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ج�معة الو�سل يف �سطور
»جامعة ال��صل« م�ؤ�ص�صة جامعية خا�صة غري ربحية، معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم، بدولة الإمارات العربية املتحدة، 
وقد حتّ�لت مب�جب قرار وزاري رقم )107( لعام 2019، من »كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية« - امل�صمى ال�صابق - اإىل: 

جامعة ال��صل - امل�صمى اجلديد.

وقد مرت اجل�معة مبرحلتني اأ�س��سيتني:
املرحلة الأوىل:

ن�صاأت الن�اة الأ�صا�صية للجامعة �صنة 1986-1987م مب�صمى »كلية �لدر��سات �لإ�سالمية و�لعربية«، عند تاأ�صي�صها من ال�صيد 
جمعة املاجد الذي تعهدها بالإ�صراف والرعاية مع فئة خمل�صة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�صل العلم و�صرف التعليم.

اجلامعي  العام  امل�افق  1407هـ  عام  يف  ال�صادر  الأمناء  جمل�س  قرار  وج�ّصدها  املباركة  اخلط�ة  هذه  دبي  حك�مة  رعت   
1987/1986م.

العايل  التعليم  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�صيخ  اأ�صدر معايل �صمّ�  وبتاريخ 1414/4/2هـ امل�افق 1993/9/18م   
والبحث العلمي يف دولة الإمارات القرار رقم )53( ل�صنة 1993م بالرتخي�س لها بالعمل يف جمال التعليم العايل.

برن�مج البك�لوريو�س:
�صدر القرار رقم )77( �صنة 1994م، يف �صاأن معادلة درجة البكال�ري��س يف الدرا�صات الإ�صالمية والعربية بالدرجة اجلامعية   

الأوىل يف الدرا�صات الإ�صالمية.
بالدرجة اجلامعية  املمن�حة  العربية  اللغة  البكال�ري��س يف  �صاأن معادلة درجة  ل�صنة 1997م يف  القرار رقم )55(  ثم �صدر   

الأوىل يف هذا التخ�ص�س.
بقرار من جمل�س الأمناء، بتاريخ 2017/5/24، تفتح اأب�اب الت�صجيل يف الدرا�صات العليا اأمام الطالب الذك�ر، تخ�ص�س   

ال�صريعة، والّلغة العربية بدءا من 2018/2017.
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طالبها يف 23 �صعبان 1412هـ امل�افق 1992/12/26م حتت رعاية �صاحب ال�صم� ال�صيخ   

مكت�م بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رحمه اهلل.
واحتفلت بتخريج الدفعة الثانية من طالبها والأوىل من طالباتها يف 1413/10/29هـ امل�افق 1993/4/21م.  

نهاية عام 2019/2018  اإىل  لـ 1987/1986م  العام اجلامعي الأول يف 1407/1406 هـ امل�افق  تاأ�صي�صها يف  تخرج منذ   
12370؛ منهم 9790 طالبة و 2580 طالًبا.

تخرج فيها اإىل نهاية 2018-2019: ت�صعة وع�صرون )29( دفعة من الطالب، وثمانية وع�صرون )28( دفعة من الطالبات يف تخ�ص�س   
الدرا�صات الإ�صالمية. وخم�صة ع�صر )15( دفعة من الطالب، واإحدى ع�صرون )21( دفعة من الطالبات يف تخ�ص�س اللغة العربية.

برن�مج الدرا�س�ت العلي�:
املاج�صتري  درجة  على  احل�ص�ل  به  للملتحقني  يخّ�ل  اجلامعي 1996/1995م  العام  بها يف  العليا  الدرا�صات  برنامج  اأن�صئ   
العام  من  بدًءا  فيه  �صرع  حيث  الدكت�راه؛  برنامج  يف  بعد  فيما  والت�صجيل  واآدابها  العربية  واللغة  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف 

2005/2004م.
اعتمدت بدءاً من العام 2008/2007 برنامج الدكت�راه يف اللغة العربية واآدابها يف �صعبتي الأدب والنقد واللغة والنح�.  

وقد �صدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة الدبل�م العايل يف الفقه   
�س. الإ�صالمي التي متنحها بدرجة الدبل�م العايل يف هذا التخ�صّ

كما �صدر القرار رقم )57( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة املاج�صتري يف ال�صريعة الإ�صالمية )الفقه( و)اأ�ص�ل الفقه( املمن�حة   
�صني. بدرجة املاج�صتري يف هذين التخ�صّ
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ويف 2017/2/24، يعلن مركز حممد بن را�صد العاملي ل�صت�صارات ال�قف والهبة، عن منحها عالمة دبي لل�قف.  
بلغ املجم�ع الكلي للمتخرجات يف الدرا�صات العليا 244 طالبة؛ منهن 178 متخرجة ب�صهادة املاج�صتري و 66 متخرجة ب�صهادة   

الدكت�راه.
املرحلة الث�نية: تطورت من م�سمى )كلية الدرا�س�ت الإ�سالمية والعربية( بقرار وزاري رقم 107 لع�م 2019، 

اإىل م�سّمى )ج�معة الو�سل(، لتحمل عدة ُم�ْستجدات يف:
الروؤية: 

تطمح جامعة ال��صل اأن تك�ن لها ال�صدارة اإقليميا ودولًيا، ومتميزة يف براجمها وطرائقها واأثرها يف البحث العلمي.

الر�س�لة:  
حتر�س جامعة ال��صل على تقدمي برامج ذات ج�دة عالية يف البكال�ري��س والدرا�صات العليا، تعزز القدرات البحثية وتط�ر 

التفكري الإيجابي، يف بيئة جامعية تت�صم بالأ�صالة واحلداثة والبتكار.

جمل�س الأمن�ء:
اإ�صافة اإىل رئي�صه  اأهدافها، وي�صم املجل�س  بالإ�صراف على ال�ص�ؤون العامة للجامعة وت�جيهها لتحقيق  يق�م جمل�س الأمناء 
)م�ؤ�ص�س اجلامعة( عدداً من ال�صخ�صيات املتميزة التي جتمع بني العلم واملعرفة والراأي واخلربة، ممن ميثل�ن الفعاليات العلمية 

والجتماعية والقت�صادية والإدارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

كلي�ت اجل�معة: ت�سمل اجل�معة الآتية:
كلية الدرا�صات الإ�صالمية.  

كلية الآداب.  

كلية الإدارة.  

نظ�م الدرا�سة:
مدة الدرا�صة للح�ص�ل على درجة الإجازة )البكال�ري��س( اأربع �صن�ات حلاملي ال�صهادة الثان�ية ال�صرعية اأو الثان�ية العامة   

بفرعيها: العلمي والأدبي اأو ما يعادلهما.
تق�م الدرا�صة يف اجلامعة على اأ�صا�س النظام الف�صلي وقد ُطبق منذ العام اجلامعي 2002/2001.  

يلتزم الطالب باحل�ص�ر ومتابعة الدرو�س والبح�ث املقّررة.  
نظام الدرا�صة يف الدرا�صات العليا، ومدة برنامج املاج�صتري �صنتان والدكت�راه ثالث �صن�ات، مع �صنة متهيدية مت�صمنة يف   

كليهما.

البحث العلمي واخلدمة املجتمعية: يقوم البحث العلمي يف اجل�معة على عوامل واأ�س�س ث�بتة، منه�:
1- �ملوؤمتر�ت: تقيم اجلامعة ندوة علمية دولية يف احلديث ال�صريف كل �صنتني، وقد كانت ندوتها التا�صعة يف مار�س 2019.

2- �ملجّلة �ملحكمة: ت�صدر اجلامعة هذه املجلة، وهي علمية حمكمة، مرتني كّل عام وت�صّمى با�صمها، وتن�صر بح�ثاً ودرا�صات 
جاّدة لالأ�صاتذة والعلماء من داخل اجلامعة وخارجها. 

3- �لكتاب �جلامعي: ت�صرف اجلامعة على م�صروع الكتاب اجلامعي الذي �صدر منه حلد الآن )27( م�ؤلفا.
4- م�سروع طباعة �لر�سائل �جلامعية: ت�صهر اجلامعة على طباعة الر�صائل العلمية اجلامعية املتميزة وت�زيعها جمَّانًا.
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ق�سيمة ��سرت�ك
 )....................( ملّدة  ال��صــل  جامعــة  جمّلة  يف  ا�صرتاكي/ا�صرتاكنا  قب�ل  اأرج� 
من:................................................................ ابتداء  �صنة، 
- �ل�ســـم �لكامـــل:................................................................

- �لعنو�ن:.........................................................................

- �لهاتف:.........................................................................

- �لربيد �لإلكرتوين:..................................................................

�ل�سرت�ك:.................................................................. قيمـة   -

ر�سوم �ل�سرت�ك

م�سدر �ل�سرت�ك
قيمة �ل�سرت�كنوع �ل�سرت�ك

�لطلبة�لأفر�د�ملوؤ�س�سات�لكمية�لفرتة

د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
50 درهم �إمار�تي80 درهم �إمار�تي100 درهم �إمار�تي2�سنة و�حدة

100 درهم �إمار�تي150 درهم �إمار�تي200 درهم �إمار�تي4�سنتان

خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
30 دولر �أمريكي40 دولر �أمريكي50 دولر �أمريكي2�سنة و�حدة

60 دولر �أمريكي80 دولر �أمريكي100 دولر �أمريكي4�سنتان

طريقة �لدفع:
- داخل دولة الإمارات العربية املتحدة: نقًدا )مكتب املجّلة باحلرم اجلامعي(، اأو ح�الة م�صرفية.

- خارج دولة الإمارات العربية املتحدة: حت�يل م�صريف.
- البيانات: جامعة ال��صل. 

بنك دبي �لإ�سالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم الآيبان

يُر�صل و�صل الإيداع على العن�ان العادي: )رئي�س حترير جملة جامعة ال��صل 
�س.ب. 34414 دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف: 0097143706557(

  research@alwasl.ac.ae, info@alwasl.ac.ae :اأو العن�ان الإلكرتوين
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قواعد الن�سر
�أوًل:

تن�صر املجّلة البح�ث العلمية باللغتني العربية، والإجنليزية؛ حتريًرا اأو ترجمًة، على اأن تك�ن بح�ثاً 
اأ�صيلة مبتكرة تت�صف بامل��ص�عية وال�صم�ل والعمق، ول تتعار�س مع القيم الإ�صالمية، وذلك 

بعد عر�صها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�صب الأ�ص�ل العلمية املتبعة.

ثانيًا:
تخ�سع جميع �لبحوث �ملقدمة للن�سر يف �ملجلة لل�سروط �لآتية:

األ يك�ن البحث قد ن�صر من قبل اأو قدم للن�صر اإىل جهة اأخرى، واأل يك�ن م�صتاًل من بحث   .1
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  الباحث درجة علمية، وعلى  بها  نال  اأكادميية  ر�صالة  اأو من 

بذلك عند اإر�صاله اإىل املجلة.
ل يج�ز للباحث اأن ين�صر بحثه بعد قب�له يف املجلة يف مكان اآخر اإل باإذن خطي من رئي�س   .2

التحرير.
يراعى يف البح�ث املت�صمنة ن�ص��صاً �صرعية �صبط تلك الن�ص��س، وذلك بت�ثيق الآيات   .3

القراآنية وكتابتها بالر�صم القراآين، وتخريج الأحاديث النب�ية ال�صريفة.
ب�اقع  �صفحة   )20( عن  �صفحاتها  عدد  يقل  األ  على  )مفردة(،  مب�صافات  البحث  يُكتب   .4
اآلف كلمة،  )5000( خم�س اآلف كلمة، ول يزيد عن )30( �صفحة يف )8000( ثماين 
وفق  اإلكرتونية،  ن�صخة  منه  وتر�صل   ،)Simpli�ed Arabic( ن�ع   )16( اخلط  وحجم 
تذكر  كما  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الباحثني  اأ�صماء  وتكتب   )Word 2010( برنامج 

عناوينهم ووظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، بح�صب ك�صف البيانات املرفق.
يُرفق مع البحث ملخ�س باللغة العربية )يف حدود 120 كلمة( واآخر باللغة الإجنليزية )يف   .5
نتائجه،  البحث، ومنهجُه وخطته واأهم  اإ�صكالية  حدود 150 كلمة(، ويت�صمن على الأقل 

والكلمات املفتاحية.
يُرفق بالبحث الرتجمة الكاملة لقائمة امل�صادر واملراجع باللغة الإجنليزية.   .6

الت�ايل  على  الت��صيحية وغريها  وال�ص�ر  املخط�طة  والنماذج  والأ�صكال  اجلداول  ترقم   .7
بح�صب ورودها يف خمط�ط البحث، وتزود بعناوين ي�صار اإىل كل منها بالت�صل�صل نف�صه 

يف منت املخط�ط، وتقدم باأوراق منف�صلة.
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يتبع املنهجية العلمية يف ت�ثيق البح�ث على النح� الآتي:  .8
اإىل  ق��صني  بني  ت��صع  اآليًّا  مت�صل�صلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�صادر  اإىل  ي�صار   

الأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�صيل يف اأ�صفل ال�صفحة وفق ت�صل�صلها يف املنت.
ي�صار اإىل ال�صروح وامللح�ظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:( اأو اأكرث.  

تثبث امل�صادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�صب ا�صم امل�ؤلف يليه   
الكتاب واملعل�مات الأخرى.

اأو  وجد(  )اإن  املحقق  ا�صم  الكتاب،  عن�ان  امل�ؤلف:  الآتي  النح�  على  الإحالت  ت�ثق   
املرتجم، دار الن�صر، بلد دار الن�صر، رقم الطبعة ي�صار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن 

وجد واإل ي�صار اإليه بـ )د.ت(.
البح�ث يف الدوريات: )ا�صم امل�ؤلف، عن�ان البحث، ا�صم املجلة، جهة الإ�صدار، بلد   
الإ�صدار، رقم العدد، التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل بال�صفحات )من...اإىل...(.

البحث،  الأوىل يف  للمرة  الإحالت، متى وردت  امل�صادر يف  بيانات  الباحث كل  يذكر   
فاإذا تكررت بعد ذلك يُْكتَفى با�صم امل�ؤلف وعن�ان امل�صدر. واإن تكرر مبا�صرة يف ال�صفحة 

نف�صها )املرجع نف�صه(، فاإن تكرر مبا�صرة يف ال�صفحة الالحقة )املرجع ال�صابق(.
املر�صلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكم�ن  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم    .9

اإليه، وم�افاة املجلة بن�صخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.
على البحث اأن يك�ن مدققا لغ�يا، ول تقبل املجلة اأبحاثا دون تدقيق.  .10

ثالثًا:
ما ين�صر يف املجلة من اآراء يعرب عن فكر اأ�صحابها، ول ميثل راأي املجلة بال�صرورة.  .1

البح�ث املر�صلة اإىل املجلة ل تعاد اإىل اأ�صحابها �ص�اء ن�صرت اأم مل تن�صر.  .2
اجلامعات،  تعّدد  نح�:  اأخرى،  ومعايري  فنية،  لعتبارات  وترتيبها  البح�ث  ن�صر  يخ�صع   .3

وتنّ�ع امل��ص�عات وِجّدتها يف العدد ال�احد.
يزود الباحث بعد ن�صر بحثه بن�صختني من العدد الذي ن�صر فيه بحثه، َمَع )5( م�صتالت منه.  .4

تر�صل البح�ث وجميع املرا�صالت املتعلقة باملجلة اإىل:  .5

رئي�س حترير ملة جامعة الو�صل
�س.ب.34414 دبــي - دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097143706557     /      فاك�س 0097143964388
 research@alwasl.ac.ae, info@alwasl.ac.ae :اأو الربيد الألكرتوين
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االفتتاحية
�أ. د. خليفة بوجادي

              رئي�س	التحرير
اجتياح	 بعد	 اأجمع،	 العامل	 ي�شهدها	 ا�شتثنائية	 ظروف	 الو�شل،	يف	 جامعة	 من	جملة	 	59 العدد	 ياأتي	
كوفيد-19.	ويف	ظل	التوجيهات	ال�شديدة	للقيادة	الر�شيدة	مل	تتوقف	م�شرية	التعليم	يف	املدار�س	وموؤ�ش�شات	

التعليم	العايل	يف	الدولة.

ويف	�شوء	ذلك	جاءت	توجيهات	اإدارة	جامعة	الو�شل	ل�شتمرار	العملية	التعليمية	يف	جمموع	الربامج	
املقدمة،	اإن	مل	نُقل	باأنها	عرفت	حيوية	مزيدة،	ودينامية	مت�شارعة؛	حيث	منحت	جتربة	التعليم	عن	بعد	
والظروف	ال�شتثنائية	جامعة	الو�شل	على	غرار	اجلامعات	الأخرى،	مكت�شبات	جديدة،	وتطّلعات	اإىل	مزيد	

من	التطوير.

ومل	تكن	جملة	جامعة	الو�شل	مبناأى	عن	هذه	املكت�شبات؛	حيث	عرفت	معاجلة	الأبحاث	الواردة	اإىل	
تعاىل	 بحوله	 القادمة	 الأعداد	 و�شتعرف	 بها،	 اخلا�شة	 التحكيمية	 للدورة	 وتطويرًا	 اأ�شرع،	 وترية	 املجلة	
مالمح	تطويرية	جديدة،	يف	�شياق	�شعي	)املجلة(	حاليًا	للتقدمي؛	لعتمادها	لدى	قواعد	البيانات	العاملية.

وبهذه	املنا�شبة،	نود	الإ�شارة	اإىل	اأن	معايري	قبول	الأبحاث	�شتعرف	هي	الأخرى	تطويرًا؛	حيث	�شيكون	
الرتكيز	على	معيار	اجلودة،	وجّدة	املو�شوعات،	وجّدية	الإ�شكاليات	العلمية	املتناولة،	والإ�شافة	العلمية،	

ونتائج	البحث	واآثاره	املتوقعة،	من	اأ�شا�شيات	قبول	الأبحاث	للن�شر	يف	جملة	جامعة	الو�شل.

اأبحاث	يف	تخ�ش�شات	 وفيما	يتعلق	بهذا	العدد	)59(،	فقد	حر�شت	هيئة	حترير	املجلة	على	تقدمي	
دقيقة	متفاوتة	�شمن	اهتمامات	املجلة،	يف	علوم	اللغة	والفقه،	واأ�شول	الفقه؛

در��سة   – �لعقود  �جتماع  و�سبهة  بالتمليك  �ملنتهية  »�لإجارة  بحث  يهدف	 املعامالت،	 فقه	 ففي	
حتليلية« اإىل	درا�شة	مفهوم	عقد	الإجارة	املنتهية	بالتمليك،	وتكييفه	الفقهي،	بالنظر	اإىل	م�شاألة	اجتماع	

العقود	يف	عقد	واحد،	ومدى	�شحة	ذلك.

»�سو�بط �لحت�ساب يف م�سائل �لعتقاد - در��سة نقدية مقارنة«	فهو	يف	�شميم	البحوث	 اأما	بحث	
العقدية،	ويركز	على	درا�شة	الأ�ش�س	وال�شوابط	التي	تقف	عليها	احل�شبة	يف	معاجلتها	لالنحرافات	العقدية	

لدى	الأفراد	واجلماعات.	وهي	اأ�ش�س	�شرورية	من	اأجل	الفهم	ال�شليم	لفقه	الأولويات	يف	احل�شبة.

لنظرية	 الباحث	 يوؤ�ّش�س	 �لعربّي«	 �لنَّحو  يف  �لرتكيبّية  �للغوّية  �لعاد�ت  »تقننُي  الثالث	 البحث	 اأما	
النحو	 بناء	 يف	 املنتظمة	 ال�شتعمالية	 العادات	 اأثر	 اإىل	 اجته	 حيث	 العربي؛	 النحوي	 التفكري	 يف	 جديدة	
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العربي،	واحتواء	العادات	اللهجية	يف	اأحكام	اجلواز	النحوي	على	�شبيل	الت�شامح	اللغوي.	ومن	اأهم	النتائج	
التي	ر�شدها	البحث	اأن	ال�شواب	النحوي	�شار	بعد	ع�شر	الحتجاج	خمرجًا	تعليميًا	موّحدًا.

�سورة  يف  �لتف�سريية  �لدللت  بيان  يف  و�أثرهما  �لقر�آين  �لر�سم  يف  و�لزيادة  )�حلذف  بحث	 اأما	
�لكهف(:	ينطلق	الباحث	من	مبداإ	اأن	الزيادة	يف	املبنى	زيادة	يف	املعنى:	ليقف	على	دللت	الزيادة	يف	ر�شم	
الكلمات	القراآنية	املتعلقة	مبعاين	الرتاخي	والتمّهل،	اأو	التاأمل	والتفّكر.	مثلما	تعرب	الكلمات	التي	اعرتاها	
املعنى،	 اأو	�شغط	 الفاعل،	 اأو	�شرعة	وقوعه،	و�شهولته	على	 الر�شم	على	معاين	�شرعة	احلدث،	 نق�س	يف	

وات�شال	اأجزائه،	وغريها	من	املعاين	اللطيفة	والدقائق	التي	ا�شتقراأها	البحث.

ويف	البحث	اخلام�س	من	هذا	العدد	)�أحكام عطف �لفعل �مل�سارع ودللتها يف �آّي �لقر�آن �لكرمي(	يطرق	
الباحث	خ�شو�شية	بارزة	يف	لغة	القراآن	الكرمي،	تتمثل	يف	ال�شواهد	التي	خالفتها	قواعد	الأفعال	التي	وردت	يف	
الآيات،	ا�شتعانة	بالتوجيهات	النحوية	التي	وردت	يف	اأقوال	املف�شرين.	ولعّل	هذا	البحث	م�شروع	لبناء	م�شّنف	جامع	
	لغة	القراآن	الكرمي	عن	القاعدة	النحوية،	مبا	يربز	وجهًا	اآخر	من	اأوُجه	اإعجاز	الكتاب	العزيز.	 يف	مو�شوع	تعايليِ

و�شمن	اأبحاث	العدد	هذا	اأي�شًا،	ويف	�شياق	الدرا�شات	النقدية،	ياأتي	بحث »�آفاق �لت�سال �لإ�ساري يف 
�ل�سعر �جلاهلي«	ليك�شف	جانبًا	مهمًا	من	احلياة	العربية	واأ�شاليب	ات�شالها،	انطالقًا	من	ن�شو�س	ال�شعر	
اجلاهلي	واعتماد	على	الإ�شارات	اجل�شدية	يف	ال�شعر،	والإمياءات	اللغوية،	مبا	ي�شمن	ات�شاًل	وا�شتجابات	

يف	البيئة	الأدبية	والعامة.

ويف	�شياق	بحوث	اأ�شول	الفقه،	يتناول	بحث	»�حلقيقة �لعرفية و�عتبارها يف ��ستنباط �لأحكام« اإ�شكالية	
العالقة	بني	احلقيقة	العرفية	وا�شتنباط	الأحكام	ال�شرعية،	والأخذ	بها	يف	فهم	الن�س	ال�شرعي	وحتديد	
مدلوله.	وذلك	ا�شتنادًا	اإىل	مبداأ	دللت	الألفاظ	يف	اللغة	القائم	على	الدللة	الأ�شلية	والدللة	التبعية.

�لنو�زل  يف  وثمر�ته  �لتوقع  لفقه  �لإجر�ئية  »�خلطو�ت  بحث  ياأتي	 العدد	 هذا	 اأبحاث	 اآخر	 ويف	
ال�شريعة	 اإىل	 بالن�شبة	 وثمراته	 تطبيقه،	 ومراحل	 واأهميته	 التوقع	 لفقه	 املا�شة	 لبيان	احلاجة	 �ملعا�سرة«،	
والفقه	الإ�شالمي،	وهي	متناغمة	مع	الروؤية	امل�شتقبلية	واملبادرات	وامل�شاريع	التي	حتتفي	بها	دولة	الإمارات	

وت�شجعها.

واإثراءاتهم،	 مبالحظاتهم	 ملوافاتنا	 والباحثني	 بالقراء	 نهيب	 نبقى	 العدد،	 هذا	 تقدمي	 ختام	 ويف	
و�شتحظى	بالنظر	والعناية،	دعمًا	للمجلة،	وتطويرًا	للبحث	العلمي.
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لقد	عرف	العامل	منذ	فرتة	ي�شرية	النتقال	اإىل	عهد	الثورة	ال�شناعية	الرابعة؛	حيث	�شارت	الكلمة	
الأوىل	لتكنولوجيا	الت�شال	والتقنيات	الذكّية،	وانتقل	التعليم	من	النمط	الكال�شيكي	اإىل	اأمناط	اأخرى،	

ويف	مقّدمتها	التعليم	الذكي.

وقد	كان	هذا	النتقال	ا�شتجابًة	للمعطيات	التي	وّفرتها	هذه	التحّولت	على	م�شتوى	الو�شائل	التعليمّية،	
وحمتوى	الربامج،	وتطوير	املخرجات.

بتاأييد	 اأُخرى،	ويحظى	 تتبناه	موؤ�ش�شات	دون	 ُحرًا؛	 الإلكرتوين	اختيارًا	 التعليم	 واإىل	وقٍت	قريب	كان	
وواقعًا	 اأُ�شلوبًا	مفرو�شًا،	 �شار	 ما	 �ُشرعان	 امل�شتجد،	 الفريو�س	 ولكنه	يف	زمن	هذا	 انتقاد	ذاك.	 اأو	 هذا،	

حمتومًا	تتبناُه	ُكل	املوؤ�ش�شات	التعليمية	يف	العامل.

ويف	التحّول	الذي	تعرفه	املوؤ�ش�شات	التعليمية	على	غرار	العامل	اأجمع،	منُذ	بدء	الإجرارات	الإحرتازّية	
كثرٌي	من	الدللت	على	اأننا	-مع	كل	التحدّيات-	ن�شتطيع	موا�شلة	امل�شرية.

العربية	 المارات	 لدولة	 ُي�شّجل	 اإجنازًا	 ُيعد	 متطلباته	 بكافة	 التعليم	 ا�شتمرار	 اأن	 ن�شّجل	 اأن	 وميكن	
املتحدة،	كما	عّودتنا	القيادة	الر�شيدة	اأمام	ُكل	التحّديات.

م�صروع حلماية التعليم

علينا	اأن	ُنفكر	اليوم	يف	تاأ�شي�س	م�شروع	جديد	يف	م�شرية	التعليم	العايل،	وهو	م�شروع	حماية	التعليم	من	
املهّددات،	يكون	�شمن	�شيا�شات	اإدارة	املخاطر	املختلفة،	ونحتاج	يف	ذلك	اإىل	ُمفردات	ُموّحدة	-على	الأقل	
وطنّيًا-	حلماية	امل�شرية	التعليمية	من	ُكل	ما	قد	ُيهّدد	م�شتقبلها.	ولعّل	العناية	بخطة	الطوارىء	يف	احلياة	

التعليمية	هي	اأ�شا�شّيات	اخلطة	اجلامعية	اليوم.

القدرات	 ورفع	 املوؤ�ش�شات،	 التقنية	يف	 الُبنى	 بتطوير	 الهتمام	 ُم�شاعفة	 علينا	 امل�شروع،	 و�شمن	هذا	
التكنولوجية	لدى	كل	من�شوبي	اجلامعات	من	اأكادمييني	واإداريني؛	ورمبا	�شار	ذلك	اأهم	معايري	ال�شتقطاب	
اإىل	جانب	املوؤهالت	العلمية؛	اإذ	ل	يكفي	املوؤهل	العلمي	دون	اإثبات	مهارات	ُعليا	من	الكفايات	التكنولوجّية.	

ولن	ي�شمح	لنا	الزمن،	بعد	هذه	اخلطوات	التي	حققناها	يف	هذه	الظروف	بالنتقال	اإىل	التعليم	عن	
الفرتا�شّية،	 املحا�شرة	 على	دخول	 تعّود	 الذي	 فالطالب	 الوراء؛	 اإىل	 بالعودة	 الزمن	 لنا	 ي�شمح	 لن	 بعد؛	
ومتابعة	جدوله	الدرا�شي	عن	بعد،	مبوا�شفات	تكنولوجية	جديدة،	واأ�شاليَب	تعليمية	خمتلفة،	�شيجد	�شعوبًة	
-ل	حمالة-	يف	العودة	به	اإىل	القاعة	الدرا�شية	يف	املبنى	اجلامعي،	اإذا	ما	بقيت	على	اأ�شلوبها	الكال�شيكي	

كلمة امل�صرف: التعليم عن بعد؛ �صرورة ظرفّية، اأم نقلة م�صتقبلّية؟
بقلم: الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن
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وحما�شراتها	التلقينّية.	وما	مل	تتم	امل�شارعة،	قبل	اجنالء	هذه	الظروف	الحرتازّية،	اإىل	تفعيل	القاعة	
الدرا�شية	وحت�شينها،	وتغذيتها	باأمناط	جديدة	من	املحا�شرات،	واأ�شاليب	مطّورة	يف	الأن�شطة	ال�شّفية،	
الأجهزة	 مع	 ذلك	 وم�شاركة	 العر�س،	 واأجهزة	 الذكّية	 الألواح	 حيث	 من	 التكنولوجي	 باحل�شور	 ودعمها	

املتوّفرة	لدى	الطلبة.	

التعليمية	 املواد	 يف	 متاح	 ذلك	 لأن	 املحا�شرة،	 زمن	 يف	 للتلقني	 مطلقًا	 ُمنا�شبًا	 يعد	 مل	 الوقت	 ولعّل	
املختلفة،	اأو	مما	ينبغي	توفريه	على	املن�شة	الدرا�شية	ل�شتثماره	يف	حينه.

�شوف	يجد	الطلبة	-	اإذا	مل	ن�شارع	بهذه	التح�شينات-	القاعات	الدرا�شية	حني	العودة	اإليها	بيئة	غريبة،	
كاأنها	قادمة	من	زمن	غابر	-	وهم	الذين	قطعوا	اأ�شواطًا	يف	التعليم	اللكرتوين-	�شوف	يجدونها	عامرة	
بامَلَلل	وال�شاآمة،	واجُلمود	والرتابة،	لأننا	اأمام	طالب	جديد،	باإمكاناٍت	تكنولوجية	وو�شائَل	تعليمية	جديدة.

لذلك،	فاإن	امل�شارعة	للتح�شري	اإىل	ما	بعد	زمن	)كورونا(	مطلب	عاجل	للموؤ�ش�شات	اجلامعية	-	على	
الأقل	-	لتوفري	بيئة	تعليمية	مالئمة	لتطّلعات	)طلبة	ما	بعد	كورونا(،	واإمكاناتهم	ومهاراتهم	التكنولوجية	

وتفاعلهم.

بل،	هل	 بعد؟	 العمل	عن	 ا�شتمر	 اإن	 القادمة	 الدرا�شية	 �شتكون	خططنا	 كيف	 نت�شاءل:	 اأن	 اليوم	 ولنا	
�شتكون	هي	خططنا	العادّية	نف�شها	ملّا	تزول	هذه	الظروف	وتعود	املباين	اجلامعية	اإىل	�شابق	عهدها؟

اأت�شور	اأنه	ينبغي	ا�شتغالل	هذه	التجربة	التعليمية	الطارئة	لإحداث	نقلة	نوعية	يف	خططنا	امل�شتقبلية؛	
كاأْن	ل	يكون	كل	الطلبة	باملبنى	اجلامعي	يف	يوم	واحد	مثال،	ويف	وقت	واحد،	لأن	ق�شمًا	منهم	يتابع	جزءًا	
من	حما�شراته	عن	بعد،	والق�شم	الآخر	يتابع	بع�شًا	منها	ح�شورّيًا،	و�شيكون	يومها	للجداول	الدرا�شية	بناٌء	
جديٌد،	اأمام	)املقررات	املفتوحة(	التي	يتابُعها	الطلبة	عن	بعد	)دون	حاجة	اأ�شتاذ(،	ول	يتدخل	الأ�شتاذ	
اإل	يف	تقومي	الأن�شطة	التعليمية	واملواعيد	المتحانّية.	وميكن	احلديث	يومها	عن	املحا�شرات	املُدجمة	بني	
طلبة	اجلامعة	يف	م�شاقات	املتطلبات	اجلامعية،	وبني	طلبة	الكلية	الواحدة	يف	متطلبات	الكلية؛	وحينها	لن	

يكون	مو�شوع	�شعة	املبنى	اجلامعي	والقاعات	الدرا�شية	قائمًا	اأمام	املوؤ�ش�شات	اجلامعية.

لتح�شني	 اأخرى	 وا�شرتاتيجيات	 جديدة،	 موا�شفات	 �شياغة	 يف	 بجدّية	 التفكري	 اإىل	 يدعونا	 ما	 وهذا	
امل�شتقبلية	 والأجيال	 الطلبة	 الأجيال	احلالية	من	 ا�شتعدادات	 اعتمادًا	على	 التعليمية	وتطويرها،	 العملية	
واإمكاناتهم،	ل�شياغة	م�شاقات	جديدة،	وخطط	وطرائق	تعليمية	منا�شبة	ملعا�شرة	املعطيات	التكنولوجية.

ولعل	القائمني	على	ال�شاأن	التعليمي	اليوم	اأكرث	دراية	بهذه	املعطيات،	وهذه	الدواعي	امللّحة	اإىل	تغيري	
الطرائق	التعليمية،	وا�شتغالل	الإمكانات	التكنولوجية؛	لتطوير	النمط	التعليمي	احلايل.
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اختبار لقيا�س اجلاهزّية

لقد	كانت	الظروف	الحرتازّية	التي	دعت	اإىل	النتقال	اإىل	التعليم	عن	بعد	بن�شبة	100%،	اختبارًا	فعلّيًا	
قة	بالتعليم،	وملدى	ا�شتجابتها	لتجاوزها	 لقيا�س	مدى	جاهزية	املوؤ�ش�شات	التعليمية	لإدارة	املخاطر	املحديِ

و�شمان	ا�شتمرار	براجمها	الأكادميية.

ا�شطراب	 مو�شوع	 يف	 لالإح�شاء	 اليون�شكو	 معهد	 عن	 ال�شادرة	 الأخرية	 ال�شيا�شات	 اإىل	 وا�شتنادًا	
املدار�س	 لإغالق	 العاملي	 الر�شد	 ويف	 30-04-2020م،	 بتاريخ	 له،	 والت�شّدي	 كوفيد-19	 ب�شبب	 التعليم	
ب�شبب	انت�شار	جائحة	كوفيد-19،	اأن	املدار�س	التعليمية	ت�شهد	اإغالقًا	تامًا	يف	186	بلدًا،	بن�شبة	90%	من	

مدار�س	العامل.

�شائر	 وتعليم	مفتوح	يف	 البلد،	 تعليم	مفتوح	يف	مناطق	معّينة	من	 الأخرى	موّزعة	بني	 الن�شبة	 وتبقى	
البلد.

وا�شتطاعت	 كوفيد-19،	 التي	جنحت	يف	حتّدي	 القالئل	 الدول	 املتحدة	من	 العربية	 الإمارات	 ودولة	
التعليمية؛	حيث	 املوؤ�ش�شات	 الدولة،	ويف	كافة	 اأرجاء	 التعليم،	عن	بعد،	يف	كامل	 ا�شتمرار	 املحافظة	على	
اإن	التحّول	اإىل	العمل	عن	بعد	عَرف	�شال�شة	وا�شحة،	وت�شارعًا؛	ف�شّجلت	جامعة	الو�شل،	مثاًل	انتقاًل	كّليًا	

بن�شبة	100%	منذ	الأيام	الأوىل	للتحّول،	وهي	منوذج	من	موؤ�ش�شات	اأخرى	كثرية	على	م�شتوى	الدولة.

التكنولوجية	 واملهارات	 التقنية	 البنية	 اإىل	 مو�شوع	احلاجة	 اأن	 اإىل	 الإ�شارة	 ينبغي	 ال�شياق،	 ويف	هذا	
العلمية	مل	يُعد	مقت�شرا	على	التخ�ش�شات	العلمية	وحدها؛	ومل	تكن	ال�شتجابة	مقت�شرة	على	ذلك	وحده،	
اأن	 اأي�شًا	و�شائر	التخ�ش�شات	ا�شتجابت	يف	ظرف	وجيز.	ما	يوؤكد	 ول	ن�شبة	النتقال؛	فالعلوم	الإن�شانية	
التكنولوجيا	وامتالك	نا�شية	التقنية	�شاأُن	تعليمي	عام،	وو�شيلة	اإن�شانية	م�شرتكة؛	ومل	تكن	جامعة	الو�شل،	
ذات	برامج	العلوم	الإن�شانية،	بحاجة	اإل	لأيام	قالئل	لتنتقل	كليًا	من	التعليم	احل�شوري	اإىل	التعليم	عن	
القدرات	 الأكادميية،	ولكن	 امل�شطرة	يف	كل	الربامج	 بعد،	وذلك	على	جمموع	جمالت	اخلّطة	اجلامعية	
الكامنة	وال�شتعدادات	القائمة	يف	الهيئتني	الأكادميية	والإدارية،	وقبول	التحّدي،	كلُّها	عوامل	اأ�شا�شية	يف	

جناح	هذا	التحّول.

التعليم ب�صورة م�صتقبلّية

اإننا	نوؤ�ش�س	لعامل	تعليمي	جديد،	مبوا�شفات	خمتلفة،	تكون	فيها	قدرة	ال�شتجابة	والتعاطي	مع	تقنيات	
التكنولوجيا	هي	�شّيدة	هذا	الختيار،	وهي	الرهان	الأول	للنجاح.
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و�شيتواَءم	ذلك	وما	ر�شمته	منظومة	املوؤهالت	الوطنية،	وما	ُخّط	من	اأهداف	تعليمية	تطبيقية	جديدة	
مبا	ي�شتجيب	ل�شوق	العمل.	ولعلنا	اليوم	حققنا	بحتمّية	الظروف	ما	كنا	ن�شبو	اإليه	منذ	عقود	�شابقة،	وهو	

التعليم	التطبيقي،	املهاري،	الذي	ي�شتهدف	بناء	القدرات	العقلية.

و�شوف	لن	يتطلب	ذلك	اأعباء	اإ�شافية	جديدة	على	املوؤ�ش�شات	من	حيث	الٌبنى	التحتية،	�شوى	ما	يرفع	
من	ا�شتعداداتها	التقنية.

وكما	يطرح	خيارات	جديدة	يف	التعليم	اأمام	الطلبة،	واأمام	املدر�شني	يف	حتويل	امل�شاقات	احل�شورية	
الأكادمييني	 من	 املوظفني	 عقود	 من	 جديدة	 خيارات	 يطرح	 اأي�شًا	 فهو	 بعد؛	 عن	 تقّدم	 التي	 وامل�شاقات	

والإداريني؛	عقود	عمل	عن	بعد،	وعقود	عمل	ح�شوري.

ول	يبقى	ح�شور	املبنى	اجلامعي	�شرطًا	اأ�شا�شيًا	لالنت�شاب	اإىل	الربامج	اأو	املوؤ�ش�شة؛	ويف	اأقل	احلالت	
قد	جتمع	اجلامعات	م�شتقباًل	بني	النظامني:	النظام	احل�شوري	)الكال�شيكي(	والنظام	عن	بعد،	بن�شب	
حتددها	طبيعة	الربامج	وحمتوى	امل�شاقات،	والأهداف	التعليمية،	ولن	يكون	هذا	الإجراء	ا�شتجابًة	للظروف	
لإمكاناتها،	 وا�شتجابًة	 التقنية،	 والو�شائل	 التكنولوجيا	 ل�شلطة	 يكون	خ�شوعًا	 ما	 بقدر	 وح�شب،	 اجلديدة	
ومتا�شيًا	مع	معطياتها،	واإّل	ف�شيحكم	علينا	طلبُتنا	باأننا	يف	زمن	غري	زمانهم	الذي	مّكنهم	من	التكنولوجيا.

اأكرث	 بيئة	 اإىل	 التعليم	 نقلنا	 نكون	قد	 املتاحة،	 والإمكانات	 الظروف	اجلديدة،	 تعاطينا	مع	 وبقدر	ما	
فاعلية،	واأوفر	جدوى.

خطوات.. ل تقبل الرتاجع
لقد	حققنا	يف	الأ�شابيع	املا�شية	خطوات	ُمبهرة	يف	التقدم	بالتعليم،	و�شار	الطلبة	واملدّر�شون	يف	قاعات	
�شّفية	افرتا�شية،	لكنها	اأكرث	واقعية	من	حيث	ارتباطها	بالأهداف	التعليمية	واإحاطتها	باملحتوى،	واإمكانية	

متابعة	كل	�شوؤونها	التنظيمية.

ولقد	ظهرت	يف	القاعة	الدرا�شية	الفرتا�شية	مواد	تعليمية	جديدة:	خمططات	للدرو�س،	ن�شب	دقيقة	
لالإجناز،	تقارير	متابعة،	مقاطع	فيديو،	روابط	تعليمية	اإثرائية،	...،	و�شارت	املحا�شرة	اأكرث	ثراًء	وتنوعًا،	
واأقدر	على	التوثيق،	ومتاحة	للمراجعة	والتكرار	وت�شويب	الفهم،	واأكرث	وفرًة	باأ�شاليب	العر�س	املختلفة،	

ومتنح	ُفر�شًا	اأكرب	للتفاعل	واملتابعة.

والعتماد	 املوؤ�ش�شية	 البحوث	 ومركز	 باجلامعة	 الأكادميية	 الهيئة	 اأع�شاء	 اأدعو	 املنا�شبة،	 وبهذه	
الأكادميي	والتخطيط،	وق�شم	تقنية	املعلومات،	اإىل	ر�شد	كل	املبادرات	احلا�شلة	يف	هذه	التجربة	ومتابعتها،	
والإجراءات	املتخذة،	وكل	اأ�شكال	التطوير	املعتمدة.	وذلك	ل�شياغة	اأر�شية	اأّولية	لتطوير	العملية	التعليمية،	

والنطالق	بالتعليم	نحو	عامل	جديد	يف	جامعة	الو�شل.
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ومن	اخلطوات	التي	ل	تقبل	الرتاجع	ما	راأيناه	يف	ا�شتمرار	الإ�شراف	العلمي	يف	برامج	الدرا�شات	العليا	
الر�شالة؛	حيث	ميكن	�شياغة	منط	جديد	من	متابعة	الإ�شراف،	يجمع	بني	 للطلبة	الذين	هم	يف	مرحلة	

الإ�شراف	احل�شوري	والإ�شراف	عن	بعد،	بن�شب	يحددها	دليل	طالب	الدرا�شات	العليا.

ومن	ذلك	اأي�شًا	ما	خطوناه	يف	مناق�شة	الر�شائل	العلمية	يف	الدرا�شات	العليا؛	حيث	ميكن	اإثراء	جلان	
املناق�شات	م�شتقبال	بخربات	عاملية	ُت�شهم	يف	تقومي	ر�شائل	الطلبة	واإثرائها،	ومن	جامعات	عاملية.	و�شيقدم	

ذلك	-دون	�شك-	اإ�شافات	نوعّية	للربامج،	وُي�شهم	يف	رفع	جودتها	اإىل	م�شتويات	اأعلى.

اإمارات	 كافة	 من	 اجلامعة	 اإىل	 دون	 يفيِ الذين	 لطلبتنا	 مرهقة	 العلمية	 املناق�شات	 متابعة	 كانت	 وكْم	
الدولة،	ليظفروا	مبتابعة	مناق�شة	علمية	والإفادة	من	خربات	املناق�شني.

واأعتقد	اأن	هذه	امل�شكلة	مل	تعد	قائمًة	بعد	اليوم،	وميكن	لأي	طالب	من	جامعتنا	اأو	جامعات	اأخرى	)يف	
العامل(	متابعة	جمريات	املناق�شة	برابط	ب�شيط.

و�شُي�شهم	هذا	اأي�شًا	يف	تداول	النتائج	العلمية	ون�شرها،	مبا	يقّدم	مقرتحات	علمّية	جديدة،	ويطّور	من	
رحلة	البحث	العلمي	على	م�شتوى	برامج	الدرا�شات	العليا	باجلامعة.

التعليم عن بعد.. تطوير البحث العلمي وحتقيق العاملية

اإننا	مبا	حققناه	يف	الأ�شابيع	املا�شية	يف	مناق�شة	ر�شائل	طلبة	برامج	الدرا�شات	العليا	والإ�شراف	العلمي	
عن	بعد،	نكون	بذلك	قد	حققنا	قيمًا	اإ�شافية	يف	تطوير	البحث	العلمي	باجلامعة،	ورْفع	معيار	العاملية	بها؛	
لأن	ذلك	�شي�شمح	باإبرام	اتفاقيات	اأكادميية	عن	بعد،	وت�شجيل	م�شاريع	بحثية	م�شرتكة	بني	الباحثني	من	

جامعتنا	وجامعات	اأخرى	عاملية،	و�شيقدم	ذلك	اأعماًل	علمية	بت�شورات	عاملية	واإن�شانية.

اأف�شل	لأع�شاء	هيئة	التدري�س،	وخرباتهم	بني	 اأمام	حتقيق	تبادل	 اأنه	مل	يعد	لدينا	معيقات	 واأعتقد	
العمالقة	يف	حتقيق	 بعدما	حققنا	هذه	اخلطوات	 الطلبة،	 تبادل	 اأخرى،	وكذا	 جامعتنا	وجامعات	عاملية	

واقع	تعليمي	بعد.

ولن	يتطلب	كل	ذلك	ميزانيات	اإ�شافية،	ول	تدابري	مالية،	ول	م�شاريف	اإيفاد	ول	تكاليف	ا�شتقبال،	
و�شيتحقق	دون	احلاجة	اإىل	كلفة	اإ�شافية.

م�شاركة	 ت�شبح	 العاملية؛	حيث	 والندوات	 واملوؤمترات	 العلمية	 امل�شاركات	 اإىل	 بالن�شبة	 ال�شاأن	 وكذلك	
الباحثني	اأكرث	ُي�شرًا	واأقل	كلفة	واأوفر	مردودًا.	ولن	يتطلب	كل	ما	�شبق	�شوى	دعم	البنية	التقنية	باجلامعة	

وتطويرها،	وهذا	على	راأ�س	الأولويات	التي	نعمل	عليها	منذ	فرتة.
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من اأجل )بروتوكول ثقة(تعليمي..

اأمام	اإجراءات	تعليمية	جديدة،	ووثائق	موؤ�ش�شية	جديدة،	توؤرخ	لهذه	املرحلة	ال�شتثنائية؛	 اإننا	اليوم	
ل	ذلك	يف	ك�شوفهم	 اًل	درا�شيًا	عن	بعد،	و�شُي�شجَّ وقد	�شار	لدْينا	اليوم	على	الأقل،	متخرجون	اأخذوا	ف�شْ

بح�شب	التوجيهات	الوزارية.	

ولعل	ذلك	يدعو	الطالَب	نف�َشه	م�شتقباًل	اإىل	اأن	يقرتَح	درا�شة	م�شاقات	عن	بعد.	لذا،	فال	خوَف	من	
املغامرة	لنبادر	بتحقيق	ذلك	على	م�شتوى	خمتلف	الربامج،	ولو	بن�شب	حمددة،	والطالب	اليوم	بعد	هذه	
الظروف،	خمتلف	عن	طالب	الأم�س	لأنه	�شريك	فّعال	يف	العملية	التعليمية،	ولي�س	متعلمًا،	وكذلك	الأ�شتاذ،	

�شار	ُمدّربًا	اأكرث	منه	معّلمًا	اأو	حما�شرًا	اأو	�شارحًا	ملعارف	)�شارت	بني	يدي	الطالب	جاهزة(.

ولعلها	يف	هذا	ال�شياق	بحاجة	اإىل	ثقة	اأكرب	يف	التكنولوجيا	واإمكاناتها،	اإ�شافة	اإىل	حاجة	ملّحة	اإىل	
تطوير	اأدوات	التفكري	لدى	الهيئات	الأكادميية	والإدراية.

واأت�شور	اأنه	بدًل	من	التفكري	يف	تطوير	و�شائل	الرقابة	الإمتحانية	مثاًل،	وتوفري	الأنظمة	التي	حتقق	
�شبطًا	اأكرث	للطالب	وتتيح	متابعة	اأفعاله	يف	القاعة	الفرتا�شية،	وحتليل	بياناتها؛	بدل	من	ذلك،	فنحن	
بحاجة	اإىل	اأن	يطّور	الأ�شتاذ	منطه	التعليمي،	ويدفع	باأ�شئلته	التقوميية	لت�شتهدف	القدرات	العقلية،	وحتّفز	
الفطرية	 اإبراز	مهاراته	 اإىل	 الطالب	 العلمي،	وتقود	 الراأي	 واإبداء	 الإ�شتنتاج	 اإىل	 الذاتي،	وتدعو	 التفكري	

واملكت�شبة.

الهتمام	 من	 اأوىل	 المتحانات	 و�شيغ	 الأ�شئلة،	 ومنط	 التقومي،	 وو�شائل	 القيا�س،	 اأدوات	 تطوير	 اإن	
بتطوير	اأنظمة	مراقبة	الطلبة.

ومما	يحتاج	اإىل	تفكري	اأي�شًا	و�شياغة	خّطة	ا�شرتاتيجية	هو	طبيعة	احلياة	الطالبية	باجلامعة	يف	ظل	
هذه	الظروف،	اأو	يف	ظل	ال�شتمرار	يف	التعليم	عن	بعد	اختيارًا؛	حيث	ينبغي	توفري	من�شات	تفاعلّية	للطلبة	
و�شياغة	 افرتا�شّية،	 جمموعات	 باإن�شاء	 لديهم،	 الوجدانية	 القيم	 وتغذية	 الجتماعية،	 املهارات	 لتنمية	

مدونة	ن�شاط	جامعي	عن	بعد.
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Abstract

The Lease Contract Ending with Own-
ership and the Suspicion of Multiple 

Contracts - An Analytical Study 

Dr. Abdul Majeed Mahmoud Al-Salaheen

This research aims at studying the 
concept of a lease contract ending with 
ownership, and its idiosyncratic conditions, 
as well as exploring the depths of the stron-
gest similarities raised on it and its legiti-
macy. This is the issue of issuing multiple 
contracts in one contract, the extent of the 
validity of this suspicion, and its impact and 
consideration. The validity of what is said by 
its inclusion under the Prophet’s prohibition 
on two sales in a pledge of allegiance, up to 
the conclusion which will show the most im-
portant results and recommendations. The 
study concludes with this suspicion which 
proves that it is weak and to confirm that 
the lease contract ending in ownership is 
not included in the Prophet’s prohibition of 
two sales in allegiance.

Keywords: contract, financial leasing, 
exchanges, donations, posts.

