من الوقد ذكرت قصت ،-ليه الصالة والسالمع-هنا هم القوم الذين أرسل إليهم نبي الله شعيب 

 .  69الكريم

أصحاب لهم ) القوم الذين استعملت ن )أهل مدين( استعملت للداللة على قوم غيرإيمكن القول  ،بالنظر فيما سبق

ها ئصالهم منلى استعمدين(؛ فاألولى استعملت لقوم سكنوا أرض مدين، وأقاموا فيها مدة طويلة من الزمن، ولم يرد ما يدل 

لت سنين. أما الثانية فاستعم وأقام عندهم -السالموعليه الصالة -أو فنائهم فيها، وهم الذين جاء إليهم نبي الله موسى 

ذي أرض مدين مدة من الزمن ثم استئصلوا بالعذاب ال الذين سكنوا -السالموعليه الصالة -داللة على قوم نبي الله شعيب لل

 . -السالموعليه الصالة -لقصة نبي الله موسى  بقة تاريخيا سا -ليه الصالة والسالمع-استحقوه. وقصة نبي الله شعيب 

قامة دل على اإللتي تا( فيهما )أهل مدين( استعمال االلفاظ )لبثت( و )ثاويا ومما يمكن مالحظته في اآليتين التي وردت 

قال  .ثوي ثواءيثوى  يقال ،قامة مع االستقراريقول الراغب االصفهاني في معناهما: "ثوى: الثواء اإل .الطويلة واالستقرار

ويقول في معنى اللبث:  ، (Asfahani, p89) (89ة ، صفح1)األصفهاني، ط ("َوَما ُكنَت َثاِوي ا ِفي َأْهِل َمْدَيَنعز وجل: )

ظ مناسبة لوصف . وهذه األلفا (Asfahani, p465) (465، صفحة 1)األصفهاني، ط له" "لبث بالمكان أقام به مالزما 

 ساكني المكان باألهل، ألن األهل عالقتهم بالمكان أطول وأشد من األصحاب. 

 لنار(المسألة الرابعة: )أهل النار(  )أصحاب ا

باستثناء  لنار،امن القرآن الكريم، جميعها تدل على الكفار المستحقين لعذاب  وردت أصحاب النار في عشرين موضعا 

َنًة ل ِلَّذِ َعلمَنا ِعدَّ َوَما جَ  َكةً }َوَما َجَعلمَنا َأصمَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمالَئِ يف قوله تعاىل:  موضع سورة المدثر تَ يمِقَن يَن كَ َِتُمم ِإالَّ ِفت م َفُروا لَِيسم
ِمُنوَن َولِ اِذيَن ُأوُتوا َب الَّ رماتَ الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتاَب َويَ زمَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإْيَاًَن َواَل ي َ  يَ ُقوَل الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِم مََّرٌض لمِكَتاَب َوالمُمؤم

ُ ِِبََذا َمَثالً َكذَ  ِدي مَ ن َيَشا مَ ِلَك ُيِضلُّ اللَُّ َوالمَكاِفُروَن َماَذا َأرَاَد اللَّ َرى  ن َيَشاء َوَما يَ عمَلُم ُجُنودَ ء َويَ هم رَبِ َك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذكم
 الحراسة. استعملت للداللة على خزنة النار من المالئكة المالزمين لها ب فقد  ؛[31ِللمَبَشر{]املدثر:

}الل ُ َوَلُّ الَِّذيَن آَمُنوام ُُيمرُِجُهم مِ َن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّوِر قوله تعاىل: ى الكفار ومن المواضع التي ذكرت فيها للداللة عل
لَ ِئَك َأصمَحاُب النَّ  لَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُُيمرُِجوََنُم مِ َن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت ُأوم . [257البقرة:اِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدون{]َوالَِّذيَن َكَفُروام َأوم

َا ُأغمِشَيتم ُوُجوُهُهمم ِقَطًعا   }َوالَِّذيَن َكَسُبوام السَّيِ َئاِت َجَزاء َسيِ َئٍة ِبِثمِلَها َوتَ رمَهُقُهمم ِذلٌَّة مَّا ََلُم مِ َن اللِ  ِمنم َعاِصمٍ وقوله تعاىل: َكَأَّنَّ
لَ ِئَك َأصمَحاُب النَّاِر ُهمم فِ   .[27يَها َخاِلُدون{]يونس:مِ َن اللَّيمِل ُمظمِلًما ُأوم

تَ }َهَذا فَ ومٌج مُّ يف قوله تعاىل:  فقد وردت في موضع واحد من القرآن الكريم، ،أما أهل النار ُمم َعُكمم اَل َمرم ِحٌم مَّ قم َحًبا ِِبِمم ِإَنَّ
َنا َهَذا َفزِدمُه َعَذاًِب ِضعمًفا ِف لَ قَاُلوا رَب ََّنا َمن َقدََّم *رَس المَقَرائم َنا فَبِ لَ وُه قَاُلوا َبلم أَنُتمم اَل َمرمَحًبا ِبُكمم أَنُتمم َقدَّممُتمُ *َصاُلوا النَّار

ََنُهمم ِسخم َأَّتََّ *َرارَوقَاُلوا َما لََنا اَل نَ َرى رَِجااًل ُكنَّا نَ ُعدُُّهم مِ َن اأَلشم *النَّار ُهُم األَ ذم ِل ِإنَّ َذِلَك حَلَقٌّ ََّتَاصُ *بمَصاررَيا أَمم زَاَغتم َعن م ُم َأهم
. ي بينهم من خصومةفالسياق الذي جاءت فيه هو وصف لحال الكفار بعد دخولهم فيها، وما يجر. [64-59النَّار{]ص:

زول نوقت  هأن م، علىفإنه ال يشمل المغترب بينه ،يقول ابن عاشور: "وأهل النار هم الخالدون فيها، كقولهم أهل قرية كذا

فوصف أهل النار يومئذ ال يتحقق  إال في المشركين  ؛سلمين الصالحين وغير المشركينلم يكن في مكة غير الم 70هذه اآلية

 .  (Ibn-Ashoor, 1984, 24/294) (24/294، صفحة 1984)عاشور،  دون عصاة المسلمين"
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كأنهم هم و ا دائما قترانفأصحاب النار استعملت كناية عن الكافرين، باعتبار اقترانهم بهذا المصير والجزاء في اآلخرة، ا

ى النار لهم إلن لها. أما الموضع الوحيد الذي جاء فيه )أهل النار( فتحدث عن واقع حالهم بعد دخوومالكها المالزم

 وخلودهم فيها، بحيث صاروا هم أهلها.  

وآية  50، 44االعراف  تيباستثناء آي-ومما يؤكد هذا التوجيه، أن اآليات التي وردت فيها أصحاب النار، جميعها 

 .71ربطت بين أعمالهم السيئة في الدنيا واقتران هذا العمل بالجزاء والعقاب في النار في اآلخرة -20الحشر 

َنَِّة َأصمَحاَب النَّاِر أَ االعراف ومها:  تاأما آي َنَ  ن َقدم }َوََنَدى َأصمَحاُب اْلم مم ُّتُّ مَّا َوَعَد رَبُّكُ  رَب َُّنا َحقاا فَ َهلم َوَجد َما َوَعَدَنَ َوَجدم
نَ ُهمم َأن لَّعمَنُة اللِ  عَ  }َوََنَدى َأصمَحاُب النَّاِر  وقوله تعاىل:  ،[44ي{]األعراف:لظَّاِلمِ اَلى َحقاا قَاُلوام نَ َعمم فََأذََّن ُمَؤذِ ٌن بَ ي م

َنا ِمَن المَماء َأوم ّمَّا َرزَ  َنَِّة َأنم َأِفيُضوام َعَلي م وآية . [50]األعراف: َكاِفرِين{الل َ َحرََّمُهَما َعَلى الم  نَّ قَاُلوام إِ   الل ُ َقُكمُ َأصمَحاَب اْلم
َنَِّة أَ قوله تعاىل: احلشر  َتِوي َأصمَحاُب النَّاِر َوَأصمَحاُب اْلم َنَّ  صمَحابُ }اَل َيسم  فقد جاءت في، [20ائُِزون{]احلشر:ِة ُهُم المفَ اْلم

 ه.جزاؤه المقترن بعمل له النار. وكل فريقسياق المقابلة بين فريقين؛ فريق أصحاب الجنة وفريق أصحاب 

م بعد أن بينه أما )أهل النار( فقد استعملت في السياق الوحيد الذي تحدث عن الجدل والخالف الداخلي الذي يحصل

  لهم، وتصبح آهلة بهم. ومسكنا  تصبح النار واقعا 
 الخاتمة

 ثالثة:اآلتية بين األلفاظ ال يمكن مالحظة الفروق اللغوية ،مما سبق 

 تلتقي هذه األلفاظ في داللتها على عالقة تربط بين طرفين. وتختلف في سبب هذه العالقة ودرجتها. -
مل كل ى ليشكلمة أهل في أصل وضعها وضعت للداللة على عائلة الرجل المقيمين معه في مسكن واحد، ثم توسع المعن -

ع. وكلمة التبااة على معنى االختصاص بالقرابة أو بسبب واحد قوي. أما كلمة آل فتستعمل للدالل من يجتمعون معا 

 أصحاب تستعمل للداللة على عالقة المالزمة، واالقتران الناتج عن المالزمة الطويلة.
ضاف تما آل فال أاني. أهل وأصحاب، أضيفتا للعاقلين وغير العاقلين، للحقائق المادية وللمع لكلمتي في االستعمال اللغوي -

 .إال للعاقلين
ب البد من النظر في سياق النصوص اللغوية حتى نحدد اللفظ المناسو -دف في اللغة عموما ال ترا-رادف بين األلفاظ ال ت -

 لكل سياق.

 )يمكن مالحظة اآلتي: ،من خالل االستعمال القرآني أللفاظ )أهل، آل، أصحاب 
ع وصف، وأتباحقين للني المنطقة، المستساكوالقوم والعشيرة، واستعملت أهل في القرآن الكريم للداللة على العائلة،  -

قترن الى من معتقد واحد. واستعملت آل للداللة على األقرب من األهل واألتباع. واستعملت أصحاب للداللة ع

 ذكرهم بمكان أو مآل، أو حدث تاريخي، أو شخص. 
 اقلين.الع ضافة ألسماءاستعملت أهل مضافة للعاقلين وغير العاقلين. وكذلك أصحاب. أما آل فلم تستعمل إال م -

 :من خالل دراسة اآليات المتشابهة وتوجيهها 
 يق.  ظهر دقة االستعمال القرآني للمفردات؛ فقد استعملت كل مفردة في سياقها المناسب لمعناها الدقت -
هل فاأللفاظ. لأل ا مع التفريق بين هذه المفردات، فهناك عالقة دقيقة بينها، وهي ما يشكل على البعض فيظنه ترادف -

اق الذي و السيبينهم صحبة أي مالزمة واقتران، واآلل كذلك هم أهل. والذي يحدد المعنى والداللة المقصودة ه

 بهة. استعملت فيه هذه المفردات. وهذا ما يفسر االستعمال القرآني لهذه األلفاظ في اآليات المتشا
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 :خرجت هذه الدراسة بالتوصيات اآلتية 
يها لتي وردت فاصة ان هذه األلفاظ، ما زالت هذه الدراسة تحتاج للتوسع في دراسة السياقات الخلتحديد الفرق الدقيق بي -

 هذه األلفاظ، والربط بين ورود هذه األلفاظ في السور ومحور هذه السور وموضوعها العام.
م( ها مثل )قوراستد تتم من خالل استقراء اآليات القرآنية، ظهرت الحاجة لدراسة ألفاظ أخرى متقاربة مع األلفاظ التي -

 و)قرين(.
لى إي لأللفاظ لقرآنتحتاج منهجية دراسة المفردات القرآنية للضبط والتطوير؛ بحيث نخرج من المنهج الوصفي لالستعمال ا -

 المنهج البنائي الذي يمكننا من تقديم المفردات القرآنية كمصطلحات.
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Abstract 

This research came to study three closely related vocabulary terms (relatives, family, 

companions). This rapprochement between them was problematie for some people, until they thought 

the tandem among them, so that they explained each other. This research provides a systematic 

scientific study to answer the main question as follows: What is the difference between these words  to 

express their relations and kinship through the Holy Qura’n ?  The primary objective of this study is; 

the detection of linguistic differences between these terms , with consideration of  Qura’nic contexts in 

which they came and similar verses in which these words came, for the detection of  exact differences 

in the Qura’nic use of them. 

  In order to achieve these goals, it was necessary to follow the inductive approach in collecting 

linguistic and Qura’nic texts, as well as the descriptive method in displaying and describing the 

linguistic and Qura’nic uses of these terms. The deductive approach was used to reach the results of 

this study. 

   This study concluded some linguistic differences between these terms. Each term is originally 

intended to indicate a relationship of different cause and degree: the term family refers to the family 

and those who meet together in one house, while the term relatives refers to the closest person among 

family and followers. The term companions considers a relationship arising from the inherent length 

of being together. These linguistic differences emerged clearly through their accurate use in the Holy 

Qur’an and by looking at  similar verses in which these terms were mentioned. 

Keywords: The Holy Qura’n, Terms, Linguistic differences, Family, Relatives, Companions. 
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 الهوامش
 

 .0032، 1بيروت، ط -، تحقيق عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية1/96العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،   1

 .1985، 1كويت، طال -، معهد المخطوطات العربية1/212مجمل اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، 

 يروت.ب -، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الفكر151- 1/150معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس 

 بيروت. -، دار صادر30-11/28بن مكرم بن منظور،  لسان العرب ، محمد

 .1989يروت، طب -، مكتبة لبنان27مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي، ص

 .31غة ، محمود بن عمر الزمخشري، صأساس البال

، 1142، حديث رقم ة، وصححه األلباني وذكره في صحيح سنن ابن ماج2/259أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين،   2

1/90. 

 .35الراغب األصفهاني، ص .  المفردات،1/174لسان العرب، ابن منظور   ،أشار لذلك عدد من أصحاب المعجمات منهم 3 

  .ّل: قربى الرحم"الفراهيدي في بيانه لمعنى الجذر )ألل( "واال ذكر 4

 عن العائلة والعشيرة. البيت بمعنى الدار ومكان االقامة، وليس البيت مجازا  5

ه، من شعراء الجاهلية، لقب بالنابغة لنبوغه في نظم الشعر وتفوقه على أقران ،(604 أبو أمامة، زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب )ت 6

 والذبياني نسبة لقبيلته بني ذبيان.

 .1996، 3بيروت، ط -. دار الكتب العلمية6-3انظر مقدمة ديوان النابغة الذبياني، عباس عبد الساتر، ص

 منها: ،واالمثلة في عدد من معجمات اللغة يتكرر ذكر هذه المعان  7

جم الوسيط، .  المع2401 -2400ن العرب، ابن منظور، ص.  لسا3/335.  مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/379العين، الفراهيدي،  

 .507ص ،مجمع اللغة العربية

 بمعنى ان أصحاب جمع الجمع. ؛ذكر الفراهيدي، وابن منظور أن "أصحاب جماعة الصحب"  8

 . 2400.  لسان العرب، ابن منظور، ص2/379العين، الفراهيدي  

أبو  . شرح الكواكب المنير، تقي الدين1/7رفة الصحابة، ابن حجر العسقالني، صابة في معينظر: اإل ،للتوسع في هذا الموضوع 9 

  .293 -1/292البقاء محمد بن أحمد الفتوحي، 

في موضوعات السور التي  جد داللة واضحة لهذا التوزيع بين المكي والمدني، وربما يحتاج األمر لدراسة علمية  أكثر تخصصا نلم   10

 صها.وردت فيها كل كلمة وخصائ

 لما ورد في المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: هذا االستقراء وفقا   11

 .1945مصر، ط -، مطابع الشعب97 -95الباقي، ص المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد 

 .169، الشعراء 29 ، طه45 أهلي: هود 12

 .26 ، الطور88، 65 أهلنا: يوسف  

 .11 أهلونا: الفتح 

 من أهلي(. عليه الصالة والسالم: )واجعل لي وزيرا -في سورة طه على لسان نبي الله موسى خوة لما ورد شمل المعنى اإل  13

 .33 ، العنكبوت27 ، المؤمنون132 ، طه65 ، الحجر25 ، يوسف81، 46، 40 ، هود121أهلك: آل عمران   14

 .93 أهلكم: يوسف

 .6 ، التحريم89 أهليكم: المائدة
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، 7 ، النمل017 ، الشعراء84، 76 ، األنبياء10، طه 55 ، مريم83عراف ، األ92، 35، النساء 217، 196، 126 ه: البقرةأهل 15

 .13، 9 ، االنشقاق33 ، القيامة26 ، الذاريات43، ص134، 76 ، الصافات43 ، فاطر32 ، العنكبوت29 ، القصص57، 49

 ، مريم77، 71 ، الكهف26 ، يوسف117 ، هود34 ، يونس123، 100، 94 عراف، األ131 ، االنعام75، 58، 35 أهلها: النساء

 .26 ، الفتح31 ، العنكبوت59، 15، 4 ، القصص34 ، النمل27 ، النور16

 .31 ، المطففين50 ، يس62 أهلهم: يوسف

 .12 ، الفتح45 ، الشورى15أهليهم: الزمر

 .25 أهلهّن: النساء

 .34، 31 . أهل هذه القرية: العنكبوت77 أهل قرية: الكهف  .7 الحشر ،109 يوسف، 98، 97، 96 عرافأهل القرى: األ 16

 . 67اآلية  ،. قوم لوط في سورة الحجر120، 101المدينة المنورة في آيتي سورة التوبة  17

السم ظهر من استخدامهم تحزاب، في سياق نقل كالم المنافقين والمثبطين، فمن سورة األ 13وردت في موضع واحد في اآلية  18

 ليها حقيقة نفاقهم.إ -لى الله عليه وسلمص-المدينة القديم الذي كان قبل قدوم الرسول 

 .45. القصص اآلية 40 سورة طه اآلية   19

صلى الله عليه -. أهل البيت: بيت الرسول محمد 73 اآلية ،سورة هود ،-عليه الصالة والسالم-أهل البيت: بيت نبي الله إبراهيم   20

ته في سورة على لسان أخ -السالموعليه الصالة -. أهل بيت: في سياق قصة نبي الله موسى 33 اآلية ،االحزابسورة  ،-وسلم

 .12 القصص اآلية

 .64 اآلية ،أهل النار: سورة ص 21

، 153، 123، النساء 199، 113، 110، 99، 98، 75، 72، 71، 70، 69، 65، 64، آل عمران 109، 105أهل الكتاب: البقرة   22

 .6، 1 ة، البين11، 2 ، الحشر29 ، الحديد26 ، االحزاب46 ، العنكبوت77، 68، 65، 59، 19، 15 ، المائدة171، 159

 .47 نجيل: المائدةأهل اإل  23

 .56 سورة المدثر  24

 .7 األنبياء ،43 أهل الذكر: النحل 25

، 46، 45، 82 ، غافر8 ، القصص6 براهيمإ، 54، 52 نفال، األ141، 130 ، األعراف11 ، آل عمران50، 49 آل فرعون: البقرة 26

 .41 القمر

 .54 ، النساء33آل ابراهيم: آل عمران  27

 .33 آل عمران: سورة آل عمران 28

 .248سورة البقرة   29

 .6 ، مريم6 آل يعقوب: يوسف  30

 .34 ، القمر56  ، النمل61، 59 آل لوط: الحجر  31

 . 13 آل داوود: سبأ  32

الباحثة أسماء أبو صفية تستدل بذلك على  ناعلمية ذات معنى في داللة غلبة استعمالها في المكي. لكن وجد جد في ذلك مالحظةنلم  33

يات التي وردت فيها صحب ومشتقاتها: "وهذا قالت بعد عرضها لتصنيف اآل فقددور الصحبة وأهميتها في فترة العهد المكي. 

أبو  .عداد لبناء الدولة المسلمة"؛ لبناء الجيل المؤمن القائم على اإلا جد يشير إلى أن الصحبة في المرحلة المكية كانت ضرورية

شراف الدكتور وليد العمودي، قسم التفسير وعلوم إطروحة بأ، 14صفية، أسماء وجيه، الصحبة في ضوء القرآن الكريم، ص

 .2011غزة، -سالميةالقرآن، الجامعة اإل
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نى ة؛ أي بالمعلمالزمابمعنى واحد وهو الصحبة بمعنى الصداقة والعالقة  الناشئة عن  وهذا االستدالل يصح لو كانت اللفظة استخدمت

عددت ن االستعمال لم يكن كله لهذا المعنى، وإنما تفإ ،-ما سيظهر من خالل الدراسة السياقيةك-العرفي المتداول للصحبة. ولكن 

 داللته وتنوعت. 

 .76 اآلية ،سورة الكهف 34

 .22، التكوير 2لنجم ، ا46صاحبكم: سبأ   35

 .37، 34، الكهف 40صاحبه: التوبة   

 .29، القمر 184صاحبهم: األعراف 
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 .41، 39صاحبي: يوسف   39

 .59الذاريات   40
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 ،11، 10، الملك 6أصحاب السعير: فاطر   49

 .19، البلد 9اآلية  ،أصحاب المشئمة: تكررت مرتين في سورة الواقعة  50

 ،41اآلية  ،أصحاب الشمال: تكررت مرتين في سورة الواقعة  51

 ، 13أصحاب القبور: الممتحنة  52
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 ملخصال

ة في هذه هم، خاصشخصية المراهقين ومدى حاجتهم إلى الحوار مع أسرتهدف هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة الحوار في بناء 

زمة ألسرية الالايجيات المرحلة الحساسة من عمر األبناء، لما يعانونه فيها من اضطرابات وقلق. وبينت الدراسة مجموعة من االسترات

عيل لغة ، وتفتوتقدير الذا ي تثبيت العقيدة وترسيخها،والمستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية وه في إدارة الحوار مع المراهقين

ة. ل استراتيجيطبيق كتالجسد أثناء الحوار، والتركيز على نقاط القوة لدى المراهقين. وأوضحت الدراسة اإلجراءات العملية لكيفية 

 االنحرافات قين منى حماية المراهيوطد العالقات األسرية، ويعمل عل ة أن الحوار األسري مع المراهقينوكانت أهم نتائج الدراس

وار يمكن إلدارة الح تيجياتالسلوكية واألخالقية والفكرية، ويوجد تحديات كثيرة تعيق إدارة األسرة للحوار مع المراهقين. وهناك استرا

تيجية. ة بكل استراية خاصاستنباطها من القرآن الكريم والسنة النبوية تساعد األسرة في تفهم حاجات المراهقين، ويلزمها إجراءات عمل

 وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات لآلباء وأبنائهم المراهقين تتعلق بتفعيل الحوار اإليجابي األسري.

 : االستراتيجيات األسرية، إدارة الحوار، المراهقين.الكلمات المفتاحية

  المقدمة

 بعد:وحمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا م

ه لله سبحانالك أن ذيعّد الحوار من أهم الوسائل الحضارية في المجتمعات اإلنسانية المتقدمة، وهو أسلوب إسالمي أصيل؛ 

أهمية  علىدل وهذا ي ،بصور متعددة ومواضع كثيرة في القرآن العظيم على حٍد سواء وتعالى حاور شر خلقه وأفضل خلقه

رة ة في األسورة ملحونظرا لهذه األهمية فقد أصبح الحوار اليوم وإدارته ضر ،المخاطب لدىودوره في إحداث تغيير  الحوار

ولما كانت  اهقين.المسلمة بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها في دورها التربوي المنوط بها وخاصة مع أبنائها المر

م تستخد عليها في نهضة المجتمع اإلسالمي، كان من الضروري أن األسرة هي محور الوسائط التربوية التي يعتمد

يرات ير من التغكثالا سيما وأنهم يمرون بمرحلة حساسة تحدث فيه ،استراتيجيات معينة إلدارة الحوار مع أبنائها المراهقين

 لألسف فإنو .عهميجابي مفيكونون بأمس الحاجة للحوار مع والديهم والتواصل اإل ،المختلفة والضغوطات النفسية الكبيرة

سر األ حوار ، ويتسمأحيانايصل حد انعدامه أغلب األسر المسلمة المعاصرة تعاني من خلل في الحوار مع أبنائها المراهقين 

ن يراهقن لجوء المموخوفا  إلى النتائج المرجوة.ال يصل  اعقيم جداال، مما يجعله باالنفعاالت الحادةأبنائهم غالبا  مع

ن الحوار ألسرة ماعالج التحديات التي تمنع ، وهي تتستغلهم وتؤثر عليهم سلبا جاءت هذه الدراسةورى تسمعهم لمصادر أخ

وهي  .ذها معهمتنفي وكيفية ،ن االستراتيجيات األسرية الضرورية إلدارة الحوار مع المراهقيناإليجابي مع أبنائها، وتبّي

 طبق على جميع األسر.نيفة التي يمكن أن تمستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشر
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 مشكلة الدراسة

يؤدي إلى  ن مماتتلخص مشكلة الدراسة من خالل وجود ضعف وتراجع في إدارة الحوار بين األسرة وأبنائها المراهقي 

ت ستراتيجياعض االجاءت هذه الدراسة لتقدم لألسرة ب هم.وتوتر العالقات مع ،خلل في التواصل معهم، وإلى مشكالت أسرية

لسؤال امن خالل  لدراسةالتي تعينها على إدارة الحوار مع أبنائها المراهقين وكيفية تنفيذها، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة ا

 الرئيس التالي: 

وية دراسة ترب من خالل أثرها في بناء الشخصيةما و ،زمة في إدارة الحوار مع المراهقينما االستراتيجيات األسرية الال -

 المية؟إس

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة: 

 ما مفهوم االستراتيجيات األسرية إلدارة الحوار؟

 ما األهمية التربوية إلدارة الحوار مع المراهقين وأثرها على الشخصية؟

 ؟ ما التحديات التي تواجه تفعيل إدارة الحوار بين المراهقين ووالديهم

 ؟ رة الحوار مع المراهقين في األسرة المسلمةما االستراتيجيات الالزمة إلدا

 ما اإلجراءات العملية المطلوبة لتنفيذ كل استراتيجية من االستراتيجيات األسرية؟

 أهداف الدراسة

ة من والمستنبط اهقينتهدف هذه الدراسة إلى بيان االستراتيجيات الالزمة إلدارة الحوار بين الوالدين وأبنائهم المر 

 والسنة النبوية وتوضيح كيفية التنفيذ العملي لهذه االستراتيجيات. القرآن الكريم

 أهمية الدراسة

 ن:ة من جانبيلدراستكتسب الدراسة أهميتها من أهمية الحوار في حياة المراهقين واألسرة عموما ويمكن بيان أهمية ا 

و موضوع هرعية اوله برؤية شة، وتنالجانب النظري العلمي: إن موضوع إدارة الحوار وتخصيصه بالمراهقين في األسر .1

مية ات العلوعليه فإن هذا البحث يعد إضافة جديدة تثري المكتبة التربوية اإلسالمية بمزيد من الدراس جديد،

 المتخصصة بهذا الموضوع. 

 ، ومندراسةذه الستفيد من هتهمية العملية لموضوع البحث في تحديد الجهات التي يتوقع أن الجانب العملي: تظهر األ .2

 أبرزها:

ذه تضمنة في هت الممساعدة األسرة في كيفية تحسين إدارة الحوار مع أبنائها المراهقين من خالل اتباع االستراتيجيا -

 .الدراسة

ع التواصل م اسة فييمكن اإلفادة من هذه الدر، إذ عالقة مباشرة في التعامل مع المراهقين مالمعلمون وغيرهم ممن له -

 .سلوكهم لألحسن تعديلوالمراهقين إيجابيا 

  .الوعاظ والدعاة من حيث اتباع األسلوب األفضل في توجيه فئة المراهقين وإرشادهم -

 محددات الدراسة

 تشتمل الدراسة على المحددات التالية: 

منة الى سن الثهذه المرحلة وتستمر إ وهي مرحلة عمرية نمائية تبدأ من سن التاسعة كبداية للدخول في :مرحلة المراهقة -

 او أكثر حسب طبيعة الشخص.  ةعشر

 هي: وتقتصر هذه الدراسة على عدد من االستراتيجيات، :االستراتيجات األسرية -
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 .استراتيجية الترسيخ العقدي وتثبيته في نفوس األبناء المراهقينأ. 

 ستراتيجية تقدير الذات.ب. ا

 .ستراتيجية تفعيل لغة الجسد مع المراهقت. ا

 .تركيز على نقاط القوة عند المراهقين واستثمار قدراتهم الكامنةستراتيجية الج. ا

 مصطلحات الدراسة

 تتبنى الدراسة المصطلحات اإلجرائية التالية 

اللها من ختمكن من تل ،هي الخطط واألساليب التي تتبعها األسرة إلدارة الحوار مع أبنائها المراهقيناالستراتيجات: . 1

 .اب حاجاتهم بأسلوب إيجابي يسهم في استقرار األسرة وحماية المراهقينالتفاهم مع أبنائها واستيع

لحديث م بآداب االلتزامع ا ،تبادل اآلراء واألفكار بهدوء بين األسرة وأبنائها المراهقين حول موضوع ما إدارة الحوار:. 2

 ألجله.الحوار  جرىومراعاة شروط معينة يتم االتفاق عليها للوصول إلى تحقيق الهدف الذي 

تسبب  ات أخرىرات جسمية مرتبطة ببلوغهم الجنسي يصاحبها تغيراألبناء الذين بدأت تظهر عليهم تغّي المراهقون:. 3

  .عشر أو أكثر الختالفها من شخص إلى آخر بسن الثامنة -غالبا–، إلى أن تنتهي هذه المرحلة لديهمتوترا وقلقا 

 الدراسات السابقة

ديدا في قين تحلم تجدا دراسة متخصصة ومنفردة في استراتيجيات الحوار مع فئة المراه نيفي حدود إطالع الباحثت 

 ستتناوله تلف عماالمراهقين واألسرة عموما ومن جوانب تخ تناولتمن الدراسات  اعدد تاوجد مااألسرة المسلمة، إال أنه

 الدراسة الحالية، ومنها:

لم وية للتعامل مع المراهق،مجلة بحوث ودراسات العامحي الدين، أبو عبيدة محمد عثمان، الطرق الترب

 م.2013اإلسالمي بجامعة أم الدرمان، السودان،

لمربين اآلباء وا ب علىهدفت الدراسة إلى معرفة التغيرات الجسمية واالنفعالية والعقلية والنفسية واالجتماعية التي يج

نعكس على مما ي لذي تسوده روح المحبة والتفاهم والتعاونتفهمها لمعرفة حقيقة المراهقة، وإلى معرفة الجو األسري ا

ة دين لطبيعالوال ن جهلإالمراهق ثقة بنفسه وطمأنينة وبعدا عن القلق والتوتر. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها: 

ان ي إلى فقدما يؤدم ،العنف والقسوة وعدم التقديركالمرحلة التي يمر بها األبناء ينتج عنه التعامل معهم تعامال سلبيا 

 ة بنفسه وبمن حوله وإلى إحساسه بالظلم.تثقلالمراهق 

لة بمسأ أن الدراسة الحالية دراسة تربوية إسالمية تختص فقط في وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة

 استراتيجيات إدارة الحوار مع المراهقين وانعكاسه اإليجابي عليهم.

لى عية دراسة تطبيق -عالقة الوالدين باألبناء ومدى تأثيرها على المراهقين إدريس، ميادة بنت محمود، نمط

 م.2015األسرة السعودية، 

ط ألنمااهدفت الدراسة إلى الكشف عن نمط عالقة الوالدين باألبناء ومدى تأثيرها على المراهق، وأثر بعض 

ن إ نها:نتائج م مراهق، وأسفرت الدراسة عن عدةالتسلطية كالحرمان واالحتقار على شخصية ال وأالديمقراطية كالحوار، 

القات مع على تكوين ععدم قدرة المراهقين يتمثل في تباع الوالدين أسلوب االحتقار عند اهناك أثرا عكسيا على المراهقين 

والدين لام وعي وكشفت الدراسة عن أثر الزجر المستمر للمراهق وصده كلما أراد أن يعبر عن نفسه، وأثر عد ،األقرباء

 بالتغيرات الطارئة التي تحدث للمراهق.
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تراتيجيات فيذ اسأن الدراسة الحالية تضمنت تطبيقات عملية لكيفية تنفي  وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة

 إدارة الحوار مع المراهقين بعيدة عن التسلط والزجر واالحتقار.

 م.2013االنتماء األسري لدى المراهقين،  حسين، نجالء سيد، ثقافة الحوار وعالقتها ببعض قيم

 .المراهقين بناءهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين ثقافة الحوار األسري وبعض قيم االنتماء األسري لدى األ

ون عاالحب والتكألسري انت الدراسة أن المستوى التعليمي لألب واألم وعملهما يؤثر في ثقافة الحوار وفي قيم االنتماء وبّي

لقاءات وات والوأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بثقافة الحوار األسري من خالل إعداد الند واالحترام والتضحية.

 ولين على عقد دورات تدريبية وبرامج حوارية لنشر ثقافة الحوار بين المراهقين.ؤالمفتوحة، وحث المس

عتمد تسرة وإنما ي لألحالية ال عالقة لها بالمستوى التعليمأن الدراسة ال في وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة

سلمة ألسرة المعند ا لذلك فهي واجبة االتباع ؛على تطبيق استراتيجيات مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 .مأو تعليمه أفرادها بغض النظر عن عمل

 .2015اء شخصية المسلم، رسالة ماجستير،البكار، نادرة محمد الحسن، الحوار األسري وأثره في بن

وار ة الحرقلعخلصت الدراسة إلى أن الحوار ضرورة من ضرورات الحياة، وأن انتشار العولمة هي التي أدت إلى 

عوائق اد حلول لر، وإيجوهدفت الدراسة إلى بيان أثر البيئة االجتماعية على الحوا .وانعدام الحوار عند بعض األسر األسري،

األسئلة  لى طرحوكانت أهم النتائج لهذه الدراسة أن الحوار فن وموهبة من الله، وأنه يجب تشجيع األبناء ع .الحوار

 .همواالستفسار عن كل ما يدور في فكر

مل على  تشتأنها اقتصرت على الحوار مع فئة المراهقين )فقط( وال في وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة

 .كالحوار بين الزوجين واإلخوة واآلباء الحوار األسري عموما

 ، الجزائر2011كريمة، كروش، الحوار بين اآلباء واألبناء، رسالة ماجستير،

ب تحديد أسباوميته هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هناك فرقا بين اآلباء واألبناء في تحديد مفهوم الحوار وأه

اء في اء واألبنين اآلببوهل يوجد فرق ، ي المواضيع التي يجب أن يتحاورا فيها، والمرحلة العمرية المناسبة له، وما هندرته

 ةندر، وأن نى الحوارأنه ال يوجد فرق بين اآلباء واألبناء في تحديد مع وكانت نتائج الدراسة الحوار. ندرةتحديد نتائج 

ضل ق، وأن أفوالرف ساليب الحوار هو اللينالحوار كانت بسبب حجم األسرة وانتشار وسائل االتصال واالنترنت، وأن أفضل أ

 مرحلة عمرية للتحاور بين اآلباء وأبنائهم هي المراهقة. 

لحوار بين دارة اإلبيان عدد من االستراتيجيات الالزمة  أنها تهدف إلى فيوتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة 

 بحجم األسرة. للدراسةالمراهقين ووالديهم حتى يكون حوارا فعاال ناجحا وال عالقة 

 في الدراسة الحالية والمختلفة عن الدراسات السابقة هي ما يلي: فاإلضافة الجديدةإذن، 

 .إلخوةإن الدراسة الحالية تختص بالحوار مع المراهقين فقط وال تشمل الحوار األسري عموما كالزوجين وا .1

ن ا من القرآنباطهراسة هي استراتيجيات جديدة تم استإن االستراتيجيات األسرية الالزمة إلدارة الحوار في هذه الد .2

 الكريم والسنة النبوية فهي استراتيجيات إسالمية تربوية.

دة ومستمت بإجراءات عملية تختلف عن غيرها من االستراتيجيامن االستراتيجيات السابقة تختص كل استراتيجية  .3

 أيضا من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 تعالج الموضوع كله من خالل التربية اإلسالمية خاصة وليس التربية عموما.الدراسة الحالية  .4
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 منهج الدراسة

اسة. موضوع الدرقة باعتمد البحث على المنهج االستقرائي الستقراء آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية ذات العال 

لمتعلقة لحوارية اايجيات اديث النبوية لصياغة االستراتثم اعتماد المنهج االستنباطي والتحليلي من خالل تحليل اآليات واألح

 بالمراهقين والطرق العملية لكيفية تطبيقها. 

 المطلب األول: مفهوم االستراتيجيات األسرية إلدارة الحوار مع المراهقين:

 مفهوم االستراتيجيات: -أوال

سب صطلح حكل يستعمل هذا المفال ،فيةستخدم في عدة حقول معرخاصة وأنها ُت ،هناك عدة مفاهيم لالستراتيجية

شمل هي أبشكل  وهذا المصطلح يستخدم في األصل للخطط العسكرية، فاالستراتيجية هي فن القيادة للجيش أو ؛اهتماماته

 ت الكامنة لدىومعنى االستراتيجية الذي ينسجم مع هذه الدراسة هو: القدرا .(Neuf،No Date)نيوف، د.ت،  فن القيادة

د بين الفر ت جديدةغرض حدوث تفاعالبق استخدامها في التعامل مع متغيرات البيئة التي يعيش فيها مراحل نموه الفرد وطر

 .(,Attia, 2015 AD م2015 )عطية، وبيئته، وتتغير هذه االستراتيجيات مع الخبرات المكتسبة

ي: الخطط واألساليب التي تتبعها هف –سب رأي الباحثتينح–أما المقصود باالستراتيجيات األسرية في هذه الدراسة 

ات الود على عالق لمحافظةوا ،اإليجابي معهم األسرة أثناء الحوار مع أبنائها المراهقين، بحيث تتمكن من اإلبقاء على التواصل

 .واالحترام والتفاهم بين المراهقين وأسرهم

 مفهوم إدارة الحوار:  -ثانيا

 ،لتجاوبعن الشيء إلى الشيء. والمحاورة: المجاوبة والتحاور واأصله من الحور، وهو الرجوع  ؛الحوار لغة

 . وهوة الكالموهو مراجع (4/712ج لسان العرب، )ابن منظور، والمحاورة معناها: مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة

 م،1983 ،يالراز)ده وما أحاره أي ما ر ،مشتق من الحور وهو الرجوع، والمحاورة: المجاوبة وأحار الرجل الجواب أي رده

Al-Razi, 1983 AD).. 

خصين أو شبين  أما في االصطالح: فيمكن اشتقاق المعنى االصطالحي للحوار من المعنى اللغوي، فهو "تداول الكالم

 Bakar،(AD2010م، 2010فريقين" )بكار، 

د وال يقص ،ةلكلملقائمة على اوالحوار مواجهة إما بين الفرد والذات أو الفرد واآلخر، وهو سمة من سمات اإلنسان ا

 (Mahjoub 2006 AD م200)محجوب،  بها أن يتكلم الفرد بل أن يجعل اآلخر يتكلم

تبادل وفاهم وكذلك هو أسلوب لتبادل الحديث بين أفراد أو مجموعات على اختالف توجهاتهم وأفكارهم من أجل الت

  .(Shehata ، 2003 AD,م2003شحاته، )المعرفة 

ها األسرة من خالل التربية فهو مهارة تنفذ :-سب رأي الباحثتينح-في إدارة الحوار في هذه الدراسة أما المقصود 

لها اركهم في حوتش م،والمتابعة بحيث تمكن أبنائها المراهقين من التعبير عن احتياجاتهم وهمومهم ومشاكلهم بحرية واحترا

 .بأسلوب تربوي صحيح يوطد العالقة بين المراهقين وأسرهم

 المصطلحات ذات الصلة: -ثالثا

ي فنها أإال  اوأحيانًا يعتبر بعض الناس هذه المصطلحات حوار ،هناك عدة مصطلحات تتداخل مع مصطلح الحوار

 مناقضة ألسس الحوار الصحيح، ومن هذه المصطلحات:بل الحقيقة ليست حوارًا، 
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 ومة فييقصد به تصحيح كالمه، وهو الخص "دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو الجدال ومعناه -أ

 ,Al-Jurjani م1992)الجرجاني، "والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان ،الحقيقة

1992). 

 ول صاحبه"قرفع به وقال البغدادي: "وأما الجدال فهو تردد الكالم بين الخصمين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله لي 

وة المتكلم أكثر من الحاجة إلى إظهار قلوالجدال فيه إظهار  .(Al-Baghdadi AD 1989م د.ت،1989)البغدادي،

 لذلك نجد فيه ارتفاع الصوت أحيانا والغضب واالنفعال على الطرف اآلخر. ؛الحق

 ل علىوالباطالمناظرة: وهي بيان ما عند كل طرف من الصواب أو الحق ودحض ما عند الطرف اآلخر من الخطأ  -ب

 ( Arour. No Data )عرعور، د.ت طريقة السؤال والجواب ألجل اإللزام واإلفحام واإلحراج

 ني،لجرجاراء: وهو طعن في كالم الغير إلظهار الخلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير )االِم -ج

، وليس هدفه إظهار الحق، صاحبهوالمراء جدل هدفه إظهار فضل المحاور على . (Al-Jurjani 1992ADم،1992

 (Mhjoob No Data ,محجوب، د.ت،) وهو نوع من المكابرة

حبها، ضر صاالمناقشة: وهي استقصاء الحقيقة بين طرفين لبيان الصحة والخطأ في األمر، وتصفية األخطاء مما ي -د

 (.Yallgen 1996 AD،م1996يالجن، )واختيار ما هو صحيح 

لى الصواب إلوصول ليتم تبادل الكالم واألفكار ، إذ لمرادفة من حيث المعنى إلى الحواروالمناقشة أقرب المصطلحات ا

لجدال يظهر من افحوار، في القضايا المطروحة. واألظهر أن هناك تباعدا تربويًا بين المصطلحات السابقة وبين معنى إدارة ال

عكس بطأ، وذلك على خ ب، ومحاولة إثبات أن الطرف اآلخروالمناظرة والمراء معاني االنفعال والتوتر والشد والعصبية والغض

حوار دون راف الالحوار الذي يستوحى من تعريفه معاني الهدوء واالنسجام والوصول إلى الحق والصواب والتفاهم بين أط

ابها اك ثمة تشأن هن الحاجة إلى إثبات خطئهم. وعلى الرغم من التباعد التربوي بين المصطلحات السابقة وبين الحوار، إال

كل هذا  أن شوهو أن جميع المصطلحات السابقة فيها معنى تبادل الكالم بين شخصين أو مجموعتين إال ؛وتشاركا بينها

 من حوار إلى جدال أو مراء وغيرها.مما يحوله الكالم وأسلوبه يختلف 

راء ماألسر من  ير منجري حاليًا في كثوقد أوردت الباحثتان هذه المصطلحات ليتم التمييز بين إدارة الحوار وبين ما ي

هناك  ى أنمما يدل عل ،وهو أبعد ما يكون عن ماهية الحوار ،سرياألحوار بال –جهال–وجدال عقيم وشّد وانفعال ثم يسمى 

 جهال أو سوء فهم في مفهوم إدارة الحوار األسري المأمول.

 مفهوم المراهقة -رابعا

 Ibn )ابن منظور، د.ت،. مقارب للحلم، وتعني جهل في اإلنسان وخفة في عقله أي، المراهقة لغة: يقال: غالم مراهق 

Manzoor، No Data.)  هذا المعنى إضافة إلى معان كثيرة لمرادفات لفظ )رهق( التي  معومعظم المعاجم اللغوية تتفق

 ال يتسع المقام لذكرها. ، واشتق منها لفظ المراهق

، مراهقة بال م2000ب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي )رضا، أما المراهقة اصطالحا: فهي االقترا

السعي  بلوغ سن مع ةوتبدأ هذه المرحلة مع بداية التغيرات الجسمية وتنتهي في سن الثامنة عشر ،(Reza, 2000 ADأزمة،

 Hussain, 1998 م،1998والرشد والشباب وفي هذه الفترة يكتمل النمو الجسمي وتختلف من شخص إلى آخر )حسين، 

AD.) 

ن مياة الفرد من ح وهذه المرحلة العمرية هي من أهم مراحل العطاء والبذل والقوة واإلقبال، وتمتد في العقد الثاني

 ة سنةدى عشرأو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين أي بين سن إح ةإلى التاسعة عشر ةالثالثة عشر

 .(Asaad 1998 AD ،م1998سعد، أ)ن سنة يوعشر ةوواحد
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تمام م يجد االهلق إن فإما أن ينحرف المراه ،لذلك ال بد للوالدين من استثمار هذه المرحلة ألهميتها في حياة المراهق

ًا كون أنموذجفي غيةوإما أن يجد الرعاية والتربية اإليجابية واألذن الصا ،المناسب من أسرته فيخسر مستقبله وكل حياته

 يبني مستقبله بناء قويمًا.يحتذى و

 المطلب الثاني: األهمية التربوية للحوار األسري ودوره في شخصية المراهق 

ن يسلمفهم ميعد الحوار في العموم أنموذجا إسالميا حضاريا كمبدأ أساسي لالتصال بين الناس على اختالف أطيا

ية هذا لى أهمشملهما الحوار القرآني مما يدل ع ن؛ بل وينطبق هذا األنموذج على المالئكة والشياطين الذينيوكافر

ها، ففي ن وغيراألسلوب التربوي المميز لذا اختاره رب العزة للتواصل مع مخلوقاته جميعا: إنس وجن ومالئكة وشياطي

ن ُيْفِسُد َتْجَعُل ِفيَها َمَقاُلوا َأ يَفًةْلَأْرِض َخِلاَوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي حواره سبحانه مع مالئكته قال تعالى: 

وفي حواره سبحانه  (30، )البقرة َلُموَنَتْع َلا اَم ْعَلُمَأ ِإنِّي َقاَل ۖ  َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك  اِفيَه

َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما  *يٍنَخَلْقَتُه ِمن ِطنَّاٍر َو ْقَتِني ِمنمِّْنُه َخَل َخْيٌر َأَنا َقاَلۖ   َقاَل َما َمَنَعَك َألَّا َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك مع إبليس

وغير ذلك من النماذج القرآنية الكثيرة التي ال  (13-12، األعراف) *َيُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغِريَن

ة إلى أهمية فتة تربويلسابقة تتمثلها فتعمل على تفعيلها في حوارها مع أبنائها المراهقين. وفي اآليات الكريمة ال بد لألسرة أن

ر تعالى حاوبحانه ومهما كانت طبيعة شخصياتهم، فالله س الحوار ودوره في إحداث التغيير في أفكار المخاطبين وقناعاتهم

 ي توجيههمفال أساسيا لألسرة ليكون الحوار مع أبنائها المراهقين عام هذا رسالةالمالئكة وإبليس، وفي هما ضدين مختلفين 

 والتواصل معهم مهما كانت انفعاالتهم أو أخطائهم أو سلوكهم أو طبيعة شخصياتهم. 

 نبعيدًا ع حقيقي يجابيإولن يتم هذا إال بحوار ، ويحتاج المراهقون إلى إشباع حاجاتهم الروحية والنفسية والعقلية

م واالطالع (. وال بد أن يكون الدافع األساسي للحوار هو الفهKaftaro2009 AD ،م2009)كفتارو، الجدال والمخاصمة

عن ذهنه أو نقطة خفيت عليه أو يكشف له  على شيء غاب -الوالدان والمراهقين–فيطلع المحاور محاوره  ؛ومعرفة الحق

 (. Bakkar،No Dataبكار، د.ت، )غموض أمور ال يعرفها وال يراها 

 هم ولآلخر،لذات وللحوار األسري أهمية تربوية بالغة في تنمية شخصية المراهقين وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتقديرهم

فة كيفية ي ومعركما أن الحوار األسري يعتبر مصدرًا أساسيًا لهم في تعلمهم مهارات المحاورة خاصة عند اختالف الرأ

الفكر  ختالف فيالاكان  اأيآلخرين قائمين لمراهقون أدب االختالف مع بقاء االحترام والتقدير التعامل مع المخالف، فيتعلم ال

 والرأي.

 م في تقليلا يسهمم ن وأفراد أسرهم،يويعمل الحوار األسري على تنمية عالقات المحبة واأللفة والمودة بين المراهق

يضا على أألسري اباب الفرقة والتشرذم فيه. ويعمل الحوار العنف األسري وتماسك المجتمع اإلسالمي وتطوره، وتقليص أس

 ى التخفيفيعمل عللمراهقين، ويروض النفوس على تقبل النقد من الطرف اآلخر. ولدعم النمو النفسي واالجتماعي والفكري 

 .(Bakheet, 2005 AD،م2005من مشاعر الكبت عندهم )بخيت، 

النقص لخطأ ووجهات النظر المختلفة ويساعد في التعرف على مواطن اويسهم الحوار األسري كذلك في التقريب بين 

 واإلبهام في كثير من القضايا التي تتعلق بالمراهقين.

ها لد يتعرضون لتي قاوللحوار األسري أهمية بالغة في حماية المراهقين من االنحرافات الفكرية والسلوكية واألخالقية 

تيح يحوار مما دارة الإعلى تقويم المفاهيم واألفكار والسلوك لدى أبنائهم من خالل  بغيرهم، فيعمل الوالدان عند اختالطهم

لدهم من خور في ما يدسلوكيات خاطئة أو  همللمراهقين أن يصارحوا والديهم بكل ما يتعرضون له من انحرافات أو ارتكاب

 .تهممن أي خطر خارج إطار أسرأفكار غير صحيحة، حتى يتخذ الوالدان اإلجراء المناسب الذي يحمي أبنائهم 
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لى كيفية ن إيقويمكن عن طريق الحوار األسري "معالجة النقص في عناصر الشخصية باإلشارة إليها، وإرشاد المراه 

عن طريق  لمجتمعاالتخلص منها ومحاولة إبراز الجوانب اإليجابية التي يتمتعون بها وإشعارهم بأهميتهم وفعاليتهم في 

 (.Bakkar 2009 AD،م2009لتعزيز" )بكار،التشجيع والمدح وا

رض ا يعتمإن من المعايير الصحيحة في األسرة المسلمة عند التعامل مع المراهق هو أن تشترك األسرة في كل 

يًا اسكًا أسرخلق تمالمراهق من مواقف وانفعاالت وتفهم لمشاعره والسماح له بالتعبير عنها وتقبلها. وهذا من شأنه أن ي

 .(Abu Asaad, 2008 AD ،م2008ز الشعور بالثقة عنده )أبو أسعد، قويًا ويعز

أنه بعد  ، ذلكوللحوار أهميته البالغة عند المراهق الذي يتعرض لضغوطات نفسية وانفعالية وجسدية وفكرية كبيرة

هو و ،لمطروحةاسألة محواره اإليجابي مع أسرته حول مسألة معينة، يترك الوالدان للمراهق الحرية في اتخاذ القرار حول ال

فرصة منحاه ال فإنهما بداًل من أن يتفردا بالقرار أو يفرضانه على المراهق ولكن ،ذات القرار الذي أراده الوالدان مسبقا

 التخاذه مما يدفع المراهق إلى االلتزام بتنفيذه وامتثاله.

 المطلب الثالث: أبرز التغيرات التي تحدث للمراهقين ومميزاتها

جتماعية، ات االفي أسلوب التفكير والعالق خصوصا ،لة المراهقة بالتحوالت السريعة والتغيرات المفاجئةتمتاز مرح

راهق ع نمو المعارض موتنمو عند المراهق في هذه المرحلة دوافع النقد والنقاش والتحليل والنظرة إلى األمور والتي قد تت

هق واستيعاب ن في توجيه المراي(. وهنا يبرز دور الوالدMaleeky 1996 AD ،م1996السريع ومع قلة خبرته )معاليقي، 

لك صحيحة، وذيقة الاحتياجاته المستجدة في هذه المرحلة واحتواء انفعاالته من خالل فتح باب الحوار معه وإدارته بالطر

 على لنمو عبئًااراحل مثر للتعبير عن كل تساؤالته وأفكاره وآرائه ومحاورته مع والديه. وباعتبار أن مرحلة المراهقة هي أك

 نفعاالت قدر المستطاع. االمن الصبر وضبط  حينها ال بد لهموشكوى، فهي أكثر أسباب الالوالدين 

مر بها يالتي  إن حدة االنفعاالت التي تعتمد شدتها على مقدار التغيرات الجسمية والنفسيةف ،إضافة إلى ما سبق

 ت الجنسيةبب التغيراواهتماماتهم بس قدراتهمفي  غالبا عدم ثقتهمهذه المرحلة معظم المراهقين في  يرافقها لدىالمراهق؛ 

م معرفة ذلك يسبب الصدام الدائم بين المراهق ووالديه لعدو ؛(DFAA ALLH, 2007 ADم،2007السريعة )دفع الله، 

فسه وأنه نول عن منه أنه مسؤالوالدين بما يمر به من جهة، وعدم تصريح المراهق وامتناعه عن التحدث إلى والديه ظنًا 

 والديه.لقادر على حل مشكالته دون اللجوء 

وكذلك فإن الشعور الزائد )باألنا( عند المراهق ومحاولته إثبات ذاته يجعله يرفض أسلوب التهكم والسخرية والتعنيف 

سعي المراهق الستقالليته تجده في وفي  ،اللفظي من والديه، وكذلك يرفض األوامر المباشرة التي توجه إليه بطريقة انفعالية

سواء التمرد على أوامر الوالدين أو المعلمين، وما هذا  ؛التمرد هو سمة واضحة عند المراهقين، فصراعات دائمة مع أسرته

التمرد بالنسبة للمراهق إال خطوات عملية يبرهن بها لنفسه أنه ما عاد ذلك الولد الذي يرى فقط ما يراه اآلخرون، وأن له 

 Hamdan, 2002 م،2002رؤيته الخاصة كما أنه ينزعج من نقد اآلخرين ويعتبره تدخاًل مباشرًا في خصوصياته )حمدان، 

AD .) 

 المطلب الرابع: التحديات التي تواجه إدارة الحوار األسري مع المراهقين 

ة تعيق إدار حدياتتإال أن هناك  ،على الرغم من أهمية الحوار وما يترتب عليه من استقرار نفسي للمراهقين وطمأنينة

 اأن كثير بت علميًاه. وقد ثمن األسر تفتقد إلدارة الحوار وقواعده ومهارات ان كثيرإ :قلنا إنوال نبالغ  ،الحوار األسري معهم

 ,Omar ،م 1988،من المشكالت األسرية كان يمكن أن تحل وال تصل إلى مراحل معقدة لو أنه تم تفعيل الحوار فيها )عمر

1988 ADضون لها. يتعر (. فلو تم تفعيل هذا النوع من الحوار مع المراهقين لسّد الباب على كثير من المشكالت التي

 ومن أبرز هذه التحديات:
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 أواًل: الجهل بمهارات إدارة الحوار الناجح

ألسري مع ار اه الحوإن الجهل بمهارات إدارة الحوار من قبل كثير من اآلباء يعتبر من أكثر التحديات التي تواج

بل يمكن أن  ،ئدة منهحوارًا جدليًا ال فايتصف بكونه المراهقين وتوقفه قبل أن يبدأ، والحوار الحاصل في كثير من األسر 

ين بلثنائي افالحوار الرديء مثال يؤدي إلى فشل التفاعل  ،خلق مشكالت أسرية كبيرةبيتسبب هذا النوع من الحوار 

الحوار  وال شك أن رداءة ،(Hamdan2006 AD ,م، 2006)حمدان، قصيرة  في طالقهما في مدةالزوجين... مما يتسبب 

 بين الزوجين تعتبر مؤشرا واضحا على رداءة الحوار بين المراهقين وآبائهم.

وإدارة الحوار األسري هو الطريق األمثل لحل المشكالت األسرية، فقد أجريت دراسة ميدانية طبقت على مئة سيدة تم 

% من 87ختيارهن عشوائيًا بهدف الكشف عن أفضل السبل لحل المشكالت الزوجية فكانت النتيجة أن ما يزيد على ا

 Darawshe, 2009م،2009إجابات أفراد العينة كّن يفضلن الحوار المباشر لحل أية مشكالت تحدث في األسرة )الدراوشة، 

ADجيه االتهامات المباشرة تجاه سلوكهم الذي ال يعجب اآلباء في (. والمراهقون يفضلون الحوار وإدارته بهدوء على تو

للمراهقين فتتسم بعض  ولكن الجهل بالمهارات الحوارية يقف عائقًا أمام االستقرار األسري بالنسبة ،كثير من األحوال

دم اإلنصات لمضمون ، وعاآلخر الحوارات األسريه بافتقادها لإلدارة، والفوضى وعدم احترام الرأي اآلخر، وتجاهل كالم

الحوار، إضافة إلى موجات الغضب المستمرة أثناء الحوار، والتعصب للرأي. والصراخ المستمر الذي يرافقه القدح أو 

 الشتم.

 ثانيُا: جهل األسرة باألهمية الدينية للحوار ومشروعيته

وية، السنة النبريم ومد في القرآن الكفكثير من األسر المسلمة ال تدرك أن للحوار أهمية دينية وأنه منهج إسالمي معت

 لدين ولكنا للواوأن إدارة الحوار بشكل حكيم هو جزء من الدين واألخالق اإلسالمية وهو بهذا االعتبار ال يكون خيار

 التزاما بتعاليم اإلسالم الحكيم.

هان أساس البر على جًا للحواروقد عني القرآن الكريم بالحوار باعتباره الطريق األمثل لإلقناع واإلقتناع ويثبت منه

 (.Al-Soyan 1413 AH،هـ1413)الصويان،  والعقل والتفكير وبيان المسلمات الثابتة لدى الطرفين بعيدًا عن التعصب

وقد جاءت كلمة الحوار ومرادفاتها في القرآن الكريم في مواضع متعددة ولمرات كثيرة فمنها على سبيل المثال ال 

قوله وكذلك ( 34)الكهف: َكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماًلا َوَأَعزُّ َنَفًراَو :الحصر؛ قوله تعالى

 َبِصيٌر َسِميٌع اللَّهَ  ِإنَّ  ۖ   َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما : تعالى

 :َقاَل َما َمَنَعَك َألَّا ) :وورد في مرادفات الحوار عشرات اآليات فاستعملت كلمة )قال( مثاًل في قوله تعالى، (1)المجادلة

اَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفيَها َق*  ِطيٍن ِمن َوَخَلْقَتُه نَّاٍر ِمن َخَلْقَتِني مِّْنُه َخْيٌر َأَنا َقاَل ۖ  َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك 

َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني َلَأْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك   *َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن ُيْبَعُثون * َيْومِ  ٰ  َقاَل َأنِظْرِني ِإَلى  *َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغِريَن

إن ورود كلمة الحوار ومرادفاتها بمواضع وأساليب مختلفة في القرآن الكريم يعد . (16-12، )األعراف ... )16(اْلُمْسَتِقيَم

رسالة ربانية عامة إلى الناس أجمعين التباع الحوار في تواصلهم مع بعضهم، وفيه رسالة خاصة إلى األسرة اللتزام الحوار 

 بي فيما بينها لما له من أثر في تقوية العالقات األسرية والحفاظ عليها. اإليجا

بيته  وجاته وأهلبه وزوفي السنة النبوية استخدم النبي عليه الصالة والسالم أسلوب إدارة الحوار بإتقان بالغ مع أصحا

م الة والساليه الصي دعوته. وكان علوكذلك مع الكفار والمنافقين وأهل الكتاب وكل من تعامل معه صلى الله عليه وسلم ف

 يار، د.ت،الج)ي يدير الحوار بقصد التوجيه أو تحقيق هدف معين أو الحث على القيام بسلوك فكري أو اجتماعي أو أخالق

Al-Gayyar ،No Data) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya16.html
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 رسول الله نه أنومثال ذلك حوار النبي عليه الصالة والسالم ألصحابه عن طريق السؤال، فعن أبي هريرة رضي الله ع

ان في رأيت إن كيل: أفقذكرك أخاك بما يكره،  :قال .صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم

 (.Muslim, 1392 AH ،هـ1392)مسلم،  أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته"

  تدرك هذهسر الوار في المصادر الشرعية األصلية لالتصال باآلخر، إال أن كثيرا من األوعلى الرغم من اعتماد الح

رًا وليس خيا تعبدي األهمية الدينية، وتغفل عن جانب هام جدا وهو أن امتثال األسرة ألسلوب إدارة الحوار إنما هو مظهر

دراكها سبب عدم إباهقين ت المتراكمة مع أبنائها المرتربويًا لها، لذلك نجد كثيرا من األسر تعاني من االضطرابات والمشكال

 الكافي ألهمية الحوار في القضاء على مشكالتها المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

 ثالثًا: بناء تصورات وأحكام مسبقة قبل الحوار.

ان دويتخذ الوال ،ئونمخط أبناءهم أن إثبات كأن يتحاور الوالدان مع أبنائهم المراهقين وفي نيتهم قبل أن يبدأ الحوار

، ين مذنبونالمراهق محاولة إثبات أنئا. إن بناء على مواقف سابقة مّر بها المراهقون وكان تصرفهم خاطهذا الموقف مثال 

ع لحوارية ماتواصل وإلقاء اللوم عليهم يعتبر هروبا من مواجهة المشكلة، بل وزيادة حدتها وهذا يؤدي إلى قطع قنوات ال

الحوار  جعل منيديهم. كذلك فإن بناء أحكام مسبقة تجاه مشكلة معينة تعرض لها المراهقون واالقتناع بهذا الحكم وال

 مضيعة للوقت وال فائدة مرجوة منه طالما تم أخذ الحكم قبل الحوار.

 رابعًا: عدم تحري الوقت المناسب للحوار األسري

 ،اتها عظيمةسؤوليمسلمة فإن تزاحم المهام المطلوبة منها كثيرة ومفي ظل التحديات المختلفة التي تواجه األسرة ال

. فأغلب الوقت لذلك فإن اختيار الوقت المناسب للحوار مع المراهق في األسرة بات أمرًا ضروريًا ولكنه صعب في ذات

أو  سبب العملأزمات ب يواجهأو  ،ن يكون األب منشغاًل بأعماله والتزاماته الماديةكأ غير وقتها،في الحوارات األسرية تتم 

شكالت في ة أو مغيرها من الظروف واألحوال، وتتشابه هذه الصورة مع ظروف األم فقد تعاني من ضغوطات نفسية أو تربوي

لحوار مع فسيا لنعملها، وقد يكون المراهق في مزاج سيء أو يعاني من مشكالت في مدرسته أو بين أقرانه أو غير مستعد 

، عادة شودةفه المنال يحقق أهدافيها  يتم الحوار األسري مع المراهقالتي  ألوقات، وفي ظل هذه األوضاعوالديه في بعض ا

 ظل هذه قد يتسبب هذا الحوار بحدوث مشاكل أكبر ألنه جاء في وقت غير مناسب، والمتحاورون غير مؤهلين فيبل 

عل كون التفاحيث يباورين حًا نفسيًا وفكريًا بين المتالظروف للتحاور. إن عدم اختيار الوقت المناسب للحوار يشكل حاجز

 بينهم سلبيًا أو ضعيفًا في أحسن األحوال.

 خامسًا: تفاوت األفهام بين أطراف الحوار واختالفاتها

 ن يختلف عنالديفتفكير الو ،والمقصود بتفاوت األفهام: أن مستويات التفكير وطرقه غير متساوية بين أطراف الحوار

ألبناء ن تفكير ان عيلدأيضًا. ويختلف تفكير الوا تانائهم المراهقين، وطريقة فهمهما لألمور ونظرتهما لها مختلفتفكير أبن

ألسرة احاورة في ف المتالعتبارات كثيرة منها الفروق العمرية واختالف االهتمامات والثقافات وغيرها، فالتعاون بين األطرا

 .(Olayan 2004 ADم،2004 ،الحوار )العليان خاللأطرافه بتفوقه يشكل عقبة ليست يسيرة إذا ما تمسك أحد 

يتحدث  -بناءن واأليلوالدا- كل طرف من أطراف الحوار ينتج عنه أن إن عدم إدارة الحوار بما يتناسب مع تفاوت األفهام

 Maghamsi،م2005 ،في موضوع ليس من اهتمامات اآلخر، وال يفهمه، أو ال يستطيع الطرف اآلخر استيعابه )المغامسي

2005 AD.) 

 سادسًا: القصور في األساليب التربوية األسرية

هل ا يصبح الجد! لذفإذا لم يتربى الزوجان على إدارة الحوار في أسرهما قبل الزواج فكيف سيربيان أوالدهما فيما بع

 من جيل اآلباء إلى جيل األبناء. اوالتقصير في إدارة الحوار متوارث
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ارات ه أبواه مها علمب واألبحاث أن الطفل أو الشاب ال يستطيع أن يتحاور مع اآلخرين بكفاءة إال إذوقد أثبتت التجار

 ,Suleimanم 2013)سليمان،  حاجات وطعام وملبس، وغيرهامن أن يحاوره في كل ما يخصه ، بالتحاور والثقة بالنفس

2013 AD.) 

 .ري حولهمما يج عندما يبدأون بفهمهم، أي ذ صغرألبناء منمع ا فغالبًا ما تبدأ مشكالت الحوار بين أفراد األسرة

 –لظنا بناء على هذا-باء ويظن الوالدان أن األبناء ما زالوا صغارا ال يفهمون شيئا وال يتأثرون باألحداث، لذلك ال يشرح اآل

(. Salwa2008AD ،م2008سلوى، )حوار وال مناقشة  بالوألبنائهم  بال توضيحشيئًا ألبنائهم ويتركون األمور مبهمة 

هم ها في أسروا عليوعندما يكبر هؤالء األبناء ويقومون بإنشاء أسرهم الجديدة فغالبا ما يتبعون ذات الطريقة التي ترب

فقد دفع  ل األحوالهل وبكالسابقة. لذلك كانت التنشئة األسرية األولى لألبناء تغفل عن التربية بالحوار إما عن عمد أو عن ج

 هذا الخطأ التربوي الفادح. األبناء ثمن

 سابعا: االختالفات الثقافية والفجوة التكنولوجية بين جيل اآلباء وجيل األبناء المراهقين

ب لتجد كل صو يفرض على األسرة المسلمة اختالفا وتنوعا ثقافيا يتجه إليها من ترى الباحثتان أن العصر الحديث

ين ما ختالفات بدث االتبدأ عملية األخذ والرد من أفراد األسرة، وهنا تحو ،األسرة نفسها أمام تيارات ثقافية ال حصر لها

 تجاه هذه بناءعما يراه األ -إلى حد ما-يجب أخذه من الثقافة وما ال يجب، وغالبا ما يكون لآلباء وجهات نظر مختلفة 

نظر ية عند الجيلين واختالف وجهات الختالف الخلفيات الثقافال -التي يفترض أن تتسعو-الثقافات وهنا تضيق دائرة الحوار

منازعات وحدوث ال ألبناءحولها، إال أن طريقة إدارة الحوار، والجهل بمهاراته يجعل منه طريقا لتوسيع الفجوة بين اآلباء وا

 بسبب هذه الثقافات المتعددة.

مراهقين األبناء الاء واعد بين اآلبوترى الباحثتان كذلك أن عدم مواكبة جيل اآلباء للتطورات التكنولوجية عمل على التب

في حين أنها  ،اماتهمتعتبر من أولى اهتم، بل في هذه النواحي، خاصة وأن جيل األبناء أصبح على صلة وثيقة بهذه التطورات

قين، راهبناء الماء واألخارج دائرة اهتمامات كثير من اآلباء مما أدى إلى تراجع الحوار وانعدامه في بعض األحيان بين اآلب

ان لعدم من األحي ي كثيرللجدال والمنازعات بين اآلباء واألبناء المراهقين ف ابل أصبحت مواكبة التطورات التكنولوجية مثار

 .اقتناع بعض اآلباء بالتكنولوجيا الحديثة، وخطورتها من عدة نواحي على األبناء

 األبناء المراهقين: االستراتيجيات األسرية الالزمة إلدارة الحوار مع المطلب الخامس:

قرآن ألصلية: العية اال بد من إدارة الحوار مع األبناء المراهقين وفق استراتيجيات تربوية مستنبطة من المصادر الشر

وية لسنة النبد في االكريم والسنة النبوية ففيها ما يغني عن كثير من النظريات والتنظير التربوي الحديث، وخاصة ما ور

 التميز فيوخاطئة، عليه وسلم مع فئة المراهقين وما ترتب عليه من صقل شخصياتهم، وتغيير مساراتهم الوحواره صلى الله 

 انجازاتهم المختلفة كما سيأتي في هذا المبحث.

 أوال: استراتيجية الترسيخ العقدي وتثبيته في نفوس األبناء المراهقين

 جها في هذهلغ أوية تبدأ من الطفولة المبكرة لتستمر وتبإن التأسيس العقدي عند المراهق هو عملية مستمرة وتراكم

 يث الحسابحلبلوغ االمرحلة الحساسة، فالمراهقة هي الحد الفاصل بين الطفولة التي ال تبعات عليها وال مسؤولية، وبين 

 .والتكليف الشرعي والمسؤولية الكاملة عن األفعال

زو الفكري والثقافي عن طريق إثارة الشبهات والشهوات في نفوسهم ونظرا ألن هذه الفئة غالبا ما تكون مستهدفة بالغ

 ،(Hanafi 2004 AD ،م2004)حنفي،  لتحصينهم ضد ذلك الغزو مما يستدعي غرس القيم اإليمانية عند األبناء المراهقين

أن تستقيم حياة االبن والن عن ترسيخ العقيدة والجانب اإليماني عند المراهق، فال يمكن ؤوال شك بأن الوالدين هما المس

المراهق ويحقق فيها النجاح والتميز إال إذا كان األساس اإليماني قويًا وثابتًا في قلبه. فاإليمان هو سالح المراهق لمواجهة 

كل الفتن التي تعد السمة البارزة في هذا العصر. لذلك يجب على الوالدين استثمار مرحلة المراهقة التي تمتاز باتجاه قوي 



 ...جيات األسرية الالزمة في إدارة الحوار مع المراهقين وأثرها في بناء الشخصيةاالستراتي                                                                 572
 

التدين، فيلجأ المراهق في هذه المرحلة إلى التفكير والتأمل واالهتمام بالشعائر الدينية، فيلجأ الوالدان إلى تقوية هذا نحو 

خاصة إذا كان هناك  ،االتجاه الديني وترسيخه عند المراهقين مما يسهم في إصالحهم وحمايتهم من االنحراف بكافة أشكاله

هذه المرحلة إعادة تشكيل النفس كلها قبل البلوغ وفي في فيمكن  ة في مرحلة الطفولةتقصيرا من الوالدين في غرس العقيد

ويبدأ المراهق بتكوين فكره عن الحياة والمصير والغاية، ، (Al-Dawish No Dataمرحلة البلوغ نفسها )الدويش، د.ت، 

ادة والجهاد وتحمل المسؤوليات تجاه دينه لهذه المفاهيم كالعب ويفكر في الخالق وصفاته مما يثير عنده الترجمة العملية

َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن  ( ومن األدلة الشرعية على هذه اإلستراتيجية قوله تعالىDamereiha No Dataد.ت، )ضميرية، وغيرها

 (١٣ن: لقما)  َعِظيٌم َلُظْلٌم الشِّْرَك ِإنَّ ۖ  ِلاْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َلا ُتْشِرْك ِباللَِّه 

الواجبات  ن أخصفكانت أول وصية من لقمان البنه وهو يحاوره هي عقيدة الوحدانية، وإدارة الحوار بهذه المسألة م

فاالبن هو  ع ولده،مأن يتكلم اإلنسان مع عامة الَخْلق، وبين أن يتكلم للوالدين ومن أهم الحقوق للمراهقين. وفرق بين 

ا مدارك فيه لده ويتوأبوه أن يكون أفضل منه، ويتمنى أن يعّوض ما فاته في نفسه في اإلنسان الوحيد في الوجود الذي يود 

 بنهان األب يعظ اك(. وأثناء هذا الحوار الذي يعتبر أنموذجا في التأثير Shaarawi1996 ,م،1996)الشعراوي، فاته من خير

 م تذكيره بهعليه االبن ولكن في المراهقة يتمر عقدي وهو مما تربى أب -لم مخافة نسيانهوالعظة هي تذكير بأمر قد ُع-

 له تعالىم في قوكان أول وصف له (الفتية؛ )وفي قصة أصحاب الكهف واستثمار أي فرصة لتثبيته والحث على االلتزام به.

 ِّىًدُه َناُهْمَوِزْد ِبَربِِّهْم آَمُنوا ِفْتَيٌة ِإنَُّهْم ۖ  نَّْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهم ِباْلَحق صفة  ،()ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم( ١٣ف: )الكه

أي وحيدهم، فينهم وتغيرهم، فهؤالء الفتية لم يهربوا لمغانم دنيوية وال شخصية وإنما هربوا بد مناإليمان التي ميزتهم 

الحياة  ن متعمون اليوم تربية تلقوها من أسرهم دفعتهم للتمسك بعقيدتهم وعدم االلتفات إلى ما يلتفت إليه المراهق

نجاة بها لبا للطلقد كانت العقيدة هي محور اهتمام أولئك الفتية واستقرت في عقولهم وقلوبهم حتى هربوا  ؟وملذاتها!

 والثبات عليها.

بن عباس، رضي الله عنهما قال: "كنت خلف رسول الله إمن السنة النبوية على هذه االستراتيجية بحديث يستدل و

ليه وسلم يومًا قال: يا غالم، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل صلى الله ع

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه الله عليك،  ،الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

وهذه الكلمات هي ربط الحياة كاملة بالله عز  ،(Tirmidhi, 1975 ADم 1975رفعت األقالم وجفت الصحف )الترمذي، 

ُقْل ِإنَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي  وجل، حتى تكون كل أفعال المراهق وأفكاره وأهدافه مرتبطة بالله عز وجل، امتثااًل لقوله تعالى

( وهذا المنهج 162 -16)األنعام:  اْلُمْسِلِميَن َأوَُّل َوَأَنا ُأِمْرتُ  ِلَكٰ  َوِبَذ ٰ  َلا َشِريَك َلُه  * ْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ َوَم

ة المراهق من مولده إلى وفاته وهو المنهج الذي سيحميه من نفسه ومن غيره طالما ظل تباع في حياالقويم الواجب اال

 لى ترسيخ هذا المبدأ في عقل المراهق ووجدانه طوال مراحل حياته.عتعمل ومن الجدير بالذكر أن األسرة  ملتزما به،

 واإلجراءات العملية لتنفيذ إستراتيجية ترسيخ العقيدة

مان لى لسان لقعجاء  الدين وأبنائهما المراهقين أثناء الحوار. ومن حسن اإلدارة في الحوار ماالرحمة والعطف بين الو .1

زال في ت: إنك ال يى اآلتبالمعن ولم يقل يا ابني، فصغره تصغير التلطف والترقيق ليوحي له( َيا ُبَنيَّ) عندما خاطب ابنه

 ( Shaarawy 1996AD ،1996الشعراوي،) حاجة إلى نصائحي، وإياك أن تظن أنك كِبرت فاستغنيت عني

اإلثارة والتشويق وهذا ما يمكن مالحظته من خالل التوجيهات القرآنية والنبوية التي استخدمت أسلوب النداء )يا بني(  .2

سيقال، فعلى الوالدين استخدام أسلوب النداء للتفاهم  الذي)يا غالم( وذلك إلثارة اهتمام المراهق بمضمون الكالم 

ومن أهم أغراض هذا األسلوب هو التحبب واالستعطاف والترفق والتحنن والتعطف، والنداء  ،مع المراهقين والتقارب

 يستعمل للبعيد فإذا استعمل ونودي به القريب فهذا يدل على حرص المنادي على إقبال المدعو عليه )المقري، د.ت

Al-Maqri,،No Data) ق بأحب األسماء إليه مما يشعره بالتقدير ومن المهم التنبيه على وجوب مناداة المراه

واالحترام، ويتهيأ لقبول ما سيسمعه من والديه ويكون أكثر امتثااًل لما يوجه إليه، وفي إدارة الحوار بهذا الشكل عند 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
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مخاطبة المراهق فإنه ينمي عنده الشخصية االجتماعية الستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار، وتعويده على أدب الخطاب 

(. لذلك اتبع النبي عليه الصالة والسالم هذا األسلوب في إدارة Alwan, 2005 A.D م،2005)علوان،  كبار والصغارلل

الرجل بأحب أسمائه إليه  ىن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعإالحوار، فعن حنظلة رضي الله عنه قال: "

" وقوله صلى الله عليه وسلم: "... فحسنوا أسماءكم (.Al-Haythami1994AD م،1994)الهيثمي،  وأحب كناه"

وقد تكررت هذه األساليب الحوارية النبوية بكثرة كقوله صلى الله  (Al-Sijistani 2009 AD 2009)السجستاني،

"يا بني إذا قدرت أن تصبح ، ويا غالم إني أعلمك كلمات"، و"عليه وسالم "يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم"

وغير ذلك من األحاديث مما يدل على األثر اإليجابي البالغ الذي تحدثه ، في قلبك غش ألحد فافعل"وتمسي وليس 

 إدارة الحوار على المراهق بهذا األسلوب.

 الذي يرغب األمرفالتطبيق العملي: وال شك أن التطبيق العملي أبلغ من كل الحوارات سيما في أمور الدين والعقيدة  .3

صد، ق بالصد أو اء بقأمامهم سو اعملي هبتطبيق عادة امتثالهم له يكون لتسريعبنائهم المراهقين الوالدان في إيصاله أل

 دقال: "بت عن نهما،مما ينتج عنه االلتزام الكامل واالمتثال الفوري من األبناء. ومن ذلك حديث بن عباس رضي الله ع

ام يصلي، قضأ ثم في بعض الليل قام رسول الله فتوفلما كان  ،خالتي ميمونة ليلة فقام النبي عليه الصالة والسالم

خاري، )الب فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله..."

 .(Al-Bukhari, 1422 AH هـ،1422

ل في السؤا طلنشااارك ويزيد الهدوء التام أثناء إدارة الحوار، وال شك بأن الحوار الهادىء ينمي العقل ويوسع المد .4

(. وهذا Sweden, 1987 AD 1987عند المراهق عن مجاهل لم يدركها وبالتالي تحدث االنطالقة الفكرية له )سويد،

لصالة نبي عليه اتى الالهدوء كان أسلوبًا نبويًا في إدارته للحوار مع المراهقين والشباب ويتضح في قصة الشاب الذي أ

ل ادر حتى وصلوب نلزنا فزجره الحاضرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدار معه الحوار بأسوالسالم ليستأذنه با

قال له  :تى نهايتهوار حمع الشاب إلى القناعة التامة باجتناب الزنا مدى حياته من خالل االلتزام بالهدوء من بداية الح

ال الناس قال: و ،ءكي فدا: أتحبه ألمك ؟ قال ال والله جعلن...قال.فدنا منه قريبًا ،" ادنه :النبي عليه الصالة والسالم

م" قال: نه ألخواتهيحبو ... قال وال الناس.... قال أتحبه ألختك؟ قال ال.يحبونه ألمهاتهم. قال: أفتحبه البنتك قال: ال

قال:  ،همونه لخاالتيحب اس..، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: ال والله جعلني الله فداءك. قال: ال الن.أفتحبه لعمتك قال: ال

ابن ) ء"لى شيإقال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت  .فوضع يده عليه قال: اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه

وجيه توقد نهى القرآن الكريم رفع الصوت وأمر بخفضه عند الكالم وهذا  .(Ibn Hanbal, No Data حنبل، د.ت،

ْشِيَك َواْغُضْض ِمن َواْقِصْد ِفي َم: يفترض أن يتم مع جميع المتحاورين قال تعالىمباشر إلى الحوار الهادىء الذي 

ي على خفض الصوت ال على الكلمات ركز التوجيه القرآن، (19)لقمان  ْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِراْلَأ َأنَكَر ِإنَّ ۖ  َصْوِتَك 

بول ن القمع بخالف الصوت المرتفع الذي ينفر عنفسها، وذلك لما لخفض الصوت من أثر في قبول اإلنسان ما يس

 ويدفع إلى اإلعراض والنفور غالبا.

تقدير الذات عند المراهق هو أن يكون لديه صورة إيجابية عن نفسه وقدراته  ومعنىثانيا: إستراتيجية تقدير الذات. 

 Abu هـ،1434أبو أسعد، )لها فيعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية وتكون ثقته بنفسه عالية ويواجه مشكالته ويح

Asaad, 1434 AH ومما يمتاز به المراهق الذي يتمتع بتقدير الذات أنه قادر على مواجهة مشاعر اإلحباط وعنده .)

( واألدلة الشرعية على هذه اإلستراتيجية كثيرة Abu Asaad, 1434 AHهـ 1434)أبو أسعد، دافعية عالية للعمل واإلنجاز

فثبت سبحانه قلوبهم فاطمأنت إلى الحق واعتزت  ،(ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدىقوله تعالى ) جدًا وسبق أن ذكرنا

(. وكأن المكافأة الربانية لهؤالء الفتية الذين فروا بدينهم كانت Qutb, 1978 ADم، 1978)قطب،  باإليمان الذي اختارت

قلوبهم للمواجهة، وهؤالء الفتية أكثر قبوال وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين انغمسوا في  الثقة واالعتزاز بأنفسهم، وقوة

 (.Ibn Katheer, 1439 AH هـ1439)ابن كثير،  الباطل
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وسمح له  خديج وكان النبي عليه الصالة والسالم يعمل على تقدير المراهق ودعمه ومن ذلك أن النبي أجاز رافع بن

، ندب لصغرهة بن جسنة ألن أباه شفع له بقوله: "إن ابني رافعًا رام" ورد سمر ةو ابن خمس عشربالقتال في غزوة أحد وه

فقال ، (Ibn Abd al-Barr 1992 AD م،1992)ابن عبد البر،  فقال سمرة: لقد أجزت رافعًا ورددتني ولو صارعته لصرعته

 لنبي وخرج للقتال في أحد.النبي: "فدونكه" ووقعت المصارعة بينهما فصرع سمرة رافعًا فأجازه ا

، وكذلك لقدراته تهإثباوه له يومما يلحظ في هذه القصة أن إجازة النبي عليه الصالة والسالم لرافع ما كان إال بشهادة أب

مرة على أن س دل هذافإن عدم إجازة النبي عليه الصالة والسالم في البداية لسمرة لصغر سنه، وإصرار سمرة على الجهاد، ي

تلقى  يتضح بأنهاقعي وقدير ذات مرتفع، ولديه ثقة عالية بإمكانياته وأثبت ذلك للنبي عليه الصالة والسالم بشكل ويمتلك ت

 مهاراته الذاتية.وتربية أسرية صحيحة وإيجابية دفعته إلثبات قدراته 

 :اإلجراءات العملية لتطبيق إستراتيجية تقدير الذات عند المراهق هي

 لألبناء المراهقين أواًل: اإلنصات الكامل

ي عدم هنها: ففي أحد البحوث التي أجريت على مجموعة من الطلبة المراهقين كانت أولى مشكالتهم التي يعانون م

 ممع آبائه لتفاهمإنصات الوالدين لهم. وليست العلة في عدم قدرتهم على التعبير لكن يرجع السبب إلى عدم وجود فرصة ل

ن هم المراهقيلذا وجب على الوالدين إعطاء الفرصة والوقت الكافي ألبنائ ،(Abu Asaad, 1434 AH هـ1434)أبو أسعد، 

ن حاديثهم ألرهم وأللتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم أثناء الحوار وعدم التقليل من قيمة هذه المشاعر أو االستخفاف بأفكا

ئهم إلى ويلج هممما يؤثر سلبًا على شخصياتذلك يؤدي إلى انصراف المراهقين عن والديهم وعدم اإلفصاح عن مكنوناتهم 

 آخرين يسمعونهم وقد يستغلونهم فيما بعد.