ملخ�س البحث
مفه�م  درا�صة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
وتكييفه  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  عقد 
اأق�ى  اأغ�ار  �صرب  اإىل  يهدف  كما  الفقهي، 
وهي  م�صروعيته،  وعلى  عليه،  املثارة  ال�صبه 
م�صاألة اجتماع العق�د يف عقد واحد، ومدى 
�صّحة هذه ال�صبهة، ون�صيبها من الأثر والنظر. 
النهي  حتت  باندراجها  الق�ل  �صحة  ومدى 
بيعة، و�ص�ل  بيعتني يف  ال�صريف عن  النب�ي 
النتائج  اأهم  فيها  �صت�دع  التي  اخلامتة  اإىل 
اإىل  الدرا�صة  خل�صت  حيث  والت��صيات، 
�صعف هذه ال�صبهة، وتاأكيد عدم اندراج عقد 
النب�ي  النهي  يف  بالتمليك  املنتهية  الإجارة 

ال�صريف عن بيعتني يف بيعة. 
التاأجري  العقد،  �ملفتاحية:  �لكلمات 
التم�يلي، املعاو�صات، التربعات، امل�صاركات.
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املقدمة

املبع�ث  على  الأكمالن  الأمتان  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
رحمة للعاملني، وبعد: 

فاإن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك يحتّل مكانا مميزا يف �صّلة ال�صيغ ال�صتثمارية 
تتبناها امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية عم�ما، وامل�صارف الإ�صالمية  والتم�يلية التي 
منها على وجه اخل�ص��س؛ ملا تتميز به هذه ال�صيغة من مزايا متعددة، تع�د على 

امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية وعمالء تلك امل�ؤ�ص�صات. 
املالية  امل�ؤ�ص�صات  تخ�ّس  التي  املزايا  اأهم  من  املخاطرة  ن�صبة  تدين  ولعل 
اإىل  ملكيتها،  املُ�ؤَجََّرة يف  بالأ�ص�ل  امل�ؤ�ص�صات حتتفظ  تلك  لأن  نظرا  الإ�صالمية؛ 
املُ�ؤَجََّرة، كما  اأن ت�صت�يف الأق�صاط الإيجارية كاّفة، والتي يدخل فيها ثمن العني 
الدين  ُكلف خدمة  ال�صيغة؛ لنخفا�س  تلك  ل�ن  يف�صّ امل�ؤ�ص�صات  تلك  اأن عمالء 
مت��صط  يرتاوح  حيث  بال�صراء،  لالآمر  كاملرابحة  الأخرى  ال�صيغ  لبع�س  بالن�صبة 
الع�ائد الإيجارية بني 4% اإىل 5%، يف حني اأن ع�ائد املرابحة لالآمر بال�صراء ل تقل 
يف الغالب عن 6%)1(، بالإ�صافة اإىل مزايا اأخرى متعددة لي�س هنا جمال تف�صيلها. 

م�سكلة �لدر��سة: 
تكمن م�صكلة الدرا�صة يف الإجابة عن الت�صاوؤلت املح�رية الآتية: 

ما مفه�م الإجارة املنتهية بالتمليك؟ وما اأ�صهر �ص�رها املتداولة واملتبناة من - 1
قبل امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية؟

ما التكييف الفقهي لعقد الإجارة املنتهية بالتمليك؟ وما مدى �ص�اب التكييف - 2
الفقهي املتداول يف اأدبيات القان�ن املدين وال�صريفة الإ�صالمية؟

مقابلة مع مدير فرع الرو�صة، البنك الإ�صالمي الأردين، عمان، 2017/10/1.  -1
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ما مدى �صّحة اعتبار عقد الإجارة املنتهية بالتمليك معاملة جديدة غري خا�صعة - 3
لأي من التكييفات الفقهية املتداولة؟

اجتماع - 4 ب�صبهة  يتعلق  فيما  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  مانعي  م�صتند  ما 
العق�د؟

املنتهية - 5 الإجارة  عقد  مبنع  للق�ل  ال�صبهة  اإىل هذه  ال�صتناد  مدى وجاهة  ما 
بالتمليك؟

�لدر��سات �ل�سابقة: 
ثمة جملة من الدرا�صات ال�صابقة تناولت م��ص�ع الإجارة املنتهية بالتمليك، 
يف ج�انبه الفنّية والقان�نية والفقهية، لكن تلك الدرا�صات مل تفرد �صبهة اجتماع 
الفقهية  املباحث  الدرا�صات ذات  تناول  بل كان  العقد،  واأثرها على هذا  العق�د 
لهذه ال�صبهة خمت�صرا جدا، ويف معر�س احلديث عن خالف العلماء يف �صرعية 
هذا العقد، وقد كان احلديث عن البيعتني يف بيعة يف معر�س ال�صتدلل ملانعي 
هذا العقد، دون التاأ�صيل ال�صرعّي مل�صاألة اجتماع العق�د، ومل يزد احلديث عن 
اجتماع العق�د يف اأغلب هذه الدرا�صات ا�صتدلل ومناق�صة على �صفحة واحدة 

يف اأح�صن تقدير، ومن هذه الدرا�صات ذات املباحث ال�صرعية: 
ر�صالة - 1 الأ�صطل،  م��صى  حممد  فرا�س  اإعداد:  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة 

ماج�صتري، اجلامعة الإ�صالمية - غزة، 2002م. 
اأحمد - 2 فاتن  اإعداد:  الإ�صالمي،  الفقه  يف  بالتمليك  املنتهي  التاأجري  �ص�ابط 

حم�صن الع�امي، بحث تكميلي لنيل درجة املاج�صتري، جامعة املدينة العاملية، 
ماليزيا، 2014م. 

عقد التاأجري التم�يلي وتطبيقاته املعا�صرة »درا�صة فقهية«، اإعداد: حنان كمال - 3
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الدين جمال �صبان، بحث تكميلي لنيل درجة املاج�صتري، اجلامعة الإ�صالمية 
- غزة، 2015م. 

وقد ركز اأغلب هذه الدرا�صات على اجل�انب التاأ�صيلية لعقد الإجارة املنتهية 
بالتمليك، وعالقته بعقد الإجارة العادية ب��صفه من العق�د امل�صماة، و�صروط ذلك 

العقد واأركانه، وخالف العلماء يف ج�ازه، وبع�س التطبيقات املعا�صرة له. 
العق�د  م�صاألة اجتماع  باإفراد  الدرا�صات وغريها،  وتتميز درا�صتي عن هذه 
والتاأ�صيل ال�صرعّي لهذا الجتماع، وذكر ال�ص�ابط ال�صرعية الناظمة جل�ازه، مع 
املناق�صة امل�صتفي�صة ملعتمد القائلني مبنعه مطلقا، مع عدم الإ�صهاب يف ت�ص�ير هذا 
العقد وتعريفه وبيان ماهيته، والتكييف الفقهي له، اإل مبا يخدم فكرة امل��ص�ع، 
الإجارة  عقد  م�صروعية  على  وانعكا�صاتها  العق�د،  اجتماع  م�صاألة  يف  واملتمثلة 

املنتهية بالتمليك وتكييفه الفقهي. 
منهج �لدر��سة: 

اعتمدة هذه الدرا�صة على املنهجني الآتيني: 
املنهج ال�صتقرائي: من خالل تتبع املادة العلمية وجمعها من مظانها. - 1
الأدلة - 2 مع  الآراء  وعر�س  العلمية  املادة  معاجلة  خالل  من  التحليلي:  املنهج 

ومناق�صتها. 
و�صيعمد الباحث اإىل درا�صة عقد الإجارة املنتهية بالتمليك من خالل املباحث 

الآتية: 
�ملبحث �لأول: مفه�م الإجارة املنتهية بالتمليك و�ص�رها. 

�ملبحث �لثاين: التكييف الفقهي لعقد الإجارة املنتهية بالتمليك. 
�ملبحث �لثالث: �صبهة اجتماع العق�د يف الإجارة املنتهية بالتمليك. 
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�خلامتة وتت�صمن اأهم النتائج والت��صيات. 
املبحث الأول: مفهوم الإج�رة املنتهية ب�لتمليك و�سوره�. 

العق�د  من  وه�  الإجارة،  لعقد  تط�يرا  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  يعّد 
امل�صماة يف الفقه الإ�صالمي، وقبل ال�ل�ج يف احلديث عن هذا العقد، والتكييف 
الفقهي له، ودرا�صة �صبهة اجتماع العق�د فيه، فال بد من بيان مفه�مه، و�ص�ره، 

و�صيك�ن ذلك عرب املطلبني الآتيني: 
�ملطلب �لأول: مفهوم عقد �لإجارة �ملنتهية بالتمليك. 

بد من  فاإنه ل  الفقهاء،  تناوله  الذي  الإجارة  لعقد  تط�يرا  العقد  ملا كان هذا 
تعريف عقد الإجارة لغة وا�صطالحا، ثم تعريف عقد الإجارة املنتهية بالتمليك، 

و�صيك�ن ذلك كّلُه عرب الفروع الآتية: 
�لفرع �لأول: �لإجارة يف �للغة. 

تدور املادة اللغ�ية للجذر اللغ�ي )اأََجَر(، ح�ل معاٍن منها: 
اجلزاء والث�اب يف الآخرة)1(: فيقال: اإن لك يف هذا العمل اأجرا، )اأي جزاء( - 1

وث�ابا من اهلل تعاىل. ومنها ق�له تعاىل: چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ    ۉچ ]اآل عمران: 171[، اأي جزاء من اهلل، وث�ابا منه)2(. 

اجل�هري: اأب� ن�صر اإ�صماعيل بن حماد، ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية، )حتقيق: اأحمد عبد الغف�ر   -1
عطار، دار العلم للماليني، بريوت - لبنان، ط4، 1407 - 1987(، مادة )اأََجَر(، 576/2 - ال�صغاين: 
احل�صن بن حممد بن احل�صن القر�صي، ال�ص�ارد، )حتقيق: م�صطفى حجازي، الهيئة العامة ل�ص�ؤون املطابع 
الأمريية، القاهرة- جمه�رية م�صرالعربية، ط1، 1403 - 1983(، مادة )اأََجَر(، �س72 - ابن منظ�ر: 
اأب� الف�صل حممد بن مكرم بن على، ل�صان العرب، )دار �صادر، بريوت - لبنان، ط3، 1414(، مادة 

)اأََجَر(، 10/4.
ابن كثري: اأب� الفداء اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي الب�صري، تف�صري القراآن العظيم، )حتقيق: �صامي بن   -2
حممد �صالمة، دار طيبة للن�صر والت�زيع، ط2، 1420 - 1999(، 175/2 - الطربي: حممد بن جرير 
بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، )حتقيق: اأحمد حممد �صاكر، م�ؤ�ص�صة 

الر�صالة، ط1، 1420 - 2000(، 398/7.
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له - 2 دفعت  اأي  الأجرة،  اأعطيته  فيقال:  املنفعة)1(:  اأو  العمل  الع��س عن  اأخذ 
ع��صا عن عمل اأو منفعة اأّداها. ومن ذلك ق�له تعاىل: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
يتناول  الإر�صاع، وهذا  واملقابل عن  الع��س  اأي   ،]6 الطالق:   [ چ  ڤڤ  

چ   ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ    اأو الظئر)2(، وق�له تعاىل:  اأجرة اإر�صاع الأم 
چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ] الكهف: 77[، اأي مال مقابل ما قمت 

به من عمل، يتمثل يف اإقامة اجلدار)3(. 
اجلرب)4(: ومنه اأّجر عظم اليد، اأي جربه؛ لأن اجلرب تع�ي�س عن النق�س الذي - 3

اأ�صاب الع�ص�)5(، فكان يف معنى الإجارة. 
�لفرع �لثاين: �لإجارة يف �ل�سطالح. 

ولكن  ومتباينة،  متعددة  بتعريفات  الفقهي  ال�صالح  يف  الإجارة  عرفت 
الزَّبيدي: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�صيني، تاج العرو�س من ج�اهر القام��س، )حتقيق: جمم�عة   -1
الفريوزاآبادي:  )اأََجَر(، 104/2 -  مادة  ال�صكندرية - جمه�رية م�صر(،  الهداية،  دار  املحققني،  من 
جمد الدين اأب� طاهر حممد بن يعق�ب، القام��س املحيط، )م�ؤ�ص�صة الر�صالة للطباعة والن�صر والت�زيع، 

بريوت - لبنان، ط8، 1426 - 2005(، مادة )اأََجَر(، �س1270.
البي�صاوي: نا�صر الدين اأب� �صعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�صريازي، اأن�ار التنزيل واأ�صرار التاأويل،   -2
 ،)1418 ط1،  لبنان،  بريوت-  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  املرع�صلي،  الرحمن  عبد  حممد  )حتقيق: 
ال�صنة(،  اأهل  )تاأويالت  املاتريدي  تف�صري  حمم�د،   =  = بن  حممد  بن  حممد  املاتريدي:   -  222/5

)حتقيق: جمدي با�صل�م، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1426- 2005(، 67/10.
املاوردي: اأب� احل�صن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي، النكت والعي�ن، )حتقيق:   -3
ال�صيد ابن عبد املق�ص�د بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان(، 331/3 - الفّراء: اأب� 
النجاتي  ي��صف  اأحمد  )حتقيق:  القراآن،  معاين  الديلمي،  منظ�ر  بن  اهلل  عبد  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا 
وحممد علي النجار وعبد الفتاح اإ�صماعيل ال�صلبي، دار امل�صرية للتاأليف والرتجمة - جمه�رية م�صر 

العربية، ط1(، 156/2.
الفراهيدي: اأب� عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم، كتاب العني، )حتقيق: مهدي املخزومي،   -4
اإبراهيم ال�صامرائي، دار ومكتبة الهالل(، مادة )اأََجَر(، 173/6 - ابن فار�س: اأحمد بن فار�س بن زكرياء 
القزويني الرازي، جممل اللغة، )حتقيق: زهري عبد املح�صن �صلطان، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت - لبنان، 

ط2، 1406 - 1986(، مادة )اأََجَر(، �س88.
دار  مرعب،  اللغة، )حتقيق: حممد ع��س  تهذيب  الهروي،  الأزهري  بن  اأحمد  بن  الأزهري: حممد   -5
اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، ط1، 2001(، 123/11 - ابن فار�س: اأحمد بن فار�س بن زكرياء 
لبنان،   - بريوت  الفكر،  دار  هارون،  حممد  ال�صالم  عبد  )حتقيق:  اللغة،  مقايي�س  الرازي،  القزويني 

.62/1 ،)1979 -1399
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اأجمعها واأمنعها، تعريف الإجارة باأنها: 
)عقد على منفعة مباحة معل�مة، ملدة معل�مة، من عني معينة اأو م��ص�فة يف 

الذمة، اأو على عمل معل�م بع��س معل�م()1(.
ويعّد هذا التعريف جامعا مانعا ملا ياأتي: 

اأنه اأدخل يف التعريف اأق�صام الإجارة كلها، وهي: - 1
اإجارة الأعيان: بق�له: )من عني معينة(، حيث يتم يف اإجارة الأعيان تعيني  اأ- 

العني املُ�ؤَجََّرة. 
ب- الإجارة امل��ص�فة يف الذمة: بق�له: )اأو م��ص�فة يف الذمة(، حيث يتم يف 
اإجارة امل��ص�ف يف الذمة، بيان اأو�صاِف العنِي املراِد تاأجرُيها، فيما ين�صبط 
عليها  تنطبق  عني  اأي  املُ�ْصَتاأِجر  ت�صليم  احلالة  هذه  يف  وي�صّح  بال��صف، 

الأو�صاف املذك�رة يف عقد الإجارة. 
الإجارة ال�اردة على العمل: بق�له: )اأو على عمل معل�م(، وهذه الإجارة  ج- 

تك�ن واردة على عمل الإن�صان، ويدخل فيها الأجري اخلا�س وامل�صرتك. 
ذكره �صروط عقد الإجارة وهي: - 2

اأو  للقمار،  قاعات  كا�صتئجار  املحرمة،  املنفعة  بها  ويخرج  مباحة(:  )منفعة  اأ- 
ال�صتئجار للزنى. 

ب- )معل�مة(: حيث ل بد اأن تك�ن املنفعة معل�مة، فيخرج بها املنفعة املجه�لة. 
)مدة معل�مة(: ويخرج بها املدة املجه�لة، كما ل� ا�صتاأجر دارا ل�صنني، اأو  ج- 

)عامل  الإرادات،  منتهى  �صرح  اإدري�س،  بن  ح�صن  بن  الدين  �صالح  بن  ي�ن�س  بن  من�ص�ر  البه�تى:   -1
الكتب، ط1، 1414 - 1993(، 241/2.
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لأ�صهر، دون اأن يعنّي عددها. 
)ع��س معل�م(: ويخرج به الع��س املجه�ل، كما ل� ا�صتاأجر اأجريا بدنانري  د- 

دون اأن يعنّي عددها، اأو مبال دون اأن يعينه. 
�لفرع �لثالث: �لإجارة �ملنتهية بالتمليك. 

عرفت الإجارة املنتهية بالتمليك بتعريفات متعددة، منها: 
)اأن يتفق الطرفان على اإجارة �صيء ملدة معينة باأجرة معل�مة قد تزيد على - 1

اأجرة املثل، على اأن تنتهي بتمليك العني املُ�ؤَجََّرة للُم�ْصَتاأِْجِر()1(. 
)عقد بني طرفني ي�ؤّجر فيه اأحدهما لالآخر �صيئاً مببلغ معني من املال ملدة معينة، - 2

املتفق  املدة  نهاية  يف  املُ�ْصَتاأِجِر  اإىل  امل�صتاأَجِر  ال�صيِء  ملكيُة  ت�ؤول  اأن  على 
عليها()2(. 

معينة، - 3 اأجرة  مقابل  معينة،  �صلعة  لالآخر  اأحدهما  ي�ؤجر  طرفني،  بني  )عقد 
يدفعها املُ�ْصَتاأِجر على اأق�صاط، خالل مدة حمددة، تنتقل بعدها ملكية ال�صلعة 

للُم�ْصَتاأِْجِر، عند �صداده لآخر ق�صط بعقد جديد()3(. 
باتاً، عند - 4 ملكا  عينها  متليك  بق�صد  معل�مة،  بع��س، مدة  منفعة  )عقد على 

انتهاء املدة()4(. 
وبالنظر اإىل هذه التعريفات، فاإنه ميكن اإبداء املالحظات الآتية: 

علي حميي الدين، الإجارة وتطبيقاتها املعا�صرة، الإجارة املنتهية بالتمليك- درا�صة فقهية مقارنة، )جملة   -1
املجمع الفقه الإ�صالمي، جدة، العدد الثاين ع�صر(، 477/1.

قلعجي: حممد روا�س، املعامالت املالية املعا�صرة، )دار النفائ�س، بريوت - لبنان(، �س86.  -2
احلايف: خالد، الإجارة املنتهية بالتمليك يف �ص�ء ال�صريعة الإ�صالمية، )ط2، 2001(، �س60.  -3

الأ�صطل: فرا�س حممد م��صى، الإجارة املنتهية بالتمليك، )ر�صالة ماج�صتري - اجلامعة الإ�صالمية بغزة،   -4
2002(، �س9.
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اإن التعريف الأخري قد ق�صر التمليك املرتبط بعقد الإجارة، على ما بعد انتهاء - 1
املدة، وهذا ل ي�صّ�ر حقيقة عقد الإجارة املنتهية بالتمليك؛ لأن متليك العني 
املُ�ؤَجََّرة ميكن اأن يك�ن يف اأثناء مّدة الإجارة املتفق عليها، وميكن اأن يك�ن 

بعد انتهائها، فق�صره التمليك على انتهاء املّدة لي�س �صحيحا. 
بانتهاء - 2 التمليك  ح�صره  من  تقّدم  ما  اإىل  فبالإ�صافة  الثالث،  التعريف  واأما 

املّدة، يالحظ عليه: 
اأنه ح�صر الإجارة املنتهية بالتمليك يف اإجارة الأعيان، بق�له: )�صلعة معينة(،  اأ- 
ومعل�م اأن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك كما يرد على اإجارة الأعيان، فاإنه 

يرد على الإجارة امل��ص�فة يف الذمة اأي�صا. 
اأنه ا�صرتط لتمليك العني املُ�ؤَجََّرة اأن يك�ن ذلك بعقد جديد، وهذا ال�صرط  ب- 
لي�س لزما؛ لأن التمليك رمبا ل يك�ن بعقد جديد، واإمنا ميكن اأن يك�ن ب�صرط 
يف عقد الإجارة، ين�س على متليك العني املُ�ؤَجََّرة، عند قيام املُ�ْصَتاأِجر بت�صديد 

ما عليه من اأق�صاط. 
واأما التعريف الثاين، فقد وقع يف ما وقع فيه التعريفان الثالث والرابع، من - 3

ق�صرهما التمليك على انتهاء عقد الإجارة. 
وبناء على ذلك فاإن التعريف املختار، ه� التعريف الأول؛ لتجنبه املاآخذ التي 

وقعت فيها التعريفات الأخرى: 
مل ي�صرتط التعريف اأن يك�ن التمليك بعقد جديد.  اأ- 

ب- مل يق�صر التعريف الإجارة على اإجارة الأعيان، فلم يعرّب ب�صلعة معينة، واإمنا 
عرّب )ب�صيء(؛ ليدخل اإجارة الأ�صياء امل��ص�فة يف الذمة، كما اأدخل اإجارة 

الأعيان. 
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بتمليك  تنتهي  اأن  )على  بق�ل:  عرّب  حيث  للتمليك،  املدة  انتهاء  ي�صرتط  مل  ج- 
العني املُ�ؤَجََّرة للُم�ْصَتاأِْجِر(، فق�له: )على اأن تنتهي(، ي�صمل ما اإذا كان النتهاء 

مب�صّي املّدة اأم اأثنائها. 
ه على اأن الأجرة يف عقد الإجارة املنتهية بالتمليك، تزيد يف الغالب على  ن�صّ د- 
الذي  الإيجاري  العائد  تت�زع بني  امل�صتحّقة  الأق�صاط  نظرا لأن  املثل؛  اأجرة 
ي�صّكل اجلانب الأعظم من الق�صط، خ�ص��صا يف ال�صن�ات الأوىل، وت�صديد 
املبلغ املم�ل به، والذي يحتّل اجلانب الأعظم من الق�صط، يف ال�صن�ات اأو 

الأ�صهر الأخرية. 
والبيع  بالتمليك  املنتهي  والتاأجري  التمليكية  بالإجارة  العقد  هذا  وي�صمى 

الإيجاري و الإيجار املقرتن ب�عد البيع والتاأجري التم�يلي)1(. 
�ملطلب �لثاين: �سور �لإجارة �ملنتهية بالتمليك. 

ي�صرتط  اإجارة  عقد  ح�ل  تدور  بالتمليك،  املنتهية  لالإجارة  �ص�ر  عّدة  ثّمة 
اقرتانه  بالتمليك مع  ينتهي  اإجارة  اآخر، وعقد  بعقد  يقرتن  اأن  التمليك، دون  فيه 
بعقد اآخر، كالبيع اأو الهبة، وعقد اإجارة منتهية بالتمليك، يخرّي فيها املُ�ْصَتاأِجر بني 
خيارات، اإذا رغب يف متلك العني املُ�ؤَجََّرة، وفيما ياأتي نبذة خمت�صرة عن �ص�ر 

هذا العقد: 
عقد اإجارة ينتهي بتملك العني املُ�ؤَجََّرة: و�ص�رة هذا العقد اأن ي�صاغ العقد - 1

على اأنه عقد اإجارة ينتهي بتملك العني املُ�ؤَجََّرة، مقابل ثمن يتمثل يف املبالغ 
الإ�صالمي،  الفقه  جممع  )جملة  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  حمف�ظ،  ال�صيخ  بن  اهلل  عبد  بّيه،  بن   -1
الثقافة اجلامعية،  الدورة اخلام�صة(، 2663/4- فرج: ت�فيق ح�صن، عقد البيع واملعاو�صة، )م�ؤ�ص�صة 
البيع  عقدي  اأحكام  �صرح  هادي،  علي  العبيدي:   - �س43   ،)1985 م�صر،  جمه�رية   - ال�صكندرية 
والإيجار، )املركز الق�مي للن�صر، اربد- اململكة الأردنية الها�صمية، 2000(، �س60 - القري: حممد 
العربية  اململكة   - جدة  العزيز،  عبد  امللك  )جامعة  منها،  ومناذج  و�ص�ابطها  امل�صتجدة  العق�د  علي، 

ال�صع�دية(، �س31 
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التي تدفع فعاًل، كاأق�صاط اإيجار خالل املدة املحددة، وي�صبح املُ�ْصَتاأِجر مالكاً 
لل�صيء املُ�ؤَجَِّر تلقائياً، مبجرد �صداد الق�صط الأخري)1(. 

لغايات متليك  اإبرام عقد جديد،  اإىل  العقد معها  ال�ص�رة ل يحتاج  وهذه 
العني املُ�ؤَجََّرة للُم�ْصَتاأِْجِر، واإمنا يت�صمن �صرطا بتمليك تلك العني، اإذا دفع الأق�صاط 

الإيجارية املتفق عليها. 
وهذا العقد ه� عقد اإجارة يف الأ�صل، لكنه ت�صمن �صرطا يف العقد، ين�س 

على متليِك العنِي املُ�ؤَجََّرِة للُم�ْصَتاأِْجِر اإذا �َصدَّد جميَع الأق�صاِط الإيجاريِة. 
ر - 2 عقد اإجارة ينتهي ببيع العنِي املُ�ؤَجََّرِة: تتمثل �ص�رة هذا العقد، يف قيام املُ�ؤَجِّ

ِر، بتمليك املُ�ْصَتاأَِجِر تلك  بتاأجري العني امل�صتاأجرة مع وعد ملزم من قبل املُ�ؤَجِّ
العني، اإذا متّكن من ت�صديد الأق�صاط الإيجارية كلِّها، يَف املدِة املحددِة لعقد 

الإجارة)2(. 
وهذه ال�ص�رة املتمثلة يف ال�عد بالبيع، يت�ّلد منها ثالث �ص�ر، هي على 

النح� الآتي)3(: 

الفقه  يف  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  م�صروعية  مدى  ال�صعيد،  اللطيف  عبد  حممد  الر�صيدي:   -1
الإ�صكندرية -  للبنات،  والعربية  الإ�صالمية  الدرا�صات  كلية  مقارنة، )ح�لية  فقهية  درا�صة  الإ�صالمي- 
بن  فهد  احل�ص�ن:   - �س1043  والع�صرين(،  التا�صع  العدد  من  الرابع  املجلد  العربية،  م�صر  جمه�رية 

علي، الإجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، )مكتبة م�صكاة الإ�صالمية(، �س24.
قحف: منذر، الإجارة املنتهية بالتمليك و�صك�ك الأعيان املُ�ؤَجََّرة، )جملة جممع الفقه الإ�صالمي التابع   -2
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�صالمي بجدة، املجلد الرابع، العدد الثاين ع�صر(، 238/12- ح�ص�ن: الإجارة املنتهية 

بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، �س23.
الإ�صالمي  الفقه  جممع  )جملة  التاأجري،  و�صك�ك  بالتمليك  املنتهي  الإيجار  املختار،  حممد  ال�صالمي:   -3
ح�صني  �صعيفان:   -  220 ع�صر(،  الثاين  العدد  الرابع،  املجلد  بجدة،  الإ�صالمي  امل�ؤمتر  ملنظمة  التابع 
�صعيد، عبداهلل: خالد اأمني، العمليات امل�صرفية ال�صالمية: الطرق املحا�صبية احلديثة، )دار وائل للن�صر 
والت�زيع، عمان- اململكة الأردنية الها�صمية، ط1، 2008(، �س225 - ال�صاذيل: ح�صن علي، الإجارة 
الرابع،  املجلد  بجدة،  الإ�صالمي  امل�ؤمتر  ملنظمة  التابع  الإ�صالمي  الفقه  جممع  )جملة  بالتمليك،  املنتهي 

العدد اخلام�س(، �س2114- ح�ص�ن: الإجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، �س23.
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اأن يك�ن الثمن الذي يتم فيه البيع ثمنا حقيقيا، يعك�س ثمن املثل يف ال�ص�ق،  اأ- 
ويف هذه احلالة غالبا ما تك�ن الأق�صاط الإيجارية مقاربة لأجرة املثل؛ لعدم 

دخ�ل ثمن ال�صلعة فيها. 
اأن يك�ن ثمن ال�صلعة الذي يدفعه املُ�ْصَتاأِجر - امل�صرتي - ثمنا رمزيا، ل يعك�س  ب- 
الثمن احلقيقي للعني املُ�ؤَجََّرة، ويف هذه احلالة فاإن الأق�صاط الإيجارية غالبا 
ما تك�ن اأكرث من اأجرة املثل؛ وذلك لدخ�ل ثمن ال�صلعة يف تلك الأق�صاط. 

املُ�ؤَجََّرة  العني  تاأجري  يتم  احلالة  هذه  ويف  التدريجي:  البيع  مع  الإجارة  ج- 
الأق�صاط  تق�ّصم  املثل، حيث  اأجرة  من  اأكرث  اإيجاري  عائد  مقابل  للُم�ْصَتاأِْجِر، 

اإىل ق�صمني: 
بدل اإجارة العني املُ�ؤَجََّرة.  -
ت�صديد اأجزاء متتالية من ثمن العني املُ�ؤَجََّرة املتفق عليه.  -

ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام، اأن عملية البيع التدريجي تتم على �صكل 
عق�د بيع متتالية، تزداد ح�صة املُ�ْصَتاأِجر باطراد مع مرور الأ�صهر وال�صنني، حتى 
تك�ن ح�صة املُ�ْصَتاأِجر يف العني املُ�ؤَجََّرة كاملة، بانتهاء املدة ومع دفع اآخر ق�صط، 
اأي�صا اإىل  ولذلك فاإن مقدار املبلغ املح�ص�م ب��صفه بدل اإجارة، يتناق�س باّطراد 
ح�صة  تزداد  بينما  املُ�ؤَجََّرة،  العني  من  ر  املُ�ؤَجِّ ح�صة  لتناق�س  نظرا  املدة؛  نهاية 
الق�صط  من  املح�ص�م  املبلغ  معها  ويزداد  املُ�ؤَجََّرة،  العني  ملكية  من  املُ�ْصَتاأِجر 
الإيجاري، ب��صفه ت�صديًدا لثمن ال�صلعة - العني املُ�ؤَجََّرة -، علما باأن نقل ملكية 

العني املُ�ؤَجََّرة اإىل العميل ل يتم اإل بعد �صداد اآخر ق�صط.
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عقد اإجارة ينتهي بهبة العني املُ�ؤَجََّرة)1(: ويف هذا العقد يتم تاأجري العني ملدة - 3
معل�مة، وباأق�صاط اإيجارية حمددة، وغالبا ما تك�ن هذه الأق�صاط الإيجارية 
ِر بهبة العني  اأزيد من اأجرة املثل، ويك�ن هذا العقد مقرتنا ب�عد ملزم للُم�ؤَجِّ
الهبة هي هبة  اآخر ق�صط، وهذه  املُ�ْصَتاأِجر من دفع  يتمكن  امل�صتاأجرة عندما 

م�صروطة ولي�صت هبة حم�صة. 
ومن اجلدير ذكره، اأن هذه الهبة هي هبة �ص�رّية، الغر�س منها اإيجاد خمرج 
باأنه  ثمنا جديدا، علما  يدفع  اأن  للُم�ْصَتاأِْجِر، دون  املُ�ؤَجََّرة  العني  لتمليك  �صرعي؛ 
دفع هذا الثمن مقدما، من خالل الأق�صاط الإيجارية التي كان ي�اظب على دفعها، 

طيلة مدة عقد الإجارة. 
املبحث الث�ين: التكييف الفقهي لعقد الإج�رة املنتهية ب�لتمليك. 

ال�ص�ر  وهي  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  لعقد  املتقدمة  ال�ص�ر  خالل  من 
امل�صتهرة واملتداولة لدى امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، فاإن التكييف الفقهي يختلف 
باختالف العقد امل�صمى الذي يلحق به، وقد اأدى هذا اإىل اختالفات بني الباحثني 

يف التكييف الفقهي لهذا العقد، وفيما ياأتي اأ�صهر التكييفات الفقهية املتداولة: 
تكييف هذا العقد على اأنه عقد اإجارة)2(: حيث يذهب اأ�صحاب هذا التكييف - 1

اإىل اأنَّ عقد الإجارة املنتهية بالتمليك، ه� عقد اإجارة، ت�صمن �صروطا جعلّية 
ر وامل�صتاأجر، وقد ل تك�ن هذه ال�صروط ماأل�فة، اإل اأنه يعمل  من قبل املُ�ؤَجِّ
مانع من هذه ال�صرتاطات  املتعاِقَدْين. ول  بها؛ لأنها حتقق م�صلحة كل من 

جرب: ه�صام، الإجارة املنتهية بالتمليك بني النظرية والتطبيق، )ورقة مقدمة مل�ؤمتر العلمي الثاين بعن�ان:   -1
اخلدمات امل�صرفية ال�صالمية بني النظرية والتطبيق، رام اهلل - فل�صطني، 2013(، �س14 - الع�امي: فاتن 
اأحمد حم�صن، �ص�ابط التاأجري املنتهي بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، )ر�صالة ماج�صتري- جامعة املدينة 

العاملية مباليزيا، 2014(، �س26.
والت�زيع،  للن�صر  النفائ�س  )دار  الإ�صالمي،  الفقه  يف  املعا�صرة  املالية  املعامالت  عثمان،  حممد  �صبري:   -2

عمان- اململكة الأردنية الها�صمية، ط6، 1427-2007(، �س324.
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عند ه�ؤلء؛ لأن الأ�صل يف العق�د وال�صروط اجل�از)1(. 
وبالرغم من �صحة هذا التكييف من الناحية ال�صكلّية، ونظرا للت�صابه بني العقد 
امل�صتحدث املطّ�ر، والعقد الأ�صلي امل�صمى، اإل اأن ثّمة بع�س الفروق، والتي تلقي 

ظالل من ال�صك على �صحة هذا التكييف و�ص�ابه، ومن ذلك: 
اأنَّ اللتزام ب�صيانة العني املُ�ؤَجََّرة يقع على عاتق املُ�ْصَتاأِجر)2(، كما ه� متعارف  اأ- 
التي  ال�صروط  يف  مبنّي  ه�  وكما  الإ�صالمية،  املالية  امل�ؤ�ص�صات  لدى  عليه 
امل�ؤ�ص�صات،  تلك  ت�صّممه  والذي  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  عقد  يت�صمنها 
وهذا خمالف للق�اعد العامة املعم�ل بها يف عقد الإجارة الأ�صلي، والتي 
لرقبتها واملنتفع  املالك  لأنه ه�  املُ�ؤَجََّرة)3(؛  العني  ر عبء �صيانة  املُ�ؤَجِّ حتّمل 

باأجرتها، بناء على قاعدة الغنم بالغرم)4(. 
القرايف: اأب� العبا�س �صهاب الدين اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحمن املالكي، الفروق، )عامل الكتب،   -1
الريا�س- اململكة العربية ال�صع�دية(، 269/3 - ال�صبكي: تاج الدين عبد ال�هاب بن تقي الدين، الأ�صباه 
والنظائر، )دار الكتب العلمية، ط1، 1411- 1991(، 235/1 - البخاري: عبد العزيز بن اأحمد بن 
حممد، عالء الدين البخاري، ك�صف الأ�صرار �صرح اأ�ص�ل البزدوي، )دار الكتاب الإ�صالمي، القاهرة 

-جمه�رية م�صر العربية(، 360/4.
�صمان: حنان كمال الدين جمال، عقد التاأجري التم�يلي وتطبيقاته املعا�صرة، )ر�صالة ماج�صتري، اجلامعة   -2

الإ�صالمية بغزة، 2015(، �س58.
البناية �صرح  اأحمد بن ح�صني الغيتابى،  اأحمد بن م��صى بن  اأب� حممد حمم�د بن  العيني: بدر الدين   -3
الهداية، )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1420 - 2000(، 313/10- ابن عابدين: حممد 
الفكر، بريوت-  املختار، )دار  الدر  املحتار على  الدم�صقي، رد  عابدين  العزيز  بن عبد  بن عمر  اأمني 
�صرح  اهلل،  عبد  اأب�  املالكي  اهلل  عبد  بن  حممد  اخلر�صي:   -51/5 1992م(،   - 1412هـ  ط2،  لبنان، 
اأحمد بن حممد  لبنان(، 52/7 - علي�س: حممد بن  للطباعة، بريوت -  الفكر  خمت�صر خليل، )دار 
اأب� عبد اهلل املالكي، منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل، )دار الفكر، بريوت- لبنان، 1409 -  علي�س، 
ال�صرح الكبري، )دار  الد�ص�قي على  اأحمد بن عرفة، حا�صية  الد�ص�قي: حممد بن   - 44/8 ،)1989
الفكر، عمان- اململكة الأردنية الها�صمية(، 55/4- القلي�بي: اأحمد �صالمة، حا�صية القلي�بي على �صرح 
جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني، )دار الفكر، بريوت- لبنان، 1995(، 87/3-88 - البه�تي: 
من�ص�ر بن ي�ن�س بن �صالح الدين ابن ح�صن بن اإدري�س، ك�صاف القناع على منت الإقناع، )دار الكتب 

العلمية، بريوت -لبنان(، 16/4.
ط2،  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  )دار  والنظائر،  الأ�صباه  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�صي�طي:   -4
الت��صيح،  على  التل�يح  �صرح  بن عمر،  م�صع�د  الدين  �صعد  التفتازاين:   - 1411- 1990(، �س136 
)مكتبة �صبيح، القاهرة - جمه�رية م�صر العربية(، 25/2 - ابن اأمري حاج: اأب� عبد اهلل، �صم�س الدين 
 -1403 ط2،  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  )دار  والتحبري،  التقرير  حممد،  بن  حممد  بن  حممد 

202/2 ،)1983
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كثريا،  املثل  اأجرة  عن  وتزيد  مرتفعة)1(،  ر  املُ�ؤَجِّ يتقا�صاها  التي  الأجرة  اأنَّ  ب- 
خا�صة عندما تك�ن مّدة الإجارة ق�صرية، ومبلغ الدفعة الأوىل الذي يدفعه 
املبلغ  يك�ن  احلالة  هذه  ويف  قليال،   - املالية  امل�ؤ�ص�صة   - ِر  جِّ للُم�ؤَ املُ�ْصَتاأِجر 
الذي مّ�ل به امل�صرف الإ�صالمي كبريا، مما ينعك�س ارتفاعا وزيادة يف الق�صط 

الإيجاري الذي رمبا يبلغ اأ�صعاف اأجرة املثل. 
اإن الق�صط الإيجاري يق�ّصم اإىل عائد اإيجاري ودفعة من ثمن العني املُ�ؤَجََّرة،  ج- 

وهذا ل يح�صل يف الإجارة الأ�صلية. 
كما اأن هدف املُ�ْصَتاأِجر يف هذا العقد لي�س ا�صتئجار العني املُ�ؤَّجرة، واإمنا هدفه  د- 
�صراوؤها، وما اللج�ء اإىل عقد الإجارة اإل مبثابة خمرج �صرعي، يت��صل فيه 

املُ�ْصَتاأِجر املُْفرَتَ�ُس اإىل �صراء العني املاأج�رة)2(. 
ر - امل�ؤ�ص�صة - 2 اأنه بيع)3(: ويتمثل ذلك يف وعد املُ�ؤَجِّ تكييف هذا العقد على 

املالية - امل�صتاأجر بتمليكه العني املُ�ؤَجََّرة، بعقد بيع جديد، �ص�اء كان الثمن 
رمزيا اأم حقيقيا. 

تكييف هذا العقد على اأنه هبة)4(: وذلك لأن انتقال ملكية العني املُ�ؤَجََّرة - - 3
ر تلك العني اإىل  حمل العقد - اإىل املُ�ْصَتاأِجر املفرت�س يتم من خالل هبة املُ�ؤَجِّ

املُ�ْصَتاأِجر. 

الر�صيدي: حممد عبد اهلل بريكان، عقد الإجارة املنتهية بالتمليك - درا�صة مقارنة مع ال�صريعة الإ�صالمية،   -1
)ر�صالة ماج�صتري- جامعة ال�صرق الأو�صط بعمان، 2010(، �س73.

املرجع نف�صه، �س73.  -2
العربية  اململكة  الريا�س-  للق�صاء،  العايل  )املعهد  بالتمليك،  املنتهي  التاأجري  عبداهلل،  بن  �صعد  ال�صرب:   -3

ال�صع�دية، 1429(، �س13.
)ر�صالة  تطبيقية-،  اأ�ص�لية  درا�صة   - و�ص�ابطها  امل�صتجدة  امللية  العق�د  عادل،  بنت  �صارة  روزي:   -4
الإجارة   - �س250   ،)2010 ال�صع�دية،  العربية  اململكة  املكرمة،  مكة  يف  القرى  اأم  جامعة  ماج�صتري، 

املنتهية بالتمليك مقارنة مع ال�صريعة الإ�صالمية، �س75.
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ول يبدو هذا التكييف متجها؛ ملا ياأتي: 
واإمنا  املفرت�س،  املُ�ْصَتاأِجر  اإىل  املُ�ؤَجََّرة  العني  يهب  اأن  امل�صرف  هدف  لي�س  اأ- 
للح�ص�ل  ت�صغيلها؛  و  الأم�اِل  ت�ظيف   - املالية  امل�ؤ�ص�صة   - ر  املُ�ؤَجِّ هدف 
على ع�ائد واأرباح، ول ينظر املُ�ْصَتاأِجر املفرت�س اإىل هذا العقد على اأنه هبة، 
وقد دفع ثمنه �صعفني اأو اأكرث يف كثري من الأحيان، خا�صة عندما تك�ن مّدة 
الإجارة ط�يلة كع�صرين �صنة اأو اأكرث، كما اأنه ل �صلة تربط املُ�ْصَتاأِجر - العميل 

- بامل�ؤجر - امل�ؤ�ص�صة املالية -، جتعل الت�اهب بينهما اأمرا مقب�ل وجاريا. 
ب- كما اأن الأ�صل يف الهبة اأن تك�ن بال ع��س، فاإذا �صارت بع��س انقلبت اإىل 
بيع؛ لأنَّ الهبة ب�صرط الع��س بيع، بناء على اأن العربة يف العق�د للمقا�صد 

واملعاين ل لالألفاظ واملباين)1(. 
تلك  اأن  يرى  الباحث  فاإن  عليها،  يرد  وما  املتقدمة  التكييفات  اإىل  وبالنظر 
التكييفات غري �صحيحة ول متجهة، واأنَّ وجه الت�صابه بني الإجارة املنتهية بالتمليك 
وبني كل واحد منها، ل يخفي الفروق بني ذلك العقد وكل واحد من تلك العق�د 
على حدة، واأن الإجارة املنتهية بالتمليك ما هي اإل خمرج �صرعي، ميّكن امل�ؤ�ص�صات 
اإيجاد  من  مّدخرات عمالئها وم�ديعيها وم�صاهميها  ت�ظيف  الإ�صالمية من  املالية 

�صيغ ا�صتثمارية، ت�لد الع�ائد والأرباح للم�صاهمني واملُْ�ِدِعني واملتعاملني. 
ولذا فاإن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك لي�س �ص�ى عقد جديد، يختلف عن 
العق�د امل�صماة، التي اأُحلق بها وهي الإجارة والبيع والهبة، واإن هذا العقد ي�صتمّد 

م�صروعيته وج�ازه من جملة اأم�ر منها: 

الأ�صباه  �صرح  يف  الب�صائر  عي�ن  غمز  مكي،  حممد  بن  اأحمد  العبا�س،  اأب�  الدين  �صهاب  احلم�ي:   -1
ق�اعد  الربكتي،  لبنان، ط1، 1405 - 1985(، 168/2 -  العلمية، بريوت-  الكتب  والنظائر، )دار 

الفقه، �س91- اآل ب�رن�، ال�جيز يف اإي�صاح ق�اعد الفقة الكلية، �س87.
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الن�ص��س العامة الدالة على وج�ب ال�فاء بالعق�د، كق�له تعاىل: چ ژ  - 1
ژ  ڑ  ڑ  کچ ]املائدة: 1[، فقد اأمر اهلل �صبحانه وتعاىل بال�فاء 
ل  عز وجل  اهلل  لأن  واجل�از؛  امل�صروعية،  ي�صتلزم  بال�فاء  والأمر  بالعق�د، 
عاما،  الآية  هذه  يف  العق�د  لفظ  جاء  وقد  م�صروع،  غري  بعقد  بال�فاء  ياأمر 

فيدخل فيه كلُّ عقٍد ل يتعار�ُس وق�اعَد ال�صريعة الإ�صالمية ومقا�صدها. 
مبداأ الر�صائّية يف العق�د، وه� مبداأ مقرر يف ال�صريعة الإ�صالمية، ي�صهد له - 2

الكثري من الن�ص��س ال�صرعية، كق�له -�صلى اهلل عليه و�صلم-: )اإمنا البيع عن 
ترا�ٍس()1(، والن�س واإن كان يف البيع خا�صة اإل اأنه ي�صمل كل عقد معاو�صة؛ 

لأن عق�د املعاو�صة تَ�ؤُْوُل يف النهاية اإىل عقد البيع. 
مبداأ احلرية التعاقدية)2(: حيث ين�س هذا املبداأ على حرّية التعاقد، ما مل يكن - 3

يف ذلك التعاقد خمالفة لق�اعد ال�صريعة ومقا�صدها، وما مل ي�ؤِد اإىل حمظ�ر 
�صرعي يف املعامالت، كالربا والغرر واجلهالة، واأكل اأم�ال النا�س بالباطل. 

قاعدة الأ�صل يف املعامالت اجل�از)3(: واأن حترمي اأي معاملة اأو عقد ل بد اأن - 4
ي�صتند اإىل دليل �صرعي، يركن اإليه ويعتمد عليه، فاإذا مل ي�جد هذا الدليل، 
فاإنه ينبغي الرج�ع اإىل القاعدة املتقدمة واإعمالها، الأمر الذي يقرر اجل�از 

وامل�صروعية. 
اإنه ل ي�صرتط ل�صّحة اأي عقد اأو ج�ازه اأو م�صروعيته، تكييفه وتخريجه على - 5

ابن ماجه: �صنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع اخليار، حديث رقم )2185(، اإ�صناده �صحيح، انظر   -1
الباقي على �صنن ابن ماجه، 737/2، كما �صححه ابن حبان، حديث رقم )4967(،  حتقيق ف�ؤاد عبد 

.341/11
القره داغي: علي حمي الدين علي، بح�ث يف فقه املعامالت املالية املعا�صرة، )دار الب�صائر الإ�صالمية،   -2

بريوت- لبنان، 1422- 200(، �س140-137.
الفقهية، )وزارة  الق�اعد  املنث�ر يف  بهادر،  بن  بن عبد اهلل  الدين حممد  بدر  اأب� عبد اهلل  الزرك�صي:   -3
الأوقاف الك�يتية، ط2، 1405- 1985(، 169/1 - ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن 
رجب بن احل�صن، الق�اعد لبن رجب، )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان(، �س340- التفتازاين: 

�صرح التل�يح على الت��صيح، 89/1.
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اأحد العق�د امل�صماة، واإمنا يكفي ل�صحته وج�ازه وم�صروعيته، اأن ي�صتند اإىل 
الن�ص��س العامة وق�اعد ال�صريعة الكلّية ومقا�صدها، الأمر الذي ل يحتاج 

معه اإىل اإحلاقه بها، واإن كان يحمل بع�س �صماتها وخ�صائ�صها. 
هم اأيَّ معاملٍة اأو - 6 اإن َولَع بع�س العلماء املعا�صرين بالتكييف الفقهي، ورف�صَ

عقد ما مل يندرج حتت واحد اأو اأكرث من العق�د امل�صماة لي�س مربرا، بل اإنه 
ي�ؤدي يف النهاية اإىل عرقلة اأداء الفقه الإ�صالمي عرب اتخاذ م�قف متحفظ من 
العق�د واملعامالت التي ل ميكن تخريجها على عقد من العق�د امل�صماة، وقد 
ي�ؤدي يف كثري من الأحيان اإىل التكلف والتع�صف يف اإحلاق العقد اجلديد 

امل�صتحدث ب�احد من العق�د امل�صماة. 
املنتهية  الإجارة  عقد  اأن  الباحث  لدى  يرتجح  فاإنه  كله،  ذلك  على  وبناء 
جائز  عقد  واأنه  الأ�صل،  يف  قان�نية  ن�صاأة  ذو  م�صتحدث  جديد  عقد  بالتمليك، 
واجتاهات  ومقا�صدها،  الإ�صالمية  ال�صريعة  ق�اعد  مع  تعار�صه  لعدم  وم�صروع؛ 
ن�ص��صها. علما باأن امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية قد ت��صعت يف تبني هذا العقد، 
ب��صفه �صيغة من ال�صيغ التم�يلية وال�صتثمارية، التي تتدنى فيها ن�صبة املخاطرة 
َد املتعامُل -  ِرف اإىل اأن يُ�صدِّ كثريا؛ نظرا لأن العني امل�ؤجََّرة تبقى يف ملكية املَ�صْ

املُ�ْصَتاأِجر - اأخر ق�صط من الأق�صاط الإيجارية. 
املبحث الث�لث: �سبهة اجتم�ع العقود يف الإج�رة املنتهية ب�لتمليك. 

اأكرث  فيه  يجتمع  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  اأن  يف  ال�صبهة  هذه  وتتمثل 
من عقد يف عقد واحد)1(، �ص�اء اأكان ذلك العقد بيعا اأم هبة كما �صبق بيانه يف 
الدبيان: اأب� عمر دبيان بن حممد، املعامالت املالية اأ�صالة ومعا�صرة، )مكتبة امللك فهد ال�طنية، الريا�س   -1
الفقه  واآخرون،  بن حممد،  اهلل  َعبد  الطّيار:   - ال�صع�دية، ط2، 1432(، 541/29  العربية  اململكة   -
ال�صع�دية، ط10، 1432- 2011(، 39/10  العربية  اململكة  الريا�س -  للن�صر،  ال�طن  املي�صر، )مدار 
- حمد، عزام، حكم اجتماع العق�د يف ال�صفقة ال�احدة »درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية معا�صرة«، )املجلة 

الأردنية يف الدرا�صات الإ�صالمية، املجلد الثالث، العدد الأول، 1428-2007(، �س77.
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ر يف هذا العقد بنقل ملكية  �ص�ر عقد الإجارة املنتهية بالتمليك، حيث يق�م املُ�ؤَجِّ
اأو الهبة، وهذا  العني املُ�ؤَجََّرة اإىل املُ�ْصَتاأِجر من خالل عقد اآخر جديد ه� البيع 
الق�ل بحرمته وعدم ج�ازه ه� مذهب  اإن  بل  العق�د منهي عنه،  الجتماع يف 
ا�صتدل  وقد  واحلنابلة)4(،  وال�صافعية)3(  واملالكية)2(  احلنفية)1(  من  الفقهاء  جمه�ر 
الفقهاء على عدم ج�از اجتماع اأكرث من عقد يف عقد واحد باأدلة فيما ياأتي اأبرزها: 

فله - 1 بيعة  يف  بيعتني  باع  )من  وفيه:  عنه-  اهلل  -ر�صي  هريرة  اأبي  حديث 
اأوك�صهما )5( اأو الربا()6(. 

ال�صرخ�صي: �صم�س الأئمة حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل، املب�ص�ط، )دار املعرفة، بريوت- لبنان، د.ط،   -1
احلقائق  تبيني  البارعي،  بن حمجن  بن علي  عثمان  الدين  فخر  الزيلعي:   -19/13 ،)1993 - 1414
�صرح كنز الدقائق، )املطبعة الكربى الأمريية، القاهرة - جمه�رية م�صر العربية، ط1، 1313(، 126/5 

- البناية �صرح الهداية، 186/8.
التاج  الغرناطي،  العبدري  ي��صف  بن  القا�صم  اأبي  بن  ي��صف  بن  حممد  امل�اق  اهلل  عبد  اأب�  امل�اق:   -2
والإكليل ملخت�صر خليل، )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1416-1994(، 224/6- مالك 
بن اأن�س: مالك بن اأن�س بن مالك بن عامر الأ�صبحي املدين، املدونة -رواية �صحن�ن بن �صعيد التن�خي 
عن ابن القا�صم عن مالك-، )دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1415 - 1994(، 225/3- 
ابن عبد الرب: اأب� عمر ي��صف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�صم، الكايف يف فقه اأهل املدينة، 
)حتقيق: حممد اأحيد ولد ماديك امل�ريتاين، مكتبة الريا�س احلديثة، الريا�س- اململكة العربية ال�صع�دية، 

ط2، 1400- 1980(، 740/2. 
ال�صافعي: اأب� عبد اهلل حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �صافع بن عبد املطلب بن عبد مناف،   -3
بن  اأب� احل�صن علي  املاوردي:  لبنان، د.ط، 1990-1410(، 43/3 -  املعرفة، بريوت -  الأم، )دار 
حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�صافعي، )حتقيق: 
 1419 ط1،  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  امل�ج�د،  عبد  اأحمد  عادل  و  مع��س  حممد  علي 
الإمام  مذهب  يف  البيان  �صامل،  بن  اخلري  اأبي  بن  يحيى  احل�صني  اأب�  العمراين:   -320/5  ،)1999-
ال�صافعي، )حتقيق: قا�صم حممد الن�ري، دار املنهاج، جدة- اململكة العربية ال�صع�دية، ط1، 1421 - 

.116/5 ،)2000
الزرك�صي: �صم�س الدين حممد بن عبد اهلل، �صرح الزرك�صي، )دار العبيكان، الريا�س- اململكة العربية   -4
ال�صع�دية، ط1، 1413 - 1993(، 660/3 - ابن مفلح: برهان الدين اأب� اإ�صحاق اإبراهيم بن حممد بن 
عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، املبدع يف �صرح املقنع، )دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط1، 1418 

.34/4 ،)1997 -
املراد باأوك�صهما: اأقلهما ابن الأثري: جمد الدين اأب� ال�صعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن   -5
عبد الكرمي ال�صيباين اجلزري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، )حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - حمم�د 

حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت - لبنان، 1399هـ - 1979م(، 220/5.
�صنن ابي داود، كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتني يف بيعة، حديث رقم 3461، قال �صعيب الأرناوؤوط   -6

حديث �صعيف �صاذ بهذا اللفظ انظر حتقيق الأرناوؤوط على �صنن اأبي داود، 322/5
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وعنه اأي�صا: )نهى النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- عن بيعتني يف بيعة()1(. - 2
وعن ابن م�صع�د -ر�صي اهلل عنه-: )نهى النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- عن - 3

�صفقتني يف �صفقة()2(. 
حديث عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده: )ل يَِحلُّ �صلٌف وبيٌع، ول �صرطان - 4

يف بيع... احلديث()3(.
رجل - 5 عن  �ُصِئَل  حممد  بن  القا�صم  اأن  بلغه  ))اأنه  اهلل-:  -رحمه  مالك  وعن 

ا�صرتى �صلعة بع�صرة دنانري نقدا، اأو بخم�صة ع�صر ديناًرا اإىل اأجل، فكره ذلك 
ونهى عنه(()4(. 

وجه الدللة من هذه الأحاديث املتقدمة، اأن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك 
ال�صنة  يف  ذلك  عن  النهي  جاء  وقد  واحد،  عقد  يف  عقدين  �صبهة  على  ينط�ي 

النب�ية املطهرة، والنهي يقت�صي ف�صاد املنهي عنه)5(. 
ارتباطهما - 6 اإن  الغرر، حيث  اإىل  ولأن اجتماع عقدين يف عقد واحد ي�ؤدي 

يجعل اأحدهما يتاأثر بالآخر، فاإذا تعرث اأحد العقدين مبا ي�جب ف�صخا، انعك�س 
ذلك على العقد الآخر، مما ي�رث اجلهالة بالإ�صافة اإىل الغرر)6(. 

الرتمذي، كتاب البي�ع، باب النهي عن بيعتني يف بيعة، حديث رقم 1231، الن�صائي، كتاب البي�ع،   -1
حديث رقم 4632 قال الرتمذي حديث ح�صن �صحيح.

�صنن الرتمذي، كتاب البي�ع، باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة، حديث رقم 1231.  -2
ح�ّصنه الألباين، انظر: اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�صبيل، 148/5   

رقم  حديث  عنده،  لي�س  ما  يبيع  الرجل  يف  باب  البي�ع،  كتاب  داود،  اأبي  �صنن  داود،  اأب�  اأخرجه   -3
.283 /3 ،)3504(

اأحمد  ورجال  واأحمد،  البزار  رواه  اأورده:  اأن  بعد  الهيثمي  قال  اأحمد،  رواية  من  �صحيح  واحلديث   
ثقات. انظر: الهيثمي: جممع الزوائد ومنبع الف�ائد، 84/4 -85.

الإمام مالك بن ان�س: امل�طاأ، كتاب البي�ع، باب النهي عن بيعتني يف بيعة، رقم البالغ: 2880، �س397  -4
الفقه  يف  بالتمليك  املنتهي  التاأجري  �ص�ابط  الع�امي:  �س73-  بالتمليك،  املنتهية  الإجارة  الأ�صطل:   -5

الإ�صالمي، �س29- �صبان: عقد التاأجري التم�يلي وتطبيقاته املعا�صرة، �س55.
ال�صاذيل: الإجارة املنتهية بالتمليك، 2125/5- الأ�صطل: الإجارة املنتهية بالتمليك، �س120.  -6
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التي  والإيرادات  العرتا�صات  من  جملة  ال�صبهة  هذه  نح�  ت�جهت  وقد 
اتخذت منحيني: 

�أول: الطعن يف الأحاديث التي ورد النهي فيها عن اجتماع عقدين يف عقد 
واحد، والتي اأوردت الدرا�صة طرفا منها. 

ثانيا: عدم الت�صليم باأن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك داخل يف النهي ال�ارد 
يف هذه الأحاديث، وفيما ياأتي جممل هذه العرتا�صات والإيرادات: 

ت�صعيف حديث اأبي هريرة بروايتيه؛ لأن يف �صنده حممد بن عمرو بن علقمة، - 1
وقد تكلم فيه من جهة عدالته و�صبطه)1(. 

ت�صعيف حديث عبد اهلل بن م�صع�د، فقد رواه عنه ابنه عبد الرحمن، واأكرث - 2
اأئمة احلديث على اأن عبد الرحمن مل ي�صمع من اأبيه ابن م�صع�د -ر�صي اهلل 
عنه-، حيث ت�يف ابن م�صع�د، وعبد الرحمن �صغري، لي�س يف �صن التحمل 
احلديث  لهذا  ال�صحيحة  والرواية  اأبيه،  عن  احلديث  لرواية  ي�ؤهله  الذي 

م�ق�فة على عبداهلل بن م�صع�د، فه� يف هذه احلالة ق�ل �صحابي)2(. 
ال�صريف عن - 3 النب�ي  النهي  يدخل يف  ل  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  اإن 

الكتب  يف  النهي  لهذا  ال�اردة  الراجحة  التف�صريات  وفق  بيعة،  يف  بيعتني 
الفقهية وكتب �صروح احلديث، فاإن للعلماء عّدة تف�صريات لهذا النهي، هي: 
اأن تك�ن اإحدى البيعتني بالثمن احلال واأخراهما بثمن م�ؤجل اأزيد من الثمن  اأ- 
احلال، ول يتفق البيعان على اأحد الثمنني بل مي�صيان على الإبهام كاأن يق�ل 
األفا  ع�صر  وباإثني  حالة،  اآلف  بع�صرة  هذه  داري  بعتك  للم�صرتي:  البائع 
ال�ص�كاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، نيل الأوطار، )حتقيق: ع�صام الدين ال�صبابطي، دار   -1

احلديث، القاهرة - م�صر، ط1، 1413- 1993(، 180/5.
القره داغي: بح�ث يف فقه املعامالت املالية املعا�صرة، �س352.  -2
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عليه  اهلل  -�صلى  النبي  فنهى  الثمنني،  اأحد  تعيني  على  يتفقان  ول  م�ؤجلة، 
و�صلم- عن هذا البيع اإمنا ه� ب�صبب اجلهالة التي تكتنف الثمن؛ نظراً لعدم 

تعيني اأي ال�صفقتني)1(. 
النهي ملا  يتناوله هذا  بالتمليك ل  املنتهية  اأن عقد الإجارة  ووا�صح من ذلك 

ياأتي: 
لي�س يف عقد الإجارة املنتهية بالتمليك بيعتان اأ�صال، واإمنا ه� بيع واحد يعقب  -

عقد اإجارة بعد اتفاق العاقدين على نقل ملكية العني املُ�ؤَجََّرة اإىل املُ�ْصَتاأِجر 
بعد انتهاء مدة الإجارة اأو يف اأثنائها. 

اإن العاقدين ل يتفرقان قبل التفاق على حتديد العقد الذي يريدانه، بل اإنهما  -
فاإن املحظ�ر  يتفقان على ذلك العقد وعلى �صروطه كافة، ويف هذه احلالة 
اإىل  املف�صية  اجلهالة  وه�   - ال�صريف  النب�ي  النهي  يف  امللح�ظ  ال�صرعي 

التنازع - ل ي�جد يف هذا العقد. 
اأن يعلق اأحد البيعني على اإمتام الآخر)2(، كاأن يق�ل البائع للم�صرتي اأبيعك  ب- 
البيعني  هذين  فاأحد  األفا  مبئة  دارك  تبيعني  اأن  على  األفا،  بع�صرين  �صيارتي 
مت�قف على اإمتام الآخر، فيلزم من ذلك بالإ�صافة اإىل اجلهالة، الإف�صاء اإىل 
ابن عبد الرب: اأب� عمر ي��صف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�صم النمري، التمهيد ملا يف امل�طاأ   -1
من املعاين والأ�صانيد، )حتقيق: م�صطفى بن اأحمد العل�ي و حممد عبد الكبري البكري، وزارة عم�م 
الدين  عز  اإبراهيم،  اأب�  ال�صنعاين:   -  390/34 1387هـ(،  املغرب،   - الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  الأوقاف 
حممد بن اإ�صماعيل بن �صالح بن حممد احل�صني، �صبل ال�صالم، )دار احلديث، مكة املكرمة- اململكة 

العربية ال�صع�دية(، 20/2.
ابن قدامة املقد�صي: اأب� حممد م�فق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد، املغني، )مكتبة القاهرة، القاهرة   -2
- جمه�رية م�صر العربية(، 176/4 - ابن عبد الرب: اأب� عمر ي��صف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب 
بن عا�صم النمري، ال�صتذكار، )حتقيق: �صامل حممد عطا، حممد علي مع��س، دار الكتب العلمية، 
اأحمد بن  بن  ال�ليد حممد  اأب�  ابن ر�صد احلفيد:  بريوت -لبنان، ط1، 1421 - 2000(، 125/20- 
حممد بن اأحمد بن ر�صد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقت�صد، )دار احلديث، القاهرة- جمه�رية 

م�صر العربية، 1425- 2004(، 172/3.
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اأو  اإذا تعرث اأحد البيعني ل�صبب من الأ�صباب كهالك املبيع  التنازع، ل �صيما 
تعيبه يف اأحدهما. 

وعقد الإجارة املنتهية بالتمليك ل يتناوله النهي - وفق هذا التف�صري - ملا ياأتي: 
الآخر،  - على  معلقا  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  يف  العقدين  اأحد  لي�س 

يدخل -واحلالة هذه - يف  فال  تعليقا،  يعّد  ل  واحد  عقد  واجتماعهما يف 
النهي عن �صفقتني يف �صفقة وفق هذا التف�صري. 

ثم اإن العلة يف التعليق وهي الإف�صاء اإىل الغرر واجلهالة اإذا مل يح�صل املعلق  -
عليه، اأو النزاع اإذا تعرّث اأحد العقدين ل�صبب من الأ�صباب غري مت�افرة يف 
عقد الإجارة املنتهية بالتمليك، وحتى ل� عجز املُ�ْصَتاأِجر عن ال�صتمرار يف 
ر - امل�ؤ�ص�صة املالية  عقد الإجارة اأو رغب يف اإنهائه قبل انتهاء مدته، فاإن املُ�ؤَجِّ
- تق�م بف�صخ العقد وبيع امل�ؤّجر، وا�صرتداد ع�ائدها الإيجارية، ورد الباقي 

اإىل املُ�ْصَتاأِجر. 
اإن املراد بالبيعتني يف حديث النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- اإمنا هما البيعتان  ج- 
اللتان تك�نان يف بيع العينة يف بع�س �ص�ره)1(، كاأن يق�ل البائع للم�صرتي 
اآلف  بع�صرة  اإياها  تبيعني  اأن  على  حاّلة،  اآلف  لثمانية  هذه  �صيارتي  بعتك 
على  احل�ص�ل  غايته  لأن  الربا؛  على  التحايل  البائع  هدف  فيك�ن  م�ؤجلة، 
اإل  هنا  ال�صلعة  وما  عليه،  ح�صل  الذي  املبلغ  على  بزيادة  وت�صديده  النقد 
اإىل هذه الغاية، وهذا البيع ه� ذاته بيع العينة الذي عده  وا�صطة للت��صل 
اأكرث الفقهاء �ص�رة من �ص�ر الربا، وهذا التف�صري ه� الذي ارت�صاه ابن القيم 
ابن تيمية: تقي الدين اأب� العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمم�ع الفتاوى، )حتقيق: عبد   -1
الرحمن بن حممد بن قا�صم، جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف، املدينة النب�ية- اململكة العربية 
ال�صع�دية، 1416 - 1995(، 447/29- ابن قيم: حممد بن اأبي بكر بن اأي�ب بن �صعد �صم�س الدين 
اإبراهيم، دار الكتب العلمية،  اإعالم امل�قعني عن رب العاملني، )حتقيق: حممد عبد ال�صالم  اجل�زية، 

بريوت- لبنان، ط1، 1411- 1991(، 250/3 - ال�صتذكار، 20 /125.
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اأن  على  �صنة  اإىل  مبئة  اأبيعكها  يق�ل:  )اأن  الثاين:  والتف�صري  قال:...  عندما 
اأ�صرتيها منك بثمانني حالة وهذا معنى احلديث، الذي لمعنى له غريه وه� 
مطابق لق�له - فله اأوك�صهما اأو الربا - فاإنه اإما اأن ياأخذ الثمن الزائد فريبي، 
فاإنه  �صفقة  ل�صفقتني يف  مطابق  وه�  اأوك�صهما،  ه�  فيك�ن  الأول  الثمن  اأو 
قد  وه�  واحد،  ومبيع  واحدة  �صفقة  يف  والن�صيئة  النقد  �صفقتي  جمع  قد 
باع دراهم عاجلة بدراهم م�ؤجلة اأكرث منها، ول ي�صتحق اإل راأ�س ماله، وه� 
اأوك�س ال�صفقتني فاإن اأَبََى اإل الأكرث كان قد اأخذ الربا()1(، ول يخفى اأن عقد 
الإجارة املنتهية بالتمليك ل يتناوله النهي النب�ي ال�صريف وفق هذا التف�صري، 

ملا ياأتي: 
والآخر  - حال  بثمن  اأحدهما  بيعان  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  عقد  يف  لي�س 

بثمن م�ؤجل من نف�س البائع، بل ه� عقد اإجارة ينتهي بتمليك العني املُ�ؤَجََّرة 
ب�صرف النظر عن الكيفية التي يتم بها التمليك، فه� ل يدخل يف بيع العينة 

وفق هذا التف�صري بحال. 
اإن العلة يف النهي عن بيع العينة غري متحققة يف الإجارة املنتهية بالتملك، اإذ  -

العلة يف النهي عن هذا البيع وحترميه هي اإف�صاوؤه اإىل الربا، وهي غري متحققة 
يف عقد الإجارة املنتهية بالتمليك. 

بالتمليك ل يهدف من خالل هذه ال�صيغة  - املنتهية  املُ�ْصَتاأِجر يف الإجارة  اأن 
متلك  غر�صه  واإمنا  العينة،  بيع  يف  احلال  ه�  كما  النقد،  على  احل�ص�ل  اإىل 
وبهذا  اأثنائها،  يف  اأو  العقد  هذا  مدة  نهاية  يف  حقيقيا  متلكا  املُ�ؤَجََّرة  العني 
يظهر �صعف اندراج عقد الإجارة املنتهية بالتمليك حتت النهي عن البيعتني 

يف بيعة وفق هذا التف�صري. 

ابن القيم: تهذيب ال�صنن املطب�ع مع خمت�صر �صنن ابي داود، 106/5  -1
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واأما حديث عمرو بن �صعيب فقد اأجيب عنه مبا ياأتي: - 4
ت�صعيف احلديث حيث اإن احلديث املذك�ر ل ي�صلح لالحتجاج به ل�صعفه)1(.  اأ- 
اإن احلديث ل يدل على منع هذا العقد وف�صاده، فاإن البيع يف هذه امل�صاألة  ب- 
اأن  على  كذا  ملدة  بكذا،  ال�صلعة  ي�صتاأجر  اأن  وه�  واحد،  ب�صرط  اقرتن  قد 
يبيعه �صلعة اأخرى بكذا، ولي�س يف ذلك �صرطان واإمنا ي�جد فيه عقد و�صرط، 
فالأول يطالب مبقت�صى العقد وه� الإجارة، والثاين يطالب مبقت�صى ال�صرط 

وه� انتقال ملكية العني املُ�ؤَجََّرة)2(. 
يبدو - 5 فال  واجلهالة  الغرر  اإىل  البيع  مع  الإجارة  اجتماع  باإف�صاء  الق�ل  اأما 

متجها؛ لنتفاء الغرر واجلهالة، من خالل حتديد ال�صروط يف عقد الإجارة، 
فاإذا مت ف�صخ عقد الإجارة فاإن ملكية العني ل تنتقل اإىل املُ�ْصَتاأِجر، علما باأن 
ه،  تخ�صّ لأ�صباب  املُ�ْصَتاأِجر؛  من  مببادرة  يك�ن  ما  غالبا  الإجارة  عقد  ف�صخ 
الإيجارية  الأق�صاط  ت�صديد  املُ�ْصَتاأِجر عن  اإذا عجز  اإل  ر  املُ�ؤَجِّ من  يك�ن  ول 
ر ي�صت�يف حقه ويرّد ما بقي اإىل  يف م�اعيدها، ويف كل الأح�ال فاإن املُ�ؤَجِّ

املُ�ْصَتاأِجر، فال غرر ول جهالة اإذن. 
املعاو�صات، - 6 عق�د  من  لك�نهما  والبيع؛  الإجارة  عقدي  بني  التنايف  عدم 

الأعيان  املنافع، والبيع عقدا على  الإجارة عقدا على  واختالفهما يف ك�ن 
لي�صر. 

جاء يف ال�صرح الكبري للدردير: )... بخالف الإجارة مع بيٍع �صفقة واحدة 
فال تف�صد؛ لعدم منافاتهما �ص�اء كانت الإجارة يف نف�س املبيع ك�صرائه ث�با بدراهم 
معل�مة على اأن يخيطه البائع، اأو جلدا على اأن يخرزه اأو يف غريه، ك�صرائه ث�با 

ال�صنعاين: �صبل ال�صالم، 21-20/2.  -1
ال�صرب: التاأجري املنتهي بالتمليك، �س16- ال�صاذيل: الإجارة املنتهي بالتمليك، �س5/ 2124- احل�ص�ن:   -2

الإجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، �س29.
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بدراهم معل�مة على اأن ين�صج له اآخر()1(. 
اإن الأ�صل يف العق�د والت�صرفات وال�صروط اجل�از، ول يحرم منها اأو يف�صد - 7

بناًء على قاعدة الأ�صل يف املعامالت اجل�از،  اإل ما جاء الن�س بتحرميه)2(، 
قال ابن تيمية: )الأ�صل يف العق�د وال�صروط اجل�از وال�صحة، ول يحرم منها 

اإل ما دّل ال�صرع على حترميه واإبطاله ن�صاً اأو قيا�صاً()3(. 
الجتماع)4(، وعقد - 8 عند  يك�ن جائزا  فاإنه  النفراد  عند  كلَّ عقد جاز  ولأن 

منفردا،  جائز  وه�  الإجارة  عقد  على  ي�صتمل  بالتمليك  املنتهية  الإجارة 
بالإ�صافة اإىل عقد اآخر وه� البيع اأو الهبة وكل منهما جائز منفردا اأي�صا فال 

ي�صّر اجتماع اأي منهما مع عقد الإجارة. 
ثم اإن الفقهاء قد اأجازوا اجلمع بني عقد الإجارة وعقد البيع اإذا كان العقدان - 9

بيتي  واأجرتك  �صيارتي  بعتك  قال  ل�  كما  عينني خمتلفتني)5(،  على  واردين 
بع�صرة اآلف. قال الن�وي: )فاإذا جمع يف �صفقة بني اإجارة و�صلم، اأو اإجارة 
اأظهرهما: ي�صح العقد  اأو �صرف وغريه، فق�لن  اأو �صلم وبيع عني،  وبيع، 
فيهما...()6(، وقال ال�صربيني: )ول� جمع يف �صفقة خمتلفي احلكم كاإجارة 
الدردير: اأب� الربكات حمم�د بن اأحمد، ال�صرح الكبري على خمت�صر خليل -وبهام�صه حا�صية الد�ص�قي،   -1

)دار الفكر، عمان- اململكة الأردنية الها�صمية(، 5/4.
املنتهية  الإجارة  الأ�صطل:  �س233-  املُ�ؤَجََّرة،  الأعيان  و�صك�ك  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  قحف:   -2

بالتمليك، �س75- الع�امي: �ص�ابط التاأجري املنتهي بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، �س30.
جمم�ع الفتاوى، 29/ 132.  -3

ط1،  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  )دار  التحفة،  �صرح  يف  البهجة  ال�صالم،  عبد  علي  الت�ص�يل:   -4
1988(، 14/2 - املغني، /162.

)حتقيق:  املدونة،  اخت�صار  يف  التهذيب  القريواين،  الأزدي  حممد،  القا�صم  اأبي  بن  خلف  الرباذعي:   -5
حممد الأمني ِوْلد حممد �صامل بن ال�صيخ، )دار البح�ث للدرا�صات الإ�صالمية واإحياء الرتاث، دبي- 
الإمارات العربية املتحدة، ط1، 1423 - 2002(، 341/3- الرحيباين: م�صطفى بن �صعد بن عبده، 
مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، )املكتب الإ�صالمي، بريوت -لبنان، ط2، 1415- 1994(، 

.48/3
زهري  )حتقيق:  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�صة  �صرف،  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأب�  الن�وي:   -6

ال�صاوي�س، املكتب الإ�صالمي، بريوت- لبنان، ط3، 1412- 1991(، 431/3.
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فاإذا  قيمتهما...()1(،  على  امل�صمى  وي�زع  الأظهر،  حَّا يف  �صَ �صلم  اأو  وبيع 
جاز اجلمع بني عقدين خمتلفني على عينني خمتلفتني فاإن اجلمع بني العقدين 

املختلفني على عني واحدة جائز اأي�صا قيا�صا)2(. 
حاجته - 10 يحقق  فامل�صتاأجر  العق�د،  من  الن�ع  هذا  اإىل  داعية  احلاجة  اإن  ثم 

با�صتئجار الأعيان املُ�ؤَجََّرة من بي�ت ومكاتب جتارية ونح�ها، دون اأن يك�ن 
م�صطرا لدفع ثمنها يف احلال؛ لأنه ل ميلكه اأو لأنه ل يرغب يف جتميده، و رمبا 

رغب يف ا�صتثماره؛ لتحقيق ع�ائد واأرباح جمزية. 
من - 11 املالية  امل�ؤ�ص�صات  فاأكرث  التعامالت،  هذه  مبثل  جرى  قد  العرف  اإن  ثم 

ن�صبة  لتدين  ال�صيغة؛  هذه  مثل  اإىل  تلجاأ  مت�يل  م�ؤ�ص�صات  اأو  م�صارف 
املخاطرة فيها، حيث تقرتب من ال�صفر املئ�ي؛ لأن العني املُ�ؤَجََّرة تبقى يف 

ملكية امل�ؤ�ص�صة املالية اإىل اأن يحقق املالك �صروط انتقال ملكيتها اإليه. 

ومن خالل ما تقدم من املناق�صات يظهر اأنَّ ُجلَّها قد دار ح�ل فكرة اجتماع 
جائز  ه�  وهل  و�صرعيته،  الجتماع  هذا  �صحة  ومدى  واحد،  عقد  يف  عقدين 
اجتماع  وم�صاألة  خمتلفتني؟  عينني  اأو  واحدة  عني  على  الجتماع  ورود  حيث 
بالعق�د  املدين  القان�ن  فقهاء  عند  تعرف  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  يف  العق�د 
املركبة)3(، وفكرة العق�د املركبة عرفها الفقهاء يف مدل�لتها وم�صامينها، ولي�س 
التحرمي  اإىل  ما يجنح  العق�د كان غالباً  اأن م�قفهم من هذه  اإل  يف ا�صطالحها، 
لدى الكثري من الفقهاء؛ نظراً لأن ه�ؤلء الفقهاء قد اأدخل�ا هذا الن�ع من العق�د 

ال�صربيني: �صم�س الدين، حممد بن اأحمد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، )دار   -1
الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1415- 1994(، 399/2.

ال�صاذيل: الإجارة املنتهية بالتمليك، 5/ 2127.  -2
عّرفت العق�د املركبة بجملة تعريفات منها: التفاقيات التي جتتمع فيها عنا�صر م�صتمدة من اأكرث من عقد   -3
من العق�د امل�صماة، مع ترابٍط يف تلك العنا�صر بطريقة ل يتحقق مق�ص�د الطرفني من التفاقية املذك�رة 

اإل ب�ج�دها جميعا. القري: حممد علي، العق�د امل�صتجدة �ص�ابطها ومناذج منها، �س12.
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يف النهي ال�ارد يف اأحاديث النهي عن بيعتني يف بيعة التي �صبق اإيراد طرف منها، 
حيث اإن اأحد التفا�صري امل�صه�رة للنهي ال�ارد يف هذه الأحاديث ين�صّب ح�ل 
باألف على اأن  ا�صتمال العقد ال�احد على عقدين، كاأن يق�ل بعتك اأر�صي هذه 

ت�ؤجرين دارك باألفني)1(. 
املعا�صرين، حيث ذهب�ا  العلماء  التف�صري بع�س  الراأي وذاك  تبّنى هذا  وقد 
اإىل حترمي اأكرث العق�د املركبة، وقد ظهر ذلك عند حديثهم عن بيع املرابحة لالآمر 
بال�صراء)2(، وعقد الإجارة املنتهية بالتمليك)3(، ب��صفه اأن هذين العقدين ميثالن 
الن�صبة الأكرب من العق�د التي جتريها امل�صارف الإ�صالمية، حيث ا�صتند القائل�ن 
بتحرمي هذين العقدين و�ص�اهما من العق�د املركبة التي تتبناها امل�صارف الإ�صالمية 

يف اأن�صطتها التم�يلية وال�صتثمارية على هذه الأحاديث. 
ول يرى الباحث اأن م�قف بع�س الفقهاء القدامى الذين نزع�ا اإىل حترمي هذا 
نف�صه  امل�قف  تبن�ا  الذين  املعا�صرين  العلماء  العق�د، وكذلك م�قف  الن�ع من 

والفكرة نف�صها له ما يربره، وذلك ملا ياأتي: 
اأحاديث النهي عن بيعتني يف بيعة، و�صفقتني يف - 1 عدم �صّحة ال�صتناد اإىل 

�صفقة، وما يف معناها؛ ملا �صبق بيانه من املناق�صات التي ان�صّبت ح�ل �صندها 
كتبهم،  يف  الفقهاء  ذكرها  النهي  لهذا  اأخرى  تف�صريات  ول�ج�د  ومتنها، 
ابن الهمام: كمال الدين حممد بن عبد ال�احد ال�صي�ا�صي، فتح القدير، )دار الفكر، بريوت -لبنان(،   -1
446/6-447 - ك�صاف القناع على منت الإقناع، 193/3- املبدع يف �صرح املقنع، 55/4 - مطالب 

اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، 73/3 - املب�ص�ط، 16/13.
اب� زيد: عبد العظيم، بيع املرابحه وتطبيقاته املعا�صرة يف امل�صارف الإ�صالمية، ط1، )دار الفكر، دم�صق   -2
- اجلمه�رية العربية ال�ص�رية(، �س204 - امل�صري، رفيق، ك�صف الغطاء عن بيع املرابحة لالآمر بال�صراء، 
)جملة امل�صلم املعا�صر، عدد الثاين والثالث�ن( �س185، عبد اخلالق: عبد الرحمن، �صرعية املعامالت 
التي تق�م بها البن�ك الإ�صالمية املعا�صرة، )جملة اجلامعة الإ�صالمية، عدد التا�صع واخلم�ص�ن(، �س 102
بالتمليك- درا�صة مقارنة، )م��ص�عة القت�صاد  املنتهية  املنيعي، حممد بن �صليمان بن عثمان، الإجارة   -3
بالتمليك،  املنتهيه  الإجارة  ال�صاذيل،   - �س91   ،)1422 ع�صر،  الثالث  العدد  الإ�صالمي،  والتم�يل 
2111/5، �ص�ابط التاأجري املنتهي بالتمليك يف الفقه الإ�صالمي، �س40 -42 - املعامالت املاليه اأ�صالة 

ومعا�صرة، 13/ 473.



56

”الإجارة املنتهية بالتمليك و�سبهة اجتماع العقود – درا�سة حتليلية“

اأحد التف�صريات دون غريها يعّد حتّكما،  اأي�صا، فتعيني  اإليها  �صبقت الإ�صارة 
وبخا�صة اإذا علمنا اأن املحققني من الفقهاء و�صّراح احلديث رّجح�ا تف�صريات 
اأخرى غري التف�صري الذي ا�صتند اإليه القائل�ن بعدم �صرعّية اجتماع العق�د، 

كما �صبقت الإ�صارة اإىل ذلك يف كالم ابن تيمة وابن القيم وغريهما. 
اإن العلماء القائلني بحرمة العق�د املركبة، بناًء على اأحاديث النهي عن بيعتني - 2

يف بيعة قد اختلف�ا يف تف�صري علة ذلك النهي؛ فمنهم من راأى اأنَّ العلة تتمثل 
يف الإف�صاء اإىل الربا)1(، ومنهم من راأى فيها غرراً وجهالة)2(، ومنهم من راأى 

اأّن علة النهي هي اقرتان العقد ب�صرط فتدخل يف النهي عن بيع و�صرط)3(. 
اإن فكرة النهي عن بيعتني يف بيعة، تعتمد على اأيل�لة هذا الن�ع من العق�د، - 3

فاإن اآل اإىل حمرم كان حمرماً كما يف بيع العينة، فه� حمرم لإف�صائه اإىل الربا 
املحرم، ويدل على ذلك بع�س روايات احلديث التي ورد فيها )فله اأوك�صهما 
اأو الربا(، فذكر الربا يف هذه الرواية دال على اأن النهي اإمنا كان لهذه العلة، 
ومنه  اإىل حترميه)5(،  الفقهاء  بع�س  الت�رق)4(، حيث ذهب  اأي�صا  ذلك  ومن 

ال�صتذكار، 20 /125- جمم�ع الفتاوى، 447/29 - اإعالم امل�قعني عن رب العاملني، 250/3.  -1
الفكر،  )دار  الهداية،  �صرح  العناية  اهلل،  عبد  اأب�  حمم�د  بن  حممد  بن  حممد  الدين  اأكمل  البابرتي:   -2
بريوت- لبنان(، 411/6- 216 - درادكة: يا�صني اأحمد، نظرية الغرر يف ال�صريعة الإ�صالمية، )وزارة 
الأوقاف وال�ص�ؤون الإ�صالمية الأردنية، = =عمان - اململكة الأردنية الها�صمية(، �س77 - الزرقاين: عبد 
الباقي بن ي��صف بن اأحمد، �صرح الزُّرقاين على خمت�صر خليل، )دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

ط1، 1422- 2002(، 313/3 
املرغيناين: اأب� حممد حمم�د بن اأحمد بن م��صى، البناية �صرح الهداية، )دار الكتب العلمية، بريوت-   -3
اأحمد  ال��صيط يف املذهب، )حتقيق:  اأب� حامد حممد بن حممد،  الغزايل،  لبنان، ط1(، 446/6 - 
العربية، ط1(، 72/3  م�صر  القاهرة - جمه�رية  ال�صالم،  دار  تامر،  اإبراهيم، حممد حممد  حمم�د 

- جمم�ع الفتاوى، 4 /168 
الت�رق: ه� من )ال�ْرق اأو ال�ِرق( وهي الدراهم من الف�صة، والت�رق طلب ال�رق. وا�صطالًحا ه�   -4
�صراء �صلعة لبيعها اإىل اآخرغري بائعها الأول للح�ص�ل على النقد، مثال ذلك اأن ت�صرتي �صلعة بثمٍن م�ؤجل 

ثم يبيعها لآخر نقًدا ليح�صل على الثمن.
الق�ل بتحرمي م�صاألة الت�رق هذه ه� اختيار �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، وهي رواية عن الإمام اأحمد، بل   -5
جعلها الإمام اأحمد يف رواية اأبي داود من العينة )ينظر: جمم�ع الفتاوى، 21/4، 392/5 -اإعالم 

امل�قعني عن رب العاملني، 135/3( 
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حيث  املحرم،  الربا  اإىل  لإف�صائه  والقر�س؛  ال�صرف  بني  اجلمع  حترمي  اأي�صا 
يدخل يف القر�س الذي جّر نفعاً فتك�ن فيه �صبهة الربا ظاهرة)1(. والنظر اإىل 

ماآلت الأفعال والعق�د والت�صرفات من معه�دات ال�صارع احلكيم. 
قال ال�صاطبي: )النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�ص�د �صرعاً، كانت الأفعال 
م�افقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم يف فعل من الأفعال ال�صادرة عن 
املكلفني بالإقدام اأو بالإحجام اإل بعد النظر اإىل ما ي�ؤول اإليه ذلك الفعل م�صروعاً 

مل�صلحة فيه ت�صتجلب، اأو ملف�صدة تدرء()2(. 
بخالف - 4 املعنى،  ومعق�لية  التعليل  على  مبنية  باأن�اعها  املعامالت  اإن  ثم 

فاإن  ذلك  على  وبناء  والت�قيف،  املح�س  التعبد  فيها  الأ�صل  التي  العبادات 
النظر اإىل علل الأحكام ال�صرعية يف املعامالت تعّد من اأبرز املق�مات املعينة 
العلة  كانت  فاإذا  لل�ص�اب،  اأقرب  يك�ن  �صرعي  حكم  اإىل  ال��ص�ل  على 
يف ن�ع معني من العق�د، الإف�صاء اإىل الربا فاإن العق�د التي ل تت�افر فيها 
هذه العلة ل تعّد حمرمة، واإن كانت م�صابهة لعق�د اأخرى تبدو فيها علة الربا 
متحققة؛ لأنَّ احلكم يدور مع العلة وج�داً وعدماً)3(، كما اأنَّ وج�د علة الربا 
يف عقد ي�جب حترميه، واإن مل يرد النهي عنه بخ�ص��صه، اأو مل يكن م�صابها 
لعق�د اأخرى وجدت فيها علة الربا، فالعربة لي�صت ب�صكل العقد واإمنا بحقيقته 
فيها  وت�صتجلى  املركبة  العق�د  اإىل  فينظر  ثَمَّ  عنه، ومن  النهي  علة  وب�ج�د 
واإن  بحرمتها  يقال  للتحرمي، حينئذ  اأكرث م�جبة  اأو  علة  فيها  كان  فاإن  العلة، 
لل�ص�اب،  جمانبا  يك�ن  ما  غالبا  باحلرمة  الق�ل  فاإن  كذلك،  الأمر  يكن  مل 

ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، 333/29.   -1
اأب� عبيدة  امل�افقات، )حتقيق:  الغرناطي،  اللخمي  بن م��صى بن حممد  اإبراهيم  ا�صحق  اأب�  ال�صاطبي،   -2

م�صه�ر بن ح�صن اآل �صلمان، دار ابن عفان، اجليزة- جمه�رية م�صر العربية، ط1(، 177/5. 
)ر�صالة  والربا،  البيع  بني  التفريق  يف  والق�ص�د  املاآلت  يف  اأثرالنظر  مرزوق،  بن  عبداهلل  القر�صي:   -3

ماج�صتري، جامعة اأم القرى- مكة املكرمة اململكة العربية ال�صع�دية(، �س242. 
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ومبنياً على النظرة الظاهرية للعق�د وعدم اللتفات اإىل عللها ومعانيها، قال 
ال�صاطبي: ))واأما اأنَّ الأ�صل يف العادات اللتفات اإىل املعاين فالأم�ر: اأولها 
ال�صتقراء، فاإنّا وجدنا ال�صارع قا�صداً مل�صالح العباد، والأحكام العادية تدور 
معه حيثما دار، فرتى ال�صيء ال�احد ميتنع يف حال ل تك�ن فيه م�صلحة، فاإذا 
كان فيه م�صلحة جاز، كالدراهم بالدراهم اإىل اأجل ميتنع يف املبايعة، ويج�ز 

يف القر�س(()1(. 

اإن ت�صييق دائرة العق�د املباحة لي�س فيه م�صلحة معتربة؛ لأن هذا الت�صييق - 5
والقت�صاد  الفقه  قدرة  وحتجيم  القت�صادية،  احلياة  عرقلة  اإىل  �صي�ؤدي 
و�صي�ؤدي  ن�ازل،  من  ي�صتجد  ملا  ال�صرعية،  احلل�ل  اجرتاح  الإ�صالميني عن 
وغري  قا�صران،  الإ�صالميني  والقت�صاد  الفقه  باأن  النطباع  ت�ليد  اإىل  غالباً 
والقت�صادية،  الفقهية  للم�صتجدات  املت�صارع  الزخم  م�صايرة  على  قادرين 
بينما  الإن�صانية،  يبلغه ركب احل�صارة  اأي م�صت�ى  بل�غ  واأنهما يعجزان عن 
ي�ؤدي ت��صيع دائرة العق�د املباحة اإىل فتح اآفاق رحبة اأمام الفقه والقت�صاد 
الإ�صالميني؛ ليثبتا قدرتهما على اإيجاد احلل�ل ملا ي�صتجد من ن�ازل، واجرتاح 
ال�صريعة  فاإن  كذلك  ذلك  دام  وما  وقائع،  من  يحدث  ملا  املقنعة،  الأج�بة 
وحتجيمها،  املفا�صد  ودرء  وتعظيمها،  امل�صالح  جلب  على  مبتناة  الإ�صالمية 
العباد  واأ�صا�صها على احلكم وم�صالح  مبناها  ال�صريعة  القيم: ))فاإن  ابن  قال 
يف املعا�س واملعاد، وهي عدل كلُّها، ورحمة كلُّها، وم�صالح كلها، وحكمة 
كلها؛ فكلَّ م�صاألة خرجت عن العدل اإىل اجل�ر، وعن الرحمة اإىل �صدها، 
وعن امل�صلحة اإىل املف�صدة، وعن احلكمة اإىل العبث؛ فلي�صت من ال�صريعة 
متكني  م�صلحة  ا�صتجالب  اأن  �صك  ول  بالتاأويل...(()2(.  فيها  اأدخلت  واإن 

ال�صاطبي ، امل�افقات، 520/2.  -1
ابن قيم اجل�زية، اإعالم امل�قعني عن رب العاملني، 41/1.  -2
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احلياة  رف�س  يف  بدورهما  ال�صطالع  من  الإ�صالميني  والفقه  القت�صاد 
ا�صتجالب مل�صلحة راجحة.  املقنعة،  الناجعة والأج�بة  باحلل�ل  القت�صادية 
واأن تقييد الفقه والقت�صاد الإ�صالميني عرب ت�صييق دائرة العق�د املباحة، فيه 

مف�صدة راجحة ينبغي ا�صتدفاعها. 
وبناء على ما تقّدم فاإنه يظهر للباحث م�صروعية اجتماع اأكرث من عقد يف عقد - 6

واحد، مبا يف ذلك الإجارة املنتهية بالتمليك، بيد اأن هذه امل�صروعية لي�صت 
مطلقة واإمنا هي م�صب�طة ب�ص�ابط فيما ياأتي اأبرزها: 

�صرعياً)1(،  ن�صاً  بع�صها  اأو  جميعها  الرتكيب  يف  الداخلة  العق�د  تخالف  اأّل  اأ- 
فاإن خالفت جميعها اأو بع�صها ن�صاً �صرعياً وا�صحاً قطعياً يف دللته فال ي�صح 

م منفرًدا يَُحرَُّم اإذا اجتمع مع غريه.  اجتماعها عندئٍذ؛ وذلك لأن ما ُحرِّ
األ يك�ن يف اجتماع العق�د ق�صداً اإىل حيلة رب�ية، فاإن كان اجتماعها يُق�صد  ب- 
ل اإىل ما ه� حمرم، فاإن العق�د املركبة ت�صبح حراماً؛ لأنها يف هذه  به الت��صّ

احلالة تع�د اإىل احليل املحرمة)2(.

اأب� تايه، طارق حممد، التح�طات يف راأ�س املال وتطبيقاتها يف امل�صارف الإ�صالمية - اأطروحة دكت�راه   -1
-، )اجلامعه الأردنية، عمان- الأردن، 2015(، �س205- حماد: نزيه، ق�صايا فقهيه معا�صرة يف املال 
والقت�صاد، )دار القلم، دم�صق - اجلمه�رية العربية ال�ص�رية، ط1(، �س252 - حماد: نزيه، العق�د 
املركبة يف الفقه الإ�صالمي، )دار القلم، دم�صق - اجلمه�رية العربية ال�ص�رية، ط1(، �س 18- رواحنه، 
علي: �صديفات، جمانه، اأثر العق�د املركبة » امل�صاربة واملرابحة« يف التم�يل امل�صريف الإ�صالمي واملحافظة 
على راأ�س املال من التاآكل، )م�ؤمتر �صيغ مبتكرة للتم�يل امل�صريف الإ�صالمي، جامعة اآل البيت(، �س3، 

القري: حممد علي، العق�د امل�صتجدة �ص�ابطها ومناذج منها، �س 26.
هيئة املراجعة واملحا�صبة للم�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، املعايري ال�صرعية: املعيار رقم)25(، بند )2/4(،   -2
علي،  رواحنه،  �س29،  منها،  ومناذج  �ص�ابطها  امل�صتجدة  العق�د  علي،  حممد  القري:  �س421، 
التم�يل امل�صريف الإ�صالمي واملحافظة  اأثر العق�د املركبة »امل�صاربة واملرابحه« يف  و�صديفات، جمانه، 

على راأ�س املال من التاآكل، �س4.
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اأن ل ي�ؤدي اجتماع العق�د اإىل اإباحة ما ه� حمّرم �صرعاً، كالعق�د امل�ؤدية  ج- 
اإىل الربا اأو الغرر اأو اجلهالة، فاإن كانت م�ؤدية اإىل ذلك كله اأو بع�صه فاإنها ل 

حتل)1(. 
تناق�س يف الأحكام،  اأو  اأو العق�د املجتمعة ت�صاّد  اأن ل يك�ن بني العقدين  د- 
اأو  والبيع  الهبة  بني  كاجلمع  املقت�صيات؛  اأو  امل�جبات  يف  بينها  لالختالف 
العق�د  هذه  م�جبات  فاإن  للم�صارب)2(،  املال  راأ�س  واإقرا�س  امل�صاربة 
بالهبة  بالبيع يك�ن بع��س، وانتقاله  خمتلفة، بل متناق�صة؛ لأن انتقال امللك 
يعني  الجتماع  لأن  الأخرى؛  الأمثلة  يف  الأمر  وهكذا  ع��س،  بغري  يك�ن 
اإذ  والتناق�س،  الختالف  حالة  يف  التنفيذ  ميكن  ول  معاً،  تنفيذها  وج�ب 
كيف ميكن اأن ينفذ البيع والهبة يف اآن واحد اإذا كان املعق�د عليه واحدا ؟!

�صعدي: هاجر، دور الهند�صة املالية ال�صالمية يف ابتكار منتجات مالية اإ�صالمية، )امل�ؤمتر الدويل ح�ل   -1
منتجات وتطبيقات البتكار والهند�صة املالية الأكادميية العاملية للبح�ث ال�صرعية، 2004(، �س7، القري: 
املركبة، �س 18،  العق�د  امل�صتجدة �ص�ابطها ومناذج منها، �س26، حماد: نزيه،  العق�د  حممد علي، 

حماد: نزيه، ق�صايا فقهية معا�صرة يف املال والإقت�صاد، �س 260.
 ،205 �س  الإ�صالمية،  امل�صارف  يف  وتطبيقاتها  املال  راأ�س  يف  التح�طات  حممد،  طارق  تايه،  اأب�   -2
�س  املركبة،  العق�د  نزيه،  حماد:  �س261،  والقت�صاد،  املال  يف  معا�صرة  فقهية  ق�صايا  نزيه،  حماد: 
18- هيئة املراجعة واملحا�صبة للم�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، املعايري ال�صرعية، املعيار رقم )25(، البند 

)4/4(، �س 421.
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اخل�متة

لت هذه الدرا�صة اإىل جملة من النتائج والت��صيات فيما ياأتي اأبرزها:  لقد ت��صّ
�لنتائج: 

ر - 1 بالنفع على املُ�ؤَجِّ بالتمليك مبزايا متعددة تع�د  يتمتع عقد الإجارة املنتهية 
لدى  تف�صيال  الأكرث  ال�صيغ  بني  من  ال�صيغة  هذه  ُجعِلت  اأم  وامل�صتاأجر، 
امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، مما اأغرى امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية بالت��صع يف 
ال�صمانات  اأخذ  التم�يلية وال�صتثمارية، واملرونة يف  الأداة  ا�صتخدام هذه 

امل�صرفية الالزمة لتلك ال�صيغة. 
يعّد عقد الإجارة املنتهية بالتمليك نتاجا للفكر القان�ين، وبخا�صة لدى فقهاء - 2

القان�ن املدين، علما باأن هذا العقد لي�س حم�ص�را يف الفقه الإ�صالمي، بل 
اإن الق�انني الأوروبية كالقان�ن الفرن�صي وغريه يتبنى هذا العقد. 

ل ميكن اإحلاق عقد الإجارة املنتهية بالتمليك بعقد بعينه من العق�د امل�صماة، - 3
واإن كان هذا العقد يحمل بع�س �صمات تلك العق�د وخ�صائ�صها. 

يعّد عقد الإجارة املنتهية بالتمليك عقدا جديدا ومطّ�را عن جملة من العق�د، - 4
وه� وليد الفكر القان�ين والفقهي، كما يعّد وليدا لالأعراف امل�صرفية عم�ما 

والإ�صالمية منها على وجه اخل�ص��س. 
اإن �صبهة اجتماع العق�د كانت من اأبرز ال�صبه التي اأثريت ح�ل م�صروعية هذا - 5

العقد يف الفقه الإ�صالمي، وم�صروعية تطبيقاته املختلفة لدى امل�ؤ�ص�صات املالية 
الإ�صالمية. 

اإن عقد الإجارة املنتهية بالتمليك ل يدخل حتت النهي النب�ي ال�صريف عن - 6
بيعتني يف بيعة و�صفقتني يف �صفقة. 
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املنتهية - 7 اإن اللتفات اإىل معاين الأحكام وعللها يرجح �صرعية عقد الإجارة 
بالتمليك، واإمكانية ال�صتفادة منه ومن تطبيقاته يف امل�ؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية. 

�لتو�سيات: 
هذا - 1 ح�ل  اجلاّدة  الدرا�صات  اإجراء  يف  بالت��صع  الباحثني  الدرا�صة  ت��صي 

ة فيما يتعلق بدرا�صة ال�صبه ال�اردة عليه، وحتديد م�قف الفقه  العقد، خا�صّ
الإ�صالمي منها. 

كما ت��صي الدرا�صة با�صتحداث تطبيقات و�صيغ اأخرى تتالفى قدر الإمكان - 2
ال�صبه التي تثار يف الأدبيات الفقهية والقان�نية، واأدبيات ال�صريفة الإ�صالمية 

على هذا العقد. 
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• 	 - الإ�صالمية  امل�صارف  يف  وتطبيقاتها  املال  راأ�س  يف  التح�طات  حممد،  طارق  تايه،  اأب� 
اأطروحة دكت�راه -، )اجلامعه الأردنية، عمان - الأردن، 2015(. 

• الكبري، 	 ال�صحاك، اجلامع  �َصْ�رة بن م��صى بن  اأب� عي�صى حممد بن عي�صى بن  الرتمذي: 
)حتقيق: ب�صار ع�اد معروف، دار الغرب الإ�صالمي، بريوت - لبنان، 1998(. 

• 	 - بريوت  العلمية،  الكتب  )دار  التحفة،  �صرح  يف  البهجة  ال�صالم،  عبد  علي  الت�ص�يل: 
لبنان، ط1، 1988(. 

• �صبيح، 	 )مكتبة  الت��صيح،  على  التل�يح  �صرح  عمر،  بن  م�صع�د  الدين  �صعد  التفتازاين: 
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املدينة النب�ية - اململكة العربية ال�صع�دية، 1416 - 1995(. 
• بالتمليك بني النظرية والتطبيق، )ورقة مقدمة مل�ؤمتر العلمي 	 جرب: ه�صام، الإجارة املنتهية 

فل�صطني،   - اهلل  رام  والتطبيق،  النظرية  بني  ال�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  بعن�ان:  الثاين 
 .)2013
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• احلايف: خالد، الإجارة املنتهية بالتمليك يف �ص�ء ال�صريعة الإ�صالمية، )ط2، 2001(. 	
• ابن حبان: حممد بن حبان الُب�صتي، �صحيح ابن حبان، )حتقيق: �صعيب الأرن�ؤوط، م�ؤ�ص�صة 	
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• ق�صايا فقهيه معا�صرة يف املال والقت�صاد، )دار القلم، دم�صق - اجلمه�رية العربية ال�ص�رية، 	
ط1، 2012(. 