 ثانيًا: التشجيع والمدح والثناء

بل أسرته. قه من إن أهم ما يثبت تقدير الذات ويطورها عند المراهق هو التشجيع الدائم والمدح والثناء على قدرات

 حديث ابن من ذلكورضوان الله عليهم يتبعون هذا األسلوب مع المراهقين،  وقد كان النبي عليه الصالة والسالم وأصحابه

مثل  وإنها عمر رضي عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من الشجر البوادي شجرة ال يسقط ورقها

له: ا رسول الحدثن ... ثم.ةالمسلم فحدثوني ما هي: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخل

أبيه قال: يا أبتاه وقع في نفسي  (. وعندما خرج ابن عمر معAl-Bukhari, 1422 AH هـ1422،البخاري) هي النخلة

(. Al-Bukhari 1422 AH هـ،1422،النخلة، قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب من كذا وكذا...." )البخاري

في أن يتجرأ ويجيب على سؤال النبي عليه الصالة  –مارضي الله عنه-الخطاب البنه عمر وفي هذا تشجيع من عمر بن

ن عمر لم يجب ابؤال. ووالسالم وأنه لو أجاب النبي لكان أحب لعمر من أمور كثيرة فرحًا بثقة ابنه بنفسه وأجابته على الس

(. Al-Bukhari, 1422 AH هـ1422كرهت" )البخاري، "ما منعني إال أني أراك وال أبا بكر تكلمتا ف لسبب يبين أدبه فقال:

 .كوتهمان عند سؤال النبي ولم يجيبا فسكت لسيفلم يجب ابن عمر احترامًا ألبيه وألبي بكر اللذين كانا حاضر

ته ويدعم ق لذاوفي حديث آخر البن عمر يتضح فيه المنهج النبوي في الثناء والتشجيع الذي يزيد من تقدير المراه

ا ؤيا فأقصهأرى ر سه. يقول ابن عمر " كان الرجل في حياة النبي إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله فتمنيت أنثقته بنف

ا بي ا بي فذهبين أخذعلى رسول الله وكنت غالمًا شابًا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله فرأيت في النوم كأن ملك

 كان بعد الفلليل، اول الله فقال: "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من إلى النار... فقصصتها على حفصة فقصتها على رس

لنبي عليه الصالة والسالم البن عمر اإن مدح  (.Bukhari-Al 1422 AH ,هـ1422ينام من الليل إال قليال" )البخاري، 

لليل مدى يام اابن عمر بق بقوله "نعم الرجل عبد الله" أثر بشكل مباشر وإيجابي على سلوك ابن عمر ونتج عنه التزام

 فكان ال ينام من الليل إال قليال. ،الحياة بعد سماعه لذلك المديح
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في حياته  لصحيحإن إستراتيجية التشجيع للمراهق تؤثر على أفكاره وأفعاله وخياراته ويساعده على اتخاذ القرار ا

فرقة على رعات متوالثناء والمدح بج جيع والمدحوللوالدين األثر األكبر في ذلك. ولذلك يجب على الوالدين تقديم التش

 ,Abu Asaad هـ1434 ،أبو أسعد)ألن المراهقين يحتاجون للمدح والتشجيع معظم األوقات  هاوصغير هااالنجازات كبير

1434 AH.) 

 ثالثا: إستراتيجية تفعيل لغة الجسد مع المراهق

كة اليد أو حر ن عن طريق العيونيلتواصل بين المتحاوربلغة الجسد في هذه الدراسة: هو أسلوب ل وتقصد الباحثتان

 أو الرأس أو اللمس وتشمل كذلك تعبيرات الوجه ويكون لها تأثير كبير على المتلقي.

ل لغة الجسد )بني % من التواصل والتأثير باآلخرين يقع من خال55أثبتت الدراسات والبحوث التربوية أن ما يزيد عن 

د مراهقين تع. واستخدام لغة الجسد أثناء إدارة الحوار مع األبناء وخاصة ال(Bani Younis, 2007 AD م،2007يونس، 

 من أهم المهارات المستخدمة في التأثير فيهم وتغيير قناعاتهم والتعبير عن أفكارهم حسب األصول.

( Bani Younis, 2007،AD م،2007)بني يونس،  ولغة الجسد أقوى بخمس مرات من التأثير الذي تتركه الكلمات

 لمخاطب.يرها في اوة تأثولذلك نجد هذه اللغة واردة بكثرة في القرآن الكريم وفي التوجيهات النبوية الشريفة مما يدل على ق

لما لها من أثر طيب في سلوك المراهق، ومن ذلك ما رواه جابر بن سمرة  واستعملت هذه اللغة في السنة النبوية بكثرة

فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي  ،ت مع رسول الله صالة األولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معهرضي الله عنه قال: "صلي

 هـ1392)مسلم،  أحدهم واحدًا واحدًا، قال: أما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردًا وريحًا كأنما أخرجها من جونة عطار

Muslim, 1392 AH.) 

 هـ(.1422م إلى صدره وقال: "اللهم علمه الحكمة" )البخاري، وعن ابن عباس قال: ضمني النبي عليه الصالة والسال

خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما  توكذلك قوله: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصلي

ك حذائي فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعل ،أقبل الرسول على صالته خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فتخنس فقلت: يا رسول الله أو ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله 

(. وقال ابن عباس كذلك أن رسول الله عليه IbnHanbal, 1416 AHهـ،1416.." )ابن حنبل،.لي أن يزيدني علمًا وفهمًا

 هـ1392)مسلم،  "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" على منكبي ثم قال:الصالة والسالم وضع يده على كتفي أو 

Muslim, 1392 AH .) 

)البخاري،  لتشهد كما يعلمني السورة من القرآن"ا -في بين كفيهك-"علمني رسول الله  وعن ابن مسعود قال:

ضرون، ره الحام ليستأذنه بالزنا فزج(. وفي قصة الشاب الذي أتى النبي عليه الصالة والسالBukhari 1422 AHهـ،1422

ال الناس وقال:  ،ءكلني فداقال: أتحبه ألمك؟ قال ال والله جع فدنا منه قريبًا.... ،قال له النبي عليه الصالة والسالم "ادنه

قال:  ،تهمألخوا حبونهوال الناس ي :قال ،قال: ال... قال أتحبه ألختك؟ قال ال.... ؟يحبونه ألمهاتهم. قال: أفتحبه البنتك

ال: ق ،خاالتهملحبونه يال الناس وقال: ال...، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: ال والله جعلني الله فداءك. قال:  ؟أفتحبه لعمتك

 ابن حنبل،) شيء" قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى، فوضع يده عليه قال: اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه

ب وذلك إن هذا الحوار النبوي اإليجابي مع الشاب حقق الهدف التربوي المطلو (.Ibn Hanbal, 1416 AH هـ،1416

عل، ن هذا الفعلقطعي ابوصول الشاب إلى قناعة بقباحة الفعل الذي ينوي القيام به، وكراهته لفعله مع أرحامه ثم االمتناع 

صلى  عل وحاشاهذا الفوشتمه الستئذانه بالقيام به والعكس سيكون لو أن النبي عليه الصالة والسالم زجر الشاب ولم يحاوره

 الله عليه وسلم من أن يكون هذا أسلوبه.

د لمراهق( وقاب )اويالحظ من النصوص النبوية السابقة تركيزها على لغة الجسد أثناء الحوار وخاصة مع الفتية والشب

يد لفت امة ترهفي توجيه انتباهه إلى نقطة  أشار خبراء علم لغة الجسد إلى أن لمس الشخص أثناء التحدث إليه يساعد

 .(Lillian 2003 AD م،2003نظره إليها ألهميتها )ليليان، 
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 :واإلجراءات العملية لتنفيذ استراتيجية لغة الجسد

باشر مس بشكل ويتضح من المنهج النبوي كيف أنه صلى الله عليه وسلم المس بيده الشريفة ابن عبا، أواًل: المالمسة

 على كتفي" وحديث ابن مسعود "علمني رسول الله )وكفي بكفه(. "وشد يده

 ...."إلى صدره السالموثانيًا: من خالل العناق وهذا ما فعله النبي عليه الصالة والسالم مع ابن عباس "ضمني عليه الصالة 

 ...".ثالثًا: المسح على الخد، في حديث جابر بن سمرة "أما أنا فمسح خدي

ية، ت اإلنسانلعالقالفظية وبمختلف صورها تعد وسيلة من وسائل التواصل البشري المقنعة والمؤثرة في اوهذه اللغة غير ال

الخليفي، )يسر ويعتمد عليها في التعبير عن كثير من المعاني والمشاعر واألفكار وإيصالها لآلخرين بكل سهولة و

 (. Al-Khulaifi, 1439 AHهـ 1439

 ةو مسحأانية حبوي من أساليب التشجيع للمراهق فال بد من االبتسامة أو لمسة يد وتعد لغة الجسد في المنهج الن

هـ، 1434سعد، أ)أبو  رأس أو تربيت على كتف، وهذه األساليب ال تقل أهمية عن التشجيع بالكلمة الطيبة والمكافآت المادية

(Abu Asaad, 1434 AHوأثبتت البحوث أن تأثير الكالم المباشر ال يتجاوز .) ة الصوت فيبلغ % بينما لغة الجسد ونبر7

 .(.Abu Asaad, No Data )أبو أسعد، د.ت، %93تأثيرها 

حديد ترة غلى من خالل القد واستثمار قدراتهم الكامنة رابعا: إستراتيجية التركيز على نقاط القوة عند المراهقين

يجب  قاط ضعفه،ائم لنلمراهق فبداًل من االنتقاد الدن أعرف الناس بنقاط القوة والضعف عند ابنهم ااإمكانياتهم، والوالد

 .التركيز على نقاط القوة عنده وإبرازها واستثمارها وتوجيهها لما فيه صالحهم

 ر رضي اللهبن عماوقد استخدم النبي عليه الصالة والسالم هذه اإلستراتيجية بمهارة مع صغار الصحابة، من ذلك "عن 

عليه  قال النبيف ،مارتهإفطعن بعض الناس في  ،يدزلصالة والسالم بعثًا وأمًر عليهم أسامة بن "بعث النبي عليه ا :عنهما قال

ن كان مارة وإإللخليقًا لن تطعنوا في إماراته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان إ :الصالة والسالم

 (.Al-Bukhari, 1422 AHهـ،1422البخاري،وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده" ) ،لمن أحب الناس إلي

اعة ادة جيش ضخم إليمانه صلى الله عليه وسلم بشجبتكليفه بقي -رغم صغر سنه-وفي الموقف النبوي من أسامة 

ر ن فيه كبالذي كاأسامة رضي الله عنه وقدراته القيادية العظيمة. فاستثمر النبي نقطة القوة هذه وأمّره على الجيش ا

ضل، على الفا لمفضولبكر وعمر رضي الله عنهما. قال العلماء: في الحديث جواز تولية الصغار على الكبار وا الصحابة كأبي

 Ibn Hajar, 2010م، 2010بو بكر وعمر رضي الله عنهما )ابن حجر، أ -لذي كان عليهم أسامةا–ألنه كان في الجيش 

ADه لفأبوه من قب فيه حماس الشباب وال غرابة في ذلك،وًا (. لقد نشأ أسامة على حب الجهاد والخروج إلى الغزو شجاع

ت ربى في بيتن أسامة واألهم من ذلك أوكان عند أسامة أيضا رغبة في الثأر لوالده الذي قتله الكفار، كان قائدًا شجاعًا 

الله عليه  وجهها صلىف ،ربيةوالنبي عليه الصالة والسالم كان أعلم الناس بقدرات أسامة وأدرك إمكانياته القيادية والح ،النبوة

ه ثماني ان عمركولم يكن عمره إال سبعة عشر عامًا عندما تولى القيادة وقيل خمسة عشر، وقيل  ،وسلم وجهتها الصحيحة

ه وكذلك عرف النبي قدرات علي بن أبي طالب رضي الله عن (.Aldahaby, 1985 ADم، 1985سنة )الذهبي، ةعشر

لم لي لسن وال عاحديث  ه عليه وسلم قاضيًا إلى اليمن، فقال علي: "يا رسول الله ترسلني وأناه، فبعثه النبي صلى اللءوذكا

ما آلخر كابالقضاء فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان ال تقضين حتى تسمع من 

 ،بو داودأ)أو ما شككت في قضاء بعد" قال: فما زلت قاضيًا  ،سمعت من األول فإنه أحرى بك أن يتبين لك القضاء

 .(Abu Dawood, 2009 ADم،2009

ه المهمة ه بهذفقد التمس النبي عليه الصالة والسالم في علي رضي الله عنه حدة الذكاء وسرعة البديهة لذلك كلف

خصية علي شوة في القالصعبة وهو صغير السن وال خبرة له في القضاء، ولكن النبي عليه الصالة والسالم كان يعرف مواطن 

 رضي الله عنه فاستثمرها خير استثمار وكان علي من أذكى القضاة في عصره.
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ر وقد بني النجا م منويروي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أتي بي النبي مقدمة المدينة فقالوا يا رسول الله: هذا غال

ا ي والله مود فإنذلك قال: "يا زيد تعلم لي كتاب يه قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة، فقرأت على رسول الله فأعجبه

ه لليه قرأت تبوا إكقال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. فلما تعلمته كان إذا كتب إليهم وإذا  ،آمن يهود على كتابي

لى هذا ع (. وفي رواية "أمره أن يتعلم السريانية" وعلق ابن كثيرTirmidhi 1975 AD م،1975الترمذي، ) كتابهم"

ي رسول الله (، وعن زيد قال: قال لIbn Katheer 1980 ADم، 1980ابن كثير، )الحديث بقوله "وهذا ذكاء مفرط جدًا" 

تثمر النبي (. لقد اسAhmed 1416 AHهـ، 1416أتحسن السريانية؟ قلت: ال، قال فتعلمها في سبعة عشر يومًا )أحمد، 

وما  إلسالمية،دعوة اثابت فأمره بتعلم لغة أهل الكتاب والسريانية لخدمة ال صلى الله عليه وسلم ملكة الحفظ عند زيد بن

 بت في هذابن ثا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكلف غيره من الصحابة بسرعة تعلم لغة مختلفة ألن ما يتمتع به زيد

 المجال ال يتوفر عند أصحابه لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة.

 :إلجراءات العملية لتنفيذ استراتيجية التركيز على نقاط القوة هيوا

شجعان عليها وي يركزانف، هذه اإلمكانياتبأواًل: المعرفة التامة بإمكانيات المراهق، ويفترض أن يكون الوالدان هما األعرف 

لك حجره، وكذ ى فيلب الذي تربالمراهق على القيام بها، وهذا ما فعله النبي عليه الصالة والسالم مع علي بن أبي طا

ن الصحابة احد موأسامة الذي نشأ في بيت النبوة وزيد بن ثابت الذي التمس فيه النبي سرعة حفظه وإتقانه، وفي كل 

مة يملك قضاء، وأسابة للالسابقين كان النبي يدرك تمامًا ما هي إمكانياته بدقة، فعلي لديه الفراسة وحدة الذكاء المناس

 ادة العسكرية والحربية.مهارات القي

 ثانيًا: التوجيه المناسب بالرفق واللين الستثارة القدرات الكامنة عند المراهق:

 ه في سبيلسم اللبوهذا منهج نبوي اتضح في موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسامة رضي الله عنه قال له: "يا أسامة أغز 

وكذلك الحال مع علي  ،(Al-Waqidi, 1989AD م1989،)الواقديالله فقاتلوا من كفر بالله، أغزوا وال تغدروا..." 

ن، ا توجيه ليفي هذرضي الله عنه عندما قال له النبي عليه الصالة والسالم "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك..." ف

ثابت رضي  يد بنوتقوية لعزم علي وتحفيزه الستخراج أفضل ما عنده ألداء المهمة التي وكل بها. وينطبق ذلك على ز

 الله عنه.

وذلك ألن  لغاية،لإن مساعدة المراهق على التركيز على نقاط القوة في شخصيته واستثارة إمكانياته من المسائل المهمة 

 Bakkar, 2011 م2011المرء إذا عرف نقاط قوته يستطيع أن يدير ذاته ويستثمر طاقاته وينميها بشكل جيد )بكار، 

AD). 

م، وهذا م وقدراتهتماماتهالثقة من قبل والديهم وإشعارهم أنهم قادرون على أداء المهام التي تناسب اهثالثا: منح المراهقين 

 فيؤدون مهامهم بقدرة فائقة للحفاظ على ثقة والديهم فيهم. ن إلثبات ذواتهميبدوره يدفع المراهق

تمكن منها لى العند صاحبها وحثه ع لقد كان المنهج النبوي أنموذجَا فريدًا في معرفة نقاط القوة والتركيز عليه

حم أمتي لم "أرواإلبداع والتميز فيها، لذلك وزع االختصاصات بحسب نقاط القوة عند أصحابها، قال صلى الله عليه وس

كتاب لقرؤهم وأ ،أقضاهم علي بن أبي طالبو ،وأصدقهم حياء عثمان ،وأشدهم في دين الله عمر ،بأمتي أبو بكر الصديق

ألمة اأمين هذه مينًا وأال وإن لكل أمة أ ،وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ،كعبالله أبي بن 

ذه المراحل هوهؤالء الصحابة ما كانوا ليصلوا إلى  (.Ibn Majah, 2009 ADم 2009أبو عبيدة بن الجراح" )ابن ماجة،

اقات ر تلك الطستثمابوا عليها منذ حداثة سنهم وتوجيه النبي لهم الفي التميز واالختصاص والقدرات العظيمة إال بعدما تر

 ونقاط القوة التي يمتلكونها في شخصياتهم.
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 استنتاجات الدراسة

 توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية:

لسلوكية فات اإن الحوار األسري مع المراهقين يعمل على توطيد العالقات األسرية وحماية المراهقين من االنحرا .1

 واألخالقية والفكرية.

وبأهميته  لحوارإن هناك تحديات كثيرة تعيق األسرة من إدارة الحوار مع المراهقين، منها: جهل األسرة بمهارات ا .2

 .راهقينع الممالدينية، وعدم تحري الوقت المناسب للحوار وغيرها، مما يجعل بعض األسر تواجه صعوبة في الحوار 

 عدة األسرةي مسافنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية إلدارة الحوار مع المراهقين تسهم وجود استراتيجيات مست .3

 على التفاهم مع أبنائها المراهقين ومراعاة حاجاتهم المختلفة.

ع أبنائها ميذها تختص كل استراتيجية حوارية بإجراءات عملية تختلف عن غيرها من االستراتيجيات تقوم األسرة بتنف .4

 قين.المراه

فضل ما أخراج إن تطبيق االستراتيجيات التربوية مع األبناء المراهقين يعمل على إبراز شخصياتهم وتميزها واست .5

 عندهم واستثماره. 

 التوصيات والمقترحات

 توصي الدراسة بضرورة العمل على:

 عقد دورات للوالدين وأبنائهم المراهقين تتعلق بتفعيل الحوار اإليجابي األسري. .1

 .يةالدراسات التربوية الشرعية الستنباط قواعد علمية للحوار من القرآن الكريم والسنة النبو زيادة .2

 .استحداث مقررات تربوية في مؤسسات التعليم العالي تختص بثقافة الحوار ومبادئه وأدبياته .3

ية ألسرامعيات تدريب اآلباء على أصول الحوار األسري الناجح من خالل محاضرات خاصة تقام في المراكز والج .4

 والمساجد وغيرها.
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Abstract 

The role of dialouge management in building personality adolescents and its impact on 

them...Islamic educational study 

This study aims to appear the managment dialogue role in build the character of adolescents , and 

how much they need to dialogue with their family , especially in this sensitive stage of children's age 

and what the adolescents suffer from troubles and anxiety in the adolescence stage. the study appears 

set of the necessary of family strategies for dialogue which extracted from the Qur’an and Sunnah with 

the teenagers are: installed the religion and consolidated it , self-esteem and activated the body 

language during the dialogue and focused on the strong points of the teenagers The study showed 

practical procedures for how to implement each strategy.the most important outcomes of the study 

were: that the familial discussion with adolescents tighten the familial 

relationships and protect adolescents from being behaviorally, morally and mentally delinquent. 

However, there are so many challenges that hinder the family of running or a discussion adolescents in 

addition, there are strategies for running such discourses that can be extracted from the Holy Quran 

and Sunnah which help the family to understand the needs of their adolescents and these roles require 

specific practical procedure for each one.  

keywords: The family roles , the dialogue management , adolescents  
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 وقفية الخانقاه الباسطية في مدينة دمشق خالل العصر المملوكي

 
   مبارك عشوي جازع
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 ملخصال

قي على الدمش يتلخص مضمون الدراسة في الكشف عن الدوافع الحقيقية من وراء وقف القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل

ابت في غالتي  ،لوقفاصيل االواقع أنها بينت تفي الخانقاه الباسطية في مدينة دمشق، وذلك من خالل تحليل ُحجتها الوقفية، والصوفية ف

 فقد سلك ،سةالدرا ولتحقيق الهدف من .تعددة حول طبيعة المجتمع الدمشقيجوانب م ادر التاريخية، باإلضافة لبيانهاغالبية المص

ري ها ما هو خيه، منفوقد خلصت الدراسة إلى أن الواقف كانت له عدة أهداف متنوعة من خالل وق .لتاريخيتحليلي االباحث المنهج ال

 شخصي، وأن الحجة الوقفية لها أهمية خاصة، وتعتبر مصدرًا تاريخيًا نافعًا. ومنها ما هو وإنساني،

 : الوقف، الخانقاه، الصوفية.الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

التي قاف، األو الواقعية من وراء تلك اف في العصر المملوكي، وهذا يجرنا ألن نتساءل عن األسبابلقد كثرت األوق

نشر  نم حش مكنهراء فاالقاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الذي تمتع بث قافًا دارُة، ومن أولئك الواقفينرصدوا لها أو

 أوقافه في عدة مدن عربية، منها مدينة دمشق مسقط رأسه.

 ربية، وذلكمدن ع أوقافه في عدة بعد أن كثرت ا الواقف عبد الباسطن هنا جاءت فكرة البحث إلماطة اللثام عن نوايم

عي عن ثال واقمالتي كانت مخصصة للنشاط الصوفي، وهو حجة الوقفية للخانقاه الباسطية، من خالل تسليط الضوء على ال

يني دها مها هو من مشقداقع أن الخانقاه الصوفية لعبت أدورًا هامَة ألهل األوقاف المملوكية، وثقافة المجتمع آنذاك، والو

عبادة نقطاع للراد االأ الملتجأ لمنوعلمي كاالستفادة من الدروس الدينية على يد أمهر مشايخ الدين الصوفية، وكذلك توفير 

ن هذه أ ىباإلضافة إل نوعة برواتب مناسبة،وسماع الذكر، كما أن لها دورًا حيويًا اقتصاديًا تمثل في توفير عدة وظائف مت

واخر حوال في أء األخاصة بعد سو ،نها تعد ملتجئًا لمن عانى من قسوة الحياة؛ إذ إالمؤسسة كان لها نفٌع اجتماعٌي أيضًا

ًة تقوم ليلافًا جها أوقفإن واقفها كان يطمح ألن تكون مميزة فرصد ل ،العصر المملوكي، وأمام تلك األدوار الهامة للباسطية

 ألموالفيه ا فه ألجل حصوله على الثواب واألجر؛ فأفضل ما تبذلبشؤونها حتى ينتفع منها أهل دمشق، وهذا أحد أهدا

 األوقاف، باإلضافة إلى سعيه لتحقيق أغراٍض أخرى.

 مشكلة الدراسة

 هذه الدراسة ستجيب عن سؤال جوهري رئيٍس هو:

يًا دمشق خير مدينة رصد أوقافه على الخانقاه الباسطية فين خليل الدمشقي لسط بهل كان دافع القاضي زين الدين عبد البا

ا فرع من هذف، ويتسعى إلى تحقيقها من خالل هذا الوق أخرى ن هنالك أهدافًاحصول على األجر والثواب فقط؟ أم إألجل ال

 السؤال سؤال آخر هو:

دوٍر  إلى ذلك دىنه يتعإيًا وتعليميًا، أم دورًا دين على كونه هل يقتصر الدور الحقيقي الذي مارسته الخانقاه الباسطية .1

 اقتصادي واجتماعي؟

                                                           

2021، جامعة اليرموك،واالجتماعية" ، "سلسلة العلوم اإلنسانيةجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك . 
 قسم إدارة األعمال والعلوم االجتماعية، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، منطقة الدوحة، دولة الكويت. 
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  أهمية الدراسة

 ه الباسطيةلخانقااحقيقة بعض األوقاف المملوكية؛ إذ تم تسليط الضوء على وقفية  فيتعد هذه الدراسة هامة للتحقيق 

ن م صد جزٍءالباسط نحو رع التي دفعت القاضي عبد الفترة، للكشف عن األسباب والدواف في تلككمثال على األوقاف 

ي دور الدينصر على القتتالتي ال كذلك فإن الدراسة تسعى لتبيان أهميتها، الباسطية،  للخانقاه الباسطيةممتلكاته وثروته 

ة ذه الدراسه ما أنبرواتب مناسبة، كجتماعي، وذلك بتوفير عدة وظائف تعداه إلى الجانب االقتصادي واال، بل توالتعليمي

ن طبيعة عب مختلفة جوان تريخية مكملة للمصادر التاريخية، التي كشفتبين األهمية الكبيرة للحجج الوقفية باعتبارها وثائق تا

 المجتمع الدمشقي.

  المنهج المتبع في الدراسة

ي ما ورد ف ، وكذلكالباسطية لخانقاهالوقفية ل في الحجةسلكت الدراسة منهجًا علميًا يقوم على جمع المعلومات الواردة  

سط بن بد الباعوقف القاضي  إنالمصادر والمراجع التاريخية، ودراستها دراسة تحليلية تاريخية تبين مدى صحة القول 

 خليل الدمشقي كان خيريًا فقط، وال يحتمل نوايا أخرى.

 لوقف والواقف والخانقاه الباسطيةالمبحث األول: التعريف با

 مشروعيتهالتعريف بالوقف و .أ

ه عن وحبسه، أي أمسك هتعريف الوقف لغًة: هو الحبس، أي حبسه يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وحبيس، واحتبس

"ذلك حبيس  وقد وردت تلك اللفظة في الحديث النبوي: .الحبس ضد التخلية، والُحبس بالضم هو ما وقف وحبسوجهه، و

 وكل ما حبس بوجه من الوجوه فيعد .على المجاهدينأي موقوف ؛ )Abu Dawud,1997 AD,2/346( في سبيل الله"

 .(Ibn Manzoor,1993 AD,6/45) ىحبيسًا؛ إذ أوقفه صاحبه، وسبَّل ثمرته لوجه الله تعال

)Qudamah,1999  nIb; 555i,1990 AD,4/’Shafi-Al وتسبيل المنفعة ،هو تحبيس األصلف تعريفه اصطالحًا: أما

)AD,1/148ث النبوي: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، وهو مقارب لمعنى الحدي Bukhari,1998 -Al(

AD,1/535) ،فالوقف أحد  ؛ولكن يترك أصله في سبل الخير، ومعنى تحبيس األصل أنه ال يورث، وال يباع، وال يوهب ألحد

 Al-Baali,2003 AD,1/344; Al-Minhajy,1996) أنواع الصدقات التي ينال من خاللها المسلم األجر والثواب

AD,1/249; Al-Kubaisi,1977 AD,2/33). 

آيات عديدة تحث المسلم على فعل الخير، والتعاون في سبيل البر  فيهوردت  القرآن الكريم الذي وفق الوقف قد ُشرعل

 )Surat Al-ْم َلا ُتْظَلُموَن"َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُت:" والتقوى، وهذا ما تهدف إليه غالبية األوقاف، فقال تعالى

Baqara, 272.)" :َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم"، وقال عز وجل (Surat 

Al-Imran,92).  قال:  مافعن ابن عمر رضي الله عنه ؛الخيربل الوقف، وبذل ُس علىشجعت  السنة النبويةباإلضافة إلى أن

صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضًا لم أصب مااًل قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟  ،أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي

 والقربى ا، وال يوهب وال يورث في الفقراءال يباع أصلهف بها؛قال:" إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر 

ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير ووالرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، 

فعن  ؛بفعل الخير، والصدقات، لجني الحسنات بعد وفاته له حقًاأن جعل  ورفقه بالمسلم ومن سماحة اإلسالم .متمول فيه

قال: " إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال ،ى الله عليه وسلم صل ،رضي الله عنه، أن رسول الله ،أبي هريرة

فالصدقة الجارية هي الوقف، . )Muslim,1999 AD,1/669( له" ٍم ينتفع به، أو ولٍد صالٍح يدعومن صدقٍة جاريٍة، أو عل

د، وفي أوجه الخير، طالما أن العين نفعهما مستمر على العبا كليهماوهو ما أكده أهل العلم مثل اإلمام النووي، ألن 

أما الصدقة بشكلها العادي  .في حياته أو بعد وفاته منهاالمحبوسة أو الصدقة الجارية باقيان، فيحصل اإلنسان على الثواب 

 ;AlNawawi, 1972 AD,11/85) فإنها تختلف عن الوقف؛ ألنها مؤقتة فال يستمر ثوابها بعد وفاة المرء

AlBalkini,2012 AD,2/209)رضي الله عنه: "ال أعلم أحدًا  ،وافرًة؛ إذ يقول جابر أحباس كانت لهم فقدالصحابة  ، أما
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)Al- كان له ماٌل من المهاجرين واألنصار إال حبَس مااًل من صدقٍة جاريٍة مؤبدٍة ال تشترى، وال توهُب، وال تورُث"

Khasaf,W.D.,1/6). 

فهنالك الوقف الخيري الذي يعتني بفئة  ؛لنية الواقف، وهدفه من وراء ذلك مختلفة تعود ًاوالواقع أن لألوقاف أنواع

، (Badr Cheni, 2001 AD,1/6) ربأوجد ليكون مصدرًا ثابتًا للرزق على األبناء أو األقا الذي ريالمحتاجين، والوقف الُذ

-Al) ء ثم يتحول لجهة خيرية أخرىاألبنا ىوالوقف المشترك الذي يكون لجهة معينة ثم يتحول ألخرى، كأن يكون وقفًا عل

Mawardi,1999 AD,7/525; Al-Khurshi,W.D.,7/84;Zaki,1995 AD,1/4). 

  طبيعة حياة الواقف السياسية واالجتماعية ب.

ولد  .(1) ، وهو أول من تسمى بعبد الباسط في زمنهالدمشقي هو القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم

 Ibn) ، إال أنه قضى معظم حياته السياسية في مدينة القاهرةفيهاوتعلم  م في مدينة دمشق التي نشأ1388 /هـ790عام 

Taghry Bardi,W.D.,16/552). ال يملك شيئًا من كان استطاع أن يصبح ثريًا بعد أن إذ  ؛والواقف عصامي الشخصية

ففي دمشق عمل لدى كاتب سر دمشق  .ملوكيةالدولة المفي لمناصب حتى تقلد مناصب رفيعة في اتدرج  حيثاألموال، 

مشق، عندما كان نائبًا على د (3) المحموديثم انتقل للعمل مع الملك المؤيد شيخ  ،(2) محمودبن الشهاب  بدر الدين القاضي

القاهرة عام  في جعله ناظرًا للخزانة الشريفة وكاتبهالي به استعانفقد  ،وثقته به ومن شدة تقديره لعبد الباسط

 .(4) برقوققتل الناصر فرج بن  سلطانًا لمام، بعد أن أصبح المؤيد 1411هـ/148

اتهم سالطين وهبات الفقد تمتع بما تمتع به األمراء من امتياز ،ونتيجة لمكانة القاضي عبد الباسط السياسية واجتهاده

سار على نهج عظماء  إذريًا؛ ، حتى أصبح الواقف ث(Al-Hajji,2002 AD,1/21) السخيةعليهم كاإلقطاعات والرواتب 

في  ليهع ان يترددكالسلطان الملك المؤيد ومما زاد في وجاهته أن  .اليكالمم للعديد من وملكهالدولة بمركبه، وملبسه، 

سالم الب فتراجع وأخذ سمعوه كالمًا كان يغيظه،أف ،منزله الذي شيَّده بشكل رائع وفخم، حتى أصبح ال يسلم على عامة الناس

 .(Ibn Taghry Bardi,W.D.,16/552) حتى أحبه غالبية الناسعليهم 

حاالت  تفقد كثر .في معظم فترات العصر المملوكي وانعدامًا لالستقرار السياسي شت اضطرابًاوالواقع أن مصر عا

 خلفهم 1421/هــ824ومما يؤكد ذلك أنه بوفاة الملك المؤيد عام  .السلطة همعند تولي أحد بين المماليكاالنتقام والحروب 

، إال أنه (6)الذي خلعه مدبر مملكته الملك الظاهر ططر (5)أربعة سالطين خالل سنة واحدة، بدءًا من الطفل الملك المظفر

أيضًا، ليستقر األمر  (8)، فخلعه مدبر مملكته األمير برسباي(7)توفي بعد ثالثة أشهر، ليتولى ابنه الشاب الملك الصالح محمد

 Ibn) القاضي عبد الباسط على منصبه كناظٍر للجيش بعد أن نصَّبه ططر قبيل وفاته ليبقي ،ألخيرفي نهاية المطاف ل

Taghry Bardi,W.D.,16/552) . 

ارة شؤون إد لمهسالذي  السلطان برسباي من نيل رضا مكنتاهبصيرة نافذٍة؛ ، والقاضي عبد الباسط صاحب إدارٍة ُيعد 

أنه ما ك لثمينة،التحف اومنه أنه كان كثيرًا ما يغدق عليه الهدايا،  وتقربه ى السلطان. ومما زاد في مكانته لدالبالد كلها

في ط الرجل األول القاضي عبد الباس صبح، لي)Sakhawi,W.D-Al.,4/26( تخلص من منافسة األمراء له في تلك الفترة

 .ستة عشر عامًا سلطة برسبايامتدت أن  ، وخيرًا وفيرًا بعدسعادًة من بعد ذلك نال؛ ليالدولة

! في إدبارم، لتصبح أموره 1437هــ/841حتى حانت وفاة السلطان األشرف برسباي عام  متنعمًاعبد الباسط  ولم يزل 

تسلطن العزيز يوسف بن ، فعندما للحكم سلطاٍن ماعند اعتالء  عليها المماليكالتي دأب تصفية الحسابات لتبدأ مسألة 

أنه فهو أما األقسى من ذلك على عبد الباسط والرواتب،  شرفية نتيجة مطالبتهم باإلقطاعاتاألبعض المماليك أهانه  (9)برسباي

ال يضع له  األولمعه؛ إذ كان  وليه الحكم، ليصفي حساباٍت قديمةً تبعد  يهبالقبض عل أمر (10)تسلطن الظاهر جقمق لما

القاضي كمال الدين  إال أن وساطةيه، فأمر بحبسه، حقدًا عل جقمق ، بل كان يهزأ به، حتى امتأل قلبواحترامًا اعتبارًا

 ئة ألف دينار، فأخذ منه نحو ثالثمالبالد، وأن يدفع مااًل للسلطانسراحه شريطة أن يغادر  يطلقالسلطان  جعلت (11)البارزي

(Ibn Tighari Bardi,W.D.,7/136; Al-Malati,2002 AD, 5/321). 
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عودة إلى مسقط رأسه لل م، ليمكث هناك سنة، ثم استأذن1439هــ/843عام الحجاز  نحو عبدالباسط لقد غادر القاضي 

شفع له أحد األمراء عند السلطان، فسمح له بالعودة إلى القاهرة عام  ثمها عدة سنين، فير التي استقو ،دمشق

ليبادر عبد أوالده،  ، وعلىاألخيرالناس، فطلع إلى السلطان وقبل األرض، ليخلع عليه  فرح بهم، فكان يومًا 1443هــ/847

الحج عام ، فتوجه إلى عليه فلم يقلده أيًا من المناصب موغورًاصدره  لم يزل، إال أن السلطان ثمينًة لههدية  بتقديم الباسط

 له تربته التي أنشأهافي دفن حتى حانت وفاته ليمرض أشهرًا فم، 1444هــ/ 854القاهرة عام ليعود إلى م، 1443هــ/853

 Al-Maqrizi,1997 AD,7 /422-449; Ibn Tigray Bardi,W.D.,7/136; Ibn Al-Ajmi,1996) بالصحراء

AD,2/156). 

ثروته لصالح خدمة اإلسالم والمسلمين، فأكثر من بناء  كثيرًا من استغل فإن الواقف قد ،وعندما نتحدث عن مآثره

خدمة الحجاج، وكان في مشق، وأجرى الماء الحجاز، والقدس، والقاهرة، ودكالعمران الديني والتعليمي في عدة بلدان 

 Ibn Hajar,1996 AD,2/491;Al-Taqi al-Fassi,2000) للمحتاجين وملجًألعلماء وطلبة العلم، على اعطائه في سخيًا 

AD,1/439;Al-Suyuti,W.D., 2/122). 

تفنن  فقد ي؛هج األيوبالن على خطى ندرك أن األوقاف المملوكية قد سارتهذا السخاء الوقفي لعبد الباسط  وأمام

)Ibn Khaldoun,1988  الناس هارصد األوقاف السخية على الخدمات المختلفة التي يحتاجفي واألعيان السالطين 

AD,7/667; Shatnawi,2008 AD,75.). 

 ج. نبذة عن الخانقاه الباسطية

القرب من مدارس كانت مميزة كالعزية وهي تقع ب ،(12) األبيضإلى يسار الذاهب من منطقة الجسر  تقع الخانقاه الباسطية

كان أصلها دارًا له، فجدد لها محرابًا، واهتم بها؛ إذ رصد لها ، وقد (13)كانتا من أجمل عمائر دمشق  اللتْينواألسعردية 

ة، كي تكون ءضااحتياجاتها من األثاث واإل بكل وزودها ،ها، وشؤونهايقوم بكل أعمال أوقافًا دارًة، كما وفر لها طاقمًا متكاماًل

 Huja Waqfia,No.602;Al-Nuaimi,1990 AD,2/112;Badran,1985) .لها بصمة نافعًة في المجتمع الدمشقي

AD,1/273)أركان وقفها حسب ما ورد في حجتها الوقفية فهي كالتالي: ا، أم 

 .(14) الدمشقي عبد الباسط بن خليل زين الدين اسم الواقف: .1

 علىد نه يعووما فضل فإ والجامع األموي، ،الخانقاه الباسطية في مدينة دمشقفي  طائفة الصوفية لموقوف عليه:ا .2

 .(15) أوالده من الذكور واإلناث، والذراري، فإن انقرضوا عاد الوقف على فقراء الحرمين الشريفين

لسلمة في منطقة ، وهي ثمانية أوقاف كالتالي: بستان يعرف با(16)على الخانقاه أوقافًا دارًة عبد الباسط أوقف الموقوف: .3

، وكذلك أرض بستان يعرف بالناعمة بالقرب من جامع (17)الجسر األبيض في الصالحية، وهو مالصق للمدرسة العزية

، (19)في الغوطة، وبستان آخر مع كرم أرض وغراس يعرفان ببرقوق القبلي، وحقل أرض في قرية كفر بطنا (18)بيت لهية 

 (20)جنينة اس المذكور، كما أوقف قرية البرادعي أيضًا، وغرطيب مالصق للغراس يعرف ببرقوق الخباإلضافة لبستان و

الشامية على نهر بانياس  (22)طاحون الدنوب على نهر بردى، وكذلك محاكرة طاحون (21) المالصق للخانقاه، ومحاكرة

 )D,1/273A Badran,1985; AD,2/112 Nuaimi,1990-Al; 602Waqfia,No..Huja(  (23)التابع للمزة 

وقاف ية األلم ترد كلمة مثل حبس أو أبَّد لكن وردت كلمة " وقف " وهي الكلمة الدارجة في غالب يغة الوقف:ص .4

 .)uaimi,1990 AD,2/112.Badran,1985 AD,1/273N-602Al.Huja Waqfia,No( المملوكية

فيذ شروطه، وفي هذه واستثماره، وتن وحفظ ريعه، الوقف، إدارة ناظر الوقف هو الشخص المشرف على :الوقف ناظر .5

لنفسه، واسناد ذلك وتفويضه إلى من شاء، ثم ألوالده الذكور أو اإلناث، ثم  النظر الحجة نجد أن الواقف جعل

ومن الواضح أن  .دمشقفي القاهرة، فإن تعذر فإن النظر يكون لحاكم المسلمين في لذراريهم، ثم لناظر مدرسته 

)Al;Huja Waqfia,No:602- ، أو تعيين من يثق بهممهمة الناظر وليهمن خالل ت على حماية أوقافهالواقف حرص 

Nuaimi,1990 AD,2/112;Badran,1985 AD,1/273). 
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 ه من خالل تفاصيل الحجة الوقفيةعبد الباسط لوقف القاضي األسباب التي دعتالمبحث الثاني: 

 كاآلتي: لقد تعددت أسباب ومقاصد الواقف ما بين أهداف خيرية، وأخرى شخصية، وهي

أن ُتستغل داره كمقر للجند المملوكي، واألغراض  الحفاظ على أمالكه: كان أصل الخانقاه دارًا للواقف؛ إذ خشي .أ

) Ibn أن جدد لها محرابًا إال، فما كان من الواقف (24) أن زار السلطان األشرف برسباي مدينة آمد العسكرية بعد

Tighari Bardi,W.D.,7/143;Al-Nuaimi,1990 AD,1/111)لذا استغل الواقف أحكام  ، وحدد لها وقفًا يناسبها؛

هما فعل  ْينآمر كسب مكَّن الواقف منالوقف  فإنالوقف التي تحرم بيع أو رهن أو وراثة المكان الموقوف، وبذلك 

فقهاء آنذاك ، باإلضافة إلى أن أمالك أوقاف المسلمين كانت ُمساندًة من قبل الالخير، والنجاة من مأزق مصادرة منزله

 .)Haider,1992 AD,1/72;,1/624.Bakr,W.D( بغرض الحفاظ عليها، والتصدي لمن أراد المساس بها

مدارسه ، ويتضح ذلك من خالل فيهنشر العلم في المجتمع الدمشقي: حرص الواقف على نشر العلم في أي مكان يقيم  .ب

 إليها مثل مكة، والمدينة، ومصر، ودمشق، والقدسفي البلدان التي ارتحل  ومساجده التي أمر بإنشائها ،العديدة

(Badr Cheni,2000 AD,11/99;Al-Sufi,2010 AD,1/154) ،كما أنه كان يكرم وُيجل أهل العلم والعلماء ،

العلم الوافر؛ كي تكون له بصمُة علميُة على  ويكشف لنا اسم شيخ الخانقاه الباسطية مدى حرص الواقف على جلب ذي

-Al) ه، فالخيرون تكفلوا بنشر المؤسسات التعليمية والدينية من دون حكوماتهممرتادي الخانقا

Alimi,W.D.,2/93;Al-zarkali,2002 AD,3/270;Ashour,1992 AD,1/163; Naguib,2003 AD,1/131). 

، مع الوقفنصيبًا من  ذريته وأقاربهليجعل الواقف  هذا النوع من األوقاف يهتم بالُذرية؛ إذاستغالل الوقف الُذري:  .ت

 قد طأن القاضي عبد الباس؛ ونجد (25) ذريته الشخص وانقطاع موتتعيين جهة من جهات البر تستحق الوقف بعد 

 Huja) خصص نصيبًا له بما تبقى من األوقاف المرصودة على الخانقاه، ثم على أوالده، وأنسالهم، وأعقابهم

Waqfia,No.602). 

في أثناء  األجر والحسنات كسبلذي يدور في نفوس غالبية الواقفين هو نيل الثواب واألجر: إن الغرض الرئيس ا .ث

لذلك فإن القاضي عبد الباسط ؛ يتقرب به العبد من الله تعالى فالوقف نوعٌّ من أنواع الصدقات حياتهم وبعد وفاتهم؛

وهذا هو  ،الباسطية نتيجة كثرة مصاريف أوقاف محاسبكان سخيًا في عطائه ومنظمًا له، ودليل ذلك أنه قام بتوظيف 

 Ibn Battuta, W.D.,1/26;Rizk,2003) أوقافهم،حال الواقفين الذين كانوا يتنافسون بينهم في تشييد وتنظيم 

)AD,1/188 تكاد :"فقال األوقاف في مدينة دمشق ةس أبلغ من قول الرحالة ابن جبير الذي تعجب من كثر، ولي

 .(Ibn Jubair,W.D.,1/233;Ali,1983 AD,6/67) "األوقاف تستغرق جميع ما فيه

 يةشق من خالل تفاصيل الحجة الوقفاألدوار التي مارستها الخانقاه الباسطية في دمالمبحث الثالث: أهم 

ي جانب الدينلى العمن يتمعن في ثنايا الوقفية يظن أن نفعها قاصٌر نما حلت فهي خيٌر على أصحابها، وإن األوقاف أي

ي تماعفعها االجنفة إلى من خالل توفير الوظائف برواتب سخية لموظفيها، باإلضا ًااقتصادي نفعًا غير أن لهاوالتعليمي فقط، 

 كان يعاني من ظروف الحياة الصعبة.من ل
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 :ه كالتاليلخانقاتبين األدوار الهامة لهذه الذا فإن أوقاف دمشق كانت خيرًا على أهلها. ومن خالل مسميات الوظائف ت

 الراتب الشهري الوظيفة مسمى المسلسل

 اً درهم 150 إمام وشيخ الخانقاه 1

 اً درهم 30 خادم الخانقاه 2

 اً درهم x 40 3 = 120 اء(ُقر ة)ثالث في الربعة الشريفة الكريمُقراء القرآن  3

 اً درهم x 30 3 = 90 القرآن الكريم جهرًا الذين يقرأونالُقراء  4

 اً درهم 30 المادح 5

 اً مدره 40 المؤذن 6

 اً درهم 75 قارئ القرآن الكريم في الجامع األموي 7

 درهم 7.5 خادم المصحف الشريف في الجامع األموي 8

 اً درهم 60 محاسب الخانقاه 9

 اً درهم 60 ستخرج محصول الوقفُم 10

 درهم 100 ناظر الوقف 11

 درهم فضة 762.5 لخانقاه الشهري للموظفينامجموع مصروفات   

 للخانقاه الباسطية ي والعلميالدور الدين .أ

وأول من تولى هذا المنصب لخانقاه، ا الصوفية وغيرهم من الدروس العلمية التي كان يلقيها شيٍخ استفاد رواد الخانقاه  .1

ألنه هو الرئيس األعلى  ؛ظ أن أعلى راتب كان لشيخ الخانقاهوالمالح .(26) هو قاضي القضاة البرهان إبراهيم الباعوني

وهذا دليل على أن  .(Abdul Karim,1973 AD,1/212) وإلقاء الدروس الدينية مثل اإلمامة،ر شؤونها فيها، ومدب

 Ashour, 1992) نتيجة االهتمام الوقفي بهم اٍتن بعضهم ثروالواقف كان يكرم العلماء، ورجال الدين الذين كوَّ

AD,1/41;Arir,2015 AD,1/194). 

لقراء رجال من ا ةثالثإذ كان يحضر  ؛-ليه الصالة والسالمع-على النبي م، والثناء االنتفاع من سماع تالوة القرآن الكري .2

لشخصية  ، كما يكون معهم مادحُّ(27) الشريفةكاماًل في الربعة  اً ليقرأ كل واحد منهم جزء يوميًا؛ بعد صالة العصر

 .(28) -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 ة.قبل كل صالبباب الخانقاه  يؤذنمؤذنًا  الواقف عَينفقد  الصلوات الخمس في مسجد الخانقاه؛ إقامة .3

ن ذاآعد ب هفيأوكل الواقف إلى رجٍل يقرأ نصف حزٍب من المصحف الشريف االهتمام بشؤون الجامع األموي؛ حيث  .4

 نإ إذ ؛شهريًا ًان له سبعة دراهم ونصفعيَّفعدم نسيانه لخادم المصحف المذكور، في وتظهر إنسانية الواقف  .الظهر

 .عليه الجزيلة والجرايات كانوا يرصدون له األوقافالذين في نفوس أهل دمشق،  للجامع األموي قيمٌة

 تصادي للخانقاه الباسطيةالدور االق .ب

ًة، رة وظيفوبمجموع إحدى عشجال الصوفية حتى يقوموا بشؤونها وفرت الخانقاه الباسطية عدة وظائف متنوعة لر 

ة مالية ي إلى وفراتب يؤدن توافر الروإذ إ اٌم من الناحية االقتصادية أيضًا؛أن األوقاف لها إسهوبرواتب مناسبة، وهذا يعني 

 ة األوقافغالبي بين أيدي الناس وسيولة، وبالتالي ستنشط الحركة التجارية، وما ينطبق على الباسطية فإنه ينطبق على

 األخرى.

 دور االجتماعي للخانقاه الباسطيةج. ال

مام بهم، ن اهتلمحتاجين والفقراء، لما يجدونه مد الخانقاه في حل مشاكل اجتماعية متعددة، خاصة للقد ساهم وجو

ة في فتر خاصة إذا ما علمنا أن افتتاح هذه المؤسسة كان يؤويهم وتوفر الطعام والشراب لهموحصولهم على مكان 

 الفوضى والمشاكل في المجتمع. فيهاالجراكسة التي كثرت 
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 ع: قراءة في تفاصيل الحجة الوقفية المتضمنة مالمح للمجتمع الدمشقيالراب المبحث

ال تتوفر في  قد خالل عصرالواقف، عن أي مجتمع ال بأس بها نادرٍة تمدنا بمعلوماتوثائق هامة  جج الوقفيةإن الُح

عاداتهم نة دمشق، مثل أمدتنا حجة الباسطية بالعديد من المعلومات التاريخية حول أوضاع مدي وقد المصادر التاريخية.

وكذلك العمالت  ات االجتماعية،وعمال المؤسس والتي يتقاضاها موظف أعطياتهم الشهريةوتقاليدهم، ومستوى معيشتهم، و

) Salem,2014 األسواقأسماء كاألنهار، والجبال، والمناطق والقرى الزراعية، و تهاافيرالنقدية السائدة آنذاك، إضافة إلى جغ

AD,1/54; Jazea,2014 AD,1/154.1/25; Badr Cheni,2000 AD,1/E) في  ، وأفكارهمالواقفينبثقافة  تزودناأنها ؛ كما

 كالتالي: من فترة زمنية إلى أخرى أهداف واقفيها، فاألوقاف تختلف مجتمعاتهم

ه ما يدور في كانت تشابوانق الدمشقية من أنشطٍة صوفيٍة، لقد بينت الوقفية الباسطية ما يدور في الخ لمحة دينية: -أ

 ن علىيالواقف وهو ما شجعمؤسساتهم األخرى كالزوايا واألربطة؛ إذ كان الفكر الصوفي متغلغاًل في المجتمع الدمشقي، 

 Rababa,2010) التنظيمدرجة عالية من على  أغلبها كان، حيث (Ashour,1992AD,1/15) ةدعم أنشطتهم المتنوع

)11-AD,1/10 1999Ashour,;AD,1/76 Hajji,1992-Al;AD,1/666، أحد المشايخ  افالخانقاه كان يشرف عليه

م بوساطة تالوة القرآن الكريها كانت تكثر فيممن اتصف بالعلم الوافر، كي يدير شؤونها ويلقي الدروس الدينية، كما 

لمختلفة من بالشعر واألناشيد ا ،صلى الله عليه وسلم ،شخصية الرسول وكذلك الثناء على هذا األمر،قراٍء مختصين ب

 Ibn Katheer,1988 AD,14/21; Al-Maqrizi,1997 AD,6/51;Al-Nuaimi,1990) خالل المادح

AD,1/293&2/122; Ali,1999 AD,6/132) ، لما له  في الجامع األمويكانوا مهتمين أن أهل دمشق ومن الواضح

-Ibn Battuta,W.D.,1/331;Al) فلم يغب عن وجدانهم عند رصد أوقافهم المختلفة، قلوبهمفي  من محبة

Maqrizi,1997 AD,6/51; Taqi al-Din al-Adami,2003 AD,1/53;Ali,W.D,1/68)، أن  ومن المالمح الدينية

، (Ashour,1992 AD,1/15) بابهانشأ على ُتكانت  المؤذن كان يرفع األذان عند باب الخانقاه أو المسجد؛ ألن المئذنة

  .(29) كما أن األوقاف تكفلت براتب المؤذن

إذ لجأ  ؛، إنما قامت بدور اجتماعي أيضًاؤسسات الصوفية على الجانب الدينيعمل الم م يقتصرل لمحة اجتماعية: -ب

-Al) في أواخر العصر المملوكي ازدادبطش بعض المماليك الذي وهربًا من مصاعب الحياة، لها بعض الناس 

Maqrizi,1997AD,1/232; Ashour,1997AD,1/180; Rizk,1993 AD,1/81)فيها،  ، حتى وجد السكان راحتهم

تالوة القرآن الكريم تجلب السكينة والطمأنينة، وتزيل ف ،(Al-Omla, 2008 AD,1/288) مأوى لمن ال مأوى لهفهي 

 لتوفرإضافة  ، والثناء عليه باألشعار،-عليه الصالة والسالم-ذكر النبي يستمتع بأن منهم من الهموم واألحزان، كما 

ومما  .(Badran,1985 AD,1/277;Ali,1999 AD,6/130;Hammouda,1998 AD,1/50)ا هفي رابالطعام والش

 الجزيلةمن أوقافهم  وعدم نسيانهمالحرمين الشريفين،  فقراءمع مدى تعاطف أهل الخير  جة الوقفيةتكشفه لنا تلك الُح

(Ibn Tigrai Bardi,W.D.,3/26; Sakhawi,W.D.,3/84;Al-Hajji,1994 AD,1/228) ،محبة غالبية  ويتضح أيضا

 Ibn) الواقفين ألبنائهم وذراريهم من خالل تعيين أوقاف لهم ُتعينهم في حياتهم، ليضمنوا لهم حياة اجتماعية هانئة

Taymiyyah,1995 AD,10/31; Ibn al-Mubarrad,2000 AD,1/30; Jazea, 2017AD,1/148).  وإجمااًل فإن

 بين أفراد المجتمع الدمشقي. حب الخير والتآزر ل علىلتدوتنوعها  كثرة األوقاف المملوكية

فقد ؛ للراغبين بهافرص العمل  فهي توفر ؛الحركة االقتصادية في المجتمعاألوقاف السخية تدعم لمحة اقتصادية:  -ج

فهنالك  ؛بحسب خبرات الشخص، وطبيعة عمله تختلف الرواتب ومن المعلوم أن .عدة وظائفوفرت الخانقاه الباسطية 

ؤكد على خلٍل ت بالدرهم رواتب موظفي الخانقاه المذكورة والواقع أن .دينية، ومالية، وإدارية، وخدمية ئفوظا

) Huja (30) !الذهبيوهو غياب التداول بالدينار  ،فترة الحكم الجركسي خاللكان يعاني منه المجتمع  اقتصادٍي

Waqfia,No.602) ،ودليل  ،الذي امتازوا به هل دمشقأل اط التجاريبالنشالذي ضرَّ  لفساد المستشريوهذا عائٌد ل

األحكار والبساتين باإلضافة إلى أن كثرة ، التي ورد ذكر بعضها في أوقاف الباسطية أسواقهم ودكاكينهم، ذلك كثرة

 .(31) الوافر الزراعي إنتاجهمعلى  ئن لتدلوالجنا
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راعية راضي الزاألوالقرى  عن تفصيليةبمعلومات من المنافع الجليلة للوثائق الوقفية أنها تزودنا  لمحة جغرافية: -ح

ي فلباسطية ا هلى الخانقاالتي لم ُتذكر في مصادر الكتب التاريخية؛ إذ ورد ذكر األماكن الموقوفة ع األنهار،والطواحين و

 شت،د تكون تالقوالمزة، وقرية البرادعي التي  الغوطة مثل كفر بطنا، وبيت لهيا، قرى تكرُذفقد  .الحجة الوقفية

يب، الخط قوقبر بستان الناعمة، وبستانو، الشامية، وطاحون الدانوبمثل طاحون  والبساتين أشهر الطواحين وكذلك

ا، ومنها سماؤهأفي محلة الجسر األبيض بدمشق، وغالبية تلك األماكن الموقوفة قد تالشت أو تبدلت  السلمة وبستان

. (Huja Waqfia,No.602;Al-Nuaimi,1990 AD,2/112;Badran,1985 AD,1/273) رما بقي إلى وقتنا الحاض

 ربع،دنيا األبأنها إحدى جنان ال، وقد وصفت غوطتها واحة خضراء ومن تلك المعطيات الوقفية نجزم أن دمشق كانت

ثل مكل جانب،  بها من تحيطها، فاألنهار فينظرًا النتشار األراضي الزراعية كانت الرافد الرئيسي لألوقاف المملوكية، و

تشرة في من نتكا الطواحين على ضفافهما، كما أن البساتين والجنائن واألحكار دتاللذْين شّيوبانياس  نهري بردى

 .(Al-Qazwini,W.D.,1/232) أرجاء دمشق

 الباسطية وإعادة كتابتها الحجة الوقفية وصف .أ

خط لنسخ واممزوج ما بين خط  فقد كتبت بخٍط أقرب ما يكون لخط اإلجازة، وهو خط ؛للحجج الوقفية عدة أوصاف 

بل هم  ،ديينجج ليسوا بأشخاٍص عالُح، كما يالحظ أن الذين خطوا تلك ا(Al-Baghdadi,1961 AD,1/64) الثلث

 ن الخطوط كتبت على قاعدة الخط العربي.إ إذخطاطون محترفون؛ 

سجيل و تقامة أإتاريخ والوقف،  شروطووعادًة ما تحتوي الحجة الوقفية على أربعة عناصر رئيسية، مثل اسم الواقف، 

بة صك فهي بمثا ؛قيقًةقانونيٍة، وتضمنت بنودًا د جج أنها ُكتبت بدقةويالحظ على أغلب الُح .الوقف، وأخيرًا مصادر الوقف

 .رئيسي لتأسيس الخانقاه، وإقرار نظامها ومنهاجها، وهذا يدل على أن الوقف لم يكن عماًل عشوائيًا

مينها، ية، وعلى ، وتكون في أعلى الفقرسطر األولوهي ممدودة ألخر ال "وقف"ما تبدأ بكلمة كما أن الحجُة عادًة  

أو فواصل  د فراغات،جال تواألسطر يمينًا ويسارًا، كما أن تباعد األسطر متساٍو، و ها مرتبةوتتميز كتابة الفقرة الوقفية بأن

دوين تنتهي بت دًة ماصيلها بإضافة كلماٍت أو أحرٍف لها، وعاكي ال تحدث عملية تزوير للحجة أو تالعب بتفا ؛بين الكلمات

، ر واضحوغي الصق،ومت دًاأن الخط رفيٌع جها ، إال أن ما يعيبصادر الوقفختتم بذكر أهم مالعام الذي دونت به الوقفية، ثم تُ 

طاء في بعض كثرة األخ ظ، كما يالح(Huja Waqfia,No.602) ة تلك المصادريصعب قراءلذا فإنه  ؛منه النقط تالشت وقد

 الوقفيات عند كتابتها، وهذا يعود إلى األسباب اآلتية: 

 . اللغةلهجة وبين ال فدونوا تلك الحجج وفق ذلك االمتزاج، تأثر الخطاطون بلهجتهم التي امتزجت باللغة العربية .1

 اللغويةاء ن األخطمأوجد العديد مما  ركيكًة،كان بعض الخطاطين ينحدرون من بالٍد غير عربية، فكانت لغتهم العربية  .2

(Escherli,1982 AD). 

 وفقًا لطبيعة كتابتها الباسطية إعادة كتابة الحجة الوقفية .ب

"وقف الزيني عبد الباسط بن الغرسي خليل على  ...:خليل على الخانقاه الباسط بن لغرسي وقف الزيني عبد

ة نفس رجال صوفية وخادما لهم وشيخا للخانقاه المذكورة الخانقاه في محلة جسر األبيض في الصالحية بدمشق ورتب عشر

وثلث رجال قرا ورجال مادحًا يحضرون بعد صالة العصر في كل يوم يقراء كل واحد في كل يوم جزًء كامال في الربعة 

اه وصرف الشريفة ورتب مؤذنا يؤذن بباب الخانقاه وبوابا وقيمًا وهو ان يبتداء من له النظر بعمارة الموقوف والخانق

مايحتاج اليه من ثمن زيت وقناديل وسالسل وحصر وبسط ثم يتناول الناظر لنفسه في كل شهر من الدراهم الفضة الحجر 

درهم ولالمام وشيخ الخانقاه في كل شهر ماية وخمسون درهما وللخادم في كل شهر ثلثون درهما والى القرا الثلث في  ماية

من القارئين الذين يقرؤن جهرا في كل شهر ثالثين درهما والى المادح في كل شهر كل شهر اربعين درهما والى كل واحد 

ثلثين درهما والى المؤذن في كل شهر اربعين درهما والى رجل يقرء في كل يوم في الجامع االموي بعد اذان الظهر على 

مصحف المذكور في كل شهر الكرسي في المصحف الشريف نصف الحزب وله في كل شهر خمسة وسبعون درهما ولخادم ال
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سبعة دراهم ونصف ويصرف لرجل عارف بالحساب يكون مستوفيا ضابطا لما يتحصل من الموقوف في كل شهر ستين 

درهما وفي كل شهر الى رجل يستخرج محصول الوقف ستون درهما وما فضل يصرف إلى الواقف ثم الوالده ثم الوالد 

رضوا عاد إلى الفقراء بالحرمين الشريفين وشرط لنفسه وظيفة االمامة في المحراب اوالده ثم على انساله واعقابهم فاذا انق

كان لمن  ثم النسالهم واعقابهم فاذا انقرضو ومشيخة الخانقاه وجعل لنفسه االستنابة في ذلك وفيما شاء ثم الوالد اوالدهم

الذكور واالناث ثم الوالدهم ثم النسالهم  من شاء ثم الوالده يصلح لذلك وجعل النظر لنفسه واسناُد ذلك وتفويضه الى

واعقابهم ثم لناظر المدرسة بمصر بعد انقراضهم لكاتب السر فان تعذر كان النظر لحاكم المسلمين بدمشق تاريخ سجل 

 الوقفية في سنة اربع وعشرين وثمانماية "

  الجنينة لصيق الخانقاه. ساغــر

 الحية دمشق مالصق للمدرسة عزية.يعرف بالسلمة في محلة جسر أبيض في ص نابستـ

 أرض بستان يعرف بالناعمة بقرب جامع بيت لهيه تابع غوطة. 

 قرية تعرف بالبرادعي لصيق م

 .لغوطةلبستان كرم أرض وغراسًا يعرفان برقوق القبلي وحقل أرض الملك بالواقف في قرية كفر بطانا تابعة 

 ر.بستان أرض وغراس يعرف برقوق الخطيب مالصق المذكو

 محاكرة طاحون الدنوب على نهر بردى بقرب جسر الحلة تابع زبداني

 محاكرة طاحون المعروف بالشامية على نهر بانياس تابع مزة.

  

 الخاتمة

 في نهاية الدراسة، نجمل أهم نتائجها بما يلي:

 ينالل الناس؛ تفع بهًا؛ كي ينخيريأواًل: تعددت أغراض القاضي عبد الباسط بن خليل الدمشقي من وراء وقفه؛ فمنها ما كان 

 ته.ريمصدر رزق لذمن المصادرات، باإلضافة لتأمين  على أمالكه كي يحافظ ؛شخصٌي واآلخرالثواب واألجر، 

ومميزة  ،كون فعالةالخانقاه الباسطية من خالل أوقافه السخية التي رصدها لها، كي ت يتضح اهتمام الواقف بأمرثانيًا: 

 .لدمشقيبأنشطتها في المجتمع ا

 .ة األطاللب منادمفي الحجة الوقفية الباسطية أن من أوقافها عدة دكاكين مثلما أقر العلموي في كتا ُيذكرثالثًا: لم 

تعليمي لديني واللدور ا: أدت الخانقاه الباسطية عدة أدواٍر هامٍة في المجتمع الدمشقي؛ إذ لم يتمحور نشاطها حول ارابعًا

  اقتصاديٍة، واجتماعيٍة أيضًا.بل تعداه إلى أدواٍرفحسب، 

لمجتمع، اموال في ولة األمن خالل توفير الوظائف لألفراد، وبالتالي تتوفر سي ًا مهمًااقتصادي اً دور : مارست األوقافخامسًا

 ، وهذا ما أكدته الباسطية بوظائفها ورواتبها الجليلة.شط حركة البيع والشراء في األسواقتنف

ى المجتمع عد أن قاسها بفي يواء الفقراء، حيث وجدوا الراحةالباسطية دورًا اجتماعيًا هامًا من خالل إ: لعبت الخانقاه سادسًا

 الدولة المملوكية. عهد من الظروف الصعبة في أواخر

 ك المصادر.تلفي  نًا عن المصادر التاريخية الهامة؛ إذ أمدتنا بمعلومات ال تتوافر: ال تقل الحجة الوقفية شأسابعًا

ًا تكون مرجعل ؛طنبولوحفظها في األرشيف العثماني في إس ،قام العثمانيون بتوثيق وإعادة كتابة الحجج المملوكية: نًاثام

 .التاريخية معلومات لم ُتذكر في المصادر تاريخيًا يحوي

دة في الحجة نية الوارلعثماا اللهجة العثمانية، وهو ما أكدته المفرداتاللغة العربية المتأثرة بب الوقفية ُكتبت الحجج: تاسعًا

 الوقفية للخانقاه الباسطية.
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Abstract 

 This study has summarized the true motives behind the endowment of Judge Zain al-Din Abdul 

Basit bin Khalil al-Dimashqi. It was his endowment on Sufism in Damascus. The analysis of the 

endowment argument reveals the details of the endowment, which are absent in most historical 

sources. In addition, it clarifies the nature of the Damascene society. The researcher has followed the 

historical analytical method to achieve the desired goals of the study. The study concluded that Abdul 

Basit had several different objectives through the endowment. The endowment argument has a special 

importance and represents a useful historical source.  

Keywords: Al-Waqf, Khanqah, Sufism. 

 

 

 

 الهوامش
 

خاصة بهم، ولقد ندر اسم عبد الباسط في دمشق في تلك الفترة، حتى أن ابن تغري بـردي لكل عصٍر ومجتمٍع ما أسماء ذكورهم ال (1)

د ، كـون أن عبـنعلم من سمي بهذا االسم قبله"، وربما أن من أسـماه أراد أن يميـز اسـمه عـن البقيـة، ولـم يكـن متـداواًل ال“قال: 

وم النجـي بـردي، محببة لنفوسهم. ابن تغـر اهم، ألنهءأبنا عادة ما يسمي بها المسلمون التيباسط هو أحد أسماء الله الحسنى، ال

 .15/554، الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر

م، وتـوفي فـي دمشـق 1349هـ/750الشهاب محمود: هو القاضي بدر الدين محمد بن موسى الحلبي الذي ولد عام بدر الدين بن ( 2)

ــاء العمــر، تحقيــق: حســن حبشــي، المجلــس األعلــى للشــئو أحمــد بــن علــي، م. ابــن حجــر،1420هـــ/823عــام  ــاء الغمــر بأبن ن إنب

بعــد  المنهــل الصــافي والمســتوفى يوســف، ؛ ابــن تغــري بــردي،2/443م، 1969اإلســالمية، لجنــة إحيــاء التــراث اإلســالمي، مصــر،

 . 7/136، القاهرة، الوافي، تحقيق: محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب

( الملك المؤيد شيخ المحمودي: هو أبو النصر شيخ المحمودي الظاهري، أحـد سـالطين مصـر والشـام زمـن العصـر المملـوكي عـام 3)

ه: أبـو جمعـة قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، ُعنـي بـ ،هعبد الل م. الطيب بامخرمة،1421هـ/ 824م، توفي عام 1412هـ/815

 .6/389م، 2008، 1مكري وخالد زواري، دار المنهاج، جدة، ط

عـام  والشـام زمـن العصـر المملـوكي، ولـدالناصر فرج بن برقوق: هو زين الدين أبو السعادات فرج بن برقوق، أحد سالطين مصـر  (4)

بـد السـلوك فـي معرفـة دول الملـوك، تحقيـق: محمـد ع أحمـد بـن علـي، المقريـزي،م. 1412هــ/815م، وتوفي عام 1388هــ/791

 .5/448م، 1997، 1القادر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

ولـد الملك المظفر: هو المظفر أحمد بن شيخ، تسلطن وهو بعمر السنتين، خلعه مدبر مملكته ططر وأرسله للسجن مع مرضـعته،  (5)

هور في بدائع الز محمد بن أحمد، ؛ ابن إياس،7/218،27م. المقريزي، السلوك، 1429هــ/833في عام م وتو1419هــ/821عام 

 .1/32م، 1960وقائع الدهور، مطابع الشعب، القاهرة، 

ســـعيد ططــر الظـــاهري الجركســي، أحــد ســـالطين مصــر والشـــام فــي العصــر المملـــوكي، ولــد عـــام  وططــر: هــو ســـيف الــدين أبــ (6)

    . 4/7؛ السخاوي، الضوء، 3/258م. ابن حجر، إنباء الغمر، 1421هــ/824ي عام م وتوف1367هــ/769
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 مـات الملك الصـالح محمـد: هـو الصـالح محمـد بـن ططـر، تـولى السـلطنة وعمـره صـغير، وخلعـه مـدبر مملكتـه برسـباي الـدقماقي، (7)

 .7/56 م. المقريزي، السلوك،1422هــ/825م وتوفي عام 1411هــ/813بالطاعون، ولد عام 

ركسـي، أحـد سـالطين مصـر والشـام فـي العصـر أبـو النصـر الـّدقماقي الّظـاهر الجبرسباي: هو الملك األشرف برسباي بن عبد اللـه  (8)

 .14/242ابن تغري بردي، النجوم، م. 1437هــ/841م وتوفي عام 1369هــ/770المملوكي، ولد عام 

ن برسباي، سلطان مصر والشام زمن العصر المملوكي، خلعه مماليـك جقمـق هو أبو المحاسن يوسف بالعزيز يوسف بن برسباي: ( 9)

     .15/222م. ابن تغري بردي، النجوم، 1463هــ/868م وتوفي عام 1424هــ/827ليسلطنوه بداًل منه، ولد عام 

ى مصـر والشـام فـي العصـر ( الظاهر جقمق: هو جقمق العالئي الظاهري، كان مدبر مملكة العزيز بن برسباي ثم أصـبح سـلطانًا علـ10)

 ؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم،7/382. المقريــزي، الســلوك، م1452هـــ/856م وتــوفي عــام 1373هــــ/774المملــوكي، ولــد عــام 

       .1/333؛ ابن إياس، بدائع، 15/256

دمشـق والقـاهرة، كـان هو كمال الدين محمد بـن القاضـي ناصـر الـدين بـن البـارزي، تـولى عـدة مناصـب فـي ( كمال الدين البارزي: 11)

الـدين،  جـالل السـيوطي، .م145 هـــ/856م وتـوفي عـام 1394هـــ/796أخرها كتابة السر في القاهرة زمن الظاهر جقمق، ولد عام

 .1/168بيروت، ، المكتبة العلمية، يأعيان األعيان، تحقيق: فيليب حت نظم العقيان في

خالصـة األثـر فـي دراسـة أعيـان القـرن الحـادي  محمـد أمـين، دمشق. المحبـي، ( الجسر األبيض: يقع في منطقة الصالحية في مدينة12)

 .1/246 م،1999قتيبة، معجم دمشق التاريخي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، الشهابي، ؛ 1/439عشر، دار صادر، بيروت، 

عردية فقـد أنشـأها التـاجر إبـراهيم بـن مبـارك م، أمـا األسـ1228هــ/626المدرسة العزية البرانية انشأها األمير عز الدين أيبك عـام ( 13)

 .1/184؛ بدران، منادمة، 1/113م. النعيمي، الدارس، 1413هـ/816األسعردي عام 

 ( ورد اسم الواقف أنه " زين الدين" في المصادر التاريخية، وفي أخرى ورد " الزيني". 14)

ن الحــرمين ؤوي نفـوس المسـلمين، فـأوقفوا علـى شـا العظيمـة فـمـنته( اهـتم الواقفـون اهتمامـًا خاصـًا بـالحرمين الشـرفين نظـرًا لمكا15)

مـن و ريـة الواقـف،الشريفين أوقافًا جليلة على مر العصور، فنجد غالبية الحجج الوقفية تنتهي برصد األوقاف عليها بعـد انقطـاع ذ

بـد عفقيـه، هـا. صص لها ديـوان يهـتم بتجد وثيقة وقفية تخلو من جهات البر والخير على الحرمين الشرفين، حتى أنه ُخ نالنادر أ

 القـرى، مكــة الـرحمن، أوقـاف الحـرمين الشـريفين، ورقـة عمـل فـي مــؤتمر األوقـاف األول فـي المملكـة العربيـة السـعودية، جامعـة أم

 .1/269م، 2001المكرمة، 

نجــد أن  ،دمــة األطــالل لبــدرانلقــد ذكــرت األوقــاف المرصــودة فــي الحجــة الوقفيــة للباســطية، وفــي تفاصــيل أوقافهــا فــي كتــاب منا (16)

دة مـاكن المرصـوالعلموي قد ذكر أن عبد الباسط قد أوقف عدة دكاكين بما يقارب ستة عشر دكانًا، إال أنـه بعـد االطـالع علـى األ

 .1/237لم نجد دكاكين موقوفة. بدران، منادمة،  ،على الباسطية في حجتها الخاصة بها

الـدين  بد الباسط، وغربي الماردانية ومدرسة الخواجا إبراهيم االسعردي بغرب، أنشأها األميـر عـز( الخانقاه العزية: تقع قبالة دار ع17)

، م1988يـروت، بالبداية والنهاية، تحقيق: علـي شـيري، دار إحيـاء التـراث العربـي،  إسماعيل بن عمر، أيدمر الظاهري. ابن كثير،

 .2/131؛ النعيمي، الدارس، 13/203

اإلشـارات إلـى معرفـة الزيـارات، مكتبـة الثقافـة  علي بـن أبـي بكـر، رى دمشق، وكانت تسمى بيت اآللهة. الهروي،( بيت لهيا: إحدى ق18)

 . 1/21م، 2002، 1الدينية، القاهرة، ط

 .4/468 ،2دار صادر، بيروت، ط معجم البلدان، ،هياقوت بن عبد الل إحدى قرى غوطة دمشق. الحموي، ي( قرية كفر بطنا: ه19)

عـالم  أحمـد، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة،مختـار، ه أشـجار الفواكـه واألزهـار. فيـزرع تـة: هي الحديقـة أو البسـتان الـذي ن( الجني20)

  .1/408م، 2008، 1الكتب، ط

( محاكر: مفردها حكر، وهو قطعة أرض تحكر لزرع األشجار وتكون مجاورة للمنازل، ويحبسها البعض على أعمال الخير. الزبيدي، 21)

 .11/72العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الرياض، تاج 

كانت تشكل مصدرًا للطاقة مـن أجـل طحـن الحبـوب، حيث التي كانت تنتشر على ضفاف األنهار، رة الطواحين في غوطة دمشق ( كث22)

القتصـادية لصناعي في غوطـة دمشـق وأثـره فـي الحيـاة اصالح، التطور الزراعي اوهبي، خاصة القمح للحصول على الخبز والكعك. 

 .1/228، 2012، حزيران 118-117 راسات تاريخية، عبين القرنين العاشر والثامن عشر، مجلة د



 وقفية الخانقاه الباسطية في مدينة دمشق خالل العصر المملوكي                                                                                                596
 

 

المزة: هي قرية كبيرة غنـاء تابعـة للغوطـة. ابـن عبـد الحـق ابـن شـمائل القطيعـي البغـدادي، مراصـد االطـالع علـى أسـماء األمكنـة ( 23)

 .3/266م، 1991، 1دار الجيل الجديد، بيروت، ط والبقاع،

 .     1/56هـ. الحموي، معجم البلدان، 640هــ/ 20( آمد: هي أعظم مدن ديار بكر وأشهرها، فتحت عام 24)

 األوقـاف السـخية علـى األبنـاء وأنسـالهم، واشـترطوا أن تسـتمر هـم يرصـدونكانت ثقافة الواقفين في العصر المملوكي وما قبله أن( 25)

دى قضـايا محمد، الوقف الذري، بحث ضمن أعمال منتالزحيلي، األوقاف حتى انقراض النسل ثم تعود على مصالح نافعة للناس. 

اعيــة فــي مدينــة مبــارك، الوقــف والحيــاة االجتمجــازع، ؛ 1/281م، 2005الوقــف الفقهيــة الثــاني، األمانــة العامــة لألوقــاف، الكويــت، 

   م.2017ماجستير، األمانة العامة لألوقاف، الكويت،  دمشق خالل العصر األيوبي، رسالة

( البرهان إبراهيم البـاعوني: هـو برهـان الـدين إبـراهيم بـن أحمـد بـن ناصـر البـاعوني الدمشـقي ، شـيخ األدب فـي الـبالد الشـامية فـي 26)

تـوفي بإلحـاح فـأبى، و م، وانتقل إلى دمشق، وزار مصر، وعرض عليه القضاء فـي دمشـق1376هــ/777عصره، ولد في صفد عام 

ل علـى واقفهـا م. وروي الشوكاني عنه حكاية عجيبة حول اعجابه بالخانقاه الباسطية وهي: "َأنه دخ1465هــ/870بصالحيتها عام 

ه لـم د السـالم عليـفلمـا انفصـل عنـه بعـ ،ال ِفـي الجنـةإفسه إنه ال يتهيأ لـه سـكون مثلهـا قبل َأن يجعلها مدرسة فأعجبته وقال في ن

يختها". إلى بابها إال وبعض جماعة صاحبها قد تبعه وأخبر َأنه تحدث عقـب خروجـه بأنـه سـيجعلها مدرسـة ويقـرره فـي مشـيصل 

ــان،  ــدر، 1/13الســيوطي، نظــم العقي ــر الــدين، ؛ الزركلــي،1/8؛ الشــوكاني، الب  م،2002، 15دار العلــم للماليــين، ط األعــالم، خي

1/30. 

محمـد، األوقـاف اإلسـالمية فـي الخطيـب، ؛ 1/193صـص لـتالوة القـرآن الكـريم. بـدران، منادمـة، ( الربعة الشريفة: هي المكـان المخ27)

 .1/162م،2012، 1فلسطين في العصر المملوكي، دار الكتاب الثقافي، إربد، ط

اصة والمحافل في المجالس الخ -النبي صلى الله عليه وسلم-( لقد تفنن شعراء الصوفية بالتعبير عن مذهبهم والثناء على شخصية 28)

وعـن شخصـية  العامة والمناسبات الدينية في العصر المملوكي بصـورة مفرطـة، وهـذا يعـود لعـدة أسـباٍب منهـا الـدفاع عـن اإلسـالم

ليــه الصــالة ع-النبــي  شــفاعةبعــد ابــتالء المســلمين بــالحروب الصــليبية والمغوليــة، وكــذلك طلبــًا ل -صــلى اللــه عليــه وســلم-النبــي 

كي، دار الفكـر، محمود، المدائح النبوية حتى نهاية العصـر الملـومحمد، ؛ 2/78ابن تغري بردي، المنهل،  هم.عليللنصر  -والسالم

 . 20-1/12م، 1996، 1دمشق، ط

( ذكر المقريزي أن محتسب القاهرة صالح الدين عبد الله بن عبد الله البرلسي  ابتدع عند نهاية األذان أن يـتم السـالم علـى رسـول 29)

يلـة العصـر طم، وقد استحسنته الصوفية ليستمر األذان على هـذا النحـو 1358هــ/760وذلك في عام  -الله عليه وسلمصلى -الله 

والوثـائق  نهايـة األرب فـي فنـون األدب، دار الكتـب ،بأحمـد بـن عبـد الوهـا ؛ النـويري،602المملوكي. حجـة وقفيـة، شـريط رقـم: 

لكتـب العلميـة، االمواعظ واالعتبار بـذكر الخطـط واآلثـار، دار  أحمد بن علي، ي،؛ المقريز32/66م، 2002، 1القومية، القاهرة، ط

 .    1/215عبد الكريم، الخوانق في مصر، ؛ 4/49م، 1997، 1بيروت، ط

( عانى الناس من اضطراب العمالت المملوكية لعدة أسباب منها: تزييف النقود المتداولة، وكذلك سحب غالبيـة الـذهب والفضـة مـن 30)

لنقدان ية، وأصبح ا، مما أدى إلى كثرة رواج الفلوس النحاسن الجمهوريات اإليطالية التجاريةسواق، بسبب تزايد الطلب عليها ماأل

ن أفكل دينار أو درهم له مـا يوازيـه مـن النحـاس، كمـا اضـطرب وزن العملـة بعـد  ؛وس النحاسيةُينسبان إلى الفل -ضةالذهب والف–

ن بعـض إإذ  ؛ا إلـى الخـارج وبيعهـا بأسـعار أعلـىوالحديد، حتى أن الفلـوس لـم تسـلم مـن تهريبهـُخلطت بمعادن أخرى كالرصاص 

فرنتـي. الدينار األك فشيئًا الناس كانوا يصهرونها من أجل صنع القدور واألواني النحاسية مما سمح بدخول العمالت األجنبية شيئًا

 .1/81م، 1994، 1ليك، دار الشروق، القاهرة، طعصر سالطين المما قاسم، عبده،؛ 7/287المقريزي، السلوك، 

بـدران، وخطـط زراعيـة فـي كتـاب الـدارس للنعيمـي، ومنادمـة األطـالل ل أمكانت تجارية ( ُذكرت العديد من األماكن المرصودة سواٌء أ31)

  اعي. التي تبين القوة االقتصادية لدمشق التي كانت ترتكز على النشاطين التجاري والزردمشق ألكرم العلبي؛ 
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   المصادر والمراجع قائمة

 .القرآن الكريم، والسنة النبوية

 .1960رة، الشعب، القاه، مطابع بدائع الزهور في وقائع الدهورم(، 1523هـ/930)ت ياس، زين العابدين محمد بن أحمدإابن 

 م.1982ية، إسطنبول، إلسالممركز األبحاث للتاريخ والفنون ا ،أوقاف وأمالك المسلمين في فلسطينمحمد، إيشرلي، 

ه: أبو جمعة مكري ، ُعني بقالدة النحر في وفيات أعيان الدهرم(، 1500هـ/906بامخرمة، أبو الطيب محمد بن عبد الله بن أحمد )ت

 .1وخالد زواري، دار المنهاج، جدة، ط

 م.2001أم القرى، السعودية،  ، رسالة دكتوراه، جامعةأوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكيأحمد، بدر شيني، 

 م.1985، 2، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، طمنادمة األطالل ومسامرة الخيال ،ربدران، عبد القاد

 لشرق العربي.ا، دار تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفارم(، 1377هـ/779)ت بطوطة، محمد بن عبد الله الطنجيابن 

 مود الخطيب، مكتبة، تحقيق: محمود األرناؤوط وياسين محالمطلع على ألفاظ المقنعم(، 1309هـ/709)ت محمد بن أبي الفتحبعلي، ال

 م.2003، 3السوادي للتوزيع، جدة، ط

 قاهرة.اعية، القراءة في مؤلفات المقريزي، دار العلوم االجتم :عصر سالطين المماليك في أحوال مصر االقتصاديةمحمد، بكر، 

 .م2012، 1المصري، دار القبلتين، الرياض، ط ت، تحقيق: نشأالتدريب في الفقه الشافعيالبلقيني، سراج الدين، 

 م.1983، عالم الكتب، بيروت، كشاف القناع عن متن االقناعمنصور، البهوتي، 

: محمد ، تحقيقد الوافيالمنهل الصافي والمستوفى بعم(، 1470هـ/874)ت تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسفابن 

 أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

 ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ------------

البشائر  منيس، دار، تحقيق: وليد الالمحرر المنور في راجحم(، 1348هـ/749)ت تقي الدين األدمي، أحمد بن محمد بن علي

 م.2003، 1اإلسالمية للطباعة النشر والتوزيع، بيروت، ط

الكتب العلمية،  ، دارشفاء الغرام بأخبار البلد الحرامم(، 1429هـ/832)ت فاسي، أبو الطيب محمد بن أحمد بن عليالتقي الدين 

 م.2000، 1القاهرة، ط

بن محمد، مجمع  ، تحقيق: عبد الرحمنمجموع الفتاوىم(، 1328هـ/728)ت تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن 

 .1995الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 م.2017، أطروحة دكتوراه، جامعة المنيا، جمهورية مصر العربية، الخالفة العباسية في القاهرة، جازع، مبارك

، وقاف، الكويت، األمانة العامة لأل، رسالة ماجستيرة في مدينة دمشق خالل العصر األيوبيوالحياة االجتماعيالوقف  ،------------

 م.2017

 ، دار ومكتبة الهالل، بيروت.رحلة ابن جبيرم(، 1217هـ/614)ت جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد الكنانيابن 

وتوجد  ،602يط رقملتابع لمجلس الوزراء، استنبول، شر، األرشيف العثماني احجة وقفية، طابو أوقاف دفتر لواء الشام، ---------

 .نسخة عنه في مركز الوثائق والمخطوطات األردنية

حسن حبشي،  ، تحقيق:إنباء الغمر بأبناء العمرم(، 1449هـ/852)ت حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقالنيابن 

 م.1969اإلسالمي، مصر،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث 

 م.1994، 2، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، طأحوال العامة في حكم المماليك، الحجي، حياة

 م.1992 ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت،أضواء على نظام التعليم في مصر زمن المماليك، -----------
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ت، عشرون، الكويلحولية الثالثة والا، حوليات األداب والعلوم االجتماعية، المماليك بعض األبعاد االقتصادية لسلطنة ،-----------

 م.2002

، 1ط ، المكتب اإلسالمي، بيروت،عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي :جالل الدين السيوطيطاهر، حمودة، 

 م.1998

رين امعة تشمجلة جلديني ورأي الفقهاء والمؤرخين منهم، علي، سالطين العصر المملوكي األول وواجبهم االجتماعي واحيدر، 

 م.1992، سوريا، 1 ، العدد14 ، المجلدسلسلة العلوم اإلنسانية، للدراسات والبحوث العلمية

 .، دار الفكر للطباعة، بيروتشرح مختصر خليل للخرشيم(، 1690هـ/1101)ت خرشي، محمد بن عبد اللهال

 .، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينيةأحكام األوقافم(، 875هـ/261)ت بن الضحاك الشيبانيخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو ال

 م.2012، 1، دار الكتاب الثقافي، إربد، طاألوقاف اإلسالمية في فلسطين في العصر المملوكيمحمد، الخطيب، 

م من ذوي والبربر ومن عاصره ربلعديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ام(، 1406هـ/808)ت خلدون، عبد الرحمن بن محمدابن 

 م، بيروت.1988، 2، تحقيق: خليل شحاذة، طالشأن األكبر

 م.2010ل، يناير، العدد األو18مجلدال، مجلة الجامعة اإلسالميةإبراهيم، الخوانق في القدس خالل العصر العثماني، ربابعة، 

 م.2003، 1، طوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة ، عين للدراساتعامة القاهرة في عصر سالطين المماليكعالء، رزق، 

 ، الرياض.، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموسم(، 1790هـ/1205)ت زبيدي، مرتضىال

 م.2005لكويت، اقاف، ، بحث ضمن أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، األمانة العامة لألوالوقف الذريمحمد، الزحيلي، 

ة العامة لألوقاف م، األمان2003، بحث ضمن منتدى قضايا الوقف الفقهية األول مشموالت أجرة الناظر المعاصرة، --------------

 م.2004، 1الكويتية، ط

 م.1995، 2، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، طموجز أحكام الوقفعيسى، زكي، 

 م.2014، 1، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، طنماذج لحجج وقفية ومقارنتهاتوثيق األوقاف وأحمد، سالم، 

يفة، الكتب رالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشم(، 1497هـ/902)ت سخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمنال

 م.1993، 1العلمية، بيروت، ط

 ات مكتبة الحياة، بيروت.، منشورالضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ------- 

ل السيد، دار ، إعداد وتعليق: عزت الدعاس وعادسنن أبي داود، كتاب المناسكم(، 888هـ/275)ت سليمان بن األشعث السجستاني

 م.1997، 1بن حزم، بيروت، طا

 ، المكتبة العلمية، بيروت.ي، تحقيق: فيليب حتنظم العقيان في أعيان األعيان، السيوطي

 م.1990دار المعرفة، بيروت،  األم،م(، 820هـ/204)ت عبد الله محمد بن إدريسشافعي، أبوال

ن، دالكرك، األر ، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة،التربية والتعليم في بالد الشام في دولة المماليك البحريةمنتصر، شطناوي، 

 م.2008

 م.1999ا، ، منشورات وزارة الثقافة، سوريمعجم دمشق التاريخيقتيبة، الشهابي، 

 بيروت. ، دار المعرفة،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعم(، 1893هـ/1255محمد بن علي بن محمد)تشوكاني، ال

لسطين، فة، غزة، ، رسالة دكتوراه، الجامعة اإلسالمياألوضاع الدينية للمسلمين في الشام في العهد المملوكيمنصور، الصوفي، 

 م.2010

 ، مطبعة الحكومة، دمشق.جامع األموي في دمشقالعلي، الطنطاوي، 
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 م.1999، يناير14، مجلة آفاق تربوية، العدد آفاق التقدم العلمي في العصر المملوكيفايد، عاشور، 

الجيل الجديد،  ، دارمراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاعم(، 1338هـ/739ابن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي )ت

 م.1991، 1بيروت، ط

عربية، ة مصر ال، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، جمهوريالخوانق في مصر في العصرين األيوبي والمملوكيدولت، ، معبد الكري

 م.1973

 م.1994، 1، دار الشروق، القاهرة، طعصر سالطين المماليكقاسم، عبده، 

 م.1996، 1، دار القلم، حلب، طاريخ حلبكنوز الذهب في تم(، 1497هـ/ 884)تإبراهيم عجمي، أحمد بن ابن ال

 م.1983، 3، مكتبة النوري، دمشق، طخطط الشاممحمد، علي، كرد 

كتبة دنديس، ، تحقيق: عدنان يونس، ماألنس الجليلم(، 1522هـ/928)ت عليمي، أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمدال

 عَمان.

ص، لبعث، حما، مجلة جامعة علمية والتعليمية في فلسطين في عصر المماليكالوقف ودوره في ازدهار الحركة الخديجة، غرير، 

 م.2015، 13عددال، 37مجلدال

 ة أم القرى،ية، جامع، ورقة عمل في مؤتمر األوقاف األول في المملكة العربية السعودأوقاف الحرمين الشريفينعبد الرحمن، فقيه، 

 م.2001مكة المكرمة، 

عبد الفتاح الحلو، و، تحقيق: عبد الله بن المحسن المغنيم(، 1223هـ/620و محمد عبد الله بن أحمد )ت قدامة، موفق الدين أبابن 
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 روت.، دار صادر، بيآثار البالد وأخبار العبادم(، 1283هـ/682قزويني، أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود)ال

 .مية، بيروت، دار الكتب العلصبح األعشى في صناعة اإلنشام(، 1418هـ/821حمد بن علي بن أحمد)تقلقشندي، شهاب الدين أال

 م.1977، مطبعة اإلرشاد، بغداد،أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةمحمد، الكبيسي، 

إحياء التراث  شيري، دار، تحقيق: علي البداية والنهايةم(، 1372هـ/774كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر)تابن 

 م.1988العربي، بيروت، 

ار الكتب د، تحقيق: علي محمد وعادل أحمد، الحاوي الكبيرم(، 1058هـ/450ماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )تال
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 م.2000، 1عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

شر، ر الدولية للن، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت األفكاصحيح البخاري، باب الوقفم(، 256/870محمد بن إسماعيل البخاري )ت

 م.1998الرياض، 
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 م.1997، 1العلمية، لبنان، ط

 م.1997، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طواالعتبار بذكر الخطط واآلثار ظالمواع، ---------



 وقفية الخانقاه الباسطية في مدينة دمشق خالل العصر المملوكي                                                                                                600
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 .1990، 1بيروت، ط
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 ملخصال

ف بأنها تي تعرتتعلق هذه الدراسة ببيان السمات المالزمة وغير المالزمة لمصطلح أصولي ذي بعد مقاصدي، وهو الحكمة، ال

من  ية للتعليل"الصالحة علة، وقد ظهر للباحث أن معيار "المعنى" و "المناسبة" ومن َثم "المعنى المناسب الذي من أجله صارت العل

اسب العلة ن، فقد عدمًاودًا والسمات المالزمة لجوهر الحكمة، إضافة إلى "التأثير المقاصدي"، وبما أن األحكام الشرعية ُتناط بالعلل وج

ا الظهور" ليسكذلك "بط الشارع الحكم الشرعي بها، وبالتالي فإن "االنضباط" وأن تكون ظاهرة، ومنضبطة، بخالف الحكمة؛ إذ لم ير

 من السمات األساسية المالزمة للحكمة.

 الحكمة، العلة، االنضباط، الظهور، التأثير المقاصدي، المناسبة. الكلمات المفتاحية:

 

  المقدمة

لبداية مع قطة انطن متعددة من علم األصول، وكانت تناول علماء أصول الفقه مصطلح الحكمة بالشرح اإلجمالي في موا

و بالعلة أ لمتعلقهذا المصطلح من مسالك العلة، والمستغرب أن الحكمة لم تنل من قبل العلماء األوائل ذات االهتمام ا

ة المتعلق ةلتخصصياقريبه، فجاء علماء العصر الحديث لسد هذه الثغرة قدر المستطاع، وبالتالي تنوعت الدراسات العلمية 

ثلة مألإضافة إلى ا ومن خالل كالم العلماء األوائل والمعاصرين المتنوع في مجال الحكمة، .بالحكمة والمباحث ذات الصلة

لكن  ،وهريةجيلحظ القارئ سمات أساسية متعلقة ببنية المصطلح لم ينصوا صراحة على كونها  ،المتنوعة المتصلة بها

عن بنية   تنفكويالحظ من الجانب اآلخر سمات ُيظن للوهلة األولى أنها ال .لمصطلحتستنبط جوهريتها من تالزمها مع ا

ليها م يلتفت إعيها لالمصطلح، لكن من خالل التحرير يظهر أنها غير جوهرية، هذه الثغرة المتعلقة ببيان سمات الحكمة بنو

مية ديدة األهشثغرة هذه ال اسي في بابه، سادًاالبحث ليشكل لبنة في هذا المفهوم األس اعلماء السلف بله الخلف، فجاء هذ

 ببيان المصطلح وأبعاده.

 البحث أسئلة

 سؤالين جوهريين، وهما: عنباإلجابة  سيكون البحث معنيًا

 ما سمات الحكمة األساسية التي تميزها عن بقية المصطلحات؟

 ما أهم سمات الحكمة غير األساسية؟

 البحث أهداف

 اط اآلتية:تكمن أهداف البحث في النق

 .، وهو الحكمةبيان السمات الجوهرية لمصطلح مقاصدي مهم في بابه

 .في مصطلح الحكمة بيان السمات التي توهم أنها جوهرية

                                                           
2021 ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموك،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 تركيامركز االستشراف للدراسات واألبحاث ،. 
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 البحث منهج

 مفهومب الصلة ذات لمعلوماتا على للحصول التتبع على لقائما االستقرائي لمنهجا على عتماداال قتضيت لبحثا طبيعة إّن

 نتائج لىع نحصل أن يقتضي وهذا اسع،و فهو حاصرًا كني لم نإ لبحثا ذاه يف لمستخدما واالستقراء .وسماتها الحكمة

 البناء. الموضوعي النقد إلى إضافة المقارنة، من نوع ارسةمم بعد التحليل نهجم تطبيق اللخ من دقيقةو اليةع ثوقيةو ذات

 السابقة الدراسات

 في منحصرة توجهاتها غلبأ دراسات، دةع بالحكمة باشرم شكلب علقةالمت لتخصصيةا للدراسات المستقرئ يرصد

 لنشر:ا في أقدميتها حسب لدراساتا تلك همأل مختصر شكلب وسأعرض .بالحكمة التعليل جزئية

 مجلة في منشور بحث ،الحكمي عباس بن علي د. ،اإلسالمي الفقه في وأثره بالحكمة التعليل في الخالف حقيقة 

  .1994 السابعة، لسنةا التاسع، العدد القرى، أم جامعة

 األردنية الجامعة في نوقشت دكتوراه رسالة مؤنس، أبو رائد ،وأصوله الفقه قواعد في ثرهأو بالحكمة التعليل، 

2001.  

 2003 ،الوطنية النجاح جامعة في نوقشت ماجستير رسالة سليمان، رائد ،بالحكمة التعليل.  

 تاريخ ،72العدد رقم المعاصرة، الفقهية البحوث مجلة في منشور بحث ،الضويحي للها عبد بن أحمد ،بالحكمة التعليل 

2006. 

 2007 ،بغداد جامعة في نوقشت دكتوراه رسالة السامرائي، صباح ،األصوليين عند الحكمة 

 جامعة يف نوقشت ماجستير رسالة اليزير، ولد إبراهيم ،الفقهية الفروق في وأثره األصوليين عند بالحكمة التعليل 

 .2014 ،السودان

 2014 اإلسالمي، للتراث الفرقان مؤسسة العوا، سليم محمد ،والفقه الشريعة في ووقوعه جوازه :بالحكمة لتعليلا 

 عبر 2016 منشورعام بحث ،وصفي زيزالع عبد د. ،يالشاطب اإلمام عند ومسالكه مفهومه :ةمبالحك األحكام تعليل 

 اآللوكة. موقع

  الجامعة دراسات مجلة ربابعة، بسمةو الغنيمين، أسامة ،والحكمة والمناسبة بالعلة الشريعة مقاصد عالقة( 

 .5201 تاريخ ،3العدد رقم األردنية(،

 اإلسالمية، للعلوم القادر غبد األمير جامعة مجلة صالح، أيمن ،مصطلحية دراسة :بالحكمة والتعليل والحكمة العلة 

 .2017 تاريخ ،2العدد رقم

 المقاصدية. المظلة خالل من الحكمة تناولت متنوعة أخرى ودراسات 

 زاوية من لكن بالحكمة، المتعلقة الجوانب همأ استوفوا الباحثين نأ سيجد لسابقةا لمنشورةا لدراساتا كلل المستقرئ

 على عثرأ لم كنل للمصطلح، شرحًا سيجد تالدراسا تلك لك من ألولىا المباحث على والمطلع .فقط التعليل وهي واحدة،

 الورقات. هذه في توضيحه لباحثا سيحاول ام وهذا .الحكمة لمصطلح الجوهرية يرغ أو الجوهرية لسماتل محدد تفصيل

 العلمية اإلضافة

 صوليأ لمصطلح لناظمةا لدقيقةا األساسية السمات يبين أنه في البحث قدمهاي التي الجديدة لعلميةا اإلضافة تتلخص

 لمطلعا توهم صلة، ذات لكنها فسه،ن للمصطلح ألساسيةا غير لسماتا لىع بالمقابل أيضًا لضوءا ويلقي مقاصدي، بعد ذي

 لحكمة.ل الجوهرية السمات من بأنها األولى للوهلة

 

https://www.alukah.net/authors/view/home/14012/
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 المطلب األول: تعريف الحكمة

ذكر في  ة كماإذ كتبت فيه أبحاث ورسائل متنوع ؛ان معمق لمفهوم الحكمةفي المقام األول ببي ليس البحث معنيًا

مختصرة،  مناقشةلذا سيقتصر الباحث على ذكر عينة من التعريفات المشهورة للحكمة، ثم يتبع ذلك ب .الدراسات السابقة

 مهيداً فقه تحث أصول اللنصل إلى التعريف المختار، لكن قبل الوصول إلى ذلك سأجعل من بيان تموضع الحكمة بين مبا

 للفكرة األساسية؛ إذ من خالل ذلك يتوضح للقارئ البيئة العامة التي من خاللها ولد المصطلح.

 موقع الحكمة في أصول الفقه: أواًل

يجد المستقرئ في كتب أصول الفقه أن الرحم الذي ُولدت منه )الحكمة( هو مبحث القياس، الذي هو جزء من األدلة 

ن الموضع الدقيق الذي تكلموا فيه عن الحكمة هو في تعريف العلة، الذي ُشفع بذكٍر لضوابطها. والمتصفح الشرعية، وكا

يجد أن معظم األصوليين قد ذكروا أن من شروط العلة أْن تكون  -وباألخص المباحث المتعلقة بالعلة-لمباحث القياس 

نقطة انطالق مركزية لجل األصوليين في حديثهم عن الحكمة  فهذه الزاوية تعتبر "وصفًا ضابطًا لحكمٍة مقصودة للشارع"،

، 3ج، 1981) اآلمديومن أهم األصوليين المالحظ لديهم هذا األمر  من حيث ماهيُتها، ومن حيث إمكانية تعدية الُحكم بها.

، 4ج، 1994) الزركشي(، إضافة إلى 174، ص4ج، 1999(، وابن السبكي )40، ص3ج، 1995) السبكي(، و224ص

 .(3185، ص7ج، 2000المرداوي، ) ( وختامًا141، ص3، ج1983(، وأيًضا ابن أمير الحاج )102ص

ُحكم اس، وهو الن القيعندما شرع في بيان الركن الثالث من أركا قد ذكر الغزالي مثاًل مسألة )صالحية الحكمة للتعدية(

(al-Ghazali ،1971 613-612، ص)، لمسألة عندما وضح أن المناسبة من أهم تناول هذه ا اآلمدي في حين نرى أن

 .(386، ص 3، ج1998) ه الطوفي في هذا األمرعوتب(، 353، ص3ج، 1981) مسالك العلة

لة(، الذي ى العتخلف الُحكم المعلل عن معنيضاف إلى ذلك أن بعض األصوليين تناولوا الحكمة عندما ذكروا مسألة )

، 3ج، Al-Amdi ،1981) لك بــ: )الكسر(، الذي هو من نواقض العلةهو الحكمة المقصودة من الُحكم، وُيعنَون لذ

 .(1035، رقم Al- Shirazi ،1988( ؛ )107، صAl- Shirazi ،1986( ؛ )252ص

لة، ن الععالذي تحصَّل من ذلك أن أغلب األصوليين تكلموا عن الحكمة في مبحث القياس، وباألخص عند الحديث 

 وضوابطها، ومسالكها، ونواقضها.

ة مع النتيج تناغمويبدو أن كالم األصوليين عن الحكمة في هذا الموضع متناسب مع سياق حديثهم العام عن القياس، وم

ن هذه مالحكمة إمكانية توليد أحكام المسائل غير المنصوص على حكمها، و هيالمرجوة من القياس؛ فالغاية من القياس 

لدقة، يق تمام اوضع دقبقوة لذلك، فتموضع الحكمة بين ثنايا القياس هو تم الزاوية قد تترك هذا األثر وُتنتجه، وهي مرشحة

 وبعيد كل البعد عن الحشو غير المفيد. 

: إن الكتلة األساسية التي ُذكرت فيها المسائل المتعلقة بالحكمة هي مبحث القياس، وباألخص الخالصة من كل ما سبق

. وأما أثر الحكمة األصولي فقد تكلم قوة صلة الحكمة بالعلةعلى المسائل المتعلقة بالعلة، وهذا كله مؤشر واضح 

 األصوليون عن ذلك في مباحث الترجيح.

 : التعريف اللغوي للحكمةثانيًا

اء والكاف الحف(، التعريف اللغوي هي )المنع بنيةيتبين للقارئ أن  ،من خالل تحليل أقوال اللغويين لجذر )الحكمة(

 أي العدل الظُّْلم؛ نمهو الَمْنع الذي في الُحْكم والقضاء، كان وأّول استخدام هذا األصل . عالمْن والميم أصٌل واحد؛ هو

(Ibn Fāris ،197991، ص2، ج،) وبه ُسّمي الحاِكم؛ ألنه يمنع الظالم من الظلم (al-Azhari ،200169، ص4، ج.) 
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Al-) ده، أو بصرته ما هو عليه: حكمت السفيه تحكيمًا، وأحكمته إحكامًا؛ إذا أخذت على يومن المجاز 

Zamakhshari ،1998بمعنى المنع من الظلم، والعدل في القضاء-ومن األلفاظ المرادفة للُحكم  .(206، ص1، ج- 

 (.165، ص1، جAl Fayyūmī) ؛ ألنها َتْمَنُع صاحبها من أخالِق اأَلْرذاِل(50، ص3، جIbn Sidah ،2000))الِحكمة( 

 د األصوليين: تعاريف الحكمة عنثالثًا

ن تعاريف م وعةمتنسأذكر عينة  السابق المتعلق ببيان الرحم األصولي الذي ولدت من خالله "الحكمة"، بعد التمهيد

، ياسيالتجاه القاول هو ن العلماء تناولوا الحكمة من خالل ثالثة اتجاهات: األإلكن نستطيع القول ابتداء  العلماء للحكمة،

 علة، وبينكمة مع الأما االتجاه الثالث فقد فك االرتباط بين تطابق الحو ،االتجاه المقاصدي نحوركز تأما الثاني فهو م

ى تلك عل بناًء عاريفة من التل. وسأبدأ بسرد قائمة متسلسمع المصلحة، وقام بتوظيف الحكمة بما يخدم العلة تطابقها أيضًا

 االتجاه المناسب لها: االتجاهات، يتبعها تفصيل تحليلي لتلك التعاريف، مع فرٍز ضمن

 .(613ص ، al-Ghazali ،1971) "ولسنا نعني بالحكمة إال العلة المخيلة والمعنى المناسب" (1

 .(615ص ، al-Ghazali ،1971) "وال نعني بالحكمة والمعنى المخيل إال الباعث على شرع الحكم" (2

؛ (160 ، صIbn Badran ،1980)(؛ 424 ، ص1ج، 1987)الطوفي،  "المعنى المناسُب الذي ينشأ عنه الحكم" (3

(Ibn Al-Lahham ،198066 ، ص) ؛(Ibn Al-Najjar، 1997 ،242 ، ص1ج) ؛(Al-Mardawi ،2000 ،3ج، 

 .(1059 ص

اإلمام العز بن عبد السالم تعريف الحكمة لغة، وبين أن ماهيتها هي )المنع(، ومن َثم عرف الحكمة  العلماء سلطانذكر  (4

وشرح ذلك التعريف  ".أو فعل المنهيات ترك المأموراتالماهية بأنها: "عبارة عن  في الشرع بما يتناسب مع تلك

والمنع من فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة، والوعظ  بقوله: "وحاصله المنع من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة،

-Ibn Abd al)ة أو الراجحة" أو الراجحة، أو النهي عن ارتكاب المفاسد الخالص وهو األمر بجلب المصالح الخالصة

Salam ،52 ، ص1ج).  

 .(134 ، ص2ج ،Al-Taftazani ،1996) "المراد من الحكمة المصلحة" (5

، al-Shawkani)( ؛ 396 ، ص7ج، Al-Zarkashi ،1994) "هي الحاجُة إلى جلِب مصلحٍة أو دفِع مفسدٍةو" (6

 .(111 ، ص2ج، 1999

العلة  وجاء في اإلحكام: "قد ثبت أن .(141 ، ص3ج، jjIbn Amir Ha ،1983) "هي األمر الباعث من المقاصد" (7

ة أو يل مصلحما اشتمل على تحص والباعثبد وأن تكون بمعنى الباعث ال بمعنى األمارة،  المستنبطة من الحكم ال

 .(228 ، ص3ج، Al-Amdi ،1981) ".تكميلها، أو دفع مفسدة أو تعليلها

ي معرض الكالم عن أن من التعريف ف هذا. وُذكر (133 ، صAl-Ansari) "المقصودة من شرع الحكم المصلحةهي " (8

 علم أن من إن منفكحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجود القود على علته السابقة،  ،شروط العلة اشتمالها على الحكمة

 َقتل اقُتص منه انكّف عن القتل.

م عن عرض الكالمهذا التعريف أيضًا في بن الهمام اوذكر . "مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها جلبهي " (9

 .(141 ، ص3ج، Ibn Amir Hajj ،1983) أن من شروط العلة اشتمالها على الحكمة

ال والعقل ظ المالغاية المطلوبة من التعليل، وهي جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، كحف )الحكمة( وإن شئت قلت هي" (10

 .(445 ، ص3ج، Al-Toufi ،1987) "ا علة لوجوب الحد لتحصيلهوالنسب الذي جعل السكر والسرقة والزن

، Al-Amdi ،1981)اربتين. ق، وذكر اآلمدي هذا األمر في موضعين بصيغتين متهي المقصود من شرع الحكم الحكمة (11

 .(230 ،203 ، ص3ج

والمثال الذي  .نه علةأو دفع المفسدة غير الحكمة المناسبة للحكم، وهو الوصف الذي إذا نظر لذاته يخال أ المصلحة (12
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، Al-Sherbini) ."كون السفر هو العلة، والوصف المناسب المشقة، وهو المراد بالحكمة، والمصلحة التخفيف" ُذكر:

 .(278 ، ص2ج

 .(279 ، ص2ج ،Al-Sherbini) ."هي األمر المناسب لشرع الحكم، ال المصلحة المترتبة الحكمة" (13

-Al) "بب مناسب يقتضيه، ومن ِحكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب عليهبد له من س حكم شرعي تعليلي فال وكل" (14

Toufi ،1987 ،387 ، ص3ج). 

 ، ص3ج، oufiT-Al ،1987) "غاية الحكم المطلوبة بشرعه، كحفظ األنفس واألموال بشرع القود والقطع الحكمة" (15

386). 

 ، ص1ج، Al-Qarafi ،1994) "ر علةصار الوصف علة؛ كذهاب العقل الموجب لجعل اإلسكا ألجلها التيهي " (16

  .(133 ، ص2ج )الشنقيطي، ؛(445 ، ص3ج، Al-Toufi ،1987(؛ )406 ، صAl-Qarafi ،1973) ؛(131

 .(396 ، ص5، جAl-Razi ،1997) "علٌة لعليِة الوصف الحكمة" (17

 .(177 ، ص2ج، .، د.تAl-Qarafi) "وِجُب كوَن الوْصِف علًة ُمْعتَبَرًة في الحكمهي التي ت" (18

 مالحظات تحليلية

 فيها مة، نلحظلمصطلح الحك ألصوليينل تيارات واضحةظهر لدينا ت ،من خالل القائمة المتنوعة من تعريفات الحكمة

 :لهأو تعريفهم  للمصطلح من حيث توصيفهم ؛ سواءعدة اتجاهات

 منحصرة في اإللحاق والتعديةالمعوِّل على الثمرة العملية من عملية القياس، ال االتجاه القياسياالتجاه األول هو 

(Abdul Mola ،200639 ، ص) .ومن المناسب ألصحاب هذا االتجاه تعريف الحكمة بما يخدم عملية التعدية بالعلة ، 

بعبارة أخرى: إن القياس وسيلة أساسية من وسائل التعدية من الوقائع المنصوص على أحكامها إلى المسكوتات 

وهو يعتمد بشكل أساسي على العلة التي يدور معها  ،(378وص 301ص ،3ج، Al-Toufi ،1987) المنتِظرة بيان ُحكمها

فقد َعرَّف بعض األصوليين الحكمة بما يخدم الغرض  ،للعالقة الوثيقة بين العلة والحكمة ونظراً  .وعدمًا الحكم وجودًا

األول والثاني  عريفاتوظَّفة للتعدية التومن أمثلة تلك التعريفات التوصيفية الم .التعديةأال وهو  ؛األساسي من القياس

يتبين أنه قد تطلق الحكمة على العلة  (613ص ، 1971)ومن خالل األمثلة التي ضربها الغزالي على هذا التعريف والثالث. 

)المعنى المؤثر( إذا أمكن ضبطها، وهذا اإلطالق موظف من أجل تعدية الُحكم من المنصوص إلى المسكوت، وكما نص 

، وهذا الشرط قد تحقق (168، ص7ج، Al-Zarkashi ،1994) الضبطفإن أهم شرط من شروط التعدية هو  ،ليوناألصو

 في هذا النوع من الِحكم.

المعنّي ، االتجاه المقاصدي نحوركز تأما االتجاه الثاني فهو توصيفي من زاوية أخرى مغايرة لالتجاه القياسي، وم

بما يخدم هذا االتجاه؛ ألن غايات األحكام )المقاصد(  الحكمةلذا ناسب أن ُتعرَّف  .صدهي جوهر المقا التي بغايات األحكام،

وتعريفهم للحكمة من الزاوية المقاصدية  نها )غاية(.أُتدَرك بعدة أمور، ومن بين هذه األمور الحكمة، التي من أهم أوصافها 

 يالَحظ من طريقين: 

لرابع، يف امن التعر اضح من خالل سبعة تعاريف متتابعة، ابتداءً وهذا و من خالل حصر الحكمة بالمصلحة، األول

 إلى التعريف العاشر.  رويدًا ورويدًا

بحيث تكون  دافها،والتركيز على الجانب غاية األحكام وأهمن خالل فك االرتباط مع الجانب النفعي،  الثاني والطريق

، 11 :سلةم المتسلالتعاريف ذات األرقا ومن أمثلة ذلك بها.للمصلحة ضمن المظلة المقاصدية، ال منصهرة  الحكمة قرينًا

12 ،13 ،14 ،15. 

 



 سمات الحكمة عند األصوليين                                                                                                                                           610
 

مع المصلحة، وقام بتوظيف  فقد فك االرتباط بين تطابق الحكمة مع العلة، وبين تطابقها أيضًا ،أما االتجاه الثالث

 .18، 17، 16 :الحكمة بما يخدم العلة، ومن أمثلة ذلك التعريفات الثالثة األخيرة

 تعريف المختارال

َثم  تجاه، ومنلك االذببيان االتجاه الراجح ومبررات  في هذا البحث بصياغة تعريف مختار بقدر كوني معنيًا لست معنيًا

 فإن صياغة تعريف مختار تحصيل سهل بسيط.

يته نلح وببد من بيان أن التوصيف المتعلق بالمصطلح مختلف عن التعريف الدقيق الذي يتجه نحو كنه المصط ال

م الما الكالفطيقة، ما ال يقبل في التعريفات الدق العامة للمصطلحات يقبل في التوصيفاتفقد  ،كما هو معروفو .األساسية

 نحو الوصف فهو إلى حد ما مرن، بخالف التعريف الحدي الجامع المانع.

ة وكنهها الحكم ساس على ماهيةاألصوليين لم يركزوا بشكل أ أغلباألول والثاني أن  ينهاوالملموس في كل من االتج

ذا يؤكد مة، وهالخاص الذي يفصلها ويميزها عن بقية المصطلحات بقدر تركيزهم على بعض األوصاف التي قد تقترن بالحك

وظيف رغب بتأن تحريرهم للمصطلح كان من زاوية التوصيف ال التعريف بالماهية الجوهرية للمصطلح، وكأن كل فريق ي

 كالغزالي بالعلة فمطابقة بعض األصوليين للحكمة ؛بنيتها األساسية المحورية لتي يريدها، ناسيًاالحكمة من الزاوية ا

 ."هي "الضبطوحكمة، األول والثاني والثالث(، وتعريفهم بها هو تعريف توصيفي يركز على صفة غير الزمة في ال ات)التعريف

 في أمثلة الحكمة فانفكاك "الضبط" عن ؛ربطها بهذا الوصف بررتوأما كثرة األمثلة التي تكون فيها الحكمة منضبطة فال 

 مغايرة متنوعة يبعد المسافة بينها وبين العلة، التي من أهم سماتها "االنضباط".

سام مقاصد التي هي من أهم أق–ربط الحكمة بالمقاصد، أو ربطها مباشرة بالمصلحة وأما االتجاه الثاني المتجه نحو 

األوصاف   يصلح التعريف ِبذكر بعضم عرفوا هذا المصطلح ببعض األوصاف التي يشتمل عليها، والال يخفى أنهف -الشريعة

 .صلحةلى المحتى وإن كان هناك تالزم شديد الصلة بين الماهية وبعض األوصاف. لذا فمن غير المناسب قصر الحكمة ع

ر على مة كما فقد نص صراح ؛مة مع المصلحةوالذي ُيرجح هذا الكالم اعتراض بعض األصوليين على َمن زعم تطابق الحك

هذا ال يعني أن الحكمة و ،(279، ص2، جal-Sherbini) ""المصلحة أو دفع المفسدة غير الحكمة المناسبة للحكمأن 

وبعبارة  لحكمة.فيها مصلحة، لكن المعنى المؤثر الذي في المصلحة ال يتطابق مع المعنى المؤثر الخاص بمصطلح ا تليس

الضرر؛ وق بالنفع ا يتعلمفزاوية الرؤية في المصالح والمعنى المؤثر فيها هي  ؛ه الحكمة مغاير تمامًا لكنه المصلحة: كنأخرى

ليه ما ألمح إخرى، كأي: الوجه النفعي. أما المعنى المؤثر للحكمة المميِّز لها عن غيرها من المصطلحات فهو من زاوية أ

ها لن تأتي أنفي ك فليس النفع هو المراد أصالًة بالحكمة، وال ش ؛فيها مصلحة عدم وجوداالتجاه الثالث، وهذا ال ينفي 

 لحكمةبين ا بضرر، وال ُيقصد عند تجريدها أنها تأتي بضرر، وبالتالي فهي بعيدة عن مفهوم المخالفة. إن التقاطع

اطع فقط، لى التقأحدهما بناء عجلي، لكن ليس من الدقة أن نعرف واضح و والمصطلحات ذات الصلة كالمصلحة والعلة مثاًل

هما نية كل منبتتوضح  ، ومن خالل بيان المختلفالمترابطة معها الحكمة وتلك المصطلحات بل علينا أن نتناول المختِلِف بين

ة، لح العلأستطيع أن أقول إن الوصف الظاهر المنضبط هو الذي يميز كنه مصط ،ولزيادة التوضيح. ، وعلى حدةبدقة

نتكلم  عندماو .عي هو الذي يميز مصطلح المصلحة، والمعنى المناسب الغائي هو الذي يميز مصطلح الحكمةوالجانب النف

ط ال المنضب ن الذي يميز العلة هو الوصف الظاهرإفعندما نقول  ؛عن جوهر المصطح نحن ال نستبعد المفهوم المخالف

الصنعة ، فابقًاسلة لن يترتب عليها أي ضرر كما ذكرت أن العفي نقصد انعدام الجانب النفعي الخاص بالمصلحة، فال شك 

فك للحكمة المصطلحية تقتضي تسليط الضوء على بنية المصطلح المركزية فحسب، وهذا األمر نفسه ينسحب مع مصطلح ا

 في بتعاداول االومن هذه الزاوية أرجح دقة من ح .االرتباط بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، التي من أهمها المصلحة

ة. طلح الحكمنية مصتعريفه للحكمة عن الجانب النفعي المركوز في المصلحة واتجه نحو المعنى الغائي المناسب المتعلق بب

ثر هي األ حيث أوضح أن المصلحة ،رائد أبو مؤنس عبارًة قيمة تصب في التمييز بين المصلحة والحكمة. وقد ذكر د

  .(86ص ، Abu Mounes ،2007كم التي هي المعاني المناسبة )المترتب على ارتباط األحكام الشرعية بالِح
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اصة بها، ها الخعرفها الطوفي ببيان أهم أركان ماهيت ،ولشدة صلة المصلحة )الوجه النفعي( بالحكمةولبيان معمق، 

ف على ذلك التعري وفيالط : "هي التي ألجلها صار الوصف علة"، ومن َثم عطف(445، ص3ج، Al-Toufi ،1987)فقال

ت قلت هي : "وإن شئ(445، ص3ج، 1987) العبارة اآلتية مبينًا أهم أوصافها، وهي كونها تشتمل على المصلحة فقال

ة كر والسرقعل السالغاية المطلوبة من التعليل، وهي جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، كحفظ المال والعقل والنسب الذي ج

  والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله".

 الترجيح

بتعاد عن اه االدو للباحث أن االتجاه الثالث هو أدق اتجاه في تعريف الحكمة، حيث نالحظ عند أصحاب هذا االتجيب

 االنخداع لى عدمالتوصيف نحو التعريف الدقيق المتجه نحو البنية المركزية للمصطلح، والذي يعتمد في المقام األول ع

ين العلة بعلماء الحكمة يبعد عملية التطابق التي قام بها بعض ال فانفكاك الضبط عن ؛بأوصاف قد تكون شديدة التالزم

 ي تضم عدةالت م()غايات األحكا والحكمة، إضافة إلى فك االرتباط النفعي عن جوهر المصطلح، وربطه بالمظلة المقاصدية

 ًامونستطيع ختا ،بها منصهرة أنواع كالحكمة والمصلحة، وبهذه الزاوية الغائية نحو األهداف تكون الحكمة قرينة للمصلحة ال

  لة علة.ارت العالمعنى المناسب الذي من أجله صفهي  ؛ذكر تعريف مختار للحكمة، مستقى من االتجاه الثالث بشكل أساس

 نستطيع أن نالحظ نوعين من السمات المتعلقة بالحكمة:  ،من خالل تعريف الحكمةو

ات د هذه السملف أحلتي تصب في ماهيتها الحقيقية، ومن َثم فإن تخيعتبر النوع األول من السمات األساسية للحكمة، ا

 فق الحكمة،قد يرا يظن أنه الزم للحكمة، لكن بعد التمحيص سنجد أنه سماتالينزع صفة الِحكمة عنها، والنوع الثاني من 

 .في المطالب اآلتية وسأعرض لهذين النوعين من السمات، مع التأصيل والتمثيل .وقد يتخلف عنها

 الزمة للحكمةم: السمات الالمطلب الثاني

 و تمثياًل.اًل أيمكن استنتاج السمات األساسية المرافقة للحكمة ضمنًا من خالل حديث األصوليين عن الحكمة، تأصي

 اشرة."، كما سأوضح ذلك مبالتأثير المقاصدي"، ومن َثم "المناسبةفــ: " "المعنى" ويأتي على رأس القائمة

 المعنى السمة األولى:

َب عدة مرات ءين للشفقد ذكر العلماء أ ؛بد من بيان قاعدة مهمة في الداللة ال ،قبل أن أشرع في تفصيل السمة األولى

 .(62 ، ص1، جal-Ghazali ،1997) الوجودفي 

يمثل و ما ان، وه: وجوُده في األعيوالثانية: وجوُده في الذهن؛ وهي صورة مدلول اللفظ الحاصلة في الذهن. األولى

  .: اللفظ الدال عليهأي: وجوُده في اللسان؛ والثالثةظهور ذاته. 

دة، وهي جل واح؛ فالصورة الذهنية للرالوجود الذهنيإن الوجود الذي ال يختلف باختالف األشخاص، وال اللغات هو 

 ،وغير العربي عربي،ذهن ال أنه الذكر البالغ من بني آدم، وال يقع تفاوت للذهن فيها بين البشر، فهذه الصورة مستوية في

 وتمثل حقيقة ذلك الشيء، وماهيته، ومفهومه.

ة يه في اللغطلق عليفالذكر البالغ من بني آدم  ؛فهو مختلف، واختالفه آية من آيات الله عز وجل الوجود اللسانيأما 

الوجود وأما  ة.لفاظًا مختلفوفي بقية اللغات تأخذ أ ،"man"، وفي اللغة اإلنكليزية يأخذ لفظ: "الرجلالعربية لفظ "

 دم. آن بني فيتجلى بتشخص الماهية الذهنية في الواقع، وفي مثال "الرجل" يتجلى ذلك في أيِّ ذكر بالغ م العيني

مادية لماهيات الص هذه افالماهية المادية تتمثل بتشخ ؛ن الوجود العياني يختلف تبعًا لطبيعة الماهيةإبد من القول  وال

لها  -كمفهوم–مشقة ي مثال )الرجل(. والماهية المعنوية تتمثل بتشخص هذه الماهيات المعنوية بغيرها، فالبذاتها، كما ف

 وجود عيني، ولكنها ال تتجلى بذاتها، بل بغيرها؛ ألنها معنى غير مادي. 
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الوجود الذهني، أال وهو  ؛يتبين أن )المعنى( ينطبق على الوجود األول من هذه الوجودات الثالثة ،بعد هذا التوضيح

-Alوأشار المناوي )التي ال تختلف باختالف األشخاص وال اللغات.  الحقيقة الموجودة في الذهنفالمقصود بالمعنى 

Munawi ،1990 ، أيضًا إلى اشتمال المعنى على الوجود الذهني عندما ذكر أن المعاني هي: "الصور الذهنية 309ص )

 . (1)الحاصلة في العقل من حيث أنها تقصد باللفظ تسمى معنى" من حيث وضع بإزائها األلفاظ، والصورة

صورة ذهنية ُوضع لها اللفظ ليعبر نه: إعلى الوجود الذهني وأثره بأن نقول  ومن الممكن أن نفسر )المعنى( بناًء

 عنها، ولها تشخص في الواقع )سواء بذاتها أو بغيرها(.

عند وريف. ي التعبير عن الحكمة كما مر معنا في قائمة التعاوقد استخدم كثير من العلماء مصطلح "المعنى" ف

في  ل عادةيتبادر السؤال حول الفرق بين "المعنى" و "التوصيف"، حيث ُيذكر المصطلح األو ،الحديث عن "المعنى"

 فما الفرق بين المعنى والتوصيف؟ .التعريف عن الحكمة، ويستخدم الثاني عند الحديث عن العلة

بينما  تهاد،، حيث يحتاج إظهاره إلى تأمل واجالجواب من خالل بيان أن "المعنى" قد يكون خفيًا نستطيع تلخيص

ع الخفي، م المعنى بطبيعته، وهو ما يفسر ارتباط الحكم الشرعي بالوصف الظاهر ال ًاظاهر يكون المصطلح الثاني "الوصف"

 (.94ص  ،Abu Mounes ،2007اشتراط الفقهاء اشتمال الوصف على الِحكم )

 المناسبة :الثانية السمة

م كال لولكن من خال ؛ أي: أن تكون هناك عالقُة مواءمٍة بين الحكمة والُحكم،"المناسبة"من السمات المالزمة للحكمة 

ون دألصوليون لقها اظهر للقارئ صعوبة تحرير بحث )المناسبة(؛ ألن المناسبة قد اسُتخدمت وأطُي ،األصوليين عن المناسبة

جال مأكثر من  وها فيددوا معيارًا لها، ولم يحصروا استعمالهم لها بمعنى )العالقة( بين الوصف والُحكم، بل استعملأن يح

 كما سنرى.

ه ج في تعريفم يخرأرى أن أبدأ بالتعريف اللغوي لجذرها؛ ألن بعض األصوليين ل ،وقبل الدخول في تعريفها االصطالحي

 ف اللغوي.االصطالحي للمناسبة عن جوهر التعري

" ءيء بشيشالنون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال "إن جذر المناسبة هو )نسب(، وَذكر ابن فارس أن 

ة ي: مشاكلو"بين الشيئين مناسبة وتناسب؛ أ ، وذكر بقية اللغويين أن المناسبة هي المشاكلة،(423، ص5، ج1979)

 .(265، ص4، جAl-Zubaidi ،1975)وتشاكل" 

 مة. المواءبين القولين يتوضح عندما يكون االتصال بين شيئين ليس عشوائيًا، بل عن طريق المشاكلة ووالجمع 

ة بمجرد العل وقد نص الزركشي على ارتباط التفسير اللغوي باالصطالحي عندما ذكر تعريف المناسبة بأنها "تعيين

ونص  .(25، ص7ج، Al-Zarkashi ،1994) ".المالءمةإبداء المناسبة"، وعقَّب بقوله: "أي: المناسبة اللغوية التي هي 

رتباط بغيره وا ه تعلقاآلمدي أن المناسب "غير خارج عن وضع اللغة؛ لما بينه وبين الُحكم من التعلق واالرتباط، وكل ما ل

 .(312، ص2ج، 1981)فإنه يصح لغًة أن يقال إنه مناسب له" 

 يستعملون المناسبة في عدة معاٍن:  يظهر أن األصوليين ،الواسع ومن خالل االستقراء

: ركز االستعمال األول للمناسبة على اآللية والمسلك الذي يوصل إلى الوصف األكثر مناسبة )مالءمة(، وكالمهم عن األول

 ومن نصوص األصوليين في هذا االتجاه: .المناسبة كآلية كان أساَس انطالقهم في الحديث عن المناسبة

 اسبة؛ أي ء المنوهو تعيين العلة بمجرد إبدا .بات العلية المناسبة، وهو من الطرق المعقولة"المسلك الخامس في إث

 .(25، ص7ج، Zarkashi-Al ،1994) المناسبة اللغوية التي هي المالءمة"

 من ذاته"  "المناسبة واإلخالة، وتسمى تخريج المناط، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة(Ibn al-Sobky ،1999، 

 .(330، ص4ج
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 تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعيِّن والُحكم مع االقتران بينهما" ."الخامس من مسالك العلة المناسبة واإلخالة (Al-

Attar165، ص5، ج.، د.ت). 

رد مجلى العلة بوصل إييكون التعريف المختار للمناسبة من هذه الزاوية أنها المسلك الذي  ،على هذا االستعمال وبناًء 

 إبداء المالءمة بين الوصف والُحكم، وبعبارة أخرى: تعيين العلة بمجرد إبداء المالءمة.

بذلك  ي المرتبطم الشرعبين الوصف الصالح للتعليل والُحك العالقةفإنه ركز على  ،وأما االستعمال الثاني للمناسبة الثاني:

 الوصف. 

، Al-Zarkashi) حكمون تلك العالقة فيها مواءمة بين الوصف والبد من أن تك وال ُيقبل أي عالقة على اإلطالق، بل ال

 ومن نصوص األصولين في استعمال المناسبة بمعنى العالقة ما يلي: .(25، ص7ج، 1994

 ودًا ون مقص"وهي أن يقترن بالُحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يك

  .(153، ص4، جLahham-Ibn Al ،1980) من حصول مصلحة أو دفع مفسدة"

 "المناسبة وهي أن يقترن بالُحكم وصف مناسب" (Al-Toufi ،1987 ،382، ص3ج).  

 ناسبةلك المت؛ يعني أن يكون األصل مشتماًل على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل بوجود "المناسبة من ذات الوصف." 

(Ibn Al-Najjar ،1997 ،153، ص4ج). 

 . هي عالقة مواءمة عقلية بين الوصف والُحكمفالتعريف المختار للمناسبة من هذه الزاوية: 

لية في كر اآللذ تلك العالقة، وهي العقل، والمبررمن الواضح أن التعريف قد نص على ذكر اآللية التي توصل إلى 

 التعريف هو أن هذه اآللية جزء أساسي من التعريف، فال ُيعد ذكر اآللية حشوًا في التعريف.

يسميه  هو ماوال يخفى أن مقصود المناسبة في االستعمالين السابقين هو الوصول إلى الوصف األصلح للتعليل، و 

 االستعمال الثالث، كما سنستبين في السطور اآلتية. األصوليون بالمناسب، وهو

في األثر؛ أي: المناسب نفسه، والذي هو العلة؛ ألن  -لألصوليين عند كالمهم عن المناسبة-: ينحصر االستعمال الثالث الثالث

أطلق عليه األصوليون المبحوث عنه في مسلك المناسبة، والمقصود منها هو العلة؛ أي األثر والنتيجة، وهذا األثر والنتيجة 

 المناسبة.

اهر وصف ظ"وبعبارة أخرى: إن المناسبة ُتولِّد الوصف المناسب، وهذا الوصف هو أثر من تلك المناسبة، وهو: 

، Al-Amdi ،1981) منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم"

 .(312، ص2ج

 كالم:هذا البالمناسبة، ويعللون بالمناسبة؛ أي بالوصف المناسب، ومن النصوص التي تشهد لفهم يسمون المناسب 

 مناسبة"غير ال"وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفًا ُتناط به األحكام حتى تدخل فيه األوصاف المناسبة و 

(Al-Razi ،1997156، ص5، ج). 

 "المناسبة مع االقتران دليل العلية" (Al-Zarkashi ،1994 ،26، ص7ج). 

 فالواضح من كال النصين أن المقصود من المناسبة هو الوصف المناسب؛ أي: العلة.

 مناسبة استعمالها كآلية ومسلك، أو استعمالهاال نقصد بال -مالزمة للحكمةوكصفة أساسية -وفي كالمنا عن المناسبة 

ا هو ة، فهذسينحصر في هذا المبحث عن العالقة كمواءم كنتيجة وأثر؛ فهذا خارج عن نطاق بحثنا هنا، ولكن الكالم

 ؟ وهل العالقة هي وصف ظاهر منضبط، أم فقط مواءمةالمقصود من المناسبة، 
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ين الُحكم باءمة فإن المعنى المركزي للتعريف ينحصر في مطلق المو ،من خالل التعريف اللغوي واالصطالحي للمناسبة

مة والمناسبة ال يهمنا فيه أن ، وبالتالي فإن الكالم عن الحك(169، ص5، ج.، د.تAl-Attar) واألوصاف الصالحة للتعليل

من  ل التعديةبطها، لعدم انضبا ؛؛ ألنه ال يقصد أصالة من الحكمة تعدية األحكام بهاًامنضبط ًاظاهر ًاتكون العالقة وصف

 وظيفة العلة؛ النضباطها.

 ودورانه معه وجودًا وعدمًا؟وهل يشترط في المناسبة اقتران الُحكم بالوصف، 

االقتران خارج عن ماهية المناسبة، فقال تعقيبًا على َمن أدخل االقتران في ماهية المناسبة:  على أّن 2 قد نص الهندي

(Al-Zarkashi ،1994 ،26، ص7ج): 

ية ن ماهع"وهو ضعيف؛ ألنه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنه، وهو اقتران الحكم للوصف، وهو خارج 

 ح ذلك".صية لما لو كان االقتران داخاًل في الماهوالمناسبة، بدليل أنه يقال: المناسبة مع االقتران دليل العلية، 

كز َر -مناسبوهو الوصف ال-، وبعض األصوليين في تعريفهم ألثر المناسبة عقليةوأما عن آلية حصول المالءمة فهي 

ف  على وص"المناسبة من ذات الوصف؛ يعني أن يكون األصل مشتماًلى ذلك: حيث نص صراحة علعلى دور العقل وأثره، 

 .(153، ص4ج، Ibn Al-Najjar ،1997) ".مناسب للحكم، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة

 سألة كونهافي م الذي يهمنا من هذا الكالم هو أن من شروط الحكمة مناسبتها للُحكم ومواءمتها له، ومن غير الخوض

 أو ال، أو اقترن الُحكم بها أو ال.  منضبطة

  ين الُحكم:ينها وببفيها واضحة  -كعالقة-والذي يظهر من كل األمثلة التي ضربها األصوليون عن الحكمة أن المناسبة 

 حريم. و التأال وه ؛فالصد عن ذكر الله، وعن الصالة أوصاف ال تخفى فيها المناسبة بينها وبين ُحكم الخمر 

 اء ِحكمة ال تخفى مناسبتها ومواءمتها لحكم فرضية الزكاة.ومواساة الفقر 

 .والمشقة ال تخفى مناسبتها لحكم قصر الصالة بالنسبة إلى المسافر 

 ألمر هو منهذا اف ؛ُيتفهم تعريف بعض األصوليين للحكمة بالمناسبة كما مر سابقًا ،ولشدة لصوق المناسبة بالحكمة 

 .للمصطلح والمعنى المركزيباب التوصيف، ال التعريف بالماهية 

 الصالحية للتعليل الثالثة: السمة

 كمة وصفاً ن الحتتفرع صالحية الحكمة للتعليل من السمة األولى )المناسبة(، حيث تنطلق هذه السمة الثانية من كو

مناسبة هي فال .ففعندما أبحث في األوصاف الصالحة للتعليل، فإني أبحث عن وجود أدنى مناسبة في تلك األوصا ؛مناسبًا

باط هو لالنض قط، بل، فليس القول الفصل في التعليل للمناسبة فالتي أهلتها ألن تكون محل تعليل ابتداًء، وأما انتهاًء

 واالطراد.

ف األكثر اف الصالحة للتعليل، ومن ثم اختيار الوصإخراج األوص -كآلية-إن وظيفة السبر والتقسيم  بعبارة أخرى:

ر في اختيا المرجحوة إخراج األوصاف الصالحة للتعليل قائمة على وجود المناسبة بين تلك األوصاف، مناسبة بينها، وعملي

مة ات المالزن السممفالمناسبة لها دور هام وأساسي في عملية السبر والتقسيم. وبما أن  .الوصف النهائي هو شدة مناسبته

ها. وة مناسبتقئي هو رجح كون تلك الِحكم صالحة للتعليل النهاللحكمة المناسبة، فإن مخرجات التقسيم كلها ِحكم، والذي ي

 بسبب مناسبتها. وبالتالي فإن كل حكمة جديرة ألن تكون صالحة للتعليل ابتداًء

 للحكمة: التأثير المقاصدي  الرابعة السمة

فيلزم من  ،علة العلة(، وبما أن الحكمة هي )تحصيل مقصود الشارعمن السمات المالزمة للحكمة التأثير، والمراد به 

 وقد نص على ذلك األصوليون في أكثر من موضع، ومن هذه المواضع:. ذلك أن تكون الحكمة هي الوصف المؤثر في الحكم
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 "قال السرخسي: "ما يكون مؤثرًا في إثبات الحكم شرعًا فهو الحكمة الباطنة (al-Sarkhasi234، ص2، ج.، د.ت). 

  (397، ص5، ج1997) التي هي المؤثرة"وقال الرازي: "الحكمة المعلومة. 

دمًا، وجودًا وع لُحكماومن األصوليين من له رأي آخر في المؤثر، وأراد به التأثير القياسي؛ أي: الوصف الذي ارتبط به 

لى ظن  يغلب ع"معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو الحكم بأْن): وهو العلة، وَنقل الزركشي عن القاضي في التقريب 

 .(119، ص4ج، Al-Zarkashi ،1994) تهد أنَّ الحكم حاصل عند ثبوتها ألجلها دون شيء سواها"المج

ن والمراد م ال: "إال أنه بين المقصود من تأثير العلة على نحٍو ال يتعارض مع كون الحكمة هي المؤثر الحقيقي، فق

 ." ما هيتأثيرها في الُحكم دون ما عداها أنها ُجعلت عالمة على ثبوت الُحكم في

 . شريع الحكمتد من فتأثير العلة صوري؛ ألنه َجعلها عالمة على الُحكم، وتأثير الحكمة حقيقي؛ ألنها الباعث المقصو

ف ، أما الوصلحكمةوحقيقية تأثير الحكمة في الُحكم صرح بها الرازي عندما ذكر أن "المؤثر الحقيقي في الُحكم هو ا

 .(393، ص5، ج1997) ا ُجعل مؤثرًا الشتماله على الحكمة التي هي المؤثرة"لبتة، وإنما)أي العلة( فليس بمؤثر 

 .قاصديويمكن أن نصف التأثير الذي في العلة بالتأثير القياسي، والتأثير الذي في الحكمة بالتأثير الم

 : وهنا قد يطرح السؤال التالي

 األحكام بالمؤثر الحقيقي؟بما أن المؤثر في إثبات األحكام هو الِحكم، فلماذا عدلنا عن ربط 

أن يربط  لشارعاإن الجواب سيظهر عندما سنبين أن الضبط ليس من السمات المالزمة للحكمة، وبالتالي فليس من دأب 

فطار في لة اإلوقد عبر عن هذا المعنى السرخسي عندما بين ع .األحكام بمعاٍن غير مضبوطة توقع العباد في حرج وضيق

بينا  لمرض، لماسفر وا: "فأما المعنى المؤثر في هذه الرخصة فهو المشقة التي تلحقه بالصوم دون الالسفر، فقال رحمه الله

لى الوقوف ع  يمكنإال أن المشقة باطن تتفاوت أحوال الناس فيه، وال .أن المعنى ما يكون مؤثرًا في الحكم وذلك المشقة

، 2، ج.، د.تal-Sarkhasi) لكونه دااًل عليها غالبًا" حقيقته، فأقام الشرع السفر بصفة مخصوصة مقام تلك المشقة؛

 .(318ص

والباعثية  ية التأثير: زاوومن كون التأثير من السمات المالزمة للحكمة ُيعذر أيضًا من َعرَّف الحكمة من هذه الزاوية؛ أي

 ة للحكمة.على شرع الُحكم، فهو تعريف توصيفي لم يركز على الماهية قدر تركيزه على األوصاف المالزم

األول من ، وظهرت هذه الغائية من طريقين وهكذا نجد أن التأثير المقاصدي ما هو إال تعبيٌر عن غائية الحكمة،

والطريق الثاني من تنصيص األصوليين صراحة في تعريفهم للحكمة على ذلك كما ظهر ، خالل وصف المناسبة المالزم للغائية

 كم أصبحت مؤثرًا تأثيرًا مقاصديًا في الُحكم. وبسبب غائيتها ومناسبتها للح من قبل.

ية كمة بالماهالح ا تعريفوومن هذه الزاوية الخاصة ُيعَذُر أيضًا من َعرف الحكمة بالمصلحة وربطها بها، فهم تجاوز

 صدي.ليذكروا أهم توصيف من توصيفات الحكمة، أال وهو ربط الحكمة بالمصلحة والغاية؛ أي ربطها بمعنى مقا

 حدود المعنى الغائي، هل هو المقصد نفسه، أو المصلحة؟  ما ،لكن

 وبعبارة أخرى: هل المقصود بالمناسب هو المناسب المصلحي أو المناسب المقاصدي؟

د قال فق ؛ينجد أن بعضهم عندما ذكروا ضابط المناسب حصروه في المناسب المصلح ،بالعودة إلى كالم األصوليين

في المعنى نفسه وأكد اإلمام القرا .(94، ص5ج، 1995)سان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا" "المناسب ما يجلب لإلنالسبكي: 

 (.303، ص1973)

يلزم من ترتيب  ."المناسبحيث نصوا على كون: والبعض اآلخر جمع بين المناسب المصلحي والمناسب المقاصدي، 

 .(153، ص4، جIbn Al-Lahham ،1980)الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة" 
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-Al)وانظر أيضًا:  .(159ص ، 1971)وقريب منه قول الغزالي: "وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد" 

Amdi ،1981 ،312، ص2ج). 

ندما لحة عوالبعض اآلخر فصله عن المصلحة، وأبقاه في إطار مقصود الشارع، كمن صرح بعدم ربط المناسب بالمص

 .(279ص ،2، جal-Sherbini) ل: "الحكمة هي األمر المناسب لشرع الحكم ال المصلحة المترتبة"قا

 رة، والقلةمباش وبالتالي فإن جل األصوليين قصدوا بالمناسب المناسب المصلحي إما بطريقة مباشرة، أو بطريقة غير

 منهم من حدد المناسب بالمناسب المقاصدي بطريقة مباشرة واضحة. 

لمظلة األن  لي أن ربط المناسب المقصود في الحكمة بالمعنى المقاصدي أولى من ربطه بالمعنى المصالحي؛ويبدو 

 من المعاني الغائية.  ستوعب المصلحة وغيرهاية تصداالمق

 الزمة للحكمةمالسمات غير الالمطلب الثالث: 

م معين مفهو طلب من الباحث في تحديديصعب تحديد السمات غير الالزمة لمفهوم ما؛ ألنها أوصاف عدمية، فليس ُي

مات غير هم السأأكثر من أن يحدد سماته الوجودية، ولكن قد تختلط بعض المفاهيم ببعض فيكون من الالزم ساعتئٍذ ذكر 

 بشكل مختصر يفي ببيان الفكرة بشكل عام. الالزمة لها

ى لتباسها علامكان إلمثيلتها التي تالزم العلة يجد الباحث نفسه مضطرًا ألن يميزها عن  ،وفي ذكر سمات مفهوم الحكمة

 لظهور.نضباط واهما االوبعض الباحثين، ومن هذه الزاوية سأتناول سمتين مهمتين تالزمان العلة، وتقترنان أحيانًا بالحكمة، 

 أواًل: االنضباط 

زمنة وت األكثيرًا بتفافالحكمة تختلف وتتفاوت  ؛ليس من شروط الحكمة أن تكون مضبوطة كما هو الحال في العلة

، 2ج، Ibn al-Sobky ،1991) واألمكنة واختالفها، و"ِحكم األحكام ضربان: محدد منضبط كالقتل والقطع، وغير منضبط"

 .(190ص

ختلف من تثاًل مفالمشقة الناتجة عن السفر  ؛وعدم كون الضبط من السمات المالزمة للحكمة ال يحتاج إلى طول بيان

 آلخر. فرد آلخر، ومن زمن 

 فإن الكالم في الضبط يتناول شقين، األول االنضباط بالرأي، والثاني التمايز. ،ولزيادة اإليضاح

أما االنضباط بالرأي فالحكمة عمومًا ال تنضبط بالرأي، وقد تختلف فيها األنظار، ومن هنا "رد ضبطها إلى تقدير 

  .(511، ص3ج، Al-Toufi ،1987)الشارع" 

َتَتَميَُّز  هو ُمْنَتٍف، وإنماالنضباط، ووازم اتتميز بأنفسها، "وما ال َيَتَميَُّز ال َيْنَضِبُط؛ ألن التَّْمِييَز من لإضافة إلى أنها ال 

ومثاله:  .(512، ص3ج، Al-Toufi ،1987)الحكمة وَتَتَنوَُّع باإلضافة إلى األوصاف الضَّاِبَطِة لها من األفعاِل الظاهرة" 

ا هي عنها، أم َصدرت فهذه األنواع من المشقة " ِإنما تميزت بتميز األفعاِل التي .مشقة الحمل مشقة المرض، مشقة السفر،

 (.512، ص3ج، Al-Toufi ،1987) لذاتها فال َتَميَُّز فيها لنوع من نوع"

ذان ستئعل االنما ُجفقد قال النبي عليه الصالة والسالم: "إ .وال يخفى وجود ِحكم منضبطة، ومثال ذلك حكم االستئذان

 ه. قع النظر على ما ُحرم النظر إليأي: إنما شرع عند الدخول في داٍر لئال ي؛ (54، ص8، جBukhari-al) من أجل البصر"

فالعلة من  ؛(42، ص3ج، Al-Sobky ،1995)على العلة فهذا الحديث نصٌّ من سنة المصطفى عليه الصالة والسالم 

كره يى بعض ما لرأ ،نع على العورات والحرمات، فــ "المستأذن لو دخل بغير إذاالستئذان والحكمة منه تكمن في عدم االطال

 .(24، ص11، جAl-Asqalani ،1979من يدخل إليه أن يطلع عليه" )
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راض لألع فاالستئذان فيه حفظ .من الواضح أن الُحكم الشرعي قد ربط بوصف صالح للتعليل، وفيه معنى الغاية

 ى الحاالتثال علمغايات الشارع الحكيم، إضافة إلى أن هذا الوصف منضبٌط، وبالتالي هو  األمور من هوالعورات، وكل هذ

 التي يكون فيها تطابق بين الحكمة والعلة.

 ثانيًا: الظهور

 حكام بمعاٍنط األفالخفاء قد يكون مالزمًا لها، ولم ُيعهد من الشارع أنه رب ؛ليس من شروط الحكمة أن تكون ظاهرة

، Al-Amdi)" ألحكاملشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية؛ دفعًا للعسر عن الناس والتخبط في اخفية، "فدأب ا

  .(813، ص2، ج2005( وأكد الدبوسي نفس الفكرة المتعلقة بالظهور )252، ص3ج، 1981

 ر النضباطهلظاهعليق باإضافة إلى أن "التعليق بالظاهر المنضبط دأب الشرع دون الخفي المضطرب، ولك أن تقول: الت

 .(189، ص2، جIbn al-Sobky ،1991) " أولى من الخفي الضطرابه

لعدول عن ، وا"محاسن الشرع ضبط األحكام باألسباب الظاهرة وإقامتها علاًل يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا ومن

 منازعة".ليه من الإاولته ، وما تؤدي إليه محاألسباب الخفية وإن كانت هي الِحكم، ولها مناط الحكم باألصالة؛ لعسر انضباطها

(Ibn al-Sobky ،1991188، ص2، ج). 

ط العلة باستحقاقها ألن ينا بكونها تضبط -خفية أو مختِلفة من فرد آلخر التي قد تكون-ظهر أهمية الحكمة تومن هنا 

 بها الحكم، وهذه العلة هي التي ُيبنى عليها الحكم وجودًا وعدمًا. 

ن شرع ارع ميون في العلة أن تشتمل على حكمة صالحة ألن تكون مقصودة للشيزاوية اشترط بعض األصولومن هذه ال

، Ibn al-Sobky ،1999؛ ) (188، ص3ج، Ibn Amir Hajj ،1983)؛ (3185، ص7ج، Al-Mardawi ،2000)الحكم 

، Al-Zarkashi ،1994) ( ؛40، ص3ج، Al-Sobky ،1995)؛ ( 224، ص3ج، Al-Amdi ،1981؛ ) (174، ص4ج

 (.114، صAl-Ansari)؛ ( 58، ص5، ج.، د.تAl-Attar)( ؛ 102، ص4ج

 تناط عية الالخالصة فيما يتعلق بضابط الظهور أنه معيار غير مرتبط بشكل جوهري بالحكمة، لكون األحكام الشر

 . مًاوعد جودًاحكم ودور معها البالعلة التي ي ًابالحكم، بل بأوصافة منضبطة ظاهرة، ومن هنا الءم أن يكون الظهور مرتبط

 مثال تطبيقي

في و .للحكمة الزمةقد ذكر في ثنايا البحث عدة أمثلة عن الحكمة من خالل الكالم عن السمات الالزمة والسمات غير ال

ة لمتالزماى غير بين الحكمة وكل سماتها؛ سواء الجوهرية، أو السمات األخر سأعيد ترتيب األفكار رابطًا ،هذه الصفحة

 معها.

 الحكم الشرعي: قصر الصالة الرباعية في السفر

 العلة: السفر

 الحكمة: المشقة

 السمات غير المالزمة السمات المالزمة لحكمة القصر

 الظهور االنضباط التأثير المقاصدي الصالحية للتعليل المناسبة المعنى 

ولها تشخص  ر عنها،ُوضع لها لفظ "المشقة" ليعب ،ذهانفي األ وجودةالكامنة في السفر هي صورة م المشقة كمعنى، المعنى:

 في الواقع العملي عند من يتعرض ألسبابها التي منها السفر.

 كون الحكمسفر ليالمشقة هي معنى مناسب، ُيتلقى بالَقبول إذا ُعرض على العقول السليمة حين يتم ربطه بال المناسبة:

 التخفيف من خالل القصر.
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ير تطلب معايعليل ي، لكن التلتعليل الحكم به ابتداًء المشقة كمعنى مناسب فيه مؤهالت تجعله صالحًا الصالحية للتعليل:

أتي ة؟ سيتنطبق هذه الشروط األخرى على المشق لفه .أال وهي الظهور واالنضباط ؛أخرى متضافرة مع المناسبة

 . الجواب تباعًا

، لق بالعلةالمتع اصدي الخاص بالحكمة مختلف عن التأثير القياسيأن التأثير المق ًاظهر معنا سابق التأثير المقاصدي:

ثير تحقق التأ ، وقدةمن خالل وصف المناسبة المالزم للغائيوالتأثير المقاصدي هو تعبير عن غائية الحكمة، التي تظهر 

 لمشاق.ارفع  علىالعام القائم  تحصل مقصود الشارع المقاصدي في الحكمة، وهي المشقة في مثالنا، الذي من خالله

ومن  ر آلخر،بشكل واضح من شخص آلخر، ومن سف بالرأي، وقد تختلف فيها األنظار المشقة كحكمة ال تنضبطاالنضباط: 

 وسيلة سفر ألخرى.

الطائرة كلحديثة اقد تكون المشقة ظاهرة بجالء لدى بعض األفراد وقد ال تكون، وقد تكون أقل مع وسائل السفر الظهور: 

وحيد. ثر الد تكون أكثر مع مسافرين آخرين بنفس الوسائل المريحة، فالوسيلة بحد ذاتها ليست المؤوغيرها، وق

ون ، وقد تكًاا أيضقد تظهر المشقة في حاالت متنوعة غير السفر، كاالستعداد لالمتحانات، وتقديمه أنه والشيء اآلخر

 نقع في ة لئالحاالت غير المنضبطة وغير الظاهرمصاحبة لبعض المهن اليدوية، ومن هنا لم تقصر الصالة في تلك ال

ة نالمستبطن لمظ-فوضى تطبيقية لألحكام الشرعية، ولذلك ربط الشارع الحكيم قصر الصالة كحكم شرعي بالسفر 

 .لم يربط بالمشقة بحد ذاتها بشكل مباشر لألسباب التي ذكرتها سابقًاو -المشقة

 خاتمة

 من خالل النقاط اآلتية:من الممكن استخالص أهم أفكار البحث 

 صلح الوصف للتعليلف الحكمة بأنها المعنى المناسب الذي من أجله ُتعّر. 

 فقط. المنضبطة تناط األحكام الشرعية بالعلل 

 ر المقاصديالتأثية للتعليل ويالصالحمن السمات المالزمة لجوهر الحكمة، إضافة إلى  "المناسبة"المعنى" و " عدُُّي. 

 للمصطلح. ساسيةفهما من السمات غير األ ؛في العلة وال الظهور بشكل دائم في الحكمة وجودط المال يتحقق االنضبا 

 التوصيات

ي ف الحّدلتعريليس من باب ا ؛يوصي الباحث بتوسيع الدراسات المتعلقة بالمصطلحات المحورية في الجانب المقاصدي

الزمة مأنها  االرتباط بين السمات التي قد يظن فكّ  فحسب، بل من خالل معرفة السمات المالزمة للمصطلح، ومن خالل

 بسبب كثرة دورانها مع المصطلح.
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Features of  "Al Hikma" According to the Fundamentalists 

 

Isam Abdul Mola 
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Abstract 

This study elaborates on the inherent and non-inherent features of a fundamentalist term having a 

dimension aiming at Al-Maqasid, the objectives, which is “Alhikma”, wisdom; a term defined as the 

appropriate meaning for which the cause itself has become a causer. The research reveals that the 

“appropriateness” as one of the criteria, besides “validity of the reasoning” are inherent features of 

Alhikma in its essence; this is in addition to the influence of the objectives “Al-Maqasid”. Hence, 

given the fact that the Shari’ah rulings are attributed to the causes, as to the existence and/or absence 

of the causer, it suits the cause to be apparent and be disciplined. This is in contrast to the wisdom 

“Alhikma”; wherein the canons of Islam make no attribution between the Shari’ah rulings therewith. 

Accordingly, the question of being "disciplined" and apparently “ostensible" are not among the basic 

features inherent in wisdom. 

Keywords: “Alhikma” Wisdom, Cause, Disciplined, Ostensible, Influence of the objectives; Al-

Maqasid, Appropriateness. 

 

 
 

 الهوامش 
 

"الصور الذهنية من حيث وضع بإزائها األلفاظ، والصورة الحاصلة في العقل من  :مهمٌّ، لذا سأذكره بتمامه، وهو المناويسياق قول  (1)

اِب )ما لة في جو، ومن حيث أنها مقومفهوماً ، ومن حيث حصولها من اللفظ في العقل تسمى معنى  حيث أنها تقصد باللفظ تسمى 

    ".هوية، ومن حيث امتيازها من األعيان تسمى حقيقةثبوتها في الخارج تسمى  ، ومن حيثماهيةهو؟( تسمى 
الشيخ صفي الدين الهندي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد األرموي الشافعي المتكلم، ولد جاء في البداية والنهاية: " (2)

وصنف في األصول والكالم،  ..مانين فأقام بها واستوطنهاقدم إلى دمشق في سنة خمس وث... بالهند سنة أربع وأربعين وستمائة

 .(85، ص14، جIbn Kathir ،1988)" وتصدى لالشتغال واإلفتاء، ووقف كتبه بدار الحديث األشرفية
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 ملخصال

ة أو لقرآن ثالثذكر اأن يتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أسرار النظم القرآني لظاهرة توسط المعاني في اآليات الكريمات، ك

ألسلوب هذا ا خمسة أسماء توسط بينها اسم، ومثل ذلك يقال في األفعال والجمل والقصص واألمثال والموضوعات األخرى. ويتصل

  لك.ذمترتبة على آني الفي إطاره العام بموضوع التقديم والتأخير وعلم المناسبات بين اآليات في القرآن، وبيان أسرار البيان القر

 واتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهجين االستقرائي والتحليلي.

سيرية الت التفتوسط المعاني في سياقاتها والدالوأربعة مباحث؛ اشتملت على مفهوم وجاءت خطة الدراسة في مقدمة وخاتمة 

 والبيانية للتوسط المعنوي للكلمة والجملة والموضوع في القرآن الكريم

 .: الدالالت، التفسير، البيان القرآني، التوسط المعنويالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

لسالم على ة واإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصال

 المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد، 

سان وروعة احة اللمعجزة بيانية على قوم كانت البالغة فيهم سجية وسليقة، وفصالقرآن الكريم  تعالى هلأنزل الفقد 

بل لهم قوا أن ال وأيقن وفطرة، ومع علو كعبهم في هذا الميدان إاّل أنهم لّما نزل فيهم القرآن الكريم علموا البيان طبعًا

اندة ن المعممهبطه، فما هو إال قليل ليس من األرض منشؤه ومنبته، وأنَّ من أفق السماء مطلعه و هبمعارضته، وأن

تيان طيقون اإلإلنس يوالمشاكسة بحكم الطبع المعتد بنفسه حتى خضعت أعناقهم لسلطان بيانه، وأقروا أنه طبقة وحده، فال ا

  .بمثله، وال الجن يستطيعون محاكاته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

دالالت ال)نهبيان والتعبير القرآني في موضوع جعلنا عنواونحن في هذه الدراسة نحاول أن نستجلي بعض أسرار ال

 .(للتوسط المعنوي في القرآن الكريم يانيةالتفسيرية والب

 وأهميته فكرة البحث أوال:

على  البحث في هذا الموضوع في أنه يحاول أن يستجلي أسرار التعبير والتركيب والنظم القرآني، مركزًا يةمأهتتمثل 

ومن مظاهر هذا  ية التي تليق بها، وهي ظاهرة توسط لفظ عدة ألفاظ، أو معنى معين بين معان عدة،ظاهرة لم تلق العنا

، أو موضوٌع موضوعات، مما التوسط في ترتيب الكالم ونظمه أن تتوسط كلمٌة كلمات، أو جملٌة جماًل، أو قصٌة قصصًا

                                                           

  2021ك،،"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 االردن اربد، اليرموك، جامعة، اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية. 

 ، األردن.عجلون، مديرية التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم **
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واختيار الله عز وجل كلمة  والموضوعات، قصصيكمن في ترتيب تلك الكلمات والجمل وال الذي السريستدعي البحث عن 

 ياق.وسط ذلك السأو موضوعا أو جملة أو قصة 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتهاثانيًا

 السؤال الرئيس اآلتي: عنتنعقد هذه الدراسة لإلجابة 

 ؟الكريم القرآن في المعنوي للتوسط والبيانية التفسيرية ما هي الدالالت

 ئلة اآلتية:هذا السؤال األس منويتفرع 

 ؟ما المقصود بالتوسط المعنوي في القرآن، وما أهميته في الداللة التفسيرية والبيانية عمومًا .1

 الكريم؟ القرآن في المعنوي للكلمة للتوسط والبيانية التفسيرية الدالالت ما .2

  الكريم؟ القرآن في للجملة المعنوي للتوسط والبيانية التفسيرية الدالالت ما  .3

  الكريم؟ القرآن في للموضوع المعين المعنوي للتوسط والبيانية التفسيرية تالدالال ما .4

 أهداف البحث: ثالثًا

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

  والتأخير. بات والتقديمالتفسيرية والبيانية كعلم المناس بالمباحث وعالقتها وأهميتها، المعنوي، التوسط بفكرة التعريف .1

 .الكريمات في اآليات المعاني توسط واللطائف التفسيرية لظاهرة ار البيانيةالوقوف على األسر .2

 الجملةو نيةالقرآ مظهر من مظاهر البيان القرآني، والوقوف على أسرار النظم والترتيب في الكلمةبراز هذا الإ .3

 نا.نا وبحثليه علمفيما توصل إ مستقلة دراسةفرد له تلم والموضوع، وهو مظهر الفت من مظاهر البيان القرآني 

 ردف المكتبة القرآنية بالمزيد من الدراسات العلمية الهادفة في مجال التفسير والبيان القرآني. .4

 رابعا: منهجية الدراسة

 ه المنهجين االستقرائي والتحليلي.سنتبع في دراستنا هذ

 لمعنوي فيلتوسط ااالتي تتضمن ظاهرة  سيستخدم الباحثان المنهج االستقرائي في تتبع النصوصالمنهج االستقرائي: :أواًل

 القرآن الكريم الختيار نماذج للتمثيل بها على هذه الظاهرة. 

في  يوسط المعاناآليات التي تضمنت ظاهرة ت ىالوقوف علسيستخدم الباحثان هذا المنهج في  المنهج التحليلي:: ثانيًا

  وسط فيها.وأسرار الت نيهاوبيان مراميها ومعالتحليلها  (موضوعال –جملة ال –كلمة ال)

 الدراسات السابقة: خامسًا

عض بفي خير سر التقديم والتأل إنما يتعرض بعض المفسرينولم يجد الباحثان دراسة مستقلة تبحث هذا الموضوع، 

 .سياقه في الوداللت همافي بحث ه الباحثانالذي قصد معنويلى التوسط الإدون اإلشارة الكلمات والجمل والموضوعات، 

 المفهوم واألهمية واألغراض()توسط المعاني في سياقاتها :األول المبحث

 المطلب األول: تعريف التوسط لغة واصطالحًا

الواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل على العدل " الجذر الثالثي لهذه المادة هو وسط، قال ابن فارس: التوسط لغة:

ٗة َوَسٗطا}ّل: وج عز قال الله ،والنصف. وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه كُۡم أُمَّ
ِلَك َجعَۡلنََٰ

 وهو ،[143]البقرة:  {َوَكذََٰ

 ,Ibn Faris, 1399 AH)(108هـ، ص1399ابن فارس، )".، إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محاًلحسبًا أوسطهم

p.108). 
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أن الوسط بن فارس عنى مع قول ابوبين الراغب األصفهاني أن الوسط ما كان له طرفان متساويا القدر، وهذا يتفق في الم 

ّن ابن ال أإ ،هو العدل والنصف، وفرق الراغب بين الوسط بسكون السين، والوسط بفتح السين، كما فرق ابن فارس

لثاني ذا، واالجسم والجرم المنفصل نحو وْسط القوم ك فاألول يقال في لم يشر إلى ذلك كما أشار الراغب؛ فارس

لمعنى هذا امذمومان أو ما كان له طرف محمود وطرف مذموم، ومن استعماالت العرب ل يستعمل فيما كان له طرفان

ومن ذلك قوله تعالى:  (.(Al-Ragheb, 1412 AH, p.869)(869هـ، ص 1412الراغب،)قولهم هذا أوَسطهم حسبًا

ٗة َوَسٗطا} ُكۡم أُمَّ
ِلَك َجعَۡلنََٰ

وهما اليهود  ،اإلفراط والتفريط يهمالمقارنتها بين أمتين غلب عل ،[143]البقرة:  {َوَكذََٰ

 والنصارى.

 طفهو وْس يه بينموضع صلح ف كّلفقال: " ،ووضع الفيروزآبادي ضابطًا دقيقًا للفرق بين وْسط بالسكون ووَسط بالتحريك 

ا ، ومينالتسكبفهو وسط ، ألن ما كان يبين وينفصل جزء من جزء كالسبحة والعقد بالتسكين، وإال فهو وسط بالتحريك

 (.Al-Ferozabadi, 1992, p.209)(209، ص1992الفيروزآبادي، )فهو وسط بالتحريك كوسط الدار" كان مصمتًا

، ومن لوازمه فإن معنى الوسط يدور حول وقوع الشيء بين طرفين نسبتهما إليه سواء، حسًا كان أو معنى ،على ذلك وبناًء 

والوسط اسم للمكان الواقع بين  ة، والنفاسة، قال ابن عاشور: "العدل، والخيار، واألفضل، واألجود، والصيانة، والعز

ولما كان الوصول  ،أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاً 

إليه الرعاة والدواب  كوسط الوادي ال تصل ،إليه ال يقع إال بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة طبعًا

كوسط المملكة يجعل محل قاعدتها ووسط المدينة  ؛إال بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكأل، ووضعا

ألن المكان الوسط ال يصل إليه العدو بسهولة، وكواسطة العقد ألنفس لؤلؤة فيه، فمن أجل ذلك  ،يجعل موضع قصبتها

 ,Ibn Ashour, 1984)(17، ص1984ابن عاشور،)"ر من لوازم معنى الوسط عرفاصار معنى النفاسة والعزة والخيا

p.17).) 