• حمد، عزام، حكم اجتماع العق�د يف ال�صفقة ال�احدة »درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية معا�صرة«، 	
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• فهد 	 امللك  )مكتبة  ومعا�صرة،  اأ�صالة  املالية  املعامالت  حممد،  بن  دبيان  عمر  اأب�  الدبيان: 
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Abstract

Controls of Al-Ehtesab in Matters of 
Belief - A Critical Comparative Study

Dr. Mohammed bin Abdul Hamid 
Al-Katawneh

Islamic faith being the theological core 
and reference of Islam was revealed by divine 
revelation - the Holy Qur’an and Sunnah. 
This revelation proposes fundamental rules 
to guide the process of Hisbah (account-
ability in respect of theological views). This 
study figures out the extent of serious dan-
ger that individuals and societies encoun-
ter when avoiding and neglecting the rules 
and guidance of Hisbah originated by divine 
revelation. Thus, this study investigates the 
rules and approaches of Hisbah in solving 
theological deviations of both individual and 
society. The study also discusses the role of 
Islamic theology in handling and managing 
these rules and approaches in respect of 
Islamic jurisprudence of Hisbah. This study 
uncovers the deviations of the approaches 
of some extremist sects i.e. al-Khawarij and 
al-Mutazilah. To come up with outstanding 
results, the study adopts a comparative de-
scriptive research method. 

Keywords: Hisbah, Aqidah, Rules and 
Guidance, Infidel, Al-Khawarij, Al-Mutazilah.

ملخ�س البحث
بي�صة  هي  الإ�صالمية  العقيدة  كانت  ملا  فاإنه 
الإ�صالم وح�صنه ومرجعيته جاءت هذه العقيدة 
بجملة   - وال�صنة  القراآن   - ال�حي  خالل  من 
على  لتقف  احل�صبة  حركة  ل�صبط  الأُ�ص�س  من 
العقيدة  م�صائل  يف  تطبيقاتها  يف  النحرافات 
الإ�صالمية حتديًدا التي يتحقق بها اأمن املجتمعات 
لت�صع  الدرا�صة  هذه  جاءت  لذلك  والدول. 
احل�صبة  عليها  تقف  التي  وال�ص�ابط  الأُ�ص�س 
الأفراد  لدى  العقدية  لالنحرافات  معاجلتها  يف 
عن  الدرا�صة  هذه  و�صتك�صف  واجلماعات، 
من  املنطلقة  الأُ�ص�س  هذه  جتنب  خط�رة  مدى 
مرجعية ال�حي واأثر ذلك يف الأفراد واجلماعات 
يف  الإ�صالمية  العقيدة  دور  وعن  واملجتمعات، 
الأول�يات  لفقه  ومراعاتها  الأ�ص�س  هذه  تنظيم 
الأ�ص�س  الدرا�صة عن  احل�صبة. وك�صفت هذه  يف 
)كاخل�ارج،  املتطرفة  الفرق  لدى  املنحرفة 
ونهجت  احل�صبة.  لأ�ص�س  فهمها  يف  واملعتزلة( 

الدرا�صة املنهج ال��صفي املقارن.
العقيدة،  احل�صبة،  �ملفتاحية:  �لكلمات 

ال�ص�ابط، التكفري، اخل�ارج، املعتزلة.





د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

85

املقدمة

دمي�متها  لي�صمن  الإ�صالمية  العقيدة  بث�ابت  الإ�صالم  �صان  الذي  هلل  احلمد 
وحفظها، فالإ�صالم دين اهلل اخلالد، و�صريعته الباقية اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن 
اتبع�ا طريقه، واعتمدوا  اإذا  راياتهم  امل�صلمني وتقدمهم، ورفعة  عليها وفيه عزة 
على منهجه، و�صلك�ا �صبيله، فال حل�ل مل�صاكلنا اإل باتباع منهج اهلل اخلالد الذي 

يهدي لأح�صن �صبيل)1( چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ )الإ�صراء: 9(.

ولقد جاءت اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية العقدية والفقهية مبا يحقق اخلري للب�صر 
اأحله اهلل والبعد عما حرمه، ولقد جاء الأمر  اإطار ما  ويق�صي حاجات النا�س يف 
العقائد  هذه  تطبيق  حلفظ  منيع  ك�صياج  -احل�صبة-  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ال�حي  امل�صائل على ن�ص��س  ال�اقع ومن ثم عر�س هذه  واملعامالت يف �صاحة 
لفهمها وتطبيقها، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر يحتاج اإىل �ص�ابط واأ�ص�س 
العلمية والعملية يف  احل�صبة  اإطار منظ�مة  ت�صدد حركته ومنهجه يف  وت�جيهات 
اإىل  ال�ص�ابط  العقدية، والرج�ع يف هذه  امل�صائل  فهمها وتطبيقاتها وخا�صة يف 

منهج ال�حي ومنهج �صلف الأمة قال تعاىل: چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      
ڃ  چ )الإ�صراء: 89(.

واإن مما يجعل منظ�مة احل�صبة يف الإ�صالم متميزة عن غريها من التنظيمات 
العلمانية وال��صعية والدينية املنحرفة، ه� ارتباطها بالعقيدة الإ�صالمية يف نظامها، 
ال�عي،  وحُتقق  عليه،  تبنى  �صرط  اأول  لأنها  وتطبيقاتها،  ومقا�صدها،  واأحكامها، 
واملعرفة، والرتباط والتاأ�صي بالعقيدة، واأ�صل ذلك كما يق�ل �صيخ الإ�صالم ابن 

مركز  وحتقيق  درا�صة  احل�صبة،  طلب  يف  الرتبة  مقدمة  حبيب،  بن  حممد  بن  علي  املاوردي،  يُنظر:   -1
الدرا�صات الفقهية والقت�صادية، دار الر�صالة، القاهرة، 1423ه - 2002 م.
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تيمية: )اأن تعلم اأن جميع ال�ليات)1(يف الإ�صالم مق�ص�دها اأن يك�ن الدين كله 
هلل، واأن تك�ن كلمة اهلل هي العليا، فاإن اهلل خلق اخللق لذلك، وبه اأنزل الكتب، 
تنميته؛  الإميان، والرتكيز على  الأ�صل حتقيق  الر�صل()2(، وقاعدة هذا  اأر�صل  وبه 
الركن ه�  الإ�صالم؛ لأن هذا  اجليد حلقيقة احل�صبة يف  لالأداء  الأكرب  ال�صرط  لأنه 
الأ�صا�س الذي ه� بداية الإ�صالم يف تك�ين �صخ�صية امل�صلم؛ لأنه اجلذر الأول، 
وه� العن�صر الأ�صا�س واملحرك وامل�جه لالإرادة، ومتى �صحت عنا�صر الإميان يف 
طريق  على  لال�صتقامة  اأط�ع  وكان  لديه،  الكربى  الأ�صا�صات  ا�صتقامت  الإن�صان، 
ال�صرر  يدفع  فيما  و�صبطها  ال�صل�ك،  باأن�اع  التحكم  على  واأقدر  واخلري،  احلق 

والأمل واملف�صدة)3(.
ال�صرر متحقًقا ل حمالة من عدم �ص�ابط احل�صبة؛ لأنها الأق�م  لذلك كان 
تُبعد احل�صبة والعاملني  ال�ص�ابط  املق�صد والغاية من احل�صبة، وهذه  على حتقيق 
�صبب  وما  ال�حي،  من  املنطلق  الأكمل  املنهج  عن  والنزغ  النحراف  من  عليها 
ال�حي يف  اقتفائهم �ص�ابط  ب�صبب عدم  اإل  الزائغة  املنحرفني والفرق  انحراف 
مناهج  اإىل  وبتمعن  الي�م  نظرت  واإذا  والتطبيقية،  منها  املعرفية  احل�صبة  منظ�مة 
الفرق املتطرفة والغالية جتد مبا ل يدع جماًل لل�صك �صعف هذا اجلانب لديهم، وما 
�صيخ  ويبني  وغايتها.  ومق�صدها  وترتيبها  تنظيمها  وطريقة  الدينية،  امل�ؤ�ص�صات  هنا  بال�ليات  املق�ص�د   -1
الإ�صالم اأن هذه امل�صائل وجمال اخت�صا�صها م�صاألة اجتهادية ترجع اإىل الأح�ال والُعرف، يق�ل �صيخ 
والأح�ال  الألفاظ  من  يتلقى  بال�لية  املت�يل  ي�صتفيده  وما  وخ�ص��صها  ال�ليات  عم�م  الإ�صالم: 
والعرف، ولي�س لذلك حد يف ال�صرع، فقد يدخل يف ولية الق�صاء يف بع�س الأمكنة والأزمنة ما يدخل 
يف ولية احلرب يف مكان وزمان اآخر وبالعك�س، وكذلك احل�صبة وولية املال. وجميع هذه ال�ليات 
هي يف الأ�صل ولية �صرعية ومنا�صب دينية، فاأي من عدل يف ولية من هذه ال�ليات ف�صا�صها بعلم 
وعدل، واأطاع اهلل ور�ص�له بح�صب الإمكان، فه� من الأبرار ال�صاحلني، واأي من ظلم وعمل فيها بجهل 
فه� من الفجار الظاملني، اإمنا ال�صابط ق�له تعاىل: چ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گچ �ص�رة النفطار: 
13، 14. يُنظر: ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، احل�صبة يف الإ�صالم اأو وظيفة احلك�مة الإ�صالمية، دار 

الكتب العلمية: بريوت، بدون تاريخ اأو طبعة، �س: 5. 
امل�صدر نف�صه، �س: 80.   -2

امليداين، عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإ�صالمية واأ�ص�صها، دم�صق، دار القلم، الطبعة الثانية، 1976،   -3
�س 31. 
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ترتب عليه من خلل كبري يف فهم احل�صبة و�ص�ابطها يف امل�صائل العقدية حتديًدا، 
وما ترتب عليه من �صفك دماء امل�صلمني بغري حق با�صم احل�صبة.

لذلك وقفت هذه الدرا�صة على �ص�ابط احل�صبة يف م�صائل العقيدة، وبينت 
مفه�م احل�صبة يف الإطار العلمي والتاأ�صيلي ف�صاًل عن اجلانب التطبيقي العملي، 
وبينت هذه الدرا�صة الأ�ص�س وال�ص�ابط التي يجب اأن تك�ن ق�اعد تاأ�صيلية يف 
الحت�صاب العلمي يف م�صائل العقيدة، واأثر ذلك يف الفهم املن�صبط لها، ووقفت 
الدرا�صة على فقه الأول�يات ب��صفه �صابط من �ص�ابط احل�صبة يف امل�صائل العقدية 
الدرا�صة  هذه  ووقفت  وتطبيًقا،  فهًما  املحت�صب  لدى  الباب  هذا  فهم  و�صرورة 
على جذور اخللل عند الفرق املنحرفة لهذه الأ�ص�س وال�ص�ابط، وبيان خط�رة 
التخلي عنها اأو اإهمالها، وطرحت الدرا�صة مناذج لهذه املناهج املنحرفة كاملعتزلة 

واخل�ارج واأثر اخللل لديهم يف فهم ق�اعد احل�صبة يف الإ�صالم. 
ومن جانب اآخر ه� حر�س العلماء يف كل زمان على الحت�صاب يف اجلانب 
العقدي للدفاع عن العقيدة الإ�صالمية من املنحرفني، وملا ميلك ه�ؤلء من �ص�ابط 
التعامل وفن�نه مع الحت�صاب يف امل�صائل العقدية. بينما جند الفرق املنحرفة القدمية 
م�صراعيه  على  والعقيدة  العتقاد  م�صائل  يف  احل�صبة  جانب  تبعث  واملعا�صرة 

ليحت�صب فيه العامي واملتعلم واملتعامل.
�إ�سكالية �لدر��سة: تكمن اإ�صكالية الدرا�صة يف حترير حمل النزاع يف م�صاألة 
�ص�ابط احل�صبة يف م�صائل العتقاد وبيان ما ه� منها وما ه� خارج عنها، وتبحث 
يف اإ�صكالية فهم ن�ص��س احل�صبة يف الإطار العقدي واإ�صكالية اجلماعات والأفراد 

يف فهم هذه الن�ص��س بعيًدا عن �صياقها ال�صحيح. 
�أهد�ف �لدر��سة: تهدف هذه الدرا�صة اإىل اإبراز العديد من امل�صائل املهمة يف 

اإطار منظ�مة احل�صبة يف م�صائل العقيدة حتديًدا ومنها: 
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�أوًل: بيان مفه�م احل�صبة يف الإطار العلمي النظري وتاأ�صيلها وبيان اأهميتها  -
على امل�صت�ى النظري.

يرتتب  - ملا  العتقاد دون غريها  م�صائل  احل�صبة يف  اأهمية �ص�ابط  بيان  ثانًيا: 
على ذلك من خط�رة يف فهم م�صائل التكفري.

ثالًثا: تهدف الدرا�صة اإىل بيان عدم اللتزام وخط�رته يف �ص�ابط احل�صبة  -
يف اجلانب العقائدي.

ر�بًعا: تهدف الدرا�صة اإىل بيان حال الفرق املنحرفة ومدى فهمها ل�ص�ابط  -
الحت�صاب يف م�صائل العتقاد. 

خام�ًسا: تهدف الدرا�صة اإىل بيان �ص�ابط احل�صبة عند اأهل ال�صنة واجلماعة  -
ومدى اهتماهم بها. 

�لدر��سات �ل�سابقة: ل �صك باأن م��ص�ع احل�صبة من امل��ص�عات التي تزخر 
الزوايا  جميع  لتغطي  تباًعا  امل�ؤلفات  وجاءت  عام،  ب�صكل  الإ�صالمية  املكتبة  بها 
اإل  الدرا�صة  هذه  ولي�صت  التطبيقي  اأو  العلمي  الإطار  يف  احل�صبة  بنظام  املتعلقة 
الإ�صالم  علماء  اأثراه  الذي  الكبري  املعريف  احلقل  هذا  اإىل  ت�صاف  مت�ا�صعة  لبنة 
العقدي  اجلانب  الدرا�صة عن غريها مالم�صتها  مييز هذه  ما  ولعل  وتاأ�صياًل،  فهًما 
حتديًدا ومدى �صلته واأهميته يف منظ�مة احل�صبة يف املفه�م الإ�صالمي، وال�قف 
على ج�انب الق�ص�ر واخللل يف الفهم لدى املخالفني ملنهج اأهل ال�صنة واجلماعة 

يف هذه امل�صاألة حتديًدا. 
الباب كثرية  امل�ؤلفات والبح�ث واملقالت يف هذا  باأن  الق�ل  اأ�صلفنا  وكما 
اإل اإننا �صنعرج على ما لم�س منها من بعيد اأو قريب اجلانب العقدي، و�صنحاول 

تق�صيم هذه الكتب اإىل ق�صمني: 
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�لق�سم �لأول: ما وافق منها منهج اأهل ال�صنة واجلماعة يف تاأ�صيلهم و�صبطهم 
لق�صية احل�صبة، ويعرب �صيخ الإ�صالم ابن تيمية يف م�ؤلفاته عن م��ص�عات احل�صبة 
الإ�صالم  »احل�صبة يف  كتاب  ومنها  م�ؤلف  من  اأكرث  العتقاد يف  مب�صائل  وعالقتها 
يف  الحت�صاب  على  اهلل-  -رحمه  ووقف  الإ�صالمية«)1(  احلك�مة  وظيفة  اأو 
م�صائل متعلقة بالعقيدة كـ الإحلاد يف اأ�صماء اهلل و�صفاته، وم�صائل الغل�، وم�صائل 
اخلزعبالت واملعجزات والكرامات، وقد اأفرد اأب�ابًا لهذه امل�صائل �صماها: ف�صل 
الغ�س والتدلي�س يف الديانات، وبني وج�ب الحت�صاب عليها، وتطرق اإىل ج�انب 
ال�ص�ابط يف م�ؤلفات اأخرى كم�ؤلف »الأمر باملعروف والنهي عن املنكر«)2(، من 
كتابات  اإغفال  ميكن  ل  وكذلك  املحت�صب.  و�صفات  �صروط  ح�ل  حديثه  خالل 
»ال�صيا�صة  م�ؤلف  العتقاد يف  م�صائل  م�صائل الحت�صاب يف  الإ�صالم ح�ل  �صيخ 
ال�صرعية«)3(، الذي حتدث فيه عن مراتب الحت�صاب يف م�صائل العتقاد، واأركان 
الأ�صيلة  املراجع  ومن  و�ص�ابطهما،  عليه  واملحت�صب  املحت�ِصب  و�صروط  احل�صبة 
يف هذا الباب م�ؤلف »الرتبة يف طلب احل�صبة«)4( لالإمام املاوردي علي بن حممد 
ل يف م�ؤلفاته القيمة تاأ�صياًل علمًيا واإ�صارات ح�ل الحت�صاب  بن حبيب، فقد اأ�صّ
احل�صبة،  نظام  يف  التطبيقي  اجلانب  اإىل  كثرًيا  متيل  ولكنها  العتقاد،  م�صائل  يف 
ومن امل�ؤلفات املعا�صرة، ي�جد العديد من الر�صائل العلمية وامل�ؤلفات التي عنيت 
بهذا اجلانب منها »احل�صبة عند ابن القيم«)5(، و»احت�صاب ال�صيخ حممد بن عبد 
يُنظر: ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، احل�صبة يف الإ�صالم اأو وظيفة احلك�مة الإ�صالمية، �س: 43 وما   -1

بعدها. 
يُنظر: ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق ال�صيد حممد اجلليند،   -2

جده، اململكة العربية ال�صع�دية دار املجتمع للن�صر والت�زيع، 1403ه، 
يُنظر: ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية، حتقيق اأبي عبد اهلل   -3

املغربي، دار الأرقم، الك�يت، 1406ه/1986م، �س: 183، 141. 
الرتبة يف طلب احل�صبة، درا�صة وحتقيق مركز الدرا�صات  يُنظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب،   -4

الفقهية، الطبعة الأوىل 1423ه، �س: 375.
يُنظر: قرين، حممد بن ع��س، احل�صبة عند ابن القيم، ر�صالة ماج�صتري، جامعة الإمام حممد بن �صع�د   -5

الإ�صالمية، ق�صم الدع�ة والحت�صاب، 1407ه/1987م. 
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م�ؤلف  وكذلك  املخالفني«)2(،  على  الرد  يف  تيمية  ابن  و»ق�اعد  ال�هاب«)1(، 
امل�ؤلف  فيه  وتطرق  تيمية«)3(،  ابن  الإ�صالم  �صيخ  عند  والعملية  النظرية  »احل�صبة 
املتعلقة بالحت�صاب يف امل�صائل العقدية عند �صيخ الإ�صالم  اإىل عدد من امل�صائل 
و�ص�ابط  املحت�صب  »اخت�صا�صات  ا  اأي�صً والبح�ث  الدرا�صات  ومن  تيمية.  ابن 
والنهي عن  باملعروف  الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�صة  تطبيقية على  درا�صة  الحت�صاب 
م�صائل  يف  الحت�صاب  �ص�ابط  اإىل  باخت�صا�س  الباحث  يتطرق  ومل  املنكر«)4(، 
ف�ص�لها  بع�س  يف  ت�صري  التي  الكثرية  والدرا�صات  الكتب  هذه  وغري  العقيدة، 
حدود  ويف  العتقاد.  م�صائل  يف  الحت�صاب  يف  ال�ص�ابط  بع�س  اإىل  واأوراقها 
ا يجمع �ص�ابط احل�صبة يف م�صائل العتقاد  اطالع الباحث مل يجد كتابا خمت�صً

ويقف عليها بالتحليل والعر�س واملقارنة.
العلمي  مفه�مها  يف  احل�صبة  ت�ص�يه  حتاول  كتابات  وهي  �لثاين:  �لق�سم 
واملعا�صرة  منها  القدمية  املنحرفة  الفرق  عند  املمار�صات  بع�س  وت�صتغل  والعملي 
يف تنظريها وتطبيقها للح�صبة؛ لت�صلط ال�ص�ء على هذه املخالفات لتعممها على 
منظ�مة احل�صبة يف ال�صريعة الإ�صالمية، وخذ مثاًل على ذلك كتاب احل�صبة درا�صة 
من  التقليل  يحاول�ن  ه�ؤلء  واأمثال  من�ص�ر  �صبحي  لأحمد  تاريخية)5(،  اأ�ص�لية 
من  للتقليل  تاأ�صيلها  عدم  وحماولة  امل�صلم  املجتمع  يف  ودورها  احل�صبة  �صاأن 
الأوىل،  الطبعة  اهلل-،  -رحمه  ال�هاب  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  احت�صاب  كامل،  مرفت  اأ�صرة،  يُنظر:   -1

1419ه، الريا�س: دار ال�طن.
يُنظر: الفريقري، حمد بن حميد، ق�اعد ابن تيمية يف الرد على املخالفني اليه�د- الن�صارى- الفال�صفة-  -2

الفرق الإ�صالمية، الريا�س، دار الف�صيلة، �صل�صلة الر�صائل اجلامعية، الطبعة الأوىل، 1432ه/2011م
يُنظر: ح�صريي، ناجي بن ح�صن، احل�صبة النظرية والعملية عند �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، دار الف�صيلة،   -3

اململكة العربية ال�صع�دية، الطبعة الأوىل، 1425ه/2005، �س: 81 وما بعدها. 
على  تطبيقية  درا�صة  الحت�صاب  و�ص�ابط  املحت�صب  اخت�صا�صات  حممد،  بن  اهلل  عبد  النا�صر،  يُنظر:   -4
الرئا�صة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ر�صالة دكت�راه، جامعة الإمام حممد بن �صع�د 

الإ�صالمية، 1429هـ.
يُنظر: من�ص�ر، اأحمد �صبحي، احل�صبة درا�صة اأ�ص�لية تاريخية، القاهرة: مركز املحرو�صة للن�صر، الطبعة   -5

الأوىل، 1995 م.
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قيمتها العلمية والعملية. يف حمالة منهم لإلغاء مفه�م احل�صبة العقدي والفكري 
واقت�صار احل�صبة على امل�صائل العملية. وكذلك كتاب: 

Michael Cook »commanding right and forbidding wrong 
in islamic thoug«
ك�ك  ملايكل  الإ�صالمي«)1(  الفكر  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  »الأمر 
والأحكام  املغالطات  من  تخل�  ل  و�صفية  تاريخية  بدرا�صة  فيه  ي�صتعر�س  والذي 
لدى  ذلك  وا�صتغالل  باملتطرفة  اأحيانها  بع�س  يف  احل�صبة  �صعرية  وربط  اجلزافية 
لدى  الدوافع  اأن  من  بالرغم  و�صفه.  ح�صب  الأكرب  وال�صريحة  الإ�صالمية  الفرق 
املجتمعات  لدى  العامة  امل�ص�ؤولية  باأهمية  ل�صع�ره  كانت   »Michael Cook«

والتي وجدها يف الإ�صالم. 
هيكلية �لدر��سة: 

�ملبحث �لأول: تعريف احل�صبة:  -
املطلب الأول: تعريف احل�صبة وتق�صيمها اإىل ح�صبة علمية وح�صبة عملية. -
املطلب الثاين: اأ�صالة م�صطلح احل�صبة يف م�صائل العقيدة.  -

�ملبحث �لثاين: �ص�ابط احل�صبة يف م�صائل العتقاد:  -
املطلب الأول: �ص�ابط احل�صبة يف م�صائل العتقاد. -
املطلب الثاين: �ص�ابط احل�صبة وفقه الأول�يات. -

ال�صيد،  ر�ص�ان  ترجمة  الإ�صالمي،  الفكر  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  مايكل،  ك�ك،  يُنظر:   -1
بريوت لبنان، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، الطبعة الثانية، 2013م. 

وقد ُردت مزاعم مايكل ك�ك يف ر�صالة دكت�راة م�صجلة بجامعة الإمام حممد بن �صع�د الإ�صالمية.  
يُنظر: العامر، حممد بن عبد اهلل، كتاب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر الإ�صالمي درا�صة   

وحتليلية نقدية، ر�صالة دكت�راه، 1433ه. 
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�ملبحث �لثالث: �ص�ابط احل�صبة يف امل�صائل العقدية عند الفرق املنحرفة:  -
املطلب الأول: �ص�ابط احل�صبة يف امل�صائل العقدية عند اخل�ارج.  -
املطلب الثاين: �ص�ابط احل�صبة يف امل�صائل العقدية عند اخل�ارج. -

املبحث الأول: تعريف احل�سبة

�ملطلب �لأول: تعريف �حل�سبة ويت�سمن �حل�سبة �لعلمية و�حل�سبة �لعملية
م�صت�صاغ  اأمر  وهذا  ال�صطالح،  يف  وتعريفاتها  احل�صبة  معاين  تعددت 
لختالف الأفهام يف النظر اإىل احل�صبة من حيث تطبيقها اأو ق�اعدها اأو �ص�ابطها 
ا من هذه التعريفات  اأو م�صادرها واأ�ص�لها اأو من حيث و�صفها، ونذكر هنا بع�صً
جمال  يف  التاأ�صيلية  الدرا�صة  هذه  يخدم  الذي  التعريف  على  التاأكيد  ونحاول 

احل�صبة العلمية اأوًل ثم من ناحية املنهج العلمي يف تطبيقها.
يق�ل �صاحب ك�صف الظن�ن يف تعريف احل�صبة باأنها: )علم باحث عن الأم�ر 
اجلارية بني اأهل البلد من معامالتهم التي ل يتم التمدن بدونها، من حيث اإجراوؤها 
على قان�ن العدل، بحيث يتم الرتاخي بني املتعاملني، وعن �صيا�صة العباد وبنهى 

عن املنكر، واأمر باملعروف...()1(.
اإداريًا  اإ�صالمًيا  نظاًما  ب��صفها  احل�صبة  تعريف  اإىل  اجل�زية  قيم  ابن  ويذهب 
تنظمه الدولة فيق�ل: )فحاجتها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيما لي�س من 

خ�صائ�س ال�لة والق�صاة واأهل الدي�ان()2(.
ما  باإجراء  املدينة  اأهل  )اأم�ر  ينظر يف:  باأنها علم  ويعرفها طا�س كربي زاده 
خليفة، حاجي، ك�صف الظن�ن عن اأ�صامي الكتب والفن�ن، بريوت، دار الإحياء، بدون طبعة، املجلد   -1

الأول، �س: 15. 
ابن قيم اجل�زية، اأب� عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن اأي�ب، الطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية، حتقيق   -2

نايف بن اأحمد احلمد، دار عامل الف�ائد، �س: 620.
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ر�صم يف الريا�صة ال�صطالحية، وما نهي ما يخالفها؛ اأو بتنفيذ وما تقرر يف ال�صرع 
من الأمر باملعروف والنهي عن املنكر()1(، نلحظ هنا فيما �صبق من التعريفات اأنها 
تذهب اإىل اجلانب العملي والتنظيمي الإداري يف احل�صبة ومن الزاوية التي نظر 

اإليها املعرف�ن.
باملعروف والنهي  الأمر  ت�صريًعا مبعنى  لك�نها  اإىل احل�صبة  فينظر  الغزايل  اأما 
اهلل()2(،  حلق  منكر  عن  النهي  عن  عبارة  )احل�صبة  قال:  حيث  نف�صه  املنكر  عن 
يرى  بينما  اأكرث  ب�صكل  وحد  تقييد  اإىل  يحتاج  مطلق  بتعريف  الغزايل  ياأتي  وهنا 
املنكر  عن  ونهي  تركه  ظهر  اإذا  باملعروف  )اأمر  هي  احل�صبة  اأن  والفراء  املاوردي 
احل�صبة  وا�صتماله على م��ص�ع  التعريف  دقة هذا  هنا  فعله()3(، وتظهر  اإذا ظهر 
ومنهجية تطبيقها و�ص�ابطها فق�له »اأمر باملعروف« من حيث م�صم�ن احل�صبة وه� 
اأمر النا�س بكل معروف، واملعروف ا�صم لكل فعل يعرف ح�صنة بال�صرع اأو بالعقل، 
وه� خالف املنكر، ثم يردف املاوردي �صابط هذا الأمر ويقيده )اإذا ظهر تركه(، 

ويعد هذا �صابًطا ي�صري اإليه املاوردي من خالل تعريفه للح�صبة. 
اإل اأننا يجب اأن ن�صري هنا اإىل اأن املالحظ يف الكتابات ح�ل احل�صبة، التاأكيد 
وهي  للدولة،  احلي�ية  امل�ؤ�ص�صات  اأهم  ومراقبة  امل�ؤ�ص�صي  الإداري  اجلانب  على 
احلالة القت�صادية، فيمنع املحت�صب على اإثرها الحتكار اأو الغ�س، ويحدد الأ�صعار 
ويراقب حركة املال يف الدولة وله اأن ي�صدر الأحكام وينفذها مبا يحقق م�صلحة 

العل�م،  ال�صيادة يف م��ص�عات  ال�صعادة وم�صباح  مفتاح  م��ص�عة م�صطلحات  زاده، طا�س كربى،   -1
حتقيق علي دحروج، مكتبة لبنان النا�صرون، الطبعة الأوىل، 1998، �س 87. 

الغزايل، اأب� حامد الغزايل، اإحياء عل�م الدين، بريوت، دار املعرفة، بدون طبعة، املجلد الثاين �س.   -2
.323

الفقي،  حامد  حممد  عليه  وعلق  �صححه  ال�صلطانية،  الأحكام  احل�صني،  بن  حممد  يعلى  اأب�  الفراء،   -3
بريوت، دار الكتب العلمية، بدون طبعة، �س: 285. املاوردي، اأب� احل�صن علي بن حممد بن حبيب، 
الأحكام ال�صلطانية، حتقيق اأحمد مبارك البغدادي، الك�يت مكتبة دار ابن قتيبة، 1409ه، الطبعة الأوىل 

�س: 315.
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اجلماعة)1(.
اإل اأن دللة اجلذر)حـ - �س - ب( ي�صمح بكل تاأكيد من متديد دائرة احل�صبة 
ا يف م��ص�ع احل�صبة، كما ت�صمح به معان اأخرى ب�صمها:  اإىل جمالت اأكرث تخ�ص�صً
من  والعديد  به،  والكتفاء  اهلل  من  والث�اب  الأجر  وطلب  واحل�صاب،  العدد 

املجالت التي ميكن اأن ي�صملها م�صطلح احل�صبة)2(. 
كذلك  اجلانب  هذا  ح�صرت  امل�صادر  من  جملة  اأن  يجد  النظر  يدقق  ومن 
بباب ال�صيا�صة ال�صرعية ويف املجال الق�صائي والقت�صادي فح�صب وهذا اأمر غري 
لت�صمل كل  تت�صع  واملتاأخرين  املتقدمني  م�ؤلفات  تناولتها  كما  فاحل�صبة  �صحيح)3(، 
اجل�انب وهذا ما اأ�صار اإليه املاوردي حني ق�صم ج�انب احل�صبة على ثالثة اأق�صام: 

�أحدها: ما يتعلق بحق�ق اهلل تعاىل.
�لثاين: ما يتعلق بحق�ق الآدميني.

�لثالث: ما يك�ن م�صرتًكا بينهما)4(.
نظرية  ج�انب  على  احل�صبة  ا�صتمال  من  اإليه  اأ�صرنا  ما  ي�ؤكد  التق�صيم  وهذا 
متعلقة بالعقيدة وه� الق�صم الأول املتعلق مب�صائل العقيدة فيما له �صلة بحق�ق اهلل 
تعاىل من ت�حيد وج�انب اأخرى عملية متعلقة بالق�صم الثاين فيما يتعلق بحق�ق 

الآدميني وهي املعامالت.
النت�صار،  مطبعة  القاهرة،  الإ�صالمية،  الدولة  مالية  على  الق�صائية  الرقابة  حممد،  ع�ن  الكفراوي،   -1

1998م، �س: 68. 
الهداية،  دار  القاهرة،  مقارنة،  تاأ�صيلية  درا�صة  الإ�صالم  احل�صبة يف  اأ�ص�ل  الدين،  كمال  اإمام، حممد   -2

الطبعة الأوىل، 1986م، �س: 14. 
يُنظر: م�ص��س، �صالح بن طاهر بال�صرتاك، نح� �صياغة الأ�ص�ل النظرية للح�صبة العلمية يف الإ�صالم،   -3

جملة اإ�صالمية املعرفة، العدد)77(، 1430ه/2014م. �س 82.
البغدادي،  مبارك  اأحمد  ال�صلطانية، حتقيق  الأحكام  بن حبيب،  اأب� احل�صن علي بن حممد  املاوردي،   -4

الك�يت مكتبة دار ابن قتيبة، 1409ه، الطبعة الأوىل، �س: 318.
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واإذا اأتينا اإىل ت�صنيف دقيق لهذه التعريفات يف م��ص�عات احل�صبة، ن�صتطيع 
اأن نق�ل اإن هناك ح�صبة علمية نظرية)1(: وتتعلق بالتعريفات والأ�ص�ل والق�اعد 
وال�ص�ابط النظرية التي تنظم اجلانب النظري يف احل�صبة. وهذا ما يعنينا يف هذه 
الدرا�صة. وح�صبة عملية: وتعتني مبجالت الحت�صاب واملنكرات املحت�صب عليها، 

وكيفية الحت�صاب العملي فيها.
لنق�صمها  النظرية  للح�صبة  اأدق  تخ�صي�س  على  الدرا�صة  هذه  يف  اأتينا  واإذا 
اإىل ح�صبة عملية ب��صفها تتعامل مع الأحكام ال�صرعية الفقهية من حيث تطبيقاتها 
يف املجتمع امل�صلم. وح�صبة علمية تتعامل مع اجلانب العقدي والفكري والفقهي 
وما  امل�صلم  املجتمع  يف  وتقريرها  الإ�صالمية  العقيدة  اإقرار  حيث  من  والنظري 
ت�صتمل عليه من م�صائل الت�حيد والنب�ات والغيبيات ومن جانب اآخر النهي والرد 
�صيخ  اإليه  ذهب  ما  وهذا  بالحت�صاب.  املنحرفة  واملذاهب  الباطلة  العقائد  على 

الإ�صالم حني �صماه الحت�صاب يف »الغ�س والتدلي�س يف الديانات«)2(.
�ملطلب �لثاين: �أ�سالة م�سطلح �حل�سبة �لعلمية يف م�سائل �لعتقاد

الكرمي،  للقراآن  احل�صبة ومرجعيته  اأ�صالة م�صطلح  الباحثني عدم  بع�س  يرى 
مطلًقا  فيه  ترد  ومل  القراآن،  م�صطلحات  من  )لي�صت  العامة  احل�صبة  اأن  فريون 
اأو جاءت ا�صتجابة لظروفهم  اإىل مراحل يف احل�صارة الإ�صالمية  تنتمي  اإمنا  وهي 

الجتماعية وال�صيا�صية()3(.
العملية، �س  ال�صرعية وتطبيقاتها  اأ�ص�لها  الإ�صالمي،  النظام  اإدري�س حممد، احل�صبة يف  يُنظر: عثمان،   -1

.245
يُنظر: ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 20، �س: 302.  -2

من�ص�ر، اأحمد �صبحي، احل�صبة درا�صة اأ�ص�لية تاريخية، �س: 80.  -3
تاأ�صيلها  عدم  وحماولة  امل�صلم  املجتمع  يف  ودورها  احل�صبة  �صاأن  من  التقليل  يحاول�ن  ه�ؤلء  واأمثال   
واإرجاعها مل�صادرها من ال�حي. ون�صري هنا اإىل هذا الجتاه يف الكتابات ح�ل احل�صبة، فمنها ما ي�ؤ�صل 
للح�صبة يف اإطارها ال�صحيح، ومنهم من يحاول الت�فيق عبثا بني احل�صبة كنظام اإ�صالمي وبني بع�س حق�ق 
الإن�صان التي تخالف يف ذاتها ن�ص��س ال�حي، كمبداأ احلرية ال�صخ�صية بني الإ�صالم والنظم ال��صعية. 
العملية.  امل�صائل  على  احل�صبة  واقت�صار  والفكرية  العقدية  احل�صبة  مفه�م  اإبطال  التيار  هذا  ويحاول 
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)ح�صب(  فمادة  ذلك،  خالف  يجد  الكرمي  القراآن  يف  يدقق  من  اأن  اإل 
اأن  كما  القراآنية  الآيات  ع�صرات  يف  وردت  وم�صتقاتها  )ويحا�صب(  وم�صتقاتها 
يف  ذكر  لها  ورد  العامة  احل�صبة  فروع  من  فرع  لكل  التخ�ص�صية  امل�صطلحات 
القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة من اأمر اأو نهي. ول �صك كذلك يف اأن كل ما اأنتجه 
امل�صلم�ن من العل�م وامل�ؤ�ص�صات تع�د يف جذورها اإىل م�صادر ال�حي؛ فالعل�م 
الإ�صالمية ال�صرعية منها والإن�صانية يع�د يف اأ�صلها اإىل تلك امل�صادر العليا، فعلماء 
الكتاب وال�صنة، فكيف يف  اأ�صد احلر�س على مرجعية  امل�صلمني كان�ا حري�صني 
م�صاألة نظام احل�صبة القائم على الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا ما عليه 

اإجماع العلماء.
�أما تعريف �حل�سبة يف �للغة فله معاٍن عدة؛ منها: 

اهلل  ق�ل  عددته.)ومنه  اإذا  وح�صبانا،  ح�صابا  اأح�صبه  ال�صيء  ح�صبت  �أوًل: 
تعاىل: چ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄچ 
ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   چ  تعاىل:  وق�له   )96 )الأنعام: 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  

ڱچ)الإ�صراء: 12()1(.

ثانًيا: الإنكار، فيقال اأحت�صب عليه: اأي اأنكر عليه قبيح عمله وت�صمية الإنكار  -
بالحت�صاب »من قبيل ت�صمية امل�صبب بال�صبب؛ لأن الإنكار على الغري �صبب 
باإزالته وه� الحت�صاب لأن املعروف اإذا ترك فالأمر باإزالة تركه اأمر باملعروف، 

واملنكر اإذا فعل فالأمر باإزالته ه� النهى عن املنكر«)2(.

لبنان،  بريوت،  ال�هاب،  عبد  حممد  اأمني  ت�صحيح  جديدة،  طبعة  العرب،  ل�صان  منظ�ر،  ابن  ينظر:   -1
.194/3

ينظر: ال�صنامي، عمر بن حممد بن ع��س، ن�صاب الحت�صاب، حتقيق: مريزن �صعيد، دار مكتبة الطالب   -2
اجلامعي، مكة املكرمة، دون تاريخ، �س: 14.
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واإذا اأتينا اإىل معاين احل�صبة اللغ�ية جند اأن دللتها وا�صحة يف القران الكرمي 
فهي دللة على الأجر من اهلل ويف ل�صان العرب الحت�صاب يف عمل ال�صاحلات 
اأو  وال�صرب،  بالت�صليم  وحت�صيله  الأجر  طلب  اإىل  البدار  ه�  املكروهات:  وعند 
ا�صتعمال اأن�اع الرب والقيام بها على ال�جه املر�ص�م فيها، طلًبا للث�اب املرج�)1(. 
كذلك جند اأن ال�صلة وثيقة بني مبداأ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر -الذي 
ا يف القراآن- ب��صفه من املبادئ العامة يف ال�صريعة الإ�صالمية، وبني نظام  ورد ن�صً
احل�صبة الذي ه� اأحد تطبيقاته يف احلياة الإ�صالمية. فاإن مبادئ احل�صبة هي ذاتها 
ال�صرعية يف احل�صبة هي  الأدلة  اإن  بل  املنكر،  باملعروف والنهي عن  الأمر  مبادئ 

ذاتها اأدلة وج�ب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ا اأن احل�صبة يف املفه�م ال�صرعي اأن يتط�ع  ويرى اأ�صحاب هذا الراأي)2( اأي�صً
اأحد امل�صلمني بالتدخل يف حياة الآخرين اإذا فعل�ا حرًجا يف حق اهلل اأو يف حق 
تعاىل  باهلل  الإميان  مثل  والعبادات،  العقائد  ت�صمل  تعاىل  اهلل  من  واحلق�ق  الب�صر 
ومالئكته وكتبه ور�صله وتاأدية الفرائ�س التعبدية كال�صالة والزكاة واحلج وال�صيام 

والت�صبيح وتالوة القراآن.
اإذا اعتدى  العباد فهي حفظ الأم�ال والدماء والأعرا�س. فماذا  اأما حق�ق 
اأحد على حق من حق�ق اهلل تعاىل اأو حق من حق�ق العباد املتفق عليها؟ املتفق 
عليه ه� العق�بات، اأو بتعبري الفقه وم�صطلحاته »احلدود« ملن يرتكب جرائم القتل 
اأو ال�صرقة اأو القذف اأو الزنا... وهذا يف حالة من يتعدى على حق�ق العباد، 
يحق  فهل  الردة،  اأو  بالكفر  اهلل  حق�ق  على  يتعدى  من  ه�  فيه  املختلف  ولكن 

لالآخرين التدخل يف حياته باإرغامه على الإميان اأو بعق�بته على الردة؟«)3(.
الهداية،  دار  القاهرة،  مقارنة،  تاأ�صيلية  درا�صة  الإ�صالم  احل�صبة يف  اأ�ص�ل  الدين،  كمال  اإمام، حممد   -1

الطبعة الأوىل، 1406ه/1986م، �س: 9. ينظر كذلك: ال�صنامي، ن�صاب الحت�صاب، �س: 14.
امل�صدر نف�صه، �س: 9.   -2

من�ص�ر، اأحمد �صبحي، احل�صبة درا�صة اأ�ص�لية تاريخية، �س: 81.  -3
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ويف احلقيقة اأن اأ�صحاب هذا الراأي ي�صع�ن لإلغاء احل�صبة متاًما يف اجلانب 
يف  احل�صبة  واأن  املطلقة  الفكرية  احلرية  بحجة  متاًما،  العلمي  جانبها  اأو  العقدي، 
منهم  انتهى ع�صرها، وحماولة  تاريخية  نتيجة مرحلة  اإل  لي�صت  العقدي  اجلانب 

لتاأ�صيل هذه الطروحات من خالل القراآن الكرمي.
ويف احلقيقة هذا ت�ص�ي�س حلقائق الن�ص��س من ال�حيني ومنهج ال�صلف يف 
تطبيق احل�صبة يف هذا اجلانب »اجلانب العقدي«، فمن يتتبع منهج ال�صلف يف هذا 
اجلانب يجد اأهميته لديهم واحلر�س يف الحت�صاب عليه ون�صرب اأمثلة على ذلك: 
�أوًل: احت�صاب اأبي بكر ال�صديق على املرتدين بعد وفاة النبي -�صلى اهلل عليه 

و�صلم- وذلك بتاأييد من ال�صحابة وباإجماع منهم)1(. 
ثانًيا: ملا ظهرت بدعة القدرية والحتجاج على املعا�صي ومت�صابه الآيات، 
الآيات  يف  خل��صه  فاأدبه  �صبيغ  على  بالحت�صاب  عنه-  اهلل  -ر�صي  عمر  قام 

املت�صابهة)2(.
م�صائل  يف  الحت�صاب  اإن  ثم  الباب،  هذا  يف  كثرية  هذا  على  وال�ص�اهد 
العقيدة اأوىل من الحت�صاب على غريها من املنكرات؛ لأنها اأ�صد خطًرا من غريها 
من املنكرات، وما املنكرات العملية اإل منكرات مبنية يف اأ�صا�صها على الإ�صكالت 
م�صائل  على  الحت�صاب  يف  وال�ص�ر  النماذج  هذه  ومن  ه�ؤلء.  عند  العقدية 
�صباب  على  خطًرا  ت�صكل  التي  الإحلاد  م�صائل  يف  كالحت�صاب  والفكر:  العقيدة 
امل�صلمني من خالل ن�صر اأفكارهم من خالل و�صائل الت�ا�صل احلديثة، زد اإىل ذلك 
على  كالحت�صاب  املتعددة  ب�ص�ره  العقدي  النحراف  مظاهر  على  الحت�صاب 
اأهل الأه�اء والبدع داخل الدائرة الإ�صالمية، وكذلك الحت�صاب على املدار�س 
يُنظر: العمري، اأكرم �صياء، ع�صر اخلالفة الرا�صدة حماولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج املحدثني،   -1

اململكة العربية ال�صع�دية: مكتبة العبيكان �س: 389 وما بعدها.
يُنظر: ابن تيمية، جمم�ع فتاوى �صيخ الإ�صالم، اململكة، 311/13..  -2
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العلمانية والعقلية واحلداثية والق�مية والتي ت�صكل خطًرا على �صباب امل�صلمني. 
مل�صائل  فهمها  يف  املنحرفة  الإ�صالمية  اجلماعات  على  الحت�صاب  اآخر  اإطار  ويف 
معتقدات  من  لديهم  انحرف  ما  وت�ص�يب  عليهم  الحت�صاب  ف�جب  العتقاد، 

ومفاهيم واإ�صكالت يف فهم م�صائل العتقاد.
املبحث الث�ين: الحت�س�ب يف م�س�ئل العتق�د م�س�ئله واأهميته

�ملطلب �لأول: �أهمية �سو�بط �لحت�ساب
باملعروف  الأمر  وج�ب  على  واخللف  ال�صلف  من  املجتهدين  كلمة  اتفقت 
)املق�ص�د  اجل�زية:  قيم  ابن  قال  مر�صاته)1(،  وابتغاء  املنكر ح�صبة هلل  والنهي عن 
اأن احلكم بني النا�س يف الن�ع الذي ل يت�قف على الدع�ى ه� املعروف ب�لية 
احل�صبة، وقاعدته واأ�صله الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي بعث اهلل به ر�صله، 

ٿ   چ   تعاىل:  قال  عباده  على  تعاىل  اهلل  اأوجبه  ما  وهذا  كتبه()2(.  به  واأنزل 
ٿ      ٿ  ٹ  ٹچ )اآل عمران: 110(.

تاأكيد  على  الدالة  الآثار  من  ال�صلف  رواه  ما  الحت�صاب  اأهمية  ي�ؤكد  ومما 
منهجهم يف الحت�صاب اأمًرا ونهًيا وهذا ما اأو�صاهم به ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم-. ولعل من اآكد امل�صائل ه� الحت�صاب يف اجلانب العقدي؛ اإذ قال تعاىل 
مبيًنا اأهمية الحت�صاب يف هذا اجلانب: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ )الن�صاء: 

36( ، لي�ؤكد اهلل �صبحانه وتعاىل على حقه واإفراده بالعب�دية. 
وروي َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل -ر�صي اهلل عنه- َقاَل: ُكْنُت ِرْدَف َر�ُص�ِل اهلّلِ -�صلى 
اهلل عليه و�صلم- َعَلى ِحَماٍر يَُقاُل لَُه ُعَفرْيٌ. َقاَل: َفَقاَل: يَا ُمَعاُذ! اأَتَْدِري َما َحقُّ اهلّلِ 

ابن حزم، علي بن اأحمد، الف�صل يف امللل والأه�اء والنحل، حتقيق حممد اإبراهيم ن�صر، بريوت، دار   -1
اجلليل، الطبعة الثانية، 1996م، 19/5.

الطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية، اجل�زية، حممد بن القيم، حتقيق نايف احلمد، م�ؤ�ص�صة �صليمان بن   -2
عبد العزيز الراجحي، املجلد الأول �س: 290.
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َعَلى اْلِعَباِد وما حقُّ العباِد َعَلى اهلل؟ َقاَل ُقْلُت: اهلل َوَر�ُص�لُُه اأَْعَلُم. َقاَل: »َفاإِنَّ َحقَّ 
اهلّلِ َعَلى اْلِعَباِد اأَْن يَْعُبُدوا اهلّلِ َوَل يُ�ْصِرُك�ا ِبِه �َصْيًئا. َوَحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اهلّلِ َعزَّ َوَجلَّ 
َب َمْن َل يُ�ْصِرُك ِبِه �َصْيًئا«)1(، فالدع�ة اإىل العقيدة والحت�صاب فيها من  اأَْن َل يَُعذِّ

اأوىل ال�اجبات يف باب الحت�صاب. 
و�صلم-  عليه  اهلل  اهلل -�صلى  ر�ص�ل  اأن  عنه-  اهلل  عبا�س -ر�صي  ابن  روى 
عندما بعث معاًذا اإىل اليمن قال: »اإنك �صتاأتي ق�ًما اأهل كتاب، فاإذا جئتهم فادعهم 
اإىل اأن ي�صهدوا اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�ص�ل اهلل، فاإن هم اأطاع�ا لك بذلك 
فاأخربهم اأن اهلل فر�س عليهم خم�س �صل�ات يف كل ي�م وليلة، فاإن هم اأطاع�ا لك 
بذلك فاأخربهم اأن اهلل فر�س عليهم �صدقة ت�ؤخذ من اأغنيائهم فرتد على فقرائهم، 
فاإن هم اأطاع�ا لك بذلك فاإياك وكرائم اأم�الهم، واتق دع�ة املظل�م فاإنه لي�س بينها 
اأهمية  على  وا�صحة  دالة دللة  ال�صريحة  الن�ص��س  فهذه  اهلل حجاب)2(«،  وبني 
الحت�صاب يف م�صائل العتقاد واأول�يتها على غريها من امل�صائل يف الحت�صاب.
وجتري احل�صبة يف اأم�ر العقيدة يف تبليغها والدفاع عنها فمن اأظهر عقيدة 
باطلة اأو ظهر ما يناق�س العقيدة الإ�صالمية ودعا النا�س اإليها اأو حرف الن�ص��س 
القراآنية والنب�ية اأو ابتدع يف الدين بدعة ل اأ�صل لها، منع من ذلك وجرت عليه 

احل�صبة)3(.
من  يت�صمنها  وما  الإ�صالمية  العقيدة  على  احلفاظ  املحت�صب  دور  كان  وملا 
مفاهيم ومظاهر حني تكرث ال�صبهات ويخاف على العقيدة من �ص�ء الفهم، اأو من 

اأخرجه البخاري يف �صحيحة، كتاب اجلهاد وال�صري، البخاري، حممد بن اإ�صماعيل، حتقيق حممد زهري   -1
النا�صر، الطبعة الأوىل 1422هـ، 29/4 )2856(.