  ء.أي وقوع الشيء بين طرفين نسبتهما إليه سوا الدراسة هو الالزم وليس الملزوم؛ والمعنى المراد لهذه

 ثين، وليسالمحد بقين والغير متداول عند البالغين السا يعد مفهوم التوسط المعنوي مفهوماً  التوسط المعنوي اصطالحا:

ى ألسنة جر عليله اصطالح معروف عندهم، وبالتالي نستطيع القول إنه مصطلح موضوع محدث من قبل الباحَثْين، ولم 

يث موضوعه من ح أهل هذا العلم من قبل، وإنما هو فكرة لموضوع بالغّي يرجع في إطاره العام للنظم وترتيب الكالم

 غية خاصة.وليس من حيث كونه ظاهرة بال

فالنظم يرجع في مفهومه العام إلى ترتيب الكالم على نسق معين، وهذا هو سر فصاحة القرآن الكريم وبالغته، حيث ال تظهر  

عاني الفصاحة في أفراد الكالم بل في ضم الكالم بعضه إلى بعض مع توخي م

 Al-Jarjani, 1413)؛(Al-Hamdhani, 1971, p.199)(87،صهـ1413الجرجاني،(؛)199،ص1971الهمذاني،)النحو

AH, p.87). .ومن هنا تظهر بالغة توسط األلفاظ أو المعاني في النظم القرآني الكريم 

معان أو  لفاظ أويمكن أن يعّرف الباحثان التوسط المعنوي بأنه: وقوع لفظ أو معنى أو موضوع بين أ ،على ذلك وبناًء 

 القرآني منتصفًا بينها.موضوعات عدة محيطة به في سياق معين في النظم 

ينها " بمنتصفا "وقولنا: لفظ أو معنى أو موضوع يدخل فيه الكلمة والجملة والقصة والمثل والموضوع بعمومه، وقولنا  

لفاظ أو ف كاألوهكذا، ويخرج به ما ليس له منتص ...،قيد يقصد به الترتيب الثاني بين ثالثة، والثالث بين خمسة

 باعية ونحوها.المعاني الثنائية والّر

  فكرة وضابط التوسط المطلب الثاني:

 شف أسراره،كفي  رهمإن القرآن الكريم كنز عظيم، والكثير من درره مخبأة في ثناياه، وال يزال العلماء يفنون أعما

  وهو الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ؟كيف ال وبيان عجائبه؛



 الدالالت التفسيرية والبيانية للتوسط المعنوي في القرآن الكريم                                                                                                  626
 

ال شك ية، فالتعبير القرآني توسط بعض األلفاظ أو الجمل أو الموضوعات أو القصص في سياقات قرآن ومن أساليب

 قارنة بمافسرين مفُيبحث في دالالت هذا التوسط عند المأنها جاءت لغرض معين يحدده السياق ومقتضى الحال،  في والريب

  يحيط بها من السابق والالحق من ألفاظ وجمل وغير ذلك.

ة، كمًا بالغينية وحالذي يتضمن أسرارًا بياضوع التقديم والتأخير في القرآن هذا األسلوب في إطاره العام بمو ويتصل

 األمثالبينها اسم، ومثل ذلك يقال في األفعال والجمل والقصص و كأن يذكر القرآن ثالثة أو خمسة أسماء توسط

لذي الرجل وسط قصة اذلك ما جاء في سورة البقرة من ت ومثال رى. وسواء أكان ذلك بالعطف أم ال.والموضوعات األخ

براهيم إصة سيدنا ثانية ققصتين األولى في جدال النمرود لسيدنا إبراهيم عليه السالم، وال ئة عام ثم بعثه، بينأماته الله م

قصص كن الق، ولسيافالناظر ألول وهلة قد ال يجد عالقة ومناسبة ينبني عليها ترتيب القصص الثالث بهذا ال .مع الطير

 وال بد من رابط يربط العناصر الرئيسة في القصص الثالث. الثالث آخذ بعضها بأعناق بعض،

وترتيب المعاني القرآنية في سياقاتها له سبك دقيق جدا يكشف لطائف التنزيل وأسراره، وله سمات بالغية يحار في 

وقد قال  لفاظه وآياته وجه من وجوه إعجازه.لكريم فيما بين أشأنها المتأمل آليات الله تعالى، حيث إن تناسب القرآن ا

 Al-Jarjani, 1413)(519، صهـ1413الجرجاني)"إنما كان قرآنا وكالم الله عز وجل بالنظم الذي هو عليهالجرجاني: " 

AH, p. 519.) 

 ط.أيما تراب رابطتلواحدة معلم المناسبات له اتصال وثيق فيما نحن بصدده، ألّن القرآن الكريم كالقطعة ا كذلك فإن

لجمل اآليات وان السور وبعلم المناسبات، وبيان وجه الترابط بي الذي هو من أكثر المفسرين اهتمامًاـ  رحمه اللهـ والرازي 

 ئف القرآنثر لطاأكإذ قال: "  ؛بعضها مع بعض، نص على أن أكثر لطائف القرآن الكريم مستفادة من ترتيب القرآن الكريم

في هذا الكالم  (. ويدخل ضمنًاAl-Razi, 1420 AH, p. 110)(110،صهـ1420الرازي، )"في الترتيبات والروابطمودعة 

، يصح غيره ريم الالتوسط المعنوي لأللفاظ والجمل والقصص والموضوعات، وبالتالي نجد أن هذا الترتيب لنظم القرآن الك

الم ربنا كليها إي ا أن تتقدم أو تتأخر، بل اختيرت لداللة يهدوال يمكن لمفردة أو جملة توسطت في السياق أن يصلح له

ف شوهذا ما سيك ولطف، فكما أن اختيار القرآن الكريم لّلفظ له داللة ومغزى، كذلك اختيار موقعه له داللة سبحانه وتعالى؛

 عنه البحث.

  أهمية بحث موضوع التوسط في القرآن الكريم المطلب الثالث:

القرآن الكريم بتعدد الصيغ الدالة عليه جاء في سياقات المدح والثناء، وهي وإن لم تتجاوز التوسط( في )مصطلح

ٗة َوَسطٗ }لألمة كما في قوله تعالى:  خمسة مواضع إال أنها متفقة صراحة أو إشارة على ذلك، مدحاً  كُۡم أُمَّ
ِلَك َجعَۡلنََٰ

 {اَوَكذََٰ

، أو ] 28:القلم[ {قَاَل أَۡوَسطُُهۡم أَلَۡم أَقُل لَّكُۡم لَۡوََل تَُسب ُِحونَ }قوله تعالى: ، أو للفرد العاقل الحكيم كما في  [143]البقرة: 

ِة ٱۡلُوۡسَطىَٰ }للعبادة؛ كالصالة كما في قوله تعالى:  لَوَٰ ِت َوٱلصَّ لََوَٰ ِفظُواْ َعلَى ٱلصَّ أو للطعام كما في قوله  [،238: البقرة] {َحَٰ

 { فََوَسۡطَن بِِهۦ َجۡمعًا}أو للخيل في الجهاد كما في قوله تعالى:  [،89المائدة: ] { وَن أَۡهِليُكمۡ ِمۡن أَۡوَسِط َما تُۡطِعمُ } تعالى: 

سُوُل َعلَۡيكُۡم شَ } قوله تعالى: ولنأخذ مثاًل [،5العاديات: ] ٗة َوَسٗطا ل ِتَُكونُواْ شَُهَدآَء َعلَى ٱلنَّاِس َويَُكوَن ٱلرَّ كُۡم أُمَّ
ِلَك َجعَۡلنََٰ

 { ِهيٗدا  َوَكذََٰ

( بقوله: " أمة وسطًا)ويفسر سيد قطب قوله تعالى: لثناء على هذه األمة بما هي أهله.فهذه آية عظيمة في ا ؛[143]البقرة: 

وإنها لألمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى االعتدال والقصد، أو 

حسي، أمة وسطا في التصور واالعتقاد، وفي التفكير والشعور، وفي التنظيم والتنسيق، وفي الزمان الوسط بمعناه المادي وال

  (.Qutb, 1992, p.238)(238، ص1992قطب، )والمكان"

 وحيث إن مفهوم التوسط ممدوح فكرًة ومعنى، ويدل على تميز من يتصف به، وحيث إن نظم القرآن الكريم ألفاظًا

بما يكشف عن اإلعجاز البياني في البيان األعلى؛ فقد جاءت فكرة هذا  وتنسيقًا حكمة اإللهية ترتيبًاومعاني جاء بمقتضى ال

البحث في محاولة للكشف عن أسرار التميز في الترتيب بين ألفاِظ وجمِل وموضوعاِت القرآن الكريم مركزة على سر توسط ما 
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التأمل في أسرار ترتيبها لكثرة ورود أمثلتها وتطبيقاتها في توسط منها في سياقه، وهي ظاهرة تستحق الوقوف عندها، و

 القرآن الكريم كما سيتضح فيما نستقبل من هذا البحث. 

  الرابع: أغراض التوسط في القرآن المطلب

ا يأتي مفيوريم، التوسط في السياق القرآني ال تخرج عن المقاصد العقدية والتشريعية والتربوية للقرآن الك أغراض

 ل على بعض هذه المقاصد:تمثي

لَۡيِهۡم ْنُهْم يۡتلُواْ عَ وًَل م ِ يِهْم َرسُ َربَّنَا َوٱْبعَْث فِ } : كقوله تعالى: توجيه اإلنسان في مجال التربية والتزكية والهداية (1

يِهۡم   َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َويَُزك ِ تَِك َويُعَل ُِمُهُم ٱۡلِكتََٰ الكتاب الذي هو األساس في التنشئة األخالقية، سط تعليم حيث تو ،[129] البقرة: { َءايََٰ

وله قتعليم في وة والبينما توسطت التزكية في سورتي آل عمران والجمعة بين التال فقدمت تالوة اآليات وأخرت التزكية عنه،

ۡن أَنفُ }تعالى:  ُ َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِۡذ بَعََث فِيِهۡم َرسُوَٗل م ِ تِ عَ ۡتلُواْ يَ ِسِهۡم لَقَۡد َمنَّ ٱَّللَّ يِهۡم َويُعَل ُِمُهُم ٱلۡ لَۡيِهۡم َءايََٰ َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِهۦ َويَُزك ِ ِكتََٰ

بِين   ٖل مُّ
ي ِ ُهَو ٱلَِّذي بَعََث فِ }وفي قوله تعالى:  ،[164]آل عمران: { ِمن قَۡبُل لَِفي َضلََٰ ۡنُهۡم يَتۡ  ۧي ٱۡۡلُم ِ تِِهۦ ايََٰ لُواْ َعلَۡيِهۡم ءَ َن َرسُوَٗل م ِ

َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَۡبُل لَِفي ضَ  يِهۡم َويُعَل ُِمُهُم ٱۡلِكتََٰ ٖل َويَُزك ِ داًء نقول: إن آية سورة البقرة كانت [، وابت2] الجمعة: { بِينٖ مُّ لََٰ

كانتا  ن والجمعةعمرا آل دعوة من سيدنا إبراهيم عليه السالم قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقرون، بينما آيتا

ليم جاء لتعتوسط اولبقرة انجد أن ترتيب اآلية في سورة  ،امتنانا على هذه األمة ببعثة نبيها. وعند المقارنة بين هذه اآليات

لتي السالم ا ي عليهففي سورة البقرة رتب الكالم على حسب ترتيب وجودها، تناسبًا مع وظيفة النب لحكمة يقتضيها السياق.

ة اآليات بعد تالو ات، ثمي أوال تالوة اآليات الدالة على التوحيد والنبوة، حيث إن ادعاء النبوة يستلزم اإلتيان باآليتقتض

يها من فتنمية ما لنفس وايأتي تعليم الكتاب الموصل إلى الحكمة التي يتدرج بها اإلنسان لتوصله إلى التزكية التي هي تطهير 

 لنبوةبعد ادعاء ا -يه وسلم صلى الله عل -وأما الترتيب فألن أول منزلة النبي الراغب: " قال  .خالق الفاضلةالخير واأل

اب يوصلهم يمهم الكتم بتعلاإلتيان باآليات الدالة على نبوته، ثم بعده تعليمهم الكتاب، أي تعريفهم حقائقه ال ألفاظه فقط، ث

، ثم [269البقرة: ] { ا  ا َكثِيرٗ َي َخۡيرٗ َوَمن يُۡؤَت ٱۡلِحۡكَمةَ فَقَۡد أُوتِ } العلم، ولهذا قال:  في إفادة الحكمة وهي أشرف منزلة إلي

ابن ؛) (317صهـ،1412الراغب،)"-ز وجلع -لمجاورة الله مستصلحًا ، أي مطهرًادرج في الحكمة يصير اإلنسان مزكىبالت

 (.Ibn Ashour, 1984, p.723)(Al-Ragheb, 1412، AH, p.317)(723، ص1984عاشور، 

ويرى البقاعي نقاًل عن الحّرالي أن التزكية لها أصل في اإلسالم وحاجة المسلمين إلى تعلم ما ذكر من األحكام أحوج 

أي دعوة  -ولما كان ظاهر دعوته عليه السالم قال البقاعي: "  .ولهذا قدم التعليم على التزكية في موضع البقرة ،من التزكية

انوا إلى تعليم ما ذكر ك في األمة المسلمة -ربنا وابعث فيهم( )إشارة إلى قوله – أن البعث -سيدنا إبراهيم في اآلية السابقة 

ر قوله: }ويزكيهم{ أي يطهر قلوبهم بما أوتي من دقائق الحكمة، أحوج منهم إلى التزكية فإن أصلها موجود باإلسالم فأّخ

ن ترتد على أدبارها وتحرف كتابها كما فعل من تقدمها، ن عليها فيه أفترتقي بصفائها ولطفها من ذروة الدين إلى محل يؤَم

-Al)(162ص ،1984البقاعي، )ي"قاله الحرال -والتزكية إكساب الزكاة، وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم 

Bukai, 1984, p.162.) 

ها من تج عنزوة أحد، وما نوإذا تمعنا في سياق سورتي آل عمران والجمعة، نجد الحديث في سورة آل عمران عن غ

ير النفس ة إلى تطهم إشارإذ أقبلوا على الدنيا وأرادوها، فناسب تقديم التزكية على التعلي ؛الغنائم التي كانت سبب الهزيمة

الذين  ي األميينسالم فأما السياق في سورة الجمعة فجاء الحديث فيه عن بعثة النبي عليه ال .من حب الدنيا واإلقبال عليها

 (162بق، صالسا المرجع) ة من الشرك األكبر ليقبلوا العلموغل فيهم الشرك، فناسب تقديم التزكية التي تقتضي البراءت

وفي توسط التزكية في هاتين السورتين معنى آخر، وهو اإلشارة إلى أن كل واحد من هذه األمور نعمة عظيمة بحّد 

ع ترتيب الوجود كما في سورة البقرة حيث عدت النعم الثالث فيها ذاتها مستقلة عن األخرى تستوجب الشكر، حيث لم يرا

 ،وإنما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العمليةقال أبو السعود: "  .بمثابة نعمة واحدة

لإليذان بأن كل واحد من األمور الحاصل بالتعليم المترتب على التالوة  ،وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية
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َربَّنَا َوٱۡبعَۡث فِيِهۡم َرُسوَٗل }فلو روعي ترتيب الوجود كما في قوله تعالى:  .المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر

يِهۡم  إِنَّ  َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َويَُزك ِ تَِك َويُعَل ُِمُهُم ٱۡلِكتََٰ ۡنُهۡم يَۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءايََٰ لتبادر إلى الفهم عد  ، [129]سورة البقرة:{  َك أَنَت ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَحِكيمُ م ِ

-Al)(Abu al-Saud, 2015, p.108)(325،صهـ1415األلوسي،)(؛108، ص2015أبو السعود، )"الجميع نعمة واحدة

Alusi, 1415 AH, p.325.) 

 تكميلوحو الفضائل ومحاسن األخالق يتضح غرض التوسط في توجيه اإلنسان ن ،ومن خالل عرض أقوال المفسرين

 مراتب النفس اإلنسانية لتصل إلى أعلى درجات المعرفة.

عث ذلك قبل مب كانت ـ عليه السالمـ وهي أن دعوة سيدنا إبراهيم  ،ويمكن أن نضيف على أقوال المفسرين حكمة أخرى

ران رتي آل عمفي سو جاء في سورة البقرة. أما النبي المدعو له بالبعث؛ فكان ترتيب الوجود هو األساس لترتيب النظم كما

صلى  ـ يبعثة النبلألهم اأن الوظيفة  في فالمقام مقام امتنان على المؤمنين ببعثة النبي لهم ووجوده بينهم، وال شك ،والجمعة

وكونها هي  اهراز أهميتإلب هي الهداية والتزكية، فوسطها بين الالزم وملزومه؛ فالتعليم مستلزم من التالوة، ـ الله عليه وسلم

ق غي أن تحقيم ينبواسطة العقد في مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التالوة قبل أن تصل لنتيجتها من التعل

بينا، على ن اًلحي تنزالمقاصد التربوية من الهداية والتزكية وبناء المنظومة الخلقية. وهذا األمر واضح في أول نصوص الو

من العلوم والمعارف  ، فَرْبط القراءة وما يستلزمها[1العلق:]اقرأ باسم ربك الذي خلق( )إرشاد لهذه األمة وهو بالضرورة

جني منها ى ال تبالرب الخالق إنما هو ربط تربوي هدائي، ألن المعرفة حين تقوم على أسس مصادمة لإليمان بالله تعال

  البشرية إال الضنك والشقاء.

 غيرها:لعفة واعية األساسية للمجتمع المسلم كالعدالة والمساواة واإليثار واإلصالح واترسيخ القيم االجتم (2

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب َعلَيۡ }في قوله تعالى:  ومثال ذلك المساواة بين الناس ِد ُحرُّ بِٱۡلُحر ِ َوٱۡلعَۡبُد بِٱۡلعَبۡ ي ٱۡلقَۡتلَى  ٱلۡ فِ ِقَصاُص كُُم ٱلۡ يََٰ

ب ِكُمۡ إِلَۡيِه بِِإۡحَسَٰ  أََدآء  وِف وَ نثَىَٰ بِٱۡۡلُنثَىَٰٰۚ فََمۡن عُِفَي لَهُۥ ِمۡن أَِخيِه َشۡيٞء فَٱت ِبَاعُُۢ بِٱۡلَمۡعرُ َوٱۡۡلُ  ن رَّ ِلَك تَۡخِفيٞف م ِ
ِلَك ٖن  ذََٰ

 فََمِن ٱۡعتََدىَٰ بَۡعَد ذََٰ
 
 َوَرۡحَمٞة

؛ الحر بالحر والعبد بالعبد آلية ثالثة أصناف في حكم القصاص وهموقد ورد في ا .[178]سورة البقرة:{ فَلَهُۥ َعذَاب  أَِليٞم 

كان  رد على مالحرة للالفظ" العبد" بين الحر واألنثى نة للنوع الذي يقتل نوعه، وتوسط واألنثى باألنثى، فاآلية جاءت مبي

اهلية ه أمر الجان عليكال إبطال ما يعني أن اآلية لم يقصد منها إقال ابن عاشور: "  .يفعله الجاهليون من هدر حقوق العبيد

ف على حر حر شريأي ال فضل ل ؛من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث، فقصدت التسوية بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد

اية عتداد بجندم االعاألنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من  ِرْكوقصدت من ِذ ،ضعيف وال لعبيد السادة على عبيد العامة

 (.Ibn Ashour, 1984, p.139)(139،ص1984")ابن عاشور،نثى واعتبارها غير مؤاخذة بجناياتهااأل

ث ( توجيه الناس لقضايا تشريعية، وأساليب وقائية من شأنها ضبط تعامالتهم وسلوكاتهم منعا لحدو3 

ٓ أََجِلِهۦٰۚ إِ َكبِيًرا  وهُ َصِغيًرا أَوۡ ُمٓواْ أَن تَۡكتُبُ   َوََل تَسۡ } مثال ذلك قوله تعالى:  المنازعات واإلشكاالت بينهم:  لَىَٰ
ِ ذََٰ ِلكُۡم أَۡقَسُط ِعنَد ٱَّللَّ

ٓ أََلَّ تَۡرتَابُٓواْ  َدِة َوأَۡدنَىَٰ ه لكتابة في البيع مطلب شرعي أرشدنا الشارع إليه وشرعافالبينة التي هي  .[282] البقرة: {َوأَۡقَوُم ِللشََّهَٰ

ضطراب من ك واالوعدم الش أقوم للشهادة( بين القسط والعدل من جهة)ء قوله تعالى:لنا خوفا من النزاع، كما إن في مجي

ة ام الشهادذلك قيجهة أخرى ما يدل على أن عدم االرتياب مترتب على قيام الشهادة بالحق، وأن من دواعي إقامة العدل ك

 بالكتابة لشهادةى ويذكر، فإذا عضدت اعلى أسس الحق واالستقامة التي من دواعيها الكتابة للَدْين، ألن اإلنسان ينس

مركزية  ي جملةفيتذكرها الشاهد وتقوم شهادته على اليقين، فتكون شهادة حق واستقامة، لذا فجملة "أقوم للشهادة" ه

شك عن لريبة والبعاد لإيترتب عليها ما قبلها وما بعدها، ألن الشهادة الحقة المتيقنة فيها تحقيق للقسط أمام الله وكذلك 

د على عه أن يشهالة، وسولهذا قال القرطبي: " قال بعض العلماء لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العد .إسناد الحق ألصحابه

: ال بأس ها قالخطه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاُوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينسا

، هـ1384القرطبي،).".خط يده. قال ابن المبارك: استحسنت هذا جدا أن يشهد إن وجد عالمته في الصك أو في

 (. Reda, 1990, p.105)(105، ص1990رضا، )وفي تفسير المنار نحو ذلك .(Al-Qurtubi, 1384AH, p.401)(401ص



 629 العرود     الجمل و
 

 ن:يماان اإل( االستدالل على القضايا األساسية في العقيدة من اإليمان بالله تعالى وتوحيده وربوبيته وأرك4

صة الرجل قتوسط ومن ذلك موضوع القيامة والبعث وقدرة الله تعالى على الخلق واإلماتة واإلحياء. وهنا نضرب مثاال ب

يدنا نية قصة س، والثاقصتين األولى في جدال النمرود لسيدنا إبراهيم عليه السالم ئة عام ثم بعثه، بينالذي أماته الله م

ُ بَۡعَد َمۡوتَِها  فَأَمَ نَّىَٰ يُۡحيِۦ َهَٰ أَ َها قَاَل ُروشِ َكٱلَِّذي َمرَّ َعلَىَٰ قَۡريَٖة َوِهَي َخاِويَة  َعلَىَٰ عُ  أَوۡ }إبراهيم مع الطير، قال تعالى  ُ ِذِه ٱَّللَّ اتَهُ ٱَّللَّ

 َوٱنُظۡر إِلَىَٰ اٖم فَٱنُظۡر إِلَىَٰ َطعَاِمَك َوَشرَ عَ َت ِماْئَةَ بِثۡ لَّ اَل بَل قَ ۡوٖم  ِماْئَةَ َعاٖم ثُمَّ بَعَثَهُۥ  قَاَل َكۡم لَبِۡثَت  قَاَل لَبِۡثُت يَۡوًما أَۡو بَۡعَض يَ 
ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡه 

ا ۡكُسوَهامَّ نَ ِحَماِرَك َوِلنَۡجعَلََك َءايَٗة ل ِلنَّاِس  َوٱنُظۡر إِلَى ٱۡلِعَظاِم َكۡيَف نُنِشُزَها ثُ  َ  تَبَيََّن لَهُۥ قَاَل أَۡعلَُم أَنَّ  لَۡحٗماٰۚ فَلَمَّ ]  { َعلَىَٰ كُل ِ َشۡيٖء قَِديرٞ ٱَّللَّ

  .[259البقرة:

ويكون المعنى  ،ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه()أو كالذي مر على قرية( عطف على معنى اآلية)فالعطف في قوله

 ,Makki, 1429 AH))(870، صهـ1429مكي، )؟هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه أو رأيت مثل الذي مر على قرية

p.870أظهر آيات الله تعالى، وتوسطت هذه القصة لتبين للذي حاج إبراهيم في ربه معنى  ، حيث كان اإلحياء واإلماتة من

وفي اآلية بيان لوجه مغالطة الكافر اإلحياء الحقيقي وليس تخلية سبيل من استحق القتل كما فعل النمرود، قال البقاعي: " 

بأن اإلحياء الذي يستحق به الملك األلوهية هو  ـ صلوات الله وسالمه عليهـ الخليل لمن استخفه من قومه في المحاجة مع 

 .(Al-Bukai, 1984, p.60)(60، ص1984البقاعي، )"هذا اإلحياء الحقيقي ال التخلية عمن استحق القتل

قدرة على ئم الدعاثم جاءت بعدها قصة إبراهيم عليه السالم مع الطير، ليزيد على أمر اإلحياء البعث الذي هو من 

قضية ل تمهيدًاوي ربه، أو كالذي مر على قرية( إلثبات معنى اإلحياء للذي حاج إبراهيم ف)قوله تعالى: اإلحياء، فيكون توسط

 (.Al-Bukai, 1984, p.60)(60المرجع السابق، ص)البعث في قصة إبراهيم الخليل مع الطير

لمار على ارأى  إلحياء والبعث في قصة إبراهيم مع النمرود، حيثفإن توسط هذه القصة يقرر قضية ا ،ومن وجهة أخرى

وإذ قال )حيان: " ل أبوقا ة الله تعالى في اإلحياء مع غيره.القرية قدرة الله تعالى في اإلحياء في نفسه، ورأى الخليل قدر

لى البعث عاللة دما أتى بها إذ كاله ؛اآلية لما قبلها في غاية الظهور مناسبة هذه (إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى

فسه نه ذلك في اه الللكن المار على القرية أر ،(ربي الذي يحيي ويميت)دنمرولالمنسوب إلى الله تعالى، في قول إبراهيم ل

المار،  لزمان علىفي ا وفي حماره، وإبراهيم أراه ذلك في غيره، وقدمت آية المار على آية إبراهيم، وإن كان إبراهيم مقدمًا

 دمروى قصة النرب إلفكان أق نه تعجب من اإلحياء بعد الموت، وإن كان تعجب اعتبار فأشبه اإلنكار، وإن لم يكن إنكارًاأل

ليشاهد  اإلحياء، إراءة وإبراهيم، وأما إن كان المار كافرا فظهرت المناسبة أقوى ظهور. وأما قصة إبراهيم فهي سؤال لكيفية

 (.Abu Hayyan, 1420 AH, p.642)(642، صهـ1420حيان، أبو )"عيانا ما كان يعلمه بالقلب

 الكريم القرآن في المعنوي للكلمة للتوسط والبيانية التفسيرية الدالالت المبحث الثاني:

 : التوسط المعنوي في األسماءالمطلب األول

 }مثال ذلك قوله تعالى: 
ٰۚ
 [8] النحل: { َويَۡخلُُق َما ََل تَۡعلَُمونَ َوٱۡلَخۡيَل َوٱۡلبِغَاَل َوٱۡلَحِميَر ِلتَۡرَكبُوَها َوِزينَٗة

لى ئل النقل عة وساامتن الله تعالى على عباده بنعم كثيرة عديدة يعجز اللسان عن حصرها وعّدها، ومن هذه النعم نعم

لوغ خر وبن إلى آالتي تعد ضرورة من ضرورات الحياة للتنقل من مكاها بما يتناسب مع الزمان والمكان، اختالفها وتنوع

 القصد المطلوب.

وذكرت سورة النحل نعمًا كثيرة من جملتها الحيوانات المنتفع بها لضرورة الركوب والنقل وهي الخيل والبغال والحمير، 

 وجاءت اآلية على هذا الترتيب وتوسط كلمة البغال لمقاصد بديعة تتناسب مع السياق ، فبدأ بذكر األشرف ، فاألقل شرفاً 

ولما كانت األنعام أكثر أموالهم، مع أن قال البقاعي: "  .والبغال أنفس من الحمير ،الخيل أنفس من البغالف تنازليًا ترتيبًا

فقال تعالى: }والخيل{ أي الصاهلة }والبغال{  منافعها أكثر، بدأ بها ثم ثنى بما هو دونها، مرتبا له على األشرف فاألشرف،

 ,Al-Bukai)(23،ص2003القدومي،)(؛110، ص1984البقاعي، )ة"لناهقأي المتولدة بينها وبين الحمر }والحمير{ أي ا

1984, p.110)(Al-Qaddoumi, 2003, p.23.) 
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جعلت العرب لكل واحد استعماال يتناسب مع خصائصه التي خلق عليها ومع  ،ومن أجل شرف هذه األجناس على بعضها

، واستعملت البغال للحروب والمشي لشبهها من الخيل حاجات الناس، فاستعملت الخيل للحروب والصيد لسرعتها وارتفاعها

 Ibn)(108، ص1984ابن عاشور، )من جهة ومن الحمير من جهة أخرى، بينما استعملت الحمير للتنقل بين القرى وشبهها"

Ashour, 1984, p.108).  

وع كلمة "البغال" في وأشار الشيخ الشعراوي إلى معنى آخر يستفاد من هذا النسق التعبيري ويبين الحكمة من وق

فمنهم األغنياء والسادة ومنهم الفقراء والعامة ومنهم بين هؤالء وهؤالء  ؛الوسط وذلك ليتناسب مع طبقات الناس في المجتمع

وهم أواسط الناس منزلة، فالخيل ألشراف الناس وساداتهم، والحمير لعاّمة الناس، والبغال ألوسط الناس رتبة ومنزلة، وهذا 

ونسق اآلية يدل على تفاوت الناس في المراتب؛ فكل مرتبة من الناس لها ما يناسبها لتركبه؛ المه حيث قال: " يتضح من ك

فالخيل للسادة والفرسان واألغنياء؛ ومن هم أقل يركبون البغال، ومن ال يملك ما يكفي لشراء الحصان أو البغل؛ فيمكنه أن 

ركائب، وقد يملك آخر اثنتين منها؛ وقد يملك ثالث ركوبة واحدة، وهناك من  وقد يملك إنسان الثالث .يشتري لنفسه حمارًا

 ,Shaarawi, 1997).(7821، ص1997الشعراوي، )".ال يملك من المال ما يمكنه أن يستأجر ولو ركوبة من أي نوع

p.7821)  

 الشعراوي: قال .بينهماذكر ومن أسباب توسط كلمة "البغال" في اآلية أن البغل متولد من الخيل والحمير فناسب أن ي

 .(7821بق، صالمرجع السا)"بل تأتي من جنسين مختلفين وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسط؛ ألنها ليست جنسًا" 

بهذه  ، والتزينالزينةوإذ إنها خلقت للركوب  ؛ولو تأملنا في سياق اآلية لوجدناها سيقت في معرض االمتنان بهذه الحيوانات

ل أن الخي يف ال شكف ؛ليتناسب مع قوله تعالى: "وزينة" ، فجاء ترتيب اآليةعند العرب ومرغوبًا ان مستطابًاالمخلوقات ك

 أجمل من البغل، والبغل أجمل من الحمار. 

ما با وتنسيقا ترتيب بمقتضى الحكمة اإللهيةنالحظ دقة وقوع هذه األلفاظ في مكانها  ،وإذا نظرنا إلى كل هذه المعاني

كما  السياق بالغة القرآن الكريم، كما نالحظ الدقة في توسط كلمة" البغال" ووقوعها في مكان يتناسب معيكشف عن 

  1يتناسب مع الطبيعة البشرية.

 المطلب الثاني: التوسط المعنوي في األفعال

ئَِك }مثال ذلك قوله تعالى: 
َٰٓ اُب ٱلرا ۡيِهۡم َوأَ ُب َعلَ أَتُوإَِّلا ٱلاِذيَن تَابُواْ َوأَۡصلَُحواْ َوبَيانُواْ فَأُْولَ   .[160] البقرة:{  ِحيمُ نَا ٱلتاوا

ن البينات معالى جاءت هذه اآلية من سورة البقرة في سياق آيات فيها وعيد شديد على الذين يكتمون ما أنزل الله ت

ظهاره أمروا بإ الذي مان العلموالهدى والدالئل على أنبيائه، حيث حلت عليهم لعنة الله والمالئكة والناس أجمعين بسبب كت

 ـ ليه السالمعـ بي في هذا الوعيد ألنهم كتموا الحدود واألحكام وكتموا صفة الن أوليًا وتبليغه، ويدخل اليهود دخواًل

 . Al-Wahidi, 1430 AH, p.445))(445، صهـ1430الواحدي، )وأمره

يان، الح ثم الباإلص فات على الترتيب فبدأ بالتوبة ثمتحققت فيهم ثالث ص واستثنى الله تعالى من هذا الوعيد أصنافًا

ال ون العلم، ن كتمامإذ إن التوبة مطلوبة  معنى مراد يتناسب مع هذا الترتيب؛وتوسطت كلمة "وأصلحوا" بين هذه األلفاظ ل

ني: اظيم، والثعفساد  تتحقق التوبة إال بشرطين مرتبين األول: إصالح ما فسد من هذا الكتمان؛ ألن كتمانهم للعلم نشأ عنه

اإلصالح؛ البيان، وبون إال من فوائد اآلية: أن توبة الكاتمين للعلم ال تكقال الشيخ ابن عثيمين: "  بيان ما كتموه من العلم.

الثاني: و ن الكتمانما حصل معي الرجوع توبة؛ وهألول: الا ثالثة شروط: :{ إَِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُواْ َوأَۡصلَُحواْ َوبَيَّنُواْ  }لقوله تعالى: 

ئاتهم بدل سيتوبهذا  الثالث: بيان الحق غاية البيان.و اإلصالح لما فسد بكتمانهم؛ ألن كتمانهم الحق حصل به فساد

 (.Al-Uthaymeen, 2002, p.198)(198، ص2002العثيمين،)"حسنات

تعطي وفرة من المعاني ال تعطيها وقد أورد اإلمام أبو زهرة كالما يبين أن توسط كلمة" وأصلحوا" مرادة في مكانها 

إذ تدل على غرض مسوق له الكالم ألن اإلصالح منبثق عن التوبة، وأن البيان من اإلصالح، قال  ؛لو كانت في غير موضعها
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وقوله " وأصلحوا "، أي تركوا اإلفساد واتجهوا إلى اإلصالح، وعمارة الوجود، ونشر الخير بين الناس "  :رحمه الله

 لى أقوم السبل في هذه الحياة، وفي ذلك إشارة إلى أمرين جليلين: وإرشادهم إ

لط الحق علم فيه فساد في األرض؛ ألنه يجعل الناس في متاهة من الباطل فتنقلب األوضاع، ويختأن كتمان ال - أولهما

 إليها. ا، ويرشدهمه بهادللهداية، وتسد مسالك الخير؛ إذ ال هادي إال أن يرحم الله عب بالباطل، وال يعرف الناس سبياًل

 ل، وقد لعنفال سالمة يسكت فيها الحق، وينطق فيها الباط ،الوجود أن بيان الخير والحق هو اإلصالح في هذا -ثانيهما 

 (.Abu Zahra, ND, p. 481)(481ص أبو زهرة، د.ت.،)بنو إسرائيل لسكوتهم عن البيان في وقت الحاجة إليه

ا عطف أصلحوا()بينوا( على)ّن بيان الخير والحق هو اإلصالح وأنه جعل عطفوالذي يظهر من قول أبي زهرة أ

 . قال ابنإلصالحتفسيريا، من باب عطف المترادفين بعضهما على بعض، وأن العطف هنا ال يقتضي المغايرة، فالبيان هو ا

  Ibn Ashour, 1984, p.72))(72،ص 1984ابن عاشور، )"عطف تفسير( أصلحوا)على (وبينوا)عطف ولعّلعاشور: " 

وهذا القول غير منضبط ألن التركيز في عطف التفسير هو على المعطوف المفسِّر، والمعطوف عليه يذكر استطرادا، 

وال تترتب عليه كثير فائدة، وهذا ال يجري على اإلصالح والبيان لآلية؛ ألن اإلصالح هو مقصود بعد التوبة كما أن البيان 

جهة أخرى فإن البيان ليس هو اإلصالح بحد ذاته، فاإلصالح في اآلية هو ما ترتب من فساد مقصود بعد اإلصالح. ومن و

وأصلحوا ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها، أو ما أفسدوا من أحوالهم مع الله،  على كتمان العلم. قال أبو حيان: "

(، Abu Hayyan, 1420 AH, p.70)(70، صهـ1420أبو حيان، )"أو أصلحوا قومهم باإلرشاد إلى اإلسالم بعد اإلضالل

فيكون العطف من باب عطف المغايرة ال من باب عطف التفسير، وهذا هو الظاهر من أقوال جمهور المفسرين كالطبري، 

هـ، 1407الزمخشري، و، 31، ص2002، والثعلبي، 259، ص2000الطبري، )شري، والرازي، وغيرهم.والثعلبي، والزمخ

 ,Al-Zamakhshari)(Al-Thalabi, 2002, p.31)(Al-Tabari, 2000, p. 259)(142،صهـ1420، والرازي،209ص

1407 AH, p.209)(Al-Razi, 1420 AH, p. 142.) 

 مه الله: "ال رحقوهي الزيادة في الصالح بعد التوبة،  ،وأصلحوا( داللة أخرى يقررها لنا ابن عرفة)وفي توسط كلمة

ول صالحه األ ام علىدبعض الصالح، ثم تاب، فال تقبل توبته إال إذا زاد صالحه. وأما إن بالفسق ويظهر لل ومن كان متصفًا

 (Ibn Arafa, 2008, p.478).(478، ص2008ابن عرفة، )"فقط، فال يقبل منه ذلك ألن صالحه األول لم يمنعه من الفسق

 2م.مسوق إليه في الكال وظاهرة التوسط في السياق القرآني تكون مقصودة في الداللة، وذلك لبيان غرض

 الكريم القرآن في للجملة المعنوي للتوسط والبيانية التفسيرية الدالالت :المبحث الثالث

سواء م فعلية، وأسمية في إيراد الجمل المتتابعة، سواء أكانت جمال ا إن القرآن الكريم له ترتيبات عجيبة ودقيقة جدًا

يب ملة، وترتجفي كل  ه الجمل المعاني البيانية والدالالت المعنوية المخزونةإذ يثري ترتيب هذ؛ أفصل بينها بعاطف أم ال

لغرض أدية االجمل أدق وألطف من ترتيب المفردات من حيث توليد المعاني، ألن ألفاظا عدة اجتمعت في نسق واحد لت

 وتحقيق المقصود.

 التوسط المعنوي في الجمل االسمية  :المطلب األول

ۡقتَِصٞد وَ }مثال ذلك قوله تعالى:  َب ٱلَِّذيَن ٱۡصَطفَۡينَا ِمۡن ِعبَاِدنَا  فَِمۡنُهۡم َظاِلٞم ل ِنَۡفِسِهۦ َوِمۡنُهم مُّ ِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ ثُمَّ أَۡوَرۡثنَا ٱۡلِكتََٰ

ِلَك هَُو ٱۡلفَۡضُل ٱۡلَكبِيرُ 
ِٰۚ ذََٰ ِت بِِإۡذِن ٱَّللَّ   [32]فاطر: { بِٱۡلَخۡيَرَٰ

من البينات والهدى، وقد ظهرت لهم دالئل  ـ عليهم السالمـ كثيرين كذبوا ما جاء به األنبياء  اطر أن أقوامًابينت سورة ف

قدرة الله تعالى من إنزال الماء وإخراج الثمرات المختلف ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه، فأخذ الله 

 }المحمدية الكتاب، فتكون اآلية معطوفة على قوله تعالى: الذين كفروا وأهلكهم، ثم بعد ذلك أورث األمة 
ثُمَّ أََخۡذُت ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ 

بِ }وهذا هو األفضل من عطفها على قوله تعالى:  ،[26]فاطر:{ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ  [، 31] فاطر: {..َوٱلَِّذٓي أَۡوَحۡينَآ إِلَۡيَك ِمَن ٱۡلِكتََٰ
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 مشيراً وأعظمها وأفضلها قال البقاعي: "  لتراخي الزمني والرتبي ألن هذه األمة آخر األمموُيحمل حرف العطف "ثم" على ا

مع تراخي إرثهم عمن  ،وهم هذه األمة األمية على اختالف مراتب إرثهم، إلى علو رتبة أهل هذا القسم بعدبأداة ال

 (.Al-Bukai, 1984, p.54)(54، ص1984البقاعي، )"قبلهم

 ,Al-Zamakhshari)(169، ص  هـ1418، والقاسمي، 612ص ،هـ1407الزمخشري، )من عبادنا ولهذا قال اصطفينا 

1407 AH, p.612)(Al-Qasimi, 1418 AH, p.169 .) 

لكريمة اآلية فقد جاء ترتيب الجمل في ا ن اصطفاهم وجعلهم على ثالث مراتب؛وبين الله تعالى أصناف هؤالء الذي

لك وما ذ ،همتصد بينفبدأ بذكر الظالم لنفسه وانتهى بذكر السابق بالخيرات ووسط المقترتيبا منطقيا يتناسب مع السياق، 

 إال لمعنى مراد.

وقد أشار المفسرون إلى أن هذا الترتيب جاء إيذانا بكثرة الظالمين ألنفسهم، وقلة السابقين بالخيرات، وتوسط 

فإن قلت: لم قدم الظالم؟ ثم المقتصد ثم  " مخشري:وهم المتوسطون في العمل. قال الز ،المقتصدين بين هؤالء وهؤالء

السابق؟ قلت: لإليذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم، وأن المقتصدين قليل باإلضافة إليهم والسابقون أقل من 

-Al)(Al-Zamakhshari, 1407 AH, p.613)(45، ص1974، والسيوطي، 613، ص هـ1407الزمخشري، )"القليل

Suyuti, 1974, p.45.)  

ن الجدير بالذكر أن الجمل تتابعت على تدرج رتبي من األدنى إلى األعلى فكان مقتضى الظاهر أن يقدم السابق على وم

ُت َعۡدٖن يَۡدُخلُونََها }الظالم، وإنما قدم الظالم على السابق ليكون السابق أقرب إلى ذكر الجنان والنعيم في اآلية التالية: 
َجنََّٰ

أبعد، والمقتصد متوسط بين البعد والقرب،  والظالم ،[33]فاطر: {َساِوَر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤا  َوِلبَاُسُهۡم فِيَها َحِريرٞ يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أَ 

 كل على حسب عمله، وفي ذلك إشارة الى حالهم يوم القيامة، والتقديم بالذكر ال يقتضي التقديم بالرتبة، وهذا كقوله تعالى:

ِ َكثِيَولَۡوََل َدۡفُع ٱَّللَِّ }  ِجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱَّللَّ ٞت َوَمَسَٰ ِمُع َوبِيَٞع َوَصلََوَٰ َمۡت َصَوَٰ  إِنَّ  ٱلنَّاَس بَۡعَضُهم بِبَۡعٖض لَُّهد ِ
ُ َمن يَنُصُرهُۥٰٓۚ ٗرا  َولَيَنُصَرنَّ ٱَّللَّ

َ لَقَِويٌّ َعِزيز   تكون أقرب لالتي هي أفضل بقاع األرض،  على المساجد الصوامع والبيع والصلوات تقدمف؛ [40] الحج: {ٱَّللَّ

 .(Al-Thalabi, 2002, p.107)(107، ص2002الثعلبي، )إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تعالى

ُب ٱۡلَمۡيَمنَِة َمآ أَ }ومن المفسرين كالفراء من جعل هذه اآلية موافقة ومناسبة لقوله تعالى في سورة الواقعة:  ُب فَأَۡصَحَٰ ۡصَحَٰ

ُب ٱۡلَمشۡ  ُب ٱۡلَمشۡ   ٱۡلَمۡيَمنَِة َوأَۡصَحَٰ بِقُونَ   َمِة َمآ أَۡصَحَٰ بِقُوَن ٱلسََّٰ فالظالم لنفسه مناسب ألصحاب المشأمة،  ؛[10-8الواقعة:] {َمِة َوٱلسََّٰ

 ,Al-Farra, 2011)(676، ص2011الفراء، )ابقينوالمقتصد مناسب ألصحاب الميمنة، والسابق بالخيرات مناسب للس

p.676.) 

ونقول إن الفراء يرجح بأن المراد بالظالم لنفسه هو الكافر، وهذا قول من عدة أقوال أشهرها: أن المراد بالظالم لنفسه 

 ,Ibn al-Jawzi)(511، ص  هـ 1422ابن الجوزي، )الكافر، وقيل صاحب الصغائر، وقيل صاحب الكبائر، وقيل المنافق

1422 AH, p.511.)  ويرده السياق ألن الله تعالى جعل األصناف الثالثة من أهل  بمعنى الكافر هو أضعفهاوالقول األول

لالصطفاء، وجعل مصير السابق والمقتصد، وعاقبة الظالم لنفسه  والكافر ليس أهاًل ،االصطفاء الذين اصطفاهم الله تعالى

ُت َعۡدٖن يَۡدُخلُونََها يَُحلَّۡوَن فِيَها ِمۡن }بقوله  الجنة
ا رد على [.وهذ33]فاطر: {أََساِوَر ِمن ذََهٖب َولُۡؤلُٗؤا  َوِلبَاسُُهۡم فِيَها َحِريرٞ َجنََّٰ

 ن مرتكب الكبيرة ال يدخل الجنة.المعتزلة الذين يقولون إ

ويرى الباحثان أن مّما يلفت النظر في اآلية الكريمة أن جملة "ومنهم مقتصد" تغير وزن مبتدئها عن مبتدإ الجملة 

فظالم اسم فاعل من الثالثي ظلم، وسابق اسم فاعل من الثالثي سبق، ومقتصد اسم  ؛الثة مع أن المشتق واحداألولى والث

قاصد  فاعل إال أنه من الفعل الثالثي المزيد بحرفين أي من اقتصد الخماسي ولهذا جعل على مقتصد، ولم يجعله ثالثيا

تخرج على معاٍن منها  وهي أن افتعل ،فة وداللة بالغية دقيقةكظالم وسابق، وما سلك القرآن هذا المسلك إال لنكتة لطي

 } :كقوله تعالى( Al-Rajhi, 2009, p.41)(41،ص2009الراجحي، )المبالغة في معنى الفعل
 
ۡقتَِصَدٞة ٞة مُّ ۡنُهۡم أُمَّ ]  { م ِ
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، 1998ابن عادل،)"أي: عادلة غير غالية وال مقصرةأي أمة بالغة في االقتصاد قال ابن عادل: "  ؛[ 66المائدة:

 (.Ibn Adel, 1998, p.435)(435ص

 نىعمبل جاء على  ومنهم مقتصد( المبالغة في معنى االقتصاد ألن االقتصاد هنا مذموم،)وليس المراد من قوله تعالى:

رحلة م إلىفسه ظالم لنليبين ما يلقاه العبد من االنتقال من مرحلة ال التكلف والمشقة في الوصول إلى الشيء والتلبس فيه،

ي غاية فللظلم  ولما كان ترك اإلنسانوقد أفاد هذا المعنى اإلمام البقاعي حيث قال: "  المقتصد من المشقة والتعب.

نب  أنه مجتإال ،هدلجميع الج أي متوسط في العمل غير باذل ؛الصعوبة، نبه على ذلك بصيغة االفتعال فقال: }ومنهم مقتصد{

 (.Al-Bukai, 1984, p.56)(56، ص1984البقاعي، )"غائرعنه الص ٌرفَّللكبائر فهو مَك

نهم فم ؛تكاليفم بالوهذه األقسام الثالثة التي ذكرت في اآلية شاملة لجميع أحوال الناس، واستوفت درجاتهم في القيا

ِمۡن  يَن ٱۡصَطفَۡينَاَب ٱلَّذِ ٱۡلِكتََٰ  ثُمَّ أَۡوَرۡثنَا}وقوله: الظالم المضيع ومنهم المقتصد في الطاعات ومنهم السابق قال السيوطي: " 

ۡقتَِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ بِٱلۡ  لِ ِت بِإِ َخۡيَرَٰ ِعبَاِدنَا  فَِمۡنُهۡم َظاِلٞم ل ِنَۡفِسِهۦ َوِمۡنُهم مُّ
ِٰۚ ذََٰ فإن العالم ال  ؛[32اطر:]سورة ف{ َك ُهَو ٱۡلفَۡضُل ٱۡلَكبِيرُ ۡذِن ٱَّللَّ

 ،1974طي، السيو) "وإما متوسط بينهما ،وإما سابق مبادر للخيرات ،لم لنفسهإما عاص ظا :يخلو من هذه األقسام الثالثة

 (.Al-Suyuti, 1974, p.305)(305ص

 ظالم ومن المالحظ في اآلية أن جملة" ومنهم مقتصد" لم تتعد بشيء من حروف الجر على خالف جملة" فمنهم

 الم نفسه،ألصل ظالتقوية لضعف عمل اسم الفاعل، وا تعدت بالم ؛لنفسه" وجملة "ومنهم سابق بالخيرات" فالجملة األولى

، 2016حسانين، )وإنما جاءت على هذه الصورة ليفيد أن الظالم ال يريد الظلم على نفسه، بل ليمتعها

ن م متلبسو، كما أن الجملة الثالثة تعدت بالباء التي تفيد المالبسة لتدل على أنه(Hassanein, 2016, p.67)(67ص

تدل على لبشيء  نون منها، وبالتالي يظهر لنا داللة أخرى على توسط جملة " ومنهم مقتصد" حيث لم تتعدبالخيرات متمك

 3سب.المنا توسطهم في جميع تكاليف الشريعة وأنواع العبادات. فجاءت كّل جملة في مكانها المناسب لتعطي المعنى

 المطلب الثاني: التوسط المعنوي في الجمل الفعلية 

َن َعلََّمهُ ٱلۡ }له تعالى: مثال ذلك قو نَسَٰ ُن َعلََّم ٱۡلقُۡرَءاَن َخلََق ٱۡۡلِ ۡحَمَٰ   .[4-1ن ]الرحم {بَيَانَ ٱلرَّ

وخيرات  باده،الرحمن( لإلشارة إلى أن هذه السورة فيها رحمات من الله تعالى على ع)ابتدأت سورة الرحمن بقوله

ترغيبًا  الرحمة، إثبات االتصاف بعموممقصودها بالذات "عي: قال البقا .دنيوية وأخروية عظيمة، وهذا هو موضوع السورة

لبقاعي، ا)"متناناال لعاّماوعلى ذلك دل اسمها "الرحمن"، ألنه ، بمزيد امتنانه وترهيبًا من انتقامه، بقطع إحسانه، في إنعامه

 (. Al-Bukai, 1984, p.45)(45، ص1984

َعلََّم )له تعالى:هي قوتوالية ومتتابعة، جاءت على بناء جمل فعلية ووقد ذكر القرآن الكريم في مطلع السورة ثالث نعم م

َن َعلََّمهُ ٱۡلبَيَانَ  نَسَٰ  ظيمة.عودالالت  لى حكمعإذ رتبت هذه الجمل ترتيبا دقيقا ينطوي  (ٱۡلقُۡرَءاَن َخلََق ٱۡۡلِ

 .وال يقتصر ذلك على تعلم ألفاظه فقط فبدأ بذكر النعم الدينية التي من أَجّلها وأرفعها على اإلطالق نعمة تعلم القرآن،

بل على تعلم معانيه أيضا، وحذف المفعول األول للتركيز على المفعول الثاني وهو تعلم القرآن وليدخل الجميع تحت 

، وثّنى هذه النعم بخلق اإلنسان على ما هو عليه (Abu Hayyan, 1420 AH, p.54)(54، ص هـ 1420أبو حيان، )التعلم

باطنة والناطقة والالم في اإلنسان للجنس أي جنس اإلنسان، ثم مّيز هذا اإلنسان بالبيان فقال: عّلمه البيان الذي القوى ال من

 ,Al-Bukai)(143، ص1984البقاعي، )يعرب ما في الضمير، ويشمل كذلك فهم كالم اآلخرين. وهذه مّنة عظيمة جدًا

1984, p.143.) 

علم، خلق، وعلمه( ولم يكرر )الرحمن( على المسندات)أنه قدم فيها المسند إليه ومن المالحظ في الجمل الفعلية الثالث

على أن هذه الجمل تتابعت دون ذكر  فضاًل ،ذكره في كل الجمل، وإنما يدل ذلك على شدة اتصال الجمل، بعضها مع بعض

وإخالؤها من . قال الزمخشري:"ن األخرى تستوجب الشكر بحد ذاتهاالعاطف لبيان أن كل جملة هي نعمة منفردة مستقلة ع
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العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد 

  .(Al-Zamakhshari, 1407AH, p.443)(443،ص هـ 1407الزمخشري، )"بأحد، فما تنكر من إحسانه؟

لدين، ذكر مة انع وهو لما ذكر الله تعالى أواًل ،ق اإلنسان( لغرض مهم جدًاخل)وقد توسط هذه الجمل قوله تعالى:

 لله تعالىام دين خلق اإلنسان بعده ليعلم أن اإلنسان خلق للدين، ثم ذكر نعمة البيان ألن اإلنسان ال يستطيع أن يفه

وهى نعمة  ،نعمائه ضروب آالئه وصنوففأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من قال النسفي: "  .وشرائعه إال بالبيان

عم أنه مه أليله وتعلينعامه بالقرآن وتنزإوهو  ،قصى مراتبهاأو ،الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها عمةنفقدم من  ،الدين

ذكر  روأّخ، هاعيار عليموال ،وهو سنام الكتب السماوية مصداقا ا،ثرأبواب الدين أوأحسنه في ، وأعاله منزلة ،وحي الله رتبة

ه ان من أجلخلق اإلنس وقدم ما ،وليحيط علما بوحيه وكتبهللدين، نما خلقه إنه أاه ليعلم يإ خلق اإلنسان عن ذكره ثم اتبعه

سفي، الن("عما في الضميرالمعرب ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق الفصيح  ،عليه

 (.Al-Nasafi, 1998, p.409)(409،ص1998

لق فخ الوجود؛بقية وية جاء على عكس األسالثانالجملة و تأملنا نسق اآلية لوجدنا أّن الترتيب في الجملة األولى وول

 ق الترتيبليس وفاإلنسان مقدم على تعلم القرآن، والسبب في ذلك أن الترتيب بين الجملتين جاء وفق الترتيب الرتبي و

ا: ُقدم فسير قالواء التإال أن علم ،على تعليم القرآن ًاكون خلق اإلنسان مقدمالزمني. ويرى النابلسي أن مقتضى الظاهر أن ي

يبين لنا أن  لتقديم أنان هذا رتبيًا، ال تقديمًا زمنيًا، ألن الله سبحانه وتعالى أراد م اتعليم القرآن على خلق اإلنسان تقديم

رة ني، سولكتروسي للعلوم اإلسالمية، موقع إلنابلموسوعة ا)"يسير عليه وجود اإلنسان، ال معنى له من دون منهج

  .(Al-Nabulsi Encyclopedia of Islamic Sciences, Website, Surat Al-Rahman (1-9))(9-1)الرحمن

 –ئكة لقرآن للماليم افذكر تعل ؛ويرى اإلمام الرازي أن سورة الرحمن ذكر فيها العلويات ثم السفليات على وجه المقابلة

ء ر، والسماالنجم والشج ر ثم انتقل إلىثم انتقل إلى خلق اإلنسان، وذكر الشمس والقم -ول األول المحذوف على أنه المفع

 . (Al-Razi, 1420 AH, p. 337)(337،ص هـ 1420الرازي، )واألرض 

 تعالى:وله قجيء ألن م ؛علم القرآن( للمالئكة قول ظاهره التكلف)ويرى الباحثان أن قول الرازي إن المراد من قوله

ي تقدير فلسمين خلق اإلنسان( إشارة إلى أن المراد هم الناس، كما أن العموم ال يخفى في لفظ "الناس". قال ا)بعدها

مه، وألن ولى لعموقيل: تقديره: علم جبريل القرآن. وقيل: علم محمدا. وقيل: علم اإلنسان. وهذا أ"  :المفعول المحذوف

سورة الرحمن  على أن فضاًل ،(Al-Samayen, ND, p.153)(153ص مين، د.ت.،الس)" دال عليه« خلق اإلنسان»قوله 

ِ ءَ } سيقت لالمتنان على اإلنس والجن بالنعم الدنيوية واألخروية، ولهذا تكرر فيها خطاب الثقلين بقوله: ِء َرب ُِكَما اََلٓفَبِأَي 

بَانِ    .{ تَُكذ ِ

َ ِعنَدهُۥ عِ }سي قوله تعالى: ومن األمثلة على توسط الجمل الفعلية في العد الخما ُل ٱۡلغَ  لسَّاَعةِ ۡلُم ٱإِنَّ ٱَّللَّ ۡيَث َويَۡعلَُم َما َويُنَز ِ

 ِ  بِأَي 
اذَا تَۡكِسُب َغٗدا  َوَما تَۡدِري نَۡفُسُۢ َ ٖض تَُمو أَرۡ فِي ٱۡۡلَۡرَحاِم  َوَما تَۡدِري نَۡفٞس مَّ  إِنَّ ٱَّللَّ

ط حيث توس ،[34] لقمان: { ِليم  َخبِيُرُۢ عَ ُتٰۚ

في  فضل عباس لدكتورولهذا يقول ا ة استأثر الله تعالى بها في علمه.ويعلم ما في األرحام( بين أمور متعدد)قوله تعالى:

وسط أمور  ه الجملة جاءت... ولكن هذ(ويعلم ما في األرحام)األمر الثالث - الخماسية التاسعةكتابه خماسيات مختارة: " 

 العلمه؛ إذ بالله  ة مما استأثرهذه الجملة وبعضها تأخر، وكل من هذه األمور األربعمتعددة، وهذه أمور بعضها تقدم على 

إذ  ما بعدها؛بلها واألرحام حكم ما ق وعليه فإنه ينبغي أن تعطى هذه المسألة وهي علم ما في يستطيع أحد ادعاء معرفته.

العلم  ب عن توصلف نجي.. ولكن كي.لم ما في األرحامفإنه ما كان يفهم منها أن غير الله ال يع ،لو جاءت هذه الجملة منفردة

 في دقتها قرآنية.. وعلى هذا األساس ندرك روعة القرآن في كلماته وروعة الكلمة ال.الحديث والطب لمعرفة نوع الجنين

حث هذه ما ال يقبل ريبا أن النطفة في الرحم ستظل غيبا، ولذا ليس من مصلحة اإلنسان أن يتوغل في ببوندرك 

  (Abbas, 2006, PP.173-177).(177- 173، ص 2006عباس، )لقضيةا
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ما" التي موم "ولعل اإلجابة عما طرحه الدكتور فضل عن توصل العلم الحديث لمعرفة نوع الجنين يكمن في لفظة الع

جنين فة نوع العرية متفيد العموم وتستعمل للداللة على العاقل وغير العاقل، وإن غلبت على غير العاقل، فالقضية ليست قض

 ه وشقي أوه وأجلفقط، بل القضية معرفة ما هو أبعد من ذلك من معرفة أحوال الجنين وصفاته التي تتعلق به كعمره ورزق

ُ يَۡعلَُم َما تَۡحِمُل كُلُّ أُنثَىَٰ َومَ }سعيد وغير ذلك من الغيبيات، كما قال تعالى:  ار  كُلُّ َشۡيء  ِعنَدهُۥ بِِمۡقدَ اُدٰۚ وَ َحاُم َوَما تَۡزدَ ُض ٱۡۡلَرۡ ا تَِغيٱَّللَّ

َدِة ٱۡلَكبِيُر ٱۡلُمتَعَالِ  ِلُم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهَٰ  ولن يصل العلم إلى ذلك ،فكل هذه األشياء ال يعلمها إال الله تعالى ؛[9-8] الرعد:  { َعَٰ

  4الجملة.قصود والحكمة من توسط هذه مهما بلغ من تطور. وكل ذلك يبين الم

 في الموضوع المعنوي للتوسط والبيانية التفسيرية الدالالت المبحث الرابع:

ةَ ثُمَّ لَۡم يَۡحِملُوَها}قوله تعالى: مثال ذلك  لُواْ ٱلتَّۡوَرىَٰ اٰۚ بِۡئَس َمثَُل ٱۡلقَۡوِم ٱلَّذِ اِر يَۡحِمُل أَۡسفَ  ٱۡلِحمَ َكَمثَلِ  َمثَُل ٱلَِّذيَن ُحم ِ ِت   يَن َكذَّبُواْ بِ اَرُۢ ايََٰ

 ُ ِٰۚ َوٱَّللَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َهاُدوٓ ٱَّللَّ ِلِميَن قُۡل يََٰ
ِ ِمن ُدوِن ٱلنَّاِس فَ ۡم أَنَّكُۡم أَۡولِ َزَعۡمتُ  اْ إِن ََل يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱلظََّٰ ِدقِيَن َوََل يَآُء َّلِلَّ تََمنَُّواْ ٱۡلَمۡوَت إِن ُكنتُۡم َصَٰ

ا بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهۡمٰۚ وَ  ِلِمينَ يَتََمنَّۡونَهُۥٓ أَبََدُۢ
ُ َعِليُمُۢ بِٱلظََّٰ ِقيكُۡم  ۡوَت ٱلَِّذي تَفِ نَّ ٱۡلمَ إِ قُۡل  ٱَّللَّ وَن ِمۡنهُ فَِإنَّهُۥ ُملََٰ َدِة رُّ ِلِم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّهَٰ  ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَىَٰ َعَٰ

 .[8-5] الجمعة:  { فَيُنَب ِئُُكم بَِما كُنتُۡم تَۡعَملُونَ 

الث. بع وثة من مقاطع ثالثة واضحة التميز واالنفصال، أربع آيات وأرسورة الجمعة إحدى عشرة آية، وهي مكون

الجتماع اة إلى الجمعة( هو: الدعو)والموضوع الرئيس لسورة الجمعة الذي ينظم كل آياتها ومقاطعها ويفهم من عنوانها

ضحان الثالث واول وقطعان األوالتحذير من االجتماع على الشر. والم ،ونبذ التفرق والتشرذم عن الخير ،والتآلف على الخير

الله  صلىـ  سولثة الرفي الدعوة إلى االجتماع على الخير بما في ذلك اجتماع كل الكائنات على تنزيه الله وتقديسه، ثم بع

لى عيرة دالة برز شع. ثم المقطع الثالث يعرض أل.التي جمعت األمة في زمنه وبعده على دعوة الخير والهداية ـ عليه وسلم

 ن على الخير والصالح وهي صالة الجمعة. والمقام هنا ال يتسع لبسط الحديث في ذلك.يالمسلمتجمع 

للخير  معاديةالمقطعين في سورة الجمعة، فجاء يعرض الصورة المقابلة السلبية ال أما المقطع الثاني الذي توسط

لسورة في ن غرض اوالهداية والصالح، ليكووالصالح والفضيلة بين الصورتين اإليجابيتين اللتين تعرضان نماذج الفضيلة 

ورة صبهتين غاية الوضوح، ألنه بضدها تتمايز األشياء، والضد يثبت حسنه الضد، ففصل بين هاتين الصورتين المتشا

ا عن لذين تعرواليهود امغايرة تماما لهما تمثل الشر، والنموذج األبرز لتمثيل غرض المقطع الثاني من بين األمم هو نموذج 

ين أخويه بلمقطع . وبهذا يتضح سر توسط هذا ا.ل فضيلة، وحاربوا كل خير، وقتلوا األنبياء، وعاثوا في األرض فسادًاك

  (Al- Jamal &AL-Houry, 2011, p.27).(27، ص2011الحوري، والجمل، )على سبيل المقارنة والمفارقة

، ليه السالمعلنبي اكر نعمته على المؤمنين في بعثة ومن وجوه المناسبة بين هذا المقطع والذي قبله أن الله تعالى ذ

 اً اة، ومبشربالتور ـ عليه السالمـ وما علمهم من الكتاب والحكمة، ثم ناسب أن يذكر حال اليهود الذين أرسل إليهم موسى 

ذي الحمار اللى بعاتبمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلفهم بحفظها والعمل بها إال أنهم حرفوها وبدلوها ولهذا شبههم الله 

 (.Al-Bukai, 1984, p.55)(55، ص1984البقاعي، )يحمل أسفارا

فهو إشارة إلى عتاب الله تعالى للصحابة عند انفضاضهم إلى اللهو والتجارة وترك النبي  وأما وجه االتصال بما بعدها

ل اليهود، وتحذيرهم أن يكونوا مثلهم يخطب في صالة الجمعة، فجاء االعتراض بهذا المثل لتذكيرهم بحا عليه السالم قائمًا

في عدم االنتفاع من الوحي، وتنكب منهج الرسول والرسالة فينطبق عليهم المثل السيء الذي شبه به اليهود. وهكذا جاء 

 ,Al-Tabtabai)(266، ص هـ 1417الطبطبائي، )التوسط في الموضوع في مكانه الصميم واسطة عقد، وحالوة شهد.

1417, p.266.)5 
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 النتائج

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،

ذه توصلت ه ،"لكريماالدالالت التفسيرية والبيانية للتوسط المعنوي في القرآن في ختام هذه الدراسة التي عرضت لموضوع "

 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

نوية ت معالجملة أو في الموضوع له مظاهر ودالال توسط المعاني في اآليات الكريمات سواء في الكلمة أو في  .1

  وتفسيرية دقيقة.

 التوسط المعنوي له اتصال كبير بموضوع التقديم والتأخير وعلم المناسبات والبيان القرآني.  .2

 ، وال يمكنلتوسطاوهاما في تحديد الغاية البيانية والمعنى الدقيق الذي جاء ألجله  كبيرًا إن السياق يلعب دورًا .3

  الستغناء عنه في استجالء أسرار توسط المعاني.ا

ۡيٗتا َونُۡسقِ }ومن األمثلة على توسط الجملة الفعلية قوله تعالى:   .4 َِي بِِهۦ بَۡلَدٗة مَّ ـۧ ا َخلَ يَهُۥ مِ ل ِنُۡح ٗما وَ مَّ [ 49] الفرقان: {أَنَاِسيَّ َكثِيٗراۡقَنآ أَۡنعََٰ

ِ َوٱلَِّذيَن يَنقُُضوَن َعۡهَد ٱ}من ذلك قوله تعالى: وقع توسط األنعام بين البلد الميت واألناسي. و ِقِهۦ َويَۡقطَ مِ نُۢ بَۡعِد مِ َّللَّ
ُ يثََٰ عُوَن َمآ أََمَر ٱَّللَّ

ئَِك لَُهُم ٱللَّۡعنَةُ َوَلُهۡم ُسٓوُء 
ٓ ما أمر الله" بين يقطعون و" [ حيث توسط قوله25:] الرعد {لدَّارِ ٱبِِهۦٓ أَن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱۡۡلَۡرِض أُْولََٰ

 النقض واإلفساد.

 اف أسرارهاكتشايتهم النستطيع وصف التوسط المعنوي بأنه ظاهرة بيانية قرآنية الفتة تسترعي انتباه الباحثين ورع .5

 فإذا وجد التوسط فثم داللة بيانية منبثقة عنه. ومضامينها؛
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Abstract 

The study aims to examine the secrets of the Quranic systems of the mediating meanings 

phenomenon in the Quranic verses, as if the Qur'an mentions three or five names with a name between 

them. Mediation is also used in verbs, sentences, stories, proverbs and other topics. This method is 

related to the topic of precedence and delay, the science of occasions between the Quranic verses and 

the clarification of the secrets of the Qur'anic expressions that follow. 

In this study, the researchers followed the inductive and analytical approaches. 

The study plan consisted of an introduction, aconclusion, as well as the concept of mediating 

meanings in their contexts and the explanatory and rhetorical significance of the moral mediation of 

the words, sentences and subjects in the Holy Quran 

The conclusion included the most important results. 

Keywords: Semantics, Interpretation, Quranic statement, Moral mediation. 
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 الهوامش
 

فَََل َرفََث َوََل فُُسوَق َوََل ِجَداَل } التوسط المعنوي لألسماء، وليس األمر محصورًا بالمثال المذكور. ومن ذلك قوله تعالى: هناك أمثلة كثيرة على.  1

  ِ  َمن َكاَن َعُدو ٗ }[  حيث توسط الفسوق بين الرفث والجدال. ومن ذلك قوله تعالى: 197ة:البقر] {فِي ٱۡلَحج 
ٓ ِ َوَمَلَٰ َّ ِ يَل ُرُسِلِهۦ َوِجۡبرِ وَ ئَِكتِِهۦ ا َّلل 

ِفِرينَ  ۡلَكَٰ َ َعُدو ٞ ل ِ َل َفِإنَّ ٱَّللَّ اهر، وإنما اقتصارنا واختصارنا في هذا المطلب ظفي قوله" ورسله" بّين  حيث التوسط [،98]البقرة: {َوِميَكىَٰ

د الصفحات حديد بعداالختصار والتوالمطالب القادمة على أمثلة محدودة إنما هو مراعاة لشروط النشر في المجالت العلمية القائم على 

 والكلمات. 

ِٰۚ }ومن األمثلة على التوسط المعنوي في األفعال قوله تعالى:  .2 ئَِك يَۡرُجوَن َرۡحَمَت ٱَّللَّ
ٓ ِ أُْولََٰ َهُدواْ ِفي َسبِيِل ٱَّللَّ إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوٱلَِّذيَن َهاَجُرواْ َوَجَٰ

ِحيمٞ  ُ َغفُوٞر رَّ  وقع التوسط في هاجروا بين اإليمان والجهاد. [؛ إذ218بقرة:] ال {َوٱَّللَّ

ن يَۡمِشي }ومن األمثلة على التوسط المعنوي في الجمل االسمية قوله تعالى:  .3 ن يَۡمِشي َعلَىَٰ بَۡطِنِهۦ َوِمۡنُهم مَّ آٖء  فَِمۡنُهم مَّ ن مَّ ُ َخَلَق ُكلَّ َدآبَّٖة م ِ َوٱَّللَّ

 إِنَّ َعلَىَٰ ِرۡجلَۡيِن َوِمۡنهُ 
ُ َما يََشآُءٰۚ ٓ أَۡرَبٖعٰۚ يَۡخلُُق ٱَّللَّ ن يَۡمِشي َعلَىَٰ ُهم َوِمنۡ وقع التوسط في قوله" وفيها  ،[45] النور: {ل ِ َشۡيٖء قَِديرٞ كُ  َعلَىَٰ ٱَّللََّ  م مَّ

ن يَۡمِشي َعلَىَٰ ِرۡجلَۡينِ  ُ َعلَىَٰ قُلُوِبِهۡم َوَعلَىَٰ }: ، ومن ذلك قوله تعالى"مَّ ِرِهۡم غِ ۡم  َوَعلَ ِعهِ مۡ سَ َختََم ٱَّللَّ ٓ أَۡبَصَٰ  َوَلُهۡم َعَذاب  َعِظيمٞ ىَٰ
 
َوٞة [؛ 7رة:] البق {َشَٰ

 وقع التوسط في السمع. هناو

ٗما َوأَنَاِسيَّ كَ }ومن األمثلة على توسط الجملة الفعلية قوله تعالى:  4. ٓ أَۡنعََٰ ا َخلَۡقنَا ۡيٗتا َونُۡسِقيَهُۥ ِممَّ َِي بِِهۦ بَۡلَدٗة مَّ ـۧ [ وقع توسط 49] الفرقان: {ثِيٗرال ِنُۡح

ِ ِمنُۢ بَ }األنعام بين البلد الميت واألناسي. ومن ذلك قوله تعالى:  ِقِهۦ ۡعِد مِ َوٱلَِّذيَن يَنقُُضوَن َعۡهَد ٱَّللَّ
ُ ِبِهۦٓ أَن يُوَصَل يَۡقَطعُوَن َمآ أَ وَ يثََٰ َمَر ٱَّللَّ

ئَِك لَُهُم ٱللَّعۡ 
ٓ  [ حيث توسط قوله "ويقطعون ما أمر الله" بين النقض واإلفساد. 25] الرعد: {نَةُ َوَلُهۡم ُسٓوُء ٱلدَّارِ َويُۡفِسُدوَن فِي ٱۡۡلَۡرِض أُْولََٰ

نِتِينَ }ومن االمثلة على توسط الموضوعات في القرآن الكريم قوله تعالى:  5.
ِ قََٰ ِة ٱۡلُوۡسَطىَٰ َوقُوُمواْ َّلِلَّ لَوَٰ ِت َوٱلصَّ َلَوَٰ ِفُظواْ َعلَى ٱلصَّ [، 238قرة:] الب {َحَٰ

 ، وفي ذلك حكم جليلة.افظة على الصالة بين آيات الطالقفتوسط موضوع الحث على المح
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 ملخصال

و أو إصداًرا خًذا أتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على المرجعية الشرعية المعتمدة في الفتاوى الشرعية لدى طلبة الشريعة؛ أ

ي ناد إليها فاالست ًرا لهذه الفتوى، والكشف عن المرجعية المعتمدة والموثوقة لدى طلبة الشريعة في أخذ الفتوى الشرعية، أونش

 إصدار الفتاوى الشرعّية، وبيان اتجاهات طلبة الشريعة نحو مصادر الفتوى الموثوقة والمعتمدة لديهم.

نحو  هات الطلبةياس اتجاالتي ُأعدت لق ام أداة االستبانة اإللكترونّيةباستخداعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي الميداني، 

مبحوث من العينة  (200)وتم الوصول إلى  على وسائل اإلعالم،لك وفق نظرية االعتماد مرجعية الفتوى الشرعية المعتمدة لديهم، وذ

 جميعها للتحليل. وخضعت استجاباتهم المختارة،

ر المصاد : تبين وجود توازن كبير في اعتماد متخصصي الشريعة علىما يلي من النتائج، منهاوخلصت الدراسة إلى عدد 

لكتب المصادر وا لطلبة علىالجنس لمجال اعتماد اتبعًا لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية والتقليدية من المصادر والكتب العلمية، 

على  ل في الحصولقلة اعتماد الطلبة على وسائل التواصولصالح الذكور،  الفروقكانت وبصورة كبيرة، والعلمية، وهي قيمة دالة 

ما يدلل ى األغلب، مدًا علجالفتاوى مقارنة بالمواقع االلكترونية واإلذاعة والتلفزيون، وكذلك جاءت تقديرات الذكور واإلناث متقاربة 

سواء _اخلي در الدبين أن االعتماد في الفتوى على المصعلى عدم وجود فروق أو تفاوت بحسب متغير الجنس تجاه هذه المجاالت، وت

 جالين.وكذلك الخارجي، حيث جاءت المتوسطات متقاربة إلى حد كبير تراوحت في كال الم _أكان تقليديًا أم افتراضيًا

 .على وسائل االعالم: الفتوى، المجتمع االفتراضي، نظرية االعتماد الكلمات المفتاحّية

 

  المقدمة

 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛ ،ه رب العالمينالحمد لل

شًرا اًرا أو نو إصدأأخًذا  ؛الدراسة تتجه لبيان المرجعية الشرعية المعتمدة في الفتاوى الشرعية لدى طلبة الشريعة هفهذ

لفتوى اي أخذ فالموثوقة لدى طلبة الشريعة لهذه الفتوى. وتهدف الفكرة البحثية إلى الكشف عن المرجعية المعتمدة و

لموثوقة فتوى االشرعية أو االستناد إليها في إصدار الفتاوى الشرعّية، وبيان اتجاهات طلبة الشريعة نحو مصادر ال

وهذه  ؟وىي الفتافشرعية عامة أو متخصصة والمعتمدة لديهم؛ أيأخذونها من المصادر التقليدية المعروفة من كتب ومراجع 

عّية؛ سائل الشرفي الم وبيان المرجعيات الدينّية الذين ُيستفتون ؟أم هي مراجع حديثة ومعاصرة ،قديمةلمراجع أهي تراثية ا

 نت هذهًء أكاسواًء أكانت شخصيات دينية ودعوية معروفة، أم مؤسسات دينية رسمّية، أم مراكز ومؤسسات خاّصة، وسوا

واسع فتراضي الجتمع االيأخذونها ويتلقونها من الم أو ،ّية على المستوى اإلقليميالمرجعيات محلّية في البلد األم أم خارج

 ممثال بوسائل االتصال ووسائطه وتطبيقاته المتنوعة.

                                                           

   2021جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة اليرموك 
  ردنألربد، اإجامعة اليرموك،  ،والدراسات االسالمية كلّية الشريعة. 

 األردن.جرش،  ،التعليموزارة التربية و **
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ت ياس اتجاهادت لقاعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي الميداني باستخدام أداة االستبانة اإللكترونّية التي أع

 الشرعية المعتمدة لديهم، وذلك وفق نظرية االعتماد اإلعالمية.الطلبة نحو مرجعية الفتوى 

ضخه تلفة، وما المخت اء ما ُيلحظ اليوم من واقع فرضه اإلعالم المفتوح بوسائله ونوافذهوقد جاءت فكرة هذا البحث جّر

شدًدا، تأو تعصًبا و ،يًعاوتمي تساهًلا إفراًطا أو تفريًطا، وإْن هذه الوسائل والوسائط من فتاوى تتسم بالغلّو والتطرف؛ إْن

 ة.ة الموثوقمرجعيال لتأصيل العلمي الشرعي، وتفتقدناهيك عن الفتاوى الشاذة والمنحرفة، أو الفتاوى التي تفتقر إلى ا

تاوى وضوية الف، أو فوفي ظّل ما نراه من جنوح في الفتوى وتراشق في إصدار األحكام التفسيقية والتبديعية والتكفيرية

من  ّما ُيلحظضًلا عفستقي من نصوص التشريع أو اجتهادات العلماء الثقات، ية والتحريمّية دون مرجعّية معتمدة ُتالتحليل

لقي م في تتشتت واضح في اعتماد المستفتين وطلبة الشريعة خاصة على الشخصيات الدينية المعتبرة الموثوقة لديه

ن ؤمال ُت اممنها و ،موثوقيتها في الفتاوى نؤَمُت صيات خارجية قدومنها شخ ،محلية وطنّية :الفتاوى، ومن هذه الشخصيات

يدانّية مسحّية م ن دراسةمن هنا كان ال بّد م .ومنهجهم ومخرجاتهم وفتاواهم لفكر المتلقين م زعزعًةبل تشكل فتاواُه ،فتواه

 رجعياتها.( لمصادرها ومloyalty) والئهمالشريعة في الفتاوى واتجاه للوقوف على مرجعيات طلبة 

رجعيات هم، ومويحاول البحث استكشاف اتجاهات طلبة العلم الشرعي ُتجاه مرجعية الفتوى الموثوقة والمعتمدة لدي

ين خالل مفت عية منالفتوى التي يفضلونها؛ أهي محلّية أم خارجية، أهي مؤسسات رسمية أم مراكز خاصة أم أفراد، أهي واق

ط التخطياضي بمختلف وسائله ووسائطه. وهذا ُيسهم في التشخيص من جهة، ومعروفين، أم من خالل المجتمع االفتر

 .من جهة أخرى والتطوير واالرتقاء بالفتوى الشرعية

د لحور بعاعيذنا من ، وأن ييجعلنا من الهداة والدعاة إلى الحّقأن و ،بصرنا بالحّقأن يلهمنا الحّق وُي سألُ نتعالى  واللَه

 .آمين ، اللهمرشدالكـــور ومن الضالل بعد ال

 اإلطار المعرفي للدراسة

 معناها، ومصادرها، وضوابطها: أوًلا: الفتوى

على  دلُّ على َطَراوة وِجّدة، واآلخرفي اللغة َأصلها ِمَن الَفَتى؛ والفاء والتاء والحرف المعتل أصالِن: أحدهما ي الفتوى

ي، فكَأنه ُيَقّوي َما َأشكل ِبَبَياِنِه بمعنى البيان واإلبانة، ويقال: ُفتيا أو َفْتوى، تبيين حكم. َوُهَو الشَّابُّ اْلَحَدُث الَِّذي َشبَّ وَقِو

)ابن )َأن قومًا َتفاَتوا ِإليه( وفي الحديث:  ،وهما اسمان يوضعان موضع اإِلْفتاء ويقال َأْفَتْيت فالنًا في مسَألته ِإذا َأجبته عنها

في  ِإليهعناه تحاكموا ِإليه وارتفعوا م ،(Ibn Rajab, 1419 AH ،133- أنكر أحمد هذا الحديث ،133، ص2ب ت، ج ،رجب

 ,Ibn Manthur, 1414 AH,15,147- 377، ص 4هـ، ج1423 ،، وابن فارس147، ص15هــ، ج1414 ،)ابن منظور الُفْتيا

Ibn Faris,1423 AH,4,377). 

وبعد  مور حياتهمفي أ الت، وما يحتاج إليه الناسوُتعّرف الفتوى في االصطالح بأنها: اإلخبار وإجابة السائل عن المشك

 .((Al-Qarafi, 1424 AH 4,100-(100، ص4هـ، ج 1424 ،)القرافيمماتهم. 

صادر قياس، والمع والوُتعّرف أيًضا بأنها: إبانة األحكام الشرعية باالنتزاع واالستنباط من الكتاب والسّنة واإلجما

ن رعي عنها: اإلخبار بحكم شإوقيل أيًضا  (.Al-kudari, 1969,382 – 382م، ص 1969)الخضري، الشرعية األخرى. 

 (.Ibrahim yusri, 1428AH,30 - 30 هـ، ص1428 ،)إبراهيم يسري دليل لمن سأل عنه من غير إلزام

 Ibrahim, 1428- 30هـ، ص1428)إبراهيم يسري:  اسما مصدر، ويوضعان موضع اإلفتاءولفظ الُفتيا والفتوى 

AH,30إلفتاء: بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس (. وا

 (.AD Abu Al-Basal, 2009 – م2009، )أبو البصلوتصرفاتهم 

سها محكام وتلذه األهوُتعّرف أيًضا بأنها بيان الحكم الشرعي في المسائل المختلفة، واستبيان طالب العلم الشرعي عن 

األفراد و الفتوى،بالمؤسسات الدينية المختصة ومن مصادر الفتوى المتنوعة، منها: الكتب المتخصصة في الفتاوى والفقه، 

 وغيرها.  الفتاوى،المواقع اإللكترونية المختصة بوبرامج الفتوى في وسائل اإلعالم، ومن العلماء والمشايخ والمفتين، 
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ه من طلبة المهتمون بفتاء وجعّية الفتوى إجرائًيا بأّنها الجهة التي َيرجع إليها أهل اإلفُتعّرف مرمرجعية الفتوى: وأّما 

ذه الجهة كانت هللحصول على فتوى في مسألة من مسائل الشرع أو قضية من قضايا العصر، سواًء أ ؛العلم الشرعي وغيرهم

تقديم الفتوى في ُيعنون ب راًداأف معنكبوتّية يّقدم الفتاوى أبكة الموقًعا إلكترونيًّا على الش ممؤسسة دينّية مختصة في الفتوى أ

  وغيرها. ،الواقع أو وسائل اإلعالم أو منصاته ووسائطه المختلفة

  ثانًيا: مرجعيات الفتوى ومصادرها

تباين توعة، وهي ا متنمن المشتغلين بها أو طلبة العلم أو الباحثين عنه لتي يرجع إليها المهتمون بالفتوىالمرجعيات ا

ّوعت فيه لذي تنترتيًبا من حيث درجة الرجوع إليها والوثوق بها واالعتماد عليها من زمن إلى آخر، وفي هذا العصر ا

مّية سائل إعالوخالل  المراجع التي ُتؤخذ منها الفتاوى، وتنّوعت فيه وسائل الحصول على المعرفة والعلم، وصارت متاحة من

 قى الفتوىتي ُتستوفيما يلي بيان ألبرز المرجعيات والمصادر ال دة ومتنوعة ومتزايدة.ومنصات ووسائط إلكترونّية متعد

 منها:

 القرآن الكريم .1

 مصادر لها،در المص القرآن الكريم هو "عمود الشريعة وحبل الله المتين، ونور الشرع الساطع إلى يوم القيامة، وهو

وقد  (.Abu Zahra, 1987 AD, 355 - 355، صم1987، )أبو زهرة در إال ويرجع إليه في أصل ثبوته"وما من مص

االستدالل و اتنباطهوى واستوافقت كلمة األّمة على أّن القرآن الكريم ُيعّد المصدر األول والمرجعية األسمى في استقاء الفتا

 جم يل ىل مل خل ُّٱ لها، وهذا ما أكدته كثير من النصوص الكريمة، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر قوله تعالى:
 .(36اآلية سورة األحزاب: ) َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

لقرآن ى في اوالفتوى َضرب من القضاء وصورة من صوره، وقد جاء الرجوع إليه والتحاكم إلى ما قضاه الله تعال 

 الكريم في صدارة ما يحتكم إليه وال ينبغي التحول عنه أو التخّير فيه.

من وليه وسلم، علله صلى ا ،كريمة تنّص على أّن الله تعالى هو بذاته سبحانه من أفتى السائلين لنبّيه وقد جاءت آيات

 .(176اآلية  ساء:سورة الن) َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱك قوله تعالى: لذ

تندون سيومن بعده يجعلون القرآن الكريم مرجعهم األّول و _صلى الله عليه وسلم_وقد كان خيار األمة في عهد النبي 

صلَّى اللُه عليِه _قوُلُه  _رضي الله عنه_ . ويشهد لذلك حديث معاذ بن جبللهاواالستدالل  واستنباطهاإليه في الفتوى 

 ؟فإن لم تجْد :قال .فِبُسنَِّة رسوِل اللِه :قال ؟فإن لم تجْد :قال ،بم َتقضي قال بكتاِب اللِه) :لمعاَذ لمَّا بعَثُه قاضًيا_وسلََّم 

 Al-Shawkani, 1414 صالح لالحتجاج به :، خالصة حكم المحدث 321، ص3هـــ، ج1414 ،)الشوكاني ( رْأِييقال أجتهُد

AH,321). 

ها ءوعلى هذا المنهج القويم سار عدول األمة وخيارها من العلماء الثقات، وال أدل على ذلك من أّن فقهاء األمة وعلما

كريم أول مصادر التشريع وقدموه على سائر المصادر. وال يزال هذا أصًلا الذين أصلوا في الفقه وأصوله جعلوا القرآن ال

ثابًتا من ثوابت اإلفتاء إلى يومنا هذا لدى علماء األمة ومفتيها من أصحاب المنهج السوي القويم. ومن أعالم هؤالء األئمة 

بقوله: "الناس في الفقه  _رحمه الله_فعي رضي الله عنه؛ الذي وصفه اإلمام الشا ،حنيفة واألربعة، وفي مقدمتهم اإلمام أب

صلى الله ، لله، فإن لم أجد فبسنة رسول اللهذ بكتاب اُخآنهًجا لالستنباط الفقهي، فقال: "قد رسم مفعيال على أبي حنيفة". 

ذ بقول ُخأخذت بقول أصحابه، آ ،ه عليه وسلملصلى ال ،تعالى وال في سنة رسول الله هلعليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب ال

 ,Abu Zahra - 354، ص م1987)أبو زهرة، ". .ى قول غيرهملدع من شئت منهم، وال أخرج من قولهم إأمن شئت منهم و

1987AD, 354.)  
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الثقات. ويمكن الرجوع إلى  ؤهاوقد توافقت على هذا أصول مذاهب األئمة األعالم وتالمذتهم وفقهاء األمة وعلما

 Abu 491,– 491 ،430، 398، ص م1987أبو زهرة، ) ألئمة األربعة لالستشهاد على ذلكمصادر التشريع واإلفتاء عند ا

Zahra, 1987AD, 398,430)  

 السّنة النبوّية .2

 من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة ُخلقيٍة أو َخلقية، وهي _صلى الله عليه وسلم_ُيقصد بها ُكّل ما صدر عن النبي 

واإلمام الشافعي جعل القرآن الكريم والسنة النبوية في الدرجة نفسها؛ بمعنى أّن المصدر  .المصدر الثاني من مصادر التشريع

وقد جاءت السنة النبوية لتوضيح ما جاء في القرآن الكريم  األّول للتشريع اإلسالمي عند اإلمام الشافعي هو القرآن والسنة.

)أبو زهره:  ههي موّضحٌة لكتاب الله متّممٌة ليه كتاب الله، فت ُحكم جديد لم ُيشر إليمن أحكام، وتفصيل جزئياته، أو لتثب

 Abu Zahra, 1987AD, 375 ; Afaf Aal Hareed هـ، موقع إلكتروني1432 ،، وعفاف آل حريد375، صم1987

(16/11/2020 AD): https: //mawdoo3.com.) 

 يستفتيه في مسائل والسائلين ممن ،له عليهمرضوان ال، ُيفتي أصحاَبه الكرام _صلى الله عليه وسلم_وقد كان النبّي 

ابها في أبو مبثوثة في كتب السنن _صلى الله عليه وسلم_الدين والعبادات والمعامالت ومستجدات األمور، وفتاواه 

 ا.يهف_ يه وسلملله علصلى ا_وه من نبّيهم المختلفة، وقد نقلها الصحابة الكرام وكانوا ُيستفتون في مسائل فينقلون ما سمع

اوى فتتاب كمنها: وفي مؤلف واحد،  _صلى الله عليه وسلم_وقد صّنف البعض مؤلًفا خاًصا جمع فيه فتاوى النبي 

 صلى_لنبي افتاوى  . وهذا الكتاب جمع فيه_رحمه الله تعالى_لإلمام ابن قيم الجوزية  إمام المفتين ورسول رب العالمين

كية، لتزااألخالق وفي  ، وفي العبادات، وفي المعامالت،ن والعقيدة والغيبياتفي مسائل متنوعة؛ في اإليما _الله عليه وسلم

مسائل  في _سلمصلى الله عليه و_وفي الطب والتداوي والرقى، وغيرها من عموم المسائل. ومنهم من تتبع فتاوى النبي 

 سف حسن، لمؤلفه يوقيدةفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العمعينة وخّصها بتصنيف وتأليف، ومن ذلك كتاب 

 . ، لفهد الشويرخصلى الله عليه وسلم، للرسول ،أسئلة الصحابة رضي الله عنهمالحمادي. ومن ذلك أيًضا 

 المصادر والكتب المتخصصة بالفتوى  .3

در ان أهم المصمالمي وتأتي كتب التراث اإلس .يها في استقاء الفتوى واستخالصهارجع إلتتنّوع المصادر والكتب التي ُي

لفقه العلم وا ها أهلبالتي ُيرجع إليها في الفتاوى، سواء أكان ذلك باالعتماد عليها في أخذ الفتاوى الجاهزة التي أفتى 

 لمصادرن املفتوى اوالفتوى، أم باالستناد إليها في استخالص الفتاوى في المسائل المستجدة والطارئة. وتتنوع مرجعيات 

 ن تقسمها إلى اآلتي:ويمك .التراثية والكتب والمراجع

 ي ال لمصادر التئمة اتأتي في قارحمهم الله جميًعا؛ و ،كتب األئمة الفقهاء؛ سيما الفقهاء األربعة وتالمذتهم من بعدهم

وى قواعد الفتلت لوأّص ،دت ألصول االستنباط الفقهيفي الفقه قّع يستغني عنها أهل الفتوى وطالبها، حيث تعد أصواًل

 لمعتبرة شرًعا.وأصولها وضوابطها ا

 كل مرجعية وى وتشكتب الفتاوى المتخصصة لكبار العلماء السابقين؛ فهي ُتعّد من أهم المصادر التي تؤخذ منها الفتا

 756مام السبكي )هــ(، وفتاوى اإل 728ومن أمثلة ذلك؛ فتاوى ابن تيمّية ) .ة وموثوقة ألرباب الفتوى وطالبهاأصيل

 هـ(. 1250هــ(، وفتاوى اإلمام الشوكاني )974، وفتاوى ابن حجر الهيتمي )هــ( 957هــ(، وفتاوى الرملي )

 وأأنفسهم ا بألفوه كتب الفتاوى المتخصصة للعلماء المعاصرين؛ وهي الكتب التي جمعت فتاوى العلماء المعاصرين، سواًء 

ي، يخ األلبانالش ن ذلك: فتاوىوم .سهم العلمية ولقاءاتهم اإلعالميةجمعها طلبتهم وتالمذتهم من خالل دروسهم ومجال

وفتاوى  الشريف، رحمهم الله تعالى، وفتاوى مشايخ األزهر ،وفتاوى الشيخ ابن باز، وفتاوى الشيخ العثيمين

 ا.وغيره ،القرضاوي
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 لعلم ان أهل وهذه الكتب جمعت في طياتها فتاوى اللجان العلمية المتخصصة م ،لعلميةكتب متخصصة للجان الفتوى ا

مة لجنة الدائاوى الومن ذلك: الفتاوى الصادرة عن مجمع الفقه اإلسالمي، وفتاوى دار اإلفتاء المصرية، وفتوالفتوى، 

 في المملكة العربية السعودية، وفتاوى نور على الدرب، وغيرها.

بها ن هتميوالم وهذه المصادر التراثية األصيلة والمراجع المتخصصة بالفتاوى ُتعد مرجعيات أساسّية ألهل الفتوى

 فهية، ائل متنوعفي مس المجال، وال ُيستغنى عنها؛ ألنها فضًلا عن كونها تقدم فتاوى جاهزة اوطلبة العلم والباحثين في هذ

تنباط لية اسآتلهم المشتغلين بالفتوى وتبصرهم بأساسيات الفتوى وقواعدها وضوابطها، كما تعطيهم ُدربة وخبرة في 

 دة. الفتوى للمسائل المعاصرة والمستج

 المؤسسات الدينية الرسمّية .4

؛ تشرف عليهارها ومؤسسات الشؤون الدينية التابعة التي تنشئها الحكومات وتدي د بالمؤسسات الدينّية الرسمّيةُيقص

 هل الفتوىليها أإمن وزارات دينّية ودوائر ٌتعنى بالشؤون الدينية، ومثل هذه المؤسسات تصدر عنها فتاوى شرعية يرجع 

 ها: دائرةتصدر عنومن بين المؤسسات الدينية الوطنية التي تعنى بالفتوى و .والمهتمون وطلبة العلم الشرعيون والمختص

 اإلسالمّية. والمقدسات اإلفتاء العام، ودائرة قاضي القضاة، ووزارة األوقاف والشؤون

اف إلى أن صدر قانون يقضي وظلت مرتبطة بوزارة األوق .م1921لتي تأسست عام ادائرة اإلفتاء العام في األردن ف

دائرة  تتوالهام، ومن أهم المهام التي 2006باستقالل دائرة اإلفتاء العام عن وزارة األوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، عام 

وإعداد  ،الفتوى في الشؤون العامة والخاصةوإصدار  ،شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمهااإلفتاء العام: اإلشراف على 

لكتروني الرسمي لدائرة اإل )الموقع وغيرها، لمهمة والقضايا المستجدةوالدراسات اإلسالمية الالزمة في األمور االبحوث 

. وأّما دائرة قاضي القضاة فهي تتولى القضاء المعتمد على (The website of Al- Eftaa https://aliftaa.joاإلفتاء العام،

 وى الشرعية في قضايا الميراث والزواج والطالق وما يتعلق بها، والقضاء في النزاعات والخالفات في ذلك.الفت

وى مهام الفت ليهاإد ألنه ُيسن ؛والمؤسسات الدينية الرسمية من مكونات النظام الرسمي ألي دولة من الدول اإلسالمية

دية، بية السعولكة العرسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء في الممدائرة اإلفتاء المصرية في مصر، والرئامثل  ؛في الدولة

 ول. وكذا في سائر الدالمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، وإدارة اإلفتاء في وزارة األوقاف الكويتية، و

علمي تحقيق الالاسة ووتضّم هذه المؤسسات في تنظيمها الهيكلي اإلداري أقساًما خاصة بالفتاوى؛ فمنها ما ُيعنى بالدر

وى ت وفتافي الفتاوى سيما في القضايا المعاصرة والمستجدة، ومنها أقسام تختص في الرد الهاتفي على استفسارا

 عنون بنشرتصون ُيتطلق هذه المؤسسات مواقع إلكترونية تابعة لها، يشرف عليها مخستفتين والسائلين من الناس. كما الم

 ات المستفتين من الناس ويتولون اإلجابة عنها والرد عليها. الفتاوى الشرعية، ويتابعون استفسار

 األفراد المفتون من أهل العلم .5

فتاء في لى اإلعوالمقصود باألفراد آحاد األشخاص من أهل العلم والفقه والفتوى، المتخصصون والمؤهلون القادرون 

رعيين الش يمييناألكادء وأهل العلم من األساتذة والمسائل التي تعرض لهم أو يستفتيهم اآلخرون حولها. ومن هؤالء: العلما

المفتون في العام، و إلفتاءاالمختصين في الجامعات والكلّيات والمعاهد العلمّية، والمفتون في دوائر اإلفتاء التابعة لمديرية 

ابعون خطباء التاجد واللمسالدفاع المدني، وأئمة اواألمن، ودوائر اإلفتاء التابعة لمديرية اإلفتاء العسكري، مثل: الجيش، 

 لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمّية، وعموم الدعاة من أهل العلم المؤهلين للفتوى.

 العالمي لمستوىاحلي )الوطني( أو على المستوى الم من أهل العلم والفقه والفتوىوهؤالء المفتون من أفراد األمة 

التواصل بن ذلك كاأإليها أهل الفتوى وطلبة العلم وعموم المستفتين، سواء  ُيعدون من المرجعيات المعتبرة التي يرجع

 الشخصي أم االتصال الهاتفي أم من خالل المراسلة عبر مواقعهم وصفحاتهم اإللكترونّية الخاصة.

 

https://aliftaa.jo/
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 برامج الفتوى في وسائل اإلعالم .6

ينية، ومنها برامج دينية متخصصة تخصص وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ضمن دوراتها البرامجّية برامج د

ومن األمثلة  .البرنامج وهو المفتي في آن واحد حيث يكون المفتي هو مقدم ،الحديث المباشر بالفتاوى، منها ما يقدم بقالب

. وبرنامج فتاوى على الهواء مع الدكتور قناة اقرأ الفضائية -دكتور عبد الله المصلح للمشكالت من الحياة على ذلك: برنامج 

حيث  ،لبرامجي الحواريوهو القالب ا ،وهناك قالب آخر لتقديم برامج الفتوىُيبث على شاشة الحقيقة الدولية. الغول الذي 

يكون المفتي ضيًفا في البرنامج ويتولى مقدم البرنامج إدارة البرنامج والحوار وطرح األسئلة على الضيف المفتي. ومن األمثلة 

على ذلك: برنامج فاسألوا أهل الذكر الذي ُيبث على شاشة التلفزيون األردني الرسمي، وبرنامج الجواب الكافي على قناة 

 فضائية، وبرنامج فتاوى على الهواء على القناة المصرية.المجد ال

من غير  افيهي يث يعرض المفتي المسائل ويفتوتأخذ هذه البرامج نمطين في التقديم؛ منها ما يكون أحادي الخط بح

ا فيتاح باشًرا مًيتفاعل على الهواء مباشرة، ومنها ما يكون من المستفتين ودون أن يتلقى أية اتصاالت أن يتفاعل مع الجمهور

 مع المفتي في البرنامج فيسألونه ويفتيهم على الهواء مباشرة. للجمهور أن يتواصل

ي الدول عات فوكذلك الحال في الوسائل المسموعة )اإلذاعات(؛ فاإلذاعات المحلية الرسمية والخاصة، وكذا اإلذا

امج ذلك: برن ى، ومنومن بينها برامج متخصصة بالفتو العربية واإلسالمية، نجد في دوراتها البرامجية برامج دينية خاصة،

لهواء اتاوى على فبرنامج على الدرب الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، و نور

 ية. إلذاعا وغيرها من برامج الفتاوى ،يم في المملكة األردنية الهاشميةالذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكر

بر عابعين لها المت وُتعد هذه البرامج من مرجعيات الفتوى عند أهل الفتوى وطلبة العلم والباحثين والمهتمين بها من

 هذه الوسائل اإلعالمية الجماهيرية المختلفة. 

 المواقع اإللكترونية الدينية .7

واقع ّما أنها مإواقع دة واطراد وتوسع، وهذه الملكترونية التي تنشر على صفحاتها الفتاوى متعددة وفي زياالمواقع اإل

 لفتوى.وخاصة موضوعات ا ،دينّية متخصصة، وإما أنها تخصص في مضامينها زاوية خاصة لنشر الموضوعات الدينية

لكترونية بشكل عام تتمثل في ثالثة اتجاهات: األول: مواقع شخصية، ويؤكد الدكتور خالد الحايك "أّن المواقع اإل

حيث أصبح لكل طالب علم  ،: مواقع مؤسسية، والثالث: مواقع حزبية، وأوضح أن النوع األول منها يعّد كثيًرا جًداوالثاني

صفحته الخاصة يدلي بدلوه في إثارة كثير من المواضيع الدينية، سواء من أجل تعليم الناس، أو إشاعة رأيه الشخصي من 

عتقداتها منها قليلة، وأما النوع الثاني: فهي المواقع الحزبية التي تروج لمخالل صفحته، وأكثر هذه المواقع حقيقة الفائدة 

فإّن اإلعراض عنه يكون كبيًرا، وعندما  ،فعندما ينطبع الموقع هذا أو ذاك بفكر معين أو محسوب على فئة معينة ؛وأفكارها

لكترونية من العظمى من متصفحي المواقع اإليحة يتعلق األمر بحماية المتصفح فال يحميه إال رحمة رّب العالمين، كون الشر

العوام، مما يجعله بالتأكيد يؤثر فيهم تأثيًرا كبيًرا قد يؤدي أحياًنا إلى فقد الثقة بهذه المواقع لما يرى فيها من تناحر بين 

خالًيا  ذلك يكون دائًمابحيث تقنعه بأفكار ال يعرف حقيقتها، و ى المتلقيباع هذه المواقع، أو قد يؤثر علكثير منها أو بين أت

وأما النوع الثالث، فهي المواقع المؤسسية  .ه بها يكون كبيًرا جًدافإن تأثر ، لذادون إرشادومن القضايا التي يقرأ عنها 

عمشة،  )أبو التابعة لبعض المؤسسات ويقوم عليها موظفون يقومون بطرح بعض القضايا التي تمثل اتجاه تلك المؤسسة"

 https://www.al-madina.com ,(Abu Amsha, 2012 AD, 10دينة، موقع صحيفة الم

التي يشرف عليها مختصون بعة للمؤسسات الدينية الرسمّية، التا اإللكترونيةالمواقع سالفة الذكر ويضاف إلى األنواع 

ومن األمثلة لمستفتين من الناس ويتولون اإلجابة عنها والرد عليها. ُيعنون بنشر الفتاوى الشرعية، ويتابعون استفسارات ا

المواقع اإللكترونية  اوى أو المتخصصة تحديًدا بالفتوىعلى هذه المواقع اإللكترونية الدينية التي تعرض لبعض الفت

 والمواقع اإللكترونية ،األوقاف وزارة,دائرة قاضي القضاة،دائرة اإلفتاء العام، وللمؤسسات الدينية الوطنية الرسمية، مثل: 

اإلفتاء في واألزهر الشريف في مصر، وللمؤسسات الدينية الرسمية للدول اإلسالمّية، مثل: دائرة اإلفتاء السعودية،  التابعة

https://www.youtube.com/watch?v=ecnlR2An4i0
https://www.al-madina.com/
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ى ونية الدينية الخاصة عللكتررها. وهناك العديد من المواقع اإلالمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، وغيوالمغرب العربي، 

عن  فضالً هذا األلوكة، وغيرها. وصيد الفوائد، واإلسالم سؤال وجواب، وب، ينترنت العالمية، مثل: اإلسالم وشبكة اإل

 لكترونية الخاصة بالرموز الدينية ومشاهير العلماء الدعاة على مستوى العالم.المواقع اإل

ما دة منها، ممستفاوفي مقدار الفائدة ال ،خصصهاوتتباين المواقع اإللكترونية الدينية في مدى دقتها وموثوقيتها وت

 ،ضهيًا في عرمنهج ،فكلما كان الموقع موضوعًيا في طرحه ؛قة في الفتوىيؤدي إلى التباين في مدى اعتمادها كمرجعية موثو

ثيًرا. وتزداد ًرا وتأًثأعمق أكان أكثر قبوًلا وأكثر متابعة من المتصفحين، و ،الحزبية تعن االنطباعات الذاتية والميوال ابعيًد

ي هذه ا. ففالفتاوى منه ،موثوقيته إذا كان للموقع هيئة أو فريق علمي شرعي متخصص في القضايا التي يطرحها سيما

 زداد اعتماده مرجعية موثوقة في مجال الفتوى.ي

وأال يكون  اوى،لفتوينبغي على طالب الفتاوى توخي الحذر والدقة عند رجوعه إلى المواقع اإللكترونية التي تعرض ا

وكذا  ،هاليتبع  كحاطب ليل يرجع من غير تمحيص ويأخذ من غير تدقيق، بل عليه أن يحترس لموثوقية الموقع والجهة التي

 .تهيديولوجيآاه لفكر القائم أو المشرف عليه واالنتب

 المنصات ومواقع التواصل االجتماعي .8

وتشير اإلحصاءات والبيانات  .ب، وكذا مواقع التواصل االجتماعييالمنصات اإللكترونية على شبكة الو _وبكثرة_تتعدد 

مليار شخص يستخدمون  4.5أّن أكثر من إلى م( 2020)لعام  We are socialالرقمية في التقرير الصادر عن موقع 

 سكان % من 60ما يقرب من وأن ، مليار شخص 3.8اإلنترنت اآلن، بينما تجاوز مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 

وسائل  وتشير أحدث االتجاهات إلى أن أكثر من نصف إجمالي سكان العالم سيستخدمون .العالم متصلون باإلنترنت بالفعل

 .(We are social،https://wearesocial.com/blog/2020)موقع  التواصل االجتماعي بحلول منتصف هذا العام

 

 .We are socialفي موقع م 2020منشورة الالصورة المرفقة تبّين البيانات الرقمية 

تي تعرض ال Youtubeمنصة اليوتيوب  _وخاصة في مجال الفتاوى_المنصات التي تعرض لمواد دينّية متخصصة  ومن

يوفرها فختلفة ت الفضائيات الممقاطع فيديو متخصصة في الفتاوى؛ فمنها ما هو نشر لبرامج فتوى سبق عرضها على شاشا

 لخاصة علىاواتهم اليوتيوب على منصته، ومنها مقاطع خاصة لعلماء أو مشايخ أو مفتين يسجلها أصحابها ويبثونها على قن

لقضايا. ل بعض ايبثون آراءهم وفتاواهم الخاصة حو مغير مختصين في مجال الفتوى لكنهاليوتيوب، ومنها مقاطع ألفراد 

لفتوى افي قضايا و ،عام فإّن اليوتيوب ُيعد من أهم المرجعيات التي ُيرجع إليها في الموضوعات الدينية بشكل ،لوعلى أية حا

 بشكل خاص.

هو عبارة عن إذاعة ، وPodcastومن المنصات التي تنشر الموضوعات الدينية والفتاوى الشرعية موقع البودكاست 

وليس عند البث  ،ختلف عن الراديو في أنه يمكنك سماعه في أي وقتصوتي متوفر على اإلنترنت، وي ىصوتية أو محتو

ويمكن للبودكاست أن يكون في صيغة صوتية أو فيديو أيًضا. وهذا المحتوى الصوتي يتوفر في صورة . المباشر فقط

مختلفة لمتابعة وكل قناة تقوم بنشر حلقات متتالية على فترات معينة، ويمكن للشخص االشتراك في هذه القنوات ال ،قنوات

 .(https://arcast.fm ؟Podcast )ما هو البودكاست حلقة جديدة ومعرفة ميعاد توفرها كل

https://wearesocial.com/blog/2020
https://wearesocial.com/blog/2020
https://arcast.fm/
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، Twitterويتر ، والتFacebookالفيس بوك  ؛واقع التواصل االجتماعي المختلفةوتنتشر الفتاوى أيًضا على منصات وم

بل قوغيرها. ويأتي عرضها إّما من ، Telegram، والتيليغرام Instagramإلنستغرام ، واWhatsAppوالواتس اب 

أو  نصاتهممالمختصين الذين ينشرون فتاواهم وآراءهم واجتهاداتهم في مسائل الفتوى على صفحاتهم أو مواقعهم أو 

صلهم أو وى التي تالفتا حيث يتناقلون ،قنواتهم الخاصة، وإّما أن تنتشر من المتابعين والمقلدين والهواة أو من عوام الناس

كتها من و مشاريبحثون عنها أو يأخذونها من مواقع مختلفة، فيكون دورهم هو تعميمها ونشرها على صفحاتهم الخاصة، أ

 صفحات غيرهم.

ة مرجعّي تمادهللفتاوى؛ فمنها ما يمكن اع موثوقة وتختلف هذه المنصات والمواقع من حيث مدى اعتمادها كمرجعيات

هم ف ؛الخاصة واقعهمأو متؤخذ منها الفتوى بكل ثقة، مثل القنوات الخاصة بالدعاة والعلماء والمفتين الثقات أو صفحاتهم 

 لعلمهم وفتاواهم. بكتاب مفتوحفحاتهم أشبه ما تكون ينشرون فيها ما يفتون به، فكانت ص

زأة، ملة أم مجتوى كاصورها؛ سواًء أكانت هذه الفتا وأّما ما تتناقله مواقع التواصل االجتماعي من فتاوى على اختالف

ال تعّد  فحاتى هذه الصلة علوالمتناق عليها أم يعوزها الدليل، فمثل هذه الفتاوى المنتشرة موثََّقة أم غير موثََّقة، مدلَّاًل

ا بعد تماد عليهاالع ة يمكنففي هذه الحال ؛دت اآلخذ الحريص الذي يتحقق منهامرجعية في الفتوى وال ُيوثق بها إال إذا وج

 توى.وثوقة للفمجعيات فإّنه ينبغي التوعية والتحذير من اعتبار هذه المواقع مر ،التدقيق والتمحيص والتأكد. وفي غير هذا

َتَرُط َأْن َفُيْش،ِفِباْلَمْعَنى اْلُمَتَعاَر "َوَأمَّا ِفي اْلِإْفَتاِء :وهذا ما أكده الفقهاء في شروط أخذ الفتوى عن الغير؛ فقال المحلي

َفِإَذا َظنَّ  .َتْعِظيِمِه َعَلى ُسَؤاِلِه َونَّاُس ُمتَِّفُقوَنا ِلْلَفْتَوى َوالْنَتِصًبَواُه ُمَأْو ِبَأْن َر ،َباِرإمَّا ِباْلَأْخ ،ِعْلَم اْلُمْفِتي َوَعَداَلَتُهَيُظنَّ اْلُمْسَتْفِتي 

ُمْخَتاُر اْمِتَناُع ْلِم َواْلَجْهِل َفِفيِه ِخَلاٌف، َواْلَن َمْجُهوَل اْلِعإَذا َكا َأمَّاَفَلا َيْسَتْفِتيِه اتَِّفاًقا، َو ا،َلْيِهَمَعَدَم ِعْلِمِه َأْو َعَدَم َعَداَلِتِه َأْو ِك

 .(673اِلاْسِتْفَتاِء َعْنُه )العطار، ص 

ذلك لقوله ته؛ ووعلمه وعدال فإّن من شروط األخذ عن المفتي أن يكون المستفتي على ثقة بالمفتي ،كما ذكر المحلي

كما  ذكر،ومجهول الحال ال يتحقق فيه كونه من أهل ال .(43اآلية  النحل:) َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱٱتعالى

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱٱأن الشارع قد أمر بالتثبت في األخبار، قال تعالى
الشرع فهو فيها  ما كان في أمور خبار بالتثبتوأولى األ ،فتثبتوا :وفي قراءة(. 6اآلية )الحجرات:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 ،ألمر دينإن هذا ا: "وقال ابن سيرين غير عدل، م يوثق بفتواه لكونه ال ُيدرى هل هو عدل أال أحرى وأوجب، والمجهول

 .(أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح) "فانظروا عمن تأخذون دينكم

ول امي قبال يجوز للع الذي ال يدري أنه بلغ رتبة االجتهاد أم ال،"المفتي المجهول  :قال اإلمام الغزالي في المستصفى

 296، ص 1جه، 4/ /7،ي)الغزال قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم ال، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته وفسقه فال يقبل"

- Al-Ghazali, 1417 AH,1,296) 

وعليه: فتنزل  شخصيات اعتبارية، على مواقع الفتوى؛ ألنهافيمكن تطبيق ما ذكرناه في األشخاص ، على ما سبق وبناًء

منزلة األشخاص فيما ذكرناه من تفصيل، بين من علمت أهليته للفتوى فيجوز الرجوع إليه وطلب الفتوى منه, ومن جهل 

,Fatwa No. 1950050,  ,Islam web - 1950050رقم  ى)موقع إسالم ويب، فتو حاله فال يجوز استفتاؤه

https://www.islamweb.net/ar/fatwa) 

 النظري للدراسة )نظرية االعتماد اإلعالمية( المدخل

من القرن الماضي  وتعود نشأة هذه النظرية إلى السبعينياتاستخدمت الدراسة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، 

م؛ لتوضيح العالقة 1976عام االعتماد على وسائل اإلعالم نموذج Defleur & Ball Rokeach ديفلير وروكيتشحيث قدم 

تعد نظرية و، (Al-Dulaimi,, 2016 AD,230 - 230، م2016 الدليمي،)بين وسائل اإلعالم والقوى االجتماعية األخرى 

أدخلت  فقدووصفت بأّنها نظرية بيئية تفاعلية؛  نظريات التأثير اإلعالمي التي ُعنيت بدراسة آثار وسائل اإلعالم،االعتماد من 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa
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جميع العناصر والظروف المتعلقة بالعملية االتصالية في اعتبارها، واعتمدت على ثالثة محاور، هي: وسائل اإلعالم، 

اإلعالم فوسائل  ؛ئل اإلعالمّية والنظم االجتماعيةالجماهير. وأوجدت النظرية عالقة اعتماد متبادل بين الوساوالمجتمع، و

تسيطر على مصادر معلومات يعتمد عليها األفراد والمجتمع، وفي المقابل وسائل اإلعالم تعتمد على مصادر وموارد يتحكم 

فقدرة  .(Al-Bishr, 1424,125 - تصرف يسيرب 125هـ، 1424)البشر:  م السياسي واالقتصادي في المجتمعفيها النظا

زداد عندما تقوم هذه الوسائل تالمعرفي والعاطفي والسلوكي سوف  لتأثيرتحقيق قدر أكبر من ا ىوسائل االتصال عل

 .(Al-Dulaimi,, 2016 AD,230 - 230، م2016)الدليمي،  ف نقل المعلومات بشكل متميز مكثفبوظائ

قي لتتصال في م واالوُتعّد هذه النظرية اإلعالمية من النظريات التي تتناول مدى اعتماد الجماهير على وسائل اإلعال

تمع إلى المج ية تنظروهي نظرية بيئ صادر للتلقي.مالمعلومات واألفكار والمشاعر واالتجاهات، ومدى ثقتهم بهذه الوسائل ك

اآلخر، ثم بكل منها  يرتبط ، وتبحث في كيفية ارتباط أجزاء من النظم االجتماعية صغيرة كانت أو كبيرةباعتباره تركيبًا عضويًا

 من النسيج مهمًا زاء فيما يتعلق بهذه العالقات. والمفترض أن يكون نظام وسائل اإلعالم جزءًاتحاول تفسير سلوك األج

 وتقومرى. ة األخاالجتماعي للمجتمع الحديث، وهذا النظام له عالقة باألفراد والجماعات والمنظمات والنظم االجتماعي

 م معلوماتم نظادر من جهة أخرى. وتعد وسائل اإلعالوالمصا ،عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على األهداف من جهة

ل: مصدر األوال هم؛تمد عليها اآلخرون لبلوغ أهدافيسيطر على ثالثة أنواع من تبعية أو توليد مصادر المعلومات التي يع

إخراجها وومات نشر المعلات وتحريرها، والمصدر الثالث: تنسيق المعلوم و إيجادها، والمصدر الثاني:جمع المعلومات أ

وي مكاو،  Defleur & Ball Rokeach, 415) ومات ليشير إلى كل أنواع الرسائلللجمهور. ويستخدم مصطلح المعل

ائل (. وترى النظرية أن األفراد يعتمدون على وسMakawi and,; Mr., Laila. 2010AD 314– 314، م2010 وليلى،

 اإلعالم لتحقيق األهداف التالية:

و العالم أ ياء عنلذات من خالل التعلم والحصول على الخبرات، والفهم االجتماعي من خالل معرفة أش: مثل معرفة االفهم

 الجماعة المحلية وتفسيرها.

فية ت عن كيه التفاعل، مثل: الحصول على دالاليأو توجالعمل، مثل: أن تقرر ماذا تشتري،  توجيه : ويشملالتوجيه

 التعامل مع مواقف جديدة وصعبة.

فاز شاهدة التلم، مثل: التسلية المنعزلة، مثل: الراحة واالسترخاء واالستثارة، والتسلية االجتماعيةعلى : وتشتمل ةالتسلي

 (Makawi and Mr., Laila. 2010AD, 320– 320، م2010 مكاوي وليلى،) مع األسرة وغيرها

 Defleur & Ballائل اإلعالم: )مجموعة اآلثار التي تنتج عن اعتماد األفراد على وس يفلير وروكيتشدويرصد 

Rokeach, 242 – 252 ،329- 325، م2010 مكاوي وليلى،و –Makawi and Mr., Laila. 2010AD, 325 - 329).  

 ـ ،التأثيرات المعرفيةCognitive Effects :الغموضمل ما يلي: وتشAmbiguity حيث يصادف الشخص مشكلة ، 

ة إلزالة مختلفمما يدفعه للجوء إلى وسائل اإلعالم ال ،ة لدى الجمهورالغموض هذه في حال نقص المعلومات المتاح

كيل اتجاهات ، حيث تقوم وسائل اإلعالم بدورها في عملية تش Attitude Formationتكوين االتجاهاتو ؛هذا الغموض

ثير يات التي تالشخصوذلك من خالل دفعها بالعديد من اآلراء واألفكار و ،األفراد تجاه الموضوعات والقضايا المختلفة

هتمامات جمهور ، وذلك من خالل دور وسائل اإلعالم في ترتيب ا Agenda Settingترتيب األولوياتو ؛اهتمام المتلقي

 عتقداتالم اتساعو ت؛المتلقين من بين ما تثيره من موضوعات وأفكار بحسب ترتيب الوسائل ذاتها لهذه الموضوعا

(Enlargement of Ideas)سة؛أو السيا ها، كاألسرة أو الدينسيع المعتقدات وتنظيمها في فئات تنتمي لتو، وذلك ب 

 ،ليهاعوالحفاظ  ، وهي مجموعة القيم والمبادئ التي يشترك فيها أفراد جماعه ما يرغبون في ترويجها Valuesالقيمو

 .القيموتقوم وسائل اإلعالم بدور كبير في توضيح أهمية هذه  ،التسامحالعدالة والحرية و كقيم

 التأثيرات الوجدانية: Affective Effects من الحب والكراهية والعواطف  وهي التأثيرات المتعلقة بالمشاعر واألحاسيس

الفتور : ا في التأثير الوجداني والعاطفي من خالل هذه التأثيراتا كبيًرحيث تلعب وسائل اإلعالم دوًر وغيرها،

التعرض لمشاهد العنف في وسائل اإلعالم إلى تولد شعور بالتبلد  حيث تؤدي كثرة،  Desensitizationالعاطفي
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تعرض ي، حيث  Fear and Anxietyالخوف والقلقوم الرغبة في تقديم العون لآلخرين؛ والالمباالة تجاه األحداث وعد

تشكل حيث بتنعكس على المتلقين و ،القلقوالخوف والرعب مشاعر األفراد لما تقدمه وسائل اإلعالم من مواد تثير 

 Morale andالدعم المعنوي واالغترابو ة في الواقع؛ضحايا ألعمال مماثلالوقوع لديهم مشاعر خوف من 

Alienation ات األفراد ، ويحدث هذا التأثير نتيجة الرسائل اإلعالمية والمعلومات ذات التأثير المباشر على معنوي

فيها  يتعززلرفع الحالة المعنوية  ةسائل اإلعالم بأدوار اتصاليفالمجتمعات التي تقوم فيها و .ومستوى األخالق لديهم

 .تماعية التي ينتمي إليها المتلقيكانت هذه الوسائل تعكس الفئات االج االندماج والسيما إذا، الشعور الجمعي والتوحيد

ته العرقية والدينية عن نفسه وثقافته وانتماءا ةمعبروسائل اإلعالم ويزداد اغتراب الفرد حينما ال يجد معلومات 

 .والسياسية

  التأثيرات السلوكية: Behavioral Effects ا دان الرغبة في هذأو فق ،من أهم التأثيرات السلوكية لوسائل اإلعالم الفعل

ذج ة بحسب نمولوكيسالفعل وهذان التأثيران هما نتيجة مباشرة للتأثيرات المعرفية والوجدانية، وتنقسم التأثيرات ال

وهو المنتج  ،مية، وهو يعنى قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعال Activationالتنشيطد إلى: االعتما

لتدخين، اع عن وقد يكون التنشيط عمل مفيد اجتماعيا كما في اإلقال .النهائي لربط اآلثار المعرفية والوجدانية

 Deactivation خمولالو ؛سلوكيات السيئة كالعنف والجريمةاجتماعًيا كما في محاكاة ال ًاالمشاركة السياسية، أو ضارو

ي سلوك الشخصلى الوقد يحدث هذا التأثير نتيجة تغطية إعالمية مبالغ فيها بما ينعكس ع ،، وهو تجنب القيام بالفعل

 .للمتلقي مثل العزوف عن المشاركة السياسية، أو االبتعاد عن األنشطة المجتمعية

 لة إعالميةو وسيأفإنه يتأكد قيام األفراد بعالقات اعتماد مع وسائل اإلعالم بصفة عامة  وفي ضوء نظرية االعتماد

 .(Miller, 2002AD, 274)  للمعلومات حول األحداث الجاريةلحدود أهميتها لهم مصدرًا محددة وفقًا

يعة )عينة الدراسة( على استفاد الباحثان من أصول نظرية االعتماد في محاولة الكشف عن مدى اعتماد طلبة الشرقد و

هل هي  :طبيعة هذه المصادر إلىمن أجل التعرف  ؛أخذ الفتوى الشرعيةالمرجعيات والمصادر والوسائل المختلفة في 

وتتحدد جوانب اإلفادة من هذه النظرية  .الحديث وسواء اإلعالم التقليدي أ ،ومكانة وسائل اإلعالم بينها ؟تقليدية أم حديثة

الفتاوى وإزالة الغموض حولها وحول ما يشكل  إلىرفية نظًرا لكون الفتوى تخص الجانب المعرفي في التعرف في أبعادها المع

منها، وما ينعكس عن هذه المعرفة من اتساع في المعارف والمعتقدات حول مضامين الفتوى، وكذلك بناء القيم والمبادئ في 

 ضوء توجيهات الفتاوى الشرعية.

 الدراسات السابقة

مصادرها وول الفتوى ي تتناتبّين أّن هناك كثيًرا من الدراسات العلمّية الت ،خالل استقراء الباحثين للدراسات السابقةمن 

 وأحكامها وضوابطها وما يتعلق بها من تأصيل علمّي.

، الشرعي علمبة الولكن لم يجد الباحثان أية دراسة تتناول موضوع مرجعّية الفتوى من وجهة نظر المهتمين بها من طل

ام باستخد، ويدانيةولم يجدا أية دراسة تناولت موضوع مرجعية الفتوى لدى المهتمين بها بمنهجية الدراسات المسحّية الم

 .-اطالعهما حدود استقراء الباحثين وفي وذلك  -أداة االستبانة 

بطها وضوا توى ومصادرهافوالدراسات التي وجدها الباحثان واطلعا عليها دراسات علمّية تأصيلية في موضوع ال

وليست من  دراسات فقهية عامة في مجال الفتوى الشرعية، فهيوعلى الرغم من عمقها التأصيلي والعلمي  .وأحكامها

 ( التجاهات طلبة الشريعة تجاه مرجعّية الفتوى. يةالدراسات المسحّية )الجماهير

 ات السابقةلدراسوضوع الفتوى، نعرض فيما يلي أهم اومن بين هذا الكّم العلمّي من الدراسات التأصيلية الخاصة بم

 القريبة من موضوع الدراسة الحالية: 

، بحث مقدم م(، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات2009 -هـ 1430) عبد الناصر موسى، اسة "أبو البصل"در .1

المملكة  -إلسالمي، مكة المكرمة مؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، الذي عقده المجمع الفقهي اإلسالمي في رابطة العالم الل

العربية السعودية، قّدم فيه الباحث دراسة مكتبّية عرض فيها لبيان تعريف الفتوى والمفتي، وشروط المفتي، وآداب اإلفتاء، ثّم 
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ائيات. ألسباب التي أدت إلى الخلل فيها، وضوابط الفتوى عبر الفضوعرض لمفهوم الفتوى الفضائّية، وإيجابياتها وسلبياتها، 

وأكد الباحث على بعض التوصيات الصادرة عن المجمع، من أبرزها: أن يكون اإلفتاء علمًا قائمًا بنفسه، ُيدرس في الكليات 

والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة واألئمة والخطباء، وأن تقام ندوات بين الحين واآلخر للتعريف بأهمية الفتوى 

مستجداتها، والحذر من الفتاوى التي ال تستند إلى أصل شرعي وال تعتمد على أدلة معتبرة وحاجة الناس إليها، لمعالجة 

لمبادئ  المخالفة نابعة من األهواء والتأثر بالظروف واألحوال واألعراف شرعا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعًا

يئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية الشريعة ومقاصدها، ودعوة القائمين باإلفتاء من علماء وه وأحكام

 ا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم اإلسالمي.بعين االعتبار، سعيً 

 ، بحث منشورم(، أصول الفتوى الشرعية وخصائصها2009) لبوطي، الدكتور محمد توفيق رمضاندراسة ا .2

تناول فيه الباحث جانبين  ،704 -687، ص 2عدد ال، 25مجلد الونية، في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقان

يئات هراء من الجانب األول: تحديد مجال االجتهاد، وبيان المقصود بمتخصصين أكفاء، وبيان موقع الخب هما: رئيسين

جلب  راعاة، ومالفتوى ودورهم في الفتاوى الصادرة، وفي الجانب الثاني عرض لخصائص الفتوى: الواقعية، والتيسير

ها: نتائج، منمن ال لص الباحث إلى عددخو .تغير في الفتوى واالجتهاد وغيرهاالمصالح ودرء المفاسد، ومسألة الثابت والم

 تهاد مفتوحاالجأن وباب  وأن ال يحق ألحد أن يمارس الفتوى إال إذا كان مؤهًلا لذلك بالشروط التي تمّكنه من ذلك،أنه 

دأ؛ يث ابتت العصر، واالجتهاد المعاصر يجب أن يبدأ من حيث انتهى اجتهاد السلف ال من حوواجب لمعالجة مستجدا

وطد ثقة ياتها، وتها إيجاباالجتهاد الجماعي ظاهرة لوأن ليستفيد أبناء هذا العصر من الثروة العلمية التي تركها لنا السلف، 

 ريعة.شعلمية  االجتهاد الجماعي يعتمد على كفاءاتن أاألمة بما يصل إليه المجتهدون بمقدار جدية عملهم العلمي، و

روحة أط م(، الفتوى الشرعّية عبر الفضائيات؛ الواقع والمأمول،2014 /هــ 1435دراسة سعود، حّواء ) .3

وادي، امعة الجنسانّية، ة واإلماجستير في الفقه وأصوله، شعبة العلوم اإلسالمّية، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم االجتماعي

لدراسة باحثة لخصصته الالذي ففي القسم األول  ؛الدراسات التأصيلية والميدانّية وتنتمي هذه الدراسة إلى .الجزائر

ع برزها واقّدة، أعالتأصيلّية، عالجت فيه الباحثة موضوع الفتوى الشرعية عبر الفضائيات، وحاولت اإلجابة عن إشكاالت 

صولي ال لجانب األاإلى  سزالق والعوائق التي تعيق المفتين الفضائيين والراجعة في األساالفتوى الفضائية اليوم، وإبراز الم

ثاني من لقسم الوفي ا .عوائق الفتوى عبر الفضائياتلمعالجة باحثة مجموعة من الضوابط معالجة وقد قدمت ال ،اإلعالمي

الله خمبحوثين من العينة الذي تمثلت فيه تبيان اعتمدت فيه على االس، اسة الميدانيةخصصته الباحثة للدرالذي الدراسة 

ات ي الفضائيلفتوى فاخلصت الباحثة إلى عدد من النتائج، منها: أّن وقد  .في أساتذة العلوم اإلسالمّية في جامعة الوادي

لدراسة، اي عينة أّن واقع الفتوى الفضائية اليوم يمكن التعبير عنه بالحسن حسب رأوتشتمل على شروط الفتوى وزيادة، 

عن  ةوترك اإلجاب قابية،رالباحثة بإعداد المفتين، وإنشاء هيئة  أوصتبط تحكمها وترّقــي من أدائها. وولكنها تحتاج إلى ضوا

 المستجدات من األمور للمجامع الفقهية.

 م(، أهلية المفتي وظاهرة فوضى اإلفتاء2017 /هــ1438ة الزحيلي، الدكتور محمد الزحيلي )دراس .4

ناول فيه تريكا. ، بحث مقدم لمؤتمر األئمة الخامس عشر، هيوستن، أمريكا، منشور في مجمع فقهاء الشريعة بأمةالمعاصر

ا لشرع مله موافًقيكون علالباحث أهمّية الفتوى واإلفتاء وقداستها، وعرض ألهمّية المفتي وأهليته، وكيفية تأهيله وإعداده، 

عصور  رموقة منذلية وموأكد على أّن الفتوى كانت عا .ده واستفتائه وقبول فتواههير لقصالجما تعالى، وليكون محل ثقة الله

ذة، ة والشاطلى البارضي الله عنهم، وطيلة قرون بعدها، ثم بعد قرون تجرأ الجهال على دين الله بإصدار الفتاو ،الصحابة

التحليلي وستقرائي على المنهج االالباحث  فقد أهليتها، وتفاقمت ظاهرة فوضى اإلفتاء. واعتمد فيهوتطفل على الفتوى من 

 ا بكونهيهفلتخصص لعلم باألحكام الشرعية واُيشترط في المفتي ا أنه وخلص الباحث إلى عدد من النتائج منها والمقارن.

توى والف ىشوررة الرعية، مع ضرووأن يتحلى باآلداب الش ،وحسن السيرة ذا مروءة وعداًل فقيًها ومسلًما وبالًغا وعاقاًل

ي الضطراب فلخلل وامن أبرزها ظهور اوالجماعية في األمور المهمة والعامة. وعرض أسباب ظاهرة فوضى اإلفتاء المعاصرة، 

واء رفة واألهالمنح حياة المسلمين، وإبعاد تطبيق أحكام الشريعة لتحّل محلها القوانين الوضعية، وتعدد أصحاب التيارات

 . ن، وغيرهاي الديعلى إبداء اآلراء الشخصّية ف ُجرأةطرتها على وسائل اإلعالم، والوالسلطات المشبوهة، وسيادتها وسي
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دون  حولتي أّن محدودية مساحة البحث الحالوهناك العديد من الدراسات في موضوع الفتوى وما يتعلق بها، غير 

 ي الزاويةمايز في التأصيلي، وتتاستعراض دراسات أخرى، ثّم إن هذه الدراسات تتالقى في إطارها العام ومنهجها البحث

 الدقيقة التي تتناولها في موضوع الفتوى واإلفتاء.

 :ا يليمتجدر اإلشارة إلى  قة بموضوع الدراسة، فإنهوفي ضوء ما عرضه الباحثان من دراسات سابقة لها عال

راسة أبو ا: دا، ومن أبرزهإّن جّل الدراسات السابقة كانت ذات طابع فقهي تأصيلي لموضوع الفتوى الشرعية وضوابطه -

في لة جًدا. وى قليعلى موضوع الفتو البصل، ودراسة البوطي، ودراسة الزحيلي. وأما الدراسات التطبيقية )الميدانية(

 شريعة إلىهل اللم يجدا دراسة تطرقت إلى مرجعية الفتوى واتجاهات أ ،حدود اطالع الباحثين واجتهادهما في البحث

ضوع بمو قةوهناك بعض الدراسات التطبيقية التي تناولت موضوعات ذات عال في الفتوى. مصادر لالعتماد عليها

 أمول.والم الواقع :منها دراسة حواء التي تناولت فيها الفتوى عبر الفضائياتوولكنها غير مباشرة،  ،الدراسة

اء ضوئها لبن شاد فيالبحث، واالستراستفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء اإلطار المعرفي والتأصيلي لمفردات  -

دودة ستفادة محنت االأداة الدراسة، وكانت االستفادة منها في اإلطار المعرفي )النظري(، أما في الجانب الميداني فكا

 في االسترشاد في بناء االستبانة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

رعية أو ى الشلدى طلبة الشريعة في أخذ الفتو تتجه مشكلة الدراسة إلى الكشف عن المرجعية المعتمدة والموثوقة

 الموثوقة الفتوى نحو مصادر)عينة الدراسة( االستناد إليها في إصدار الفتاوى الشرعّية، وبيان اتجاهات طلبة الشريعة 

 ؟وىلفتاصة في اشرعية عامة أو متخصوالمعتمدة لديهم؛ أهم يأخذونها من المصادر التقليدية المعروفة من كتب ومراجع 

 ي المسائلف ونهاتي يستفتت الدينّية الوبيان المرجعيا ؟قديمة أم هي مراجع حديثة ومعاصرةأهي تراثية  :وهذه المراجع

سواًء واّصة، الشرعّية؛ سواًء أكانت شخصيات دينية ودعوية معروفة، أم مؤسسات دينية رسمّية، أم مراكز ومؤسسات خ

المجتمع  نها منيأخذونها ويتلقو ، أمارجّية على المستوى اإلقليميخ م أمأكانت هذه المرجعيات محلّية في البلد األ

 بوسائل االتصال ووسائطه وتطبيقاته المتنوعة. االفتراضي الواسع ممثاًل

 أسئلة الدراسة

ي أخذ ما المرجعية المعتمدة والموثوقة لدى طلبة الشريعة فتتمثل أسئلة الدراسة بسؤال رئيس ينص على: 

 عية أو االستناد إليها في إصدار الفتاوى الشرعّية؟الفتوى الشر

 تفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:تو 

وى نس والمستالج اتهل تختلف درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر التقليدية تبعًا لمتغير .1

 الدراسي والعمل؟

 والمستوى ر الجنساالفتراضية تبعًا لمتغي ة الشريعة في جامعة اليرموك على المصادرهل تختلف درجة اعتماد طلبة كلي .2

 الدراسي والعمل؟

نس متغير الجبعًا لهل تختلف درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر الداخلية أم الخارجية ت .3

 والمستوى الدراسي والعمل؟

 أهمية الدراسة

ى الدراسة في محاولة الوقوف على مرجعية الفتوى لدى عينة من أهل العلم الشرعي ممن ُيعنون بالفتاو تبرز أهمّية هذه

وتتأكد أهمّية هذه الدراسة في ظّل ما ُيلحظ من فوضى الفتوى وتنوع مصادرها وتشتت  .الشرعية دراسة ومتابعة وإفتاًء

توح بوسائله ونوافذه المختلفة، وما تضخه هذه الوسائل والوسائط مرجعياتها، سّيما في الواقع اليوم الذي فرضه اإلعالم المف
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لتأصيل العلمي الشرعي، من فتاوى تتسم بالغلّو والتطرف وغيرها من الفتاوى الشاذة والمنحرفة، أو الفتاوى التي تفتقر إلى ا

 المرجعية الموثوقة. وتفتقد

ل تفع بها أهادة ينالمجال، تضيف إلى المكتبة العلمية مويأمل الباحثان أن ُتقّدم هذه الدراسة مادة علمية في هذا 

 :ااالختصاص واالهتمام وطلبة العلم؛ وممن يأمل الباحثان أن يستفيدوا منه

معتمدة الولمفضلة االمرجعية نحو على اتجاهات طلبة الشريعة  امن خالل نتائجه ا تقفألنه ؛الكليات والمعاهد الشرعّية .1

 ة في موضوعالخاص في إعادة النظر في المناهج والخطط والمقررات الدراسيةائمين عليها الق لديهم في الفتوى، فتبصر

 الفتوى.

الشرعي؛  العلم بأهم مرجعيات الفتوى التي يفضلها أهل تبصرهاخاصة مؤسسات اإلفتاء؛ ف ،يةالمؤسسات الدينية الرسم .2

أم من  عروفينهي واقعية من خالل مفتين مأأهي محلّية أم خارجية، أهي مؤسسات رسمية أم مراكز خاصة أم أفراد، 

لبة العلم طليها على الوسائل التي يفضلها ويقبل ع جعلها تقفختلف وسائله ووسائطه، وتخالل المجتمع االفتراضي بم

 من مضامين الفتوى وأساليب عرضها ووسائل نشرها وبثها. تطورلشرعي للحصول على الفتوى، فا

فضيل أسباب التافسة وسواء أكانوا مؤسسات إعالمية أم أفراًدا، فتبصرهم بالوسائل المن ؛أرباب اإلعالم والقائمون عليه .3

 لها واإلقبال عليها. 

من  رعي، وكّللم الشطلبة العلم وعامة المهتمين؛ فتتسع دائرة المستفيدين والمنتفعين من هذه الدراسة، لتشمل أهل الع .4

 له عناية بموضوع الفتوى.

 أهداف الدراسة

 .جة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر التقليديةبيان در .1

 .اليرموك على المصادر االفتراضية بيان درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة .2

 .لخارجيةلية واعلى المصادر الداخ بيان درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك في مرجعية الفتوى .3

 اسةمحددات الدر

 المحددات التالية:ب تتحدد هذه الدراسة

 تتحدد هذه الدراسة بشريًّا بطلبة الشريعة.المحدد البشري:  .1

 اسة.عد الدرتتحدد هذه الدراسة جغرافيًّا بطلبة الشريعة في جامعة اليرموك ممن هم على مقاالمحدد الجغرافي:  .2

جامعي العام ال لثاني منالفصل الدراسي ا؛ وذلك خالل ستبانةتتحدد هذه الدراسة زمانيًّا بوقت توزيع االالمحدد الزماني:  .3

  م.2020/  2019

 المنهجي للدراسة اإلطار

 نوع الدراسة ومنهجها

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية؛ التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف  

 ,Hussain _131، م2006 :)حسين، ول على معلومات كافية ودقيقة عنهوذلك بهدف الحص ،معين يغلب عليه صفة التحديد

2006AD, 131)  الدراسات الوصفية لدراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها وأشكالها وعالقاتها وتستخدم

 كيفياً  عنها تعبيرًا وتعبر دقيقًا وتهتم بوصفها وصفًا (Olaian, 2001AD,47 _47، م2001 )عليان، والعوامل المؤثرة فيها،

 ألهداف الدراسة وتساؤالتها. وذلك تحقيقًا (Obedat and others, 191 _191)عبيدات وآخرون،  كميًا أو تعبيرًا

المنهج المسحي الميداني باستخدام أداة االستبانة اإللكترونّية التي أعدت لقياس اتجاهات الطلبة نحو الدراسة وتتبع 

أنه: التجميع بويعّرف المنهج المسحي  معتمدة لديهم، وذلك وفق نظرية االعتماد اإلعالمية.مرجعية الفتوى الشرعية ال
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 _ 10، م2010)مزاهرة:  لتنبؤ بسلوك المجتمع محل الدراسةالمنظم للمعلومات من المستقصى منهم بهدف فهم و/ أو ا

Mazahra, 2010AD, 10) 

 مجتمع الدراسة 

لبالغ عددهم ام 2019/2020كلية الشريعة في جامعة اليرموك للعام الدراسي  تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة

تخصصات ال لىع، موزعين حسب الوثائق الرسمية المحصلة من دائرة القبول والتسجيل في الجامعة ( طالبًا وطالبة2232)

 (. دكتوراه، ماجستير، المستويات الدراسية )بكالوريوسعلى وكذلك  ،في الكلية كافة الشرعية

 عينة الدراسة

_ 2019ي العام %( تقريًبا من العدد الكلي للطلبة المسجلين في الكلية ف10اشتملت عينة الدراسة على ما نسبته )

 ويبين .لعشوائيةارت العينة بالطريقة يالدراسة، حيث اختوطالبة من مجتمع  ( طالب200د بلغت عينة الدراسة )، وقم2020

 لعمل.وهي الجنس والمستوى الدراسي وا ،نة بحسب المتغيرات المستقلة للدراسة( توزيع أفراد العي1الجدول )

 المتغيرات المستقلة للدراسةتوزيع أفراد العينة حسب : (1)جدول ال

المجموع  النسبة % المجموع الجنس الفئة المتغير

 إناث ذكور الكلي

 

المستوى 

 الدراسي

  9 18 9 9 دكتوراه

200 
 

 18.5 37 20 17 ماجستير

 72.5 145 92 53 بكالوريوس

 

 العمل

  12 24 7 17 دينيةالمؤسسات ال

 3 6 1 5 جامعات ومعاهد 200

 19.5 39 25 14 تربية وتعليم

 65.5 131 88 43 طالب جامعي/بال

 أداة الدراسة

ن مدى لكشف علتطوير استبانة ن ومراجعتهما لألدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، تم يبعد اطالع الباحث

وضع سلم رباعي  ( فقرة، وتم37المرجعية للفتوى، وقد اشتملت على )على اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك 

ستجابات لال زانأعطيت أوبجانب كل فقرة لتقدير درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة لمرجعية الفتوى من وجهة نظرهم، وقد 

مطلقًا  (/2درجة )اللها رقميًا (/ نادرًا: وتمث3درجة )ال(/ أحيانًا: وتمثلها رقميًا 4درجة )ال: وتمثلها رقميًا دائمًا كالتالي:

 .(1درجة )ال)نهائيًا(: وتمثلها رقميًا 

 توزيع فقرات أداة الدراسة وفقًا لمجال الدراسة: (2) جدولال

 القيم عدد أرقام الفقرات مجاالت الدراسة الرقم

 A1-A2-A3-A4 4 ماد على المصادر والكتب العلميةاالعت 1

-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12 اةاالعتماد على العلماء واألساتذة من المفتين والدع 2

A13-A17 
10 

 A14-A15-A16 3 االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية 3

 B1-B2-B3-B4-B5-B6 6 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة 4

 B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13 7 كترونيةلاالعتماد على المواقع اإل 5

 B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20 7 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي 6

-A6-A7-A8-A9-A10-A12-A14-B1 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية 7

B2-B4-B5-B8-B11 
13 

-A11-A13-A15-B3-B6-B9-B10-B12 لى المصادر الخارجيةاعتماد طلبة كلية الشريعة ع 8

B13 
9 
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 صدق األداة

ألخذ وبعد ا .من أهل االختصاص لتحكيمها فقد تم عرضها على مجموعة من المحكمين ،للتحقق من صدق األداة

بأسماء  الملحق الخاص)انظر  ( فقرة37ا النهائية، وخرجت بــ )صياغة الفقرات بصورته تبآرائهم ومالحظاتهم تم

 .المحكمين(

 ثبات األداة 

 باخنمل كرودام معااألداة باستخاختبار االتساق الداخلي لفقرات  إجراءمن ثبات األداة قام الباحثان بلغرض التحقق 

 (.3المبين في الجدول )، فكانت على النحو ألفًا

 دية ودرجة االعتما( لمجاالت الدراسة الثمانألفًاباخ نم مقياس ثبات األداة )كروقيت (:3جدول )ال

 (باخ ألفًانمعامل الثبات )كرو المجال الرقم

 %90.2 االعتماد على المصادر والكتب العلمية 1

 %87.3 ةدعااالعتماد على العلماء واألساتذة من المفتين وال 2

 %88.8 االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية 3

 %87.8 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة 4

 %86.8 كترونيةلاالعتماد على المواقع اإل 5

 %88.7 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي 6

 %85.7 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية 7

 %85.8 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجية 8

 %89.1 الكلي معامل الثبات

 متغيرات الدراسة

 جاءت على النحو اآلتي:أنواع رئيسة من المكتغيرات  ةراسة على ثالثاشتملت الد

 اتجاهات طلبة الشريعة في جامعة اليرموك.المتغير المستقل:  -

ستوى غير المذكور وإناث، ومت :متغيرات هي: متغير الجنس ويشتمل على فئتين ةشتمل على ثالثتو المتغير الوسيط: -

العمل  :مل علىالدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، ومتغير العمل ويشت ت هي:ثالثة مستوياالدراسي ويشتمل على 

عات ل في الجام، والعموزارة األوقاف(ودائرة قاضي القضاة، وفي المؤسسات الدينية التي تضم )دائرة اإلفتاء األردنية، 

 أي بال وظيفة. ؛طالبمل في التربية والتعليم ووظيفة والع ،والمعاهد األكاديمية

ية محاور قسيمها إلى ثمانالمصادر المعتمدة للفتوى في المجتمع الواقعي واالفتراضي، وقد تم ت وهو: المتغير التابع - 

 اشتملت على: 

o ؛االعتماد على المصادر والكتب العلمية 

o ؛االعتماد على العلماء واألساتذة من المفتين والدعاة 

o ؛االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية 

o ؛عتماد على الوسائل المرئية والمسموعةاال 

o ؛االعتماد على المواقع اإللكترونية 

o ؛االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي 

o ؛عتماد على المصادر الداخليةاال 

o على المصادر الخارجية. عتماداال 



 ...مرجعية الفتوى الشرعية لدى طلبة الشريعة في جامعة اليرموك                                                                                              658
 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية

بة العلم به من طل لمهتمونّنها الجهة التي َيرجع إليها أهل اإلفتاء واُتعّرف مرجعّية الفتوى إجرائًيا بأمرجعية الفتوى:  .1

لجهة اهذه  الشرعي وغيرهم للحصول على فتوى في مسألة من مسائل الشرع أو قضية من قضايا العصر، سواًء أكانت

بتقديم  اًدا ُيعنونأفرم موقًعا إلكترونيًّا على الشبكة العنكبوتّية يّقدم الفتاوى أ ممؤسسة دينّية مختصة في الفتوى أ

  وسائل اإلعالم أو منصاته ووسائطه المختلفة وغيرها. مالفتوى في الواقع أ

جماع سّنة واإلتاب والُتعّرف الفتوى في االصطالح بأنها: إبانة األحكام الشرعية باالنتزاع واالستنباط من الكالفتوى:  .2

 Al-Khudari, 1969AD) 382,_382م، ص 1969)الخضري،  القياس، والمصادر الشرعية األخرىو

كام ن هذه األحعلشرعي اوُتعّرف الفتوى إجرائيًّا بأّنها بيان الحكم الشرعي في المسائل المختلفة، واستبيان طالب العلم  

مختصة نية الالمؤسسات الديومنها: الكتب المتخصصة في الفتاوى والفقه، ، وسها من مصادر الفتوى المتنوعةوتلم

ة نية المختصإللكتروالمواقع اوبرامج الفتوى في وسائل اإلعالم، وفراد من العلماء والمشايخ والمفتين، األوبالفتوى، 

 بالفتاوى، وغيرها. 

البحوث التي تناولت مصطلح "االتجاه" بالدراسة تعريفات عدة. ومن بين التعريفات التي تورد  اتجاهات طلبة الشريعة: .3

الخبرات الشخصية  االتجاه: "حالة استعداد عقلي أو عصبي ُنظِّمت عن طريق إّن Allport ذكرها قول ألبورت يتكرر

 ,Allport, 1954AD) "تتعلق بهذا االستعداد تعمل على توجيه استجابات الفرد لكل تلك األشياء والمواقف التي

لجماعات بأّنه: "موقف الفرد ُتجاه بعض المواقف أو األشخاص أو ا Koppuswamy(. ويعرف االتجاه عند 45

 (Dowidar, 1994AD 58,_ 58، م1994 ،المختارة". )دويدار

 لى الفتاوىلحصول عاالمرجعية التي يفضلونها في انطباعات وميوالت طلبة الشريعة  وُتعّرف االتجاهات إجرائيًّا بأّنها 

 الشرعية بناء على خبرات شخصّية واعتقادات ذاتية وتصورات تكونت عن مرجعية الفتوى لديهم.

ض عضهم مع بعبيها الناس فة التي يعيش يإجرائيًّا بأّنه البيئة الواقعية الحقيق واقعيُيعّرف المجتمع ال لمجتمع الواقعي:ا .4

لبيئات اإلى  ويتواصلون ويجتمعون ويتالقون في ظروف مكانية وزمانية واحدة، ويتجه تعريف المجتمع الواقعي هنا

فتاوى ي لتلقي اللحقيقون بالفتوى مع مؤسسات أو أفراد موجودين في الواقع االحقيقية التي يتواصل فيها األفراد المعني

 الشرعّية. 

ويعني:  م،1993( عام Rheingoldظهر هذا المصطلح في صورته اإلنجليزية عنواًنا لكتاب ) المجتمع االفتراضي: .5

سياسية، ودينية أواصر عرقية و"جماعة من البشر تربطهم اهتمامات مشتركة، وال تربطهم بالضرورة حدود جغرافية أو 

 اعد الدخولة وقويتفاعلون عبر مواقع التواصل االجتماعي الحديثة، ويطورون فيما بينهم شروط االنتساب إلى الجماع

لمجتمع ( اMoor and Weigndوالخروج وآليات التعامل والقواعد واألخالقيات التي ينبغي مراعاتها، ويعتبر )

 .(AL- Hilweh, 2012AD,20 _20، م2012 ،)الحلوةي تكنولوجي. االفتراضي أنه نظام اجتماع

( المجتمعات االفتراضية بأنها العالقة التي تنشأ بين مجموعة من مستخدمي منتديات النقاش Cerge B_ Weigndويعّرف ) 

 ,Baziz_ 4 ،م2010 ،القيم واألهداف المشتركة. )بعزيزوالدردشة اإللكترونية، يتقاسمون فما بينهم االهتمامات و

2010AD, 4). 

لها ومن خالل خال من تمعة، ويجوُيعّرف المجتمع االفتراضي إجرائيًّا بأّنه البيئة البديلة التي وفرتها تقنية الشبكة العنكبوتي 

هي تجاهات. ور واالويتواصلون ويتبادلون المعلومات واألفكار والمشاع أفراد المجتمع االفتراضي تطبيقاتها المختلفة

مكن تواصل علية يأصبحت بيئة تفا التيلحق بها وسائل االتصال واإلعالم الجماهيري تد للمجتمعات الواقعية، وامتدا

  المستخدمين لها وتبادل الرسائل المختلفة بينهم.
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 إجراءات الدراسة

، عة اليرموكجام يفقام الباحثان بتحديد مجتمع الدراسة، وذلك بالرجوع إلى السجالت الرسمية الخاصة بكلية الشريعة 

ترونية تواصل اإللكعبر وسائل ال%( من المجموع العام للطلبة، ثم تصميم استمارة الكترونية ونشرها 10ثم احتساب نسبة )

اجعتها ها ومر، ثم تلقي االستجابات عليكافة المستويات لمجموعات التي تضم الطلبة منصفحات التواصل االجتماعي لو

ستخراج ( واSPSS)القيام بترميزها ثم تفريغها على الحاسوب باستخدام برنامج تم ، وبعدها الستبعاد غير المكتمل منها

 النتائج، ثم تحليلها وتفسيرها، والخروج بنتائج وتوصيات.

 المعالجة اإلحصائية

 تم استخدام التقنيات اإلحصائية اآلتية: ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 معيارية.تعدد، حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال( لتحليل التباين المOne_ Wayاختبار ) -1

 جاالت.عض الممرجع الداللة المعنوية التي تم الحصول عليها في ب إلىمقياس )شيفيه( للمقارنات البعدية للتعرف  -2

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 هي على النحو اآلتي:لمعالجة مشكلة الدراسة ال بد من اإلجابة عن األسئلة المطروحة فيها، و

 تبعًا السؤال األّول: هل تختلف درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر التقليدية

 الجنس والمستوى الدراسي والعمل؟ اتلمتغير

لبة كلية طتماد مدى اع إلىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف  تخرجاسُت، لإلجابة عن هذا السؤال

ين من المفت ساتذةالشريعة في جامعة اليرموك على المصادر التقليدية المتمثلة بالمصادر والكتب العلمية والعلماء واأل

 يوضح ذلك: (4)دول والدعاة، وكذلك الدورات والمحاضرات العلمية، تبعًا لمتغيرات الجنس والمستوى العلمي والعمل، والج

 اترعًا لمتغيليدية تبابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اعتماد الطلبة على المصادر التقلمتوسطات الحسا :(4جدول )ال

 العملوالمستوى العلمي و الجنس

مصدر 

 التباين

عدد  المجال الفئة

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 

 الجنس

 ذكور
 االعتماد على المصادر والكتب العلمية

79 2.91 0.593 

 0.771 2.55 121 إناث

 ذكور
 عاةاالعتماد على العلماء واألساتذة من المفتين والد

79 2.50 0.504 

 0.604 2.33 121 إناث

 ذكور
 االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية

79 2.32 0.60 

 0.690 2.23 121 إناث

 

 

المستوى 

 العلمي

 دكتوراه

 االعتماد على المصادر والكتب العلمية

18 2.71 0.944 

 0.631 2.72 37 ماجستير

 0.725 2.70 145 بكالوريوس

 دكتوراه

  عاةمن المفتين والد االعتماد على العلماء واألساتذة

18 2.22 0.577 

 0.454 2.46 37 ماجستير

 0.593 2.39 145 بكالوريوس

 دكتوراه

 االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية

18 2.10 0.739 

 0.723 2.37 37 ماجستير

 0.626 2.27 145 بكالوريوس
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مصدر 

 التباين

عدد  المجال الفئة

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 

 

 

 

 العمل

 المؤسسات الدينية

 االعتماد على المصادر والكتب العلمية

24 2.98 0.683 

 0.459 3.21 6 جامعات ومعاهد

 0.819 2.64 39 تربية وتعليم

 0.701 2.64 131 طالب/بال

 المؤسسات الدينية

 

 عاةمن المفتين والد علماء واألساتذةاالعتماد على ال

24 2.59 0.574 

 2.92 2.68 6 جامعات ومعاهد

 0.637 2.35 39 تربية وتعليم

 0.548 2.34 131 طالب/بال

 المؤسسات الدينية

 االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية

24 2.57 0.732 

 0.502 2.55 6 جامعات ومعاهد

 0.660 2.20 39 تربية وتعليم

 0.634 2.22 131 طالب/بال

ليرموك ي جامعة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اعتماد طلبة كلية الشريعة ف (4)يبين الجدول 

 وقد تبين ما يلي: .صادر التقليدية في مرجعية الفتوىعلى الم

لتقليدية المصادر مقارنة باإلناث في درجة االعتماد على ا حصلت فئة الذكور عند متغير الجنس على أعلى متوسط حسابي -

رغم من أن على الالدورات والمحاضرات. ومجال العلماء والمفتين، و مجالالمصادر والكتب العلمية، و في كل من مجال

ذلك ولوسط، يعد أعلى من ا فإنه ،المتوسط الذي حصلت عليه اإلناث كان أقل من المتوسط الذي حصل عليه الذكور

 بدرجة عالية لكال الجنسين. متوفر االعتماد على المصادر التقليدية يدل على أّن

 جود توازنتبين و فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي أو المستوى العلمي للطالب من حيث المرحلة التي يدرس بها، فقد -

يث تراوحت وى، حلعلمية في مرجعية الفتفي درجة اعتمادهم على المصادر والكتب ا ةكبير بين حملة المؤهالت الثالث

 ّنألعلمية تدل على وهذه الدرجة العالية من التقدير للمصادر والكتب ا ،(2.70، 2.71، 2.72بين ) ةالمتوسطات الثالث

التثبت  دة فيالطلبة بحكم تخصصهم يفضلون التواصل مع المصادر والكتب العلمية بصورة كبيرة لما في ذلك من زيا

ة الرجوع ضرور ، إضافة إلى ما يفرضه واقع دراستهم منقعهم في مجال متخصصي الشريعة والفقه اإلسالميوتعزيز لمو

 .إلى المصادر والمراجع المكتوبة في دراستهم وبحوثهم

قل من أبصورة  جاء االعتماد على مرجعية العلماء واألساتذة من المفتين والدعاة على مستوى متغير المؤهل العلمي -

لمتوسطات بين ( لطلبة الدكتوراه، وهو أقل ا2.22م على المصادر والكتب العلمية، حيث بلغت المتوسطات )اعتماده

طلبة  ي ذلكف متاله ،(2.46، في حين زاد اعتماد طلبة الماجستير بصورة أكبر بمتوسط مقداره )ةالمؤهالت الثالث

ة بحسب الطبيع أكثر نزوعًا للرجوع إلى المصادرومما يفسر هذا أن طلبة الدكتوراه  .(2.39البكالوريوس بمتوسط )

ة بصورة لمعرفالبحثية للعديد من المشاريع واألبحاث التي يقومون بها، فيعمدون إلى التثبت أكثر والتزود من ا

 شخصية، في مقابل طلبة الماجستير أو البكالوريوس.

فسها لسمة ناى الدورات والمحاضرات العلمية كذلك فقد حملت النتيجة التي تم الحصول عليها في مجال االعتماد عل 

ير اجستمن طلبة الم طلبة الدكتوراه أقل اعتمادًا على الدورات والمحاضرات حيث تبين أنّ  ،للمجال الثاني

مرتبة األولى في بينما جاء طلبة الماجستير في ال ،(2.10على متوسط بلغ ) طلبة الدكتوراة فقد حصل ؛والبكالوريوس

 (.2.27طلبة البكالوريوس بمتوسط بلغ ) م( تاله2.37) بمتوسط بلغ درجة االعتماد

الطلبة الذين يعملون في الجامعات والمعاهد أكثر اعتمادًا على المصادر والكتب العلمية بمتوسط مرتفع بلغ  تبين أّن 

وزارة والشرعي،  دائرة قاضي القضاءوفي حين جاء الذين يعملون في المؤسسات الدينية )دائرة اإلفتاء،  ،(3.21)



 661 ابو غزلة     ربابعة و
 

من وظيفة التربية والتعليم ووظيفة الطالب  كل(، وجاء في المرتبة الثالثة 2.98) متوسطاألوقاف( في المرتبة التالية ب

 .ة وأولويتهايفهذه متوسطات مرتفعة تدل على تقدير واضح لمنزلة هذه المرجع، وعلى العموم .(2.64بمتوسط بلغ )

معات أو المعاهد على نحو أكاديمي يميلون للرجوع للمصادر بصورة ملحوظة وهو جزء فالطلبة الذين يعملون في الجا

عالية. ت درجة إال أنها كان ،بدرجة أقل ذلك كان من سلوكهم البحثي، وكذلك الذين يعملون في المؤسسات الدينية وإْن

طالب ما يشير إلى وجود قاسم ولعل في تساوي المتوسطين اللذين حصل عليهما كل من وظيفة التربية والتعليم وال

طبيعة عمل المعلمين في التربية والتعليم تتعلق في بأن مشترك بينهما تسبب بهذا التساوي في التقدير، يمكن أن يفسر 

ال يعملون فتكون درجة تقديرهم للعودة للمصادر واعتمادهم عليها أقل،  نالعادة بمنهاج مقرر، وكذلك الطلبة الذي

 الطلبة يجدون المادة المقررة من قبل أساتذتهم.كون ة العلمية بين أيديهم وبسبب جاهزية الماد

ل ذة في تناوألساتلماء واوكذلك فإن اعتماد الطلبة الذين يعملون في الجامعات والمعاهد أكثر تركيزًا على مرجعية الع 

 ،(2.59نية )المؤسسات الدي الذين يعملون في متوسط يليه ،(2.68فقد بلغ المتوسط الذي حصلوا عليه ) ؛الفتاوى

فتهم طالب ووظي عليهما من يعملون في التربية والتعليم وكذلك الذين ال يعملون ن حصلابينما جاء المتوسطان اللذ

ة على التواصل ألسماء والقدريمكن أن تتعلق بدائرة المعرفة بهذه ا ( لدواٍع2.34 /2.35لدرجة كبيرة ) نيمتقارب

فئة و المعاهدالمتوسطات جاءت مقبولة، لكنها دون التقدير الذي أبدته فئة الجامعات وعلى الرغم من أن و .معهم

 المؤسسات الدينية.

ن يعملون يب الذيجاءت المرتبة األولى في درجة االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية في مرجعية الفتوى من نص -

، 2.57)توالي على ال وكان متوسطاهماالمؤسسات الدينية، عملون في في الجامعات والمعاهد بفارق بسيط عن الذين ي

اضرات ية ومحمن يعملون في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الدينية يحضرون دورات علم مما يدلل على أّن ،(2.55

يرجع  قدو .عملونين ال يم وكذلك الطلبة الذيوزارة التربية والتعل العاملين في تثقيفية متعلقة بالفتوى بصورة أكبر من

الدورات  على التي تركز والتعليم ذلك لوجود دعم أكثر لهذه الدورات في تلك المؤسسات مقارنة مع وزارة التربية

 المتعلقة بأساليب التدريس، وكذلك الطلبة الذين يهتمون أكثر بمتابعة دروسهم ومحاضراتهم.

 One_ wayائج تحليل التباين باستخدام اختبار )نت تخرجفقد اسُت ،وجود تأثير للفروق بين هذه الفئات إلىوللتعرف 

ANOVA(5المبين في الجدول )على النحو بحسب المتغيرات المذكورة،  ةالت الثالثا( للمج : 

 ر التقليديةمجاالت المصادفي  العملو ،المستوى العلميو، نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس: (5جدول )ال

مجموع  المجال مصدر التباين

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 

 الجنس

 **0.000 12.53 6.261 6.261 االعتماد على المصادر والكتب العلمية

 0.122 2.41 0.775 0.775 االعتماد على العلماء واألساتذة

 0.318 1.002 0.431 0.431 االعتماد على الدورات والمحاضرات 

 0.971 0.029 0.016 0.031 لى المصادر والكتب العلميةاالعتماد ع المستوى العلمي

 0.340 1.08 0.351 0.702 االعتماد على العلماء واألساتذة

 0.340 1.08 0.466 0.931 االعتماد على الدورات والمحاضرات 

 0.054 2.59 1.33 4 االعتماد على المصادر والكتب العلمية العمل

 0.120 1.97 629. 1.89 ةاالعتماد على العلماء واألساتذ

 0.065 2.44 1.03 3.1 االعتماد على الدورات والمحاضرات 

لكتب المصادر وا الجنس لمجال اعتماد الطلبة على تبعًا لمتغيروجود فروق ذات داللة إحصائية  (5)تبين من الجدول 

 لصالح الذكور.وق الفركانت ووهي قيمة دالة بصورة كبيرة،  ،(0.000العلمية، حيث بلغت الداللة )

لمي وى العالمستتبعًا للمتغيرين لم يتبين وجود أية فروق معنوية بين المتوسطات التي تم الحصول عليها في و

 والعمل.
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 ة تبعًاالسؤال الثاني: هل تختلف درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر االفتراضي

 والعمل؟ الجنس والمستوى الدراسي اتلمتغير

لبة كلية طعتماد مدى ا إلىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف  تخراجاسُت، لإلجابة عن هذا السؤال

وكذلك  ،لكترونيةاقع اإلالوسائل المرئية والمسموعة، والمو فيالشريعة في جامعة اليرموك على المصادر االفتراضية المتمثلة 

 يوضح ذلك: (6) والجدول .والعمل ،والمستوى العلمي ،بعًا لمتغيرات الجنسمواقع التواصل االجتماعي، ت

 ات لمتغيرضية تبعًامتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اعتماد الطلبة على المصادر االفتراال: (6جدول )ال

 العملو، المستوى العلميو، الجنس

مصدر 

 التباين

عدد  المجال الفئة

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 

 الجنس

 ذكور
 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة

79 2.30 0.753 

 0.746 2.34 121 إناث

 ذكور
 كترونيةاالعتماد على المواقع اإلل

79 2.55 0.608 

 0.687 2.48 121 إناث

 ذكور
 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

79 1.88 0.696 

 0.649 1.71 121 ثإنا

 

 

المستوى 

 العلمي

 دكتوراه

 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة

18 2.56 0.873 

 0.854 2.25 37 ماجستير

 0.704 2.36 145 بكالوريوس

 دكتوراه

 كترونيةلاالعتماد على المواقع اإل

18 2.40 0.701 

 0.710 2.50 37 ماجستير

 0.640 2.53 145 بكالوريوس

 دكتوراه

 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

18 1.73 0.648 

 0.708 1.73 37 ماجستير

 0.670 1.80 145 بكالوريوس

 

 

 

 

 

 العمل

 مؤسسات الدينيةال

 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة

24 2.42 0.972 

 0.521 3.02 6 جامعات ومعاهد

 0.751 2.41 39 تربية وتعليم

 0.692 2.25 131 طالب/بال

 المؤسسات الدينية

 كترونيةاالعتماد على المواقع اإلل

24 2.72 0.741 

 0.267 2.93 6 جامعات ومعاهد

 0.710 2.45 39 تربية وتعليم

 0.630 2.47 131 طالب/بال

 المؤسسات الدينية

 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

24 1.77 0.710 

 0.769 1.98 6 جامعات ومعاهد

 0.761 1.84 39 تربية وتعليم

 0.639 1.75 131 طالب/بال

االعتماد على المواقع اإللكترونية على مستوى متغير الجنس هي األعلى بين المجاالت أن درجة  (6)تبين من الجدول 

الوسائل المرئية والمسموعة  مجال االعتماد على(، بينما جاء 2.48( واإلناث على )2.55، حيث حصل الذكور على )ةالثالث

وهذه النتيجة تشير إلى مكانة  .( للذكور2.30( لإلناث و)2.34سط )على مستوى متغير الجنس في المرتبة الثانية بمتو
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الشريعة  وأنها من بين الخيارات المقدمة لدى طلبة ،الفضائيات واإلذاعات()الفتوى المقدمة عبر الوسائل المرئية والمسموعة 

م( التي خلصت إلى 2014 ،مع نتيجة دراسة )حّواء النتيجة في االعتماد عليها في الفتوى وثقتهم بمضمونها، وتتوافق هذه

أّن واقع الفتوى الفضائية اليوم يمكن التعبير عنه بالحسن وأّن الفتوى في الفضائيات تشتمل على شروط الفتوى وزيادة، 

 ةجال االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي على أقل التقديرات بين المجاالت الثالثوحصل مدراستها. حسب رأي عينة 

(، مما يدلل على قلة اعتماد الطلبة على وسائل التواصل في 1.71اإلناث )متوسط ( و1.88الذكور )متوسطًا فجاء 

قد جاءت تقديرات الذكور واإلناث متقاربة الحصول على الفتاوى مقارنة بالمواقع االلكترونية واإلذاعة والتلفزيون، وكذلك ف

 جدًا على األغلب، مما يدلل على عدم وجود فروق أو تفاوت بحسب متغير الجنس تجاه هذه المجاالت.