الُفَقَراِء،  يِف  َوتَُردَّ  الأَْغِنيَاِء  ِمَن  ال�صََّدَقِة  اأَْخِذ  بَاُب  الزكاة،  كتاب  �صحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   -2
.)1496(128/2

يُنظر: عثمان، اإدري�س حممد، احل�صبة يف النظام الإ�صالمي، اأ�ص�لها ال�صرعية وتطبيقاتها العملية، ر�صالة   -3
ماج�صتري من�ص�رة على امل�قع http://majles.alukah.net/t22759/�س 245. 
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دع�ة منحلة اأو غ�س اأو تدلي�س يف الدين)1(، وما يت�صمنه من املظاهر التي ت�صم 
الكثري من النحرافات التي حتدث ب�صبب خمالفة الكتاب وال�صنة واإجماع �صلف 
كاإظهار  تيمية:  ابن  الإ�صالم  �صيخ  بع�صها  عر�س  وقد  والأفعال  الأق�ال  من  الأمة 
املكاء والت�صدية يف امل�صاجد، ومثل �صب جمه�ر ال�صحابة وجمه�ر امل�صلمني، اأو 
�صب اأئمة امل�صلمني وم�صايخهم وولة اأم�رهم امل�صه�رين عند عم�م الأمة باخلري. 
العلم  اأهل  تلقاها  التي  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى  النبي  باأحاديث  التكذيب  ومثل 
بالقب�ل، ومثل رواية الأحاديث امل��ص�عة املفرتاة على ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم- ومثل الغل� يف الدين، باأن ينزل الب�صر منزلة الإله، ومثل جت�يز اخلروج 
على �صريعة النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- ومثل الإحلاد يف اأ�صماء اهلل و�صفاته، 
وحتريف الكلم عن م�ا�صعه، والتكذيب بقدر اهلل..... فمن ظهر منه �صيء، من 

هذه املنكرات وجب منعه()2(.
فكل هذه امل�صائل تعد �صمن م�ص�ؤولية املحت�صب العلمية يف اجلانب العقدي 
احل�صبة و�ص�ابطها  اأ�ص�س  معها �صمن  التعامل  مبا�صرة يف  وله عالقة  به،  ومن�طة 

العقدية.
ولقد اأفرد الإمام املاوردي يف كتابه الأحكام ال�صلطانية اأب�ابًا متعلقة باجلانب 
اأق�صام،  ثالثة  على  تنق�صم  باملعروف  الأمر  جانب  يف  احل�صبة  اأن  فيبني  العقدي 
احل�صبة«  يف  »الرتبة  كتابه  ق�صم  وكذلك  تعاىل)3(.  اهلل  بحق�ق  يتعلق  ما  اأحدها: 
على �صبعني بابًا، تناول احل�صبة العلمية يف ثالثة اأب�اب وقد خ�ص�س الباب الثامن 
والأربعني للح�صبة على ال�عاظ، والباب التا�صع والأربعني للح�صبة على املنجمني 

يُنظر: امل�صدر ال�صابق، �س: 246-245.   -1
ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، احل�صبة يف الإ�صالم اأو وظيفة احلك�مة الإ�صالمية، دار الكتب العلمية:   -2

بريوت، بدون تاريخ اأو طبعة، �س: 43. 
املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، الأحكام ال�صلطانية، �س: 318.  -3
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وكتاب الر�صائل)1(. وقد �صنف العلماء كذلك العديد من الكتب يف اإنكار البدع 
امل�افقات والعت�صام  الإ�صالمية ومنهجية معار�صتها، ككتابي  للعقيدة  املعار�صة 
لل�صاطبي وجمم�ع الفتاوى ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية، وتلبي�س اإبلي�س لبن اجل�زي.
اأما احل�صبة فيمن خالف العقيدة فقد جاء الكثري من الن�ص��س منها ما رواه 
الإمام اأحمد عن جابر بن عبد اهلل اأن عمر بن اخلطاب -ر�صي اهلل عنه- اأتى النبي 
»اأمته�ك�ن  النبي فغ�صب وقال:  فقراأ على  الكتاب  اأهل  اأ�صابه من بع�س  بكتاب 
فيها يا ابن اخلطاب؟ والذي نف�صي بيده لقد جئتكم بها بي�صاء نقية ل ت�صاأل�هم عن 
�صيء فيخربوكم بحق فتكذب�ا به اأو بباطل فت�صدق�ا به والذي نف�صي بيده ل� اأن 

م��صى -�صلى اهلل عليه و�صلم- كان حيا ما و�صعه اإل اأن يتبعني«)2(.
وهذا الأ�صل يدل على اأن كل الدع�ات اإىل مذاهب ل يقرها الإ�صالم وجب 
للدين والعقيدة. وقد كان  اإقرارها حماية  فيها وعدم  امل�صلمني الحت�صاب  على 
للعلماء دور كبري يف الحت�صاب على املنحرفني عقديًا اأو ممن يريد الإخالل يف 
اأو  ال�صتهانة،  اأو  ال�صتهزاء  اأو  بال�صخرية  اإما  م�صادرها  ويف  الإ�صالمية  العقيدة 

بتكري�س املعتقدات ال�صركية علمًيا وعملًيا.
قام  الآخر  ربيع  من  ال�صهر  هذا  )ويف  712هـ:  اأحداث  يف  كثري  ابن  يق�ل 
جماعة من ال�صاحلني على ابن زهرة املغربي الذي كان يتكلم بالكال�صة)3( وكتب�ا 
عليه حم�صًرا يت�صمن ا�صتهانته بامل�صحف، واأنه يتكلم يف اأهل العلم، فاأح�صر اإىل 

يُنظر، املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، الرتبة يف طلب احل�صبة، حتقيق: مركز الدرا�صات الفقهية   -1
والقت�صادية، اأحمد جابر بدران، القاهرة، دار الر�صالة، الطبعة الأوىل، �س: 303.

�صعيب  حتقيق  ال�صيباين،  حممد  بن  اأحمد  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�صند  م�صنده،  يف  اأحمد  اأخرجه   -2
جملد  1421هـ/2001م،  الأوىل،  الطبعة  الر�صالة،  م�ؤ�ص�صة  واآخرون،  مر�صد،  عادل  الأرناوؤوط، 

 .)15156(349/23
الكال�صة حملة يف دم�صق وفيها دفن �صالح الدين الأي�بي ون�ر الدين زنكي.  -3

البلدان، بريوت، دار �صادر، بدون طبعة، املجلد2، �س:  ياق�ت بن عبد اهلل، معجم  يُنظر: احلم�ي،   
 .469
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دار العدل وحقن دمه وتعزر تعزيًرا بليًغا وطيف به يف البلد باطنه وظاهره، وه� 
مك�ص�ف الراأ�س ووجهه مقل�ب، ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم يف العلم بغري 

معرفة، ثم حب�س()4(.
بل اإن العلماء حر�ص�ا على الحت�صاب يف امل�صائل العقدية علمًيا وعملًيا فهذا 
�صيخ الإ�صالم ابن تيمية يذكر اأنه كان بدم�صق كثري من الأ�صنام في�صر اهلل طم�س هذه 

املعامل التي من �صاأنها ت�صليل العامة واإف�صاد عقائدهم)5(.
ول �صك اأن مهمة الحت�صاب يف جمال العقيدة ويف هذا الع�صر حتديًدا رمبا 

تك�ن �صاقة اأكرث مما كانت عليه يف الع�ص�ر ال�صالفة؛ لعدد من الأ�صباب منها: 
يف  لالإ�صالم  امل�ص�هة  ال�ص�رة  حتمل  التي  والأق�ال  امل�ؤلفات  كرثة  �أوًل: 

عقيدته ونظمه وقيمه.
ثانًيا: �صه�لة ال��صائل يف انت�صارها. من اإعالمية م�صم�عة، اأو مطب�عة وهذا 
للدعاوى  تت�صدى  اإعالمية  مراكز  واإن�صاء  احل�صبة  م�ؤ�ص�صة  تط�ير  اإىل  يدع�  ما 

امل�ص�هة لالإ�صالم)6(.
ثالًثا: الفهم املغل�ط يف تطبيق احل�صبة يف م�صائل العقيدة والذي من �صاأنه 

تكفري املجتمعات والدول. 
ر�بًعا: عدم الإملام ب�ص�ابط فهم احل�صبة يف امل�صائل العقدية والذي من �صاأنه 
ت�صليل املجتمعات والأمم ح�ل مفه�م احل�صبة املن�صبط ب�ص�ابط ال�حي. واإعطاء 

ابن كثري، اأب� الفداء احلافظ، البداية والنهاية، �صبط وت�صحيح النا�صر، بريوت، مكتبة املعارف، الطبعة   -4
الرابعة 1982م، املجلد 14، �س: 66. 

الأوىل،  الطبعة  اهلل-،  -رحمه  ال�هاب  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  احت�صاب  كامل،  مرفت  اأ�صرة،  يُنظر:   -5
1419ه، الريا�س: دار ال�طن.

يُنظر: عثمان، اإدري�س حممد، احل�صبة يف النظام الإ�صالمي، اأ�ص�لها ال�صرعية وتطبيقاتها العملية، �س:   -6
.246-245
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�صحن  كذلك  �صاأنه  من  والذي  الإ�صالم  يف  احل�صبة  منظ�مة  عن  م�ص�ه  ت�ص�ر 
الكتاب واملفكرين للنيل من نظام احل�صبة وحماربته على ال�صعيد الداخلي لالأمة 

وعلى ال�صعيد اخلارجي. 
ول �صك باأن مهمة اإنكار املنكر من اأكرب واجبات امل�صلمني اأفراًدا وعلى الأمة 
الإ�صالمية منظ�مًة �صاملًة، ولكن هذا الإنكار يجب اأن يخ�صع ل�ص�ابط ال�حي، 
املتطرفة  اجلماعات  ومتار�صها  مار�صتها  التي  النحراف  و�صائل  فيه  متار�س  ل  واأن 
القدمية منها واملعا�صرة من اغتيال وتع�صف وتنكيل باملحت�صب عليه، قال اهلل تعاىل 

يف حمكم التنزيل: چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ     چ )النحل: 125(.

فيجب على اجلماعة املحت�صبة اأن تتحلى باحلكمة وال�صرب واأن ل ت�صلك م�صلك 
اأذى النا�س، اأو م�صلك الت�ص�ي�س، اأو م�صلك اخلالفات والنزاعات وتفريق الكلمة 
فهذا اأ�صل دع�ة اخل�ارج فهم من ينكرون املنكر بال�صالح وينكرون الأم�ر التي 
اأم�ر،  اإىل ذلك من  النا�س وما  الدماء وبتكفري  بالقتل و�صفك  تخالف معتقداتهم 
ففرق بني احت�صاب اأ�صحاب ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- و�صلفنا ال�صالح 
وبني دع�ة اخل�ارج ومن نهج منهجهم، وجرى جمراهم، فاحت�صاب ال�صحابة كان 
باحلكمة وامل�عظة احل�صنة، والراأفة باملحت�صب عليه، بينما كان احت�صاب اخل�ارج 
بقتال النا�س و�صفك دمائهم، وتكفري املجتمعات، ومتزيق �صف�ف امل�صلمني، وتفريق 
كلمتهم)1(، ومن ينظر اإىل منهج ه�ؤلء قدميًا ويف واقعنا املعا�صر يجد الف�صل الذي 
حققته هذه الفرق املنحرفة، فلم تزد حروب اخل�ارج وحملهم ال�صيف على اأئمة 
امل�صلمني وعامتهم اإل �صعًفا لالأمة الإ�صالمية يف زمن كانت الأمة اأح�ج ما تك�ن 
اإىل تلك الطاقات التي بُددت يف تكفري امل�صلمني وقتالهم. والناظر اإىل حال تلك 
ال�صاملة،  املكتبة  البدعة،  واأهل  ال�صنة  اأهل  بني  الدع�ة واحل�صبة  منهج  بن علي،  يُنظر: غ�ص�ن، �صالح   -1

بدون طبعة �س: 3 وما بعدها.
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طاقات  وت�صتيت  الدماء  اإراقة  يف  ودورها  املعا�صرة  اخلارجية  واحلركات  الفرق 
العلمي  الإطار  يف  العتقاد  م�صائل  يف  الحت�صاب  �ص�ابط  اأهمية  يدرك  الأمة 

والعملي.
اأ�ص�ًل  ملنهجه  يقرر  اهلل-  -رحمه  ال�هاب  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  وهذا 
و�ص�ابط اعتمد عليها لبناء مدر�صته الفكرية العريقة ل�صبط حركتها واإبعادها عن 
اأربع ق�اعد من ق�اعد  اأو الغل� يف م�صائل العتقاد يق�ل ال�صيخ »هذه  الإفراط 
الدين التي تدور الأحكام عليها وهي من اأعظم ما اأنعم اهلل به على حممد -�صلى 

اهلل عليه و�صلم- واأمته حيث جعل دينهم كاماًل راقًيا...«)1(.
�لقاعدة �لأوىل: حترمي الق�ل على اهلل بال علم، لق�له تعاىل: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  
ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱچ )الأعراف:33(.

�لقاعدة �لثانية: اأن كل �صيء �صكت عنه ال�صارع فه� عف� ل يحل لأحد اأن 
يحرمه اأو ي�جبه اأو ي�صتحبه اأو يكرهه، لق�له تعاىل: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈ  ٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ڭ   ۇ  ۇ   ڭ   ڭ  

ى    چ )املائدة: 101(.

�لقاعدة �لثالثة: اأن ترك الدليل ال�ا�صح وال�صتدلل بلفظ مت�صابه ه� طريق 
اأهل الزيغ كاملرجئة واخل�ارج، قال تعاىل: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ  چ )اآل عمران: 7(.

الدرر ال�صنية، جمم�عة ر�صائل وم�صائل علماء جند الأعالم من ع�صر ال�صيخ حممد بن عبد ال�هاب اإىل   -1
ع�صرنا هذا، جمع عبد الرحمن النجدي، احلنبلي، الطبعة اخلام�صة، 1414هـ/1994م، 5/4- 15. 

يُنظر: عبد ال�هاب، ال�صيخ حممد بن عبد ال�هاب، اأربع ق�اعد تدور الأحكام عليها ويليها نبذة يف   
اتباع الن�ص��س مع احرتام العلماء، �صمن كتاب م�ؤلفات ال�صيخ حممد بن عبد ال�هاب، �صنفها واأعدها 
للت�صحيح عبد العزيز زيد الرومي وحممد بلتاجي و�صيد حجاب، بدون طبعة، املجلد 2، �س: 3- 5. 
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ل  وحده  املت�صابه  معنى  عرف  فاإن  املحكم،  اتباع  امل�صلم  على  وال�اجب 
يخالف املحكم بل ي�افقه، واإل فال�اجب عليه اتباع الرا�صخني يف العلم يف ق�لهم 

قال تعاىل: چ ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ىچ )اآل عمران: 7(.
�لقاعدة �لر�بعة: اأن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- قال: »احلالل بنّي واحلرام 

بنّي، وبينهما اأم�ر مت�صابهات«)1(.
فهذه اأربع ق�اعد ثالث ذكرها اهلل يف كتابه والرابعة ذكرها ر�ص�ل اهلل -�صلى 

اهلل عليه و�صلم-. 
احل�صبة  يف  يعمل  من  لكل  مهمة  اأركانًا  يجد  الأ�ص�ل  هذه  على  يقف  ومن 
العلم  اأهمية  ال�صيخ -رحمه اهلل- على  العقدية منها، ف�قف  امل�صائل  وخا�صة يف 
فيها والرج�ع يف  املحت�صب  امل�صائل  فهم وت�ص�ر  الكبري يف  للمحت�صب ودوره 
جميع امل�صائل اإىل الكتاب وال�صنة وحم�رية ال�حي يف الفهم والتطبيق، وي�صري 
من  كثري  يف  الفرق  انحراف  عالمة  كانت  مهمة  م�صاألة  اإىل  اهلل-  -رحمه  ال�صيخ 
امل�صائل وهي م�صاألة ال�صتدلل باللفظ املت�صابه وترك الدليل ال�ا�صح، وهذا ما فتح 
على  التاأويل  باب  لفتح  واملعا�صرة  القدمية  املنحرفة  الفرق  لكل  ذلك  بعد  الباب 
م�صراعيه، ومن جهة اأخرى ال�صتدلل على املحت�صب عليه باللفظ املت�صابهة وترك 
ل  كي  قاعدته؛  وت��صيح  احلالل  م�صاألة  اإىل  الإ�صارة  وكذلك  ال�ا�صح،  الدليل 
منها فهي  ال�صتفادة  اأوجه ميكن  ال�صارع عنها، وهذه  م�صاألة �صكت  يحت�صب يف 

ق�اعد ثمينة يف باب الحت�صاب و�ص�ابطه. 
و�ص�ابطه  الحت�صاب  باب  يف  واجلماعة  ال�صنة  اأهل  ملنهج  تكري�س  وهي 

املقتب�صة من ال�حي.

اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الإميان، باب ف�صل من ا�صترباأ لدينه، 20/1)52(.  -1
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�ملطلب �لثاين: �سو�بط �حل�سبة يف م�سائل �لعقيدة وفقه �لأولويات
�صنعر�س يف هذه الدرا�صة بع�صا من ال�ص�ابط املهمة التي وقف عليها الباحث 
امل�صائل  وخا�صة  العتقاد،  م�صائل  يف  ومكانتها  الحت�صاب  �ص�ابط  اأهمية  لإبراز 
والإ�صكالت التي يدور ح�لها اخلالف يف ال�صاحة الإ�صالمية وين�صاأ لعدم فهمها 

اإ�صكالت كثرية. 
�أوًل: التمييز بني التكفري املطلق وتكفري املعني �صابط يف الحت�صاب عند اأهل 

ال�صنة واجلماعة.
يفرق اأهل ال�صنة واجلماعة بني تكفري املطلق وتكفري املعني، ففي الأول يطلق 
كذا،  فعل  اأو  كذا،  قال  من  فيقال:  بالكفر-  تلب�س  -الذي  �صاحبه  بتكفري  الق�ل 
فه� كافر، ولكن ال�صخ�س املعني الذي قاله اأو فعله، ل يحكم بكفره اإطالًقا حتى 
تاركها.  يكفر  التي  تق�م عليه احلجة  فقد  امل�انع،  فيه �صروط، وتنتفي عنه  جتتمع 
املطلق  »تكفري  التكفري  م�صاألة  يف  �صديدة  �ص�ابط  ال�صنة  اأهل  علماء  و�صع  ولقد 
وتكفري املعني« وهذه ال�ص�ابط لها ح�ص�رها وتن�صحب على كل من يتعامل معها 

اإما بالدر�س والفهم واإما بالحت�صاب عليها.
يق�ل ابن تيمية: )اإن التكفري له �صروط وم�انع قد تنتفي يف حق املعني، واإن 
تكفري املطلق ل ي�صتلزم تكفري املعني، اإل اإذا وجدت �صروط، وانتفت امل�انع()1(.

ويبني ابن تيمية -رحمه اهلل- جملة من الأعذار واقعة يف حق املعني، بق�له: 
الأق�ال التي يكفر قائلها، قد يك�ن الرجل مل تبلغه الن�ص��س امل�جبة ملعرفة احلق، 
وقد تك�ن عنده، ومل تثبت عنده، اأو مل يتمكن من فهمها، وقد يك�ن عر�صت له 
�صبهات يعذره اهلل بها، فمن كان من امل�ؤمنني جمتهًدا يف طلب احلق واأخطاأ، فاإن 
اهلل يغفر له خطاياه كائًنا ما كان، �ص�اء كان يف امل�صاألة النظرية، اأو العملية، هذا 

ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 12، �س 487.   -1
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الذي عليه اأ�صحاب النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- وجماهري اأئمة الإ�صالم()1(.
وقال كذلك: )كان الإمام اأحمد -رحمه اهلل- يكفر املج�صمة املنكرين لأ�صماء 
اهلل و�صفاته؛ ملناق�صة اأق�الهم الظاهرة البينة ملا جاء به الر�ص�ل �صلى اهلل عليه �صلم 

وما كان يكفر اأعيانهم، فاإن الذي يدع� اإىل الق�ل اأعظم من الذي يق�ل به()2(.
وي�ؤكد على ذلك منهج اأعالم ال�صلف -رحمهم اهلل- يف الحت�صاب بق�لهم: 
)وم�صاألة تكفري املعني م�صاألة معروفة اإذا قال ق�ًل يك�ن الق�ل به كفًرا، فيقال من 
اإذا قال ذلك، ل يحكم بكفره  قال بهذا الق�ل فه� كافر، ولكن ال�صخ�س املعني 

حتى تق�م عليه احلجة التي يكفر تاركها()3(.
هكذا يظهر منهج اأهل ال�صنة واجلماعة يف و�صع �ص�ابط دقيقة يف الحت�صاب 
على م�صائل التكفري ونلخ�س جملة من هذه ال�ص�ابط التي يجب اأن يلتفت عليها 
�صيخ  يبنها  كما  عليه  املحت�صب  احلكم على  اإ�صداره  قبل  يراعيها  واأن  املحت�صب، 

الإ�صالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: 
�أوًل: قد يك�ن املحت�صب عليه مل تبلغه الن�ص��س امل�جبة ملعرفة احلق.

ثانًيا: قد تك�ن الن�ص��س عنده، ومل تثبت عنده، اأي عنده من حيث العلم 
بها ولكن مل تثبت عنده من حيث م�صدرها اأو دللتها، اأو مل يتمكن من فهمها. 

ثالًثا: قد يك�ن املحت�صب عليه قد عر�صت له بع�س من ال�صبهات يعذره اهلل 
بها)4(.

احلكم  اأما  واإطالقه،  بعم�مه  يقال  املطلق  التكفري  باأن  الق�ل  ت�صتطيع  اإذن 
ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 23، �س346.  -1

يُنظر: ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 23، �س: 348، 349.   -2
الدرر ال�صنية، املجلد 10، �س: 433.  -3

ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 23، �س346.  -4
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على املعني باأنه كافر، فهذا يقف على الدليل املعني، فاإن احلكم يقف على ثب�ت 
به، ولكن نحكم  الق�ل  نطلق  الذي  ال�عيد  فالكفر من  �صروطه، وانتفاء م�انعه، 
.)2 للمعني بدخ�له يف ذلك املطلق حتى يق�م فيه املقت�صى الذي ل يعار�س له()1(

التكفري والرد على  الإ�صالم ومن خالل احلديث ح�ل �ص�ابط  ويبني �صيخ 
ي�صتلزم  ل  املطلق  تكفري  )اأن  منها:  ق�اعد  بعدة  التكفري  يف  ومنهجهم  اخل�ارج 
اأن املكلف  اإذا وجدت ال�صروط وانتفت امل�انع()3(، وبيان ذلك  اإل  تكفري املعني 
ق�ل  اأو  فعل،  اأو  اعتقاد،  من  الكفر  م�صائل  يف  ال�صارع  عليه  رتب  فيما  وقع  اإذا 
فاإنه ل يك�ن كافًرا حتى تتحقق �صروط التكفري وتنتفي م�انعه. قال ابن تيمية يف 
اأن ما نقل  اأبني لهم  التكفري: )وكنت  بيان �ص�ابط  الحت�صاب على اخل�ارج يف 
ا  اأي�صً لهم عن ال�صلف والأئمة من اإطالق الق�ل بتكفري من يق�ل كذا وكذا فه� 
فيها  تنازعت  م�صاألة  اأول  الإطالق والتعيني، وهذه  التفريق بني  حق، لكن يجب 
يف  القراآن  ن�ص��س  فاإن  ال�عيد،  م�صاألة  وهي  الكبار،  الأ�ص�ل  م�صائل  من  الأمة 

ال�عيد مطلقة )4(.
وي�ؤكد على هذا املنهج )اإن تكفري املعني واحلكم بتخليده يف النار م�ق�ف 

على ثب�ت �صروط التكفري وانتفاء م�انعه(.
تكري�س  �ص�ء  يف  اخل�ارج  على  رده  معر�س  يف  الإ�صالم  �صيخ  ويبني 
اإل  يطلق  ل  تعاىل  اهلل  حق  التكفري  باأن  العقيدة  م�صائل  يف  الحت�صاب  �ص�ابط 

ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 3، �س: 354، جملد 12/�س: 498/جملد 28، �س: 500  -1
للمزيد من الطالع يف امل�صاألة يُنظر: العبد اللطيف، عبد العزيز حممد، ن�اق�س الإميان الق�لية والعملية،   -2

الطبعة الثانية، الريا�س، دار ال�طن. 
ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، جملد 12، �س: )487 - 498(. جملد 28، �س: )500- 501(. جملد 10،   -3

�س )372(.
�س:   ،3 جملد  الفتاوى  جمم�ع  يُنظر:  وكذلك   .193 �س:  التكفري،  م�صاألة  يف  تيمية  ابن  منهج  يُنظر:   -4

.)231 -230(



110

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

يق�ل  املخالفة،  اأجل  اأو من  اله�ى،  اأو  الظن،  يطلق مبجرد  بدليل �صرعي)1(، فال 
�صيخ الإ�صالم ابن تيمية: )فاإن الإيجاب والتحرمي، والث�اب، والعقاب والتكفري، 
والتف�صيق ه� اإىل اهلل ور�ص�له، لي�س لأحد يف هذا حكم، اإمنا على النا�س اإيجاب 
ما اأوجبه اهلل ور�ص�له، وحترمي ما حرمه اهلل ور�ص�له()2(، فال ميكن للعقل اأن ي�صتقل 
مبثل هذا احلكم، فاإن الكافر من كفره اهلل تعاىل ور�ص�له، مع�ص�م الدم من جعله 
اهلل ور�ص�له مع�ص�ًما، وال�صعيد من جعله اهلل ور�ص�له �صعيًدا، فهذه الأم�ر مردها 

اإىل ال�صرع)3(.

فعل�ا  كما  دليل  بدون  الكفر  اإطالق  يف  اخل�ارج  على  ترد  القاعدة  وهذه 
�صيخ  قال  امل�صلمني،  دماء  وا�صتحاللهم  عنهما-،  اهلل  -ر�صي  وعثمان  علي  مع 
يجعل�نها  اأق�اًل  يبتدع�ن  اأنهم  البدع  اأهل  �صاأن  من  )ولكن  تيمية:  ابن  الإ�صالم 
فينكرون من خالفهم  الدين، بل يجعل�نها من الإميان الذي لبد منه،  واجبة يف 
وغريهم،  واملعتزلة  والراف�صة،  واجلهمية  اخل�ارج،  كفعل  دمه  وي�صتحل�ن  فيها 
واأهل ال�صنة ل يبتدع�ن ق�ًل ول يكفرون من اجتهد فاأخطاأ واإن كان خمالًفا لهم، 

م�صتحاًل لدمائهم()4(.

وهذا يتطلب �صرًبا من املحت�صب يف جمتمعه على اأذى املحت�صب عليه فاإن مل 
يلتزم ال�صرب لزم اأحد اأمرين: اإما تعطيل الأمر والنهي، واإما ح�ص�ل فتنة ومف�صدة 

ابن تيمية، جمم�ع الفتاوى، املجلد 3، �س: 152.  -1
امل�صدر نف�صه، املجلد 5، �س: 554  -2

ابن تيمية، تقي الدين، منهاج ال�صنة النب�ية، حتقيق: حممد ر�صاد �صامل، الطبعة الأوىل، 1406ه، املجلد   -3
5، �س: 93-92.

منهاج ال�صنة النب�ية، املجلد 5، �س: 13.  -4
املخالفني  على  الرد  يف  تيمية  ابن  ق�اعد  حميد،  بن  حمد  الفريقري،  ا:  اأي�صً الق�اعد  هذه  يف  يُنظر:   
اجلامعية،  الر�صائل  �صل�صلة  الف�صيلة،  دار  الريا�س،  الإ�صالمية،  الفال�صفة-الفرق  الن�صارى-  اليه�د- 
جامعة اأم القرى، الطبعة الأوىل، 1432ه/2011م، �س: 179. ويُنظر: احلليبي، اأحمد بن عبد العزيز، 
1421ه/2001م،  الف�صيلة،  دار  الريا�س،  تيمية،  ابن  الإ�صالم  �صيخ  عند  املبتدعة  على  احلكم  اأ�ص�ل 

الطبعة الأوىل، �س: 89- 103.
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اأعظم من مف�صدة ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأو مثلها اأو قريب منها، 
وئ   ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   ې    چ   تعاىل:  قال  وف�صاد،  مع�صية  وكالهما 

وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  چ )لقمان: 17( . 

و�لِفرق يف هذه �مل�ساألة على ثالثة �أق�سام: 
وج�ب  يرون  ممن  وغريهم  وال�صيعة  واخل�ارج  املعتزلة  من  �لأول:  �لق�سم 

الحت�صاب يف املنكرات وبدون �صرب اأو �ص�ابط لهذا الحت�صاب.
والنهي  باملعروف  الأمر  ترك  الفج�ر  واأهل  املرجئة  وترى  �لثاين:  �لق�سم 
املعتزلة  اأولئك من  يقابل�ن  الفتنة. وه�ؤلء  ترك  باب  اأن ذلك من  املنكر ظًنا  عن 

واخل�ارج.
�لق�سم �لثالث: وهم اأهل ال�صنة واجلماعة من يرون وج�ب الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر مع وج�ب مراعاة اأن ل ي�صتبدل املنكر مبا ه� اأنكر منه«)1(.
وكذلك يظهر حر�س اأهل ال�صنة واجلماعة يف هذه امل�صائل من حيث التمييز 
بني اأن�اع الكفر وال�صرك ولناأخذ مدر�صة معا�صرة كمدر�صة ال�صيخ حممد بن عبد 
ال�هاب يف حر�صها على التمييز بني اأن�اع ال�صرك والكفر، وهذا بحد ذاته يعد 

�صابًطا لفهم م�صائل التكفري والذي ينبني عليه الحت�صاب فيها.
الت�حيد  يف  وخطبه  ال�هاب  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  ر�صائل  يدر�س  ومن 
وال�صرك يجد جملة من الق�اعد وال�ص�ابط يف هذه امل�صاألة ونعر�س جملة منها 
ب��صفها �ص�ابط لالحت�صاب يف م�صائل العتقاد، فيبني ال�صيخ -رحمه اهلل-، ويف 

بيانه اأن�اع ال�صرك وتعريفه فذكر له ثالثة اأن�اع: 

ابن تيمية، امل�صتدرك على جمم�ع فتاوى �صيخ الإ�صالم اأحمد ابن تيمية، جمعه ورتبه وطبعه حممد بن   -1
عبد الرحمن بن قا�صم، الطبعة الأوىل، 1418، املجلد الثالث، �س: 205. 
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�أوًل: ال�صرك الأكرب وه�: �صرك العبادة والق�صد والطاعة واملحبة)1(. 
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ  تعاىل:  ق�له  العبادة،  �صرك  فمن 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃڃ  

ڈچ )املائدة: 72( . 

ومن �صرك النية والق�صد، ق�له تعاىل: چ ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  

ک  گ       گ  گ  گ  ڳ چ )ه�د: 15 – 16(.

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   چ  تعاىل:  ق�له  الطاعة،  �صرك  ومن 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئچ )الت�بة: 31(. 

لق�له -�صلى اهلل عليه و�صلم- يف حديث  الرياء  اأ�صغر وه�:  ثانًيا: �صرك 
رواه احلاكم: »الي�صري يف الرياء �صرك«.

ثالًثا: �صرك خفي: قد يقع فيه امل�ؤمن وه� ل يعلم، كما قال -�صلى اهلل عليه 
و�صلم-: »ال�صرك يف هذه الأمة اأخفى من دبيب النملة ال�ص�داء على �صفاة �ص�داء 

يف ظلمة الليل«. انتهى كالمه.
فنجد هنا ال�صيخ -رحمه اهلل- مييز بني ما ه� �صرك اأكرب و�صرك اأ�صغر و�صرك 
خمرج من امللة و�صرك غري خمرج من امللة، وهذا دليل على حر�س هذا اخلطاب 
يف  وال�ص�ابط  الركائز  من  جملة  وو�صع  باجلملة،  النا�س  تكفري  يف  ال�ق�ع  من 

التمييز بني اأن�اع الكفر يف الحت�صاب عليها. 

�س  الأول،  املجلد  د.ط،  ال�هاب،  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  م�ؤلفات  واآخرون،  الرومي  العــزيز  عبـــد   -1
.380-371
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يف  وال�صلف  منهم  اخللف  واجلماعة  ال�صنة  اأهل  قرره  ما  اأن  -هنا-  ونذّكر 
م�صائل ن�اق�س الإ�صالم، واأن�اع املكفرات، و�ص�ابط التكفري، اأن هذا التقريرات 
الكرمي،  القراآن  لن�ص��س  اتباًعا  ذلك  كان  واإمنا  اأنف�صهم،  عند  من  بدًعا  لي�صت 
وعلماء  والتابعني  ال�صحابة  باأق�ال  والتزاًما  ال�صحيحة،  النب�ية  ال�صّنة  ون�ص��س 

الأمة املعتربين من املذاهب الأربعة. 
ثانًيا: مر�عاة حال �ملجتمع يف تطبيق �حل�سبة يف �مل�سائل �لعقدية: 

حال  مراعاة  يقت�صي  املجتمعات  يف  احل�صبة  تطبيق  يف  الإ�صالم  منهج  اإن 
يق�ل  احلال،  مقت�صى  بح�صب  ويك�ن  فيها،  املنكر  ظه�ر  ومدى  املجتمعات 
الغزايل: )ينظر فيها من خالل مراعاة اأح�ال املجتمع الذي حدثت فيه البدعة فاإذا 
كانت البدعة غريبة والنا�س كلهم على ال�صنة فلهم احل�صبة عليه.....، واإن كان 
بن�صب  اإل  املذاهب  لالآحاد احل�صبة يف  فلي�س  باملقاتلة  فتنة  يف العرتا�س حتريك 
ال�صلطان، فاإذا راأى ال�صلطان الراأي احلق ون�صره واأذن ل�احد اأن يزجر املبتدعة 
عن اإظهار البدعة كان له ذلك ولي�س لغريه، فاإن ما يك�ن باإذن ال�صلطان ل يتقابل 

وما يك�ن من جهة الآحاد يتقابل الأمر فيه()1(.
احل�صبة  منهج  يف  �ص�ابط  عدة  يجد  الغزايل  قاله  فيما  النظر  يدقق  ومن 
املجتمعات  حال  يف  النظر  على  ي�ؤكد  فتجده  املنكرة  البدع  باب  يف  وتطبيقاتها 
وال�صرر املرتتب على منهج الحت�صاب وكيفيته، فاإذا كانت امل�صاألة املحت�صب عليها 
يف جمتمع م�صلم ومدرك خطر هذه البدعة فيمكن الحت�صاب فيها على م�صت�ى 
الفرد واملجتمع؛ لأن ذلك ل ي�ؤدي اإىل تفريق كلمة الأمة اأو خلق م�صكلة وبدعة 
اأكرب، ول يرتتب �صرر نتيجة الحت�صاب اأما اإذا كانت امل�صاألة املحت�صب فيها ت�صكل 
فتنة باملقابلة فلي�س لأحد احل�صبة فيها اإل باإذن ال�صلطان، وذلك ملا تقت�صيه م�صالح 

الغزايل، اأب� حامد، اإحياء عل�م الدين، اجلزء الثاين، �س: 332.  -1
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اإقامة الحت�صاب وهذا �صابط مهم يف م�صائل العتقاد والتي  اأخرى ترتتب على 
يرتتب عليه تكفري املجتمعات، واإ�صاعة الف��صى فيها وما يرتتب عليه من �صرر اأكرب 

تك�ن نتيجته �صفك الدماء وانتهاك الأعرا�س.
اإ�صافة اإىل ما �صبق يبني الغزايل م�صاألة يف غاية الأهمية يف باب الحت�صاب 
يف م�صائل العتقاد يف التمييز بني منهج الحت�صاب يف امل�صائل العقدية وامل�صائل 

الفقهية، يف �صاحة اخلالف الفقهي اأو العقدي.
يق�ل الغزايل: »فاإن قلت اإذا كان ل يُعرت�س على احلنفي يف النكاح بال ويل 
يُرى؟  ل  اهلل  اإن  ق�له:  يف  املعتزيل  على  يُعرت�س  ل  اأن  فينبغي  حق  اأنه  يرى  لأنه 
وق�له: اإن اخلري من اهلل وال�صر لي�س من اهلل؟ وق�له: كالم اهلل خمل�ق؟ ول على 
احل�ص�ي يف ق�له: اإن اهلل تعاىل ج�صم؟ بل ل ينبغي اأن يعرت�س على الفل�صفي يف 
ا اأدى اجتهادهم اإىل  ق�له: الأج�صاد ل تُبعث واإمنا تبعث النف��س، لأن ه�ؤلء اأي�صً
ظاهر  ه�ؤلء  ببطالن مذهب  قلت:  فان  احلق.  ه�  ذلك  اأن  يظن�ن  قال�ه وهم  ما 
ا ظاهر، وكما ثبت بظ�اهر  فبطالن مذهب من يخالف ن�س احلديث ال�صحيح اأي�صً
بظ�اهر  ثبت  فكذلك  بالتاأويل  ينكرها  واملعتزيل  يرى  تعاىل  اهلل  اأن  الن�ص��س 
الن�ص��س م�صائل خالف فيها احلنفي كم�صاألة النكاح بال ويل وم�صاألة �صفعة اجل�ار 
ونظائرها ؟ فاعلم اأن امل�صائل تنق�صم اإىل ما يُت�ص�ر اأن يقال فيه: كل جمتهد م�صيب. 
وهي اأحكام الأفعال يف احلل واحلرمة وذلك ه� الذي ل يُعرت�س على املجتهدين 
فيه  امل�صيب  يك�ن  اأن  يت�ص�ر  ما ل  بل ظًنا، واإىل  قطًعا  يعلم خط�ؤهم  اإذا مل  فيه 
اإل واحًدا كم�صاألة الروؤيا والقدر وقدم الكالم ونفي ال�ص�رة واجل�صمية على اهلل 
تعاىل فهذا مما يعلم خطاأ املخطئ فيه قطًعا ول يبقى خلطئه الذي ه� جهل حم�س 
وجه، فاإذن البدع كلها ينبغي اأن حت�صم اأب�ابها وتنكر على املبتدعني بدعهم واإن 
اعتقدوا اأنها احلق، كما يرد على اليه�د والن�صارى كفرهم واإن كان�ا يعتقدون اأن 
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ذلك حق لأن خطاأهم معل�م على القطع بخالف اخلطاأ يف مظان الجتهاد«)1(. 
منهج  بني  التمييز  ومنها  الباب  هذا  يف  جمة  �ص�ابط  جند  الن�س  هذا  اأمام 
الحت�صاب يف امل�صائل العقدية عن امل�صائل الفقهية ومما ي�صع اخلالف فيه وما يك�ن 
فيه اخلالف معترًبا، وبني امل�صائل العقدية مما ل يت�ص�ر اأن يك�ن للم�صيب فيه دليل. 

ثالًثا: فقه �لأولويات �سابًطا يف �لحت�ساب يف م�سائل �لعتقاد)2): 
الأول�يات  معرفة  العقدية  للم�صائل  احل�صبة  تطبيق  ال�ص�ابط يف  اأهم  من  اإن 
يف  معرفة  اإىل  بحاجة  لأنه  املحت�صبني؛  من  كثري  على  ويخفى  مهم،  �صابط  فه� 
علم املقا�صد والتي من خاللها تت�صح الأول�يات يف تطبيق م�صائل احل�صبة، ومن 
هذه امل�صائل والق�اعد املهمة يف تقعيد فقه الأول�يات ب��صفه �صابط يف م�صائل 
تفاوت  واأ�صباب  املاأم�رات،  فعل  اأم  املحرمات  ترك  يف  الأهم  معرفة  العتقاد، 
املاأم�رات واملنهيات، وتفاوت الأحكام من حيث القطعية والن�صية فبهذه الق�اعد 
املعرفة  بناء على  احل�صبة،  ممار�صة  اأثناء  به  البدء  ينبغي  وما  التقدمي  ما حقه  يعرف 

ال�صابقة مبراتب الأحكام ال�صرعية وبناء على ما يتطلب الظرف البدء به. 
املحت�صب من  يتلب�س على  مما  املعا�صر،  ال�صابط يف واقعنا  اأهمية هذا  وتاأتي 
ال�صرعية،  الأحكام  الن�صب يف  فيها، وا�صطراب  الرتجيح  التي ل يعرف  امل�صائل 
وان�صغالهم يف الفروع على ح�صاب الأ�ص�ل، واملهم على ح�صاب الأهم، ويك�ن 

ذلك اإما على اجلانب النظري اأو اجلانب العملي يف احل�صبة.
املحت�صب يف  اإىل  بالن�صبة  اأهميته  تاأتي  الأول�يات  فقه  باأن  نق�ل  اأن  ن�صتطيع 

اأم�ر: 
يُنظر: الغزايل، اأب� حامد الغزايل، اإحياء عل�م الدين، املجلد الثاين �س. 327-326.   -1

يف حدود معرفة الباحث املت�ا�صعة مل يقف على درا�صة م�صتقلة يف ت�ظيف فقه الأول�يات ك�صابط من   -2
�ص�ابط الحت�صاب يف م�صائل العقيدة. لذلك ي�جه الباحث اإىل تعميق فقه الأول�يات وت�ظيفه ب�صكل 

اأو�صع يف هذا الباب لأهميته البالغة يف واقعنا املعا�صر. 
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�أوًل: معرفة ما ي�صتحقه التقدمي وما ينبغي البدء به اأثناء ممار�صة الحت�صاب بناًء  -
على املعرفة ال�صابقة مبراتب الأحكام ال�صرعية.

ثانًيا: يف جمال التزاحم ويق�صدون به معرفة ما له حق التقدمي والأ�صبقية عند  -
تزاحم حكمني �صرعيني يف عامل المتثال.

ثالًثا: فقه ال�ص�ابط التي يتم بناء الرتجيح عليها يف حالة التزاحم اأو يف غري  -
حالة التزاحم)1(.

وكل هذه ال�صتعمالت مل�صطلح )الأوىل( يجمعها معنى واحد ه�: الأحق 
اآخر،  على  �صرعي  بحكم  التقدمي  هذا  اأن  ومعل�م  غريه.  على  والتاأخري  بالتقدمي 
وه� على امل�صت�ى التنفيذي لالأحكام ال�صرعية ل على امل�صت�ى العتقادي. لأنه 
اإميانًيا واعتقاديًا؛ لأن الإميان ل يتجزاأ والت�صريع قد اكتمل،  ل ت�ص�ر لالأول�يات 
ووق�ف  ال�صرع  اأحكام  تنفيذ  اإرادة  عند  املراد  ولكن  جمعًيا.  بها  الإميان  فيجب 
ع�ائق تعرقل التنفيذ الكلي لها، نك�ن مرغمني على �صل�ك منهج التدرج على اأن 
يتحقق التطبيق ال�صامل ويك�ن هذا املنهج مرتكًزا على مبداأ الأول�يات، بتقدمي ما 
ي�صتحقه التقدمي حتى ل ي�صيع ال�قت واجلهد يف اأم�ر ل ي�صر تاأخري تنفيذها، اأو 

يرتتب �صرر يف البدء فيها)2(.
ول بد لنا من الإ�صارة هنا اإىل اختاللت ح�صلت بني عدم مراعاة �ص�ابط فقه 
الأول�يات يف م�صائل العتقاد، ومثال ذلك )علم الكالم( الذي ن�صاأ لغاية الدفاع 
واملنهج،  امل�صلك  لهذا  �صابط  و�صع  ب�صبب عدم  ولكن  الإ�صالمية،  العقيدة  عن 
تكن مطروحة يف م�صائل العتقاد،  اإىل م�صائل مل  العقيدة  الدفاع عن  انتقل من 

يُنظر: بالت�صرف، العل�اين، طه جابر، مقدمة كتاب »نظرية املقا�صد عند الإمام حممد الطاهر بن عا�ص�ر«،   -1
اأحمد الري�ص�ين، من�ص�رات املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي، الطبعة الرابعة، 1415هـ/1995م.

يُنظر: ال�كيل، حممد، فقه الأول�يات درا�صة يف ال�ص�ابط، املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي، فريجينيا،   -2
1997م، �س: 18.



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

117

فانحرف�ا بذلك عن وظيفته، واأ�صبح اأداة بلبلة وفرقة وانحراف بدًل من اأن يك�ن 
اأداة ت�صحيح وت�حيد واحت�صاب على م�صائل العتقاد.

يق�ل د. حم�صن عبد احلميد: »فاأ�صبح علم الكالم �صراًعا فل�صفًيا له�تًيا مع 
العقيدة  اأ�صحاب امللل والنحل الأخرى ثم �صرعان ما اختزل هذا املنهج �ص�رة 
اإىل  اخلارج  من  الفل�صفي  ال�صراع  هذا  وانتقل  ال�حي،  من  املنطلقة  الإ�صالمية 
وبني  نف�صها  العقيدة  داخل  اإىل  اجلدل  وحت�ل  ال�صافية،  العقدية  امل�صائل  داخل 
امل�صلمني اأنف�صهم. وهذا ما كان له اأن يحدث ل� ا�صتخدم منهج فقه الأول�يات يف 
م�صائل ومناهج طرح العقيدة الإ�صالمية«)1(، ولأن احلفاظ على العقيدة الإ�صالمية 
يف بنيتها ومعتنقيها اأوىل من م�صلك الفال�صفة يف احلجاج مع املخالف يف م�صائل 
اأثر  ل  جتريدية  ذهنية  ق�صايا  اإىل  الإ�صالمية  العقيدة  ح�ل�ا  بذلك  وهم  العتقاد 
من  املنطلق  الفهم  يف  جانبها  عن  العقيدة  عن  بذلك  فانحرف�ا  ال�صل�ك،  يف  لها 
ال�حي، وجردوها من جانبها العملي ال�صل�كي الذي يجب اأن تعطى له الأول�ية 

فهًما و�صل�ًكا.
للنا�س  واإفهامها  العقيدة  عر�س  منهج  الأول�يات يف  �صلم  قلب�ا  بذلك  فهم 

فعمل�ا على: 
فعقدوا  - فهمها،  ي�صعب  فل�صفية  مناق�صات  وناق�ص�ها  العقيدة  فل�صفة  �أوًل: 

يعر�س  الذي  الكرمي  القراآن  طريقة  ينهج�ا  اأن  بهم  الأوىل  وكان  العقيدة، 
ينا�صب  ما  ومع  الفطرة  مع  واملن�صجم  الأقرب  باأ�صل�بها  الإ�صالمية  العقيدة 

الإن�صان يف حياته.
ثانًيا: اأكرثوا من اخلالفات التي ت�صبب يف انق�صام الأمة اإىل فرق واأحزاب  -

�صمن  طبعة،  بدون  الر�صالة،  م�ؤ�ص�صة  احل�صاري،  والتغيري  الإ�صالمية  املذهبية  حم�صن،  احلميد،  عبد   -1
�صل�صلة كتاب الأمة، �س: 41.
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عديدة اأدخلتها يف �صراعات وحروب، وكان الأوىل اأن يركزوا على م�صائل 
العقيدة كما يعر�صها ال�حي م�صم�نًا ومنهًجا.

ثالًثا: تقدي�س العقل ورفع �صاأنه على ح�صاب ال�حي وتقدميه)1(. -
وهذا كله ب�صبب ال�صطراب يف �صلم الأول�يات على م�صت�ى العقيدة منهًجا 
وم�صم�نًا وهذا ما جعل علماء ال�صلف ينتقدون هذا العلم وينكرون على اأهله، 
يعمل�ن وي�صغل�ن عق�لهم وعق�ل  زال�ا  ما  املثقفني  بع�س  اأن  الي�م  والإ�صكالية 
يف  الحت�صاب  بنية  الفل�صفية  ق�البها  يف  وطروحاتها  الكالم  علم  بق�صايا  النا�س 
م�صادر  اإىل  الرج�ع  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  نحن  وقت  يف  للعقيدة  النا�س  اأفهام 

ال�حي وفهم م�صائل العتقاد منها جمردة عن فهم الفال�صفة واملنطقيني)2(.
واإذا اأردنا الإ�صهاب يف هذا امل��ص�ع ودور فقه الأول�يات يف الفهم املغل�ط 
جنده عند املت�ص�فة كذلك؛ اإذ ه� نتيجة الطغيان املادي وانت�صار البذخ والرتف 
كله  فهذا  الدنيا)3(،  وجمانبة  والعزلة  الزهد  حياة  اإىل  فلجاأ  امل�صلمني  حياة  يف 
ب�صبب عدم قدرة املت�ص�فة على مراعاة فقه الأول�يات يف هذا اجلانب، لذلك 
ا بعد دخ�ل  اأدواره اإىل ذروة النحراف خ�ص��صً و�صل الت�ص�ف يف كثري من 

الت�ص�ف اإىل مرحلة الإ�صراق ال�ص�يف ووحدة ال�ج�د.
اإن من امل�صائل التي يطرحها فقه الأول�يات يف هذا الباب ه� فقه املحت�صب 
ال�صروري  فبع�صها  مراتب،  لها  الأحكام  فاإن  العتقادية،  الأحكام  مراتب  يف 
وغري ال�صروري وفيها الأ�صل وفيها املكمل واخلا�س والعام، وهذا ما يجب على 
اأعطاها  التي  وقيمته  وزنه  ويعطيه  مرتبته  يف  عمل  كل  ويقع  به  العلم  املحت�صب 

يُنظر: ال�كيل، حممد، فقه الأول�يات، �س: 19.  -1
يُنظر: التفتازاين، م�صع�د، �صرح املقا�صد، حتقيق عبد الرحمن عمرية، الطبعة الثانية، 1998م، 1419ه،   -2

عامل الكتب بريوت، جملد 1، �س: 34 وما بعدها. وقد عن�ن بابًا بـ »م�قف ال�صلف من علم الكالم«.
اأمني، اأحمد، �صحى الإ�صالم ن�صاأة العل�م يف الع�صر العبا�صي الأول، م�صر، وزارة الثقافة، املجلد 2،   -3

�س: 94.
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تطبيقها وا�صطراب يف  اإىل خلل يف  ي�ؤدي  املراتب  بهذه  واأي جهل  له.  ال�صرع 
�صلم اأول�ياتها. 