انت دير، وكفقد حصل مجال االعتماد على المواقع اإللكترونية على أعلى تق ،متغير المستوى العلميبخصوص أما 

الدكتوراه  طلبة مث ،(2.50طلبة الماجستير ) ميليه ،(2.53طلبة البكالوريوس بمتوسط بلغ )درجة التقدير األعلى من نصيب 

 ةحيث حصل طلب ،تقديروجاء المجال المتعلق باالعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة في المرتبة الثانية في ال .(2.40)

. بينما حصل (2.25ثم طلبة الماجستير ) ،(2.36) طلبة البكالوريوس ميليه ،(2.56)متوسط بلغ الدكتوراه على أعلى 

 (،1.80_ 1.73)بين تراوحت ؛ إذ ماعي على أقل المتوسطاتالمجال الثالث المتعلق باالعتماد على وسائل التواصل االجت

ئية، وأن رسائل المم الوكترونية ثير أعلى للمواقع اإللمما يعطي انطباعًا بوجود تقد ،وهي درجات تقدير أقل من المعدل العام

 .خدميهاوسائل التواصل االجتماعي لم تحظ بعد باعتمادها كمرجعية على الرغم من انتشارها وكثرة روادها ومست

ير ء معدل تقديث جاكترونية على أعلى تقدير، حلوفيما يتعلق بمتغير العمل، فقد حصل مجال االعتماد على المواقع اإل

ثم  ،(2.73وسط )العاملون في المؤسسات الدينية بمت متاله ،(2.93سط بلغ )العاملين في الجامعات والمعاهد بأعلى متو

مجال المتعلق باالعتماد (. وجاء في المرتبة الثانية ال2.45التربية والتعليم بفارق بسيط ) العاملون في ثم ،(2.47الطلبة )

 ،(3.02لغ )ب بمتوسط أعلى تقدير ، حيث حصل من يعملون في الجامعات والمعاهد علىالوسائل المرئية والمسموعةعلى 

 (.2.25ة )ثم الطلب ،(2.41التربية بفارق بسيط ) ، ثم العاملون في(2.42في المؤسسات الدينية ) ونالعامل متاله

 ،(1.98هد )لمعاالجامعات وا العاملين في جاء المجال المتعلق بوسائل التواصل االجتماعي بتقدير أقل بلغ عند وقد

وهذا (. 1.75بة )الطلعند و ،(1.77المؤسسات الدينية ) العاملين في وعند ،(1.84التربية والتعليم )عند العاملين في و

تماعي ل االجلوسائل التواص ا المحور حول عدم وجود تقدير كاٍفيؤكد النتائج التي تم الحصول عليها سابقًا في هذ

 كمرجعية للفتوى فيما ينشر عليها.

 One_ wayتم استخراج نتائج تحليل التباين باستخدام اختبار ) ت،ق بين هذه الفئاتأثير للفرو وللتعرف على وجود

ANOVA(7المبين في الجدول )بحسب المتغيرات المذكورة، وعلى النحو  ةالت الثالثا( للمج : 

 ةتراضير االفمجاالت المصادفي  العملو ،المستوى العلميو، نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس :(7جدول )ال

مصدر 

 التباين

مجموع  المجال

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 الجنس

 0.709 0.140 0.079 0.079 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة

 0.433 0.618 0.267 0.267 االعتماد على المواقع اإللكترونية

 0.061 3.54 1.58 1.58 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

المستوى 

 العلمي

 0.693 0.368 0.207 0.414 االعتماد على الوسائل المرئية والمسموعة

 0.719 0.331 0.143 0.287 االعتماد على المواقع اإللكترونية

 0.826 0.192 0.087 0.175 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

 العمل

 0.062 2.49 1.360 4.1 ةاالعتماد على الوسائل المرئية والمسموع

 0.134 1.88 0.801 2.4 االعتماد على المواقع اإللكترونية

 0.798 0.338 0.154 0.463 االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي

 مت دراستها.عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المتغيرات بحسب المجاالت التي ت (7)تبين من خالل الجدول 
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 وأهل تختلف درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر الداخلية  :ثلالسؤال الثا

 الجنس والمستوى الدراسي والعمل؟ اتالخارجية تبعًا لمتغير

 طلبة كلية عتمادامدى  إلىتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف  ،لإلجابة عن هذا السؤال

دول والج .عمللمي والات الجنس والمستوى العالخارجية، تبعًا لمتغير وجامعة اليرموك على المصادر الداخلية أالشريعة في 

 يوضح ذلك: (8)

 ارجية تبعاً الخ وة أمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اعتماد الطلبة على المصادر الداخليال: (8جدول )ال

 العملو ،ميالمستوى العلو، الجنس اتلمتغير

مصدر 

 التباين

عدد  المجال الفئة

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 

 الجنس

 ذكور
 ةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلي

79 2.37 0.543 

 0.596 2.29 121 إناث

 ذكور
 ةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجي

79 2.30 0.630 

 0.570 2.23 121 إناث

 

 

المستوى 

 العلمي

 دكتوراه

 ةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلي

18 2.18 0.679 

 0.533 2.38 37 ماجستير

 0.573 2.32 145 بكالوريوس

 دكتوراه

 ةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجي

18 2.18 0.700 

 0.652 2.18 37 ماجستير

 0.566 2.28 145 يوسبكالور

 

 

 

 

 

 العمل

 مؤسسات الدينيةال

 ةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلي

24 2.62 0.675 

 0.273 2.74 6 جامعات ومعاهد

 0.637 2.30 39 تربية وتعليم

 0.523 2.25 131 طالب/ بال

 المؤسسات الدينية

 ارجيةاعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخ

24 2.28 0.803 

 0.237 2.76 6 جامعات ومعاهد

 0.638 2.27 39 تربية وتعليم

 0.540 2.22 131 طالب/بال

ء ر الجنس جاأن اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية أو الخارجية بحسب متغي (8)تبين من الجدول 

ًا وكذلك م افتراضيأيديًا بين االعتماد على المصدر الداخلي سواء أكان تقلمتقاربًا ومتوازنًا بين الذكور واإلناث من جهة، و

 (.2.23_ 2.37بين) تراوحت في كال المجالينوالخارجي، حيث جاءت المتوسطات متقاربة إلى حد كبير المصدر 

لداخلية ر االمصاد مستوى الماجستير كانوا أكثر اعتمادًا علىفي وتبين كذلك من الجدول نفسه أن طلبة كلية الشريعة 

قل متوسطات أية جاء بأن االعتماد على المصادر الخارجكما تبين في الدرجة طلبة البكالوريوس.  ممن طلبة الدكتوراه، يليه

كليهما، مما يدلل  ( في2.18الدكتوراه والماجستير أكثر من ) توسطاتمتتعدَّ ( للبكالوريوس، في حين لم2.28لم تتجاوز )

عتمادًا ير اكثر الماجستوراه توازنوا بين االعتماد على المصادر الداخلية والخارجية، في حين كان طلبة اعلى أن طلبة الدكت

صادر د على المالعتمااعلى المصادر الداخلية سواء أكانت تقليدية أم افتراضية، بينما كان طلبة البكالوريوس متوازنين في 

 (.2.28_2.32اربة تراوحت بين )متقمتوسطات حيث حصلوا على  ،الداخلية والخارجية
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الداخلية  لمصادرفقد حاز العاملون في الجامعات والمعاهد على أعلى تقدير لالعتماد على ا، متغير العمل بشأن أما

تفاء جال باالكذا المن بصورة كبيرة، وهذا يدلل على عدم رغبة العاملين في هيوالخارجية معًا، حيث جاء المتوسطان متقارب

 دة في مرجعية الفتوى.بمصادر محد

( في مقابل 2.62التي حصلت على )كثر التزامًا بالمصادر الداخلية جاءت وظيفة المؤسسات الدينية أ هذا في حين

ء ودائرة إلفتاادائرة  :( حصلت عليها في االعتماد على المصادر الخارجية، وهذا راجع لطبيعة هذه المؤسسات وهي2.28)

جعية ذلك في مروك ،شادالتي تفضل دائمًا االلتزام بالمرجعيات المحلية، لجهة التوجيه واإلر ،قاضي القضاة ووزارة األوقاف

 الفتوى.

 ،ةخارجي وت أة كانفقد حصلتا على تقدير متوازن تجاه هذه المصادر داخلي ،ما وظيفة التربية والتعليم ووظيفة طالبأ

ة إلى أن ذا إشارعلى آخر، وفي ه لمصدرة ال تقدم تفضياًل افتراضية، فجاءت المتوسطات بصورة متقارب وتقليدية كانت أ

و فئة أهة معينة زام لجدون االلتلفتوى واتجاهات القائمين عليها، موظفي التربية والتعليم وكذلك الطلبة ينوعون في مصادر ا

 معينة.

 One_ wayتخدام اختبار )تم استخراج نتائج تحليل التباين باس، جود تأثير للفروق بين هذه الفئاتو إلىوللتعرف 

ANOVA(9المبين في الجدول )على النحو بحسب المتغيرات المذكورة،  ة( للمجاالت الثالث : 

ر الداخلية مجاالت المصادفي  العملو ،المستوى العلميو، تائج تحليل التباين المتعدد ألثر الجنسن :(9جدول )ال

 والخارجية

مصدر 

 التباين

مجموع  المجال

 المربعات

سط متو

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 0.351 0.875 0.290 0.290 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية الجنس

 0.389 0.744 0.263 0.263 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجية

المستوى 

 العلمي

 0.471 0.756 0.251 0.502 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية

 0.572 0.560 0.198 0.397 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجية

 0.007 4.211 1.33 3.99 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية العمل

 1.93 1.59 0.557 1.67 اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الخارجية

حسب متغير بمجال اعتماد الطلبة على المصادر الداخلية  فيق ذات داللة معنوية وجود فرو (9) تبين من الجدول

 ،رنات البعديةوباستخدام مقياس )شيفيه( للمقا .( وهي دالة إحصائيًا0.007) مستوى داللة العمل، حيث حصل على قيمة

 تعليم.لاتربية وال عمل، ووظيفة بال / تبين أنها كانت لصالح العمل في المؤسسات الدينية في مقابل وظيفة طالب جامعي

 استنتاجات توصيات()خالصة الدراسة 

 لي:والتطبيقي إلى جملة من االستنتاجات، من أهّمها ما ي (النظريالمعرفي ) خلصت الدراسة في إطارها

 معرفيأوًلا: أهم نتائج اإلطار ال

لحصول وغيرهم ل الشرعي لمهتمون به من طلبة العلموا اإلفتاءُتعّرف مرجعّية الفتوى بأّنها الجهة التي َيرجع إليها أهل  .1

صة في ة مختقضية من قضايا العصر، سواًء أكانت هذه الجهة مؤسسة دينّيوعلى فتوى في مسألة من مسائل الشرع أ

وسائل  ماقع أتوى في الوم الفأفراًدا ُيعنون بتقدي مموقًعا إلكترونيًّا على الشبكة العنكبوتّية يّقدم الفتاوى أ مالفتوى أ

 اإلعالم أو منصاته ووسائطه المختلفة وغيرها. 

در عّد المصُي لكريماالقرآن الكريم هو عمود الشريعة وهو مصدر المصادر لها، وقد توافقت كلمة األّمة على أّن القرآن  .2

يفة في بوية الشرننة الأتي بعده أو معه الستواالستدالل لها. و ااألول والمرجعية األسمى في استقاء الفتاوى واستنباطه

 حجية االستدالل ومرجعية الفتوى. 
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علم ا وطلبة البهتمين األصيلة والمراجع المتخصصة بالفتاوى ُتعد مرجعيات أساسّية ألهل الفتوى والمه التراثيةالمصادر  .3

هم تلفهي  عة،متنو المجال، وال ُيستغنى عنها؛ ألنها فضًلا عن كونها تقدم فتاوى جاهزة في مسائل اوالباحثين في هذ

تنباط ية اسالمشتغلين بالفتوى وتبصرهم بأساسيات الفتوى وقواعدها وضوابطها، كما تعطيهم ُدربة وخبرة في آل

 الفتوى للمسائل المعاصرة والمستجدة. 

ؤدي ينها، مما فادة متتباين المواقع اإللكترونية الدينية في مدى دقتها وموثوقيتها وتخصصها وفي مقدار الفائدة المست .4

في عرضه  نهجياً ا في طرحه مموضوعيً  الموقعفكلما كان  .وثوقة في الفتوىإلى التباين في مدى اعتمادها كمرجعية م

وتزداد  يًرا.ًثًرا وتأثأأعمق عن االنطباعات الذاتية والميول الحزبية كان أكثر قبوًلا وأكثر متابعة من المتصفحين، و ًابعيد

ا. ففي ى منهسيما الفتاو ،ريق علمي شرعي متخصص في القضايا التي يطرحهاالموثوقية إذا كان للموقع هيئة أو ف

 يزداد اعتماده مرجعية موثوقة في مجال الفتوى. ،هذه الحالة

ده اعتما تختلف المنصات ومواقع التواصل االجتماعي من حيث مدى اعتمادها كمرجعيات للفتاوى؛ فمنها ما يمكن .5

م أو مواقعه فحاتهمصمثل القنوات الخاصة بالدعاة والعلماء والمفتين الثقات أو مرجعّية تؤخذ منها الفتوى بكل ثقة، 

 هم.لعلمهم وفتاوا بكتاب مفتوحالخاصة، فهم ينشرون فيها ما يفتون به، فكانت صفحاتهم أشبه ما تكون 

َقة تزأة، موثَّأم مج لةكامما تتناقله مواقع التواصل االجتماعي من فتاوى على اختالف صورها؛ سواًء أكانت هذه الفتاوى  .6

 تعّد الصفحات ال ى هذهعليها أم يعوزها الدليل، فمثل هذه الفتاوى المنتشرة والمتناقلة عل أم غير موثََّقة، مدلَّاًل

 .مرجعية في الفتوى وال ُيوثق بها إال إذا وجدت اآلخذ الحريص الذي يتحقق منها

 ثانًيا: أهم نتائج اإلطار التطبيقي )الميداني(

 نحو اآلتي:لى الجملة النتائج بحسب أسئلة الدراسة جاءت ع أن ن من خالل البيانات التي تم تحليلها ومناقشتهاتبي

لجنس ا اتغير: اختلفت درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادر التقليدية تبعًا لمتأواًل

 على النحو اآلتي:والمستوى الدراسي والعمل، 

 الذكور أكثر اعتمادًا على المصادر التقليدية للفتوى الشرعية من اإلناث.تبين أن  .1

 مرجعية لىتماد عاالع متغير المؤهل العلمي جاء بصورة أكثر من بحسبأن االعتماد على المصادر والكتب العلمية  تبين .2

 الفتوى من العلماء واألساتذة والمفتين.

ث جاءت حي ،يةالعلم والكتبيعة على المصادر التقليدية من المصادر تبين وجود توازن كبير في اعتماد متخصصي الشر .3

كثر اء بصورة أجلكنه والنسب متقاربة بصورة كبيرة جدًا، بينما كان االعتماد على مرجعية العلماء والمفتين أقل منها، 

 أكثر قدرة وراهالدكت وضوحًا عند طلبة الماجستير والبكالوريوس في مقابل طلبة الدكتوراه، مما يشير إلى أن طلبة

والتدقيق  راجعةورغبة في التعامل مع المصادر من الكتب العلمية بسبب نضجهم العلمي أواًل ثم حاجتهم للبحث والم

 التي تمليها عليهم طبيعة المرحلة التي يدرسونها.

في  ين يعملونن الذعلمية متبين أن الطلبة الذين يعملون في الجامعات والمعاهد أكثر اعتمادًا على المصادر والكتب ال .4

 ليم ووظيفةة والتعاألوقاف( ووظيفة التربي وزارةودائرة قاضي القضاء الشرعي، والمؤسسات الدينية )دائرة اإلفتاء، 

ن قبل بير مالطالب، مع أن المتوسطات التي حصلوا عليها كانت مرتفعة مما يدلل بصورة واضحة على التقدير الك

 ة المصادر العلمية.أصحاب هذه الوظائف لمرجعي

طلبة  دىما هو لمعلى الدورات والمحاضرات العلمية في مرجعية الفتوى عند طلبة الدكتوراه بصورة أقل  االعتمادجاء  .5

 الماجستير والبكالوريوس.

جاءت المرتبة األولى في درجة االعتماد على الدورات والمحاضرات العلمية في مرجعية الفتوى من نصيب الذين يعملون  .6

، مما يدلل على أن من يعملون في الدينيةي الجامعات والمعاهد بفارق بسيط عن الذين يعملون في المؤسسات ف

الجامعات والمعاهد والمؤسسات الدينية يحضرون دورات علمية ومحاضرات تثقيفية متعلقة بالفتوى بصورة أكبر من 
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وقد يرجع ذلك لوجود دعم أكثر لهذه  .ال يعملونيم وكذلك الطلبة الذين الذين يعملون في وزارة التربية والتعل

التي تركز على الدورات المتعلقة بأساليب التدريس،  والتعليم التربيةالدورات في تلك المؤسسات مقارنة مع وزارة 

 وكذلك الطلبة الذين يهتمون أكثر بمتابعة دروسهم ومحاضراتهم.

 وكانت، يةالعلمجال اعتماد الطلبة على المصادر والكتب مفي متغير الجنس  بحسبوجود فروق ذات داللة إحصائية  .7

 كانت لصالح الذكور.ودالة بصورة كبيرة،  الفروق

 مل.مي والعأية فروق معنوية بين المتوسطات التي تم الحصول عليها في المتغيرين المستوى العل وجودلم يتبين  .8

الجنس  تامتغيرموك على المصادر االفتراضية تبعًا لدرجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة الير فت: اختلثانيًا

 والمستوى الدراسي والعمل، على النحو اآلتي:

على بين هي األ (سواء الذكور أو اإلناث)االعتماد على المواقع اإللكترونية على مستوى متغير الجنس أن درجة  تبين .1

ي المرتبة لجنس فة والمسموعة على مستوى متغير االوسائل المرئي ، بينما جاء مجال االعتماد علىةالمجاالت الثالث

على  ، مما يدللةثالثالثانية، وحصل مجال االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي على أقل التقديرات بين المجاالت ال

عة واإلذا رونيةلكتعلى الفتاوى مقارنة بالمواقع اإل في الحصولاإلجتماعي  قلة اعتماد الطلبة على وسائل التواصل

وق أو جود فرتقديرات الذكور واإلناث متقاربة جدًا على األغلب، مما يدلل على عدم و والتلفزيون، وكذلك جاءت

 تفاوت بحسب متغير الجنس تجاه هذه المجاالت.

ت درجة ير، وكانفقد حصل مجال االعتماد على المواقع اإللكترونية على أعلى تقد ،متغير المستوى العلميبخصوص أما  .2

اد لق باالعتمل المتعوجاء المجا. الدكتوراهطلبة طلبة الماجستير ثم  مير األعلى من نصيب طلبة البكالوريوس يليهالتقد

 رجة تقدير،لى دتوراه على أعحيث حصل طلبة الدك ،على الوسائل المرئية والمسموعة في المرتبة الثانية في التقدير

لتواصل اسائل ا حصل المجال الثالث المتعلق باالعتماد على وطلبة البكالوريوس ثم طلبة الماجستير. بينم هميلي

على أقدير تمما يعطي انطباعًا بوجود  ،االجتماعي على أقل المتوسطات وهي درجات تقدير أقل من المعدل العام

م الرغ ة علىمرجعيكللمواقع اإللكترونية ثم الوسائل المرئية، وأن وسائل التواصل االجتماعي لم تحظ بعد باعتمادها 

 من انتشارها وكثرة روادها ومستخدميها.

املين في دير العتق معدلمتغير العمل على أعلى تقدير، حيث جاء  بحسبحصل مجال االعتماد على المواقع اإللكترونية   .3

يم لربية والتعالتي العاملون فثم الطلبة، ثم  ،في المؤسسات الدينية ونالعامل مالجامعات والمعاهد بأعلى متوسط تاله

صل من ح، حيث ةالوسائل المرئية والمسموعوجاء في المرتبة الثانية المجال المتعلق باالعتماد على ، بفارق بسيط

عليم والتلتربية ا في ،ثو العاملونفي المؤسسات الدينية ونالعامل ميعملون في الجامعات والمعاهد على أعلى تقدير تاله

م تتائج التي كد النلمتعلق بوسائل التواصل االجتماعي بتقدير أقل، مما يؤجاء المجال ا وقدثم الطلبة.  ،بفارق بسيط

توى فيما ة للفلوسائل التواصل االجتماعي كمرجعي ا المحور حول عدم وجود تقدير كاٍفالحصول عليها سابقًا في هذ

 ينشر عليها.

ًا ة تبعالخارجي ور الداخلية أ: اختلفت درجة اعتماد طلبة كلية الشريعة في جامعة اليرموك على المصادثالثًا

 على النحو اآلتي:والعمل،  ،الجنس والمستوى الدراسي اتلمتغير

 متقارباً  نس جاءالج متغيرتبين من النتائج أن اعتماد طلبة كلية الشريعة على المصادر الداخلية أو الخارجية بحسب  .1

 كاضيًا وكذلم افترأالداخلي سواء أكان تقليديًا ومتوازنًا بين الذكور واإلناث من جهة، وبين االعتماد على المصدر 

 الخارجي، حيث جاءت المتوسطات متقاربة إلى حد كبير في كال المجالين. المصدر

في الدرجة طلبة م داخلية من طلبة الدكتوراه، يليهمستوى الماجستير كانوا أكثر اعتمادًا على المصادر الطلبة تبين أن  .2

وأن االعتماد على المصادر الخارجية جاء بمتوسطات أقل، مما يدلل على  ،ل العلميس بحسب متغير المؤهالبكالوريو

أن طلبة الدكتوراه توازنوا بين االعتماد على المصادر الداخلية والخارجية، في حين كان طلبة الماجستير أكثر اعتمادًا 
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بكالوريوس متوازنين في االعتماد على على المصادر الداخلية سواء أكانت تقليدية أم افتراضية، بينما كان طلبة ال

 تقدير متقاربة. اتلية والخارجية حيث حصلوا على درجالمصادر الداخ

، غير العملمت حسببحاز العاملون في الجامعات والمعاهد أعلى تقدير لالعتماد على المصادر الداخلية والخارجية معًا  .3

ء بمصادر كتفالى عدم رغبة العاملين في هذا المجال باالن بصورة كبيرة، وهذا يدلل عيحيث جاء المتوسطان متقارب

 محددة في مرجعية الفتوى. 

ة هذه لطبيع جاءت وظيفة المؤسسات الدينية أكثر التزامًا بالمصادر الداخلية من المصادر الخارجية، ويعزى هذا .4

ة، يات المحليالمرجعبًا االلتزام التي تفضل دائم ،دائرة اإلفتاء ودائرة قاضي القضاة ووزارة األوقاف :المؤسسات وهي

 وكذلك في مرجعية الفتوى. ،لجهة التوجيه واإلرشاد

تقليدية  ،رجيةخا والتربية والتعليم ووظيفة طالب على تقدير متوازن تجاه هذه المصادر داخلية كانت أ ةحصلت وظيف .5

ى أن ارة إلى آخر، وفي هذا إشعل لمصدرافتراضية، فجاءت المتوسطات بصورة متقاربة ال تقدم تفضياًل  وكانت أ

نة أو م لجهة معياللتزادون الفتوى واتجاهات القائمين عليها، ا مصادرعون في موظفي التربية والتعليم وكذلك الطلبة ينّو

 فئة معينة.

 الفروق كانتول، مجال اعتماد الطلبة على المصادر الداخلية بحسب متغير العم فيفروق ذات داللة معنوية  وجودتبين  .6

 م.تعليالتربية واللصالح العمل في المؤسسات الدينية في مقابل وظيفة طالب جامعي/ بال عمل، ووظيفة 

  التوصيات

ة جملاحثان بصي البيوالموثوقة،  هافي ضوء النتائج التي خلصت لها الدراسة، وحرًصا على ربط المهتمين بالفتوى بمرجعيات

 التوصيات، من أهمها:من 

ذا هى، وُيطلب الفتوبموثوقّية بالفتاوى الشرعية؛ لتحظى بدرجة من المصداقية والثقة لدى المهتمين االرتقاء بمستوى ال .1

الواقعي يق وقمن خالل مراعاة التأصيل العلمي واالستنباط واالجتهاد الد رتقاء من مؤسسات الفتوى الرسمّيةاال

 . هاللفتاوى الصادرة عن

صول تاء وفق األلى اإلفيكونوا قادرين علوالمعاهد، وتأهيلهم تأهيًلا علميًّا العناية بطلبة العلم الشرعي في الجامعات  .2

 لية في هذالتأهيوالضوابط العلمية الدقيقة، وذلك من خالل العناية بالمناهج الدراسية الجامعية، وعقد الدورات ا

 المجال.

يث حمن فتاوى، رض الالتي تعذاعية الرسمية الفضائية واإل إعادة النظر في وزن البرامج الدينية اإلعالمية على الشاشات .3

 ومساحتها الزمنية وتوقيتها والفنّيات اإلخراجية والتقديمية. عدد البرامج المخصصة لذلك

التواصل،  منصاتللفتوى في الفضائيات واإلذاعات ووسائل اإلعالم و ىدقيق للشخصيات الدينية التي تتصداالنتقاء ال .4

ر هلين للتصدوالمؤ وفتاوى الّناس، وذلك باختيار المؤسسات الدينية األشخاَص األكفاءوالرد الهاتفي على استفسارات 

 لهذه المهمة، والتنويع والتبديل في الشخصيات الدينية التي تظهر في وسائل اإلعالم للفتوى.

المنحرفة  لفتاوىاعنى بنشر الشبهات ويت الدينية الرسمّية في األردن؛ إلكتروني متخّصص من قبل المؤسساإطالق موقع  .5

 .ؤثرةمقّدم الردود واإلجابات العلمية الرصينة والمؤصلة، وبأساليب إقناعّية يحذر منها ويوالّضالة، و

ي ّية فتخصيص قسم خاص في الموقع اإللكتروني المتخصص بقضايا الفتوى الذي تطلقه المؤسسات الدينية الرسم .6

ئيات، الفضاة على الفتوى؛ من مؤسسات الفتوى الرسمّية، واألردن؛ ينشر من خالله الجهات الموثوقة والمستأمن

مي لي واإلساللداخا ياتة وحساباتهم الشخصّية على المستوواإلذاعات، والمواقع اإللكترونية، وأسماء الرموز الدينّي

 العالمي.و

هم دحوأال يكون أ تاوى،توصية طالب الفتاوى بتوخي الحذر والدقة عند رجوعهم إلى المواقع اإللكترونية التي تعرض الف .7

 ،تبع لهالتي يكحاطب ليل يرجع من غير تمحيص ويأخذ من غير تدقيق، بل عليه أن يحترس لموثوقية الموقع والجهة ا

 يديولوجية القائم أو المشرف عليه.آوكذا االنتباه لفكر و
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Abstract 

This study aims to identify the legal references approved in the legal fatwas of Sharia students, 

taking, issuing, or publishing these fatwas, As well as detecting the approved and trusted reference, for 

Sharia students in taking the legal fatwas or relying on them in issuing legal fatwas and showing the 

attitudes of Sharia students towards the sources of fatwas that are trusted and approved by them. 

The study adopted the field survey descriptive approach using an electronic questionnaire as the 

research tool that was prepared to measure the students attitudes towards the legal fatwa references 

approved by them, according to the media accreditation theory, where (200) valid review 

questionnaires were subjected to analysis and drawing conclusions. 

The study concluded with a number of results, including the follwing: It was found that there is a 

great balance in the dependence of Sharia specialists on traditional sources from scientific sources 

with books, and the existence of statistically significant differences due to the gender variable in the 

field of students dependence on scientific sources and books, in favor of males. The study also 

revealed students lack of reliance on the means of communication in obtaining fatwas compared to the 

websites, radio and television and the estimates of males and females are very close in most cases, 

which indicates that there are no differences or disparities according to the gender variable in these 

fields. It was also found that the students relied on internal sources, whether being traditional or 

modern, as well as on external sources. 

Keywords: Fatwa,Virtual society, Media dependence theory 
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 المصادر والمراجع 

لعالمية ال سعود آعبد العزيز ، بحث مقدم لنيل جائزة نايف بن أهميتها وضوابطها وآثارهامحمد يسري، الفتوى؛  ؛إبراهيم

_ ه 1428ولى، م، الدورة الثالثة، الطبعة األ2007_هــ 1428ية والدراسات اإلسالمية المعاصرة لعام للسنة النبو

 .م2007

شرف على جمعه ، أمجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه الله هـ(،1420) عبد العزيز، بن عبد الله ؛ابن باز

 بن سعد الشويعر.وطبعه: محمد 

ن تيمية بان محمد بتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم ؛ ابن تيمّية

سم، مجمع ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قامجموع الفتاوىهـ(، 728)المتوفى:  الحراني الحنبلي الدمشقي

 .م1995 _ه1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

بن تيمية ان محمد بتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أبي القاسم ؛ ابن تيمّية

 _ه1408عة: األولى، العلمية، الطب، الناشر: دار الكتب الفتاوى الكبرى هـ(،728)المتوفى:  الحراني الحنبلي الدمشقي

 .م1987

، لفوائداتقرير القواعد وتحرير  ه(، 795)المتوفى:  د الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليزين الدين عب؛ ابن رجب

، وديةية السعالعرب بن عفان للنشر والتوزيع، المملكةدار ا الناشر:، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .ه 1419األولى،  الطبعة

حمد بن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ مهـ( 1421)المتوفى:  محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ عثيمين ابن

، ةريالطبعة األخ دار الثريا، _ن، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطصالح العثيمين

 .هـ 1413

لكتاب اد ن، اتحاَهاُرو ، المحقق: عبد السَّالم محمدمعجم مقاييس اللغةا، الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِرّي وأب ؛ابن فارس

 م.2002 _ه 1423 العرب،

ن ورسول رب المفتي فتاوى إمامهـ(، 751)المتوفى:  ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينمحمد بن أب ؛ابن قيم الجوزية

 املة.، أصل الكتاب من موقع الشبكة اإلسالمية، الموسوعة الشالعالمين

هـ(، 711 لمتوفى:)ا محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقي؛ ابن منظور

 .ه 1414، عة الثالثةبيروت، الطب –، دار صادر العربلسان 

، عقده وابطهاتوى وض، بحث مقدم لـ المؤتمر العالمي للفضوابط الفتوى عبر الفضائياتعبد الناصر موسى،  ؛أبو البصل

ـ( ه1430 /1 /23-20المملكة العربية السعودية، )، طة العالم اإلسالمي، مكة المكرمةالمجمع الفقهي اإلسالمي في راب

 م(.2009 /1 /20-17الموافق )

 يث.دار الحد _الطبعة األولى، لندن، لمذاهب اإلسالميةتاريخ ا(، 1987) ةأبو زهرة؛ اإلمام محمد أبو زهر

ة، ي، القاهرالعرب ، دار الفكرتاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةمحمد،  ؛رةأبو زه

 ب ت.

موقع صحيفة المدينة،  !وتضارب الفتـاوى؟ ونية تعيش على فتات الخــالفـاتهل المواقع اإللكترمصطفى،  ؛أبو عمشة

 KSA 00:13 ، https://www.al-madina.com 2012فبراير  10تاريخ النشر: 

يها يخ االطالع عل، الثقافة والفكر اإلسالمي، تارمصادر التشريع اإلسالميهـ(، 1432 /8 /27نت يحيى )عفاف بآل حريد؛ 

 .ttps://mawdoo3.comم( في الموقع االلكتروني: 2020/ 11/  16)

https://www.al-madina.com/


 671 ابو غزلة     ربابعة و
 

، مجلة األصالة، فتاوى الشيخ األلبانياألرناؤوطي،  هـ(،1420) من محمد ناصر الدين األلبانيالرحأبو عبد ؛ األلباني

 هــ.1415و 1414و 1413 السنوات

  .هـ1424دراسات واإلعالم، الرياض، ، وكالة غيناء للنظريات التأثير اإلعالميمحمد بن سعود،  ؛البشر

مة في ، ورقة مقدآلثار واالنعكاساتا –الحديثة من قبل األفراد  االستخدام المفرط لوسائل االتصالإبراهيم،  ؛بعزيز

 ،رحات عباسمعة فالملتقى الوطني األول الموسوم بــ تأثيرات وسائل اإلعالم الجديدة على األفراد والمجتمعات، جا

 م.2010سطيف، 

ة، لقانونياالقتصادية وا ، مجلة جامعة دمشق للعلومأصول الفتوى الشرعية وخصائصهامحمد توفيق رمضان،  ؛البوطي

 .م2009، 2عدد ال، 25مجلد ال

، مقال نشر في موقع هل انتهى دور المؤسسات التقليدية؟ .الفتوى في زمن التواصل االجتماعيشريف محمد،  ؛جابر

 .https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/6/25م، 2019 /6 /25الجزيرة، 

 /ه1435ى، ة األول، دار العصيمي للنشر والتويع، الطبعحقيقة الفتوى وشروط المفتيعبد الله بن عبد الرحمن،  ؛الجبرين

 .م2014

 .م2006، عالم الكتب، القاهرة، ط بحوث اإلعالم، حسين؛ سمير

 ث مقدم فينظري، بح، بحث في اإلطار اللجديد وتأثيراته في تشكيل الرأي العاماإلعالم اخالد بن عبد العزيز، ؛ الحلوة 

لرياض، ود، االمنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال " اإلعالم الجديد"، جامعة الملك سع

 م.2012

 ،ولى، الطبعة األدراسةفي العقيدة، جمًعا و _صلى الله عليه وسلم_فتاوى النبي يوسف حسن محمد،  ؛الحمادي

 .م، طبعة مكتبة وتسجيالت دروس الدار، اإلمارات، الشارقة2017هــ /1439

 م. 1969، 6، المكتبة الكبرى، القاهرة، الطبعة كتاب أصول الفقهمحمد، ؛ الخضري

جمهورية مار، الذكلية التربية، جامعة  ،وى الشرعية وضوابط التيسير فيهاقواعد الفتعبد الكريم عبد الحميد،  ؛الخلف

 اليمنية.

 .https://aliftaa.jo لكتروني الرسمي لدائرة اإلفتاء العام،فتاء العام في األردن، الموقع اإلدائرة اإل

 .https://sjd.gov.jo لكتروني الرسمي لدائرة قاضي القضاة،اضي القضاة في األردن، الموقع اإلدائرة ق 

، زيع، عمانر والتو، دار اليازوري العلمية للنشنظريات االتصال في القرن الحادي والعشرينعبد الرزاق محمد،  ؛الدليمي

 .م2016األردن، 

 م.1994، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس االجتماعيعبد الفتاح،  ؛دويدار 

 والتوزيع، نشرلل الدولية الدار الرؤوف، عبد كمال: ترجمة ،اإلعالم وسائل نظرياتاندرا، ديفلر وروكيتش، ملفين وس 

  مصر القاهرة، ، 1 الطبعة

ن أبي ن محمد ب، جمعها: ابنه، شمس الديفتاوى الرمليشهاب الدين أحمد بن حمزة األنصاري الرملي الشافعي، الرملي؛ 

 هـ(، الناشر: المكتبة اإلسالمية1004توفى: العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )الم

هيوستن،  ، بحث مقدم لمؤتمر األئمة الخامس عشر،أهلية المفتي وظاهرة فوضى اإلفتاء المعاصرةمحمد،  ؛الزحيلي

 أمريكا، منشور في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

 ف.ار، دار المعتاوى السبكيف ،هـ(756)المتوفى:  أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي؛ السبكي

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/6/25
https://aliftaa.jo/
https://aliftaa.jo/
https://sjd.gov.jo/
https://sjd.gov.jo/
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 إلنسانية،ماعية وا، أطروحة ماجستير، كلية العلوم االجتلواقع والمأمولا: الفتوى الشرعية عبر الفضائيات حواء، ؛سعود

 .م2010جامعة أدرار، 

م ن علمفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  ،هـ(1250)المتوفى:  محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛

 .هـ 1414، األولى  مشق، بيروت، الطبعةد -لم الطيب ، دار ابن كثير، دار الكالتفسير

فتاوى اإلمام  الفتح الرباني من هـ(،1250مد بن عبد الله الشوكاني اليمني)المتوفى: محمد بن علي بن مح؛ الشوكاني

 .اليمن ،الجيل الجديد، صنعاء شر: مكتبةبن حسن حالق، النا« محمد صبحي»، حققه ورتبه: أبو مصعب الشوكاني

، منشور _صلى الله عليه وسلم_للرسول  ،رضي الله عنهم، أسئلة الصحابة ،فهد بن عبد العزيز بن عبد الله ؛الشويرخ

م، 2018، 10 /23 هجري 12/2/1440على موقع اآللوكة، تاريخ اإلضافة 

https://www.alukah.net/sharia/0/130189. 

ت لدراسااحوليات كلية مزنة بنت عبد الرحمن بن حمد، ضوابط تغّير الفتوى وتطبيقاتها، بحث منشور في  ؛الصالحي

 .31عدد ال، 3مجلد ال، اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 الفكر. دار أساليبه، أدواته، :مفهومه العلمي البحث وآخرون، عبيدات؛ ذوقان

حث بيلية، مبارك سعود عصفور، وسميران، محمد علي، ضوابط االجتهاد في المسائل االفتراضية، دراسة تأص ؛العجمي

ثاني لا، ربيع 2عدد ال، 16مجلد ال، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالميةمنشور في 

 م.2019 _ه1441

جوامع في حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع ال، هــ( 1250) دالشيخ حسن بن محمد بن محمو؛ العطار

  .، دار الكتب العلمية، بيروتأصول الفقه الشافعي

 .م2001 للنشر، الدولية األفكار بيت ،إجراءاته أساليبه، مناهجه، أسسه، العلمي: البحث عليان؛ ربحي،

 رنامج تلفزيوني، قناة الفتح للقرآن الكريم،، بمرجعية الفتوى في اإلسالمأحمد عبده عوض،  ؛عوض

https://www.youtube.com/watch?v=GaXFA91YkOc. 

ق: محمد بن ، المحقالمستصفى في علم األصولهـ(، 505)المتوفى:  مد محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو حا؛ الغزالي

 .م1997_ هـ1417، الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى مؤسسة :سليمان األشقر، الناشر

ة ا، في حقبمكتبتهب، هي الفتاوى التي صدرت عن دار اإلفتاء المصرية من واقع السجالت التي فتاوى دار اإلفتاء المصرية

 ، تصنيف الموسوعة الشامة.ه1313جمادى اآلخرة  7ين منذ من الزمن تزيد على الثمانين من السن

سعد الشويعر،  هـ(، جمعها: الدكتور محمد بن1420بن باز )المتوفى:  ، عبد العزيز بن عبد اللهفتاوى نور على الدرب

 قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

صالح مد بن هـ(، الناشر: مؤسسة الشيخ مح1421، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: فتاوى نور على الدرب

 .م2006_ 1427 ،اإلصدار األولبن عثيمين الخيرية، الطبعة

لطبعة سالة، اتحقيق: عمر حسن القّيام، مؤسسة الر ،إدرار الشروق على أنواء الفروقالفروق، وبحاشيته:  ؛القرافي 

 .ه1424 ،األولى

 ، تصدر عنالدويش ، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاقفتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

 للبحوث العلمية واإلفتاء في المملكة العربية السعودية،  اللجنة الدائمة

https://www.alukah.net/sharia/0/130189
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ية، م اإلسالموالعلو ، أطروحة ماجستير، كلية العلوم االجتماعيةالضوابط الشرعية للفتوى الفضائية المباشرةمريم،  ؛لعمى

 .م2010جامعة أدرار، 

 .https://arcast.fm/ar/what-is-podcast-why-listen ؟ وما هي فائدته؟Podcastما هو البودكاست 

 ، عمان، دار كنوز المعرفة.بحوث اإلعالم(، 2010منال ) ؛مزاهرة

مجمع  نشور في، بحث مقدم لمؤتمر األئمة الخامس عشر، هيوستن، أمريكا، مضوابط الفتوى وتغيرهاعبد الباري،  ؛مشعل

 شريعة بأمريكا.فقهاء ال

 للبنانية.ا، القاهرة، الدار المصرية االتصال ونظرياته المعاصرة(. 2010) حسن عمان؛ السيد، ليلى حسين ؛مكاوي

 ، تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة. مجلة مجمع الفقه اإلسالميمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، 

، فتوى لكترونية مع عدم العلم بالمفتين فيها ومدى أهليتهم للفتوىحكم أخذ الفتوى من المواقع اإلموقع إسالم ويب، 

 .https://www.islamweb.net/ar/fatwa(، 1950050رقم )

ه(،  974) سباب الدين شيخ اإلسالم، أبو العأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شها ؛الهيتمي

  .بيروت، ، دار الفكر الهيثمي فتاوى ابن حجر

ثانية، طبع الطبعة ال ،جزءًا 45، عدد األجزاء: وعة الفقهية الكويتيةالموسالكويت،  –ون اإلسالمية ؤوزارة األوقاف والش

  .هـ( 1427 - 1404طبعة: )من الوزارة، 
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 694 - 677، ص ص 2021، 3العدد  ،30المجلد  االجتماعية""سلسلة العلوم اإلنسانية و ،مجلة أبحاث اليرموك

 سّنة االستخالف في القرآن الكريم ودالالتها التربوّية

 

  **ةجيانا محمد علي مخاتر و عبدالرزاق أحمد أسعد رجب
 

 24/3/2021 تاريخ القبول  27/12/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

 ق ذلك اتبعلتحقيوكريم، هدفت الدراسة إلى بيان اإلطار المفاهيمي لسّنة االستخالف، ومكونات هذه السّنة في ضوء القرآن ال

هيمي لسّنة المفا الباحثان المنهج االستقرائي والتحليلي. واشتملت الدراسة على مبحثين رئيسْين، هما: المبحث األول: اإلطار

اجات تن عدة استنعلدراسة المبحث الثاني: مكونات سّنة االستخالف في ضوء القرآن الكريم، ودالالتها التربوية. وأسفرت اواالستخالف، 

. في ل لالستخالفن المؤهشروط سّنة االستخالف العلم واإليمان المقرون بالعمل الصالح، وإعمار األرض، وتأهيل اإلنسا أّن منأهمها: 

يمان ازن بين اإلالّتو حين تتمثل موانع هذه السّنة بالكفر وغياب تفعيل العبودية لله عّز وجّل، والجهل واإلفساد في األرض، وعدم

 ّية معمقة.ة تطبيقبإقامة مؤتمر علمّي يعنى بدراسة الّسنن باختالف أنواعها دراسة تربوّي ن. وفي ضوئها أوصت الدراسةوالعمرا

 : سّنة االستخالف، القرآن الكريم، الدالالت التربوّية.الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

نا ّيبنرة أعيننا ا وقدنا وقائدن للعالمين سّيالعالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على المبعوث رحمًة الحمد لله رّب

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

 أّما بعد:

َأال َيْعَلُم )تعالى:  ن، قالين اإلسالمي بمنظومة متكاملة تختص بتنظيم قضايا الحياة اإلنسانّية وفق منهج ربانّي رصيفجاء الّد

لقائمة اه ياة، كالعالقة بين العبد ورّب[، وعمل على تحديد العالقات القائمة في الح14]الملك: اللَِّطيُف اْلَخِبيُر(َمْن َخَلَق َوُهَو 

[، وعالقة اإلنسان مع غيره من بني البشر 56(]الذاريات: َوما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن)على العبودية، قال تعالى: 

زاء، وذلك خرة بالجياة اآللعدل واإلحسان واالحترام والتكامل، وعالقته مع الحياة الدنيا الممثلة باالبتالء والحالمتمثلة با

 .وجّل جميعه لتحقيق الغايات النهائية إليجاد اإلنسان، والمعبر عنها بالعبودية الخالصة لله عّز

ي لتكليف التانة اقاة على عاتق البشرية في حمل أمإّن تحقيق اإلنسان لهذه الغايات تعبير عن صورة المسؤولية المل

 َيْحِمْلَنها اِل َفَأَبْيَن َأْنَواْلِجب َأْرِضِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأماَنَة َعَلى السَّماواِت َواْلعجزت عنها المخلوقات األخرى، قال تعالى: )

تخصيص اإلنسان باالستخالف دون سائر [. " ف72]األحزاب: (واًلَوَأْشَفْقَن ِمْنها َوَحَمَلَها اْلِإْنساُن ِإنَُّه كاَن َظُلومًا َجُه

 ساٍم درجة وجودّية عليا بين المخلوقات ومركز كونّي المخلوقات األخرى من مالئكة وجن وغيرهم، يوحي بأنها

 .((Dsouki, without date of publication, p.10ومرموق"

البناء ار األرض وي إعمام االجتماعي؛ لضمان حركة اإلنسان الفاعلة فسس عليها النظُأ ،فاالستخالف سّنة اجتماعية ثابتة

 لشرعية فينصوص اوفق المشيئة اإللهية التي ارتضاها الله عز وجل، محققة الشروط ومنتفية للموانع، وهذا ما أكدته ال

 ألرض.وعمارة ا توضيح مكونات هذه السّنة، بما في ذلك أبعاد حضارية وإنسانية مجللة بعبودية الله عز وجل،

                                                           

  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 ردن، األإربد، جامعة اليرموك ،والدراسات االسالمية كلية الّشريعة. 

 ردن.، األربدإ، باحثة في التربية اإلسالمية **
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تي تحملها لحقيقية الابعاد من جعل التربية اإلسالمية عملية تأسيس لأل ولتفعيل هذه السنة بجعلها ميدانًا عمليًا، فال بّد

الل خال من إمن األهداف والغايات والوسائل واآلليات والمجاالت، وذلك من منطلق أّن االستخالف لن تترسخ شروطه 

رفة ن خالل معملها،  فقد جاءت الدراسة الحالية لتوضيح سّنة االستخالف في ضوء السياق القرآني ،تطبيقها تربويًا. وعليه

 مكوناتها )شروطها، وموانعها(، وبيان الدالالت التربوّية التي تكمن فيها.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

الدراسة ية، وح السنن االجتماعنظرًا لدعوة العديد من األبحاث والدراسات إلى تفعيل الجانب التربوّي من توضي

 لموانع فيغياب االتفصيلية لكل سنة من باب ترسيخ وتأكيد معالم السنن وفق الشروط التي حددتها الشريعة اإلسالمية و

 هاوغياب تضمين -ستخالفخاصة سّنة اال-ة بدراسة الجوانب التربوية لسنن ّينويضاف إلى ذلك قلة الدراسات المعتحقيقها، 

ها بة عن سؤالالدراسة. وستحاول الدراسة اإلجاعنوان  عليه جاء اختيارو .الدراسية والمساقات التدريسيةفي الخطط 

 تيان:ويتفرع عنه السؤاالن اآلما سّنة االستخالف في القرآن الكريم ودالالتها التربوية؟  الرئيس اآلتي:

 االستخالف؟  ما اإلطار المفاهيمي لسّنة  -1

 ضوء القرآن الكريم ودالالتها التربوّية؟ ما مكونات االستخالف في  -2

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: 

 بيان اإلطار المفاهيمي لسّنة االستخالف.  -1

 توضيح مكونات سّنة االستخالف في ضوء القرآن الكريم ودالالتها التربوّية.  -2

 أهمية الدراسة

 آلتية:الجوانب ومن المتوقع أن تفيد في ا .تي تسعى لتحقيقهاف التتأتى أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، واألهدا 

نشأ عليها ت عملّية تطبيقاإفادة المؤسسات التربوّية باألبعاد التي تحملها سّنة االستخالف ومكوناتها؛ وذلك لتفعيلها بت  -1

 األفراد واألجيال.

كون توية، بحيث الترب بمكوناتها، وبيان دالالتها المتعلقهو إفادة الباحِثين بدراسة جانب مهم من سّنة االستخالف، و  -2

 لهم مرجعًا سابقًا، ودافعًا لدراسة الجوانب األخرى.

نها ااًل لتضميلك مجذإفادة القائمين على إعداد المناهج الدراسية بأهمية سّنة االستخالف وشروطها وموانعها؛ ليكون   -3

 في المحتوى الدراسي واألهداف التربوية.

 سةمنهجية الدرا

 :اتبع الباحثان في الدراسة الحالّية المنهج االستقرائي، والمنهج االستنباطي، وفق الخطوات اآلتية 

 االستخالف، واألدبيات المتعلقة بها. استقراء اآليات القرآنية المتعلقة بسّنة  -1

 القيام بتحليل ما تم جمعه من أدبيات متعلقة بسّنة االستخالف.  -2

 ّية.القرآنية المتعلقة )بشروط سّنة االستخالف وموانعها( من دالالت تربو استنباط ما تحمله اآليات  -3

 مصطلحات الدراسة

 يرى الباحثان في ضوء الدراسة الحالية تعريف بعض المصطلحات التي وردت في سياقها، وهي: 

 ف.التربوية: هي جملة األبعاد والمضامين واآلثار التربوية التي تحملها سّنة االستخال الدالالت  -1

وانع فاء ممكونات سّنة االستخالف: هي جملة الشروط الواجب توافرها لتحقيق سّنة االستخالف، في مقابل انت  -2

 تحقيقها.
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 الدراسات السابقة

 ينت قضاياالتي ب في حدود اطالع الباحثْين ومراجعتهما لألدب النظري المتعلق بالدراسة الحالية، وجدا بعض الدراسات 

 جزئية منها، أهمها:

ي األرض فن الله عاإلنسان خليفة  ّنإدراسة الباحث رفيق المصري، بعنوان:)الخالفة واالستخالف، هل يصح أن يقال:   -1

ان أن اإلنسان هدفت الدراسة إلى بي م.1992، 1، العدد2مجلة بحوث االقتصاد اإلسالمي، المجلد في أو في المال؟(

 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ،كخليفة عن الله في األرض أو في المال. ولتحقيق ذل

فة وجوه، وخالن كل الاإلنسان خليفة عن الله مع مالحظة أنها خالفة ال م وأسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات، أهمها: أّن 

فة قيقي، وخالياب حغدة، وهي مفتاح تفسير ملكية البشر لملكية الله األصلية الحقيقة، وهي خالفة غياب )حسي( ال مقّي

 أو تشريف. ،أو عجز ،ابتالء وتكليف ال خالفة موت

دراسات  مجلة في ة(دراسة الباحث داود الفاعوري بعنوان:)مفهوم االستخالف العام وشروطه في العقيدة اإلسالمّي  -2

وم إلى معالجة مفه هدفت الدراسة م.1994، 3، العدد21ة، المجلد(، الجامعة األردنّيواالجتماعّية )العلوم اإلنسانية

 ليلي.اتبع الباحث المنهج الوصفي التح ،وشروطه في العقيدة اإلسالمية. ولتحقيق ذلك ،االستخالف العام

قيامها، ولحضارة الجهل بمفهوم االستخالف العام وأهميته في تعطيل ا وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات، منها: أّن 

سيادة ضارة ون عن الحيتخلف المسلم هي من أسبابخالفته، وعداوة اإلنسان مع الكون وفقدان اإلنسان لسيادته أو 

 العالم.

ة مجلفي  ،ة(بعادها الحضارّيدالالتها وأ -دراسة الباحث محمد زرمان، بعنوان:)وظيفة االستخالف في القرآن الكريم  -3

يان وظيفة بهدفت الدراسة إلى . م1998، 1، العدد2معة قطر، المجلدة، جاراسات اإلسالمّيريعة والّدكلية الّش

 لتحليلي.صفي ااتبع الباحث المنهج الو ،كلة. ولتحقيق ذاالستخالف في القرآن الكريم، وتوضيح أبعادها الحضارّي

مة قوم بمهيوأسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات أهمها: أّن الله سبحانه وتعالى عهد لإلنسان في هذه األرض بأن  

جعل وة، لسماوّيلكتب االذي جاءت به الرسل وا تعالى، ووفق المنهج الربانّياالستخالف في إطار العبودّية الشاملة لله 

 لتسخير.نين امفتاح كل ذلك العلم الذي يمكن اإلنسان من فقه أسوار الوحي، وامتالك ناحية الكون، واكتشاف قوا

ير غحة دكتوراه أطروي وه ،ة(في الكتاب والسنة ودالالتها التربوينن االجتماعية بعنوان:)الّس دراسة الباحث إحسان الفي -4

هدفت الدراسة إلى  م.2008ة، جامعة اليرموك، راسات اإلسالمّية ، قسم الّدراسات اإلسالمّيريعة والّدمنشورة، كلية الّش

ولي لمنهج األصااحث اتبع الب ،ولتحقيق ذلك .بيان مفهوم السنن االجتماعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية

قوطها إلى ها وسي. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات، أهمها: أن األمم تخضع في حياتها وموتها ونهضتاالستنباط

ة بتالء وسننة االتعمل على تنظيم مسيرتها وتضبط حركتها، ومن هذه السنن، س ،سنن إلهية ثابتة ال تتغير وال تتبدل

 التغيير والتدافع. 

 مجلةفي  ،(ورسير عند الّن:)موقع نظرية العلم في عملية االستخالف والتحّضالعزيز برغوث بعنوان دراسة الباحث عبد -5

النظري العام لدراسة  هدفت الدراسة إلى بيان اإلطار م.2010، 1، العدد1ة، السنةة والفكرّيراسات الحضارّيور للّدالّن

، فهوم العلممراسة ت المنهجية لدعالقة العلم بعملية االستخالف والتحضر عند بديع الزمان النورسي، وتوضيح المحددا

 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ،وعالقته بعملية االستخالف والتحضر. ولتحقيق ذلك

لعلم يدخل فا ؛ةفّيالستخالوالفعالية ا ،وأسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات، أهمها: أّن العلم ُيعد مدخاًل للحيوية التجديدية 

قق عملية ه تتحبستخالفّية موقع تجديدي تغييري؛ إذ فموقعه في العملية اال .ف األرضّيفي عمق الواقع، واالستخال

حقيق أعلى سان تالترشيد الحضاري لخطوات اإلنسان الخليفة اآلفاقية والنفسية واالجتماعية، فبالعلم يستطيع اإلن

 والحرية واألمن والتسامح. ،والعدالة واالستقامة ،مستويات اإلحسان والتكريم

أطروحة  ، وهية()خصائص اإلنسان في عمارة الكون وأبعادها في التربية اإلسالمّي دراسة الباحث حسين عون بعنوان:  -6

هدفت  م.2014، ة، جامعة اليرموكراسات اإلسالمّية ، قسم الّدراسات اإلسالمّيريعة والّدكلية الّشدكتوراه غير منشورة، 
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وتعالى به اإلنسان من قدرات وإمكانيات جعلت منه أهاًل لتحمل رسالة الدراسة إلى بيان ما اختص به الله سبحانه 

 اتبع الباحث المنهج االستقرائي االستنباطي. ،ولتحقيق ذلك .عمارة الكون، وما تتضمنه من أبعاد تربوّية

لعالقة امثل في تتة لخصائص اإلنسان في عمارة الكون صبغة وصفة تربويّ أّن وأسفرت الدراسة عن عدة استنتاجات، أهمها:  

سس قيام أ من فكالهما أساٌس ؛الوطيدة والوثيقة التي جمعت بين الخصائص والتربية في إطار عمارة اإلنسان للكون

 العمارة.

سالة آن الكريم(، ربعنوان )األبعاد التربوية لمفهوم االستخالف في ضوء القر: دراسة الباحث السيد محمد خشان -7

اد التربوية لمفهوم هدفت الدراسة إلى بيان األبع م.2007، المنصورة، كلية التربية، مصر ماجستير غير منشورة، جامعة

 تبع الباحثا ،لكذولتحقيق  .األخالق اإلسالمية، والعملواالستخالف في القرآن الكريم، المتمثلة بالعلم والمعرفة، 

م( تتحمل إلسالاالتربية )في إطار  : أّنالمنهج األصولي والتحليل الفلسفي. وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها

 ،وغاية وجوده ألرض،ة لإلنسان في الكون، وذلك بتبصير الناشئين بمهام اإلنسان في امسؤولية تأكيد المكانة الوجودّي

ل زنة لكلة والمتوامتكامة اإلنسان، وأن تستهدف التربية إحداث التنمية الشاملة الوعّز ،وتربيتهم على اإلحساس بالكرامة

 ةة الفرديّ سؤوليوعلى تحمل الم ،ةة والدنيوّيوتعويد الناشئين على األمانة في األمور الدينّي ،إمكانات اإلنسان

 .وغيرها ةواالجتماعّي

 فعاليتها شروط نع للحديث وتتطرق ة،اجتماعّي ةسّن باعتباره االستخالف مفهوم تناقش أّنها في عنها دراستنا وتتميز

 باعتباره الستخالفا المذكورة الرسالة ناقشت بينما ًاتربوّي األمور هذه دالالت عن والحديث ،هاحدوث وموانع األرض، في

 .والعمل اإلسالمّية واألخالق والمعرفة بالعلم المتعلقة ةالتربوّي أبعاده ذكرمع ، عامًا مفهومًا

 اإلضافة العلمية في دراستنا

 ابقة في:لّسراسات اة عن غيرها من الّدراسة الحالّيتختلف الّد

 روط والموانع(.إعداد نموذج لمكونات تلك السّنة )الّش -1

 الستخالف في مكوناتها، وبعض قضاياها.اة التي تحملها سّنة بيان الدالالت التربوّي -2

 االستخالف اإلطار المفاهيمي لسّنة: المبحث األول

ين سّنة التمكبقتها ببيان مفهومها وأهميتها، وعاليتضمن هذا المبحث تقديم اإلطار المفاهيمي لسّنة االستخالف؛ وذلك 

 في ضوء القرآن الكريم، واستنباط بعدها التربوّي في ذلك.

 المطلب األول: مفهوم سّنة االستخالف

ها لغًة فرداتمُيعّد مصطلح )سّنة االستخالف( من المصطلحات المركبة التي تحتاج عند تحديد مفهومها إلى تحليل 

 لتكوين مفهوم يوافق سياق الدراسة، ويخدمها. ؛مع بينهماواصطالحًا، ثم الج

ة يقة، والخّطالطر فتعود لفظة )السّنة( في اللغة إلى الفعل سنَّ، وتجمع على )ُسنن(، ومفردها )ُسنة(، وهي ،وعليه

  .ةعالمتّب

(without date of publication,3/ 311 (Mustafa, Ibrahim and others,.  

  قويماً ينَّ طريقاً أي: ب والسيرة حسنة كانت أو قبيحة، ويقال )سنَّ األمر(: بّينه، )وسّن الله سّنة(؛والُسنة: الطريقة 

(Ibn Manthour, 1994, 13/220). ان، يقة، والبيمصطلح السّنة في اللغة يتعلق بعدة دالالت؛ أهمها: الطر فإّن ،وعليه

 والنهج، والتوضيح، والخّطة المتبعة.

ومن أبرز هذه التعريفات: أّن السنن  .فقد أولى المفكرون والمفسرون للسنن أهمية ببيان مفهومها ،أّما في االصطالح

هي: "الّنواميس التي تحكم حياة البشر وفق مشيئة الله الطليقة، وأّن ما وقع منها في الماضي يقع في الحاضر، إذا أصبحت 
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تعرف أيضًا بأّنها: "القوانين الدائمة التي جعل الله منها و(. (Qutub, 1992, 4/479حال الحاضرين مثل حال السابقين"

 دستورًا لنظام الكون والحياة وعالقة الناس بعضهم بعض"

)108 .date of publication, p withoutaeed, Jawdat, SBouti Mohammad, and - Al(. 

على  ، وتكونها الحياة بشكل دائمقوانين تجري ب هينن بمفهومها العام كما يظهر من التعريفين السابقين فالّس

 .ير حركة الكون والحياةيبعدْين: َكونّي واجتماعّي؛ لتس

ية نن االجتماعية ثابتة، فقد وضع البعض تعريفًا خاصًا بالسسّنة اجتماع -محل الدراسة -ونظرًا لكون سّنة االستخالف 

ة، التي ّياالختيار أعمالهم جرت عادته بإنزالها بعباده على"قوانين الله التي  زها عن غيرها من السنن، ومن أبرزها: أنهايلتمي

منين، أو مؤلأو ابتالء ل ولم يتحولوا عنها، ثوابًا لمن وافقوا منهج الله، أو عقابًا لمن كفروا أو شاقوا الله، ،أوهاراستم

ي تحكم الظواهر االجتماعية، لت"السنن ا ، وعّرفها آخرون بأنها: Hasan,1997, p- Al.56((أو استدراجًا للطغاة" ،إمالًء

  .(p, 2005 ,Saeed, Jabbar-Abdul.212( ة"وتنظم على أساسها المجتمعات والعالقات االجتماعّي

 ة:ما سبق أّن السنن االجتماعّيويستنتج م

 فيها من ظواهر وعالقات. قوانين تحكم الحياة االجتماعية بما -

 .ًاختارمنسان تحكم األعمال االختيارية التي يكون فيها اإل -

 تائجها إما الفوز بالتمكين اللتزامها المنهج الرباني، أو الخسران والدمار لخروجها عنه.نمن  -

المجرد  لثالثيفيعود في اللغة إلى مصدر الفعل )استخلف(، ووزنه )استفعل(، وفعله ا، وأّما عن مصطلح االستخالف

ل: خلفه في فته، ُيقاان خليفالن، جعله مكانه، وخلف فالٌن فالنًا: إذا ك )َخَلَف( الذي مصدره خالفة، فيقال استخلف فالنًا من

 َسِبيَل َتتَِّبْع ْح َوال)َوقاَل ُموسى ِلَأِخيِه هاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلقومه خالفًة، قال الله تعالى: 

 .: جعله خليفةفته أيضًا: إذا جئت بعده، واستخلفُه[، وخل142]األعراف:ْ اْلُمْفِسِديَن(

 )Ibn Manthour, 1994, 9/83( .رة فة: اإلماوَخَلَفُه: جاء بعده خالفة، وخلفه على أهله فأحسن الخالفة، والخال

 .p,khshariaZam -Az,173.1989(( واإلمامة

 التمثيل.ولتوكيل، الية، وفالدالالت اللغوية لالستخالف تدور حول: اإلنابة، والوالية، واإلمارة، والتعاقب على األمر، والتو

ماضي بصيغة ال( ْخِلْفَوَيْسَت)، اْسَتْخَلَفا عن ورود اللفظة في القرآن الكريم، فقد وردت بعدة اشتقاقات، وهي: وأّم

ومن أمثلة ذلك، قوله  .(Abdul-Baqi, 1412H, p.347) ُخَلَفاَء(و) َخَلاِئَف(،)وُمْسَتْخَلِفيَن(، ، و)و)َخِليَفًة(والمضارع 

لِّ ُكُضرُّوَنُه َشْيئًا ِإنَّ َربِّي َعلى َت َغْيَرُكْم َوال ي َقْومًا َربِِّإْن َتَولَّْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت ِبِه ِإَلْيُكْم َوَيْسَتْخِلُفَفتعالى: )

 .وال يشركون به شيئًا ،[، أي يبدلكم بقوم يعبدونه وحده57]هود:  (َشْيٍء َحِفيٌظ

 )2/170 ,1410H,Ibn Kathir( .:َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  وأيضًا قوله تعالى(

ْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َلنَُّهْم ِمِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ

هم أرض الكفار [، أي: ليورثّن55]النور:  َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن(

 ؤون عبادهأي جعلهم خلفاء عن الله في تدبير ش، 1414H,3/300,Baghawi Al(( افيجعلهم ملوكها وساستها وسكانه

(18/285 (Ibn Ashur,1420H,( :َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْلَأْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت . وفي قوله تعالى

ئف األمم التي يخلف بعضها بعضًا، [، والخال165]األنعام:  (ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آتاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم

َوِإْذ قاَل :). وفي موضع آخر، قال تعالى)1412H, 5/422Tabari-Al ,( فجيل يموت فيرثه جيل، وهكذا إلى أن تقوم الساعة
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 الدِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة قاُلوا َأَتْجَعُل ِفيها َمْن ُيْفِسُد ِفيها َوَيْسِفُك

 [. 30]البقرة:  (َوُنَقدُِّس َلَك قاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن

"عبادة طوعية لله تعالى بالتزام هديه وشرائعه، ينشأ عنها ضبط للسلوك  ف االستخالف بأنه:فيعّر ،أّما في االصطالح

 ,Farahat ه بالكون والمخلوقات، بحيث تسير الحياة اإلنسانية ضمن إطار الصالح"اإلنساني في عالقته مع الله، وعالقت

1986,p.21)) وهو أيضًا:" إنابة المالك سبحانه وتعالى لعباده من البشر في األرض، لتحقيق مقاصد الخالفة اإللهية .

ما أودعه الله تعالى فيها من ثروات الصالحة، من أجل تعمير األرض واالستمرار في إصالحها واالنتفاع بخبراتها، وبكل 

وبناء الحضارة وفق منهج  ،، وهو: تولية البشر لألرض باعتبارهم قائمين بشؤون العمارة)p ,Qurbie,5.2011(  وطاقات"

 .(Amahzoun, 2011, p.286. )عّز وجّلالله 

العبودية  لبشريةتعلقة بتولية اجملة القوانين اإللهية الثابتة المها: فيمكن تعريف سّنة االستخالف بأّن ،وعليه

 .الخالصة لله عز وجل وإعمار األرض وإصالحها وفق التزام المنهج المعتبر شرعًا

 (Al-Noursi, 1992, p.289) :تتمثل باآلتي رهوم االستخالف يرتكز على عدة أموورسي( إلى أّن مفوقد أشار )النَّ

 عالى.خليفة بخالقه وجعله متصاًل بالله سبحانه وتوذلك بربط اإلنسان ال ،المرتكز التوحيدي لالستخالف  -1

ألرض، ار في وذلك بربط حركة اإلنسان الخليفة بالكون، ودعوته إلى التأمل والسي ،المرتكز الكونّي لالستخالف  -2

 واستعمارها، وتسخيرها في تحقيق األمانة.

 ثال.لواقع والمح، واين متطلبات الجسد والروالمرتكز الحضارّي لالستخالف، وذلك بتوجيه اإلنسان الخليفة إلى الجمع ب  -3

 هأدائيقة، والطر المرتكز األخروي لالستخالف، بربط حركة اإلنسان بالجزاء األخروي المضمون في حالة استقامته على  -4

 األمانة على وجهها الصحيح.

ف العام، وهي استخالف بني من اإلشارة إلى تقسيم بعض الباحِثين سّنة االستخالف إلى نوعين، هما: االستخال وال بّد

 َدَرَجاتٍ  َبْعٍض َفْوَق َبْعَضُكْم َوَرَفَع اْلَأْرِض َخَلاِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي َوُهَو)اإلنسان في األرض كافة دونما استثناء، قال تعالى: 

واالستخالف الخاص؛ أي أن يستخلف  ،[165: األنعام] (َرِحيمٌ  َلَغُفوٌر َوِإنَُّه اْلِعَقاِب َسِريُع َربََّك ِإنَّ آَتاُكمْ  َما ِفي ِلَيْبُلَوُكمْ 

 اْلَهَوى َتتَِّبِع َوَلا ِباْلَحقِّ النَّاسِ  َبْيَن َفاْحُكْم اْلَأْرِض ِفي َخِليَفًة َجَعْلَناَك ِإنَّا َداُووُد َيا)شخصًا بعْينه، قال تعالى:  تعالى الله

Qurbie,  [26: ص] (اْلِحَساِب َيْومَ  َنُسوا ِبَما َشِديٌد َعَذاٌب َلُهمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  ِضلُّوَنَي الَِّذينَ  ِإنَّ  اللَِّه َسِبيِل َعْن َفُيِضلََّك

2011, p. 31)).  

 المطلب الثاني: أهمية سّنة االستخالف في المنظور التربويّ 

ن مالتي وجد  لعظمىاللغاية فهي التفعيل الحقيقي  ؛ترتبط سّنة االستخالف بالحركة اإلنسانية في االجتماع بشكل مباشر

عي ضاري الداعل الحوالعمارة في األرض، وتفعيل منهج الله تعالى في الف ،أجلها اإلنسان، المقتضية لعبادة الله عز وجل

مية من هألوتظهر هذه ا لشهود األمة اإلسالمية. وعليه تأتي أهمية سّنة االستخالف من قيمة الغاية التي تسعى إلى تحقيقها.

 عاد تربوّية يمكن إجمالها باآلتي:عدة أب

رًا بارها إطاوجل، باعت سّنة االستخالف منهجًا في تربية األفراد والجماعات نحو التفعيل الحقيقي لشرع الله عز دّ تع -

 ،يإثارة الوعو ،ميةللتغيير، ومجااًل لإلعداد، والتكوين المادّي والمعنوي، ومتطلبًا لالكتشافات واالختراعات العل

  .1402H, pBouti– Al ,.177((ستعداد بمسؤولية عمارة األرض، وبنائهاواال

المعرفة العميقة بأبعاد سّنة االستخالف تجعل اإلنسان أقدر على تسخير الكون بما فيه، واالستفادة من ذلك في تصريف  -

 ,Kanaan, 1997 يهاشؤون الحياة، وتحديد مسار السلوك وفق ضوابط تحدد المعالم واألهداف، والسبيل الموصل إل

p.39)).  



 683 مخاترة     رجب و
 

ل، وجعل الله عز وجبلعقيدة اإلسالمية، الداعية لربط الصلة لتفعيل البعد العملي ل التطبيقيُتعّد سّنة االستخالف الميدان  -

 األعمال خالصة له، وفي ذلك توطيد الجانب النظري مع الجانب العملي في العقيدة.

 اة بالجزاءوض الحضارّي، وذلك بربط حركة اإلنسان في الحيوالجماعات نحو النهترفع سّنة االستخالف من همم األفراد  -

 يح.ا الصحاألمانة على وجهه أداءخروي؛ فيسعى اإلنساُن إلى تصحيح مداركه، وتقويم استقامته، في سبيل اأُل

نيا وح، والّدحاجات الجسم والّر ة، منوازن الذي تتطلبه النفس اإلنسانّيأهمية سّنة االستخالف من خالل تحقيقها الّت يتأت -

 الرِّْزقِ  ِمَن َوالطَّيَِّباِت ِلِعَباِدِه َأْخَرَج الَِّتي اللَِّه ِزيَنَة َحرََّم َمْن ُقْل)قال الله تعالى:  ة.فعة اإلنسانّيواآلخرة، وتحقيق الّر

 أنّ ، "وهذا ردٌّ على الذين يزعمون [32: األعراف] (اَمِةاْلِقَي َيْومَ  َخاِلَصًة الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِهَي ُقْل

 ؛لعبادته خلقهم الذين لعباده أخرجها قد هأّن فأعلمهم معها، فيحرمان العبادة، هو الذي التذلل ينافيان والتلذذ نالتزّي

 التي الطيبات وكذلك لهم، تذللهم ذلك ينافي وال خدمتهم، حضروا إذا الملوك عبيد َلْعِف العبادة، حال بها ليتزينوا

-Al "إليها ًاداعي يكون قد بل العبادة، التلذذ ينافي فال عبادة، والشكر ليشكروه، عباده قلوب لتطييب ؛خلقها

Qasimi,1418H, 5:46)). 

ة خدم يتوظيفها فة، وة، المتمثلة باستغالل الطاقات البشرّييد من المبادئ التربوّيتعمل سّنة االستخالف على ترسيخ العد -

تلبية بقه الواقع عاة فة في االستخالف، ومراة الخدمة البشرّية، ومراعاة فقه األولويات من خالل البحث عن أولوّياألّم

تي حّقها لشرعّية الاحكام وإذا كان المقصود بفقه األولويات: العلم باأل الحاجات الفردية واالجتماعية وغيرها من األمور.

فإّن الفقه بالواقع ، (Al-Wakeeli, 1416H, p:16) لعلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبهاالتقديم على غيرها بناًء على ا

تقدير به، ب "المعرفة الدقيقة بالواقع والظرف الذي يعيشيشكل أحد ضوابط األولويات في حياة المسلم من خالل 

ر الواعي قوة من التقدي مقابلة. وال بّد في الة، تفادًيا لالقتحام في مجال فوق الطاقة والبشريّ ة المادّياإلمكانات الذاتّي

الواقع  ها؛ فدراسةيش فيالخصم. كما أّنه ال بّد من المعرفة الدقيقة للبيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يع

م ّلديد سان تحكتطبيق نظام األولويات. وكلما كان هذا الفهم أعمق  إلى بمفهومه الواسع، وفهمه هو السبيل الحسن

 .(Al-Wakeeli, 1416H, pp.174-175) األولويات أسلم وأصلح"

 َبْعضٍ  َفْوَق ُكْمَبْعَض َفَعَورَ  األرض َخاَلِئَف َجَعَلُكْم الذي َوُهَو)يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في قول الله تعالى:  

 ،وجرت به سّنته ،ومما يمتحن الله به عباده : "[165: األنعام] العقاب( َسِريُع َربََّك ِإنَّ آَتاُكْم َمآ ِفي لَِّيْبُلَوُكْم َدَرَجاٍت

هم نفسهم وغيرحو أن أو ترٍك ،ليظهر مدى قيامهم بما يلزمهم شرعًا من فعٍل ؛تفاوتهم واختالفهم في المواهب واألرزاق

نة والمكا ،الوالم واختصوا بها من دونهم كالعلم والجاه ،وامتازوا بها عن غيرهم ،على الحالة التي هم عليها بناًء

 .84p.,1413H ,Zedan(( ."وضعفهم على فقرهم وكذلك بناًء ،االجتماعية والسلطان

عملية  الة تمارسة فعّ ، تجعل من اإلنسان طاقة اجتماعّيعمرانّيو وسلوكّي ونفسّي ُتعد سّنة االستخالف حركة ارتقاء روحّي -

 .((Birkhouth, 1996, p.81 ل باللهواالتصا ،رقيعلم من أجل الّتوالّت ،اإليمان والتفكير

اإلنسان،  ا في طبيعةوالتوافق بينهم ،تبار االرتباط بين اإلنسان واألرضالع؛ ةجاءت سّنة االستخالف تلبية للفطرة اإلنسانّي -

ُم َمْن َأال َيْعَللى: )حيث أحد عناصر التكوين اإلنسان )التراب(، وهذا تأكيد للجبلة التي خلق عليها اإلنسان، قال تعا

 [.14]الملك: َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر(

واإلصالح فيها، والقدرة  ،ة من تحقيقها العديد من األهداف المتمثلة بالقدرة على عمارة األرضكما تتأتى أهمية هذه السّن -

لعدل واألمن والسالم، واستثمار مدخراتها، والقدرة على تحقيق ا ،تهاراواستغالل خي ،على تنمية الحياة، وتنويعها

 ,Amahzoun, 2011) إلى الكمال المقدر لها في األرضًا ومعنوياًّوالقدرة على االرتقاء بالمجتمعات البشرية مادّي

p.286). 
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 المطلب الثالث: عالقة االستخالف بالتمكين في القرآن الكريم وأبعادها التربوية

ذ إص والنصر؛ لتمحيالواضح بالعديد من السنن األخرى كاالبتالء وا من أبرز السنن ذات االلتصاق سنَّة التمكين ّدتع

لمحنة، في وقت ا ه وحدهواستحقاقهم للنصر بلجوئهم إلي ،يمكِّن الله عزَّ وجلَّ للمؤمنين في األرض بعد أن يثبتوا جدارتهم

ر بها شرعًا باب المأمواألسب ره بعد األخذوتجرُّدهم له، وتطلُّعهم إليه في زمن الشدَّة، وتوكُّلهم عليه، مستيقنين من نزول نص

 .وغيرها من صبر وتقوى وإعدادكافة 

الل خظ من وقد وردت كلمة التمكين في القرآن الكريم بتصريفات متعددة، ودارت في ثماني عشرة مرة؛ حيث يالح

 الحصر لورودها عدد من األمور منها ما يلي:

(، ُنَمكِّْنت بصيغة المضارع: )وورد ،(َنَفَأْمَك)(،َمكَّنِّي(، )َمكَّنَّاُكْم(، )َمكَّنَّاُهْم) (،َمكَّنَّاأّن اللفظة وردت بصيغة الماضي ) -

 .(َمِكينٌ (، ووردت بصيغة الصفة: )َوَلُيَمكَِّننَّ)

 (.َمكَّنِّي)ل: لى المفعو(، وإُنَمكِّْن(، )كَّنَّاُكْممَ (، )َمكَّنَّاُهمْ نا( العظمة: )) نا( الفاعلين)أّنها وردت منسوبة إلى -

 ة.ة والمدنّيأّنها وردت في الفترتْين المكّي -

 الَِّذيَن َعَد اللَُّه)َوى: االستخالف، ودليل ذلك قوله تعال وُتعد سّنة التمكين من أكثر السنن االجتماعية ارتباطًا بسّنة

ُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ْن َقْبِلِهْم َوَلِذيَن ِمَف الَّا اْسَتْخَلآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َكَم

ْعَد ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم  َوَمْن َكَفَر َبي َشْيئًاوَن ِباْرَتضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُك

ف ؛ فاالستخالموعودالسّنة؛ ليتحقق التمكين ال [. وتظهر هذه العالقة من خالل تحقيق شروط هذه55]النور: اْلفاِسُقوَن(

ابن  قال .(Amahzoun,2011, p.424) مقدمة لحصول التمكين للمؤمنين في األرض، فهو ربط بين المقدمة والنتيجة

 وتمكين األرض، يف باالستخالف وعدهم أن ألمنبا وعدهم على قدم الله ولكّن باألمن، واثقين المسلمون كان وقدعاشور: "

. اأصقاعه على مهيمنة كينةم قويًة تكون حتى غيرها بأس أمة تأمن ال أّنه الله سّنة على أّن لهم تنبيهًا فيهم والشريعة الدين

 إْن والنجاح لهم قوفيالت ضمان مع أسبابه لتحصيل التهيؤ إلى إيماٌء أمنًا الخوف وتبديل والتمكين، باالستخالف الوعد ففي

 .((Ibn Ashur,1420H,18:226ذلك" في أخذوا هم

 ه،توتحكيم شريع فهي "وسيلة لتمكين دين الله في األرض، ؛فإّن سّنة االستخالف متطلب سابق لحصول التمكين ،وعليه

 نيله،لا ير على سنته في نظام خلقه، وهي حق من حقوق المسلمين الذين يعملون الصالحات، عليهم أن يسعووالّس

 من تحقيق فال بّد ،. وعليه(Haishour, 2002, p.293) واسترداده من أمم األرض الظالمة المفسدة المغتصبة له منهم"

أنساقها  ه في جميعأبعاد العديد من المتطلبات المتالحقة من عمليات الفعل الحضاري المهتدية بالمنهج الرباني، والقائمة على

 ل التمكين الذي ارتضاه الله تعالى للمؤمنين.المعرفية والعملية، في سبي

تائج ول على النللحص ويستنتج من تلك العالقة التي تجمع سّنة االستخالف بالتمكين تربويًًّا، مراعاة فقه األولويات؛

ة هيئعلى ت عالقةتعمل تلك ال ،يستلزم العلم والعمل الصالح. ومن ناحية أخرى بطريقة سليمة، وأّن الوصول لذلك مرحلّي

تربوّية  عملية اإلنسان المستخلف، وإعداده على الصبر والثبات والعلم والحكمة، وَتحّمل المسؤولية، وهذا في جوهره

بانّي لمنهج الرعالم اممنشودة، ويضاف إلى ذلك أّن الشمولية التي تعود إليها سّنة االستخالف هي شمولية للتمكين؛ إلرساء 

 في الحياة.

 ات سّنة االستخالف في ضوء القرآن الكريم ودالالتها التربويةمكون: المبحث الثاني

وط ن )شرميتضمن المبحث الحالي الحديث عن مكونات سّنة االستخالف في ضوء القرآن الكريم، بما تشتمل عليه 

 وموانع(، والدالالت التربوية التي يمكن اإلفادة منها في ضوئها.
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 ة.لقرآن الكريم ودالالتها التربوّيالمطلب األول: شروط سّنة االستخالف في ا

 ؛منشودةها الويقصد بشروط سّنة االستخالف المتطلبات الواجب توافرها لتحقيق تلك السنة، بحيث تحفظ لها نتائج

 : تيل باآلفهي تشكل الدعائم الرئيسة للّسير بها وفق المنهج الرباني، ومن أبرز شروط سّنة االستخالف ما يتمث

.)52.2003,p, Sabhani -As. 002-185p.1994,p ,Fauri-Al .424-289p.p2011,  Amahzoun,( 

ه، لقيام بدورطيع اإّن اإلنسان مخزُن االستعداد لتلقي العلم الحق، وهو قوة االستخالف والتجديد، حيث ال يست العلم: -

 .(Birkhouth, 1996, p.42) وتحرير موقعه في عملية االستخالف إال بالعلم

 فل والعواطوالميو ،اإلنسانية للتعلم، واكتساب المعارف والمعاني، واألفكار واالتجاهاتيأ الطبيعة فالله عز وجل ه 

عد ، مما يساثروتها من ،من استعدادات مختلفة، هيأِت اإلنسان لالستخالفبه العادات، والمهارات المختلفة بما زودها و

فة في الخال عل اإلنسان قادرًا على القيام بأعباءقي، األمر الذي يجعلى دفع عجلة الحياة نحو التقدم والرُّ

ه ية التي فطرتتبلور حكمة استخالف اإلنسان في األرض إلى الطبيعة الفطر ،وعلى ذلك .pQurbie ,2011,.21((األرض

ل بي؛ لكونه سالعقل الله تعالى عليها، ومجموعة الخصائص التي يتمّيز بها اإلنسان عن غيره من المخلوقات، ومن أهمها

اُهْم ِمَن الطَّيِّباِت ْلَبْحِر َوَرَزْقنَبرِّ َواي اْلَوَلَقْد َكرَّْمنا َبِني آَدَم َوَحَمْلناُهْم ِفالعلم واإلبداع واإلنجاز، قال الله تعالى: )

ير من أما التفضيل على كث"وقال ابن عاشور:  [.70]اإلسراء:  (َوَفضَّْلناُهْم َعلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقنا َتْفِضياًل

ط على ّلن التسمألنه موضع االمتنان. وذلك الذي جماعه تمكين اإلنسان  ؛المخلوقات، فالمراد به التفضيل المشاهد

بالعموم  لتكريمة. والفرق بين التفضيل واعلى البقّي جميع المخلوقات األرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضياًل

له فّض هلى أّنذاته، والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره، عوالخصوص؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في 

  ودفع األضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم" ،بالعقل الذي به استصالح شؤونه

Ibn Ashur, 1420H, 14/131)). 

ورّية علوم الضرفة العر؛ فعن طريق العقل تتم مفالعلم هو طريق هداية اإلنسان األقوم في الفكر والسلوك، والعمل الحضارّي 

(]العنكبوت: وَنا ِإالَّ اْلعاِلُمَيْعِقُله َوما َوِتْلَك اْلَأْمثاُل َنْضِرُبها ِللنَّاِسوالنظرّية المختلفة، وخصائص األشياء، قال تعالى: )

]الحديد:  (ُكْم َتْعِقُلوَنُم اْلآياِت َلَعلَّا َلُكنَّ َبيَّ اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتها َقْد)تعالى:  الله [. وأيضًا قول٤٣

أي الخالفة  األرض، وجّل بها، وارتبط مصيره بها، وهي الخالفة علىعّز [، وهذا هو مضمون رسالته التي كّلفه الله 17

 ؛كونلسخير ا، وبكل الوسائل الممكنة، واستخدامها في تكافة التي ال تتحقق إال بالكشوف العلمية في المجاالت

  .(Al-Fauri, 1994, p. 189) الصحيحة عليه ةوقيام الحيا ،إلعماره

همة لى تحقيق منسان إ؛ إذ ُيعّد اإليمان ركيزة أساسية في وصول اإلوااللتزام بالمنهج، اإليمان المقرون بالعمل الصالح -

 من أجل ذلكين، ونفوس الَمدعواالستخالف، واالنتماء لإلسالم؛ لذلك كانت دعوة األنبياء منصبة في غرس اإليمان في 

ْثنا ِفي ُكلِّ َلَقْد َبَعَو)لى: الخطاب القرآني إال متبوعة بالعمل الصالح، قال الله تعا فيفإننا ال يمكن أن نجد لفظة اإليمان

َلْيِه الضَّالَلُة َفِسيُروا ِفي َمْن َحقَّْت َع ْم َوِمْنُهللَُّهُأمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهَدى ا

اط سالمة اإليمان باستقامة السلوك [، وذلك من باب ارتب36حل: ]الّن(اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِِّبيَن

 االستخالفي في األرض.

رة العمل حة بضرون؛ لذا فإّن اإليمان دعوة صري"وبهذا تتضح معالم الوظيفة االستخالفّية التي وجد من أجلها اإلنسا 

كون محور سالمية. وية اإلالصالح بانسجام يرافق المنهج الربانّي، وااللتزام به، حيث يزداد األخير قوة بارتباطه بالعقيد

ان، وما ص اإلنسمحور التكليف يتسع مع اتساع خصائ"إذ إّن  ؛االلتزام بالمنهج في إرساء حقائق العبودية الخالصة

ستثمر ة، التي تعادلّيسّخر له؛ لذلك فإّن التكليف يعين اإلنسان على عمارة األرض من قبله بمنهج علمي، يخلق لديه الت

 فيه قّدمإال و نسانيجميع خصائصه بطريقة إيجابية، فالتكليف في سعته وشموله، لم يترك مجااًل في فعاليات النشاط اإل

  توجيهاته وإرشاداته"
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.(Al-Matroudi, 1990, p.375)  

اُلوا َأْرِض َخِليَفًة ق ِفي اْلي جاِعلٌ َوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّفاالستخالف في حقيقته عبودية خالصة لله، قال تعالى: ) 

]البقرة: (ُم َما ال َتْعَلُموَنقاَل ِإنِّي َأْعَل دُِّس َلَكُنَق ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوَأَتْجَعُل ِفيها َمْن ُيْفِسُد ِفيها َوَيْسِفُك الدِّماَء َوَنْحُن

دًا، جواسع و[، وعليه فالعبادة "ليست مقصورة على المناسك التعبدية المحدودة، وإنما هي معنى شامل جدًا، 30

لى الله، إحيوّي  ور، فهو التوجه بكل نشاطشع وكّل ،فكر وكّل ،عمل تشمل كّلالتي يشمل دقائق الحياة وتفصيالتها، 

 .(pp., 1983Qutub,1-14( والعمل على رضاه" ،غضبه يومراعاة ما يرضي الله في هذا النشاط وما يغضبه، وتوق

مل وعًا بالعمتب يماَنه الراسخ،إ -فإّن من نقاط القوة عند اإلنسان؛ ليحقق خالفته في األرض بالكيفية المطلوبة ،وعليه 

ي جاِعٌل ِفي َكِة ِإنَِّمالِئَوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْل)زهرة في تفسير قول الله تعالى:  قال الشيخ محمد أبو ق للمنهج.المواف

ا في سه، وعلى ملى نفأي بما أعطاه الله تعالى من قوة العقل والتفكير والتدبير، والسيطرة ع(: "اْلَأْرِض َخِليَفًة

لكه من لوه فيما مليب ؛ وذلكة عن الله تعالىليكون خليفة خالفة نسبّي ؛عالى عليهاالوجود، في األرض، التي خلفه الله ت

 . )date of publication without ,Zahra-Abu, 195/1("له منافع األرض التي خلقها جميعًا

 هاوانبجويقتضي ذلك تنمية شخصيته في جميع إعداد اإلنسان المؤهل لالستخالف من أساسيات عملية االستخالف،  -

 خالقّية؛ للوصول بهينّية واألوالد العقدّية واالجتماعّية والفكرّية والثقافّية والسياسّية واالقتصادّية واإلبداعّية واإلدارّية

 ِإنَّا ُووُدَدا َيا): لسالم. قال الله تعالى في شأن داؤد عليه ااإلنسانّي المتحقق بالعبودّية، وعمارة األرض قّيإلى الّر

. [26: ص] (اللَِّه ِبيلِ َس َعْن لََّكَفُيِض ْلَهَوىا َتتَِّبِع َوَلا ِباْلَحقِّ النَّاسِ  َبْيَن َفاْحُكْم اْلَأْرِض ِفي ِليَفًةَخ َجَعْلَناَك

حد يكون كّل وابحيث  ،تاّمة ةينمد وجود عند إال مصالحه ينتظم ال الواحد اإلنسان ألّن بالطبع؛ ًامدنّي خلق واإلنسان"

 لموضعفي ا اجتماعهم ندوع بالطبع، مدنّي اإلنسان أنّ  فثبت. الجميع مصالُح الجميع أعمال من وينتظم ،ِبُمِهمٍّ مشغواًل

 الذي سلطانال هو وذلك الخصوم، تلك يقطع قاهر قادر إنسان من بّد وال ،ومخاصمات منازعات بينهم حصلت الواحد

 (Al-Fakhr Al-Razi, without date of publication, 26/386)الكّل" على حكمه ينفذ

اإلنسان العامل الذي يقوم بالعمل الصالح؛ ألّن العمل وهو  ،ة بإخراج الفرد المسلمالتربية اإلسالمّيأهداف  تبدُأ"

-Al الصالح هو عّلة الخلق واإليجاد، وهو مادة االبتالء واالختبار في قائمة الحياة الدنيا، وهو مقياس النجاح في اآلخرة"

kilani, 2005, p.41))بالعديد من المعطيات التي تعينه على ذلك، ومن  َدّوفاإلنسان مجبول على اإلقبال على الخالفة، وُز ؛

 ),pp2008 Sharafah ,. 510-511( :أهمها

رضي  َعْن َأِبي ُموَسى اأَلْشَعِريِّ ففي الحديث ، فقد خلق من تراب األرض،طبيعة تكوين اإلنسان خاصة في عنصره المادّي -1

ِإنَّ اللََّه َتَعاَلى َخَلَق آَدَم ِمْن َقْبَضٍة َقَبَضَها ِمْن َجِميِع " اَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:َق الله عنه

َك، َوالسَّْهُل َوالَحْزُن اأَلْرِض، َفَجاَء َبُنو آَدَم َعَلى َقْدِر اأَلْرِض، َفَجاَء ِمْنُهُم اأَلْحَمُر َواأَلْبَيُض َواأَلْسَوُد َوَبْيَن َذلِ 

 ,At-Tirmithi, 1988, 5/187) صحيححديث حسن صحيح، وقال األلباني: قال الترمذي: ،"َوالَخِبيُث َوالطَّيُِّب

2955).  

ي سورة سالم فإلى تقرير ِجبلّية االستخالف على األرض أّن سياق القرآن قبل استعراض قصة آدم عليه ال مما يدعو -2

اِء َتوى ِإَلى السَّم ُثمَّ اْسِميعًاُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َج)حديث عن األرض، قال تعالى: البقرة، مّهد بال

ستخالف آدم عليه الّسالم في األرض، ا[ وبعدها بدأت قصة 29(]البقرة: َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسماواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

 هالل ني أنّ ذا يعفقد تكلم عن خلق ما في األرض لإلنسان قبل الحديث عن اإلنسان نفسه، وه ؛وهذا التمهيد له معناه

 ي األرض.فإال  ما خلق هذه األرض وما فيها إال لهذا اإلنسان، وأّن هذا األخير ليس له من مستقر وال سكن تعالى

جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة قاُلوا َأَتْجَعُل ِفيها َمْن ُيْفِسُد ِفيها  َوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّيكلمة )الجعل(، قال تعالى: ) -3

[، وتفيد أن هذا الكائن 30]البقرة: (َوَيْسِفُك الدِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك قاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن
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، بل هو خليفة بمقتضى )الجعل( اإللهي، أي أنه خليفة بمقتضى الخلق ليس مخيرًا في أن يكون خليفة أو ال يكون

 والجبلة والفطرة.

ها ها وقوانينأبعاد إّن األرض ُسخرت له تسخيرًا، والله قد حدد إذ"إّن طبيعة األرض مهدت وهيئت الستقبال اإلنسان؛   -4

مع  لى التعاملعقدرته م، وقدرته في العالم، ووالمهمة األساسية لخالفة اإلنسان في العال يتالءمونظمها وأحجامها بما 

 .(Khalil, 1981, p.199) الطبيعة تعاماًل إيجابيًا فاعاًل"

 توى تكوينهعلى مس متطلباته، سواء تزويد اإلنسان بكلّ  ىقتضا بمهمة االستخالف في األرض االنتدابهذا  فإّن ،وعليه

 أو في تعامله مع المحيط من حوله. ،النفسي

كون مع هذا ال لتعاملاقتضي توتكميلها بمنهاج العبادة  الخالفة في األرض على سبيل تنمية الذات اإلنسانية ممارسة إّن

ن التدبر ا يناله ماه بمل رضيوالخضوع له والسعي في محبته، ون ،وإكباره ،بما يدفع باإلنسان إلى اتخاذه طريقًا لتعظيم الله

ها، وقوانين ضاألر اربما يكتشف من أسر ،وسعة رحمته ،كمال صفاته وعظمة سطوتهوب من معرفة الله، واالعتبار بأحواله ،فيه

 الله ، قال(Al- Najar, 2005, p. 62) وإخضاعها إلرادته، وتجهيز يحكم من سيطرته عليها ،وما يقيم فيها من عمران

ِه َنٌة ِمْن َربُِّكْم هِذِه ناَقُة اللَّ جاَءْتُكْم َبيُِّرُه َقْدلٍه َغْيُكْم ِمْن ِإَوِإلى َثُموَد َأخاُهْم صاِلحًا قاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما لَ )تعالى: 

 [.61ود: ]ه(ِليٌمذاٌب َأَلُكْم آَيًة َفَذُروها َتْأُكْل ِفي َأْرِض اللَِّه َوال َتَمسُّوها ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َع

عها بفهم تعامل ممة اإلنسان، إذا امتلك مفاتيحها وأحسن الخيرات في خدمن ويقتضي ذلك تسخير ما فيها  إعمار األرض؛ -

يه، لله بها علاي أنعم الته وع اإلنساني المتميز في قدراته وطاقاته ومواهب"الغاية من إيجاد هذا الّن إّن إذ ؛خصائصها

 لهلًا ته عبدن حياما هي إبراز لها وتنميتها بعبادة الله والتزام حدوده، بحيث يكون هذا المخلوق في كل لحظة مإّن

ا في ي استثمارهليه فععًا في عبادته، ويستخدم نعم الله يالمختار بين خلق الله جم الحّر ويّ ، ويكون الفرد الّستعالى

 .)pSameeh,-Al ,31.1983)الكون، فتنطلق طاقاته وتتفجر"

)Saeed, ,1987 بطة بعضها ببعضفالتسخير يأتي نتيجة العلم بسنن الله في خلقه، فالعلم والتسخير والسنة أمور مرت

pp.59-60) ّأثناء تفاعله مع عناصر الكون المسخرة له وفق شرع الله، ما  في ، لذا فإّن ما يقوم به اإلنسان من عمل تعميري

هو إال تحقيق لذاته اإلنسانّية، وممارسة لها فيما يحقق خيره، ويؤدي رسالته، وبذلك يكون لوجوده البشري معنى تتجلى فيه 

 . (Al-Ameeri, 1993, p. 12)سانّية الخليفة ذي الفعالّية الحضاريةإن

 تي:ة يمكن إجمالها باآلة دالالت تربوّيستنتج عّدتومن خالل ما تم عرضه من شروط لسّنة االستخالف، 

 ،ةلتشريعّياوة األرض عبر االنسجام مع سنن الله الكونّي يادة فية الله، والّساالستخالف عملية فاعلة لتحقيق عبودّي -

 ة في عالم الشهادة.واالستمتاع بخيرات األرض، واالستعداد لتحمل األمانة الوجوديّ 

ا مل تكوينهوعوا ،مية المؤثرة، وبيان مالمحها وسماتهاوإنشاء الشخصية اإلسال ،تربية المسلم تربية قرآنية متكاملة -

 لموافق لهااري القيامه بالفعل الحض ؛وتصوراتها وحياتها، وأثرها في الحياة الواقعية، وتأهيل اإلنسان بأفكارها

)2009,1/356, Shahwan(.  

رض، فة في األوخال ،ّن نظرية التربية في اإلسالم تقتضي إعداد اإلنسان الذي ينهض للوفاء بعهده مع الله، عبادة شاملةأ -

 ىايات الكبروالغ لعديد من األهدافوأمانة ممتدة في الحياة، وعمارة بحضارة اإليمان، وهذا الهدف يضم في ثناياه ا

Al-Nahwi, 2001, p.231)). 

تعالى ه سبحانه وزه في الخلق، بالمعرفة التي تستنبط من قوانين اللوإعجا ،السعي إلى توظيف العقل إلدراك وحدانية الله -

جل لله، ومن أاقات مخلو التفكر والتدبر في ةه أداألّن ؛في الكون واإلنسان والحياة، والسبيل إلى ذلك بتوظيف العقل

الكون  ن معرفة عنمتطيع واالستفادة منها في الوصول إلى ما يس ،ةعلى التربية الفكرّي التربية اإلسالمية تحّض ذلك فإنّ 

  .(Nashwan, 1992, p.209) واإلنسان والحياة بما يمكنه من التكّيف معها، والقيام بوظيفة االستخالف
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ما أنها الشدائد، كادة والعزيمة في مواجهة المصائب واإلنسان لمجاهدة النفس، وتقوية اإلر َةتعزز سّنة االستخالف دافعّي -

 تمكين للمؤمن.هو البتالء االصبر على النتيجة  إّن ؛ إذتغرس األمل والتفاؤل

ه أّن الل معرفتن خؤسس سّنة االستخالف للعديد من المبادئ االجتماعية، التي تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره، كالعدالة مت -

 المؤمن والكافر في االبتالء سواء، والتكافل والتراحم والمساواة والحرية وغيرها.

ا لها التي رسمه حقيق التوازن في إشباع حاجات النفس اإلنسانية، وعدم إلغاء جانب على جانب، وقيام التربية على الغايةت -

 اإلسالم، مبعث أساسّي لتحقيق شروط االستخالف.

لمجتمع ن أهداف اعلالمباالة بيان معنى الحياة وغايتها، ونفي المعاني السطحّية وا علىة نبغي أن تقوم التربية اإلسالمّيي -

ي وخالفته ف بادتهع يجعل، وجّل اإلسالمي، وهذا يقلل من غربة اإلنسان، كما أّن إصالح العالقة بين الفرد وربه عزّ 

 وزوال االغتراب. ،وضوح الهدف؛ لأساسيًا مبعثًا-الغاية من وجود اإلنسان-األرض 

 المطلب الثاني: موانع سّنة االستخالف في القرآن الكريم ودالالتها التربوية

 ّدب اني، والالرب تقابل جملة الشروط سابقة الذكر مجموعة من الموانع التي تمنع توظيف سّنة االستخالف وفق المنهج

موانع التي ن أبرز الة. وملعملها في حركة السّن للموانع، وتعطيٍل عها هو عملية نفٍيروط جميالّش توافَر من اإلشارة إلى أنَّ

 تقابل شروط سّنة االستخالف:

ي جوانب ه فليوالخروج عن المنهج الرباني وتفع ،الشركبويكون ذلك إما ، وجّل الكفر وغياب تفعيل العبودية لله عّز -

 ،قاصرلى عقله الحتكام إالله سبحانه وتعالى، وكفر بقيم الوحي، واكتفى باال، فإذا تمرد "اإلنسان على منهج كافة الحياة

الفطرة  تعاكسوواالنقياد إلى أهوائه وغرائزه، فإن عملية االستخالف ستختل وتضطرب، وتنحرف عن هدفها المرسوم، 

ِمْن َقْبُل  َل ُموَسىْم َكَما ُسِئَرُسوَلُك َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلواتعالى: )الله قال  .((Zarman, 1998, p.224اإلنسانية" 

 [.108]البقرة: (َوَمْن َيَتَبدَِّل اْلُكْفَر ِباْلِإيَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل

ارضة حيث يفضي ذلك إلى التصادم مع مكونات الكون، ومع ات الكون،الجهل وسوء التوظيف المهني والمهاري لمكون -

 .منها، ويضاف إلى ذلك غياب التفعيل الحقيقي لوسائل العلمخصائصها التي تكونت 

ينتج عنه  فجور الناس، وكفرهم الذي سبب ظهور الفساد والخلل واالضطراب في البيئة كثرة إنّ إذ  ؛اإلفساد في األرض -

قال  ،ويث الجووتل المغاالة في اإلسراف وتبذير موارد الطبيعة، كالغابات والثروات ومصادر الطاقة بمختلف أنواعها،

 كلّ ، ف[205]البقرة: (ُيِحبُّ اْلَفساَد اللَُّه الَل َوَوِإذا َتَولَّى َسعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْس)تعالى: 

ا َوِإذ): ّلّز وجعوقول الله  ى إلى سوء التوافق الجبلي بين اإلنسان والكون فينتفي بذلك االستخالف.ذلك وغيره أّد

الفساد  لصالح. وأّنالى هيئة مخلوقة ع دون تدخل البشراألرض  يدل على أّنَتَولَّى َسعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها...( 

 إّنه ال بدّ فألرض، ايعيق مهمة االستخالف في  الفساد الطارئ الذي ولمنع لم يطرأ على أي أمر إال ولإلنسان فيه دخل.

 انّي الذي يضبط حركة اإلنسان في حياته"من منهج الصالح الرب

.(Al-Shaarawy, without date of publication, 2:866-868)  

إال  هها الصحيحفي الخطاب القرآني ال يمكن أن تتم على وج عملية االستخالف إّن إذ ؛عدم التوافق بين اإليمان والعمران -

 مدني، فإذادي والي نحو الترقي الروحي، مع جهود الترقي الماتكامل فيها اإليمان والعمران، وتوازى فيها السعإذا 

اللَُّه  يما آتاَكِفَتِغ َواْب)اتجه اهتمام اإلنسان نحو جانب دون اآلخر اضطربت حركته واختلت، وفقد توازنه، قال تعالى: 

ي اْلَأْرِض ِإنَّ اللََّه ال ْبِغ اْلَفساَد ِفَك َوال َتَلْيِإلَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنيا َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن ال

 نأب نأمرك : أي ال(َن الدُّْنياَوال َتْنَس َنِصيَبَك ِميقول الشيخ السعدي في تفسير ) [.77]القصص:  (ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن

 بآخرتك" يضر وال دينك، يثلم ال اعًااستمت بدنياك واستمتع آلخرتك، أنفق بل ،ًاضائع وتبقى مالك، بجميع تتصدق

Al-Saadi, 1420H, p.623)). 
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 ة أهمها:ة دالالت تربويّ ستنتج عّدت ،وعليه

 الخلل في الة من: أّن غياب الدور التربوي للمؤسسات التربوية في تنشئة األجيال على مقومات االستخالف ينتج حأواًل

 ة.ّنفي حركة اإلنسان وفق هذه السُّ لاًلتفعيل الفعل الحضاري الموافق للشروط، مما يحدث خ

ة على تنشئ ما ينعكسميؤدي إلى ضعف الثبات على الدين وااللتزام به، الذي ، وجّل : خطورة البعد عن منهج الله عّزثانيًا

 األفراد والجماعات.

لك بعدم ة، وذإلنساني: يؤدي االنحراف في تحقيق شروط سّنة االستخالف إلى إحداث عدة اضطرابات في الشخصية اثالثًا

عمارة و ،فالتوازن في إشباع حاجات الجسم والروح، واضطرابات التكوين الفطري لإلنسان المدفوع لحب االستخال

 األرض.

تحديات د من الإّن تراجع الفهم السنني لالستخالف أدى باألمة اإلسالمية في الوقت الحاضر إلى ظهور العدي: رابعًا

جوة ف، وإحداث ةفكا تهلوكية التي تعوق فعالية المنهج الرباني، وبروز حالة التخلف في مستوياوالمنعطفات الفكرية والس

 العملي )اإليمان والعمل(، وبالتالي فقدان السيادة العالمية.الجانب بين الجانب النظري و

لة من رز سلسبها، ويفأّن الجهل بشروطها وتراجع فهمها يقود إلى االصطدام  على : تربي هذه السنة المؤمنينخامسًا

ي تشكل دمار، والتلى الإالمضاعفات النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية واالقتصادية، التي ربما انتهت 

 جميعها مشكالت تربوّية تقف عائقًا أمام التربية السليمة.

لغلو االبعد عن اهي، وتعالى في األوامر والنو : تربية النفس المؤمنة على الوسطية واالعتدال في التزام منهج اللهسادسًا

 واإلفراط في فقهها وفهمها.

ة ة السلبّياعر الغربكوين مشوالقدوة الحسنة في تحقيق سّنة االستخالف، ُيعد سببًا فاعاًل في ت : فقدان النموذج الثقافيسابعًا

كون التي قد ت فكريةتمع، فيفتقد القواسم الفقد ال يجد التقارب الفكري بينه وبين أفراد المج ،وعلى ذلك .عند الفرد

ار التي اعه باألفكاقتن شاذة غير سوّية، وعدم ًاتوفيق بينه وبين المجتمع، وهذا كله إما أن يكون العتقاده أفكار عامَل

 يتبناها المجتمع، أو يكون نتيجة الغترابه الفكري الناتج عن مشاعر االنبهار، واإلعجاب باآلخر.

 الخاتمة

 ئجالنتا

 توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

إعمار وّز وجّل، علصة لله جملة القوانين اإللهية الثابتة المتعلقة بتولية البشرية العبودية الخا هيسّنة االستخالف : أواًل

 األرض وإصالحها وفق التزام المنهج الُمعتبر شرعًا.

الله عزَّ وّجل، ببط الصلة عية لران التطبيقي لتفعيل البعد العملي للعقيدة اإلسالمية، الدَّاتعدُّ سنَّة االستخالف الميد :ثانيًا

 ّية.صة له، وتفعيل منهج الله تعالى في الفعل الحضاري الداعي لشهود األمة اإلسالملوجعل األعمال خا

قة ت المتالحلمتطلبام تحقيق العديد من ايعدُّ االستخالف مقدمة لحصول التمكين للمؤمنين في األرض، وهذا يستلز: ثالثًا

 ة.ية والعمليلمعرفمن عمليات الفعل الحضاري المهتدية بالمنهج الرَّباني، والقائمة على أبعاده في جميع أنساقها ا

ن يمالعلم، اإلآلتي: اتتمثَّل شروط سّنة االستخالف )المتطلبات الرئيسية الواجب توافرها لتحقيق تلك السّنة( با :رابعًا

خالف، االست إعداد اإلنسان المؤهل لالستخالف من أساسيات عمليةوالمقرون بالعمل الصالح وااللتزام بالمنهج، 

ر ي األرض عبيادة فأنَّ االستخالف عملية فاعلة لتحقيق عبودية الله، والس ًاتربوّي هوإعمار األرض، مما يستفاد من

الم ودّية في عالوج متاع بخيرات األرض، واالستعداد لتحمل األمانةاالنسجام مع سنن الله الكونية والتشريعية واالست

 الشهادة.
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ني وظيف المهسوء التو ،وغياب تفعيل العبودية لله عزَّ وجّل الجهل ،الكفرومن أبرز موانع تحقق سّنة االستخالف، : خامسًا

عمل على يأن ه مران، وهذا من شأناإلفساد في األرض، وعدم التوافق بين اإليمان والعووالمهاري لمكونات الكون، 

تحديات د من الباألمة اإلسالمية في الوقت الحاضر إلى ظهور العديذلك أدى  . وقدتراجع الفهم السنني لالستخالف

ث ، وإحداافةك ستوياتمالالتخلف في  بروز حالةتقود إلى ، وبانّيالمنهج الّر تعارضوالمنغصات الفكرية والسلوكية التي 

 العملي، وبالتالي فقدان السيادة العالمية.الجانب انب النظري وفجوة بين الج

  التوصيات

 :يوصي الباحثان باآلتي ،في ضوء االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة

 إقامة مؤتمر علمي يعنى بدراسة السنن باختالف أنواعها دراسة تربوية تطبيقية معمقة. -1

 ين.االجتماعية عند المفكرين والعلماء المسلمين المعاصردراسة السنن ل الباحثينجهود مكثفة من  بذل -2
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Abstract 

The study aimed at clarifying the conceptual framework of the Sunnah of successio and the 

indications of this Sunnah in light of the Holy Qur’an. To achieve this goal, the researchers followed 

both the inductive and the analytical approaches. The study included two main topics: the first one is 

the conceptual framework for the Sunnah of succession, while the second is the components of the 

Sunnah of succession in light of the Holy Qur’an and its educational implications. The study resulted 

in several conclusions, the most important of which are among that the conditions of the Sunnah of 

succession are knowledge and belief coupled with good deeds, the reconstruction of the land and the 

qualification of the person eligible for succession. The obstacles to this Sunnah are disbelief, absence 

of servitude to Almighty, ignorance and corruption on earth and the imbalance between faith and 

urbanism. In light of the findings, the study recommended the establishment of a scientific conference 

concerned with the study of Sunnah in its different types, with an in-depth educational study.  
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 ملخصال

 ،ي: التوعيةه مراحل ب االستراتيجية القائمة على أربعي ضوء المنهج النبوي حسف اإلخالصهدفت الدراسة إلى بناء مقترح لقيمة 

ث وسعى البح .هرد ل أووعليها يتوقف قبول العم ،من أهمية في توجيه السلوك اإلخالصوذلك لما لقيمة  ،والتعزيز ،والتطبيق ،والفهم

عليه  بي صلى اللهديث النوتعزيز القيم اإلسالمية المستمدة من حلتطوير الدراسات الحديثية فيما يتعلق ببناء قيم الشخصية المسلمة، 

من حيث:  إلخالصاوقد قمت باستخالص عناصر قيمة  .تفادة من االستراتيجيات المعاصرةوسلم، ومحاولة بنائها بطرق منهجية باالس

ديث يات واألحاميع اآلمن خالل تحليل ج .اوضوابطه ،ووسائل بنائها ومعوقاتها ومعززاتها ،أهميتها وثمراتها ومجاالتها وتطبيقاتها

ي في واالستنتاج يليتحلواتبعت المنهج االستقرائي، ثم ال .ي بناء القيمةالواردة في الموضوع، ثم تقسيمها حسب المرحلة المناسبة ف

تحتاج إال  حيث البعة، في الحديث الشريف كثيرة ومتنو اإلخالصوخلصت الدراسة إلى أن المعلومات المتعلقة بقيمة  .عملية البناء

 .ية المقترحةاالستراتيج ة حسبلقيمالقليل من االجتهاد أو أقوال العلماء في استكمال العناصر الالزمة لبناء القيمة، وإلى إمكانية بناء ا

لنبوية في ا لكنوزاوأوصت الدراسة بأهمية التعاون بين علماء الحديث، والمختصين في علوم التربية والعلوم األخرى للوصول إلى 

رها في كل جة تطوالمجاالت المختلفة، كما أوصت بتطوير هذه الدراسة نفسها، وذلك بإضافة مقاييس متعددة للكشف عن القيمة ودر

وصية لكل ة الخصمرحلة، وذلك بالتعاون مع المختصين في القياس والتقويم، وأوصت بتطبيق هذه الدراسة على قيم أخرى مع مالحظ

 قيمة.

 المنهج النبوي. ،اإلخالص: القيم، لمفتاحيةالكلمات ا

 

  المقدمة

جاة في  للنوجعل شرعه ومنهجه سبيال ،وأنطقه بالحكمة والصواب ،ا بالهدى ودين الحقحمد لله الذي بعث محمًدال

 شخصيةط للأفضل نم إن تزكية النفوس وتهذيبها لتحقيقفوبعد:  ،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينو ،الدنيا واآلخرة

ن ما ما كان منه ؛مولذا تعددت جهود العلماء في محاوالت لبناء مناهج لتعليم القي ،المسلمة هو واجب العلماء والمربين

 مسلمين فيرين الومنها ما سلكه آخرون من الباحثين المعاص ،خالل تدبر آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم

يم قيمة يل من الق القلومن القيم الجوهرية التي تحتل مكانة ال تدانيها إال .يات معاصرةبناء القيم اإلسالمية من خالل نظر

ستمدة م ،خالصاإلمقترح بهدف بناء قيمة  نموذجلذا رأيت أن تقوم فكرة هذا البحث على تصميم  ؛وتجريد النية اإلخالص

  معاصر في طريقة البناء. مع االستعانة بمنهج ،القيمة بتفاصيلمن المنهج النبوي في كل ما يتعلق 

 

 أهمية الدراسة

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل ما يلي:

 ومحوريتها في توجيه السلوك. اإلخالصأهمية قيمة 

 مستمدة من الحديث الشريف. اإلخالصأهمية بناء استراتيجية عملية منهجية لغرس قيمة 

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، الشريعة والدراسات االسالميةكلية. 
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 ل اإلشكاالت الواقعية المعاصرة. أهمية السعي لتطوير الدراسات الحديثية فيما يتعلق بح

 مه.تعلي ثم ،ثم تمثله ،وشرحه بطريقة معاصرة ،ا على فهم الحديثتقديم نموذج عملي لتدريب الطالب ليكون قادًر

 مشكلة الدراسة

 تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

والفهم،  عية،لتومراحل هي: ا تراتيجية المستندة إلى أربعاالس في ضوء المنهج النبوي بتطبيق اإلخالصكيف نبني قيمة 

 ؟والتطبيق، والتعزيز

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ،االتهاومج ،اوثمراته ،المستخلصة من اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة: من حيث أهميتها اإلخالصما عناصر قيمة 

 ؟وضوابطها ،ومعززاتها ،ومعوقاتها ووسائل بنائها ،وتطبيقاتها

لتي الموضوعات ا ا، ومحسب االستراتيجية المستندة إلى التوعية، والفهم، والتطبيق، والتعزيز اإلخالصما مراحل بناء قيمة 

 ؟تناسب كل مرحلة

 أهداف الدراسة

 ،معززاتهاقاتها وبنائها ومعو ووسائل ،من حيث: أهميتها وثمراتها ومجاالتها وتطبيقاتها اإلخالصاستخالص عناصر قيمة 

 وضوابطها. من خالل تحليل اآليات واألحاديث الواردة في الموضوع. 

 من خالل االستراتيجية المستندة إلى التوعية، والفهم، والتطبيق، والتعزيز.  اإلخالصبناء قيمة 

 محددات الدراسة

تراتيجية )اس تعزيزيق، والعية، والفهم، والتطبتندة إلى التووهي االستراتيجية المس ،ستراتيجية محددة في بناء القيمةتطبيق ا

 الديب(.

 .كلمات مترادفة .،الصالحة، وابتغاء وجه الله والنية ،والنية الحسنة ،اإلخالص

 الدراسات السابقة

مة في سات العارغم كثرة الدرا ،باستخدام أي استراتيجية معاصرة اإلخالصدراسة تناولت بناء قيمة  لم أطلع على أي 

 موضوع بناء القيم.

 لهلابحث د. عبد  ومن الدراسات المهمة في هذا الموضوع: .والنية فيوجد عدد منها اإلخالصأما الدراسات المتعلقة ب

من  ان الصحيحوبي ،وقد عني بجمع األحاديث المتعلقة بالنية .عية(دراسة موضو –السوالمة بعنوان )النية في السنة النبوية 

ا يتعلق قسيم موأقسامها. وهو بحث جيد في موضوعه وسأستفيد منه في ت ،مظاهر النية الحسنة وفوائدها وبيان ،السقيم

 ا من األحاديث في الموضوع.ألنه يجمع كثيًر ،ومجاالتها وأهميتها وثمرتها اإلخالصبعناصر قيمة 

 :منها ،وسأزيد عليه في الكثير من المواضع

 كرها مع تفسير العلماء وشرحهم لها.وجود أحاديث وآيات كثيرة غير التي ذ -1

 ،خل فيهاال التي تدألعماوأنواع  ،مجاالت النية :مثل ،التحليل الدقيق واالستنتاجات الكثيرة المتعلقة باألحاديث واآليات -2

 ها.غيرو ،ء القيمةلبنا واالستراتيجية التي تضمنها الحديث ،وكيفية التطبيق ،والمرحلة المناسبة لبناء القيمة ،والشروط

 ووضع كل مجال في المرحلة التي تناسبه بهدف بناء القيمة. ،بناء استراتيجية التعليم -3

 الحاق جدول تحليلي يتضمن كل ما يتعلق ببناء القيمة. -4
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 منهج الدراسة

 ة في موضوعلوارداوذلك بجمع بعض اآليات القرآنية وأغلب األحاديث الصحيحة  ،عت في الدراسة المنهج االستقرائياتب

لمنهج اثم  ؛دجدول واحبتحليل جميع اآليات واألحاديث إلى العناصر الرئيسة لها في  ،، ثم المنهج التحليليالصاإلخ

 االستنباطي في التقسيم وطريقة بناء القيمة.

 آية وحديث ما بين نص شرعي (65نموذج من الجدول التحليلي الذي احتوى على )

 اآلية أو الحديث

العمل 

المرتبط 

 بالنية

ا( )مجاًل

أو  ا)فعًل

 (اترًك

أهم ما تضمنته اآلية 

بخصوص أو الحديث 

 )تعريف، النية من:

شروط، وأهمية، و

 نتائج(ومعوقات، و

المرحلة 

المناسبة 

لشرح 

الحديث 

من 

)التوعية 

 والفهم(

العمل 

التطبيقي 

 المقترح

العمل 

زي زيالتع

 المقترح

وسائل 

بناء 

القيمة 

الواردة 

في 

 الحديث

( )القاعدة أوالقواعد

الرئيسية في اآلية أو 

الحديث مع شرح 

 العلماء للنص

عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه قال: 

رجعنا من غزوة 

تبوك مع النبي صلى 

الله عليه وسلم 

فقال: "إن أقواما 

خلفنا بالمدينة ما 

ا وال سلكنا شعًب

ا إال وهم معنا، وادًي

حبسهم العذر" رواه 

  البخاري

الخروج 

 للجهاد

 

وفضلها  أهمية النية

 ونتائجها

 التوعية

 

ينوي أن 

يعمل 

ا ال عمًل

يستطيعه 

بسبب 

وجود 

 العذر

تعميق 

 الفهم

ع وبالرج

لسبب 

ورود 

 الحديث

محاكاة 

 الموقف 

لمؤمن يبلغ بنيته ا-

أجر العامل إذا منعه 

العذر عن العمل.قال 

 :ابن حجر في الفتح

 ُغُلْبَيَوِفيِه َأنَّ اْلَمْرَء 

ذا ِإ لِماِبِنيَِّتِه َأْجَر اْلَع

َمنعه اْلعذر َعن 

 اْلَعَمل.

 :وفي عمدة القاري

من َحبسه اْلعذر 

َوَغيره َعن اْلِجَهاد 

َوَغيره من َأعمال 

 ُهلَفاْلبر َمَع ِنيَّة ِفيِه 

أجر اْلُمَجاِهد 

 .َواْلَعاِمل

 األمثل في لدوران له ليكو ؛والشخصية المسلمة ،ونسأل الله أن يكون هذا العمل فاتحة خير لالرتقاء بالعقل المسلم

 والجزاء األوفى يوم القيامة. ،هذه الحياة

 ويتضمن التعريفات المهمة في البحث.تمهيد: 

ارئ، وهي، د الققام هذا البحث على مصطلحات متعددة يكثر تكرارها في البحث، يحسن التعريف بها لتكتمل الصورة عن

 اتيجية الديب في بناء القيم.استر ، كما اعتمد علىاإلخالصالقيمة، والنية والقصد و

 ،والّثبات والّدوام ،التي تمتلك عّدة دالالت منها قيمة الّشيء وثمنهَوَم وترتبط لغوّيًا بمادة َق ،القيمة: القيم ُمفردها قيمةا: أوًل

-Al) الّشيءوأقربها لمعنى القيمة هو الّثبات والّدوام واالستمرار على  .ونظام األمر وِعماده ،واالستقامة واالعتدال

Zubaidi, 1987, p. 312 and Al-Fayrouz Abadi, 1987, p. 1487).  :ووفق المفهوم اإلسالمي لها عرفت بأنها

وتقف في أعالها  ،يقصدها المسلم عند قيامه باألعمـال ،ومنبثقة عن العقيدة اإلسالمية ،معيار وغاية نابعة من الشرع "

"مجموعة من المبادئ أو هي  ،(Muhammad Rayan and others, 1996, p. 68)غاية الغايات وهي مرضاة الله" 

 ،وما يتفرع عنها من مصادر لألحكام الشرعية ،والمعتقدات واألفكار والمثل العليا المستمدة من األصول اإلسالمية
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حيث القبول أو ا للحكم عليه من ا للسلوك البشري في المجتمعات اإلسالمية ومعياًرا وضابًطا حاكًموالتي تعد نظاًم

 ,Mahidat, 2016, pp.33, Muhammad Khayat, p. 33 and Muhammad Rayan and others)الرفض" 

1996, p. 68).  فالقيمة وفق المفهوم اإلسالمي هي محددات ومعايير وضوابط سلوكية وخلقية مستمدة من الشريعة

وتحكم على سلوك الفرد من حيث الصحة  ،خلي للسلوكتحمل معنى اإللزام والدافع الدا ،اإلسالمية ومرتبطة بأحكامها

وإن كان مفهوم القيمة أشمل من مفهوم ، خالقي بهذا المعنى قريبة من مفهوم األوه .(Mahidat, 2016, p.33)والخطأ

  .(Mahidat, 2016)األخالق

وفي االصطالح: انبعاث  ،(Ibn Manzur, 1414 AH, Part 15, p. 348)النية: في اللغة تأتي بمعنى اْلَقْصد َواْلِإَراَدة : ثانيًا

 ,Al-Qaradawi, 2005) وهي اإلرادة الجازمة المصممة المتوجهة نحو الفعل ،إرادة اإلنسان لتحقيق غرض مطلوب له

pp. 11, 23).  :بمعنيين: أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعضتقع العلماء كالم في والنية "قال ابن رجب. 

اني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده ال شريك له، أم غيره، أم الله وغيره، وهذه النية هي التي الثو

 .(Ibn Rajab, 1996, Part 1, p. 64)وتوابعه"  اإلخالصيتكلم فيها العارفون في كتبهم في كالمهم على 

جعلوا هذه ف ،ألفاظ دفها منى عدم التفريق بين النية وبين ما يراأكثر العلماء ذهبوا إلواالبتغاء:  ،واإلرادة ،القصد :ثالثًا

والقصد واإلرادة النية أن الغزالي: اعلم  قال .(Al-Sawalmeh, 2008, p. 113) لفاظ بمعنى واحد بشكل عاماأل

 ،صله وشرطهأنه أل ؛)العلم( يقدمه ،علم وعمل :وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران ،على معنى واحد ةعبارات متوارد

 :ثالثة أموربإال  فإنه ال يتم ،وذلك ألن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري ،)والعمل( يتبعه؛ ألنه ثمرته وفرعه

ى ومعن ،رادةإد من بوال يعمل ما لم يرد فال  ،ألنه ال يريد اإلنسان ماال يعلمه فالبد وأن يعلم ؛علم وإرادة وقدرة

 .Al-Ghazali, part. 4, p. 365)) ا للغرضما يراه موافًق اإلرادة: انبعاث القلب إلى

وقد تقدم بيان  .(Ibn Manzur, 1414 AH, part 7, p. 26)والتَّْنِجَية ِمْن ُكلِّ َمْنَشٍب  ،: في اللغة: اْخَتاَرُهاإلخالص :رابعًا

ما  وقد وجدت .(Ibn Rajab, 1996, part 1, p. 64) ابن رجب لإلخالص بأنه العمل الذي يقصد به الله وحده

 ،أو دنيوي وب ذاتيوتصفيته من كل ش ،إرادة وجه الله تعالى بالعملأنه:  اإلخالصيتناسب مع بحثي أنه في بيان معنى 

 ،خفيةلاالظاهرة أو  ،لنفسوال يمازج عمله ما يشوبه من الرغبات العاجلة ل ،فال ينبعث للعمل إال لله تعالى والدار اآلخرة

رب من اله أو ،أو طلب مدحهم ،أو منزلة في قلوب الخلق ،أو شهرة ،أو مال ،أو منصب ،و شهوةأ ،من إرادة مغنم

 و لغير ذلكأ ،كنأو لكبر مست ،أو استجابة لحسد خفي ،أو شفاء لحقد كامن ،أو مجاملة لخاصة ،أو إرضاء لعامة ،ذمهم

 ا كان"ما ، وكائًنن كانما له تعالى بالعمل، كائًنهو: إرادة ما سوى الالتي عقد متفرقاتها  ،من العلل واألهواء والشوائب

(Al-Qaradawi, 2005, p. 11). 

لقيم في بناء ا وهي طريقة اقترحها واعتمدها الدكتور إبراهيم رمضان الديب في : التعريف باستراتيجية الديب:خامسًا

طيط دراسات تخوبحوث واإلنسانية متخصص في العلوم وباحث ومفكر وهو كتابه )أسس ومهارات بناء القيم التربوية(، 

نها، من بي صاإلخالطبق هذه النظرية على عدة قيم إسالمية، لم يكن قد و وتنمية اإلنسان،القيم والهوية وصناعة 

ع م ،اإلخالص ء قيمةمراحل في بناء أي قيمة، وأطبقها على بنا هذه النظرية التي تستند إلى أربعفرأيت أن أستفيد من 

في ضوء  خالصاإللخاصة بين ما ذكره وبين ما يمكن استنتاجه وإضافته أو حذفه فيما يتعلق بقيمة مالحظة الفروق ا

 المنهج النبوي.

المرحلة و ،لفهملثانية: االمرحلة او ،مراحل: المرحلة األولى: التوعية بناء القيم حسب تقسيم الديب أربعومراحل 

 انها كما يلي:وبي ،المرحلة الرابعة: التعزيزو ،التطبيق الثالثة:

وعاقبة التخلي عنها  ،وعناصرها وأهميتها ،توعية شاملة بالقيمة من حيث؛ ماهيتها مرحلة التوعية: وهي: المرحلة األولى

وتمريرها إلى الوجدان  ،من خالل إثارة االنتباه إليها وجذب العواطف والعقل نحوها سلوكالوتطبيقاتها العملية في 

 ,Al-Deeb, 2006)لتمسك بها والنجاح في تطبيقها وتحفيزه على ا ،طبيعة شخصية المتعلمبالتتابع والتدرج المناسب ل

p. 104). 
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يمنح مما  ،الزللو ،واالنحراف ،والمقصود بها "تكوين الفهم الصحيح الخالي من الشبهات مرحلة الفهم: المرحلة الثانية:

 .(Al-Deeb, 2006, p. 113)المتعلم القدرة الجيدة على التطبيق الصحيح" 

 ،األحاسيسو ،شاعر: التطبيق: والمقصود بها "التطبيق العملي والممارسة الحقيقية للقيمة في مجال المالمرحلة الثالثة

 (.Al-Deeb, 2006, p. 119" )والسلوكيات العملية ،والكلمات ،واأللفاظ ،واالهتمامات ،واألفكار

 لذاتية فيستوى اممع دعم  ،وتجويد مستوى التطبيق العملي للقيمة ،: التعزيز: ويقصد بها "تعميق الفهمالمرحلة الرابعة

ب الطال يحفزودعم ي ،في إطار من التعزيز اإليجابي والسلبي ،وتطبيقها مع دعوة اآلخرين للتمسك بها ،ممارسة القيمة

 .(Al-Deeb, 2006, p. 123) نحو التعميق والتجويد والذاتية"

 مرحلة التوعية  - اإلخالصاء قيمة المطلب األول: المنهج النبوي في بن

 قترح في هذه المرحلة أن نبين ما يلي لتحقيق أهداف المرحلة:أ

 في القرآن الكريم.  اإلخالص -1

 3في السنة النبوية. اإلخالص -2

 .اإلخالص ثمرات -3

 .اإلخالصعاقبة التخلي عن  -4

 في القرآن الكريم اإلخالص: الفرع األول

آيات  د وردتوق الثواب،وعليه يترتب  ،شرط لقبول العمل اإلخالصلعلماء أن من أهم المسائل المتفق عليها بين ا

 : هي ،كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى قواعد وفوائد

ََل يَْعبُُدواَّللَاََُرواَإ ّلََاَأُمَ َومََ: وفي هذا المعنى عدة آيات منها قوله سبحانه: الطاعات الستحقاق األجرِفيِ  اإلخالصُوُجوِب  -1

يَنَُحنَفَاءََُمْخلَ  يَنَلَهَُالد   َقُلَْْوُلُه َتَعاَلى: َوِمْنُه َق .َأِي اْلِعَباَدَة ُه الدِّيَنَلُمْخِلِصيَن قال القرطبي:"  . (5: al-Bayyinah)ص 

َُمْخل صَ  َّللَاَ َأَْعبَُد ْرُتَأَْن ينَََاإ ن  يَأُم  َالد   ِب ِمْن َعَمِل اْلَقلْ  اإلخالص َفِإنَّ  ؛اْلِعَباَداِت ى ُوُجوِب النِّيَِّة ِفي، َوِفي َهَذا َدِليٌل َعَللَهُ

 .(Al-Qurtubi, 1964, part 20, p. 140) اللَِّه َتَعاَلى َلا َغْيِرِه" َوُهَو الَِّذي ُيَراُد ِبِه َوْجهُ 

َكما في قوله تعالى:  :لله تعالى وحده اإلخالصوجوب  -2 َب اْلَحق   تَاَب َاْلك  َإ لَْيَك َأَْنَزْلنَا ينََإ نَا َالد   َلَهُ ا َُمْخل ص  َّللَاَ - (azفَاْعبُد 

Zumar: 2).  :َأال ِللَِّه الدِّيُن .ممحضا له الدين من الشرك والرياءَفاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصًا َلُه الدِّيَن "قال البيضاوي ،

واالطالع على األسرار  أي أال هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة، فإنه المتفرد بصفات األلوهية ؛اْلخاِلُص

; َوِلَذِلَك اْنَتَفِت اْلِعَباَدُة اإلخالصَوَمَتى اْنَتَفى "، وقال صاحب المنار: ((Al-Badaawi, 2002, part 5, p. 36 "والضمائر

 .(Rida, 1990, part 3, p. 286) "َقاَل: َفاْعُبِد اللَه ُمْخِلًصا َلُه الدِّيَن َأَلا ِللَِّه الدِّيُن اْلَخاِلُص

اءَوجهَربهمَوأقامواَوالذينَصبرواَابتغالعبادة ومخالفة الهوى: كما في قوله سبحانه: على  الصبر في اإلخالصأهمية  -3

َالدار َعقبى َلهم َأولئك َالسيئة َبالحسنة َويدرؤون َوعالنية َسرا َرزقناهم َمما َوأنفقوا قال  (( .ar-Ra`d: 22الصالة

 لجزاء وسمعة ال لرضاه بًاْم طله النفس ويخالفه الهوى اْبِتغاَء َوْجِه َربِِّهالبيضاوي: "َوالَِّذيَن َصَبُروا على ما تكره

 .((Al-Badaawi, 2002, Part 3, p. 186 ونحوهما"

ْنَنَْجوََ يوجب الثواب واألجر العظيم: كما في قوله تعالى اإلخالص -4 أَْوََوفٍٍَةَأَْوََمْعرََُرَب َصَدقََاُهْمَإ َّلََمْنَأَمَََّلََخْيَرَف يََكث يٍرَم 

ََوَمْنَيَْفعَْلَذَل َكَاْبت غَاَءََمْرَضاة َّللَا َفََسْوَفَ َأَْجرَ ْؤت ينَُإ ْصاَلحٍَبَْيَنَالنَاس  اه  يم  قال ابن كثير في قوله  . (114:an-Nisaa')اََعظ 

فسوف وجل"  الله عزعند ذلك ثواب ا محتسًبذلك ا في "أي: "مخلًص ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللهتعالى: 

 .(Ibn Katheer, 1419 AH, part 2, p. 365) ا"ا واسًعا كثيًرأي: "ثواًب ؛اا عظيًمنؤتيه أجًر
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يَنَيُنَْفي العمل سبب لعدم استحقاق األجر والثواب: قال سبحانه:  اإلخالصعدم  -5 ْرَضاة َمََْبت غَاَءَف قُوَنَأَْمَوالَُهُمَاَوَمثَُلَالَذ 

َّللَاَ ، وقوله:  (265 :al-Baqarah)ّللَاَ  ََوْجه  َاْبت غَاَء َإ َّل َتُْنف قُوَن وقيد "، قال الببضاوي:  (272 :al-Baqarah)َوَما

حق معة لم يستوس ا رياًءألن األعمال بالنيات وأن كل من فعل خيًر ؛الفعل بأن يكون لطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى

يَن ِفي "َضَرَب اللُه اْلَمَثَل ِلْلُمْخِلِص :يد رشيد رضاوقال الس .(Al-Badaawi, 2002, part 2, p. 96) "به من الله أجرًا

 (.Rida, 1990, part 3, p. 56) "ِذيَن اْلُمَراِئيَن َواْلُمْؤاْلِإْنَفاِق ِلَأْجِل اْلُمَقاَبَلِة َبْيَنُهْم َوَبْيَن ُأوَلِئَك

َا ء في اآلخرة: كما في قوله تعالى:الربط بين غاية األخالق )ابتغاء وجهه( وخيرية األخالق والجزا -6 َذَا ْلقُْربَىََحقَهَُفَآت 

يُدوَنََوْجهََّللَا َوََ يَنَيُر  َذَل َكََخْيٌرَل لَذ  يَنََواْبَنَالَسب يل  ْسك  ونرى "قال مقداد يالجن:  . (ar-Room: 3)ْلُمْفل ُحونََاَكَُهُمَأُولَئ ََواْلم 

ق يرية األخالبين خة األخالق ابتغاء وجهه فإنه قد ربط بين هذه الغاية وفي هذه اآليات باإلضافة إلى جعل الله غاي

له  إذ إن ؛قيةألخالوالجزاء في اآلخرة، وال ينبغي أن يفهم من هذا أن ليس للسلوك األخالقي أية قيمة بدون الغاية ا

ن يعمل ملله يكافئ ن األي الدنيا؛ وإنما ينال ثوابه الطبيعي ف ،لكن قيمته ناقصة وال ينال ثوابه في اآلخرة ،اقيمة أيًض

 "ي اآلخرةفمنه  وال نصيب له ،افأة عمله من الناس أو من الدنياومن كان يعمل للناس أو للدنيا ينال مك ،من أجله

(Yalgin, 2003, p. 334). 

يَنَيَْدعُوَنََربَُهْمَب اْلغََداة ََواْصب ْرَنَْفَسَكََمَعَالََالحث على مجالسة ومالزمة المخلصين في أعمالهم: كما في قوله سبحانه:  -7 ذ 

يُدوَنََوْجَههَُ ي  َيُر  يعلم ربنا جل جالله نبيه عليه صلوات الله وسالمه، ويوجهه "، قال الكتاني:  (al-Kahf: 28)َواْلعَش 

يريدون لكي يصبر نفسه، ويتحمل أتباعه من المؤمنين القاصرين أنفسهم على ذكر الله وعبادته والدعوة إليه، وهم ال 

بذلك إال وجه الله والدار اآلخرة، وذلك أمر للمؤمنين جميعًا، وهذا أمر للنبي عليه الصالة والسالم لكونه أسوة 

: "أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله، وقال القرطبي .(El Kettani, 1432 AH, part 7, p. 2) "للمسلمين

-Al)الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره الله"  وكان رسول الله صلى .ويتوجهون بذلك إليه ال لغيره

Qurtubi, 1964, part 6, p. 432). وقال ابن كثير:  .فوجود المخلصين حول القائد سبب في توفيقه وتحقيق أهدافه

يَنَيَْدعُوَنََ َأْي َلا ُتْبِعْد َهُؤَلاِء اْلُمتَِّصِفيَن بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك َكَقْوِلِه َواْصب ْرَنَْفَسَكََمَعَالَذ 

يُدوَنََوْجَههَُ ي  َيُر  ََواْلعَش  َب اْلغََداة  وقوله ُيِريُدوَن َوْجَهُه أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم، وهم ُمْخِلُصوَن  .ََربَُهْم

 ُيِريُدوَن َوْجَهُه"وقال القرطبي:  .(Ibn Katheer, 1419 AH, part 3, p. 231) َن اْلِعَباَداِت َوالطَّاَعاِتِفيَما ُهْم ِفيِه ِم

 ,Al-Qurtubi) "َأْي ُيْخِلُصوَن ِفي ِعَباَدِتِهْم َوَأْعَماِلِهْم ِللَِّه، َوَيَتَوجَُّهوَن ِبَذِلَك ِإَلْيِه َلا ِلَغْيِرهِ  ؛ِفيَها اإلخالصَأْي َطاَعَتُه، َو

1964, part 6, p. 432). 

 في السنة النبوية خالصاإل: الفرع الثاني

 :وهي ،في العمل اإلخالصوردت أحاديث كثيرة تبين جوانب متعددة من أهمية 

وكثرة األحاديث في هذا  ،أغلب األحاديث حول هذا المعنى تدورالنية شرط لقبول العمل وترتب الثواب عليه: حيث  -1

ومــن أشـهر األحاديث قــول الرســول صلى  .ووجوب توجيه الناس إلى تصحيح نواياهم ،المحور تدل على عظيم أهميته

( al-Bukhari, 1422 AH, part 1, p. 6) «ِبالنِّيَّاِتاأَلْعَمـــاُل ِإنََّما »:الذي رواه عمر رضي الله عنه الله عليه وسلم

حاديث الواردة ومن األ .التربيةكتب و ،وكتب السلوك ،وكتب الفقه ،ا لموضوع النية في كتب المحدثينالذي يعتبر محوًر

ِبَسْهٍم َرَمى َمْن »ما َرَوي َعْن َأِبي َنِجيٍح السَُّلِميِّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ،في هذا المعنى

 (Al-Nasa’i, 1986, part 6, p. 26; al-Tirmidhi, 1975, part. 4, p. 174)اللَِّه َفُهَو َلُه َعْدُل ُمَحرٍَّر َسِبيِل ِفي 

فأي  ؛(Ibn Kathir, 1988, part. 4, p. 400; al-Shawkani, 1993, part. 8, p. 96)والترمذي  ،وصححه النسائي

َعَلى َأنَّ اْلَعَمَل ِفيِه َدِليٌل "يترتب عليه األجر من الله. قال الشوكاني: ِلَمْحِض التََّقرُِّب إَلى اللَِّه  إَعاَنِة اْلُمَجاِهِديَن عمل في

َوَلِكْن ِبَشْرِط َأْن َيُكوَن َذِلَك ِلَمْحِض التََّقرُِّب إَلى  ،ِفي آَلاِت اْلِجَهاِد َوِإْصَلاِحَها َوِإْعَداِدَها َكاْلِجَهاِد ِفي اْسِتْحَقاِق َفاِعِلِه اْلَجنََّة

َنَعْم  ، ِلَما ُيْعَطاُه ِمْن اْلُأْجَرِة َفُهَو ِمْن اْلَمْشُغوِليَن ِبَعَمِل الدُّْنَيا َلا ِبَعَمِل اْلآِخَرِةَوَأمَّا َمْن َيْصَنْع َذِلَك .اللَِّه ِبِإَعاَنِة اْلُمَجاِهِديَن
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 .al-Shawkani, 1993, vol) "اَبَتُهُيَثاُب َمَع َصَلاِح النِّيَِّة َكَمْن َيْعَمُل ِباْلُأْجَرِة الَِّتي َيْسَتْغِني ِبَها َعْن النَّاِس َأْو َيُعوُل ِبَها َقَر

8, p. 96). 

 ان أن تعبداإلحس) ا:عمر رضي الله عنه أيًضكما في حديث  ،فيه من أعلى مقامات العبودية لله اإلخالصتقان العمل وإ -2

َهَذا "قال النووي رحمه الله:  .(al- Bukhari, 1422 AH, part 1, p. 19)فإن لم تكن تراه فإنه يراك(  ،الله كأنك تراه

ْبِد َربَُّه ِفي اْلِعَباَدِة َوُمَراَقَبِة اْلَع صاإلخالَحثُّ َعَلى َكَلاِم اْلاْل َفَمْقُصوُد .اِمِع اْلَكِلِم الَِّتي ُأوِتَيَها َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمِمْن َجَو

اِنًعا ِة الصَّاِلِحيَن ِلَيُكوَن َذِلَك َمِق ِإَلى ُمَجاَلَساْلَحَقاِئ ْهُلأَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِفي ِإْتَماِم اْلُخُشوِع َواْلُخُضوِع َوَغْيِر َذِلَك َوَقْد َنَدَب 

 "ِه َوَعَلاِنَيِتِهَتَعاَلى ُمطَِّلًعا َعَلْيِه ِفي ِسرِّ ا َيَزاُل اللَُّهَلَف ِبَمْن َكْيَف ،ِمْن َتَلبُِّسِه ِبَشْيٍء ِمَن النََّقاِئِص اْحِتَراًما َلُهْم َواْسِتْحَياًء ِمْنُهْم

(Al-Nawawi, 1392 AH, Part 1, p. 157). 

فقد روى َأَنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ  ؛المؤمن يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل مثل الخروج للجهاد -3

 ،َما َسَلْكَنا ِشْعًبا َوَلا َواِدًيا ِإلَّا َوُهْم َمَعَنا ِفيِه ،ِة َخْلَفَناِإنَّ َأْقَواًما ِباْلَمِديَن»َفَقاَل:  ،َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِفي َغَزاٍة

أجر بنيته يبلغ قال ابن حجر في الفتح: "وفيه أن المرء  .(al- Bukhari, 1422 AH, part 4, p. 26)« َحَبَسُهُم الُعْذُر

حبسه من أن "وفي عمدة القاري: . (Ibn Hajar, 1379 AH, part 6, p. 47)العذر عن العمل". منعه إذا العامل 

 ،(Al-Aini, part 14, p. 130). :الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر المجاهد والعاملعن وغيره العذر 

َيْنِوي َأْن َيُقوَم ُيَصلِّي ِمَن َوُهَو اَشُه ِفَرَأَتى َمْن »َقاَل:  ،َيْبُلُغ ِبِه النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ،وكما في حديث َأِبي الدَّْرَداِء

 Al-Nasaa’i, 1986, part)«  َوَجــــلَّاللَّْيِل َفَغَلَبْتُه َعْيَناُه َحتَّى َأْصَبَح ُكِتَب َلُه َما َنَوى َوَكاَن َنْوُمُه َصَدَقــًة َعَلْيِه ِمْن َربِِّه َعزَّ 

3, p. 258)، بإسناد جيد  ةالترهيب: رواه النسائي وابن ماجـوفي الترغيب و(Al-Mundhiri, 1417 AH, part 1, p. 

ن المؤمن يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل كمن غلبه النوم عن صالة الليل فإنه إ"قال القسطالني:  .(28

 .(Al-Qasttalani, 1323 AH, part 5, p. 63) يكتب له أجر صالته ويكون نومه صدقة عليه من ربه

عائشة رضي  النية الحسنة في المشاركة غير المقصودة في األعمال غير المشروعة سبب للنجاة في اآلخرة: ففي حديث -4

ثم يبعثون على نياتهم"  ،قال صلى الله عليه وسلم: "يخسف بأولهم وآخرهم ،الجيش الذي يغزو الكعبة الله عنها في

(al- Bukhari, 1422 AH, part 2, p. 149).  قال ابن حجر: "َوَوْجُه اِلاْسِتْدَلاِل ِمْنُه ُهَنا َأنَّ ِللنِّيَِّة َتْأِثيًرا ِفي اْلَعَمِل

اْلُمْخَتاِر ُدوَن ُة َعَلى َفِإنَُّهْم ِإَذا ُبِعُثوا َعَلى ِنيَّاِتِهْم َوَقَعِت اْلُمَؤاَخَذ ،ِلاْقِتَضاِء اْلَخَبِر َأْن ِفي اْلَجْيِش اْلَمْذُكوِر اْلُمْكَرَه َواْلُمْخَتاَر

 Ibn) ْعَتَبُر ِبِنيَِّة اْلَعاِمِل"وقال: "َوِفي َهَذا اْلَحِديِث َأنَّ اْلَأْعَماَل ُت .(Ibn Hajar, 1379 AH, part 4, p. 115) اْلُمْكَرِه"

Hajar, 1379 AH, part 4, p. 340). شرار ثم وقال القسطالني: "يبعثون على نياتهم: أي يخسف بالكل بشؤم األ

 ,Al-Qasttalani, 1323 AH, part 3) إن خيًرا فخير وإن شًرا فشر" ؛يعامل كل منهم في الحشر بحسب نيته وقصده

p. 159.) 

 كما في حديث ،في األعمال المستحبة كإطعام الزوجة على سبيل المداعبة والسرور شرط لترتب األجر نية الصالحةال -5

 ،َحتَّى اللُّْقَمَة َتْرَفُعَها ِفي ِفي اْمَرَأِتَك ،َوَمْهَما َأْنَفْقَت َفُهَو َلَك َصَدَقٌة»ى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم النَِّبّي َصلَّ سعد بن أبي وقاص عن

قال القسطالني:  ،(al- Bukhari, 1422 AH, part 7, p. 62) «َوُيَضرُّ ِبَك آَخُروَن ،َيْنَتِفُع ِبَك َناٌس ،َوَلَعلَّ اللََّه َيْرَفُعَك

قال النووي: ما أريد به وجه الله يثبت فيه األجر وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة أو غيرها كوضع و

وكذا  ،ففيما يراد به وجه الله فقط أحرىوإذا ثبت األجر في هذا  ،جة وهو غالًبا لحظ النفس والشهوةلقمة في فم الزو

 Al-Qasttalani, 1323 AH, part)(. .في بضع أحدكم صدقةليه السالم: )وكما في قوله ع ،في جماع الرجل لزوجته

1, p. 150)؛ (Muslim, part 2, p. 697)قال النووي: "َوِفي َهَذا َدِليٌل َعَلى َأنَّ اْلُمَباَحاِت َتِصيُر َطاَعاٍت ِبالنِّيَّاِت .. 

َأْو َطَلَب َوَلٍد َصاِلٍح َأْو ِإْعَفاَف َنْفِسِه َأْو  .ُمَعاَشَرَتَها ِباْلَمْعُروِفَفاْلِجَماُع َيُكوُن ِعَباَدًة ِإَذا َنَوى ِبِه َقَضاَء َحقِّ الزَّْوَجِة َو

-Al) ِمَن اْلَمَقاِصِد الصَّاِلَحِة"َذِلَك  ِإْعَفاَف الزَّْوَجِة َوَمْنَعُهَما َجِميًعا ِمَن النََّظِر ِإَلى َحَراٍم َأَو اْلِفْكِر ِفيِه َأِو اْلَهمِّ ِبِه َأْو َغْيِر

Nawawi, 1392 AH, part 7, p. 92). ديث فضيلة وقال ابن دقيق العيد في شرح األربعين النووية: "وفي هذا الح

ما تصير طاعات بالنيات واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات وإن ،التسبيح وسائر األذكار

 (.Ibn Daqiq Al-Eid, 2003, p.91) الصادقات"
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 أو النية الصالحة اإلخالصثمرات : ثالثالفرع ال

 اآلخرة:ي فكون يومنها ما  ،الثمرات منها ما يكون في الدنيا تعود على صاحبها بالخير، وهذه لإلخالص ثمرات كثيرة

 التي تكون في الدنيا المسألة األولى: الثمرات

غال بطلب اآلخرة؛ فمن ثمرات النية غير والشعور بالغنى النفسي عند تصحيح النية واالشت ،الطمأنينة واألمن النفسي -1

فَعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  .والشعور بالفقر عند االشتغال بطلب الدنيا ،الصالحة: القلق النفسي وعدم الشعور بالطمأنينة

َوَلْم َيْأِتِه  ،َوَجَعَل َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه ، َعَلْيِه َأْمَرُهَفرََّق اللَّهُ  ،َمْن َكاَنِت الدُّْنَيا َهمَُّه»َقاَل:  ،من حديث أنس رضي الله عنه َوَسلََّم

 «ُه الدُّْنَيا َوِهَي َراِغَمةٌ َوَأَتْت ،َوَجَعَل ِغَناُه ِفي َقْلِبِه ،َجَمَع اللَُّه َعَلْيِه َأْمَرُه ،َوَمْن َكاَنِت اْلآِخَرُة ِنيََّتُه ،ِمَن الدُّْنَيا ِإلَّا َما ُكِتَب َلُه

(Ibn Majah, 2009, part 5, p.227)، ثقات  رجاله صحيح قال في مصباح الزجاجة: إسناد(Al-Busiri, 1403 AH, 

Part 4, p. 212)، ا ومعرفةً قال في فيض القدير: أي من تفرغ من هموم الدنيا أقبل قلبه على الله بكليته أي حًبو 

 .يجعل الله تعالى له محبة ورحمة في قلوب خواص عبادهفدل على أن هذا اإلقبال ممكن وثمرته عاجلة أن  ،اوخوًف

ا كفاه الله هموم ا واحًدومن الخير الذي يسرع الله به إليه ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همً 

فمن رفض  ؛وذلك سم قاتل ،ومن كانت الدنيا أكبر همه تخوف بأحوالها وتقلبها ورغب في الجمع والمنع ،الدنيا واآلخرة

له في كل أمر فرفع باله عن التدبير لنفسه وأقبل على مالحظة تدبير الله  ذلك انكشف له الغطاء فوجد الله كافيًا

 (،Al-Manawi, 1356 AH, part 3, p. 260) قياسواستراح وسخر إليه الناس وأفاض عليه الخير بغير حساب وال 

 في سنن ابن ماجة يدل على هذا ما روي ،بأنه يفعل الصواب من العملليقين ثمرة المعرفة وا ،والطمأنينة لصحة الفعل

النَّاُس ُيْبَعُث ِإنََّما »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،(Ibn Majah, 2009, part 5, p.308) َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

رواه  الذيويشهد له حديث جابر ، ( Al-Mundhiri, 1417 AH, part 1, p. 25) حسنه المنذريقد و«. ِنيَّاِتِهْمَعَلى 

َوِفي َهَذا اْلَحِديِث َأنَّ "وقال ابن حجر في الفتح:  .كما قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجة مسلم

 فمن كانت نيته صالحة كانت نفسه مطمئنة. ؛(Ibn Hajar, 1379 AH, part 4, p. 340) "اْلَأْعَماَل ُتْعَتَبُر ِبِنيَِّة اْلَعاِمِل

: الذي رواه سعد رضي الله عنه قوله عليه السالممنها ويدل على ذلك أحاديث كثيرة  :استشعار قبول العمل المخلص -2

ي ِبِه َوْجَه اللَِّه َتَعاَلى ِإلَّا اْزَدْدَت ِبِه َدَرَجًة )ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه ُأَخلَُّف َبْعَد َأْصَحاِبي َقاَل ِإنََّك َلْن ُتَخلََّف َفَتْعَمَل َعَمًلا َتْبَتِغ

حديث قال النووي: "وفي هذا ال .(;Muslim, part 3, p. 1250 Bukhari, 1422 AH, part 5, p. 68) (.َوِرْفَعًة

 ,Al-Nawawi, 1392 AH) للَِّه َتَعاَلى ِباْلَأْعَماِل"ِه ااْلُعْمِر ِلِلاْزِدَياِد ِمَن اْلَعَمِل الصَّاِلِح َواْلَحثِّ َعَلى ِإَراَدِة َوْج فضيلة ُطول

part 11, p. 78). قال صلى الله عليه وسلم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيا ومما يدل على ذلك أيًض :

ل ابن قا .(Muslim, part 3, p. 1250) ولكن ينظر إلى قلوبكم" ،وال إلى صوركم ،"إن الله ال ينظر إلى أجسادكم

معناه أن األعمال الظاهرة ال ُتحّصل التقوى وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى "دقيق العيد: 

مجازاته ومحاسبته  -والله أعلم -محيطة بكل شيء. ومعنى الحديث  -أي رؤيته  -وخشيته ومراقبته ونظر الله تعالى 

 .(Ibn Daqiq Al-Eid, 2003, p.118) "وأن االعتبار في هذا كله بالقلب

َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه  ،َرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُهتيسير األمور في أداء الدين واألمانات: كما في الحديث الذي روي َعْن َأِبي ُه -3

 ,Bukhari) «ْتَلاَفَها َأْتَلَفُه اللَُّهُيِريُد ِإ هاَوَمْن َأَخَذ ،ْنُهُيِريُد َأَداَءَها َأدَّى اللَُّه َعالنَّاِس َأْمَواَل َأَخَذ َمْن »َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

1422 AH, part 3, p. 115).  :الناس بطريق القرض أو غيره بوجه من وجوه أموال أخذ من "قال ابن حجر

بها أتلفه الله في ومن أخذ أموال الناس يريد إتالفها على صاح ،له ما يؤّديه من فضله لحسن نّيتهالمعامالت يّسر 

 ,Ibn Hajar, 1379 AH) "معاشه أي يذهبه من يده فال ينتفع به لسوء نّيته ويبقي عليه الدين فيعاقبه يه يوم القيامة

part 6, p. 47). 

 كالزواج والجهاد والتحرر من العبودية وغيره كما روي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة المطلوب في أمور الحياة؛ وتحقق ،تيسير األمور -4

اَتُب الَِّذي ُيِريُد َوالُمَك ،لَِّهَعْوُنُهْم: الُمَجاِهُد ِفي َسِبيِل الاللَِّه َعَلى َحقٌّ َثَلاَثٌة ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ

 وقال في مصابيح"قال القسطالني:  .(Al-Tirmidhi, 1975, part 4, p. 184)" اِكُح الَِّذي ُيِريُد الَعَفاَفَوالنَّ ،اأَلَداَء
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فإذا رأينا  ؛قير تزّوج بالغنى ووعد الله واجب: وظاهر اآلية )إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله(: وعد كل فالجامع

ى ألن الله تعالى إنما وعد عل ؛ولكن إلخالله هو بالقصد -حاش لله -فليس ذلك إلخالف الوعد  فقيًرا تزوج ولم يستغِن

 (.Al-Qasttalani, 1323 AH, Part 8, p. 18) "فليرجع باللوم على نفسه فمن لم يستغنِ  ،حسن القصد

صلى الله عليه وسلم ، عن النبي  ْن َأِبي ُأَماَمَةرواه أبو داود ع الحديث الذي كما في :الشهادة للمخلص بكمال اإليمان -5

َفَقِد اْسَتْكَمَل َوَمَنَع ِللَِّه  ،َوَأْعَطى ِللَِّه ،ِللَِّهَوَأْبَغَض  ،ِللَِّهَحبَّ َأَمْن »ه حسن: وإسنادمسند اإلمام أحمد:  وقال محققو

 ,Ibn Hajar, 1379 AH)ترجم البخاري في كتاب اإليمان باب اْلُحبُّ ِفي اللَِّه َواْلُبْغُض ِفي اللَِّه ِمَن اْلِإيَماِن  ،«اْلِإيَماَن

part 1, p. 47). 

َعِن  ، َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُهكما روي َعْن َأَنِس ْبِن ،ماال معينة بإخالص كالحب في اللهان إذا أدى أعتذوق حالوة اإليم -6

 ،بَّ ِإَلْيِه ِممَّا ِسَواُهَمااإِليَماِن: َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحَحَلاَوَة َوَجَد ِفيِه ُكنَّ َمْن َثَلاٌث النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " 

 ,al- Bukhari, 1422 AH) "نَّاِرَأْن ُيْقَذَف ِفي الَوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما َيْكَرُه  ،َء َلا ُيِحبُُّه ِإلَّا ِللَِّهَوَأْن ُيِحبَّ الَمْر

part 1, p. 12). عند الله آثرها على من المنزلة  -عز وجل-ي الله إذا علم ما في حب المرء ف قال ابن بطال: "وكذلك

 .(Ibn Battal, 2003, part 1, p. 68) ولم يحبه ألعراض الدنيا الفانية"لينال ثوابها يوم القيامة  ،أسباب الدنيا

 الذي رواه لقدسيففي الحديث ا ،وأعطى في الله ،ونصح في الله ،وزار في الله ،محبة الله للعبد: كمن أحب في الله -7

 ،ِفيَِّلْلُمَتَحابِّيَن َمَحبَِّتي َحقَّْت َم: " ِه َوَسلََّلْيَعَسِمْعُت َعْن ِلَساِن َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه  ،رضي الله عنه ُعَباَدَة ْبَن الصَّاِمِت

 "اِوِرينَ َأِو اْلُمَتَز ،يَّ اْلُمَتَواِصِليَنْلُمَتَصاِفيَن ِفبَِّتي ِلَح َمَوَحقَّْت ،َوَحقَّْت َمَحبَّتي ِلْلُمَتَباِذِليَن ِفيَّ ،َوَحَقْت َمَحبَِّتي للمتزاوريَن في

(Ahmad, 2001, part 36, p. 327)وصححه المنذري , (Al-Mundhiri, 1417 AH, part 4, p. 11). ابن  قال

 .(Ibn Battal, 2003, part 9, p. 238) "فحق على كل ذي لب أن يخلص المودة والحب ألهل اإليمان"ا: بطال أيًض

كبر الوالدين وترك فاحشة الزنا واعطاء األجير حقه: فقد  في حاالت معينة اإلخالص في :والكربالنجاة من الضيق  -8

َلُكْم اْنَطَلَق َثاَلَثُة َرْهٍط ِممَّْن َكاَن َقْب»َيُقوُل:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-عن َرُسوَل اللَِّه عبدالله بن عمر رضي الله عنه روى 

َفَقاُلوا: ِإنَُّه اَل ُيْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه  ، َفَسدَّْت َعَلْيِهُم اْلَغاَرَفاْنَحَدَرْت َصْخَرٌة ِمَن اْلَجَبلِ  ،َمِبيَت ِإَلى َغاٍر َفَدَخُلوُهَحتَّى َأَوُوا اْل

همَ ِإْن ُكْنُت َفَعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن فكلهم قال: "الل .الصَّْخَرِة ِإالَّ َأْن َتْدُعوا اللََّه ِبَصاِلِح َأْعَماِلُكْم"

َوِإنََّما "قال ابن حجر:  .(Al- Bukhari, 1422 AH, part 3, p. 115) َفَخَرُجوا َيْمُشوَن" ،َفاْنَفَرَجِت الصَّْخَرُة ،يِهِف

 Ibn) "ِفي اْلَعَمِل اإلخالصَوِفيِه َفْضُل  .ُقِبَلْت َأْن َيْجَعَل َجَزاَءَها اْلَفَرُج َعْنُهْمَسَأُلوا اللََّه ِإْن َكاَنْت َأْعَماُلُهْم َخاِلَصًة َو

Hajar, 1379 AH, part 6, p. 510). 

ُجَل َت الرََّم: َأَرَأْيْيِه َوَسلَّى اللُه َعَلَقاَل: ِقيَل ِلَرُسوِل اللِه َصلَّ ،كما روي َعْن َأِبي َذٍر قبول الناس لصاحب العمل ومدحه: -9

 (.Muslim, part 3, p. 1250)« اْلُمْؤِمِنُبْشَرى َعاِجُل ِتْلَك »َوَيْحَمُدُه النَّاُس َعَلْيِه؟ َقاَل:  ،ْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اْلَخْيِرَي

 ية: الثمرات التي تكون في األخرةالمسألة الثان

َمْن »النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: أبي هريرة عن حديث  فِفي ؛غفران الذنوب؛ كما في الصيام، والقيام واتباع الجنازة -1

ًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه، َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه، َوَمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَسا

وِفي  .(Al- Bukhari, 1422 AH, part 3, p. 45) «اَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِهَوَمْن َق

َفِإنَُّه  ،َها َوَيْفُرَغ ِمْن َدْفِنَها"َمِن اتََّبَع ِجَناَزَة ُمْسِلٍم ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا َوَكاَن َمَعُه َحتَّى ُيَصلَِّي َعَلْي ا عن أبي هريرةأيًض الحديث

 -Al)  َفِإنَُّه َيْرِجُع ِبِقيَراط"َوَمْن َصلَّى َعَلْيَها ُثمَّ َرَجَع َقْبَل َأْن ُتْدَفنَ  ،َيْرِجُع ِمَن اْلَأْجِر ِبِقيَراَطْيِن ُكلُّ ِقيَراٍط ِمْثُل ُأُحٍد

Bukhari, 1422 AH, part 1, p. 18). ومصدًقا  ،يعنى: مصدًقا بفرض صيامه -ساًبا حتاًنا وقال ابن بطال: "إيما

 ,Ibn Battal) راجًيا عليه ثوابه" ،بريًئا من الرياء والسمعة ،حتسًبا مريًدا بذلك وجه اللهبالثواب على قيامه وصيامه وم

2003, part 1, p. 107). 
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وَمْن »: نبي صلى الله عليه وسلمأبي هريرة عن ال كما في حديث ،ات وزيادتها على العمل ومتعلقاتهترتب الحسن -2

 ,Al- Bukhari)« ِقَياَمِة َحَسَناتٌ اْحَتَبَس َفَرًسا ِفي َسِبيِل اللَِّه إيَماًنا َواْحِتَساًبا َفِإنَّ ِشَبَعُه َوَرْوَثُه َوَبْوَلُه ِفي ِميَزاِنِه َيْوَم اْل

1422 AH, part 4, p. 28 .) 

ع مترك الزنا و ،لهكالبكاء في السر من خشية ال ،لقيامة على أعمال معينةة خاصة به يوم اأيكافىء الله المخلص مكاف -3

-ِن النَِّبيِّ َرْيَرَة َعى ُهَعْن َأِب ففي صحيح البخاري .والصدقة الخفية؛ بأن يظلهم الله في ظله ،والرغبة فيه ،القدرة عليه

َنَشَأ ِفى  َوَشابٌّ ، ِظلُُّه: ِإَماٌم َعاِدٌلْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّى ِظلِِّه َيُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفَسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللَّ»اَل: َق -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ٌل َدَعْتُه َوَرُج ،لَِّهُجاَلِن َتَحابَّا ِفى الَوَر ،ى اْلَمْسِجِدَعلٌَّق ِفُمُبُه َوَرُجٌل َقْل ،َوَرُجٌل َذَكَر اللََّه ِفى َخاَلٍء َفَفاَضْت َعْيَناُه ،ِعَباَدِة اللَِّه

َنَعْت صَ َماُلُه َما ا َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَدَقٍة َفَأْخَفاَهدََّق ِبَصَتَص َوَرُجٌل ،اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل ِإَلى َنْفِسَها َقاَل: ِإنِّى َأَخاُف اللََّه

 .(Al- Bukhari, 1422 AH, part 1, p. 133) َيِميُنُه

قال: َسِمْعُت النَِّبيَّ  ،ذي رواه ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَنففي الحديث ال ؛عمل في الجنة من جنس ما عمل في الدنياالجزاء على ال -4

 Al- Bukhari, 1422) لَجنَِّة"َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل "َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اللَِّه َبَنى اللَُّه َلُه ِمْثَلُه ِفي ا

AH, part 1, p. 97)  :يبتغي به وجه الله، فهذا الشرط ال بد منه، ولكن قد يستفاد من قوله: من بنى "قال ابن رجب

؛ شرط لحصول الثواب في جميع األعمال اإلخالصوبكل حال؛ ف .ا للها خالًصا لله، أنه أريد به: من بنى مسجًدمسجًد

فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه  ؛، وبناء المساجد من جملة األعمالىما نو مريٍءفإن األعمال بالنيات، وإنما ال

 Ibn) "الله حصل له هذا األجر، وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه

Rajab, 1996, part 3, p. 323). 