اأ�صيلة،  مقا�صد  �صربان:  ال�صرعية  )املقا�صد  امل�افقات:  يف  ال�صاطبي  يق�ل 
وهي  للمكلف،  فيها  حّظ  ل  التي  فهي  الأ�صيلة،  املقا�صد  فاأما  تابعة.  ومقا�صد 
ال�صروريات املعتربة يف كل ملة، واإمنا قلنا: اإنها ل حظ فيها للعبد من حيث هي 
�صرورية؛ لأنها قيام مب�صالح عامة مطلقة، ل تخت�س بحال دون حال، ول ب�ص�رة 
دون �ص�رة، ول ب�قت دون وقت، لكنها تنق�صم اإىل �صرورية عينية، و�صرورية 
كفائية. فاأما ك�نها عينية، فعلى كل مكلف يف نف�صه، فه� ماأم�ر بحفظ دينه اعتقاًدا 

وعماًل...()1(.
ويعرف  كبائر  ومنها  �صغائر  منها  املعا�صي  )اإن  العت�صام:  ا يف  اأي�صً ويق�ل 
فاإن وقعت يف  الكماليات،  اأو  احلاجيات  اأو  ال�صروريات  بك�نها واقعة يف  ذلك 
بال  رتبة  اأدنى  فهي  التح�صينات  واإن وقعت يف  الكبائر.  اأعظم  فهي  ال�صروريات 
يف  التفاوت  حيث  من  العتقاد  م�صائل  يف  ذلك  على  مثاًل  ولناأخذ  اإ�صكال()2(، 

احلكم.
الكفر: فالكفر مثاًل لي�س على درجة واحدة. فهناك كفر دون كفر وكفر اأ�صغر 

واآخر اأكرب. وكفر جح�د وكفر عمل.
يق�ل ابن قيم اجل�زية: )الكفر ذو اأ�صل و�صعب، فكما اأن �صعب الإميان اإميان، 
ف�صعب الكفر كفر، واحلياء �صعبة من الإميان، وقلة احلياء �صعبة من �صعب الكفر، 

وال�صدق �صعبة من �صعب الإميان()3(.
اململكة  ح�صن،  بن  م�صه�ر  عبيدة  اأب�  ن�صه  �صبط  امل�افقات،  اللخمي،  م��صى  بن  اإبراهيم  ال�صاطبي،   -1

العربية ال�صع�دية، دار ابن عفان للن�صر، الطبعة الأوىل، 1417ه/1997م املجلد الثاين، �س: 300.
ال�صاطبي، اإبراهيم بن م��صى اللخمي، العت�صام، �صبط ن�صه اأب� عبيدة م�صه�ر بن ح�صن، البحرين،   -2

مكتبة الت�حيد للن�صر، الطبعة الأوىل، 1421ه/2000م، املجلد الثاين، ج 2، �س 339- 341. 
اجل�زية، ابن قيم، ال�صالة وحكم تاركها، �س: 30.   -3
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ن�عان: كفر عمل، وكفر  الكفر  اأن  اآخر، وه�  اأ�صل  هنا  ا: )وها  اأي�صً ويق�ل 
اهلل  عند  من  به  جاء  الر�ص�ل  اأن  علم  مما  يكفر  اأنه  اجلح�د:  فكفر  وعناد.  جح�د 
جح�ًدا وعناًدا من اأ�صماء الرب و�صفاته واأفعاله واأحكامه، وهذا الكفر ي�صاد الإميان 

من كل وجه، واأن كفر العمل ينق�صم اإىل ما ي�صاد الإميان واإىل ما ل ي�صاده()1(.
فاإن للكفر فروًعا، دون اأ�صله، ل ينقل �صاحبه عن ملة الإ�صالم، كما اأن لالإميان 
تركه عن ملة الإ�صالم)2(، وقد ورد عن  ينقل  به فرًعا لالأ�صل، ل  العمل  من جهة 
�صلف هذه الأمة تق�صيم الكفر اإىل ما يخرج عن امللة واإىل مال يخرج، كابن عبا�س 

وطاوو�س، وعطاء وغريهم.
الف�صق، وال�صرك والكفر« وقف فيه  اأ�صماه »اأن�اع  بابًا  ولقد عن�ن املروزي 
على ن�ص��س ال�صلف يف هذا الباب ومراعاتهم ل�ص�ابط الحت�صاب يف م�صائل 

التكفري)3(.
واإذا ثبت اأن الكفر �صعب متعددة، واأن له مراتب، منه ما يخرج من امللة، ومنه 
ما ل يخرج من امللة، فاإنه ميكن اأن يجتمع يف الرجل كفر غري ناقل عن امللة واإميان، 
وهذا اأ�صل عظيم عند اأهل ال�صنة واجلماعة، وقد خالفهم فيه اأهل البدع، مع اأن 
الن�ص��س القراآنية والأحاديث النب�ية والإجماع اأدلة ظاهرة على هذا الأ�صل)4(.

يق�ل ابن تيمية: )فال يلزم من قيام �صعبة من �صعب الكفر بالعبد، اأن ي�صري 
ب�صعبة من  قام  لي�س من  اأنه  الكفر، كما  به حقيقة  تق�م  املطلق، حتى  الكفر  كافًرا 

اجل�زية، ابن قيم، كتاب ال�صالة حتقيق عدنان البخاري، م�ؤ�ص�صة �صليمان بن عبد العزيز الراجحي، دار   -1
عامل الف�ائد، �س: 55. 

املن�رة  املدينة  الفري�ائي،  الرحمن  عبد  حققه  ال�صالة،  قدر  تعظيم  نا�صر،  بن  حممد  املروزي،  يُنظر:   -2
مكتبة الدار، الطبعة الأوىل، 1406هـ، املجلد الثاين �س: 521.

املروزي، حممد بن نا�صر، تعظيم قدر ال�صالة، �س: 526-521.   -3
يُنظر: العبد اللطيف، عبد العزيز، ن�اق�س الإميان الق�لية والعملية، الطبعة الثانية، 1315ه، دار ال�طن:   -4

الريا�س، �س: 46.



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

121

�صعب الإميان ي�صري م�ؤمًنا، حتى يق�م به اأ�صل الإميان()1(.
خ�صلة  الكفر  اأن  اخل�ارج  من  املبتدعة  ق�ل  ع�ار  مدى  لنا  يظهر  وهذا 
واحدة، بناًء على ظنهم اأن الإميان �صيء واحد، ويف هذا دللة على ال�ص�ابط يف 
الفهم عند اأهل ال�صنة واجلماعة يف م�صاألة الكفر و�صعفها عند غريهم، ومن يقراأ 
ن�ص��س اأهل ال�صنة واجلماعة يف هذا الباب كما اأ�صلفنا يجد جملة من ال�ص�ابط 
اأن�اعه، بل اإن هناك دقة متناهية يف هذا  يف الحت�صاب على الكفر والتمييز بني 
الباب، وذلك ملا يرتتب عليها من خطر يف �صفك دماء امل�صلمني واإخراجهم من ملة 

الإ�صالم والحت�صاب عليهم بدون �ص�ابط.
املبحث الث�لث: �سوابط الحت�س�ب عند الفرق الغ�لية

�ملطلب �لأول: �سو�بط �حل�سبة يف �مل�سائل �لعقدية عند �ملعتزلة
امللتزم  ففيهم  اأق�صام خمتلفة،  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  النا�س يف 
ب�ص�ابطها كما جاء يف ال�حيني الكتاب وال�صنة وما اأجمع عليه ال�صلف فهم ياأمرون 
باملعروف وينه�ن عن املنكر بدون غل�، اأو تفريط، وهناك من غاىل يف هذا اجلانب 
كاملعتزلة واخل�ارج، وهناك من فرط وق�صر. وي�صري �صيخ الإ�صالم ابن تيمية اإىل 
هذه الأ�صناف بق�له: »والنا�س فيه على ق�صمني: ق�صم ياأمرون، وينه�ن، ويقاتل�ن 
طلًبا لإزالة الفتنة -كما زعم�ا- ويك�ن فعلهم ذلك اأعظم فتنة مما زعم�ا اأنهم فروا 

منها. وحال كثري ممن يرتك�ن ما يجب عليهم من اأمر ونهي«)2(. 
كما ه� معروف باأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأحد الأ�ص�ل اخلم�صة 
عند املعتزلة وخال�صة ما و�صل�ا اإليه: واأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب 

طيبة  دار  الأعيان،  على  احلكم  امليزان يف  نا�صر،  العزيز  عبد  اجلليل،  امل�صاألة،  هذه  تف�صياًل يف  يُنظر:   -1
اخل�صراء، الطبعة الأوىل، 1437هـ/2016، �س: 127. 

يُنظر: ابن تيمية، الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، �س: 51.   -2
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على �صائر امل�ؤمنني وبح�صب ا�صتطاعتهم يف ذلك، بال�صيف فما دونه)1(، كما ترى 
املنكر  باملعروف والنهي عن  الأمر  اأن  الذهب  املعتزلة. وي�صيف �صاحب مروج 

مثل اجلهاد؛ اإذ ل فرق بني جماهدة الكافر والفا�صق)2(.
ويبدو اأن املعتزلة ب�جه عام، با�صتثناء اأبي بكر الأ�صم، يرون ا�صتخدام ال�صالح 
يف النهي عن املنكر، ويظهر هذا امل�قف كما يف مقالت الأ�صعري وامل�صع�دي، 
ويخربنا اأب� القا�صم البلخي، الذي يجد كثرًيا فيما يخ�صه من ا�صتخدام ال�صالح، 
اأن جمه�ر املعتزلة جممع�ن على وج�ب النهي عن املنكر بال�صيف فما دونه()3(، 
اأهل  مذهب  يف  النهي  اأ�صاليب  لثالث  ذكًرا  جند  ل  عنهم  نقل  ما  كل  ففي  ولكن 

ال�صنة: الإنكار بالقلب.
واإذا كانت املعتزلة تعلي من قيمة النهي عن املنكر بال�صيف وتقدمه فاإن لأهل 
ال�صنة واجلماعة منهًجا خمتلًفا و�ص�ابط يف التدرج من مرتبة اإىل مرتبة وتراعي 
الأح�ال والأحداث وامل��ص�ع املحت�صب عليه. وينطلق اأهل ال�صنة واجلماعة يف 
حتديد مراتب الحت�صاب، من حديث النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم-: )من راأى 
منكم منكًرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وذلك 

اأ�صعف الإميان()4(.
فهذا احلديث ين�س على مراتب الحت�صاب، وقد رتبها النبي -�صلى اهلل عليه 
املنكر  بتغيري  يبداأ  اأن  املنكر، ول يدل هذا احلديث على  و�صلم- ح�صب ما يزيل 
امل�صع�دي، اأب� احل�صن علي بن احل�صني، مروج الذهب ومعادن اجل�هر، حتقيق �صارل بيال، من�ص�رات   -1

اجلامعة اللبنانية، املجلد 7، �س: 11-10.
امل�صدر ال�صابق، �س: 11.   -2

الأ�صعري، علي بن اإ�صماعيل، مقالت الإ�صالميني، �صححه هلم�ت ريرت، اأملانيا، دار فرانز �صتايز، الطبعة   -3
الثالثة، 1400ه، 1980م، �س: 278.

القا�صي عبد اجلبار، اأبي القا�صم البلخي، ف�صل العتزال وطبقات املعتزلة، احلاكم اجل�صمي، اكت�صفها   
وحققها ف�ؤاد ال�صيد، دار الكتب امل�صرية، الدار الت�ن�صية للن�صر، �س: 15. 

يُنظر: ح�صريي، ناجي بن ح�صن، احل�صبة النظرية والعملية عند �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، دار الف�صيلة،   -4
الريا�س، الطبعة الأوىل: 1525ه/205م، �س: 142- 143.
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باليد قبل القلب والل�صان فذلك خمالف ملا ورد عن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- 
من �صنة ق�لية وعملية يف تغيري املنكرات، كما اأنه خمالف للطبيعة الإن�صانية، فاإن 
الإن�صان اإذا راأى منكًرا انقذف يف قلبه اإنكاره، ثم حترك ل�صانه باإنكاره، فاإن زال 
فبها ونعمت، واإل بادر مبا ي�صتطيع من التغيري بيده، ب�صرط اأن يك�ن التغيري باليد 
يف تلك احلال ه� املتعني، اأو الأن�صب �صرًعا قال ابن تيمية: )فاإن الإنكار بالقلب 
والل�صان قبل الإنكار باليد، وهذه هي طرق القراآن وتغيري القلب يك�ن بالبغ�س 
يك�ن  ذلك  بعد  ثم  وبقبحه،  به  العلم  بعد  اإل  يك�ن  ل  وذلك  وكراهته،  لذلك 
»وذلك  قال:  و�صلم-  عليه  اهلل  والنبي -�صلى  باليد،  يك�ن  ثم  بالل�صان،  الإنكار 

اأ�صعف الإميان« فيمن راأى املنكر()1(.
بالأمر  ي��ص�ن  فاإنهم  والزيدية،  واخل�ارج  املعتزلة  ترى  ما  خالف  وهذا 
فالل�صان،  فاليد،  ال�صيف،  ترتيًبا:  الثالث  بال��صائل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
فالقلب. الذي ه� )اأ�صعف الإميان()2(، من غري مراعاة لل�اقع وال��صيلة الأجنع 

يف الحت�صاب.
ال�صنة يرتب�ن  اأهل  بينما  ترتيًبا ت�صاعديًا،  النهي  اأن املعتزلة يرتب�ن  هكذا جند 
برتتيب الر�ص�ل -�صلى اهلل عليه و�صلم-. وكذلك فاملعتزلة ل يفرق�ن بني قتال 
اأهل  اأما  يقاتل�نه،  فاإنهم  ينته  اإذا مل  الكافر والفا�صق، فال يكتف�ن مبجرد املنع، بل 
ال�صنة فال يقرون قتال مرتكب الكبائر، بل يكتف�ن بتطبيق حدود اهلل فيهم اإذا بلغ 
الأمر ال�صلطان. فاملعتزلة ل يفرق�ن يف القتال بني الكافر والفا�صق واملبتدع، وهذه 
جملة من النقاط التي خالف فيها املعتزلة اأهل ال�صنة واجلماعة يف م�صاألة احل�صبة 

ومنها امل�صائل العقدية كذلك: 
الإميان،  كتاب  م�صلم:  اأخرجه  واحلديث   .319  -  318 �س:   ،15 املجلد  الفتاوى،  جمم�ع  تيمية،  ابن   -1
باب بيان ك�ن النهي عن املنكر من الإميان، حديث رقم )78(. اأنظر: كجلك، مروان، تخريج اأحاديث 

جمم�عة فتاوى �صيخ الإ�صالم اأحمد بن تيمية احلراين، الطبعة الأوىل، 1998م �س: 49
الأ�صعري، مقالت الإ�صالميني، املجلد الثاين، �س: 451- 452.  -2
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�أوًل: اأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر عند املعتزلة يعرف ويحكم عليه  -
مبيزان العقل، بينما يحكم ويعرف عن اأهل ال�صنة مبيزان ال�صرع. )1( 

ثانًيا: املعتزلة ل يفرق�ن يف القتال بني الكافر والفا�صق؛ اإذ ل ت�جد �ص�ابط  -
تف�صيل بني مفه�م الحت�صاب على الكافر اأو الفا�صق. 

ثالًثا: املعتزلة يرتب�ن النهي ترتيًبا ت�صاعديًا)2(.  -
�ملطلب �لثاين: �سو�بط �حل�سبة يف �مل�سائل �لعقدية عند �خلو�رج

يق�ل ال�صهر�صتاين: )اجتمعت الأزارقة من اخل�ارج، اأن من ارتكب كبرية 
من الكبائر كفر كفر ملة، خرج به عن الإ�صالم جملة، ويك�ن خملًدا يف النار مع 
�صائر الكفار، وا�صتدل�ا بكفر اإبلي�س لعنه اهلل، وقال�ا: ما ارتكب اإل كبرية، حيث 

اأمر بال�صج�د لأدم فامتنع، واإل فه� عارف ب�حدانية اهلل()3(.
هذه الإ�صكالية لديهم يف عدم التمييز بني اخلطاأ واخلطيئة جعلهم يخطئ�ن يف 
منهج احل�صبة وتطبيقاتها على اأر�س ال�اقع، فالإ�صكالية تكمن يف التنظري للح�صبة 
عند املعتزلة واخل�ارج بل مل يكتف�ا بهذا فكفروا علًيا -ر�صي اهلل عنه- ملجرد 
قب�له للتحكيم وهذا خلل اآخر لعدم التفريق بني م�صائل الأ�ص�ل وم�صائل الفروع 
قال عمران بن حطان)4(؛ وه� مفتي اخل�ارج وزادها و�صاعرها الأكرب يف تعظيمه 

اإبراهيم، احل�صبة عند القا�صي عبد اجلبار املعتزيل، م�صر، جملة البح�ث  يُنظر: اللحيدان، �صليمان بن   -1
الإ�صالمية، العدد الرابع، �س: 90. 
يُنظر: امل�صدر نف�صه، �س: 91-89.   -2

فهمي  اأحمد  عليه  والنحل، �صححه وعلق  امللل  الكرمي،  عبد  بن  الفتح حممد  اأب�  ال�صهر�صتاين،  يُنظر:   -3
حممد، بريوت، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، 1413ه، 1992م، اجلزء الأول، �س: 115 -116. 

واملقدمني  ودعاتهم،  ال�صراة  �صعراء  من  ف�صيح  �صاعر  �صماك  اأبا  ويكنى  ال�صدو�صي  حطان  بن  عمران   -4
الدع�ة،  فانت�صر على  الهرب وح�ص�رها  القعدة لأن عمره طال، ف�صعف عن  يف مذهبهم وكان من 
والتحري�س بل�صانه، وكان قبل اأن يفنت بال�صراة م�صتهًرا بطلب العلم واحلديث، ثم بلي بذلك املذهب 

ف�صل وهلك. 
يُنظر: ال�صهر�صتاين، امللل والنحل، )الهام�س(، �س: 114.  
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لعمل ابن ملجم يف قتل علي -ر�صي اهلل عنه- قال عنه: 
بها اأراد  ما  منيب  من  �صربة  اإّل ليبلغ من ذي العر�س ر�ص�انايا 
فاأح�صبه يـــ�ًمـــا  ـــــره  لأذك ميزانا)1(اإين  اهلل  عند  الربية  اأوفــى 

يق�ل  بتكفريه،  عنه-  اهلل  -ر�صي  علي  على  ح�صبتهم  يف  يكتف�ا  ومل 
عثمان،  تكفري  عليها  وزادوا  الأزارقة  م�صت  البدعة  هذه  )وعلى  ال�صهر�صتاين: 
وطلحة، والزبري، وعائ�صة، وعبداهلل بن عبا�س -ر�صي اهلل عنهم جميًعا- و�صائر 

امل�صلمني معهم وتخليدهم يف النار()2(.
املخالفني،  اأطفال  قتل  واأباح�ا  اإليهم،  يهاجر  مل  ومن  القعدة  وكفروا 
والن�ص�ان، وجت�يزهم اأن يبعث اهلل تعاىل نبًيا يعلم اأنه يكفر بعد نب�ته، وج�زوا 

الكبائر وال�صغائر على الأنبياء عليهم ال�صالم فهي كفر()3(.
العقدية  امل�صائل  وخا�صة  احل�صبة  يف  اخل�ارج  منهج  تقييم  اأردنا  واإذا 
اأهمية  اإىل  الإ�صالمية يف نظرتهم  الفرق  اإن اخل�ارج كغريهم من  الق�ل  ن�صتطيع 
تطبيق  يف  غال�ا  اخل�ارج  لكن  واجًبا،  لك�نه  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر 
تكفري  على  بناًء  اإقامته  يف  ال�صيف  ا�صتخدام  يف  والغل�  وحتقيقه  ال�اجب  هذا 
املجتمعات والأفراد، وتعدوا ال�اجب والغر�س الذي �صرع له، فطبق�ه يف كل 
�صغرية وكبرية ف�صار عالمة مميزة لهم، يق�ل ي�لي��س فله�زن: )فاهلل يطلب من 
امل�صلمني األ ي�صكت�ا اإذا راأوا منكًرا على الأر�س، فهم ل يق�صرون على اأنف�صهم 
اأن يعمل�ا حتى يك�ن الأمر كذلك يف كل  فعل اخلريات وترك ال�صر، بل عليهم 

وقلب هذا البيت الفقيه اأب� الطيب طاهر بن عبد اهلل ال�صافعي فقال:   -1
اإل ليهدم من ذي العر�س بنيانا يا خربة من �صفي ما اأراد بها   
اأيها والعن عمـــــران بن حطانا اإين لأذكـــره ي�ًما فال�صفـــة   

يُنظر: ال�صهر�صتاين، امللل والنحل، )الهام�س(،  �س: 115.  
يُنظر: امل�صدر نف�صه، 115.  -2

يُنظر: امل�صدر نف�صه، 115.   -3
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مكان، وعند �صائر النا�س، ... وهذا املبداأ عام، لكن حتقيقه مبنا�صبة وغري منا�صبة 
كان عالمة دالة على اخل�ارج()1(

ه�  اخل�ارج  على  كدللة  منا�صبة  وغري  مبنا�صبة  حتقيقه  اأن  »فله�زن«  وق�ل 
عدم وج�د �ص�ابط عند اخل�ارج يف م�صاألة احل�صبة األبته.

فتغيري املنكر عند اخل�ارج اأ�صبح له بعد اآخر ملا ه� عند اأهل ال�صنة واجلماعة، 
مما خرج لك�نه اأمًرا دينًيا يحمل مقا�صد عظيمة لعمارة الأر�س، اأ�صبح اأداة اأ�صيلة 
وو�صيلة وحيدة لتحقيق مطالب اخل�ارج وفهمهم لالإ�صالم وجعل�ا الق�ة، ق�ة 

ال�صيف اأداة اأ�صيلة و�صبياًل رئي�صيا و�صبياًل وحيًدا فيه تغري اجل�ر والف�صاد)2(.
عندهم،  لها  اعتبار  ل  احل�صبة،  نظام  اأجلها  من  �صرع  التي  امل�صالح  »وهذه 
وبهذا الفهم انتقل نظام احل�صبة للم�صلمني يف نظرهم نظام احل�صبة لغري امل�صلمني، 
اأهل  بل �صد  اأنف�صهم،  امل�صلمني  امل�صلمني، على  نظم احل�صبة على غري  اأي طبق�ا 
من  كفًرا  اأ�صد  بل  كفار،  اأنهم  فيهم  ويرون  امل�صلمني.  وعامة  واجلماعة  ال�صنة 
الن�صارى واليه�د واملج��س، ويح�صب�ن قتال عدوهم هذا داخلي اأهم الفرو�س. 
فهم يق�ل�ن عن اأنف�صهم اأنهم وحدهم امل�صلم�ن احلقيقي�ن، ول يطلق ا�صم امل�صلم 

على غريهم«)3(.
ن�صتطيع اأن نق�ل اإن اخل�ارج اتخذوا منهًجا جديًدا يف منظ�مة احل�صبة يف 
الإ�صالم �صذوا فيها عن منهج اأهل ال�صنة واجلماعة، وذلك ب�صبب عدم متييزهم بني 
م�صائل الفروع والأ�ص�ل والذي انبنى عليه خلل تطبيق منظ�مة احل�صبة ب�ص�ابطها، 
كما اأقرها ال�حي، ومن هنا تاأتي اأهمية هذه الدرا�صة يف تاأكيد ال�ص�ابط العقدية 
وال�صيعة،  اخل�ارج  الإ�صالم  �صدر  يف  الدينية  ال�صيا�صية  املعار�صة  اأحزاب  ي�لي��س،  فله�رن،  يُنظر:   -1

ترجمة عبد الرحمن بدوي، م�صر، مكتبة النه�صة، 1958م، �س: 30. 
يُنظر: عمارة، حممد، تيارات الفكر الإ�صالمي، القاهرة، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 1418م/1997م،   -2

�س: 20.
فله�زن، اأحزاب املعار�صة ال�صيا�صية والدينية يف �صدر الإ�صالم اخل�ارج وال�صيعة، �س 320.   -3
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اأ�صبح  احل�صبة  يف  اخل�ارج  منهج  اإن  بل  والعملية.  العلمية  احل�صبة  منظ�مة  يف 
ي�صكل طابًعا متميًزا لهم عن غريهم من الفرق يق�ل د. عرفان عبد احلميد: واإذا 
ه�  اخل�ارج  مييز  الذي  فاإن  املختلفة،  اخل�ارج  فرق  بني  العقدية  الفروق  تركنا 

الت�صدد، وهذا الت�صدد له وجهان: 
�أوًل: تاأكيد التطرف الديني. 

مينع�ن  ف�صاروا  الغري  معاملة  يف  والق�ص�ة  التطرف  �ص�رة  اتخذوا  ثانًيا: 
دار  وعدوا  والعنف  بالق�ص�ة  اآرائهم  على  النا�س  يكره�ن  واأخذوا  خ�ص�مهم 
غريهم من امل�صلمني ديارهم فا�صتحل�ا قتالهم و�صبيهم، واإذا وجدوا خمالًفا منع�ه 

فاإذا وجدوه خمالًفا قتل�ه وهذا ما يعرف عندهم بــ )ال�صتعرا�س()1(.
عن  نا�صئ  الحت�صاب  يف  اخل�ارج  عند  ال�صيف  ملبداأ  التكري�س  هذا  اإن 
ال�صيف  وتبني  املنحرفة  الفرق  هذه  عا�صتها  التي  ال�صيا�صية  واملرحلة  الظروف 
ولي�س اإل ال�صيف، )فاملعتزلة يرون يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر )اأ�صاًل 
التي  الث�رية  اجل�انب  كل  بحقه  ال�فاء  واإىل  اإليه  ويرجع�ن  الدين(  اأ�ص�ل  من 
نه�صت بها يف ال�صراعني ال�صيا�صي والجتماعي، فهم ل يعيب�ن خروج اخل�ارج 
وجتديدهم ال�صيف()2(، وكذلك ق�ص�ة ال�صراع، الذي ان�صق اخل�ارج اأثناءه، اأن 
يك�ن واحًدا من اأ�صباب اختالط »اخلطاأ« عندهم مبا ه� »دين« اأو مبا ه� اأ�ص�ل ومبا 
ه� فروع. ن�صتطيع اأن نق�ل اإنه عند اخل�ارج وباخل�ارج انتقل اخلالف الفرعي 
اإىل م�صت�ى اخلالف الأ�ص�يل العقدي، وبدًل من اأن يراه يف اإطار »اخلطاأ« و�صعه 

يف اإطار اخلطيئة.

يُنظر: عبد احلميد، عرفان، درا�صات يف الفرق والعقائد الإ�صالمية، بغداد، مطبعة الإر�صاد، 1967م،   -1
الطبعة الأوىل، �س: 82. 

عمارة  حممد  د.  نقد  عدم  هنا  يالحظ   ،220  -219 �س:  احلكم،  وفل�صفة  الإ�صالم  حممد،  عمارة،   -2
للمعتزلة يف هذه امل�صاألة 452. 
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ويف احلقيقة اأن تبني هذه ال�جهة من قبل املعتزلة واخل�ارج يدل على عدم 
النطالق من ال�حي و�ص�ابطه يف ا�صتخدام ال�صيف يف احل�صبة وحتكيم ال�اقع 
ال�صيا�صي وما يفر�صه وحتكيم اله�ى بدًل من ال�حي. وامل�صاألة الأخرى التي جعلت 
من ه�ؤلء يجردون �صي�فهم ابتداًء يف م�صائل احل�صبة، ه� عدم متييزهم بني اخلطاأ 
وم�صائل  الكفر  م�صائل  وبني  الفروع،  وم�صائل  الأ�ص�ل  م�صائل  بني  اأو  واخلطيئة، 

الكبرية)1(، والفروع والأ�ص�ل.
اخل�متة واأهم النت�ئج

تعددت معاين احل�صبة وتعاريفاتها يف ال�صطالح، وهذا اأمر م�صت�صاغ لختالف 
الأفهام يف النظر اإىل احل�صبة من حيث تطبيقها اأو ق�اعدها و�ص�ابطها اأو م�صادرها 
واأ�ص�لها اأو من حيث و�صفها. ويالحظ يف الكتابات ح�ل احل�صبة، التاأكيد على 
للدولة، ولكن هناك  امل�ؤ�ص�صات احلي�ية  اأهم  امل�ؤ�ص�صي ومراقبة  الإداري  اجلانب 
اجلانب العلمي الذي ينبغي التاأكيد عليه واإظهاره والتعمق فيه لأهميته. وما ي�ؤكد 
ذلك وج�د عدد من التق�صيمات يف كتب الأولني ت�صع اجلانب العقدي على �صلم 
الأول�يات يف احل�صبة. وهذا التق�صيم ي�ؤكد ا�صتمال احل�صبة على ج�انب نظرية 
ذلك  معتقدهم  على  ا�صتدل�ا  وقد  النار  يف  بخل�ده  ويحكم�ن  الكبرية  مرتكب  يكفرون  اخل�ارج   -1
َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  اأَ�صْ َفاأُولَِئَك  ِبِه َخِطيئَُتُه  باأدلة: ا�صتدل�ا بق�له تعاىل: {بََلى َمْن َك�َصَب �َصيِّئًَة َواأََحاَطْت 
َخاِلُدوَن} البقرة: 81، فقد ا�صتدل�ا بهذه الآية على تخليد اأ�صحاب املعا�صي يف النار، وقال�ا: اإنه ل اأمل 
للعا�صي الذي مي�ت على مع�صيته يف رحمة اهلل، فزعم�ا اأن اخلطيئة حتيط بالإن�صان، فال يبقى له معها 
ح�صنة مقب�لة، حتى الإميان فاإنها تذهبه، ولكن الأمر عك�س ما ذهب�ا اإليه، وهذه الآية نف�صها ترد مذهبهم، 
فقد دلت على اأن من اأحاطت به خطيئته فاإنه يخلد يف النار، ولي�س هناك خطيئة حتيط بالإن�صان، وحتيط 
اأعماله ويخلد ب�صببها يف النار اإل الكفر وال�صرك باهلل، وي�ؤيد هذا اأن تلك الآية نزلت يف اليه�د، وهم قد 
ا اأن اهلل قد اأو�صح �صبحانه اأن جمرد ك�صب ال�صيئة  اأ�صرك�ا باهلل وحادوا عن �صبيله، ومما يبطل زعمهم اأي�صً
ل ي�جب اخلل�د يف النار، بل ل بد اأن تك�ن �صيئة حميطة به، قيل هي �صرك، روي هذا عن ابن عبا�س 
-ر�صي اهلل عنه- وروى عنه اأن معنى هذه الآية: من كفر حتى يحيط به كفره، فال تُقبل له ح�صنة، وهذا 

اأوىل ملا ثبت يف ال�صنة ت�اتًرا من خروج ع�صاة امل�حدين من النار. 
يُنظر: مقالت الإ�صالميني، الأ�صعري، ج1، �س167/البغدادي، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية   
امللل  74/ال�صهر�صتاين،  �س:  طبعة،  بدون  �صينا،  ابن  مكتبة  القاهرة،  عثمان،  حممد  درا�صة  منهم، 
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ت�حيد،  تعاىل من  اهلل  بحق�ق  له �صلة  فيما  الأول  الق�صم  بالعقيدة، وه�  متعلقة 
وج�انب اأخرى علمية وعملية متعلقة بالق�صم الثاين فيما يتعلق بحق�ق الآدميني 
وهي املعامالت. وتاأتي اأهمية هذا يف الرد على من يحاول اإلغاء احل�صبة متاًما يف 
اجلانب العقدي، اأو جانبها العلمي متاًما، بحجة احلرية الفكرية املطلقة واأن احل�صبة 
يف اجلانب العقدي لي�صت اإل نتيجة مرحلة تاريخية انتهى ع�صرها، وحماولة منهم 
لتاأ�صيل هذه الطروحات من خالل الف�صل بني احل�صبة والأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر. ويف احلقيقة هذا ت�ص�ي�س حلقائق الن�ص��س من ال�حيني ومنهج ال�صلف يف 
تطبيق احل�صبة يف هذا اجلانب »اجلانب العقدي«، فمن يتتبع منهج ال�صلف يف هذا 
اجلانب يجد اأهميته لديهم واحلر�س يف الحت�صاب، وال�ص�اهد على هذا كثرية، 
الذي  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  مبداأ  بني  ال�ثيقة  ال�صلة  اأن  جند  كذلك 
ا يف القراآن ب��صفه من املبادئ العامة يف ال�صريعة الإ�صالمية، وبني نظام  ورد ن�صً
احل�صبة الذي ه� اأحد تطبيقاته العلمية والعملية يف احلياة الإ�صالمية. فاإن مبادئ 
احل�صبة هي ذاتها مبادئ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل اإن الأدلة ال�صرعية 
يف احل�صبة هي ذاتها اأدلة وج�ب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. وهذا الأ�صل 
من �صاأنه اأن يدل على اأن كل الدع�ات اإىل مذاهب ل يقرها الإ�صالم وجب على 
امل�صلمني الحت�صاب فيها وعدم اإقرارها حماية للدين والعقيدة. وقد كان للعلماء 
يريد الإخالل يف  اأو ممن  املنحرفني عقديًا وفكريًا  دور كبري يف الحت�صاب على 

العقيدة الإ�صالمية ويف م�صادرها.
لذلك اأكدت هذه الدرا�صة نبَذ الفهم املغل�ط يف تطبيق احل�صبة يف م�صائل 
الإملام  عدم  واأن  والدول.  واملجتمعات  الأفراد  تكفري  �صاأنه  من  والذي  العقيدة 
ب�ص�ابط فهم احل�صبة يف امل�صائل العقدية من �صاأنه ت�صليل املجتمعات والأمم ح�ل 

مفه�م احل�صبة املن�صبط ب�ص�ابط ال�حي.
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لذلك قدمت هذه الدرا�صة جملة من ال�ص�ابط املهمة يف الحت�صاب العقدي 
اجلانب  هذا  يف  ال�صحيح  الفهم  تكري�س  �صاأنها  من  والتي  ال�حي  من  امل�صتنبطة 

ومنها: 
�أوًل: التمييز بني التكفري املطلق وتكفري املعني �صابًطا يف الحت�صاب عند اأهل 
ال�صنة واجلماعة. حيث يفرق اأهل ال�صنة واجلماعة؛ بني تكفري املطلق وتكفري املعني 
�صابًطا يف احلكم بالتكفري. ولقد و�صع علماء اأهل ال�صنة واجلماعة �ص�ابط �صديدة 
ح�ص�رها  لها  ال�ص�ابط  وهذه  املعني«  وتكفري  املطلق  »تكفري  التكفري  م�صاألة  يف 

وتن�صحب عند كل من يتعامل معها اإما بالدر�س والفهم واإما بالحت�صاب عليها. 
فمنهج  العقدية:  امل�صائل  يف  احل�صبة  تطبيق  يف  املجتمع  حال  مراعاة  ثانًيا: 
الإ�صالم يف تطبيق احل�صبة يف املجتمعات يقت�صي مراعاة حال املجتمعات ومدى 
ال�صريعة  حر�س  ي�ؤكد  وهذا  احلال،  مقت�صى  بح�صب  ويك�ن  فيها،  املنكر  ظه�ر 
وحر�س  املجتمعي،  لالأمن  و�ص�ًل  للمجتمعات  العامة  امل�صلحة  على  الإ�صالمية 

ال�صريعة الإ�صالمية على دماء امل�صلمني. 
ثالًثا: فقه الأول�يات ك�صابط يف الحت�صاب يف م�صائل العتقاد: فاإن من اأهم 
ال�ص�ابط يف تطبيق احل�صبة للم�صائل العقدية معرفة الأول�يات فه� �صابط مهم، 
ويخفى على كثري من املحت�صبني؛ لأنه بحاجة اإىل معرفة يف علم املقا�صد التي من 
خاللها تت�صح الأول�يات يف تطبيق م�صائل احل�صبة، ومن هذه امل�صائل والق�اعد: 
املاأم�رات  تفاوت  واأ�صباب  املاأم�رات،  فعل  اأم  املحرمات  ترك  يف  الأهم  معرفة 
واملنهيات، وتفاوت الأحكام من حيث القطعية والن�صية، فبهذه الق�اعد يعرف ما 
حقه التقدمي وما ينبغي البدء به يف اأثناء ممار�صة احل�صبة، بناء على املعرفة ال�صابقة 

مبراتب الأحكام ال�صرعية وبناء على ما يتطلب الظرف البدء به.
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يف  لالحت�صاب  �صابًطا  الأول�يات  فقه  مبحث  ويف  الدرا�صة  هذه  واأكدت 
امل�صت�ى  على  ه�  اآخر،  على  �صرعي  بحكم  التقدمي  هذا  اأن  العقدية،  امل�صائل 
التنفيذي لالأحكام ال�صرعية ل على امل�صت�ى العتقادي. لأنه ل ت�ص�ر لالأول�يات 
اإميانًيا واعتقاديًا؛ لأن الإميان ل يتجزاأ والت�صريع قد اكتمل، فيجب الإميان به كاًل. 
ولكن املراد عند اإرادة تنفيذ اأحكام ال�صرع ووق�ف ع�ائق تعرقل التنفيذ الكلي 
ال�صامل  التطبيق  يتحقق  اأن  على  التدرج  منهج  �صل�ك  على  مرغمني  نك�ن  لها، 

ويك�ن هذا املنهج مرتكًزا على مبداأ الأول�يات.
م�صلكها  �صلك  القدمية ومن  املختلفة  الفرق  انحرافات  اآخر جند  ومن جانب 
من الفرق املعا�صرة يف باب �ص�ابط الحت�صاب كاملعتزلة فنجدهم يرتب�ن النهي 
ترتيًبا ت�صاعديًا. يبتدئ بال�صيف، ول يفرق�ن بني قتال الكافر والفا�صق، ول يكتف�ن 
مبجرد املنع، بل اإذا مل ينته فاإنهم يقاتل�نه؛ فاملعتزلة ل يفرق�ن يف القتال بني الكافر 
انحراًفا  الإ�صالمية  الأمة  على  جر  املن�صبط  غري  الفهم  فهذا  واملبتدع،  والفا�صق 
بني  التمييز  عدم  يف  تكمن  لديهم  الإ�صكالية  وهذه  وتطبيقاتها.  احل�صبة  فهم  يف 
اخلطاأ واخلطيئة فجعلهم يخطئ�ن يف منهج احل�صبة وتطبيقاتها على اأر�س ال�اقع، 
فالإ�صكالية تكمن يف التنظري للح�صبة عند املعتزلة واخل�ارج. ويف احلقيقة تبني 
ال�حي  من  النطالق  عدم  على  يدل  واخل�ارج  املعتزلة  قبل  من  ال�جهة  هذه 
و�ص�ابطه يف احل�صبة عندهم وحتكيم ال�اقع ال�صيا�صي وما يفر�صه، وحتكيم اله�ى 

بدًل من ال�حي. 



132

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

ق�ئمة امل�س�در واملراجع
• القــراآن الكــــرمي 	
• اأحمد اأمني، �صحى الإ�صالم ن�صاأة العل�م يف الع�صر العبا�صي الأول، م�صر، وزارة الثقافة، 	

بدون طبعة.
• اأ�صرة، مرفت كامل، احت�صاب ال�صيخ حممد بن عبد ال�هاب -رحمه اهلل-، الطبعة الأوىل، 	

1419هـ، الريا�س، دار ال�طن.
• الأ�صعري، علي بن اإ�صماعيل، مقالت الإ�صالميني، �صححه هلم�ت ريرت، اأملانيا، دار فرانز 	

�صتايز، الطبعة الثالثة، 1400هـ، 1980م.
• اإمام، حممد كمال الدين، اأ�ص�ل احل�صبة يف الإ�صالم درا�صة تاأ�صيلية مقارنة، القاهرة، دار 	

الهداية، الطبعة الأوىل، 1406هـ/1986م.
• الطبعة 	 النا�صر،  زهري  حممد  حتقيق  البخاري،  �صحيح  اإ�صماعيل،  بن  حممد  البخاري، 

الأوىل 1422هـ. 
• القاهرة، 	 عثمان،  درا�صة حممد  منهم،  الناجية  الفرقة  وبيان  الفرق  بني  الفرق  البغدادي، 

مكتبة ابن �صينا، بدون طبعة وتاريخ. 
• ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم: 	

منهاج ال�صنة النب�ية، حتقيق حممد ر�صاد �صامل، الطبعة الأوىل، 1406هـ. -
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق ال�صيد حممد اجلليند، جدة، اململكة العربية  -

ال�صع�دية دار املجتمع للن�صر والت�زيع، 1403هـ. 
احل�صبة يف الإ�صالم اأو وظيفة احلك�مة الإ�صالمية، دار الكتب العلمية: بريوت، بدون  -

تاريخ اأو طبعة. 
ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية، حتقيق اأبي عبد اهلل املغربي، دار الأرقم،  -

الك�يت، 1406هـ/1986م.
بن  - بن حممد  الرحمن  عبد  تيمية، جمع وحتقيق،  ابن  الإ�صالم  �صيخ  فتاوى  جمم�ع 

قا�صم، الطبعة الثالثة، 1426هـ/2005م، دار ال�فاء للطباعة والن�صر. 



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

133

وطبعه  - ورتبه  جمعه  تيمية،  ابن  اأحمد  الإ�صالم  �صيخ  فتاوى  جمم�ع  على  امل�صتدرك 
حممد بن عبد الرحمن بن قا�صم، الطبعة الأوىل، 1418. 

• 1998م 	 الثانية،  الطبعة  عمرية،  الرحمن  عبد  حتقيق  املقا�صد،  �صرح  م�صع�د،  التفتازاين، 
1419هـ، عامل الكتب بريوت. 

• ابن حزم، علي بن اأحمد، الف�صل يف امللل والأه�اء والنحل، حتقيق حممد اإبراهيم ن�صر، 	
بريوت، دار اجليل، الطبعة الثانية، 1996م.

• �صعيب 	 حتقيق  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�صند  ال�صيباين،  حممد  بن  اأحمد  حنبل،  ابن 
الأرناوؤوط- عادل مر�صد، واآخرون، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، الطبعة الأوىل، 142 هـ - 2001 م.

• دار 	 تيمية،  ابن  الإ�صالم  �صيخ  عند  والعملية  النظرية  احل�صبة  ح�صن،  بن  ناجي  ح�صريي، 
الف�صيلة، اململكة العربية ال�صع�دية، الطبعة الأوىل، 1425هـ/2005. 

• احلليبي، اأحمد بن عبد العزيز، اأ�ص�ل احلكم على املبتدعة عند �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، 	
الريا�س، دار الف�صيلة، الطبعة الأوىل، 1421هـ/2001م.

• احلم�ي، ياق�ت بن عبد اهلل، معجم البلدان، بريوت، دار �صادر، بدون طبعة.	
• الإحياء، بدون 	 الكتب والفن�ن، بريوت، دار  اأ�صامي  الظن�ن عن  خليفة، حاجي، ك�صف 

طبعة، املجلد الأول. 
• بن 	 حممد  ال�صيخ  ع�صر  من  الأعالم  جند  علماء  وم�صائل  ر�صائل  جمم�عة  ال�صنية،  الدرر 

اخلام�صة،  الطبعة  احلنبلي،  النجدي،  الرحمن  عبد  جمع  هذا،  ع�صرنا  اإىل  ال�هاب  عبد 
1414هـ/1994م.

• الرومي، عبد العزيز واآخرون، م�ؤلفات ال�صيخ حممد بن عبد ال�هاب، بدون طبعة، املجلد 	
الأول.

• زاده، طا�س كربى، م��ص�عة م�صطلحات مفتاح ال�صعادة وم�صباح ال�صيادة يف م��ص�عات 	
العل�م، حتقيق علي دحروج، مكتبة لبنان النا�صرون، الطبعة الأوىل، 1998. 

• ال�صنامي، عمر بن حممد بن ع��س، ن�صاب الحت�صاب، حتقيق: مريزن �صعيد، دار مكتبة 	
الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، دون تاريخ.



134

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

• ال�صاطبي، اإبراهيم بن م��صى اللخمي: 	
العت�صام، �صبط ن�صه اأب� عبيدة م�صه�ر بن ح�صن، البحرين، مكتبة الت�حيد للن�صر،  -

الطبعة الأوىل، 1421هـ/2000م. 
اأب� عبيدة م�صه�ر بن ح�صن، اململكة العربية ال�صع�دية، دار  - امل�افقات، �صبط ن�صه 

ابن عفان للن�صر، الطبعة الأوىل، 1417هـ/1997م. 
• اأحمد 	 عليه  والنحل، �صححه وعلق  امللل  الكرمي،  عبد  بن  الفتح حممد  اأب�  ال�صهر�صتاين، 

فهمي حممد، بريوت، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، 1413هـ، 1992م. 
• الإ�صالمي 	 الفكر  املنكر يف  باملعروف والنهي عن  الأمر  بن عبد اهلل، كتاب  العامر، حممد 

درا�صة وحتليلية نقدية، ر�صالة دكت�راه، 1433ه. 
• الإر�صاد، 	 مطبعة  بغداد،  الإ�صالمية،  والعقائد  الفرق  يف  درا�صات  عرفان،  احلميد،  عبد 

1967م، الطبعة الأوىل. 
• عبد احلميد، حم�صن، املذهبية الإ�صالمية والتغيري احل�صاري، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بدون طبعة، 	

�صمن �صل�صلة كتاب الأمة.
• الأوىل، 	 الطبعة  اخل�صراء،  طيبة  دار  الأعيان،  على  احلكم  يف  امليزان  نا�صر،  العزيز  عبد 

1437هـ/2016
• ويليها 	 عليها  الأحكام  تدور  ق�اعد  اأربع  ال�هاب،  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�هاب،  عبد 

بن  حممد  ال�صيخ  م�ؤلفات  كتاب  �صمن  العلماء،  احرتام  مع  الن�ص��س  اتباع  يف  نبذة 
بلتاجي و�صيد  الرومي وحممد  العزيز زيد  للت�صحيح عبد  واأعدها  ال�هاب، �صنفها  عبد 

حجاب، بدون طبعة. 
• العبد اللطيف، عبد العزيز، ن�اق�س الإميان الق�لية والعملية، الطبعة الثانية، 1315هـ، دار 	

ال�طن: الريا�س 
• عثمان، اإدري�س حممد، احل�صبة يف النظام الإ�صالمي، اأ�ص�لها ال�صرعية وتطبيقاتها العملية، 	

 http://majles.alukah.net/t22759 :ر�صالة ماج�صتري من�ص�رة على امل�قع
• العل�اين، طه جابر، مقدمة كتاب »نظرية املقا�صد عند الإمام حممد الطاهر بن عا�ص�ر«، اأحمد 	

الري�ص�ين، من�ص�رات املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي، الطبعة الرابعة، 1415هـ/1995م.



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

135

• الثانية، 	 الطبعة  ال�صروق،  دار  القاهرة،  الإ�صالمي،  الفكر  تيارات  حممد،  عمارة، 
1418م/1997م.

• مناهج 	 التاريخية وفق  الرواية  لنقد  الرا�صدة حماولة  اخلالفة  �صياء، ع�صر  اأكرم  العمري، 
املحدثني، اململكة العربية ال�صع�دية: مكتبة العبيكان. 

• الغزايل، اأب� حامد الغزايل، اإحياء عل�م الدين، بريوت، دار املعرفة، بدون طبعة.	
• املكتبة 	 البدعة،  واأهل  ال�صنة  اأهل  بني  واحل�صبة  الدع�ة  منهج  علي،  بن  �صالح  غ�ص�ن، 

ال�صاملة، بدون طبعة.
• الفراء، اأب� يعلى حممد بن احل�صني، الأحكام ال�صلطانية، �صححه وعلق عليه حممد حامد 	

الفقي، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون طبعة.
• الن�صارى- 	 اليه�د-  املخالفني  الرد على  تيمية يف  ابن  بن حميد، ق�اعد  الفريقري، حمد 

الطبعة  اجلامعية،  الر�صائل  �صل�صلة  الف�صيلة،  دار  الريا�س،  الإ�صالمية،  الفال�صفة-الفرق 
الأوىل، 1432هـ/2011م.

• اخل�ارج 	 الإ�صالم  �صدر  يف  الدينية  ال�صيا�صية  املعار�صة  اأحزاب  ي�لي��س،  فله�رن، 
وال�صيعة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، م�صر، مكتبة النه�صة، 1958م. 

• القا�صي عبد اجلبار، اأب� القا�صم البلخي، ف�صل العتزال وطبقات املعتزلة، احلاكم اجل�صمي، 	
اكت�صفها وحققها ف�ؤاد ال�صيد، دار الكتب امل�صرية، الدار الت�ن�صية للن�صر. 

• قرين، حممد بن ع��س، احل�صبة عند ابن القيم، ر�صالة ماج�صتري، جامعة الإمام حممد بن 	
�صع�د الإ�صالمية، ق�صم الدع�ة والحت�صاب، 1407هـ/1987م. 

• نايف 	 ال�صرعية، حتقيق  ال�صيا�صة  الطرق احلكمية يف  بكر،  اأبي  بن  قيم اجل�زية، حممد  ابن 
احلمد، م�ؤ�ص�صة �صليمان بن عبد العزيز الراجحي.

• مكتبة 	 بريوت،  النا�صر،  وت�صحيح  �صبط  والنهاية،  البداية  احلافظ،  الفداء  اأب�  كثري،  ابن 
املعارف، الطبعة الرابعة 1982م. 

• مطبعة 	 القاهرة،  الإ�صالمية،  الدولة  مالية  على  الق�صائية  الرقابة  حممد،  ع�ن  الكفراوي، 
النت�صار، 1998م. 



136

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

• ر�ص�ان 	 ترجمة  الإ�صالمي،  الفكر  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  مايكل،  ك�ك، 
ال�صيد، بريوت لبنان، ال�صبكة العربية لالأبحاث والن�صر، الطبعة الثانية، 2013م. 

• جملة 	 م�صر،  املعتزيل،  اجلبار  عبد  القا�صي  عند  احل�صبة  اإبراهيم،  بن  �صليمان  اللحيدان، 
البح�ث الإ�صالمية، العدد الرابع. 

•  املاوردي، اأب� احل�صن علي بن حممد بن حبيب، الأحكام ال�صلطانية، حتقيق اأحمد مبارك 	
البغدادي، الك�يت مكتبة دار ابن قتيبة، 1409هـ، الطبعة الأوىل.

• الدرا�صات 	 مركز  حتقيق:  احل�صبة،  طلب  يف  الرتبة  حبيب،  بن  حممد  بن  علي  املاوردي، 
الفقهية والقت�صادية، اأحمد جابر بدران، القاهرة. 

• املدينة 	 الفري�ائي،  الرحمن  عبد  حققه  ال�صالة،  قدر  تعظيم  نا�صر،  بن  حممد  املروزي، 
املن�رة مكتبة الدار، الطبعة الأوىل، 1406هـ.

• امل�صع�دي، اأب� احل�صن علي بن احل�صني، مروج الذهب ومعادن اجل�هر، حتقيق �صارل بيال، 	
من�ص�رات اجلامعة اللبنانية، بدون طبعة.

• يف 	 العلمية  للح�صبة  النظرية  الأ�ص�ل  �صياغة  نح�  بال�صرتاك،  طاهر  بن  �صالح  م�ص��س، 
الإ�صالم، جملة اإ�صالمية املعرفة، العدد)77(، 1430هـ/2014م.

• من�ص�ر، اأحمد �صبحي، احل�صبة درا�صة اأ�ص�لية تاريخية، القاهرة: مركز املحرو�صة للن�صر، 	
الطبعة الأوىل، 1995. 

• الطبعة 	 القلم،  دار  دم�صق،  واأ�ص�صها،  الإ�صالمية  العقيدة  حبنكة،  الرحمن  عبد  امليداين، 
الثانية، 1976. 

• تطبيقية 	 املحت�صب و�ص�ابط الحت�صاب درا�صة  النا�صر، عبد اهلل بن حممد، اخت�صا�صات 
على الرئا�صة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ر�صالة دكت�راه، جامعة الإمام 

حممد بن �صع�د الإ�صالمية، 1429هـ.
• الإ�صالمي، 	 للفكر  العاملي  املعهد  ال�ص�ابط،  يف  درا�صة  الأول�يات  فقه  حممد،  ال�كيل، 

فريجينيا، 1997م.



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

137

References 

 z Ahmad Ameen. Duha Al-Islam in Establishing Sciences of the first Abbasid Era. 
Egypt, Ministry of Culture. Unprinted Research. 

 z Usrah & Mirfat Kamal (1419 H). Ihtisab Alshaykh Mohammed Bin Abd Alwah-
hab. Riyadh, Institute of the State.

 z Alashari & Ali Bin Ismail ( 1400 H). Articles of the Islamists. Revised by Hellmut 
Ritter. Institute of  Franz Shtaiz, 3th Print. 

 z Imam & Mohammad Kamal Alden (1406 H). Origins of Hisbah in Islam: Com-
parative Study. Cairo. Institute of Hidayah, 1st edition.

 z Albukhari, Muhammad Bin Ismail (1422 H). Sahih Bukhari. Revised by Mu-
hammad Zuhir Alnasr, 1st edition.

 z Albaghdadi. The Difference between Sects and Illustrating the Right Sect 
among Others. Study of Muhammad Uthman, Cairo. Library of Ibn Sina. Un-
printed Copy.

 z Ibn Taymiyyah &  Taquddin Ahmed Bin Abdul Halim (1406 H). Approaches of 
Prophetic Sunnah. Revised by Mohammad Rshad Salm, 1st edition.

 z Ibn Taymiyyah Ahmad Bin Abd Alhaleem (1406 H). Alamir Blmairuf Walnahi 
An ALMUNKR (Enjoying Good and Forbidding Evil). Revised by Alsid Muham-
mad Al-Jaland 

 z Ibn Taymiyyah Ahmad Bin Abd Alhaleem. Hisbah in Islam and the Duty of Mus-
lim Government. Institute of Scientific Books, Beirut. Undated and unprinted 
copy.

 z Ibn Taymiyyah Ahmad Bin Abd Alhaleem (1406 H). Alsiyasat Alshareiat fi ‘Iis-
lah Alrraei Walraeia ( Islamic Policy in Reforming the Governor(king, president 
etc)) and People. Revised by Abu Abdallah Almagrbi. Alarqam Institute. Kuwait 

 z Ibn Taymiyyah Ahmad Bin Abd Alhaleem (1426 H). Collection of Fatawi of 
Shaykha Alislam Ibn Taymiyyah. Revised by Abd Alrahman Bin Qasm. 2nd edi-
tion. Alwfai Institute for Print and Publicaiton

 z Ibn Taymiyyah (1418 H). Llmustadrak Alaa Majmue Fatawaa Shaykha Alislam 
Ahmad Ibn Taymiyyah. Revised and printed by  Abdul Rahman bin Qasim. 1st 
edition.

 z Al-Taftnazi (1419 H), Masoud.  Sharh al-Maqasid. Revised by Abd al-Rahman 
Amira. 2nd edition, Alamu Alktubu Beirut (World of Books, Beirut) 



138

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

 z  Ibn Hazm, Ali bin Ahmed & Alfasil (1996). Milal Walahwai Walnahil ( Refuta-
tion of different Sects and Egotistical Desire). Revised by Muhammad Ibrahim 
Nasr, Beirut, Dar Al-Jeel, 2nd edition.

 z Ibn Hanbal & Ahmad ibn Muhammad al-Shaibani (2001). Musnad of Imam 
Ahmad ibn Hanbal. Revised by  Shoaib al-Arna’oot - Adel Murshid, and others. 
Alrisalah Institute. 1st edition.

 z Hadhiri & Naji bin Hassan. Theoretical and practical Accountability of Shaykha 
AlIslam Ibn Taymiyyah. Dar Al-Fadila, Kingdom of Saudi Arabia, 1st edition 
(1425 H)

 z Al-Halibi &  Ahmed bin Abdul Aziz (1421 H). Usulu Alhukm Ala Almubtdia 
Ind  the foundations of the ruling on the innovator when Shaykha AlIslam Ibn 
Taymiyyah, Riyadh.  Dar Al-Fadila. 1st edition.

 z Al-Hamwi &  Yacout Bin Abdullah. Mujam Albuldan ( Dictionary of Countries), 
Beirut, Dar Sader, Unedited. 

 z Khalifa & Haji.  Uncovering/Refuting Doubts of the Best Books and Arts. Bei-
rut, Dar Al-Ihya, unprinted, volume I

 z Al-Durar Al-Sunniyya(1414 H).  A Collection of Letters and Questions of Out-
standing Scholars of Najd during the era of Muhammad Ibn Abd Alwahhab 
until the Present Day. Collected by Abdul Rahman Al-Najdi  Al-Hanbali, 5th 
edition.

 z Alrumi & Abd Alaziz. Contributions of Muhammad Ibn Abd Alwahhab. Uned-
ited , volume 1.

 z Zadeh & Tash Kubra (1998). Mawsueatan Mustalahat Miftah Alsaeadat 
Wamisbah Alsiyadat fi Mawdueat Aleulum by Ali Dahrouj, Library of Lebanon 
Publishers, 1st edition

 z Al-Shatby & Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi (1421 H). Al-I’tisam. Revised by Abu 
Ubaida Mashhur bin Hassan.  Bahrain, Al-Tawhid Library for Publishing, 1st 
edition

 z Al-Shatby & Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi (1417 H). Almuwafigat. Revised by 
Abu Ubaida Mashhur bin Hassan. Kingdom of Saudi Arabia, Ibn Affan Publish-
ing Institute, 1st edition.

 z Al-Shahristani & Abu al-Fath Muhammad ibn Abd al-Karim (1413 H). Almilal 
Walianh. Commented on by Fahmi Muhammad, Beirut, Institute of Scientific 
Books, second edition



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

139

 z Al-Amir & Muhammad bin Abdullah (1433 H). The Book of Enjoining Good and 
Forbidding Evil in Islamic Thought: Critical and Analytical Study, PhD Thesis.

 z Abd al-Hamid & Irfan (1967 H). Studies in Islamic Sects and Doctrines.  Bagh-
dad, Al-Irshad Press, 1st edition

 z Abdul Hamid & Muhsin. Islamic Theology  and Civilization Change. Al-Risala 
Institute, Unprinted as a Series in the Nation’s Book.

 z Abdul Aziz Nasser (1437 H). Al-Mizan, in Alhukm ala Alaian. Thebes Green 
Institute, 1st edition. 

 z  Abd Alwahhab & shaykh Muhammad Bin Abd Alwahhab. Four Rules about 
Islamic Provisions with A brief of Texts for Respect of Scholars. Revised by 
Abdulaziz Zaid Al-Roumi, Mohamed Beltagy and Sayed Hijab, unprinted. 

 z Abdul Latif & Abdul-Aziz (1315 H). Nwaqd Aliman Alqawliah Walamlieah (Nul-
lifyings   of  Oral and Scientific Faith), second edition. Dar Al-Watan: Riyadh

 z Othman & Idris Muhammad. Hisbah in the Islamic system, Its Islamic Origins 
and Practical Applications. A Master Thesis Published on: http://majles.alukah.
net/t22759

 z Al-Alwani, Taha Jaber (1415 H). Introduction of a Book “The Theory of Pur-
poses of Imam Muhammad al-Tahir bin Ashour”. Publications of the Interna-
tional Institute of Islamic Thought

 z Umara & Muhammad (1418 H). Islamic Currents of Thought. Cairo, Daru 
Alshruq, 2nd edition

 z Al-Omari, Akram Zia. The Age of Rightly Guided Caliphate: An attempt to criti-
cize the historical narration according to the approaches of the modern schol-
ars, Saudi Arabia: Obeikan Library

 z Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. The Revival of Religious Sciences, Beirut, 
Dar Al-Maarefa, unedited 

 z Ghusun & Saleh bin Ali. The Method of Dawah and Hisbah between the Sunnis 
and the Heretics. Alshamilah Library, unedited

 z AFura & Abu Ali Muhammad ibn al-Husayn. Alahkam Alsultaniea.  Revised and 
commented on by Muhammad Hamid Al-Faki, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 
unedited 

 z Al-Jaqriery & Hamad bin Humaid (1432 H) Ibn Taymiyyah’s Rules in Respond-
ing to the Jewish Violators, Christians, Philosophers & Islamic Groups, Riyadh, 
Dar Al-Fadila. A thesis published in the series of university.



140

�سوابط الحت�ساب يف م�سائل العتقاد »درا�سة نقدية مقارنة«

 z Flhrun &  Julius (1958). Opposition Parties of  Religion and Politics in the Sadr 
el-Islam, Kharijites and Shiites. Translated by Abd al-Rahman Badawi, Egypt, 
Al-Nahda Library.

 z Alqadi Abd al-Jabbar & Abu al-Qasim al-Balkhi. Fadal Aliutizal and Classes of  
Mu’tazila classes. Alhakm Aljashi discovered it and was revised by Fouad al-
Sayyid. The Egyptian Book Institute & the Tunisian publishing Institute.

 z Qurain, Muhammad bin Awad (1407 H). Ibn Qayyim’s Veiws about Hisbah.  
Master Thesis, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Department of 
Dawah and Accountability

 z Ibn Qayyim & Muhammad Bin Bakr. The Wise Methods in Islamic Policy. Re-
vised by Naid Alhmd. Sulaiman bin Abdulaziz Al-Rajhi Foundation.

 z Ibn Kathir & Abu Alfida Alhafz (1982). Aldaiah Walnihaia ( the Beginning & the 
End). Revised and corrected by Alamirf Library, Beirut, 4th edition.

 z Alkfrawi & Awin Muhammad (1998). Judicial Surveillance on the Finance of 
Islamic State. Cairo, Alintisar Printing Center.

 z Kuk Maikl (2013). Enjoying Good & Forbidding the Evil in Islamic Though. 
Translated by Rudwan Alsid, Beirut, Lebenon. Arabian Web of Research & Pub-
lication.

 z Al-Luhaidan &Suleiman bin Ibrahim.  Al-Hasbah at Al-Qadi Abdel-Jabbar Al-
Muatazly.  Egypt, Islamic Research Magazine, 4th  issue.

 z Al-Mawardi & Abu Al-Hassan Ali Bin Muhammad Bin Habib (1409 AH). Rul-
ings of  Al-Sultan. Investigated by Ahmed Mubarak Al-Baghdadi, Kuwait Dar 
Ibn Qutaiba Library, 1st edition.

 z AlMawardi & Ali bin Muhammad bin Habib. Alrutba Fi Talb Alhisbag. Revised 
by Center of Jurisprudence and Economic Studies, Ahmed Jaber Badran, Cairo 

 z Al-Marwazi & Muhammad bin Nasser (1406 H). Glorifying and Maximizing 
the Value of Prayer. Revised by by Abdul-Rahman Al-Faraiwi, Al-Madinah Al-
Munawar Library, 1st  Edition.

 z Al-Masoudi & Abu Al-Hassan Ali Bin Al-Hussein. Muruj Alzahb Wamadn 
Aljwhr. Revised by Sharl Bila. Lebanese University publications, unedited.

 z Mushush, & Saleh bin Taher (1430 AH).  Towards Formulating Theoretical Ori-
gins of the Scientific Hisbah  in Islam. Islamic Knowledge Magazine, Issue (77).

 z Mansour & Ahmad Sobhi. Al-Hasbah from a Historical Perspective. Cairo,  Al-
Mahrousa Publishing Center, 1st, 1995.



د. حممد بن عبد احلميد القطاونة

141

 z Al-Midani, Abd al-Rahman Habnaka (1976). Islamic Theology and Fundamen-
tals. Damascus, Dar Al-Qalam, 2en edition.

 z Al-Nasir & Abdullah bin Muhammad (1429 AH). Ikhtisasat Almuhtsib wdwabt 
alihtisab ( Specialty of the Investigator and Rules of Accountability): Case 
Study on the Public Organization of “Enjoying Good & Forbidding Evil”.  PhD 
thesis, Imam Muhammad bin Saud Islamic University.

 z Al-Wakeel &  Muhammad. Fiqh Alawlwjat Drasah Fi Aldwabt( Jurisprudence 
of Priorities: A Study in Islamic Legislation, World Institute of Islamic Thought, 
Virginia, 1997.





تقننُي �لعاد�ت �للغوّية �لرتكيبّية 
يف �لنَّحو �لعربّي

اأ. د. ح�صن خمي�س امللخ
كلّية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانّية - جامعة �آل �لبيت - �لأردن





اأ. د. ح�صن خمي�س امللخ

145

Abstract

Realizing Exceptional Structures of 
Certain Dialects: Arabic Syntax

Pro. Hassan Khamis El-Malkh

The research, in an analytical method, 
aimed at presenting an approach that an-
swers the question of how the Arab gram-
marian audience responds to this vision in 
structuring the Arabic grammar, basing it-
self on the fact that the Arabic language has 
regular usage habits at the level of the na-
tion, group or individual. It turned out that 
after describing the Arabic language, they 
succeeded in sorting them according to the 
degree of the linguistic regularity, and they 
contained most of the dialectical customs in 
its rulings The grammatical permissibility of 
linguistic tolerance is taken from the teach-
ing of grammar as a joint tool in making a 
general grammatical opinion, although some 
of its rulings have shadows from the incom-
parable anomalies, and the research has 
concluded that the grammatical correctness 
has come after an eras of an era of criti-
cal educational outcome pointing towards 
a unified vision to the provisions govern-
ing rightness in Arabic grammar, even if the 
grammarians differ in their interpretation.

Keywords: Arabic grammar. Language 
habits. Dialects

ملخ�س البحث
العربّية  اللغة  اأنَّ  على  البحُث  انبنى 
الأُمَّة  م�صت�ى  على  ُمنتَظمٌة  ا�صتعمالّية  عاداٌت 
اأو اجلماعة اأو الفرد، ف�صعى مبنهج حتليليٍّ اإىل 
ا�صتجابِة  كيفّية  �ص�ؤال  عن  جُتيب  ُمقاربة  تقدمي 
بنائهم  يف  الروؤية  لهذه  العربّية  نحاة  جمه�ر 
ِف  َو�صْ بعَد  جنح�ا  اأنَّهم  فتبنيَّ  العربّي؛  النحَ� 
النتظام  درجِة  َح�ْصَب  فْرِزها  يف  العربّية 
اللغ�ّي، فاحتَ�وا ُمْعَظَم العادات الَلْهجّية يف 
التَّ�صاُمح  �صبيل  على  النح�ّي  اجل�از  اأحكام 
لّيًة  اللغ�ّي ُمتَِّخذيَن من تعليم النح� اأداًة ِمْف�صَ
يف �صناعِة راأٍي نح�ّي عام واحد تقريبا، واإن 
التي  ال�صَّ�اذِّ  من  ِظالٌل  اأحكاِمه  لبع�س  كانت 
اأنَّ  اإىل  البحُث  ت��صَّل  وقد  عليها،  يُقا�ُس  ل 
ِر الحتجاِج  ال�ص�اب النح�ّي �صاَر بعد َع�صْ
تقريبا  ُم�حَّدٍة  ُروؤيٍة  على  داًل  تعليمّيا  َرجا  خُمْ
لالأحكام ال�صابطِة لل�ص�اب يف النَّح� العربّي، 

واإن اختلَف النحاُة يف تف�صريها.
العربّي.  النح�  �ملفتاحّية:  �لكلمات 

العادات اللغ�ّية. اللهجات.
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املقدمة

يتِخُذ هذا البحُث مبداأ العادة اللغ�ّية تف�صرًيا ل�صفة النتظام يف اللغة على 
م�صت�ى الرتكيب النح�ّي؛ ذلك اأنَّ انتظاَم اجلماعة اللغ�ّية ال�احدة على �َصْمٍت 
معنّيٍ من النطِق بالكلمات مفردًة ومرّكبة بدللة معه�دة لديهم يُدلُّ على اأنَّ تكرار 
عات اللغة �صاَر عادًة ُمتَلِئّبًة معروفًة و�َصِجّيًة معه�دًة، ميكُن لعلماء  النقياِد مل�ا�صَ
اللغِة اأن ي�صتنبُط�ا من مالحظِتها ق�اننَي �ِصبه ُكّلّيٍة متثِّل اللغة، كما ميكُنهم اأن ي�صَع�ا 
وللبنى،  لالأ�ص�ات،  تعليمّية  منظ�مة  بناء  عمِلهم يف  ثمرُة  لتك�ن  تف�صريها؛  اإىل 
اجلهة  يف  وهم  اأخرى.  جهة  من  املنظ�مة  هذه  ولتف�صري  جهة،  من  وللرتاكيب 
يُقا�ُس عليه؛  ِمعياٍر  اإىل  اأو املنق�ل  اأو امل�صم�َع  املُ�صاَهَد  الأوىل يحّ�ل�ن النتظام 
املقابلة  اجلهة  يف  لكنَّهم  اللغ�ّي،  لالنتظام  املقنَّنة  الريا�صّية  ال�صفة  املعياُر  فيغدو 
الأخرى ل يكتف�ن بالرك�ن اإىل النتظام امل��ص�ف، بل ي�صَع�ن اإىل البحث يف 
بحثهم  نتائُج  فت�صبح  واحٍد؛  �َصْمٍت  على  اّطراِده  ِحْكمة  ومعرفة  النتظام  �صبب 
ن�صبّية قابلة لالختالف، وللخطاأ اأحيانا؛ لأنَّها يف حالة انفكاٍك عن �صكِل امل��ص�ف 
وجتريده املعياريّ؛ لهذا ل ي�ؤثّر خِالفُ النُّحاة يف رافع الفعل امل�صارع)1( َمثَال يف 

حقيقِة متتُِّعه بعالمٍة منا�صبة يف اآخره عند تعليِم العربّية للناطقني بها اأو بغريها.
حقيقِة  على  يقف�ن  اللغ�ّي  النتظام  يقّنن�ن  وهم  الل�صانّيني  اأو  النحاَة  لكنَّ 
الإن�صاِن  �صل�ك  اللغة �ص�رٌة من  لأنَّ  ُمطلٍق؛  ن�صبّي غري  اأمٌر  اللغ�ّي  النتظاَم  اأنَّ 
الطبائع  يف  واختالفهم  اأفراده  وتعدُّد  وُروؤاه  وجمتمعه  وعاداته  وثقافته  وتاريخه 
كّلها  لظ�اهرها  املطلقة  الدقيقة«)2(  ال�صياغة  ت�قُُّع  فـ«يبعُد  الإدراك؛  وم�صت�ى 
تّ�زِع  نتيجَة  تن�صاأ  قد  التي  اللغ�ّية  ال�صتثناءات  لظاهرة  اللغة  ُمعاي�صة  ب�صبب 
يُْنَظر يف هذا اخِلالف: اأب� الربكات الأنبارّي، كمال الدين عبد الرحمن بن حممد، الإن�صاف يف م�صائل   -1
الرابعة  امل�صاألة  بريوت، ط1، 1979م،  الفكر،  دار  احلميد،  عبد  الدين  اخلالف، حتقيق: حممد حميي 

وال�صبع�ن، ج2، �س555-550.
يُْنَظر: ديك�ص�ن، هل بع�س اللغات اأف�صُل من بع�س؟ ترجمة: حمزة بن قبالن املزيني، دار كن�ز املعرفة،   -2

الأردن، ط1، 2018م، �س37.
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اجلماعة اللغ�ّية على م�صاحة وا�صعة من الأر�ِس، كالعرب يف اجلزيرة العربّية، اأو 
امتداِد مقطع الحتجاج الزمايّن باللغة عدة قرون تتعاَقب فيها اأجياٌل، ت�صتجيُب - 
واإْن ب�ص�رٍة بطيئة - لق�انني التغرّي اللغ�ّي، كامتداد ع�صر الحتجاج يف العربّية 
اإىل  كال�صعراء  باللغة  املتداولني  بع�س  �صعِي  اأو  اإجماٍع،  اأقّل  قرون يف  ثالثة  اإىل 
البتداع اللغ�ّي تاأكيًدا لتمّيزهم اللغ�ّي، اأو ا�صتجابًة ملقت�صى الإيقاع، والن�صجام 
ال�صَّ�تّي، ومتطلبات ال�صعر امل�زون، وغري ذلك ممّا يُْنِزُل اللغَة وتقنيناِتها وحتليالِتها 

َمنازَل النِّ�صبّية.
فة الإطالق، اأو من �صفة ال�صتثناءات  واللغُة يف انتظاِمها اإن اقرتبت من �صِ
تبقى عادة ا�صتعمالّية، تتداولها اجلماعة اللغ�ّية الكربى على م�صت�ى الل�صان العام، 
اأو اجلماعات ال�صغرى على م�صت�ى اللهجات اخلا�صة، وقد ت�صل العادة اللغ�ّية 
اإىل م�صت�ى الفرد ال�احد على �صبيل ال�صِته�اء، قال اأب� الربكات الأنبارّي: »لأنَّ 
العربيّ يتكلّم بالكلمة اإذا ا�صته�اه �صَربٌ من الغلط؛ فيعدل عن قيا�س كالمه«)1(، 
فيجيء الكالُم غلًطا يف القيا�س على عادة قبيلته، لكنَّه يك�ن �ص�ابا �صحيحا على 
فة  �صِ فتلحقه  لنف�صه؛  عادة  يتخذه  ابتداًعا  يك�ن  اأخرى، وقد  لقبيلة  اأخرى  عادة 

ال�صذوذ، ل اخلطاأ؛ لأنَّ كالمه �صابٌق على التقنني النَّح�ّي.
فمن عادِة العرب يف اإعمال اإنَّ واأخ�اتها ن�صُب ما كان مبتداأً ورفع ما كان 
خرًبا، لكنَّ بع�َس العرب ن�صب�ا بـ«اإنَّ واأخ�اتها« ال�صَم واخلرب حتى َعدَّ ابُن �صاّلم 
هذا ال�صل�َك ال�صتعمايّل لغًة َمْن�ص�ؤها بالد العّجاج وق�مه)2(، واإن كان غري ُمّطرٍد 

يف �ِصعره؛ ذلك اأنَّ ال�صعراء قد يُخاِلف�ن لغَة ق�مهم يف ال�صعر)3(.

اأب� الربكات الأنبارّي، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف، ج1، �س191.  -1
يُْنَظر: ابن �صاّلم اجُلمحّي، حمّمد، طبقات فح�ل ال�صعراء، حتقيق: حمم�د حممد �صاكر، مطبعة املدين،   -2

م�صر، 1980م، ج1، �س79-78. 
الأردن، 2014م، ط1،  اللغ�ّي، دار دجلة،  العربّية والرثاء  اللهجات  ال�صامرائي،  اأحمد ها�صم  يُْنَظر:   -3

�س269، وللت��ّصع يُ�صتح�َصن الطالع على ال�ص�اهد التي اأوردها، �س266-252.
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وقد �َصعى نُحاُة العربّية اإىل احت�اِء عادات بع�س العرب على م�صت�ى القبيلة 
الذي  الل�صان  نح�  نحٍ� واحٍد جامع، وهي  اأنحاَء يف  ثالثة  تقنني  الأفراد يف  اأو 
لغ�ّية  عادة  اإىل  يُ�صري  الذي  القبيلة  ونح�  واأخ�اتها،  اإنَّ  رفع خرب  تعليم  ي�جب 
النحاة عن  نظر جمه�ر  باإ�صاحِة  ال�صته�اء  اإىل  ي�صري  الذي  الفرد  ونح�  لهجّية، 
تخطيء َمْن يُحُتجُّ بكالمه اإىل التما�س تعليٍل ما لهذا ال�صل�ك اللغ�ّي غري املّطِرد، 
تقدير  تكّلف�ا من  َمهما  العربّية  له �صمن م�صالك  اإعرابّي  البحِث عن تخريٍج  واإىل 

وتاأويل.

اأّما النح� العام ف�صار معياًرا يف التعليم، واأّما نح� القبيلة والأفراد ف�صار لغة 
يف منازل اجل�از النح�ّي، اأو �صذوذا، يحفُظ ول يُقا�ُس عليه، لكنَّه لي�س خارَج 
مقب�ل  يك�ن  وقد  عبابنة)1(،  يحيى  اأ�صار  كما  النح�ّية  القاعدة  خارج  بل  اللغة، 

بالقّ�ة ل بالفعل كما قال جان جاك ل��صركل)2(.

العادات  بع�ِس  م�صار  يف  حمم�دا  تدخُّال  تدّخل�ا  قد  النحاة  يك�ن  وبهذا 
من  قدٍر  اأكرب  من  الحتجاج  ع�ص�ِر  بعَد  العربية  اللغة  لتخلي�س  اللغ�ّية؛ 
ال�صتثناءات، وال��ص�ل اإىل احلّد الأدنى منها ب�ُصلطِة التعليم با�صتعمال ما �صّماه 
اأّكَد  وقد  العربّي)3(،  للمجتمع  اللغ�ّية  الرتبية  يف  اللغة«  »تنقية  مبداأ  فك  ي�هان 
ديك�ص�ن يف اإجابة �ص�ؤال كتابه املهّم: هل بع�ُس اللغات اأف�صل من بع�س؟ اأنَّ من 
القيا�ُس  ماَت  لهذا  ال�صتثناءات)4(؛  من  الأدنى  احلدّ  فيها  اأنَّ  املثاليّة  اللغة  �صفات 

يُْنَظر كتابه: اللغة العربّية بني الق�اعدّية واملتبّقي يف �ص�ء نظرية الأف�صلّية: درا�صة و�صفّية حتليلّية، دار   -1
الكتاب الثقايّف، الأردن، ط1، 2016م، �س116.

يُْنَظر: جان جاك ل��صركل، عنف اللغة، ترجمة: حممد بدوي، مركز درا�صات ال�حدة العربية، بريوت،   -2
ط1، 2005م، �س 75.

يُْنَظر: ي�هان فك، درا�صات يف اللغة واللهجات والأ�صاليب، ترجمة: عبد احلليم النّجار، تقدمي: حممد   -3
ح�صن عبد العزيز، املركز الق�مي للرتجمة، م�صر، 2014م، �س91، 100.

يُْنَظر كتابه: هل بع�س اللغات اأف�صل من بع�س؟ �س272.  -4
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مظاّن  يف  بقَي  واإن  بـ«متى«)1(،  واجلّر  بـ«لن«،  واجلزم  املن�ص�ب،  الفاعل  على 
اللغة  نقل  يف  بالأمانة  للنحاة  ت�صهُد  علماء«)2(  اإىل  م�ّجهة  »علماء  وثيقة  النحِ� 

وحفظ �ص�اهِدها.
يا�ّصي: ُف�صحاء العرب  وي�صُف جمه�ُر النحاة ال�صتثناءات بالدُّوِنّية، »قال الرِّ
ين�صب�ن بـ)اأْن واأخ�اتها( الفعل، ودونَهم ق�ٌم يرفع�ن بها، ودونَهم ق�ٌم يجزم�ن 
بها. وحكى اجلزم بها اأب� عبيدة واللحياينّ، وذكر اأنَّ اجلزم بها لغة بني �صباح«)3(، 

ف اللغة الف�صيحة الفا�صية اأو املختارة باأنَّها »اللغة العالية«)4(. يف حني ت��صَ
ا�صتجاَب  كيف  م�ؤّداه:  عاّم  �ص�ؤال  عن  الإجابِة  اإىل  البحث  ي�صعى  ولهذا 
الَق�ل  يف  اللغ�ّية  العادات  ملبداأ  اأنحاَءها  يُقّنن�ن  وهم  العربّية  نحاة  جمه�ُر 
باجل�ازات اللغ�ّية، ويف تف�صري انتقال الظاهرة اللغ�ّية الرتكيبّية ال�احدة من حالٍة 
ن�ص��س الحتجاج  �صائعة يف  اأخرى غري  اإىل حالة  فرد  اأو  قبيلة  لغة  ُمّطردة يف 

ر؟ اللغ�ّي، وذلك مبنهج حتليلّي نقدّي معا�صِ
ولالإجابة عن هذا ال�ص�ؤال اتخذ البحُث خارطَة درا�صٍة ظهرت يف املحّطات 

املعرفّية الآتية:
مفه�م العادات اللغ�ّية.- 1
م�صت�يات العادات اللغ�ّية.- 2

يُْنَظر: ال�صي�طّي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، همع اله�امع يف �صرح جمع اجل�امع، حتقيق:   -1
اأحمد �صم�س الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م، ج2، �س6، 289، 375.

اإميل بديع يعق�ب، املمن�ع من ال�صرف بني مذاهب النحاة وال�اقع اللغ�ّي، دار اجليل، بريوت، ط1،   -2
1992م، �س281.

نقله اأب� حّيان الأندل�صّي، حممد بن ي��صف الغرناطّي، يُْنَظر كتابه: ارت�صاف ال�صََّرب من ل�صان العرب،   -3
حتقيق: رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، م�صر، ط1، 1998م، ج4، �س1642.

يُْنَظر: الزخم�صري، حمم�د بن عمر، امل�صتق�صى يف اأمثال العرب، حتقيق: حممد عبد املعني خان، دائرة   -4
املعارف العثمانية، الهند، ط1، 1962م، ج1، �س231.
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العادات اللغ�ّية والنتظام النح�ّي.- 3
العادات اللغ�ّية واجل�از النح�ّي.- 4
العادات اللغ�ّية وال�ّصذوذ النح�ّي.- 5
العادات اللغ�ّية ولغة ال�صعر والنرث الفّني.- 6
العادات اللغ�ّية وتعليم العربّية.- 7
العادات اللغ�ّية وتغرّي الت�زيع الكّمي.- 8

منه،  ومقا�صِدها  كالِمها،  يف  العرب  كالم  معه�ِد  ا�صتح�صاَر  اأنَّ  ومع 
وال�صت�صاءَة مببداأ املنا�صبة بني املقام واملقال، والهتماَم بن�َصِب الن�ّس ون�صبته ممّا 
اأخَذ به دار�ص� العربّيِة من القدماء اإل اأنَّ بروز التقنينات املتباينة للمنهج الجتماعّي 
الدرا�صات  بع�س  يف  را  حا�صِ اللغ�ّية  العادات  مبداأ  جعل  احلديث  الع�صر  يف 
النح�ّية  الدرا�صات  يف  ب��ص�ح  يظهر  مل  واإن  والرتب�ّية،  وال�صياقّية  الدللّية 

الرتكيبّية اإل عرب اأفكار متناثرة.
�ص�ء  يف  الَق�لّية  العرب  »عادات  خ�صر  اأحمد  حممد  الفّتاح  عبد  فَدَر�َس 
تط�ير دليّل  �صنة 2008م، وه�  مرة  لأول  ن�صره  له  بحٍث  الكرمي«)1( يف  القراآن 
ن�صره لأّول  الكرمي«)2(،  القراآن  بعن�ان: »عادات عربية يف �ص�ء  له  �صابق  لبحث 
ما  نفهمه  اأن  ميكن  ل  خطاب  »اأّي  اأنَّ:  على  البحثني  بنى  وقد  2007م،  �صنة  مرة 
اأخٍذ بظاهر  فلي�س كلُّ  ثَمَّ  اللغ�ّي، ومن  اللغ�ّي و�صياقه غري  �صياقه  ن�صتح�صر  مل 
الن�ّس يُف�صي اإىل مراد اهلل تعاىل«)3(، ثم عر�س جمم�عًة من الظ�اهر الجتماعّية 
القراآنّية،  والدرا�صات  البح�ث  جملة  الكرمي،  القراآن  �ص�ء  يف  الق�لّية  العرب  عادات  بحثه:  يُْنَظر   -1

ال�صع�دية، العدد ال�صاد�س، ال�صنة الثالثة، 1428ه/2008م، �س93-21.
القراآنّية،  للدرا�صات  ال�صاطبّي  الإمام  معهد  جملة  الكرمي،  القراآن  �ص�ء  يف  عربّية  عادات  بحثه:  يُْنَظر   -2

ال�صع�دّية، العدد الثالث، 1428ه/2007م، �س135-68.
عبد الفتاح حممد اأحمد خ�صر، عادات العرب الَق�لّية يف �ص�ء القراآن الكرمي، �س31.  -3
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اإليها القراآن الكرمي كظاهرة اجِل�ار واحلجابة والفاأل والإيالء وغريها،  التي اأ�صاَر 
العرب  »عادات  بحثه  يف  عر�س  كما  واللغ�ّي،  الجتماعّي  �صياقها  يف  فدَر�َصها 
الَق�لّية يف �ص�ء القراآن الكرمي« اإىل بع�س الألفاظ والرتاكيب ال�اردة يف القراآن، 
فدّقَق يف تف�صريها ودللتها على �ص�ء عادات العرب الق�لّية، كالتعبري عن الُقبح 

بال�صيطان)1(. وكلتا الدرا�صتني اجتماعّية مع ِظالٍل دللّية �صمن علم التف�صري.
ودر�صْت مرمي حم�م »اأثر العادات الكالمّية يف اكت�صاب النطق الف�صيح عند 
ميّيز  الذي  النطق  »اأ�صل�ب  من  متِخذًة  مقارنة«  درا�صة  البتدائّية:  املرحلة  تالميذ 
�صخ�صا من غريه يف التعبري ال�صفهيّ اأو الأداء الفرديّ«)2( اإطارا ملفه�م العادات 
الكالميّة يف الرتبية ب��صفها عاداتٍ تلقائيّةً جماعيّةً مطّردةً حمدودةً مبكان وزمان)3(.
� Habitus«)4( التي eory لـ »نظرية العتياد  وتبدو هذه الدرا�صة تطبيقا 
عاداٍت  منا�صبة  بطريقة  النا�س  تعليم  تعني:  اأنَّها  فهمت  وقد  ب�ردي�،  بيار  بها  جاء 
لغ�ّيًة خمالفة لطبيعتهم، اأو م�صت�ى تعليمهم؛ لت�صبح هذه العادات ن�صاطا اعتيادّيا 

لهم بطرائق خمتلفة.
مفهوم �لعاد�ت �للغوّية: 

العاداُت يف اللغة جمٌع َمزيٌد بالألف والتاء لال�صم املفرد »عادة«، وه� من 
اجلذر ال�صريفّ املعجميّ )ع و د(، واأ�صلُ معانيه ودللته التثنيةُ يف الأمر)5( ُرج�ًعا 

يُْنَظر: املرجع ال�صابق، �س37.  -1
املرحلة البتدائية: درا�صة مقارنة،  الف�صيح عند تالميذ  النطق  الكالمّية يف اكت�صاب  العادات  اأثر  يُْنَظر:   -2

ر�صالة ماج�صتري، جامعة تلم�صان، اجلزائر، 2012م، �س84.
يُْنَظر: املرجع نف�صه، �س85-84.  -3

دليل  حرَّره:  الذي  الكتاب  يف   »Habitus �eory« م�صطلح  عن  ك�ملا�س  فل�ريان  اأورَدُه  ما  يُْنَظر   -4
العربّية،  ال�حدة  درا�صات  مركز  النهيبي،  وماجدولني  الأ�صهب  خالد  ترجمة:  ال�ص��صي�ل�صانّيات، 

بريوت، ط1، 2009م، �س313.
ومطبعة  مكتبة  هارون،  حممد  ال�صالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد،  فار�س،  ابن  يُْنَظر:   -5

م�صطفى البابي احللبي، م�صر، ط2، 1969م، مادة )ع�د(.
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وتكريًرا)1( فـ»كّل ما تكرَّر عادة«)2(، وحتُدُث العادة بالدُّْربة حتى ت�صرَي �َصِجّية)3(، 
وَطبًعا من غري تكّلٍف)4(؛ لهذا قال ابُن منظ�ر: »العادُة: الدَّْيَدُن يُعاُد اإليه«)5(.

واأّما يف ال�صطالح فهي بح�صب الإطالق اأو التقييد، فبالإطالق هي: »ا�صم 
قيل:  ولذلك  كالطَّْبع؛  تَعاطيه  �صهال  ذلك  ي�صري  حتى  والنفعال  الفعل  لتكرير 
تعريفه  ال�صي�طي  وارت�صى  الأ�صفهايّن،  الراغب  قال  كما  ثانية«)6(،  طبيعة  العادة 
من  عليه  النا�ُس  ا�صتمرَّ  »ما  العادة:  اأنَّ  اإىل  ذهب  اجلرجايّن  لكنَّ  بالجتزاء)7(. 
الكف�ّي)9(  تعريفه  اأخرى«)8(، وارت�صى  اإليه مرّة بعد مرّة  املعق�ل، وعادوا  حُكم 

واملناوي)10( من املتاأّخرين، والرَبكتي)11( من املحَدثني.
بق�له:  التهان�ّي  عنه  نقله  فيما  الهندّي  التعريف ذهب  هذا  من  قريب  واإىل 
الطبائع  عند  املقب�لة  املتكّررة  الأم�ر  من  النف��س  يف  ي�صتقّر  عّما  عبارة  »العادة 

حتقيق:  املحيط،  القام��س  يعق�ب،  بن  حممد  اآبادي،  والفريوز  )ع�د(.  مادة  ال�صابق،  امل�صدر  يُْنَظر:   -1
حممد نعيم العرق�ص��صي، م�ؤ�ّص�صة الر�صالة، بريوت، ط8، 2005م، مادة )ع�د(.

الر�صالة،  م�ؤ�ّص�صة  امل�صري،  وحممد  دروي�س  عدنان  حتقيق:  الُكّلّيات،  م��صى،  بن  اأّي�ب  الكف�ّي،   -2
بريوت، ط2، 1993م، مادة )عادة(، �س 617.

يُْنَظر: ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، مادة )ع�د(.  -3
الإ�صالمّي،  العربّي  الفكر  وال�صيا�صّية يف  الجتماعّية  العل�م  ُدغيم، م��ص�عة م�صطلحات  �صميح  يُْنَظر:   -4

مكتبة لبنان، لبنان، ط1، 2000م، ج2، �س690.
مادة  بريوت، 1968م،  �صادر،  دار  ن�صرة  العرب،  ل�صان  مكرم،  بن  الدين حممد  منظ�ر، جمال  ابن   -5

)ع�د(.
الراغب الأ�صفهايّن، احل�صني بن حممد، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق: حممد خليل عيتاين، دار   -6

املعرفة، بريوت، ط1، 1998م، �س355.
اأبي بكر، معجم مقاليد العل�م يف احلدود والر�ص�م،  ال�صي�طّي، جالل الدين عبد الرحمن بن  يُْنَظر:   -7

من�ص�ب لل�صي�طّي، حتقيق: حممد اإبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، م�صر، ط1، 2004م، �س198.
الف�صيلة، م�صر،  املن�صاوي، دار  يق  التعريفات، حتقيق: حممد �صدِّ اجلرجاين، علي بن حممد، معجم   -8

2004م، مادة )العادة( �س123.
يُْنَظر: الكف�ّي، الُكّلّيات، �س617.  -9

يُْنَظر: املناوي، عبد الروؤوف، الت�قيف على ُمِهّمات التعاريف، حتقيق: عبد احلميد �صالح حمدان، دار   -10
الكتب، م�صر، ط1، 1990م، �س233.

يُْنَظر: الربكتي، حممد عميم الإح�صان املجدوي، التعريفات الفقهّية، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1،   -11
2003م، �س141.
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ال�صليمة«)1(.
والفرق بني التعريفني راِجع اإىل اخلالف بني املفّكرين على اختالِفهم يف الطْبع 
الأّول، هل يَُعدُّ عادًة اأم ل؟ فمن َعدَّ الطْبع الأول من العادة كالراغب وال�صي�طّي 
واأمَّا  بالكت�صاب.  الثانية  الطبيعَة  بالتكرار  والنفعاَل  الأوىل،  الطبيعَة  العادة  َعدَّ 
من ح�صر العادة يف ال�صتعمال فقد اأخذ بتعريف اجلرجايّن ومن تابعه كالكف�ّي 
واملناوّي. والراجح ه� التعريف الأّول؛ لأنَّ العتياد تكرير بالطبع اأو بالكت�صاب، 
فذكر الراغب اأنَّ »العادة طبيعٌة ثانية«)2(. اأّما العت�صام مبعيار النتزاع فغري ُم�َصلَّم 
به؛ اإذ ل يُ�صرتط من انتزاع ال�صيِء اأن يك�ن طبيعة ثانية، قال �صميح ُدغيم: »ورمّبا 

و�صعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة«)3(.
اأو  اإليه،  تُ�صاف  اأو  به،  ت��صف  ما  فبح�صب  بالتقييد  العادة  تعريف  واأّما 
تُ�صتعمل فيه من العل�م والفن�ن، فثمة »عادات« اجتماعّية، و�ُصل�كّية، وترب�ّية، 
لكّل  اإنَّ  الق�ل  ليمكن  واقت�صادّية، و�صيا�صّية، ومذهبّية، واإدارّية، و...اإلخ حتى 
جمم�عٍة ب�صرّية - على اأيِّ و�صٍف كانْت - عاداِتها، وهي يف الأح�ال كّلها مبنّية 

على مبداأ التكرار عند فرٍد اأو جماعٍة.
اإىل ربط  التقييد باحلقل املعريّف  اإىل جتاوز  وقد �َصعى خري �ُصليمان �ص�اهني 
العادات بالعقل يف كتابه »عادات العقل«، واإن بقَي م�صدوًدا اإىل الأفكار الرتب�ّية، 
وتطبيق  املثابرة،  العقل:  عادات  من  اأنَّ  اإىل  ل  وت��صّ الدرا�صّية،  املناهج  وت�صميم 
ر على  اأهّم م�ؤ�صِّ اأو�صاع جديدة، والت�ا�صل بدّقة)4(، لكنَّ  املعارف القدمية على 
دار  ب�صج،  ح�صن  اأحمد  حتقيق:  الفن�ن،  ا�صطالحات  ك�ّصاف  علي،  بن  علي  حممد  التهان�ّي،  يُْنَظر:   -1

الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 1998م، ج3، �س213-212.
يُْنَظر: الراغب الأ�صفهايّن، املفردات يف غريب القراآن، �س355.  -2

ج1،  1998م،  ط1،  لبنان،  لبنان،  مكتبة  الإ�صالمّي،  الكالم  علم  م�صطلحات  م��ص�عة  ُدغيم،  �صميح   -3
�س756.

يُْنَظر كتابه: عادات العقل وت�صميم املناهج املدر�صّية: النظرّية والتطبيق، عامل الكتب احلديث، الأردن،   -4
ط1، 2014م، �س16، 32-30، 33-32.
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عادات العقل ال�صتخدام العف�ّي للمفردات املرتبطة بعادات العقل)1(.
اأّما م�صطلح »العادات اللغ�ّية« فقد اأ�صار اإليه بع�س الباحثني مب�صطلح مرادف، 
وه� »العادات الكالمّية«، اأو »العادة الَق�لّية«، فقد عّرف م�صتاق عّبا�س العادات 
متتاز  التي  والرتكيبّية  النطقّية  ال�صفات  به  يُراد  حديث  »م�صطلح  بق�له:  الكالمّية 
اإىل عادات  �ص�اها«)2(، وق�صَّمها  ممّا  لها  �ِصمة مميزة  فتك�ن  اأخرى،  لهجة دون  بها 
الألفاظ  مبعجمّية  ورابعة  بالرتاكيب،  وثالثة  بالبنية،  واأخرى  بالأ�ص�ات،  متعّلقة 
الدروي�س  جا�صم  وحمم�د  هالل،  حامد  الغّفار  عبد  و�صف  ولهذا  ودللتها)3(؛ 
اللهجَة باأنَّها عادات كالمّية)4(.، واإىل قريٍب من هذا ذهبت مرمي حم�م، فقالت: 
ة،  خا�صّ بيئة  اإىل  تنتمي  التي  اللغ�ّية  ال�صفات  من  جمم�عة  الكالمّية:  »العادة 
ت، فجعلِت العادة  وي�صرتك يف هذه ال�صفات جميع اأفراد البيئة«)5(، ثم خ�صَّ�صَ

الكالميّة اأ�صل�ب النطق)6(.
وهذه التعريفات متاأّثرة بتعريف اللهجة يف معجم امل�صطلحات العربية يف 

اللغة والأدب)7(.
اأّما عبد الفتاح حممد اأحمد خ�صر، فقد ا�صتعمل م�صطلح »العادة الَق�لّية« 
لكنَّ  الكرمي«)8(،  القراآن  نزول  وقت  كالمها  يف  ال�صائدة  العرب  »�َصنن  مبعنى: 

يُْنَظر: املرجع ال�صابق، �س397.  -1
العلمّية، بريوت، ط1، 2001م، �س 112- الكتب  اللغة، دار  املف�صَّل يف فقه  م�صتاق عّبا�س، املعجم   -2

.113
يُْنَظر: املرجع نف�صه، �س113.  -3

القاهرة، ط3، 2009م،  مكتبة وهبة،  وتطّ�را،  ن�صاأة  العربّية  اللهجات  الغّفار حامد هالل،  عبد  يُْنَظر:   -4
�س39. وحمم�د جا�صم دروي�س، اللهجات العربية البائدة وعالقتها بعربّية القراآن الكرمي، دار الأعالم، 

الأردن، ط1، 2003م، �س7.
مرمي حم�م، اأثر العادات الكالمّية يف اكت�صاب النطق الف�صيح، �س84.  -5

يُْنَظر: املرجع نف�صه، �س84.  -6
يُْنَظر: جمدي وهبة، وكامل املهند�س، معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب، مكتبة لبنان، لبنان،   -7

ط3، 1984م، �س320.
يُْنَظر: عبد الفّتاح حممد اأحمد خ�صر، عادات العرب الَق�لّية يف �ص�ء القراآن الكرمي، جملة البح�ث   -8

والدرا�صات القراآنّية، العدد6، ال�صنة3، �س28.
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م�صطلح »العادات اللغ�ّية« بداأ يحّل حمّل م�صطلح »العادات الكالمّية« و«الَق�لّية« 
يف الدرا�صات الل�صانّية العربّية لدّقته ول�صم�له م�صت�يات اللغة كّلها)1(.

والبنية  ال�ص�ِت  يف  اللغ�ّية  لل�صفاِت  ُمنتَظم  تكرار  اللغ�ّية:  والعادات 
الكربى،  اأو  ال�صغرى  اللغ�ّية  والرتكيب والدللة والكتابة على م�صت�ى اجلماعة 

اأو على م�صت�ى الفرد.
فالتكرار قيد م�صروط يف العادة، والنتظام يُخرج من العادة اللغ�ّية ما كان 
عند  وجًها  كان  ول�  القائل،  عند  املّطرد  ال�صائع  عدده  يف  املخالف  ال�صذوذ  من 

اآخرين، كق�ل الفرزدق)2(:
مُّــــــُه ــــــايِفٌّ اأبــــــ�ُه واأُ اأَقاِربُْهولـــكـــْن ِدي ال�صَِّليَط  ْرَن  يَْع�صِ ِبَحْ�راَن 

فه� من �ص�اهد بع�س النحاة على لغة »اأكل�ين الرباغيث«، ولكنَّه لي�س من 
العادة  تلك  على  دي�انه  يتيٌم يف  �صاِهٌد  ال�صاهد  فهذا  الفرزدق يف كالمه،  عادة 
يف  �َصُن�ءة  واأزد  َطّيٍئ،  عادة  من  يك�ن  قد  اأنَّه  مع  تكراره،  ينتظم  ومل  اللغ�ّية، 

لغتهما، كما ذكر بع�س النحاة)3(، والفرزدق لي�س من هاتني القبيلتني.
اّطرادها  من  يُجرََّد  اأن  ي�صحُّ  عندما  عادة  املنتظمة  اللغ�ّية  ال�صفات  وت�صبح 
يُْنَظر على �صبيل التمثيل: رم�صان عبد التّ�اب، التطّ�ر اللغ�ّي: مظاهره وِعلله وق�انينه، مكتبة اخلاجني،   -1
القاهرة، ط3، 1997م، �س124. وعادل خلف، املالحظات اللغ�ّية للرّحالة العربي ابن بط�طة، مكتبة 
الت�يجري،  وحممد  من�ص�ر،  اأحمد  �صيد  املجيد  وعبد  �س65.  1994م،  ط1،  القاهرة،  الآداب، 
ال�صع�دية، ط9، 2014م، �س231.  العبيكان،  مكتبة  الرتب�ّي،  النف�س  علم  الفقي،  واإ�صماعيل حممد 
الأردن،  الثقايف،  الكتاب  دار  وتطبيقات،  مقّدمات  املعا�صر:  اللغة  علم  الزعبي،  واآمنة  عبابنة  ويحيى 
الآداب  جملة  واملعا�صرة،  الأ�صالة  بني  اللغ�ّية  الدرا�صات  بلب�صري،  وحل�صن  �س59.  2008م،  ط1، 
واللغات، جامعة قا�صدي مرباح، اجلزائر، العدد8، 2009م، �س10. ون�ال حممد عطية، علم النف�س 

اللغ�ّي، املكتبة الأكادميّية، م�صر، ط3، 2014م، �س27.
يُْنَظر: الفرزدق، همام بن غالب، �صرح دي�انه، حتقيق: اإيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1،   -2

1983م، ج1، �س82.
يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صّي، حممد بن ي��صف، التذييل والتكميل يف �صرح كتاب الت�صهيل، حتقيق: ح�صن   -3

هنداوي، دار القلم، دم�صق، ط1، 2002م، ج6، �س203.
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قاعدة كلّية على م�صت�ى الل�صان، اأو �ِصبه كلّية على م�صت�ى اللهجة، اأو مطردٌة يف 
ذاتها عند َفْرٍد ما �صاذٌة يف اقرتانها بكالم غريه، وهذه ال�صفات اللغ�ّية تظهر يف 

م�صت�يات اللغة، كّل م�صت�ى على حدة.
ُم�ستويات �لعاد�ت �للغوّية:

ثمة جهتان لت��صيح م�صت�يات العادات اللغ�ّية، واحدة يف نظام اللغة نف�صه، 
والأخرى يف ُم�صتعِملي اللغِة وُمتداوليها.

ال�ص�ت،  اللغ�ّية تظهر يف م�صت�ى  العادات  فاإنَّ  اللغة؛  نظام  فاأّما من جهة 
الرامزة  لها  احلافظة  للغة  رة  امل�ص�ِّ والكتابة  الدليّل،  واملعنى  ال�صرفّية،  والبنية 

اإليها، عدا العالقات الرتكيبّية.
العادات  اأمثلة  ومن  احلاء،  �ص�ت  نُطق  العامة  ال�ص�تّية  العادات  اأمثلة  فمن 
امل�صرّية  اللهجة  متّثالت  بع�س  يف  همزة  القاف  حرف  نُطق  العامة  غري  ال�ص�تّية 

وغريها.
ومن اأمثلة العادات ال�صرفّية العامة جمُع »ُم�ْصِلم« على »ُم�ْصِلمنَي« جمَع مذّكر 
اأمثلة العادات ال�صرفّية غري العامة جمُع قبيلة ُهَذيل َوزن »َفْعلة« من  �صاملًا، ومن 
املعتّل العني على »َفَعالت«، قال ابُن مالك: »والتزم غري ُهذيل يف نح�: )َجْ�زة(، 
و)بَْي�صة( �صك�ن العني، ف�َص�َّوا يف ذلك الأ�صماء وال�صفات. واأّما ُهذيل ف�صلك�ا 
بهذا الن�ع �صبيَل ما �صّحت عينه، فقال�ا: )َجَ�زات(، و)بَيَ�صات(، كما قال جميع 

العرب: )ثََمرات(، و)َجَفنات(«)1(.
ومن اأمثلة العادات الدللّية العامة اتّفاق العرب على معنى كلمة »حَمم�د«، 
اليمن  اأهل  وقيل:  العرب،  بع�س  تعاُرُف  العامة  الدللّية غري  العادات  اأمثلة  ومن 
ابن مالك، حممد بن عبداهلل، �صرح الت�صهيل، حتقيق: حممد عبد القادر عطا وطارق فتحي ال�صّيد، دار   -1

الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 2001م، ج1، �س103.
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على اأنَّ (الإدفاَء) الَقْتُل)1(، ولي�س نقي�س الرْبد.
»خَمبز«  يق�ل�ن  ال�صام  فاأهل  ال�صرفّية،  البنية  وتفرتق  الدللة  تتفق  وقد 
بالتاأنيث،  َبزة(  )خَمْ املغرب  اأهل  يق�ل  حني  يف  اخلبز،  اإن�صاج  ملكان  بالتذكري 
واملعنى واحد، ويَجمُع اأهل املغرب ال�صم )بَْنك( على )اأَْبناك( يف حني يجمعه 

معظم العرب على )بُن�ك(.
ومن اأمثلة عادات الكتابة يف العربّية التفاق يف اإعجام احلروف املعَجمة اإل 
عنَد اأهل م�صر اإذ ل يُثبُت معظُمهم النقطتني حتت الياء، فيت�صابه حرف اجلّر )َعلى( 

مع ال�صم الَعَلم )َعلي( عند اإهمال نُقطَتي الياء.
البحث  هذا  يتفّرغ  ما  فهي  الكلمات،  بني  الرتكيبّية  العالقات  عادات  واأّما 

لدرا�صتها.
م�صت�ى  فثالثة:  اللغة  ُم�صتعِملي  جهة  من  اللغ�ّية  العادات  م�صت�يات  واأّما 
يف  اللغ�ّية  العادات  اأنَّ  مراعاة  مع  الفرد  وم�صت�ى  اللهجة،  وم�صت�ى  الل�صان، 
يف  العام  الأ�صل  اإىل  م�صدودًة  تبقى  فرٍد  اأو  جماعة  لهجِة  م�صت�ى  اإىل  تفّرعها 
الل�صان، فال تظهر اإل على �صكل تباين لغ�ّي خا�ّس ل يُخرجها عن ال�صَّمت العام 
حتاَدثا،  اإذا  الآخر  العربّي  لهجة  َفهم  على  العربّي  ُمْكنة  ذلك  اآيُة  العربّي،  لل�صان 
واعت�صام الثنني بنظام كتابة م�ّحد، ول �صّيما يف الع�صر احلديث حتى ليمكن 
الق�ل: اإنَّ الكتابة َدرع اللغة، كما اأنَّ اللغة العربّية درع القراآن الكرمي؛ لهذا ي�صّح 
اأن ن�صتعري ت�صمية نيق�ل�س اأو�صتلر لعالقتها بالدين، فنق�ل: اإنَّها »دَرع الإميان«)2( 

بالإ�صالم.