ي َكْبَشَة َعْن َأِب ا رويمفعله: ويدل على هذا أحاديث كثيرة منها: كتابة األجر في حال إرادة فعل الخير الجازمة وإن لم ي -5

َفُهَو  ،ِعْلًماَوَرُجٌل آَتاُه اللَُّه َماًلا  ؛َأْرَبَعِة َنَفٍرَكَمَثِل اْلُأمَِّة َهِذِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمَثُل  ،اْلَأْنَماِريِّ

ِمْلُت ِفيِه وُل: َلْو َكاَن ِلي ِمْثُل َهَذا َعَفُهَو َيُق ،َماًلا  ُيْؤِتِهَلْمَو ،َوَرُجٌل آَتاُه اللَُّه ِعْلًما ،ُيْنِفُقُه ِفي َحقِِّه ،ُل ِبِعْلِمِه ِفي َماِلِهَيْعَم

 .(Ibn Majah, part 2, p. 1413) َواٌءْلَأْجِر َساِفي  ا" َفُهَمَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،"ي َيْعَمُلِمْثَل الَِّذ

ِة َوَمَتى اْقَتَرَن ِبالنِّيَّ"قال ابن رجب:  .(Al-Iraqi 1987, part 6, p. 2383)وقــال العــــراقي: رواه ابن ماجة بسنـد جيـد 

قال: "يقول الله عز  ،ْيِه َوَسلََّملَّى اللَُّه َعَلنَِّبيِّ َصِن الَع يَكَما َرَو .َواْلَتَحَق َصاِحُبُه ِباْلَعاِمِل ،َتَأكََّد اْلَجَزاُء ،َأْو َسْعٌيَقْوٌل 

ي كها من أجلن تروإ ،فإن عملها فاكتبوها بمثلها ،وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها عليه حتى يعملها

ى مثالها، إلعشر أبله  فإن عملها فاكتبوها ،وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة ،فاكتبوها له حسنة

 .(Al- Bukhari, 1422 AH, part 9, p. 144) (Ibn Rajab, 2001, part 2, p. 320) ئة"سبعم

َمْعَن ْبَن َيِزيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن َأِبي َيِزيُد فعن  ؛كتابة األجر في حال إرادة فعل الخير الجازمة وإن لم يقع وفق مقصوده -6

 ،َفَأَتْيُتُه ِبَها َفَقاَل: َواللَِّه َما ِإيَّاَك َأَرْدُت ،َفِجْئُت َفَأَخْذُتَها ،َفَوَضَعَها ِعْنَد َرُجٍل ِفي الَمْسِجِد ،ْخَرَج َدَناِنيَر َيَتَصدَُّق ِبَهاَأ

 ,Al- Bukhari)« َوَلَك َما َأَخْذَت َيا َمْعُن ،َيِزيُدَيا َوْيَت َنَما َلَك »َفَقاَل:  ،َفَخاَصْمُتُه ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم

1422 AH, part 2, p. 111).  :اَسَواء َصادف اْلُمْسَتحق َأوًل َوِفيِه َأنَّ ِللمتََّصدُِّق َأْجَر َما َنَواه"قال ابن حجر في الفتح 

(Ibn Hajar, 1379 AH, part 3, p. 292).  َصلَّى اللَُّه -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -رضي الله عنه-ُهَرْيَرَة وأيًضا روي َعْن َأِبي

ُثوَن: ُتُصدَِّق َعَلى َفَأْصَبُحوا َيَتَحدَّ ،ِه َفَوَضَعَها ِفي َيِد َساِرٍقَفَخَرَج ِبَصَدَقِت ،ُجٌل أَلَتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍةَقاَل َر»َقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم

 -Al) ".َفَأْصَبُحوا َيَتَحدَُّثوَن ،اِنَيٍةَز يَدَقِتِه َفَوَضَعَها ِفي َيَدَفَخَرَج ِبصَ  ،أَلَتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة ، َلَك اْلَحْمُداَل: اللَُّهمََّفَق ،َساِرٍق

Bukhari, 1422 AH, part 2, p. 110).  :ل من الله على فإن لع ،وقوله: فلعله أن يستعف عن سرقته"قال ابن بطال

ألنها إذا كانت سبًبا  ؛قد تقبلها الله يوالزانية والغن أن صدقة الرجل على السارقعلى ودل ذلك  ،معنى القطع والحتم

قال ابن حجر: َوِفيِه َأنَّ ِنيََّة  .(Ibn Battal, 2003, part 3, p. 422) "إلى ما يرضى الله فال شك فى فضلها وقبولها

 Ibn) اإلخالصالسِّرِّ َوَفْضُل  وأيًضا ِفيِه: َفْضُل َصَدَقِة ،َوَلْو َلْم َتَقِع اْلَمْوِقَع َقُتُهاْلُمَتَصدِِّق ِإَذا َكاَنْت َصاِلَحًة ُقِبَلْت َصَد

Hajar, 1379 AH, part 3, p. 291). 
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َعَلْيِه ى اللُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّ ،ُهَرْيَرَة عن َأبيا: فقد روي كتابة األجر في حال ترك فعل السيئة المنوي فعلها جزًم -7

َفَأَنا  ،َفِإَذا َعِمَلَها ،َحَسَنًة َما َلْم َيْعَمْلَفَأَنا َأْكُتُبَها َلُه  ،َحَسَنًةَيْعَمَل ِبَأْن َعْبِدي َتَحدََّث َقاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ: ِإَذا َوَسلََّم: "

َوَقاَل  ."ا َأْكُتُبَها َلُه ِبِمْثِلَهاَفَأَن ،َفِإَذا َعِمَلَها ،َفَأَنا َأْغِفُرَها َلُه َما َلْم َيْعَمْلَها ،َئًةَوِإَذا َتَحدََّث ِبَأْن َيْعَمَل َسيِّ ،َأْكُتُبَها ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها

َفَقاَل: اْرُقُبوُه  ،ْبَصُر ِبِهَوُهَو أَ  ،َذاَك َعْبُدَك ُيِريُد َأْن َيْعَمَل َسيَِّئًة ،َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقاَلِت اْلمَلاِئَكُة: َربِّ

قال  .(Muslim, part 1, p. 117)" نََّما َتَرَكَها ِمْن َجرَّاَيِإ ،َوِإْن َتَرَكَها َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنًة ،َفِإْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها َلُه ِبِمْثِلَها

لمعصية، فتركه لله تعالى، وهذا ال ريب في أنه يكتب ابه من هم ما على قدر من المراد وهذا يدل على أن "ابن رجب: 

ا من المخلوقين، له بذلك حسنة؛ ألن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية، ثم ترك عملها خوًف

ك وكذل ،خوف المخلوقين على خوف الله محرمألن تقديم  ؛ا بهذه النيةأو مراءاة لهم، فقد قيل: إنه يعاقب على تركه

 Ibn Rajab, 2001, Part)" فإذا اقترن به ترك المعصية ألجله، عوقب على هذا الترك ؛قصد الرياء للمخلوقين محرم

2, p. 322). 

وزر عددة من الاع متكما يكتب له أنو ،في العمل الواحد: كاقتناء الخيل كتابة أصناف متعددة من األجر للعامل المخلص -8

 ،َفَثَمُنُه َأْجٌر ،َوَجلَّ ِبيِل اللِه َعزَّ ُجُل ِفي َسالرَّ النَِّبيِّ َقاَل: " اْلَخْيُل َثَلاَثٌة: َفَرٌس َيْرِبُطُهلما روي َعِن  ،في النية الفاسدة

َفَعَسى  ،ْلِبْطَنِةَوَفَرٌس ِل ،َعَلُفُه ِوْزٌروَ  ،ْزٌرِوَفَثَمُنُه  ،اِهُنُجُل َوُيَرَلْيِه الرََّوَفَرٌس ُيَغاِلُق َع ،َوَعَلُفُه َأْجٌر ،َوَعاِرَيُتُه َأْجٌر ،َأْجٌرَوُرُكوُبُه 

وقال المنذري: رجاله رجال  .(Ahmad, 2001, part 27, p. 205) "ْقِر ِإْن َشاَء اللُه َتَعاَلىَأْن َيُكوَن َسَداًدا ِمَن اْلَف

لَِّتي َفاِصيِل اَأنَّ اْلِإْنَساَن ُيْؤَجُر َعَلى التَّ فيه ابن حجر: وقال .((Al-Mundhiri, 1417 AH, part 2, p.166 الصحيح

 .(Ibn Hajar, 1379 AH, part 6, p. 64)يَل َتَقُع ِفي ِفْعِل الطَّاَعِة ِإَذا َقَصَد َأْصَلَها َوِإْن َلْم َيْقِصْد ِتْلَك التََّفاِص

 ، وثمرات النية غير الصالحةاإلخالصالفرع الثالث: عاقبة التخلي عن 

 :أنها وغير الصالحة آثار ونتائج سلبية كثيرة منها ة غير المخلصةللني

نِّ ْم ِباْلَما ُتْبِطُلوا َصَدقاِتُكيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلكما في قوله سبحانه  ،إلبطال ثواب العمل إذا دخلت عليهسبب  -1

 ثواب يفي فما واألذى، المن من يتبعها بما تبطل الصدقة ن"إقال ابن كثير:  . (264 :al-Baqarah).َواْلَأذى

 كما واألذى المنب صدقاتكم تبطلوا ال أي الناس رئاء ماله ينفق كالذي: تعالى قال ثم واألذى، المن بخطيئة الصدقة

 بالصفات شهرته أو له الناس مدح قصده وإنما الله، وجه يريد أنه لهم فأظهر الناس، بها راءى من صدقة تبطل

 تعالى الله املةمع عن نظره قطع مع الدنيوية، المقاصد من ذلك ونحو كريم، إنه يقال أو الناس، بين رليشك الجميلة

 قال .بإنفاقه مرائيال ذلك مثل تعالى ضرب ثم اآلخر، واليوم بالله يؤمن وال قال ولهذا ثوابه، وجزيل مرضاته وابتغاء

 لصفوانا: يقول من فمنهم صفوانة، جمع وهو صفوان كمثل فمثله فقال أذى، أو منا نفقته يتبع والذي: الضحاك

 أي اصلًد كهفتر الشديد المطر وهو وابل فأصابه تراب عليه األملس، الصخر وهو الصفا وهو اأيًض امفرًد يستعمل

 الأعم وكذلك أي كله، ذهب قد بل التراب، ذلك من عليه شيء ال أي ا،يابًس أملس أي اصلًد الصفوان ذلك الوابل فترك

 شيء على رونيقد ال" :قال ولهذا كالتراب، الناس يرى فيما أعمال لهم ظهر وإن الله عند وتضمحل تذهب رائينالم

 .(Ibn Katheer, 1419 AH, part 1, p. 533)الكافرين"  القوم يهدي ال والله كسبوا مما

فقد  .لألجر بسبب النية الفاسدةوكبر أثره فإنه سبب للوزر ال  ،وبدا أنه حسن ،سبب لإلثم والوزر: فمهما عظم الفعل -2

ِإنَّ َأوََّل النَّاِس ُيْقَضى َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه »ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  يَأِبعن  روي

َوَلِكنََّك  ،َقاَل َكَذْبَت ،َقاَل: َما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدتُ  ،َفَعَرَفَها ،َفَعرََّفُه ِنَعَمُه ،َفُأِتَي ِبِه ،َرُجٌل اْسُتْشِهَد

َوَقَرَأ  ،اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوَرُجٌل َتَعلَّمَ  ،َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى ُأْلِقَي ِفي النَّاِر ،ُثمَّ ُأِمَر ِبِه ،َفَقْد ِقيَل ،َقاَتْلَت ِلَأْن ُيَقاَل: َجِريٌء

َقاَل: َصَدَق اللَُّه  ،َفَلمَّا َأَفاَق ،َبَكى َحتَّى ُغِشَي َعَلْيِه ،َوِفي اْلَحِديِث: ِإنَّ ُمَعاِوَيَة َلمَّا َبَلَغُه َهَذا اْلَحِديُث .،َفُأِتَي ِبِه ،اْلُقْرآَن

 ا َوُهْم ِفيَها َلا ُيْبَخُسونَ َن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَهَمْن َكاوقد َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:  ،َوَرُسوُلُه

 ,Muslim) ليس له من األجر في اآلخرة شيئف ،من أراد بعمله الدنيا فقط ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اْلآِخَرِة ِإلَّا النَّاُر

part 3, p. 1513).  همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم الدنيا كانت قال ابن كثير: "وقال قتادة: من
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وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في اآلخرة"  ،يفضي إلى اآلخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء

(Ibn Katheer, 1419 AH, part 4, p. 269). فصالحها  ؛كالهجرة في هذا المعنىاألعمال رجب: وسائر  وقال ابن

 .(Ibn Rajab, 2001, part 1, p. 75) وساق الحديث كدليل ،فسادها بحسب النية الباعثة عليهاو

عن أبي بكرة  ديثحففي ال .رته كما في القتال بين المسلمينمباش سبب للوزر في حال اإلرادة الجازمة للفعل السيء أو -3

 -Al« )الُمْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما َفالَقاِتُل َوالَمْقُتوُل ِفي النَّاِرالَتَقى ِإَذا »نه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:رضي الله ع

Bukhari, 1422 AH, part 2, p. 110). بقلبه ووطن عليها نفسهالمعصية على عزم من " :قال ابن حجر بما معناه، 

 .بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب وال يستقر ديث الواردة في العفو عمن همّ وتحمل األحا ،فإنه يأثم

وذهب كثير من العلماء إلى  .فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية ،وصمم عليها كتبت عليه سيئةالمعصية على عزم فمن 

رشاد الساري قال: مفهومه أن من عزم إوفي  .(Ibn Hajar, 1379 AH, part 11, p. 327المصمم )المؤاخذة بالعزم 

 (.Al-Qasttalani, 1323 AH, part 1, p. 117على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه" )

َقاَل: َقاَل  ،الذي روي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة عدم وجود نية صالحة في األعمال الواجبة سبب للذم، كترك نية الجهاد كالحديث -4

 Muslim, part« )َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق ،َوَلْم ُيَحدِّْث ِبِه َنْفَسُه ،َمْن َماَت َوَلْم َيْغُز»َم: ُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّر

3, p. 1517).  ما  فمات قبل فعلها ال يتوجه عليه من الذمعبادة فعل نوى من أن قال النووي: وفي هذا الحديث

 .(Al-Nawawi, 1392 AH, part 13, p. 56يتوجه على من مات ولم ينوها )

ِه َحتَّى ِإَذا ْم ِبِإْذِنُه ِإْذ َتُحسُّوَنُهَوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَد تعالى: عدم تحقيق األهداف المشروعة، كما في قوله سبب في -5

َة ُثمَّ َصَرَفُكْم َيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اْلآِخَرْن ُيِريُد الدُّْنَمِمْنُكْم  وَنْم ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما ُتِحبُّ َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اْلَأْمِر َوَعَصْيُت

بب س اإلخالصك فإرادة الدنيا، وتر .(Emran: 152-lA(َن َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِني

ِة، َتَأخََّر ْعِض اْلُمَقاِتَلَبَوَفَشِل  َماِةقال ابن كثير "َفَلمَّا َحَصَل َما َحَصَل ِمْن ِعْصَياِن الرُّلتأخر تحقيق األهداف المرجوة. 

 .(Ibn Katheer, 1419 AH, part 2, p. 117) وًطا ِبالثََّباِت َوالطَّاَعِة"اْلَوْعُد الَِّذي َكاَن َمْشُر

َأْرِض َن ِفي اْل َأْسرى َحتَّى ُيْثِخما كاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه ب في عدم التوفيق لقرار صحيح: كما في قول الله تعالى:سب -6

تخاذ ا وإرادة اآلخرة يؤدي إلى اإلخالصف . (Anfal-lA:67)ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنيا َواللَُّه ُيِريُد اْلآِخَرَة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

آلخرة انت اكي: "من ويؤدي إلى اتخاذ القرار األقل جودة. قال البيضا اإلخالصأفضل قرار يحقق المصلحة، وغياب 

قال  .(Al-Badaawi, 2002, part 3, p. 67)"نيته وهدفه أعطاه الله نصيبه من الدنيا كامال وأعطاه نصيبه من اآلخرة

َد ِبَعَمِلِه ِصيٍب، َوَمْن َقَصي اآلخرة َنله ف  ِمْنَها َما َقدََّرُه اللَُّه َلُه، َوَلْم يكنابن كثير: "أي من كان عمله للدنيا فقط َناَل

 .(Ibn Katheer, 1419 AH, part 2, p. 117) ا َقسََّم َلُه ِفي الدنيا"الدَّاَر اْلآِخَرَة َأْعَطاُه اللَُّه ِمْنَها َمَع مَ 

 ة إال وهم كسالىيقومون إلى الصال"ال  ا قال تعالى في حق المنافقين:كم .سبب للتكاسل عن فعل الطاعات وكراهيتها -7

 .(Altubah: 54) وال ينفقون إال وهم كارهون"

  المطلب الثاني: مرحلة الفهم

 ،صحيحالبيق يمنحه القدرة الجيدة على التطو واالنحراف الفهم الصحيح الخالي من الشبهات يتكون للمتعلموحتى 

 :وضوعات التالية في هذه المرحلةأن نتناول الم فأقترح

الوسائل ( 3الصها. ( العقبات والموانع لتحسين النية وإخ2فر في النية. اقيود والضوابط والشروط التي يجب أن تتو( ال1

 .واالستراتيجيات النبوية في بناء القيمة كما وردت في األحاديث

 الفرع األول: قيود وضوابط في النية 

 ومن أهمها: ،ن العلم بها في هذه المرحلةيحسوقيود هناك ضوابط 

َقاَل: ِقيَل ِلَرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَرَأْيَت  ،ؤثر في النية لحديُث َأِبي َذرٍّمدح العمل المخلص وصاحبه ال ي -1

 .(Muslim, part 4, p. 2034« )اْلُمْؤِمِنُبْشَرى َعاِجُل ِتْلَك » َوَيْحَمُدُه النَّاُس َعَلْيِه؟ َقاَل: ،ْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اْلَخْيِرالرَُّجَل َي
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َوِهَي َدِليٌل َعَلى ِرَضاِء َوِفي ِرَواَيٍة َوُيِحبُُّه النَّاُس َعَلْيِه َقاَل اْلُعَلَماُء َمْعَناُه َهِذِه اْلُبْشَرى اْلُمَعجََّلُة َلُه ِباْلَخْيِر "قال النووي: 

َذا ُكلُُّه ِإَذا َحِمَدُه ُه َوَمَحبَِّتِه َلُه َفُيَحبُِّبُه ِإَلى اْلَخْلِق َكَما َسَبَق ِفي اْلَحِديِث ُثمَّ ُيوِضُع َلُه اْلَقُبوَل ِفي اْلَأْرِض َهاللَِّه َتَعاَلى َعْن

 (.Al-Nawawi, 1392 AH, part 16, p. 189) ِإلَّا َفالتََّعرُُّض َمْذُمومالنَّاُس ِمْن َغْيِر َتَعرٍُّض ِمْنُه ِلَحْمِدِهْم َو

َل ا ِإَذا َعِمَل اْلَعَمَفَأمَّ: "ابن رجب قال وجل:عند الله عز  هبغير قصد ال يؤثر على أجر ى عمل المخلصاطالع الناس عل -2

َلْم َيُضرَُّه  ،ِلَكَواْسَتْبَشَر ِبَذ ،ِه َوَرْحَمِتِهاللَّ  ِبَفْضِلَفِرَحَف ،َذِلَكيَن ِبُقُلوِب اْلُمْؤِمِنُثمَّ َأْلَقى اللَُّه َلُه الثََّناَء اْلَحَسَن ِفي  ،ِه َخاِلًصاِللَّ

 (.Ibn Rajab, 2001, part 1, p. 84) َذِلَك

اإلخفاء  ل فهوحاالت الطاعة بين اإلظهار واإلعالن: األصل في الفرائض اإلظهار واإلعالن، أما األصل في النواف -3

ة التوفيق لى نعما لله تعالى عإذا كان شكًر :فله صور منهاوأما الفرح المحمود في حالة ظهور الطاعة،  ،والكتمان

وقد  ،هويظهر محاسن ه،ءما فعله في الدنيا، أي يستر مساووللتفاؤل بأن يفعل الله تعالى معه ذلك في اآلخرة ك ،للطاعة

بون عنه، ويثا ونيرضوقد يكون ألن المطلعين على عمله سيحبونه في الله، و ،ا لغيره ليقتدي بهيكون ألنه سيكون حافًز

ظهار إعلى ذلك. ويعرف صدق هذه الدعوى إذا استوى عنده مدحه ومدح غيره من الصالحين، ومما يحمد ألجله 

 (.Al-Qaradawi, 1996, p. 86-88)ى بها فيهتد ىن السنة الحسنة ليقتدالعمل الصالح ترغيب اآلخرين فيه، وس

رغبة ، والنية في الطاعة إلجالل الله تعالى وتعظيم أمره مما يلي: ا أو أكثرتكون النية صالحة إذا كان المقصود واحًد -4

النية و ،النية في المباحات ابتغاء الحالل والكف عن الحرامو ،ا من عذاب الله تعالىخوًف، ووجل باألجر من الله عز

 .Al-Ghazali, part. 4, p.443))، (Al-Sawalmeh, 2008, p. 110)، (Al-Ghazali, part إلظهار نعمة الله عليه

4, p. 484،) (Al-Qaradawi, 1996, p.18,27.) 

وعدم  ،ية بالعمل من أولهواقتران الن ،والعلم بالمنوي ،لله اإلخالصو ،التمييزالعقل، وو ،شروط النية الصالحة: اإلسالم -5

-Al) (،Al-Ghazali, part. 4, p. 484) ،(Al-Sawalmeh, 2008, p. 110)يدخل عليها ما يفسدها  أن الو ،قطعها

Qaradawi, 1996, p.34.) 

الخوف من و ،أن يهتم المخلص بنظر الخالق ال بنظر المخلوقين اإلخالصودالئله: من عالمات  اإلخالصعالمات  -6

التواضع ووأن يستوي ظاهر المخلص وباطنه وعالنيته وسريرته،  ،تسرب الرياء والهوى إلى النفس وهو ال يشعر

 ،الصبر واحتمال األذى واحتساب األجر عند اللهو، أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم ،واتهام النفس وعدم تزكيتها

 .Al-Sawalmeh, 2008, p) ،(Al-Qaradawi, 1996, p. 52) إخالصه فيعجب بنفسه فيهلكه عجبه أال ينظر إلىو

110). 

 والموانع لتحسين النية وإخالصها الفرع الثاني: العقبات

لى عدد نبوية إأشارت األحاديث القد و .التي تعترض النية الصالحة وتحرفها عن مسارهاتتعدد المعوقات والعقبات 

 ومن ذلك: ،منها

َفَقاَل:  ،َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ،عرض دنيوي: ففي حديث َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِّالعمل من أجل  -1

 ،َفَأَعاَدَها َثَلاَث َمرَّاٍت ،«َء َلُهَلا َشْي»َماَلُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َوالذِّْكَراْلَأْجَر َيْلَتِمُس َغَزا ا َرُجًلَأَرَأْيَت 

 ،ِإنَّ اللََّه َلا َيْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل ِإلَّا َما َكاَن َلُه َخاِلًصا» ُثمَّ َقاَل: ،«َلا َشْيَء َلُه»َيُقوُل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 Ibn Hajar, 1379 AH, partوقال ابن حجر: إسناد جيد ). (Al-Nasa’i, 1986, part 6, p. 26) «َواْبُتِغَي ِبِه َوْجُهُه

11, p. 327). أو أخذ شيء من  ،ل أخذه أجرة للخدمةمث ،ير الرياءقال ابن رجب: فإن خالط نية الجهاد مثال نية غ

ا وهناك أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرًض .ولم يبطل بالكلية ،نقص بذلك أجر جهادهم ،أو التجارة ،الغنيمة

 .Ibn Rajab, 2001, part 1, p) يكن له غرض في الجهاد إال الدنياوهي محمولة على أنه لم  ،من الدنيا أنه ال أجر له

84.) 
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اْلُأمََّة َهِذِه َبشِّْر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: " ،عمل عمل اآلخرة للدنيا فقط: فَعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍبأن ي -2

 "ْن َلُه ِفي اْلآِخَرِة َنِصيٌبَلْم َيُك ،ِة ِللدُّْنَياَفَمْن َعِمَل ِمْنُهِم َعَمَل اْلآِخَر ،َوالتَّْمِكيِن ِفي اْلَأْرِض ،َوالنَّْصِر ،َوالرِّْفَعِة ،ِبالسََّناِء

(Ahmad, 2001, part 35, p. 146). الصحيح  رجال أحمد وقال الهيثمي: ورجال(Al-hythmi, 1994 AH, part 

10, p. 220). الدنيا وجعله  قال المناوي: "فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا أي قصد بعمله األخروي استجالب

 (.Al-Manawi, 1356, part 3, p. 201) خرة من نصيب؛ ألنه لم يعمل لها"لم يكن له في اآل ،ة إلى تحصيلهاوسيل

فَعْن َيْعَلى ْبِن ُمْنَيَة َقاَل:  .الذي يمكن أن تتعدد فيه النية بين الدنيا واآلخرة بالعمل الصالح فقط من أجل المال القيام -3

َوُأْجِري َلُه  ،َفاْلَتَمْسُت َأِجيًرا َيْكِفيِني ،ِباْلَغْزِو َوَأَنا َشْيٌخ َكِبيٌر َلْيَس ِلي َخاِدٌم -ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَّ -َأَذَن َرُسوُل اللَِّه »

َفَسمِّ ِلي َشْيًئا َكاَن السَّْهُم َأْو َفَقاَل َما َأْدِري َما السُّْهَماُن َوَما َيْبُلُغ َسْهِمي  ،َفَلمَّا َدَنا الرَِّحيُل َأَتاِني ،َفَوَجْدُت َرُجًلا ،َسْهَمُه

َصلَّى اللَُّه  -َفَذَكْرُت الدََّناِنيَر َفِجْئت النَِّبيَّ  ،َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَي َلُه َسْهَمُه ،َفَلمَّا َحَضَرْت َغِنيَمٌة ،َفَسمَّْيُت َلُه َثَلاَثَة َدَناِنيَر ،َلْم َيُكْن

 ,Abu Dawood)« ا َدَناِنيَرُه الَِّتي َسمَّىَفَقاَل َما َأِجُد َلُه ِفي َغْزَوِتِه َهِذِه ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة إلَّ  ،َرُهَفَذَكْرُت َأْم -َعَلْيِه َوَسلََّم 

2009, part 4, p. 184). ( وقال العراقي: إسناد جيدAl-Zubaidi, 2016, C13, p. 14).  وقال الشوكاني في

قال:  ،سهم الفارس والراجل -عليه وسلم  صلى الله -النبي  األكوع أعطاهبن ة سلم في أنالتوفيق بين الحديثين 

-Alا بينهما" )ا جمًعوالذي قبله على من ال يقصده أصًل ،على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد ويحمل هذا"

Shawkani, 1993, part 7, p. 335). َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َقاَل:  ،ا: عن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِتوفي الحديث أيًض

قال العراقي في  .(Al-Nasa’i, 1986, part 6, p. 24« )َنَوىِعَقاًلا َفَلُه َما ِإلَّا َيْنِو َوَلْم َمْن َغَزا ِفي َسِبيِل اللَِّه »َوَسلََّم: 

 ,Al-Iraqi) َما َنَواُه َوَاللَُّه َأْعَلُما َنَوى َمَع اْلِعَقاِل َشْيًئا آَخَر َكاَن َلُه طرح التثريب: َفِإْتَياُنُه ِبِصيَغِة اْلَحْصِر َيْقَتِضي َأنَُّه إَذ

part 2, p. 9.) 

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقاَل اللُه َتَباَرَك  ،َرْيَرَة: فَعْن َأِبي ُهفي أصل القصد التشريك في النية -4

 .Muslim, part 4, p" ) َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه ،ا َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِريَمْن َعِمَل َعَمًل ،الشِّْرِكَعِن الشَُّرَكاِء  َأْغَنىَأَنا : َوَتَعاَلى

ِطًلا: َطاِئَفٌة ِمَن َياِء َكاَن َباَوَأنَّ اْلَعَمَل ِإَذا َخاَلَطُه َشْيٌء ِمَن الرِّ ،ُرِوَي َعْنُه َهَذا اْلَمْعَنى وقال ابن رجب: َوِممَّنْ  .(2034

ُبْطَلاِنِه َوُحُبوِطِه َفِإْن َشاَرَكُه ِمْن َأْصِلِه َفالنُُّصوُص الصَِّحيَحُة َتُدلُّ َعَلى  ،َوُيَشاِرُكُه الرَِّياُء ،لَِّهَوَتاَرًة َيُكوُن اْلَعَمُل ِل .،السََّلِف

 Ibn: يك النية أحكام من حيث استحقاق األجر أو عدمه هيولتشر(. Ibn Rajab, 2001, part 1, p. 81) َأْيًضا

Rajab, 2001, part 1, p.78) ،((alqudah, part1, p.10:1- أن يكون  -2ا فهو آثم. يكون مراده الثواب أصًل أال

ن مع الرياء فال يسلم م ًياأن يكون قصده للثواب متساو -3قصده للثواب أقل من قصده إلظهار عمله، فاإلثم راجح. 

أن يكون اطالع الناس على العمل مرجحا ومقويا لنشاطه فله األجر وينقص من أجره. وتحمل األحاديث  -4العقاب. 

  .((Al-Qaradawi, 1996, p.66 التي تدل على عدم قبول العمل المشترك على من لم يرد بذلك إال الدنيا

 ،ِبِهاللَُّه َسمََّع مََّع َسَمْن »لََّم: ِه َوَسالنَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيَقاَل  ،ن الناس: لحديث ُجْنَدب بن جنادةطلب السمعة والثناء م -5

ن بطال: معناه من سمع بعمله الناس قال اب .(Al- Bukhari, 1422 AH, Part 8, p. 104« )َوَمْن ُيَراِئي ُيَراِئي اللَُّه ِبِه

ديًثا عند حجعله ، أي يله، فإن الله تعالى يسمع به خلقهعندهم، ولم يرد به وجه الوقصد به اتخاذ الجاه والمنزلة 

ه به، س راءى اللالنا أراد نيل المنزلة عندهم بعمله، وال ثواب له فى اآلخرة عليه، وكذلك من راءى بعمله ينالناس الذ

عمال التي األ وتعددت .أي أطلعهم على أنه فعل ذلك لهم ولم يفعله لوجهه، فاستحق على ذلك سخط الله وأليم عقابه

لعلم امنها تعلم و ،عةفمنها القتل رياء وسمعة، والنفقة رياء وسمعة، وقراءة القرآن رياء وسم ؛يذم فاعلها رياء وسمعة

 .(Ibn Battal, 2003, part 10, p. 208)" لغير الله

ففي  .وجل عز شروط النية الصالحة: أن يكون قصده رضا اللهف :العمل بدافع الشجاعة أو الحمية، أو المدح فقط -6

فقال صلى الله عليه وسلم "ال شيء له"! ثم قال: "إن  ،حديث أبى أمامة: فيمن سأل عمن غزا يلتمس األجر والذكر

َفِإْن َخاَلَط ِنيََّة اْلِجَهاِد َمَثًلا ِنيٌَّة َغْيُر الرَِّياِء، " :قال ابن رجب .به وجهه" يبتغا، واالله ال يقبل من العمل إال ما كان خالًص

ِهْم، َوَلْم ُيْبَطْل ِباْلُكلِّيَِّة، كما في ِمْثُل َأْخِذِه ُأْجَرًة ِلْلِخْدَمِة، َأْو َأْخِذ َشْيٍء ِمَن اْلَغِنيَمِة، َأِو التَِّجاَرَة، َنَقَص ِبَذِلَك َأْجُر ِجَهاِد
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 فقط َأَراَد ِبِجَهاِدِه َعَرًضا ِمَن الدُّْنَياُدلُّ َعَلى َأنَّ َمْن في( .حديث: )الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه

 .(Ibn Rajab, 2001, part 1, p. 81) لَّا الدُّْنَياَأنَُّه َلا َأْجَر َلُه، َوِهَي َمْحُموَلٌة َعَلى َأنَُّه َلْم َيُكْن َلُه َغَرٌض ِفي اْلِجَهاِد ِإ

 الفرع الثالث: وسائل بناء القيمة كما وردت في األحاديث

 -يه وسلمله علصلى ال-من خالل تحليل اآليات واألحاديث أن استنتج الوسائل والطرق التي استخدمها النبي  استطعت

 في بناء القيمة، وهي: 

ذكر نماذج من أصحاب  األمر المباشر مع التعليل سالم الوجه للهإ

 النوايا السيئة

ل ستحق العامبيان القاعدة التي يقوم عليها العمل وي تعبد الله كأنك تراهأن 

 الجزاء

 تطبيق األمر بشروطه 

استخدام عبارات تدل على المقصد 

 من العمل مثل )لوجه الله(

تعميق الفهم من خالل ضرب  بيان ثمرات ونتائج العمل

 األمثلة 

صالح القلوب التي هي موضع النية إ

 بإبعادها عن الشبهات والشهوات

الدعاء المتضمن تكرار الذكر و بيان مآالت األعمال وعواقبها 

 لإلخالص في استفتاح الصالة 

  اإلخالصتكرار الفعل مع  تحديد الهدف الكلي بإرادة اآلخرة ذكر صور من النوايا الفاسدة

 حكاية القصة تتحديد الهدف من عمل معين وربطه بالنتائج والثمرا االعتبار واالتعاظ بمصائر اآلخرين

 والمجاهدة للوصول إلى هذه الدرجة من كمال التدرج الفهم الناتج عن تحليل الموقف

 اإليمان

 ضرب المثل

تفصيل أنواع النوايا غير  الترغيب والترهيب  األمر المباشر

 الصالحة 

السؤال لتعميق الفهم والوصول 

 للصواب 

المقارنة بين جزاء المخلصين  مجاهدة النفس على العمل 

 والمرائين 

المقارنة وتفصيل أنواع النوايا   إلخالصاتكرار الفعل مع  صحبة المخلصين 

 لنفس العمل 

النماذج والقصة المتضمنة  محاكاة الموقف  معرفة الهدف العام من الحياة

 للمعنى

  مة:بناء القي ية فياستنتجت الوسائل النبوية التال ،وبنظرة أخرى وتقسيم آخر للوسائل من خالل تحليل جميع األحاديث

المثل،  يب، وضربالترغيب والترهوالتدرج والمجاهدة للوصول إلى هذه الدرجة من كمال اإليمان، ومنها  :( وسائل عامة1

 هم والوصوليق الفالسؤال لتعموحكاية القصة، و ،(وتعميق الفهم من خالل ضرب األمثلة )وقد تكرر في األحاديث مرارًا

 التذكير بالهدف العام من الحياة. وصحبة المخلصين، وللصواب، 

ق العامل مل ويستحبيان القاعدة التي يقوم عليها العواألمر المباشر مع التعليل، وسائل مباشرة: األمر المباشر، ( و2

 الجزاء.

عادها عن لنية بإبصالح القلوب التي هي موضع اوإن تعبد الله كأنك تراه، وأتخاطب القلب: إسالم الوجه لله،  ( وسائل3

 الشبهات والشهوات.

مجاهدة و، اإلخالصع تكرار الفعل موتطبيق األمر بشروطه، والسلوك: تفصيل أنواع النوايا غير الصالحة، ( وسائل لتحفيز 4

 محاكاة الموقف،و، اإلخالصالنفس على العمل وتكرار الفعل مع 

تضمن الم الدعاءوتكرار الذكر و( وسائل لتحفيز اللسان: استخدام عبارات تدل على المقصد من العمل مثل )لوجه الله(، 5

 ا.ترديد قول: إنما نفعل لوجه الله أحياًنولإلخالص في استفتاح الصالة، 
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 ذكر نماذج من أصحاب النوايا السيئة.، والنماذج والقصة المتضمنة للمعنى( وسائل لتحفيز العاطفة: 6

ن تحليل ع جالفهم النات ن،ياالعتبار واالتعاظ بمصائر اآلخرو( وسائل لتحفيز العقل: االطالع على صور من النوايا الفاسدة، 7

 المقارنة وتفصيل أنواع النوايا لنفس العمل.والمقارنة بين جزاء المخلصين والمرائين، و ،الموقف

تحديد و عواقبها،وبيان مآالت األعمال ولى المصالح الدنيوية: بيان ثمرات ونتائج العمل، ع( وسائل مرتبطة بالتنبيه 8

 ج والثمرات.الهدف من عمل معين وربطه بالنتائ

 تحديد الهدف الكلي بإرادة اآلخرة. :لى المصالح األخرويةع( وسائل مرتبطة بالتنبيه 9

 المطلب الثالث: مرحلة التطبيق

 ،ماماتاالهتو ،واألفكار ،واألحاسيس ر،ويقصد بها التطبيق العملي والممارسة الحقيقية للقيمة في مجال المشاع

 (.Al-Deeb, 2006, p. 119) عمليةوالسلوكيات ال ،والكلمات ،واأللفاظ

 فقد رأيت أن أجعل تفصيل التطبيقات كما يلي: 

 األعمال التي تدخلها النية كما وردت في األحاديث حسب نوع العبادة. -1

 البحث.  تقسيم العبادات حسب المجاالت التي ذكرها الديب، مع تعديل يتناسب مع طبيعة -2

 ي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.العمل التطبيقي المقترح من خالل ما ورد ف -3

 دةردت في األحاديث حسب نوع العباو السيئة( التي تدخلها النية كما وأالفرع األول: األعمال )الحسنة 

الباحث ارئ ووقد أحصيت جميع األعمال التي ورد ذكرها في اآليات الكريمة، واألحاديث الصحيحة، ليكون عند الق

 كرها في القرآن والسنة، وصنفتها حسب نوع العمل، وهي كما يلي:تصور كلي لألعمال التي ورد ذ

 المعامالت الجهاد النكاح الصدقات العبادات أعمال القلوب

اتخاذ الصحبة  القتال لغير الله الزواج العطاء لله قراءة القرآن  الهم بالحسنة 

الصالحة من 

 المخلصين

 الصالة  إرادة الحسنة 

 

 المن مع الصدقة

 ىاألذ وأ

اتخاذ القرار في  القتال رياء وسمعة جماع الزوج لزوجته

 األمور المهمة

أداء الدين وحفظ  ترك نية الجهاد ترك فاحشة الزنا الصدقة الخفية قيام الليل الهم بالسيئة

 األمانات

الصدقة على  قيام رمضان ا عمل القلب عمومً 

 القريب

ترك الزنا مع القدرة 

 عليه والرغبة فيه

 إرادة الدنيا بالعمل لجهادالخروج ل

قيام ليلة  تمني عمل الخير  

 القدر

 

 اإلصالح بين الناس المشاركة في القتال اإلصالح بين الزوجين إطعام الطعام

 

النفقة رياء   الصيام تمني عمل الشر

 وسمعة

 بر الوالدين تشريك النية في القتال إطعام الزوجة 

االشتغال بطلب 

 اآلخرة

 تقان العبادةإ

 المحضة 

 إعطاء األجير حقه احتباس الفرس للجهاد  االنفقة عموًم

االشتغال بطلب 

تحديد و ،الدنيا

الهدف البعيد 

 األخروي

النية غير الصالحة أو   النفقة الواجبة اتباع الجنازة

 السيئة في القتال

إعطاء الحق 

 لصاحبه
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 المعامالت الجهاد النكاح الصدقات العبادات أعمال القلوب

تحديد الهدف من 

 الحياة الدنيا

نية صالحة اقتناء الخيل ل   بناء المسجد

 ولنية سيئة

 الزيارات في الله

تعلم العلم لغير 

 الله

 األمر بالمعروف قتال المسلم للمسلم    الدعاء

أعمال اآلخرة من 

 أجل الدنيا

 التحاب في الله    الذبح

 التناصح في الله      الصبر

 طلب الحالل     الحب في الله ولله

 المكاتبة     الرياء في العمل

المقصودة  المشاركة     لعملتقان اإ

باألعمال غير 

 المشروعة

المشاركة غير      البغض لله

المقصودة باألعمال 

 غير المشروعة 

      المنع لله

فهي ؛ اتهان وتصرففي جميع أعمال اإلنسنجد أن النية تدخل  ،وبنظرة أخرى للمجاالت التي ذكرتها األحاديث حسب تعلقها 

 لية: تدخل في المجاالت التا

 ادة المحضةي العبتقان العمل فإاتخاذ القرار في األمور المهمة، في مجال األفكار واالهتمامات )التفكر والتعقل(:  -1

ن اإلصالح بيولزوجين، اإلصالح بين اواالشتغال بطلب الدنيا، واالشتغال بطلب اآلخرة، ووغيرها، إرادة الدنيا بالعمل، 

 .تمني عمل الخيروالناس، 

من  ي السرفالبكاء والبغض لله، ولمشاعر واألحاسيس )أعمال القلوب(: أعمال اآلخرة من أجل الدنيا، في مجال ا -2

دف حديد الهتو، تحديد الهدف من الحياة الدنياوتحديد الهدف البعيد األخروي، والتحاب في الله، وخشية الله، 

 م بالسيئة.سنة، والهالهم بالحسنة، وإرادة الحو المنع لله،و الحب لله،والحب في الله، والوجهة العامة في الحياة، و

مخلصين، ة من الاتخاذ الصحبة الصالحواتباع الجنازة،  ومنها؛ ا،في مجال السلوك العملي والقولي: األعمال عموًم -3

إعطاء ولطعام، إطعام اوإطعام الزوجة على سبيل المداعبة، وأداء الدين وحفظ األمانات، واحتباس الفرس للجهاد، و

بناء و لوالدين،ابر واألمر بالمعروف، واقتناء الخيل لنية صالحة ولنية سيئة، وإعطاء الحق لصاحبه، وجير حقه، األ

عي السو في الله، الزياراتوالزواج، و ،الذبحوالجهاد، الخروج للجهاد وعموم األعمال، والتناصح في الله، والمسجد. 

لحالل، طلب اوام، الصالة، الصيوالصدقة على القريب، ودقة الخفية، الصو، اعموًم الصدقةوالصبر، وصالح الحياة، ‘في 

ير غاألعمال المشاركة غير المقصودة بوالمشاركة المقصودة باألعمال غير المشروعة، والعطاء لله، والعبادة، و

 .الدعاءوة، الواجب فقةالنو، رقيام ليلة القدوقيام رمضان، وقيام الليل، والمكاتبة، والمشاركة في القتال، والمشروعة، 

ية ترك نونا، شة الزترك فاحوترك السيئة ألجل الله عزوجل، وفي مجال الترك: ترك الزنا مع القدرة عليه والرغبة فيه،  -4

ل المسلم قتاترك ول، الرياء في العم تركو تعلم العلم لغير الله،ترك والعمل، وتشريك النية في القتال ترك والجهاد، 

لمن ا تركو، لقرآناقراءة في شهار العمل إالمراءاة وترك والقتال لغير الله، ترك ورياء وسمعة، القتال ترك و، خيهأل

 ة.لهم بالسيئاترك والنية غير الصالحة أو السيئة في القتال، ترك والنفقة رياء وسمعة، ترك و، واألذى بالصدقة
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 ثخالل ما ورد في األحادي الفرع الثاني: العمل التطبيقي المقترح من

أعمال 

 القلوب
 المعامالت الجهاد النكاح الصدقات العبادات العلم

الهم 

 بالحسنة 

يشتغل بعلم 

 طلب اآلخرة

يقرأ القرآن 

 لكسب األجر

يتخذ الصحبة  يقاتل لوجه الله يتزوج يعطي لله

الصالحة من 

المخلصين 

 ويصبر عليهم

إرادة 

 الحسنة 

يشتغل بطلب 

  الدنيا بنية

 يصلي لله

 

 ال يمن وال

في يؤذي 

 الصدقة

يبتعد عن القتال  يجامع زوجته بنية

 رياء وسمعة

 يتقن العمل

ترك الهم 

 بالسيئة

ال يعمل أعمال 

اآلخرة من أجل 

 الدنيا

ينوي قيام 

 الليل

يتصدق صدقة 

 خفية

ينفق على زوجته 

 اتطوعً 

يحرص على نية 

 الجهاد

يؤدي الدين 

 ويحفظ األمانات

تصحيح 

 عمل القلب

يحدد الهدف 

 يد األخرويالبع

يتصدق على  يقوم رمضان

القريب بنية 

 صالحة

يعطي الحق  يخرج للجهاد ينفق النفقة الواجبة

 لصاحبه

تمني عمل 

 الخير 

يحدد الهدف 

 من الحياة الدنيا

يقوم ليلة 

 القدر

 

يصلح بين  يطعم الطعام

 الزوجين

ال يشرك النية في 

 القتال

يصلح بين 

 الناس

 

ترك تمني 

 عمل الشر

علم لوجه يعلم ال

 الله

يبتعد عن النفقة   يصوم

 رياء وسمعة

ُيطعم الزوجة على 

 سبيل المداعبة

يحذر النية غير 

الصالحة أو السيئة 

 في القتال

 يبر الوالدين

ال يريد 

الدنيا 

 بالعمل

 

يتعلم العلم 

 لوجه الله

يتقن العمل 

 في العبادة 

يحتبس الفرس  يترك فاحشة الزنا  

 للجهاد

يعطي األجير 

 حقه

ال يرائي 

 في العمل

يترك الزنا مع   يتبع الجنازة 

القدرة عليه 

 والرغبة فيه

يقتني الخيل لنية 

 صالحة

 يأمر بالمعروف

ال يشارك 

في 

األعمال 

غير 

 المشروعة

يساهم في  

 بناء المساجد

صالح إيسعي في  

 الحياة

ال يقتني الخيل لنية 

 سيئة

 يزور في الله

 غض لله يب ال يقاتل المسلم    يذبح  

يشارك في القتال    يصبر  

 بنية المشروع 

 يحب في الله

 يتناصح في الله       

 يمنع لله      
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  :قسم إلىتنجد أن األعمال  ،خالل ما ورد في األحاديث واآلياتوبنظرة وتقسيم آخر للعمل التطبيقي المقترح من 

 الا عمل عمًليي أن لتي فيها مكاسب أخروية ودنيوية، وأن ينوإخالص النية لله تعالى في األعمال ا األعمال القلبية: -1

دية حة المايتخذ القرار الذي يحقق المصلحة الكبرى ال المصلوينوي قيام الليل، ويستطيعه بسبب وجود العذر، 

في  يةحظة النمالويحذر أن تكون الدنيا فقط هي هدفه، ويحدد هدفه الكلي بأنه يريد اآلخرة في عمله. والعاجلة، 

ح، اإلصال العمل بقصدوإصالح القلب بتحصيل التقوى، ومعالجته من األمراض، وإخالص النية في العمل، والعمل، 

 يجعل، واًبواحتسا ايفعل كل ما ذكر إيمانً ويحسن نيته في اإلصالح بين الزوجين، وأن واالبتعاد عن العلو واإلفساد، 

ي وجوه فينفقه  اٌليتمنى أن يكون له مو ،يحب ويبغض في اللهوفيه، يحسن عمله بإتقانه وإخالص النية واآلخرة همه، 

ثر من الهم يكول، يفرد نيته لله في القتاوا لوجه الله، يعمل العمل خالًصو يخلص النية في أعمال اآلخرة،و ر،الخي

 .يحدث نفسه بالجهاد لو وجدووجل،  يترك السيئة ألجل الله عزوبالحسنات، 

ويعطي  ،ليهمذ صحبة من المخلصين، ويصبر عارك بنية خالصة في عمل من أعمال الخير، ويتخيش األعمال السلوكية: -2

عالنية، وا فق سًريصبر، ويقيم الصالة، وينوينفق ماله، ويدعو ربه، والحق لصاحبه، يتصدق على القريب بنية صالحة، 

يتين في اآل أرقوبويصلح بين الناس،  ويدفع السيئة بالحسنة، ويتصدق، وينوي بصدقته نية صالحة، ويأمر بالمعروف،

لله، ي سبيل افيحتبس الفرس ونقاد ألمر الله، وييجامع زوجته بنية، ويطعم الطعام، ودعاء االستفتاح في الصالة، 

لله، ايزور في يعطي ويمنع وو ا، أو يساهم في بناء مسجد،يبني مسجًدويؤدي الحقوق المادية، ويفعل حسب حالته، و

ينفق وآن، رأ القريقويقتني أدوات الجهاد بقصد حسن، ويقاتل في سبيل الله فقط، ويعطي األجير أجره، يبر والديه، وو

  .خير للهعمل ال يعملويجاهد في سبيل الله طلبا للثواب فقط، ويتعلم العلم ابتغاء مرضاة الله، و ويجاهد لله فقط،

ولو قدر  ك الزناويتر ،إن كانت نيته صالحة أو محايدةيترك المشاركة في األعمال غير المشروعة وأن  أعمال الترك:  -3

 يترك صفات المنافقين.ويبتعد عن مقاتلة المسلمين، ويترك الرياء، وعليه، 

 المطلب الرابع: مرحلة التعزيز

وتطبيقها  ،قيمةمستوى الذاتية في ممارسة ال مع دعم ،مةيحتى يتم تعميق الفهم وتجويد مستوى التطبيق العملي للق

تجويد يق واليدعم ويحفز الطالب نحو التعم ،طار من التعزيز اإليجابي والسلبيفي إ ،هاعوة اآلخرين للتمسك بمع د

( تجويد مستوى 2( تعميق الفهم 1 يما يتعلق بكل مجال:فال بد من تفصيل ذلك ف ،(Al-Deeb, 2006, p. 123)والذاتية"

 .وة اآلخرين للتمسك بها( دع4( دعم مستوى الذاتية في ممارسة القيمة 3التطبيق 

 األعمال المطلوبة في مرحلة التعزيز كما وردت في األحاديث: 

ميع في ج إحسان النية ا: األعمال القلبية والعقلية في تعميق الفهم وتجويد التطبيق على المستوى الشخصي:أوًل

م لعمل ن الدائالتحسيوالحياة،  تحديد الهدف العام منوالتأكيد على هدفه الكلي ومراجعته بشكل دائم، والمواقف، 

 سير اآلياتجوع لتفتعميق الفهم بالرو ،تعميق الفهم بالرجوع لسبب ورود األحاديثوالقلب ومعالجة األمراض القلبية، 

تحرى في يوأن ، مراقبة النية في اإلصالح بين الناسووشرح األحاديث الواردة في الموضوع وبيان ما يستنبط منها، 

 أو بغض أو عطاء أو منع لغير الله. ،حبيتخلص من كل والمصالح الكبرى،  قراراته ما يحقق

، إذا ترجح بطالنهإعادة العمل  ا: األعمال السلوكية في تجويد مستوى تطبيق القيمة على المستوى الشخصي:ثانًي

الحظة للنية، دوام المووفي كل األعمال،  من أهم الوسائل في مرحلة التعزيزوهي  النيةالديمومة على إخالص و

الديمومة في أن يستحضر النية الصالحة في النفقة المباحة، والديمومة في أن يستحضر النية الصالحة في المباحات، و

يبحث عن المخلصين التخاذهم أصدقاء، ومراجعة نيته بشكل دائم، ومداومة القراءة، ووالتنويع في األفعال المخلصة، 

لص نيته في الصدقة مما يشوبها، يخوأو شك فيه،  ، فيسأل إن أشكل عليهإتقان ليقبليتحرى أن يؤدي عمله بو

يستحضر ويستحضر النية في نفقته، ويستحضر النية الصالحة في الدعاء، ويراجع نيته في المشاركة في أعمال البر، و
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وجل بسبب  له عزمن أعمال من أنجاهم ال اا قريًبا مخلًصا صالًحيصنع عمًلونية صالحة في كل صدقة على القريب، 

 .إخالصهم

حذر يوأن ين، لآلخر الدعوة إلعطاء الحق لصاحبه، وتعليمها ا: األعمال السلوكية في دعوة اآلخرين للتمسك بالقيمة:ثالًث

يث األحاد يعلم الناسويدعو غيره للعمل الصالح، ويدعو غيره لبناء مسجد بنية صالحة، ومن مقاتلة المسلمين، 

 .ألصحابها دعوة الناس ألداء الحقوقو ،اإلخالصواآليات في 

اركة في يتحرى ترك المشأن  ا: أعمال الترك المتعلقة بتجويد مستوى تطبيق القيمة على المستوى الشخصي:رابًع

اهد نفسه يجوها، يجرد نيته مما يشوبويجرد نفسه من النوايا غير الصالحة في طلب العلم، واألعمال غير المشروعة، 

 سمعة في هذه األعمال، ويحذر من النوايا السيئة. في ترك الرياء وال

  الخاتمة

 لمسلم؛اشخصية  والمتفردة في بناء التي تعتبر من القيم الجوهرية واألساسية، اإلخالصهدف البحث إلى بناء قيمة 

بناء هي ال ة فيوجل، وإتقانه في الدنيا ال يكون إال بها. واستخدمت استراتيجية معاصر ألن قبول العمل عند الله عز

ى لدراسة إلاوخلصت  .والتعزيز ،والتطبيق ،والفهم ،لتوعيةامراحل هي:  القائمة على بناء القيم في أربع استراتيجية الديب

 جملة من النتائج والتوصيات.

 أواًل: النتائج

 أبرزها ما يأتي: النتائج،توصلت الدراسة إلى جملة من 

  يل من  القلي الحديث الشريف وغزارتها وتنوعها؛ بحيث ال تحتاج إالف اإلخالصكثرة المعلومات المتعلقة بقيمة

 االجتهاد أو أقوال العلماء في استكمال العناصر الالزمة لبناء القيمة.

  ناء القيمةزمة لبمراحل، وذلك لكفاية المعلومات الال االستراتيجية التي تقوم على أربعإمكانية بناء القيمة حسب. 

 ز إلى الكنو لوصولوالمختصين في علوم التربية والعلوم األخرى يساهم في ا حديث والمختصين بهن بين علماء الالتعاو

 النبوية في المجاالت المختلفة.

 مع مالحظة الخصوصية لكل قيمة. ،يمكن تطبيق هذه الدراسة على قيم أخرى 

 ثانيًا: التوصيات

 توصي هذه الدراسة بأمور أهمها:

 ن مع لتعاوااييس متعددة للكشف عن القيمة ودرجة تطورها في كل مرحلة، من خالل تطوير هذه الدراسة بإضافة مق

 المختصين في القياس والتقويم.

 مع مالحظة الخصوصية لكل قيمة. ،تطبيق هذه الدراسة على قيم أخرى 

 والله تعالى أعلم.
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Building the Value of Sincerity in the Light of the Prophetic Approach 

 

Khaled Muhammad Al-Sharman 

Faculty of Shari’a and Islamic Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

The study aimed to build a proposal for the value of sincerity in light of the prophetic approach 

according to the strategy based on four stages, namely: awareness, understanding, application and 

reinforcement, because of the importance of sincerity in guiding behavior, and accordingly the 

dependence of acceptance of the work depends on it. The research seeks to develop Hadith studies 

regarding building the values of the Muslim personality, strengthening the Islamic values derived from 

the Hadith of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and trying to build them in 

systematic ways by making use of contemporary strategies. I have extracted the elements of the value 

of sincerity in terms of: its importance, fruits, fields and applications, the means of building it, its 

obstacles, strengths and controls, through analyzing all the verses and hadiths mentioned an the topic, 

then dividing them according to the appropriate stage in value building following the inductive 

approach, then analyzing and deducing the construction process. The study concluded that the 

information related to the value of sincerity in the noble hadith is much and varied, so that it needs 

little diligence or the sayings of scholars in completing the necessary elements to build the value due 

to the proposed strategy. The study recommended the to importance of cooperation of Hadith scholars 

and specialists in education sciences and other sciences have access to the prophetic treasures in 

various fields. The study also recommended developing this study itself, by adding multiple measures 

to reveal the value and the degree of its development in each stage, in cooperation with specialists in 

measurement and evaluation, as well as the application of this study on other values with considering 

the privacy of each value. 

Keywords: Values, Sincerity, Prophetic Approach. 
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Regarding the results related to the third question about the extent to which the competitive 

examinations sat by candidates for the position of mufti in Jordan take into account the higher-order 
thinking skills, Table (4) shows all the percentages of questions examining the lower-order thinking 
skills (knowledge, comprehension and application) and the total of the percentages of questions 
examining higher-order thinking skills (analysis, synthesis and evaluation). Based on the previously 
established standard, which states that questions covering the lower-order thinking skills should not 
exceed (60%), it has been shown that the percentage of thes questions was (69.20%), which is higher 
than the sought level. The highest percentage was found in the 2017 test and the lowest was in the test 
for 2013. The study standard also requires that the value of the average percentage of questions 
addressing higher-order thinking skills should be not lower than (40%) and it has been shown that the 
value of the average percentage was (30.80%), which is under the required level. The lowest 
percentage was found for the test of 2017 and the highest for the 2013 test.

 

Field / Year 2013 2017 2018 Average 
Lower-order thinking skills 64.03% 74.37% 70.04%  
Higher-order thinking skills  25.63% 29.96%  

Table 4: Percentages of analysis results, by year and overall level of cognitive skills 

RECOMMENDATIONS 
It is clear from the above analysis results that the questions included in the examination for mufti 

candidates were not distributed over the range of cognitive levels according to the approved standards. 
There was a higher rate of questions that reflected cognitive aspects related to the lower set of skills, at 
the expense of the cognitive skills linked to higher skills, especially in the exams for the latter two 
years (2017 and 2018). Based on these results, the study makes the following recommendations: 

First, having specialists in measurement and evaluation check the questions set for 
competitive recruitment examinations in Jordan, and in particular those set by the Fatwa Department, 
in order to ensure that the questions reflect a proportional distribution of the cognitive levels. Second, 
it is desirable to run training courses in test building for those responsible for setting questions for 
competitive recruitment examinations and in particular for those charged with preparing the 
competitive recruitment exams for the position of mufti. Third, it would also be beneficial to have a 
guide designed for those responsible for setting the questions for the competitive recruitment 
examinations for the position of mufti, as well as for applicants. Fourth, for the faculties of Sharia and 
Islamic Studies, we strongly recommend that there should be a focus in the taught curriculum on 
issues related to the work of mufti. For example, students should be trained in the main skills related to 
the work of mufti while they are studying for their degrees.
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RESULTS AND DISCUSSION  

To answer the first study question of discovering the extent to which the questions in the 
competitive exams taken by candidates for the position of mufti in Jordan take into account the levels 
of cognitive objectives, the researchers analyzed the questions in the study sample, which are the 
questions found in the competitive examinations for mufti recruitment for the specified years. Based 
on the analysis card prepared for this purpose, repetition and percentages were calculated and the 
results were as shown in Table (2). The results show that the exams showed ratios that were similar 
and logical with regard to the knowledge level, with an average of (42.24%), which is higher than the 
assumed limit. The same applies to the comprehension level, which obtained a high average relative to 
the standard. We believe that these findings are true due to the nature of teaching and learning Islamic 
education in Jordan, since the focus in teaching and learning Sharia and Islamic Studies at higher-
education institutions is on a traditional way of acquiring knowledge and memorizing religious scripts 
and classical texts. Therefore, pre-employment exams can be seen to give more attention to measuring 
the ability of candidates to memorize and comprehend knowledge. 

 

 
Levels 

Total 
Frequency Percent 

1 Knowledge  42.24 
2 Comprehension  19.83 
3 Application  .  
4 Analysis  13.8 
5 Synthesis  4.31 
6 Evaluation  12.069 
 Total  % 

Table 2: Frequencies and percentages of analysis results by cognitive levels 
For the second study question about the differences between the cognitive levels due to the exam 

year, there was a marked difference in this level between the 2013 exam and that of 2107 and 2018 
exams (Table 3). The utilization of the application level was generally lower than the required level in 
all the three tests, especially that of 2018. As for the analysis level, the results indicated a difference in 
its percentage, especially between the exams of 2017 and 2018. In 2017, it was below the required 
level but rose to above the required level in 2018. The results also showed a general decrease in the 
percentage of synthesis level questions, with a difference in the level of synthesis questions between 
the years of testing. It fell below the required level in 2013, while in 2018 questions measuring this 
level were totally absent from the exam. The results also showed a difference in the use of the 
evaluation level between the exams from the three years under study. It was above the required level 
in the 2013 exam, within the required level in the 2017 exam and fell below the required level in 2018. 
It is suggested that the above differences between different years are due to the lack of planning in the 
first place, then due to the absence of general guidelines for the process of writing and designing 
assessment in the context of competitive examinations for mufti recruitment. 

 

 Levels 2013 2017 2018 
  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 
1 Knowledge  43.58  41.02  42.10 
2 Comprehension  10.25  23.07  26.31 
3 Application  10.25  10.25  2.63 
4 Analysis  12.   5.13  23.68 
5 Synthesis  2.56  10.25  0 
6 Evaluation  20.51  10.25  5.26 
 Total  %  %  % 

Table 3: Frequencies and percentages of analysis results by year
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completely absent, standing at (0%).    

For the remaining cognitive levels, the reviewed literature shows that these levels are either: 
decreased significantly from the questions (Al-Smadi et al., 2017); or absent (Barhameh, 2017); or 
fluctuated between high and medium representations. For example, synthesis level questions were 
found to have decreased each year in the winter and summer sessions with the highest percentage 
reaching (3.5%) (Bani Yassin, 2016).  

METHODOLOGY AND PROCEDURES 

This is a qualitative study using the content analysis strategy (Creswell & Poth, 2018) to achieve 
the study objectives. The researchers followed several procedures to accomplish the study. 

First, the research population was determined, which are all the available examinations held 
during the past ten years, by the Fatwa Department in the Hashemite Kingdom of Jordan in the years 
2013, 2017 and 2018. Second, the main aim of designing the analysis card was made clear and that is 
to determine the extent to which the competitive examinations taken by candidates for the position of 
mufti in Jordan take into account the levels of cognitive objectives that should be acquired by Sharia 
faculty graduates who apply for the position of mufti. Third, the literature and previous studies were 
thoroughly reviewed and examined. Fourth, the researchers designed the analysis card that includes 
levels of cognitive fields according to Bloom's classification of cognitive domains. Fifth, extracting 
the action verbs used when writing the test questions and linking them to their relevant cognitive 
levels (as in Table 1). Sixth, the idea of the question was adopted to express its objective and its 
cognitive level as a unit of analysis. Seventh, regarding the specific statistics used in the current study, 
only the frequencies and percentages were calculated and presented in one table which was adequate 
in capturing the full scope of the data. 
Validity and Reliability 

To ensure the validity of the analysis tool, the analysis card was presented to six arbitrators 
specialized in qualitative educational research and their remarks were taken into consideration when 
reviewing the wording of the card. In order to ensure the reliability of choice criterion, the analysis 
was carried out twice, with a two-week period between the first and the second rounds of analysis. The 
coefficient of compatibility between the two sets of results was calculated and it was (0.87) in the first 
round and (0.83) in the second round, which literally means that the tool is reliable to carry out the 
analysis.

 Cognitive level Verbs associated with this cognitive level: 
1 Knowledge Mention, recall, select, define, name, memorize, describe and recite. 
2 Comprehension Interpret, transform, translate, clarify, discuss, summarize, legislate, 

represent, explain, attribute the causes and extract. 
3 Application Apply, link, display, implement, illustrate, use, develop, give evidence, 

infer, modify and diagnose.  
4 Analysis Categorize, distinguish, identify attributes, extract, analyze, compare, 

contrast and organize. 
5 Synthesis Collect, reconcile, compose, coordinate, generate, formulate, organize, 

design and suggest. 
6 Evaluation Judge, prove, support, justify, appraise, decide, evaluate, correct, predict 

and critique. 

Table 1: Taxonomy of educational objectives 
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Analysis Level 

This level expresses the ability of the learner to detail and divide the compound into its elements, 
break down the whole into its parts and observe the relationships that exist between them. Examples of 
learning abilities at this level include a breakdown of issues that do not lend themselves to 
generalization (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1968) and the breakdown of evidence to its basic elements. 
The student must take into account which pieces of evidence should take precedence and which should 
be delayed when dealing with doctrinal issues (Al-Ghazali, 2018).
Synthesis Level 

At this level, what is tested is the learner's ability to assemble elements and parts based on a 
particular link or relationship that binds them together, such as deducing, producing or discovering an 
idea or perceiving the type of relationship between things as a whole. Practical examples of fatwa 
issues that the candidate for the position of mufti should know are the linking of doctrinal issues to 
their particular evidence (Ibn Al-Salah, 1986), general evidence or jurisprudential rule (Khalfi, 2011). 
Among the skills are the ability to recognize the impact of social conditions and customs on the 
rulings relating to surrounding doctrinal issues (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1968), collecting and 
organizing evidence related to the jurisprudential question, deducing the pros and cons of making a 
particular ruling on matters of Islamic jurisprudence (Ibn 'Uthaymeen, 2009), linking the issues of 
jurisprudence with their legal foundations and the classification of the acts of those living under their 
authority according to the accepted rulings. 
Evaluation Level 

The evaluation level is considered the pinnacle of the cognitive levels. It is also commensurate 
with the ultimate goal of the study of jurisprudence at the previous levels, because the purpose of 
studying it is, in the end, the issuance of Islamic rulings.  The evaluation level reflects the learner's 
ability to set forth, value and weigh matters in order to make a ruling and give an opinion based on 
certain criteria. Practical examples of fatwa issues that a candidate for the position of mufti is expected 
to know at this level are the ability to come to a decision on a ruling on a point of jurisprudence (Al-
Sarsari, 1989) and the ability to weigh between statements on a certain issue (Ibn Qayyim al-
Jawziyyah, 1968). 

LITERATURE  
The related reviewed previous studies can be categorized into three domains. The first is about 

examining pre-employment test questions and their coverage of cognitive skills at a global level (Patel 
& Ganzach, 2019; Highhouse & Rada, 2015; Kantrowitz & Dainis 2014; Omar et al., 2011; Arneson 
et al., 2011; Kirnan et al., 2009). The second is designed to analyze test questions for a specific course 
at university or a school subject at local level (Barhameh, 2017; Barakat & Sabah, 2007; Al-Smadi et 
al., 2017; Bani Yassin, 2016; Al-Ayasra & Al-Meqbaleyah, 2014). The third is about the mufti's 
cognitive competencies as seen from the standpoint of Sharia and Islamic Studies faculty members 
(Thalgi, 2013). The review of these studies revealed a number of significant findings, one of which is 
the strong attention paid to the cognitive domain comparing to psychomotor and affective domains. 
The results from Al-Ayasra & Al-Meqbaleyah's study (2014) show that (88.62%) of the analyzed 
questions came from the cognitive domain, while (9.95%) came from the psychomotor domain and 
(2.55%) of the questions represent the affective domain.  

Further research on analyzing test questions in light of the cognitive domains has found that 
'knowledge and memorization level' came first in most of the analyzed test questions. For example, 
Al-Smadi et al. (2017) claimed that (81%) of the sample they examined appeared to represent 

were 
(32.5%) of the questions in his study measured comprehension. The least frequently seen level among 
the cognitive domains across the reviewed literature was 

, as it achieved (0.5%) 
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Of course, the level of competence in interpretation and judgment that a mufti is required to reach 

demands cognitive skills of the type found in the application, analysis, synthesis and evaluation levels. 
The lower levels of knowledge form the foundation of the upper stages and the early stages of learning 
must include a wide range of learned content that is included in the knowledge and comprehension 
levels, until the learner moves up to the higher domains. As for the components of the test to examine 
how far the candidate's abilities qualify him for the position of mufti, it is desirable that the 
competitive test questions encompass all of these levels, ensuring that the distribution of questions for 
each level is appropriate for the nature of the test (Moseley et al., 2005; Darwazeh, 2015). The scope 
of these levels, from the base to the summit of the pyramid, can be illustrated as follows:
Knowledge Level 

The level of memorization is one of the primary levels of learning, forming the foundation for all 
the others. This level shows the ability of the individual to memorize information, either word by word 
or in essence. Among its applications in the context of Islamic knowledge needed by the mufti, are the 

 areas of 
consensus and rulings that have been abrogated. The  (experts in Islamic principles of 
jurisprudence) addressed this topic in their discussions about the requirements that a mufti should 
meet. Some  stipulated the requirement of memorizing verses (Ibn 'Aqil, 1998) or knowing their 
location (Al-Ghazali, 2018), as well as knowing the entire number of provisions concerning practical 
judgments, which, according to the estimation of the jurists, amount to approximately five hundred 
verses (Al-Razi, 1981; Al-Shawkani, 1999). He should also be learned in the fundamental rules (Al-
Shawkani, 1999) and the foundations of jurisprudence (Khalfi, 2011), be well-acquainted with the 
contents of one or more books on a recognized school of jurisprudence (Ibn Al-Salah, 1986) and be 
able to make a comparison of the major topics covered in the most important books adopted by the 
different recognized schools of jurisprudence (Khalfi, 2011).
Comprehension Level 

This level is concerned with an individual's ability to interpret, explain, paraphrase or translate 
knowledge. The Holy Qur'an indicates that understanding the issue is the basic stage that enables the 
mufti to arrive at the correct judgment. This is the understanding that God Almighty endowed upon the 
prophet Solomon - peace be upon him - in order to answer the thorny issue with which he and the 

they gave judgment in the matter of the field into which the sheep of certain people had strayed by 
night: We did witness their judgment. To Solomon We inspired the (right) understanding of the 

 

Among the cognitive skills from this level that a candidate for the position of mufti should possess 
is the ability to interpret the Qur'anic text, especially the verses that make practical rulings (Al-
Ghazali, 2018; Ibn Al-Salah, 1986), the ability to interpret hadiths, especially hadiths that explain 
religious rulings (Al-Shawkani, 1999), the ability to comprehend the fundamental rules (Al-Shawkani, 
1999), a firm understanding of the overall evidence (Ibn 'Aqil, 1998) and the foundations of 
jurisprudence (Al-Shawkani, 1999; Ibn' Uthaymeen, 2009).
Application Level 

This refers to the ability of the individual to use abstract ideas and use them in new situations. The 
aspects of the application level appear through the demonstration of the learner's ability to use the 
correct methods of reasoning to reach a legitimate judgment (Ibn Al-Salah, 1986) for example, 
arriving at a judgment through the use of fundamental and jurisprudential rules to support a practical 

demand, such as issues of inheritance and Zakat (Ibn Al-Salah, 1986).
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resources needed by the organization, through various means, so that they can be employed by the 
institution. This process involves a number of elements. It begins with setting objectives and then 
laying the foundations for selection within certain time parameters (Ibn Shawi, 2017). The selection of 
employees in public institutions should be based on constitutional and legal foundations and organized 
within a framework of specific regulations or judgments aimed at finding the best person for the job 
(Ibn Shawi, 2017). A common tool used to ensure fairness in the selection of applicants for public jobs 
is professional testing. These tests must be fair, objective and meet the set goals. These elements 
combined form the concept of integrity which is used by researchers and expresses the validity of the 
test to measure what it was set for. Among the types of integrity are content integrity and predictive 
integrity (Cohen et al., 2017). Content integrity reflects the degree to which the test measures the 
content it sets out to evaluate and it relates to the extent to which the parts of the test represent the 
content to be measured and its comprehensiveness (Cohen et al., 2017). 

In the context of the competitive examinations for the position of mufti, content integrity is 
reflected in the extent to which the questions encompass the concepts and intellectual processes 
involved in the practice of the function of mufti. As for the comprehensiveness of the content, this 
relates to the extent to which the parts of the test cover the fields of knowledge with which the 
candidate for the position of mufti should be familiar. Predictive integrity means that there is a link 
between the test and the actual behavior it aims to predict (Cohen et al., 2017). That is, the test that is 
currently being conducted is able to significantly predict the actual performance that will emerge in 
the future. In the competitive examinations for the position of mufti, the test can be carefully designed 
to predict to some extent the performance of the mufti after his appointment. It is possible to ensure 

is achieved by developing an in-service 
performance evaluation assessment tool and then comparing it with the pre-appointment testing. 

Here, it is useful to mention the most important principles that are desirable to include in the 
competitive tests conducted by the Jordanian Fatwa Department for the position of mufti in order to 
increase their integrity level. These include ensuring that the questions are consistent with the 
objectives of the educational programs followed by the prospective mufti during his academic training. 
It is crucial that they reflect a clear picture of the nature of the mufti's work and the knowledge that he 
needs and be representative and inclusive in the sense that they effectively measure the required 
educational elements. The test should be objective in that questions should not reflect a particular 
standpoint or bias to a certain opinion or school of thought. The questions should be clear to 
specialists, since it is natural that the educational terms known to them should be vague to the public. 
However, the regulations governing the selection of muftis do not refer to any of these principles. The 
text of the Board of Ifta', Islamic Studies and 
that the competitive examination for the position of mufti shall consist of two papers. The first paper 
consists of matters of jurisprudence (all chapters), the principles of jurisprudence and the prevailing 
Personal Status law. The second paper covers the topics of Tafsir, Hadith, Doctrine and Arabic 
language (Fatwa Department, 2008). 

Cognitive Domains and the Dosition of Mufti

Bloom's taxonomy of cognitive domains, in which he identified six cognitive levels, was well 
received by educators. Subsequently, a number of experts, such as Anderson and Krathwohl, amended 
these levels by adding to them and making them more detailed (Wilson, 2016). However, these 
additions can be traced back to the six levels mentioned. The cognitive levels in this model can be 
applied to all cognitive knowledge in all its disciplines, including Islamic jurisprudence and Islamic 
studies. According to Bloom's model of cognitive learning processes, cognitive levels range from 
simple to complex processes. The first is memorization and recall, which can be referred to as 

is analysis, 
the fifth is synthesis and the sixth is evaluation. The knowledge, comprehension and application levels 
are considered to be the lower-order thinking skills, while the remaining three levels are considered 
higher-order thinking skills (Jensen et al, 2014; Adesoji, 2018). 
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THEORETICAL FRAMEWORK 

Pre-employment Tests      
The Islamic countries differ in the conditions that a newly appointed mufti should meet in order to 

ensure his high level of performance, particularly when filling the position of Grand Mufti or his 
representative. For example, the Regulations for the Selection of Muftis issued by the Jordanian Fatwa 
Department stipulate that the candidate for the post of mufti must hold a university degree and have 
five years of practical experience in his discipline, in addition to undergoing a written test and a 
personal interview (Fatwa Department, 2008). The Grand Mufti is required to have obtained a 
university degree in Islamic jurisprudence a minimum of twenty years prior to the application, in 
addition to possessing the desired moral characteristics and having the academic and practical capacity 
in the field of issuing Fatwas (Fatwa Department, 2006). The Directorate of Religious Affairs in 
Turkey requires that those who work in the Department of Religious Affairs, especially in the position 
of mufti, should be renowned for their adherence to religious doctrine, devotional practices and moral 
behavior (Turkish Official Newspaper: Article 5, 2015). The recruitment and transfer regulations set 
by the Turkish Directorate of Religious Affairs stipulated for the first time that candidates for the 
position of mufti should be required to undergo a written test. The President of Religious Affairs, who 
supervises religious affairs and the issuance of fatwas in the State, should have a degree in Islamic 
Education from a higher-education institution, with a minimum study period of four years and should 
have worked in the Directorate of Religious Affairs, with either ten years service as a mufti, twenty 
years as a preacher or ten years as an instructor in a college of theology. He should also be at least 
forty years of age. The regulations governing the appointment of muftis by the Directorate of Religious 
Affairs stipulate that the candidate should have a university degree in Religious Studies i.e., Islamic 
Studies, with a minimum study period of four years and should have worked as the mufti of the 
governorate or some higher position. The mufti of the governorate is required to hold a university 
degree in Religious Studies, with a minimum study period of four years. He must have worked for a 
minimum of five years as a mufti in one of the local administrations of the governorates or eight years 
as a preacher or a similar senior post or as a teacher at a college of theology for at least five years. The 
mufti of a local administration is required to hold a university degree in Religious Studies, with a 
minimum study period of four years, in addition to having certificates in specialist courses or a Ph.D., 
having at least five years of active service in the public sector and having passed the designated 
examination (Turkish Official Newspaper: Article 6, 2015). 

Recruitment tests vary depending on the abilities or attributes they seek to measure. Some tests 
are designed to measure cognitive and intellectual abilities (Highhouse & Rada, 2015). These tests aim 
to examine candidates for the job in the realms of critical thinking, problem-solving, ability to learn 
and intelligence (Kirnan et al., 2009). Problem-solving skills and willingness to learn new concepts 
are the most important mental skills needed by a good employee (Kantrowitz & Dainis, 2014). This 
type of test is suitable for jobs that require high, or at least medium, intellectual abilities (Ackerman et 
al., 2018). The current study focuses on analyzing this type of test. Some tests aim to measure 
personality traits by revealing the applicant's personal aspects and predicting his/her capability to 
adapt to the specific job requirements and the cultural environment of the employing institution. 
Consequently, this test aims to measure samples of past behavior and performance (Hart & Sheldon, 
2007). Some countries have adopted interviews and consulted with specialists in order to verify the 

 characteristics in this regard. Some are devoted to measuring performance skills and 
capabilities associated with the nature of the work, such as verbal and written language skills, 
computer literacy and communication skills. The specifics of this field vary according to the nature 
and requirements of the job in question (Clause et al., 2001; Agard, 2003). 

Criteria for Mufti Recruitment  

The position of mufti requires a high degree of cognitive and behavioral abilities, as well as 
suitable personal qualities for performing the function of issuing fatwas. Candidates should be 
interviewed in order to reveal personality traits and performance abilities, in addition to taking a 
written test that examines cognitive abilities. The aim of the recruitment process is to find the human 
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selection was voted upon in secret by teachers of the district schools, local preachers, imams and 
members of the municipal council (Sütcü, 2017).

     The 2006 Fatwa Law states that a competition for the appointment of muftis shall be held 
(Fatwa Department, 2006). The regulations issued in 2008 and the ensuing amendments of 2014 also 
set forth the rules and conditions of conducting this competition (Fatwa Department, 2008). 
Research Problem 

In the Islamic understanding, the Ifta work is related to every aspect of life. People seek the 
opinion of the mufti in most of their social, economic and educational dealings. Fatwas made by muftis 
can direct and inform the attitude and behavior of many people in the society. Therefore, it is believed 
that the  job is important to achieve social order in any given society. The Ifta function requires 
various cognitive capabilities, especially higher cognitive skills. Failing to conform to these skills 
when issuing fatwas can prompt a type of misconception which might inform a deviant behavior in the 
society. Therefore, the current study examines the pre-employment tests taken by mufti candidates in 
three separate years in order to identify the extent to which the tests covered the cognitive skills 
according to Bloo .  
Research Questions 

The current study seeks to answer the following research questions:  
1. To what extent did the competitive examinations taken by candidates for the position of mufti in 

Jordan in the years 2013, 2017 and 2018 take into account the cognitive levels presented in 
 

2. Are there any differences between the cognitive levels due to the exam year?
3. To what extent did the competitive examinations sat by candidates for the position of mufti in 

Jordan take into account the higher-order thinking skills? 
Objectives 

The aim of this study is to determine the extent to which the competitive examinations taken by 
candidates for the position of mufti in Jordan take into account the levels of cognitive objectives that 
should be acquired by Sharia faculty graduates who apply for the position of mufti. 
Operational Definitions 

current research: 

Content Analysis: We mean the research tool used to determine the presence of certain words or 
concepts within texts or sets of texts. It is a common qualitative research tool, where researchers 
quantify and analyze the presence, meanings and relationships of such words and concepts, then 
make inferences about the messages within the texts. 

Mufti Candidates: These are the Sharia and Islamic Studies graduates and postgraduates who are able 
to apply for the mufti position according to the  Department. 

Pre-employments Tests: The tests held by the Jordanian  Department to determine the successful 
candidates for the mufti position. 

Cognitive Domains: These are six levels within the cognitive domains suggested by Bloom 
and they range from the simple recall or recognition of facts, which is the lowest level, through 
increasingly more complex and abstract mental levels, to the highest order which is classified as 
evaluation. 
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Abstract  

The position of mufti, the functionary charged with issuing fatwas (rulings on points of Islamic law given 
by a recognized authority) requires a high degree of cognitive abilities. Hence, the institutions responsible for 
appointing muftis have resorted to various tests to ascertain 
skills. The Fatwa Department of the Hashemite Kingdom of Jordan has conducted written tests in addition to 
conducting personal interviews to get a clear view of the applicants  personality and cognitive abilities. This 
study aims to reveal how well the cognitive levels are distributed over the questions that comprise the exams for 

follows the content analysis method in order to answer the research questions
test questions failed to take into account cognitive levels according to approved standards; the questions focus on 
those cognitive levels that govern basic skills at the expense of cognitive dimensions related to higher skill 
levels. 

Keywords:  Pre-employment tests, Content analysis, Fatwa, Mufti, Cognitive domains. 

 
Introduction 

Competitive tests are an objective tool in meeting the principles of objectivity and fairness when 
recruiting, given the increasing number of graduates and the different universities from which they 
graduate (Payne & Harvey, 2010). Competitive recruitment tests have become a standard tool for 
measuring candidates' capabilities in light of the wide range of assessment methods and teaching 
conditions experienced by candidates (Civil Service Bureau, 2017), a fact which is likewise applicable 
to graduates of Sharia faculties. Jordan has seen an increase in the number of colleges producing 
graduates in Sharia and related sciences, as well as an increase in the number of students. Therefore, a 

appointed as a mufti works as an objective tool for ensuring competitive fairness among Sharia 

take on the function of issuing fatwas on the other. This is especially true since the position of mufti 
requires multiple cognitive, performance and ethical competencies, especially in the present time. The 
responsibilities of fatwa institutions have expanded and become more complex and demands on them 
have increased due to the many unprecedented events in the various affairs of modern life.

     Historically, the function of mufti has occupied an important place in society. Mulla Shams ud-
Din al-Fanari was the first to hold a position similar to the Grand Mufti, the Sheikh of Islam, in the 
Ottoman Empire (1424-
for a number of religious functions besides issuing fatwas, was established during the reign of Qanuni 
(Bulut, 2012). For example, the Ottoman Empire installed a mufti in each of its administrative 
divisions, beginning with the position of "Sheikh al-Islam", who was the Grand Mufti of the State in 
general and of the capital in particular and ending with the mufti of the provinces, districts and their 
sub-divisions (Bulut, 2012). In 1913, there were 644 muftis in the Ottoman Empire, distributed 
throughout 35 provinces which comprised 74 districts encompassing 540 sub-divisions. Muftis were 
selected from among the school teachers and in some cases they were obliged to take exams. Their 
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