اأي  )اْدف�ه(  كلمة  حمل  الذي  اليماين  ق�صة  ذكر  وقد  )دفاأ(  مادة  العرب،  ل�صان  منظ�ر،  ابن  يُْنَظر:   -1
)اْدَف�ؤُوه( على لغته ل على لغة قري�س و�صائر العرب، فقَتَل الأ�صرَي.

يُْنَظر: نيق�ل�س اأو�صتلر، اإمرباط�رّيات الكلمة: تاريخ للغات العامل، ترجمة: حممد ت�فيق البجريمي، دار   -2
الكتاب العربّي، بريوت، ط1، 2011م، �س145.
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�لعاد�ت �للغوّية و�لنتظام �لنحوّي:
وحتّ�لت،  تطّ�رات  يف  متّر  اأنَّها  ذلك  ثاٍن؛  َطْبٌع  لأنَّها  ُمنَتَظمٌة؛  عادٌة  اللغُة 
فلغتنا العربّية �صاِمّيٌة، لكنَّها يف عالقتها باأخ�اتها من اللغات ال�صامّية ال�صابقة عليها 
كالأّكادية، والبابلّية، والكنعانّية، والآرامّية َدليٌل على اأنَّها َطْبٌع ثاٍن ُمباِيٌن ملا قبله، 
�صاَر �َصجّيًة غري مع�ص�مة من التحّ�ل البطيء الذي يقرتُب من درجة ال�صتقرار 
العادُة  كانت  واإن  بها،  املحيط  الكرمي  القراآن  َدرع  ب�صبب  التعليم  م�صت�ى  على 
بتكرار النمط اللغ�ّي َزمانًا ط�يال يف اأوقات ُمتقاربة تاأكُل من ال�صليقة اللغ�ية يف 

التداول الكالمّي؛ لأنَّ ال�صليقَة اللغ�ّية عادٌة اأُوىل ُقْدَمى.
والنتقاُل من عادٍة اأوىل ُقْدمى اإىل عادة لغ�ّية حادثٍة ُمكت�َصبة لي�َس من َقبيل 
فمن  ال�احدة،  ال�صفحة  يف  اخلط�ِط  تداُخل  َقبيل  من  بل  وَطّيها،  �صفحة  َقْلِب 
يَغ العربّية واأقدمها تاريخّيا؛ لهذا  يََغ الف�صحى اأعرق ال�صِّ ال�هم)1( التعميم باأنَّ �صِ
لهجاتها  يف  العربّية  اأنَّ  الف�صيح  كالَمها  يجمع�َن  َوُهْم  الأوائُل  العربّية  نُحاُة  تبنيََّ 

ُرٍب: التي تن�صاُح يف جزيرة العرِب على ثالثِة اأ�صْ
ال�صَّْرب الأّول: عادات لغ�ّية منتَظمة ل ترى فيها ِعَ�ًجا عن مقت�صى قان�ٍن، 
ول اختالًفا بني اأهل َوبٍَر، اأو َحَجٍر، اأو جَبل، اأو �َصْهل، َكَجرِّ ال�صم املجرور بحرف 
ممّا  املطلق، واحلال، وغري ذلك  املفع�ل  املبتداأ، ون�صب  بالإ�صافة، ورفع  اأو  اجلّر 
ال�صابطة  الرتكيبّية  الأحكام  �صذوَذ يف  فال  له؛  الالزمُة  فُته  �صِ العرب  بني  التفاُق 
لهذه امل�اقع النح�ّية اإل ما كان من �صاهٍد ل يُعتّد به بني ال�ص�اهد املنتَظمة الكاِثرة 

الالغية ملا خالََفها من ن�ص��ٍس.
وانتظام العادة النح�ّية مقدٌَّم على ما يُبيُحه القيا�ُس يف النظر، ل يف العادة 

يُْنَظر يف اأوهام العربّية واللهجات: م�صل�ح، �صعد عبد العزيز، يف تاريخ العربية: ُمغامرات بحثّية، عامل   -1
الكتب، القاهرة، ط1، 2017م، �س42-41.
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والأثر؛ فقد ذكر اأب� حّيان: »اأنَّ القيا�س ل مينع من تقدمي خرب كاد عليها؛ لأنَّها ِفعل 
ًما، ومل يُعرَث على ن�سٍّ يف التقدمي، ول يف عدمه«)1(،  مت�صّرف، ولكن مل اأره متقدِّ
فلّما مل يكن من عادة العرب تقدمُي خرب كاد عليها؛ كان من النحاة احرتام لهذه 

العادة، واإن خالفت مقت�صى قيا�صهم.
واأّما ال�صَّرب الثاين فعادات لغ�ّية خرَجْت من ُحْكٍم نح�يٍّ ُمنَتَظٍم اإىل ُحكٍم 
نح�يٍّ منتَظم اآخر، وه� ما مُيكن ت�صميته بج�ازات التعبري عن ال�ظيفة النح�ّية، 
اأو   ، كما يف ج�از حت�يل التمييز من ا�صم من�ص�ب اإىل ا�صم جمرور بحرف جرٍّ

بالإ�صافة مع الحتفاظ ب�ظيفة اإزالة الإبهام، في�صّح اأن يُقال:
ا�صرتيُت �صاًعا َقمًحا. -
ا�صرتيُت �صاًعا من َقمٍح. -
ا�صرتيُت �صاَع قمٍح. -

كالم  يف  يجتِمع  اأن  ميكُن  املنتظم  اجَل�از  ا�صتعمال  من  ال�صَّرُب  وهذا 
مييل  التي  اللغ�ّية  التَّْ��ِصعة  مظاهر  من  لأنَّه  ال�احدة؛  والقبيلة  ال�احد  ال�صخ�ِس 
اإليها املتداول�ن باللغة َميال طبيعّيا لَدواٍع خمتلفٍة من غري اأن يخرم�ا عاداتهم يف 

الكالم، كما ميكُن اأن يك�ن من ائتالف العادات وتالقيها.
ال�صَّْربني؛  ميّثل هذين  اإمنَّا  وتقنينات  ق�اعد  العربّي من  النح�  ما يف  وغالُب 
العربّي  النح�  ماأل�ًفا يف  املّطِرد منها؛ ولهذا ظلَّ  ال�صائع  العربّية يف  ِعماد  ُهما  اإذ 
احلديُث عن التقدمي والتاأخري، واحلذف والذكر، والتعريف والتنكري، والتعّدد، 
اإميانًا من  واأ�صكال امل�ِقع النح�ّي ال�احد من غري الإح�صا�س بَخْرم الأ�صل العام 
النحاة باأنَّ هذه النزياحات عن الأ�صل اإمنَّا هي خروج من عادة نح�ّية اإىل اأخرى؛ 

اأب� حّيان الأندل�صي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج3، �س1229.  -1
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لأنَّ اللغة ذاُت اأوجٍه يف ال�صتعماِل الذي يُعربِّ عن ُحرّية املتكّلم و�َصعيه يف ال�قت 
نف�ِصه اإىل تخريُّ ال�جه الرتكيبّي الأكرث دللة على ُمراده.

واأّما ال�صرب الثالث الذي تبيََّنه النحاُة وهم يجمع�ن كالم العرب، فعاداٌت 
لل�صان  الَف�صيحة  البيئة  يف  منتظمة  غرُي  لكنَّها  ال�صغرى،  بيئتها  يف  ُمنَتظمة  لغ�ّية 
العرب كلغة الَق�صر يف ال�صم املثّنى والأ�صماء اخلم�صة، وثب�ت الن�ن يف الأفعال 
لكنَّهم  وا�صتعماله،  ب�ج�ده  النحاُة  يُِقرُّ  ممّا  وغريها  وجْزما،  ون�صبا  رفعا  اخلم�صة 
يتقّدم  حني  )لي�س(  عَمل  )ل(  اإعمال  يف  كاختالفهم  عليه  القيا�س  يف  يختلف�ن 
كّلها  جملتها  اأ�صكال  يف  وهي  معرفة،  ا�صمها  ياأتي  حني  اأو  ا�صمها،  على  خربها 
بالُه�ية  العتزاز  العرب يف مظهر من مظاهر  بع�س  اعتاَدها  لغ�ّية عربّية  عاداٌت 

امل�روثة، والر�صا عنها و�صيلة تداولية ذات قيمة تعبريّية منا�صبة ملرادهم.
الطبيعّي  بالنتخاِب  بل يحدث  َدفعًة واحدة،  النح�ّي  ول يحدُث النتظاُم 
والكت�صاب مًعا، فاأّما النتخاُب في�صبه ا�صتح�صان وجٍه تركيبّي تُعرّب عنه نُ�ص��ٌس 
اأدبّية مقب�لة عند اجلميع، ومتّثل لغة الأدب اجلاهلّي والقراآن الكرمي هذه املقب�لّية 
فبع�ُس  التاّم،  التّفاق  اإىل  افتقاره  اللغ�ّي  النتخاب  طبيعة  ومن  متثيٍل.  اأح�صَن 
يف  التعليم  ينجح  مل  ما  ة،  اخلا�صّ اللغ�ية  عادتهم  اإىل  َم�صدودين  يبَق�ن  النا�س 
من  الن�ع  وهذا  اللغ�ّية«)1(،  العادات  تك�ين  التعليم  مقا�صد  »من  فـ  تغيريها، 
العادات »�صيغة مكَت�َصبة«)2(، ميكُن اأن يُجيَدها املتعلُِّم كما يُجيُد لهجته الأوىل)3(.

لكنَّ النحاَة وهم ي�صنع�ن الراأَي النح�ّي العام ي�صَع�ن اإىل اإك�صاب النا�صئة 

1986م،  القاهرة،  امل�صرّية،  الأجنل�  مكتبة  اللغ�ّية،  للرتبية  التدري�س  فّن  �َصمك،  �صالح  حممد  يُْنَظر:   -1
�س730.

لبنان، ط1، 1982م،  لبنان،  مكتبة  الجتماعّية،  العل�م  م�صطلحات  معجم  بدوي،  اأحمد زكي  يُْنَظر:   -2
�س190.

الفكر  دار  ح�صن،  الفتاح  وعبد  عي�صى،  ف�زي  ترجمة:  للطفل،  اللغ�ّية  الرتبية  �صبيني،  �صرجي�  يُْنَظر:   -3
العربي، القاهرة، ط1، 2001م، �س83.
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واملتعلِّمنَي عاداٍت لغ�ّيًة خمتارة على ما يطَّرد، وي�صيع، وينقا�س، فيحّ�ل�ن عّلة 
تف�ّصر تخ�صي�َس عالماته، فعّلة َرفع  ِمعياٍر ي�صف الكالم، واإىل عّلٍة  اإىل  العتياد 
الفاعل ون�صب املفع�ل وجّر امل�صاف اإليه اأنَّ العرَب اعتادت هذا امل�صلك اللغ�ّي، 
لكنَّ تف�صري هذه العادة يك�ن بالنظر اإىل عالقة الكلمة مبا قبلها يف اللفظ، اأو بذاتها 
عند  ال�صتعمالّية  اللغ�ّية  العادات  فتتح�َّل  �صابق،  لفٍظ  من  املعن�ّي  التجّرد  يف 
املتكلِّمني اإىل نظام من الع�امل واملعم�لت عند النح�ّيني، واملح�ص�ل واحد؛ 
وقد تنّبه ابُن ِجّني اإىل هذين الأمرين، فقال: »واإمنَّا قال النح�ّي�ن: عامل لفظّي، 
كـ)مررُت  ي�صحبه،  لفظ  ُم�صبَّبا عن  ياأتي  العمل  بع�َس  اأنَّ  ِلرُيُوَك  وعامل معن�ّي؛ 
بزيٍد(، و)ليَت َعمًرا قائٌم(. وبع�صه ياأتي عاريا من ُم�صاحبة لفٍظ يتعّلق به، كرفع 
املبتداأ بالبتداء، ورفع الفعل ]امل�صارع[ ل�ق�عه م�قع ال�صم. وهذا ظاهر الأمر، 
الرفع  من  فالعَمل  احلديث،  وحم�ص�ل  احلقيقة  يف  فاأّما  الَق�ل،  �صفحة  وعليه 
والن�صب واجلّر واجلزم اإمّنا ه� للمتكلِّم نف�ِصه«)1(، فابن ِجّني ل يُنكر نظرّية العامل 
فاإذا  املتعلِّم،  عادُة  الَعَمل  املتكلِّم، وعّلة  عادُة  النتظام  عّلَة  اأنَّ  يبنّي  اإمنَّا  ويعاُفها، 
غري  من  ويبني  ويجزم  ويجّر  وين�صب  يرفع  �صاَر  بالدُّْربة؛  املتعلِّم  ُمكنُة  َق�يت 

ا�صتح�صار املعايري وِعللها؛ كاأنَّ ال�صبَط �صار له �صجّيًة وعادًة من طبيعٍة ُمكت�َصبة.
�لعاد�ت �للغوّية و�جلو�ز �لنحوّي:

اجل�اُز الإعرابّي يف الحتمالت الإعرابّية من عادة النح�ّيني املعِربني، لكنَّه 
حني؛ ذلك اأنَّ اجل�از النح�ّي يف ال�صتعمال يعني  لي�س من عادة املتداولني املف�صِ
اأنَّ ينهج العرُب غرَي ما �صكٍل من اأ�صكال �صبط اآخر الكلمة، كما يف اخلرب املن�ص�ب 
لـ«ما احلجازّية« العاملة عَمَل لي�س يف مقابلة اخلرب املرف�ع لـ«ما التميمّية« املهملة، 
فكلُّ واحٍد من اجل�اَزين عادٌة يف قبيلته واأهله، قاَل اأب� حّيان الأندل�صّي: »الإعمال 
بغداد،  الثقافّية،  ال�ص�ؤون  دار  النّجار،  علي  حممد  حتقيق:  اخل�صائ�س،  عثمان،  الفتح  اأب�  ِجّني،  ابن   -1

1990م، ج1، �س111-110.
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لغة احلجاز، قال الك�صائي: واأهل تهامة. الإهمال لغة متيم ولغة جند«)1(، ويف جزم 
الفعل امل�صارع امل�صعَّف الآخر، نح� )مَيَ�ّس( جرت عادة اأهل احلجاز فيه على ترك 

الإدغام، يف حني اختار �صائر العرب الإدغام)2(، وكلٌّ �صحيٌح ف�صيٌح.

فاجل�اُز النح�ّي انتظاٌم غري م�صروط على م�صت�ى الل�صان العربّي كّله، َقِبَله 
اأو  متيم،  مثل  قبيلة كبرية  عند  عادة  لأنَّه  ال�صتعمال؛  ت��ّصًعا لنت�صاره يف  النحاُة 
عادة لقبائل منطقة وا�صعة مثل احلجاز التي كانت ت�صكن فيها قبائل متعددة، منها 
واخلزرج،  والأو�س،  وقري�س،  وه�ازن،  والعالية،  وَخثعم،  وثقيف،  ُهذيل، 

وغريها؛ فاإطالق املنطقة ي�صري اإىل تعّدد قبائل تلك اللهجة.

فاإنَّهم ي�صريون اإىل  اأو املنطقة  لكنَّ النحاة عندما ي�صكت�ن عن حتديد القبيلة 
انت�صار وجه اجل�از الذي يتحّدث�ن عنه يف اأماكن متفّرقة من اجلزيرة العربية، كما 
اإتباِع امل�صتثنى للم�صتثنى منه رفعا ون�صبا وجّرا، اأو ج�از ن�صبه مطلقا  يف ج�از 
ما فيه امل�صتثنى منه على امل�صتثنى)3(؛ لأنَّ  اإذا كان ال�صتثناء تاّما منفّيا مت�صال متقدِّ

الأوجه الإعرابّية يف ال�صبط اختالُف لهجاٍت)4( لختالِف العاداِت اللغ�ّية.
ومن م�صائل ال�صتثناء التي يظهر فيها اأثر العادات اللغ�ّية على غري تعيني اأنَّ 
النحاة اأجازوا يف ال�صم التايل )ول �صّيما( الرفع واجلّر اإذا كان معرفة، والرفع 

واجلّر والن�صب اإذا كان نكرة)5(، و�صاِهده ق�ل امرئ القي�س:

اأب� حّيان الأندل�صّي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج3، �س1197.  -1
ّي الأ�صرتاباذّي، حممد بن احل�صن، �صرح �صافية ابن احلاجب، حتقيق: حممد ن�ر احل�صن،  الّر�صِ يُْنَظر:   -2

واآخرين، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1982م، ج3، �س246.
ج3،  2007م،  ط1،  م�صر،  للجامعات،  الن�صر  دار  العربّي،  النح�  بركات،  اإبراهيم  اإبراهيم  يُْنَظر:   -3

�س185-183.
يُْنَظر: عبد الغّفار حامد هالل، اللهجات العربية، �س415.  -4

يُْنَظر: الُقرايف، �صهاب الدين اأحمد بن اإدري�س، ال�صتغناء يف ال�صتثناء، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،   -5
دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 1986م، �س75.
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�صالح منُهنَّ  لــَك  يــ�ٍم  ُربَّ  ُجلُجِلاأل  ـــدارِة  ِب يــ�ًمــا  �صّيما  ول 
فقد رواه الأخبارّي�ن واللغ�ّي�ن وبع�س النحاة)1( كابن النّحا�س بجّر)ي�م( 
ورفعها، ون�صب بع�صهم اإىل اأبي حامت اأنَّ الرفع ه� ال�جه، ويف رواية اأنَّه ال�جه 
اجلّيد، لكنَّ بع�س كتب النح� جُتيز رواية الن�صب التي مل نّطلع عليها يف املطب�ع 
على  البيت  قال  القي�س  امَراأ  اأنَّ  امل�ؤكَّد  ومن  و�صروحه،  القي�س  امرئ  دي�ان  من 
الرواة  من  �صمع�ا  ما  على  الآخرون  ت�صّرف  ثم  الثالث،  اللغات  باإحدى  عادته 
خمتلفي القبائل بعد اأن ا�صُتهر البيت؛ لأنَّه من املعّلقة، فالَكْته الأل�ُصُن على عاداتها 
يف لهجاتها حتى خّرج النحاُة اإعرابه على ال�ج�ه الثالثة، واأجازوها يف �صبط 
ال�صم النكرة بعد )ول �صّيما( لنتظام عادة العرب يف تخرّي وجٍه واحٍد من هذه 

ال�ج�ه الثالثة مبا ل يدفع وجًها اأو ينفيه.
وقريب من هذا اإجازة جمه�ر النحاة جّر ال�صم ون�صبه بعد )حا�صا( واأخ�اتها 
يف ال�صتثناء بعد اأْن ارت�صى املربِّد ما َحكاُه اأب� عمرو ال�صيبايّن اأنَّ »العرب تخف�س 
النحاة  ا�صت�صهَد  ال�جهني  ج�از  ثب�ت  يف  العادة  هذه  وعلى  وتن�صب«)2(،  بها 
العرِب،  بع�ٍس من  منهما متّثل عادة  بروايتني، كّل واحدة  الأ�صدّي  اجُلَميح  ببيت 

املعارف، م�صر، ط5،  اإبراهيم، دار  الف�صل  اأب�  ابن حجر، دي�انه، حتقيق: حممد  القي�س،  امروؤ  يُْنَظر:   -1
1990م، �س10. وح�صن ال�صندوبي، �صرح دي�ان امرئ القي�س ومعه اأخبار املراق�صة واأ�صعارهم، املكتبة 
التجارية، م�صر، ط3، 1953م، �س145. ون�صرة: عبد الرحمن امل�صطاوي، دار املعرفة، بريوت، ط2، 
اأن�ر  حتقيق:  وُملحقاته،  القي�س  امرئ  دي�ان  �صرح  احل�صني،  بن  احل�صن  وال�صُّّكرّي،  �س26.  2004م، 
املتحدة،  العربية  الإمارات  والتاريخ،  للرتاث  زايد  مركز  ال�ص�ابكة،  علي  وحممد  �ُص�يلم،  اأب�  عليان 
حتقيق:  القي�س،  امرئ  دي�ان  �صرح  حممد،  بن  اأحمد  النّحا�س،  وابن  �س179-178.  2000م،  ط1، 
عمر الفّجاوي، وزارة الثقافة، الأردن، ط1، 2002م، �س15. وللم�ؤلِّف نف�صه، �صرح الق�صائد الت�صع 
امل�صه�رات، حتقيق: اأحمد خطاب، وزارة الإعالم، العراق، 1973م، ج1، �س109. وابن الأنباري، 
ال�صبع الط�ال اجلاهلّيات، حتقيق: عبد ال�صالم حممد هارون، دار  القا�صم، �صرح الق�صائد  حممد بن 
املعارف، م�صر، ط4، 1980م، �س32. والبغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب، حتقيق: عبد 

ال�صالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، م�صر، ط4، 1997م، ج3، �س448-444.
ابن ال�صائع الأندل�صّي، علي بن حممد، �صرح ُجمل الزّجاجّي، حتقيق: يحيى عل�ان ح�ّص�ن، دار بغداد،   -2

ودار اأمل اجلديدة، دم�صق، ط1، 2016م، ج3، �س381.
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يف ق�له)1(:
ـــا اأب اإنَّ  ــــاَن  ــــ�ب ثَ ـــــا  اأب ــا  ــص ــا� ــٍة َفــــْدِمح ــم ــك ــُب ــــ�بــــاَن لــيــ�ــس ِب ثَ

وهي رواية ال�صّبي، ومن تابعه، اأو:
ـــا اأب اإنَّ  ــــاَن  ــــ�ب ثَ اأبـــــي  ــا  ــص ــا� ــٍة َفــــْدِمح ــم ــك ــُب ــــ�بــــاَن لــيــ�ــس ِب ثَ

وهي رواية الأ�صمعّي، ومن تابعه)2(.
على  ه�  بل  العتباط،  على  خياًرا  لي�س  النح�ية  اجل�ازات  وا�صتعمال 
ا�صتعمالت  النحاة  وعند  ُمنَتظمة،  عادة  العرب  من  جماعته  يف  كلٌّ  النتظام، 
جائزة بال �صروط، واإن اختلف�ا يف تخريج الإعراب وتعليله، كما يف العطف على 
ا�صم اإنَّ بالرفع بعد ا�صتكمال اخلرب، فلي�َس له تخريج �ص�ى العادة الجتماعّية؛ ذلك 
اأنَّ ا�صم اإنَّ حكُمه الن�صُب، فالعطف عليه بالرفع مظهر من مظاهر الرتاخي لتحقيق 
اأمن اللب�س، خّرجه جمه�ُر النحاة على ما كان عليه ا�صُم اإنَّ قبل دخ�لها من الرفع 

على املبتداأ)3(، فه� عطفٌ على �صريعةٍ من�ص�خةٍ.
�لعاد�ت �للغوّية و�ل�ّسذوذ �لنحوّي:

لعلَّ فارَق ما بنَي اجل�از النح�ّي وال�صذوذ اأنَّ الأّول َمقي�ٌس بال �صروط، يف 
يُقا�ُس عليه  يُحفظ ول  ما  دائرة  »ال�صذوذ« يف  الثايَن  النحاِة  حني ح�صر جمه�ُر 
اأخباره و�صعره، جملة  اجُلَميح بن الطماح الأ�صدّي:  ال�صاعر اجلاهلّي  الن�صب: حممد علي دقة،  اختار   -1
جامعة امللك �صع�د، الآداب، املجلد 5، اجلزء2، 1993م، �س491-493، ويف احل�ا�صي درا�صة جّيدة 
لّيات، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر، وعبد ال�صالم هارون، دار  ل ال�صبّي، املف�صّ لروايات البيت. واملف�صّ
املعارف، م�صر، ط6، 1979م، �س367. واأب� حّيان الأندل�صّي، التذييل والتكميل، ج8، �س313، وفيه 

درا�صة مل��صع ال�صت�صهاد وروايات ال�صاهد مع ميل اأبي حّيان لرواية اجلّر، ج8، �س313-312.
يُْنَظر: الأ�صمعي، عبد امللك بن قريب، الأ�صمعّيات، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر وعبد ال�صالم هارون،   -2
الإن�صاف يف م�صائل اخلالف،  الأنبارّي،  الربكات  املعارف، م�صر، ط3، 1955م، �س218. واأب�  دار 

ج1، �س280.
يُْنَظر: ابن عقيل، عبداهلل بن عبد الرحمن، �صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي   -3

الدين عبد احلميد، دار الرتاث، م�صر، 2005م، ج1، �س304.
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اإل ل�صرورة ُملجئة ل مندوحة عنها، مع اأنَّ ال�صاّذ قد يك�ن عادة قبيلة اأو منطقة، 
لكنَّه على غري مقت�صى ج�از  لغ�ّيا حادًثا،  اأو م�صلًكا  تاريخّيا مهج�را،  اأ�صال  اأو 
القيا�ِس عليه، با�صتحالة اجلمع بني اأو�صافه املتعددة يف جتريٍد تقنينّي نح�ّي واحٍد، 
قال ال�صرورّي: »املراد بال�صاّذ ما يُخالُف القيا�َس قليال كان اأو كثريا«)1(، فه� عادة 
العظيم  عبد  لأحمد  ُم�افقًة  �ص�اهده  و�صف  ي�صّح  ول  بالتقاُدم،  ى  تُق�صَ عقيمة، 
د اأن النح� العربّي يف ق�انينه املعيارّية التعليمّية ل ميّثل  عبد الغني باخلطاأ، لكنَّه ي�ؤكِّ
اللغة العربّية كّلها، بل ميّثل بع�صها)2( �صمن �صفة التجانُ�س املّطرد يف ال�صبط الذي 
يحفظ للغة العربّية َوحدتها، ويحميها من الت�صّظي اللغ�ّي اإىل لُغات اأو لُغّيات يف 
َد اإق�صائها من القيا�س عليها لإحالل عادات لغ�ّية  احت�اٍء لعادات لغ�ّية �صاّذة َق�صْ
عنه  َذَكره  فيما  املربِّد  اأ�صََّل  فقد  التعليمّي)3(؛  النح�  على  بالتكاء  حمّلها  مقب�لة 
باأدنى  تلميذه ابُن ال�صّراج مق�لته املنهجّية »لي�س البيت ال�صاّذ والكالم املحف�ظ 
اإ�صناد ُحّجة على الأ�صل املجمع عليه يف كالم، ول نح�، ول فقه، واإمنَّا يركُن اإىل 

َعفُة اأهِل النح�، ومن ل ُحّجة معه«)4(. هذا �صَ
فلغة الق�صر يف املثّنى على غري القيا�س، واإن كانت عادة فا�صية يف »بني احلارث 
بن كعب، وُزبيد، وخثعم، وهمدان، وكنانة، وبني العنرب، وبني الهجيم، وبكر 
بن وائل، وبط�ن من ربيعة«)5(، وقد تك�ن ط�ًرا حاِدًثا على العربّية اأوقفه اطراُد 
التغرّي الإعرابّي يف ال�صم املثّنى يف الن�ص��س الف�صيحة العالية كالقراآن الكرمي؛ 
علي  حتقيق:  الأرواح،  مراح  على  ال�صروري  �صرح  �صعبان،  بن  م�صطفى  الدين  م�صلح  ال�صرورّي،   -1

باغجي، املكتبة الها�صمّية، بريوت، ط1، 2017م، �س169.
يُْنَظر: اأحمد عبد العظيم عبد الغني، القاعدة النح�ّية: درا�صة نقدّية حتليلّية، دار الثقافة، م�صر، 1990م،   -2

�س17.
يُْنَظر: ح�صن امللخ، تقنيات الإعراب يف النح� العربّي، عامل الكتب احلديث، الأردن، ط1، 2015م،   -3

�س250-213.
الر�صالة،  م�ؤ�ص�صة  الفتلي،  احل�صني  عبد  حتقيق:  النح�،  يف  الأ�ص�ل  �صهل،  بن  حممد  ال�صّراج،  ابن   -4
بريوت، ط3، 1996م، ج1، �س105. ويُْنَظر: اأحمد عبداهلل املغربي، معايري الت�ص�يب يف العربية: روؤية 

نقدّية تاأ�صيلّية، من�ص�رات اإدارة البح�ث، ُدبي، ط1، 2015م، �س27.
يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صّي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج2، �س558.  -5
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ال�ظيفّية  املعرفّية غري  املفه�مات  ال�صامل مثلها - من  املذكر  التثنية - وجمع  لأنَّ 
يف الدللة، فاملثنى يبقى مثّنى، �ص�اء اأكان مرف�عا بالألف اأم جمرورا ومن�ص�با 
بالياء؛ ولهذا اأ�صار كمال بكدا�س اإىل اأنَّ ا�صتعماله م�صكلة نف�صّية مزدوجة: الأوىل 

معرفّية، والثانية لغ�ّية)1(.

ال�صامل يف  املذكر  ن�ن جمع  فتح  انتخابًا طبيعّيا يف  اأفرزت  العربّية  اأنَّ  ومع 
مقابلة ك�صر ن�ن ال�صم املثّنى حتقيقا لأمن اللب�س، اإل اأنَّ من العرب من اعتاد ك�صر 
اأ�صد)3( اعتادوا فتح  اأنَّ بع�َس بني  ال�صامل لغري �صرورة)2(، كما  ن�ن جمع املذّكر 
وقد  ال�احدة،  القبيلة  يف  اللغ�ّية  العادات  تبايُن  لإمكانية  ت�كيد  يف  املثّنى  ن�ن 
ال�صم  اإعراَب  اإعرابه  اإىل  املثنى  ال�صم  ق�صر  يف  العرب  بع�ِس  عاداُت  جتاوزت 
اأق�صاها جمه�ر النحاة من  املفرد باحلركات)4( يف عادة �صاّرة بالعربّية امل�حَّدة، 

النح� التعليمّي.

امل��ص�ل  ال�صم  اإعراب  يف  وُعقيل«)5(  وُهذيل  »طّيئ  قبيلة  عادُة  تبعد  ول 
»الذيَن« اإعراب جمع املذّكر ال�صامل، عن تف�صري عادة لغة الق�صر يف املثّنى، لكنَّها 
اأكرث �صذوذا؛ لأنَّها عادة خا�صة بكلمة خم�ص��صة؛ تُ�صبه اأن تك�ن قيا�س ت�ّهم على 
ُمعَلٍن  ٍد  َق�صْ اأحيانًا من غري  يتغّيا  املتكلِّم  اأنَّ  املثّنى؛ ذلك  امل��ص�ل  اإعراب ال�صم 

اإقامة �َصبٍه بني ظاهرتني غري مت�صابهتني يف التحليل النح�ّي.

وقد ن�صَب بع�ُس النحاة هذه اللغَة اإىل غري ما قبيلٍة، نح�: بني احلارث، واأزد 

يُْنَظر: كمال بكدا�س، علم النف�س وم�صائل اللغة، دار الطليعة، بريوت، ط1، 2002م، �س31.  -1
يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صّي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج2، �س566.  -2

يُْنَظر: الدماميني، بدر الدين حممد بن اأبي بكر، تعليق الفرائد على ت�صهيل الف�ائد، حتقيق: حممد عبد   -3
الرحمن املفدى، م�صر، ط1، 1983م، ج1، �س195.

يُْنَظر: امل�صدر نف�صه، ج1، �س197.  -4
يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صّي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج2، �س1004.  -5
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�َصمايّل  يف  طّيئ  قبيلة  منازل  اأنَّ  مع  ومَتيم)1(  وُعَقيل،  وُهَذيل،  وطّيئ،  �َصن�ءة، 
اجلزيرة العربية، ومنازل اأزد �َصن�ءة يف جن�بّيها، ومنازل ُهذيل ح�َل مّكة، وهذا 
يعني اأنَّ العادات اللغ�ّية ل يُ�صرَتط فيها على الدوام التجاُوُر اجلغرايّف، اإن �صحَّ 

حتديُد النحاة للقبائل.
واعتاَد بع�ُس العرب)2( يف لغٍة)3( اأو لَُغّيٍة �صاذة)4( تَْرَك تاء التاأنيث عند اإ�صناد 
اإلغاء  مظاهر  من  مظهٍر  يف  ُفالنة«  »قاَل  فيق�ل�ن:  احلقيقّي،  امل�ؤنث  اإىل  الفعل 
يف  الجتماعية  الرغبة  اأو  اللب�س،  اأمِن  عند  وامل�ؤنّث  املذّكر  بني  اللغ�ّي  الفارق 
ت�حيد الن�صق اللغ�ّي تقليدا للمذّكر، اأو اإخفاء لبع�س مظاهر الأن�ثة يف اخلطاب 
اللغ�ّية  العالمة  اعتماد  مرحلة  �صبق  تاريخّي مهج�ر  لأ�صل  ا�صتبقاء  اأو  اللغ�ّي، 
ملَْيز امل�ؤنّث من املذّكر؛ ول �صّيما اأنَّ بع�َس الن�صاء يف بع�س املدن العربّية يلجاأَْن اإىل 

�صيغة املذّكر يف اخلطاب اللغ�ّي املحكّي اأحيانا.
وقد جرت عادة العرب مبنع �صرف الأ�صماء وال�صفات املعروفِة حالتُها يف 
النح� العربّي، فما كان من النحاة اإل اأن التم�ص�ا اأ�صبابًا لتح�يل العادة اإىل تقنينات 
تعليمّية تغليبّية مع اإجازة �صرف املمن�ع يف ال�صرورة ال�صعرّية، ول �صّيما اأنَّ ثمة 
لغًة عند العرب ت�صرف املمن�ع من ال�صرف مطلقا يف النظم والنرث، جعل �صالح 

الأعاريب، حتقيق: ح�صن  ُكتب  اللبيب عن  مغني  ي��صف،  بن  عبداهلل  الدين  ه�صام، جمال  ابن  يُْنَظر:   -1
ارت�صاف  الأندل�صّي،  حّيان  واأب�  �س61.  ج2،  1998م،  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حمد، 
ال�صََّرب، ج3، �س1082. وال�صي�طّي، همع اله�امع، ج1، �س269. وابن ط�ل�ن، حممد بن علي، 
�صرح ابن ط�ل�ن على األفية ابن مالك، حتقيق: عبد احلميد جا�صم الكبي�صي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 2002م، ج1، �س143. ويُْنَظر يف هذه اللغة وتتّبع م�قف النحاة منها: عبد الغّفار حامد هالل، 

اللهجات العربّية، �س394-398. وح�صن امللخ، تقنيات الإعراب يف النح� العربي، �س230-225.
يُْنَظر: �صيب�يه، عمرو بن عثمان، الكتاب، حتقيق: عبد ال�صالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط1،   -2

1991م، ج2، �س38.
يُْنَظر: ناظر اجلي�س، حمب الدين حممد بن ي��صف، �صرح الت�صهيل، امل�صمَّى: متهيد الق�اعد يف �صرح   -3
2007م،  ط1،  م�صر،  ال�صالم،  دار  واآخرين،  فاخر،  حممد  علي  وحتقيق:  درا�صة  الف�ائد،  ت�صهيل 

�س1589. 
يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صّي، ارت�صاف ال�صََّرب، ج2، �س734.  -4
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واإبراهيم  ال�صنقيطّي،  الأمني  ناَزع  العربية)1(، كما  املذهان م�طَنها و�صط اجلزيرة 
رف العَلم املعدول الذي على وزن )ُفَعل()2( يف ا�صتع�صام بال�صاّذ  م�صطفى يف �صَ
القليل يف مقابلة الكثري الغالب من املنع الذي اعتاده العرب يف الأ�صماء املمن�عة 
من ال�صرف يف اإ�صارة اإىل اأنَّ ردَّ املمن�ع اإىل ال�صرف �صاَر عادة مكتب�صة و�صفها 
عيفة غري ف�صيحة)3(، مع اأنَّها من  النحاة بال�صذوذ حتى ذهب ابن ال�صائع اإىل اأنَّها �صَ
ردِّ الفرع اإىل الأ�صل، وتبدو عند َمن اعتادها »َخْرًقا منتظما للق�اعد«)4(، يُعاين 

امل�صتغل�ن يف العربّية يف ال�ق�ف يف وجهه عند تعليم املمن�ع من ال�صرف.
�لعاد�ُت �للغوّية ولغة �ل�سعر و�لنرث �لفّني:

�صاعُر القبيلة �صاعُر َق�ٍم واأُّمة؛ لأنَّه اإن راَم اإي�صاَل �صعِره اأو وجهة نظر قبيلته 
لغٍة  اإىل  قبيلته  عادة  خم�ص��َس  تتجاوز  لغٍة  اإىل  احتاَج  الآخرين؛  اإىل  وُروؤاها 
م�صرتكة جتمُعه بغريه من الناطقني بل�صان الأُّمة، وحتّقق له احل�ص�َر الإبداعّي خارج 
الذين  والُ�جهاء  الأُمراء  من  ال�صلطة  ذوي  وعند  الأدبّية،  الأ�ص�اق  يف  قبيلته 

يجزل�ن له العطاء.
ال�صعراُء على اختالف  العروبة؛ حَر�َس  القدمي وجه  العربّي  ال�صعُر  وملا كان 
ذهب  لهذا  متجان�س؛  واحٍد  مبظهر  ال�جه  هذا  ر�صم  على  ولهجاتهم  قبائلهم 
اأنَّ تداول ال�صعر العربّي كان م�ص�ؤول  ِفي�َصر اإىل  بع�س الدار�صني مثل امل�صت�صرق 
ُقبيل  العربّية)5(  للغة  دٍة  وم�حِّ القبائل،  لهجاِت  متجاوزٍة  نح�ّية  بنيٍة  ن�ص�ء  عن 

الأو�صط،  ال�صرق  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة  ال�صرف،  من  املمن�ع  �صرف  املذهان،  فليح  �صالح  يُْنَظر:   -1
الأردن، 2010م، �س136-134.

يُْنَظر: اإميل بديع يعق�ب، املمن�ع من ال�صرف، �س142.  -2
يُْنَظر: ابن ال�صائع الأندل�صّي، �صرح جمل الزّجاجّي، ج3، �س26.  -3

يُْنَظر: جان بريف�، وجان فران�صَ�ا �صابلريول، امل�لَّد: درا�صة يف بناء الألفاظ، ترجمة: خالد جهيمة، مركز   -4
درا�صات ال�حدة العربية، بريوت، ط1، 2010م، �س152.

يُْنَظر: في�صر، درا�صات يف العربية، ترجمة: �صعيد ح�صن بحريي، كلية الآداب، القاهرة، ط1، 2005م،   -5
�س113.
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الأدُب  عنه  عرّب  م�صرَتك  لغ�ّي  انتخاٌب  هي  التي  بالف�صحى)1(  �ُصّميت  الإ�صالم، 
اللغ�ّية  العادات  من  ِظالٍل  بقاء  مع  الكرمي  القراآن  لغة  واأكّدته  اجلاهلّي،  العربّي 

ة ببع�ِس اللهجات واملناطق. اخلا�صّ
وقد يُ�صاف اإىل اأ�صباِب ن�ص�ء اللغة امل�حَّدة امل�صرتكة تقييُد الكالم بالكتابة؛ 
لغة  اإىل  اللهجات  اآثار  تتجه  بينما  الكتابة،  اإىل  تتجه  الأدبّية  الأم�ر  »اآثار  لأنَّ 
القراآن  نزوُل  امل�حَّدة  العربّية  ا�صتقرار  يف  الأكرب  ال�صبب  اأنَّ  على  املحادثة«)2(، 
كتاٌب  فه�  وعجمّييهم،  عربّيهم  كافًة  للنا�ِس  الإ�صالم  خطاب  ليك�ن  بها؛  الكرمي 
الر�ص�ل  التي رّخ�س  املقب�لة  القراءاُت  َوْحدِته  اأمام  تت�صاَءل  مانع،  واحٌد جامع 
-�صلَّى اهلل عليه و�َصلم- بها ت��صعًة على النا�س ومراعاة للهجاتهم. ومن العجيب 
يف  العرو�س  نظام  بنظامني:  حمف�ظًة  بها  امل�صت�صَهُد  امل�صرتكة  العربيُة  تك�ن  اأن 
النحاة اختيار  القراآن وقراءاته؛ الأمر الذي �صّهل على  ال�صند يف  ال�صعر، ونظام 
النح�ّي  الت�حيد  من  كبري  قْدٌر  فيه  للعربّية،  ممثٍِّل  نحٍ�  لبناء  التقعيد؛  اأمن�ذج 
وتُزيُح  امل�صرَتك،  الأمن�ذج  ت�ؤّكد  لغ�ّيًة  عاداٍت  بالتعليم  �صي�لُِّد  الذي  وال�صريّف 
الأّيام  مع  بها  �صتلحق  التي  اخلا�صة  الَلْهجّية  للعادات  اللغ�ّي  الرُّكاَم  ف�صيًئا  �صيًئا 
�صفُة اللغِة املبتَذلة واملرذولة وال�صاّذة والعامّية واملحكّية ُو�ص�ل اإىل َو�ْصِمها باللغة 

غري الف�صيحة بعد تَْرِكها قرونا من غري تقعيٍد.
ومع هذا فاإنَّ درجة النتظام يف العربّية الـُمَنْحَ�نِة)3( لي�صت ُمطلقًة، بل ن�صبّيٌة، 
الفنّي  النرث  يف  وللناثر  لل�صاعر  ليج�ز  حتى  وال�صرورات،  اجل�ازات  يف  تظهر 
الرفيع اأن يلجاأ اإىل وجٍه اآخر غرِي ال�جه ال�احد اجلامع، �ص�اء اأكان من لهجته، اأم 
يُْنَظر: حممد عيد، امل�صت�ى اللغ�ّي للف�صحى واللهجات وللنرث وال�صعر، عامل الكتب، م�صر، 1981م،   -1

�س61-59.
ط1،  ال�صع�دية،  امل�صرية،  للطبعة  ُعكاظ  مكتبات  م�ص�َّرة  واملجتمع،  اللغة  وايف،  ال�احد  عبد  علي   -2

1984م، �س31.
املَُنْحَ�ُن من الكالم ما كان جاريًا على املعايري املطّردة يف النح� من غري نظٍر يف الن�صباط اإىل القيا�ِس   -3

على ن�ص��س ال�صت�صهاد اللغ�ّي، فه� قيا�س على الق�اعد النح�ّية وحَدها.



اأ. د. ح�صن خمي�س امللخ

171

من لهجة غريه ممّن ُقِبَل كالُمهم؛ لهذا يُعَذُر الفرزدُق التميمّي يف اختيار وج�ٍه من 
النح� تُخالُف عادَة قبيلِته؛ اإذ كان »من علماء العرب بكالمهم، وممن ياأتيه علماُء 
اأهل احلجاز، ووقف على لغاتهم؛فُمحال اأن يَُت�هََّم على مثله اأنَّه مل يعرْف لغَة اأهل 
احلجاز«)1(، لهذا اأدخَل الباَء يف خرب ما النافية التميمية َجريًا على عادة اأهل احلجاز 

فيها عند اإهمالها)2(، فقال)3(:

ه ــارِك حقِّ ــت ــٌن ب ــْع ــُرَك مــا َم ــْم ــَع ُرل ُمتي�صِّ ول  ــٌن  ــْع َم ُمن�ِصٌئ  ول 
وقال)4(:

ِنْعَمتهْم اهلل  اأعــاَد  قد  بَ�َصُرفاأ�صَبح�ا  مثَلُهم  ما  واإْذ  قري�ٌس  هْم  اإْذ 
باإعماِل )ما( النافية عَمَل لَي�س مع اأنَّ خربها مقّدٌم على ا�صمها، ولغته التميمّية 
متنع الإعماَل ابتداًء، لكنَّه نظر اإىل لغة غريه، فقا�َس عليها، ول� كان قيا�ُصه خطاأً؛ 
من  اأ�صداٌد  له  كان  »الفرزدق  اجلي�س:  ناظر  قال  �ه،  وُمناِق�صُ مناوئ�ه  له  لنربى 
احلجازّيني والتميميني، ومن ُمناهم اأن يظفروا منه بزّلة، ي�صنِّع�َن بها عليه ُمبادرين 
التحّدي  على  الدواعي  لت�اُفر  لَُنِقَل؛  ذلك  من  �صيٌء  جرى  ول�  تخطئته،  اإىل 
مبثل ذلك اإذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليٌل من اإجماع اأ�صداده من احلجازّيني 

والتميميّني على ت�ص�يب ق�له«)5(.

وملا جاز لل�صاعر القدمي اأن يقي�َس على بع�س اللهجات املقب�لة، جاز لل�صاعر 
امل�لَِّد واحلديِث اأن يقي�صا عليها، اأو على مذهب بع�ِس النحاة يف دائرة ما يج�ُز 

املجريطي، هارون بن م��صى القي�صي القرطبي، �صرح عي�ن كتاب �صيب�يه، حتقيق: عبدربه عبد اللطيف   -1
عبدربه، مطبعة ح�ّصان، القاهرة، ط1، 1984م، �س56.

يُْنَظر: ناظر اجلي�س، �صرح الت�صهيل، �س1241-1240.  -2
يُْنَظر: الفرزدق، دي�انه، ج1، �س507.  -3

امل�صدر نف�صه، ج1، �س316.  -4
يُْنَظر: ناظر اجلي�س، �صرح الت�صهيل، �س1203.  -5
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لل�صاعر يف الكالم، اأو ما ُعِرف بال�صرورة ال�صعرّية التي هي يف جُمملها عاداٌت 
كالم  يف  وق�عها  لثب�ت  تخطئُتها  النحاة  جمه�ر  على  ا�صتع�صى  ُمتاآِكلٌة،  لغ�ّية 
العرب، مثل اإبقاء حروف العلة يف اآخر الفعل امل�صارع املعتّل عند جزمه، كق�ل 

اأبي عمرو بن العالء النح�ّي يف تقريع الفرزدق)1(:

ُمعتِذرا ِجئَت  ُثمَّ  زبـّـاَن  ِمْن َهْجِ� زبّاَن مَلْ تهُج� ومْل تََدِعَهَج�َت 
فل� كان خطاأً ملا ارتكَبه نح�ّي قارئ، وملا �َصكَت عنه �صاعر لذع، لكنَّه اأثٌَر من 
عادٍة غري َمقي�صة، حفظها القراآُن الكرمي يف ق�له تعاىل: چ ڭ   ڭ  ۇ  چ ]�ص�رة 
الأعلى، الآية:6[ مراعاًة لف�ا�صل الآيات، كمراعاة اإقامة ال�زن يف ال�صعر؛ ذلك 
كالم  يف  ناجز  قيا�ٍس  على  اإل  يك�نان  ل  ُحكمها  يف  وما  ال�صعرّية  ال�صرورة  اأنَّ 
العرب؛ فاجلزُم باإثبات اأحرف العلة يف امل�صارع املعتّل الآخر عادٌة لغ�ّية؛ اإذ هي 
من لغٍة لبع�ِس بني بكر وعبد القي�س)2(، فهي عادة ك�صرف املمن�ع من ال�صرف 
الذي يقابله ترك �صرف املمن�ع من ال�صرف، فالأول عادة لغ�ّية لبع�س العرب 
�صاعْت وا�صُتِحّبْت يف ال�صعر وغريه)3(. والثاين عادة لغ�ّية غري م�صتحّبة يف ال�صعر 
وغريه، قَبِلَها اأب� الربكات الأنباريّ لكرثة ال�ص�اهد، وخرّجَها على ال�صرورة)4(؛ 
ق بني ما ين�صرف وما ل ين�صرف، و�صق�طه ي�ِقع الَلْب�س«)5(  لأنَّ »التن�ين عالمة تُفرِّ
مع اأنَّه على ما يظهُر بقيٌة من القيا�ِس على ما قبل مرحلة التن�ين يف العربّية مبا بقي 
اإىل  كانت يف طريقها  لغ�ّية  عادًة  ُمطلًقا  ال�صرِف  عدُّ  اآثارها، يف حني ميكن  من 

ط1،  بريوت،  الإ�صالمّي،  الغرب  دار  عبا�س،  اإح�صان  حتقيق:  الأدباء،  معجم  احلم�ّي،  ياق�ت  يُْنَظر:   -1
1993م، ج3، �س1317.

يُْنَظر: مثنى ف�ؤاد اخلالدي، لهجة ربيعة واأثرها يف الدرا�صات اللغ�ّية والقراآنّية، دار املاأم�ن، الأردن،   -2
2007م، �س146-145.

يُْنَظر: اأب� حّيان الأندل�صي، ارت�صاف ال�صَرب، ج2، �س891.  -3
يُْنَظر: اأب� الربكات الأنباري، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف، ج2، �س514.  -4

عر، حتقيق: رم�صان عبد التّ�اب، ط1، دار  يُْنَظر: ال�صريايّف، اأب� �صعيد احل�صن بن عبداهلل، �صرورة ال�صِّ  -5
النه�صة العربّية، بريوت، 1985م، �س48.
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ثبََّت  النحاة  عند  القيا�س  عليه  جرى  ما  على  الكرمي  القراآن  نزول  لكنَّ  ال�صي�ع، 
اأِن احتَ�وا العادتني يف  اإل  التغريَُّ اللغ�ّي يف هذه الظاهرة، فما كان من النحاة 
باب ال�صرورة تغليًبا للمعيار ال�صائع الذي ين�صدونه عند تعليم العربّية، و�َصعًيا اإىل 

ت�جيه جمتمع املتعلِّمني اإىل عادات لغ�ّية اأكرث اّطراًدا، واأقّل تبايًُنا.
اأمَّا ما لي�س له اأ�صٌل من ا�صتعمال اأو قيا�ٍس فُممتِنع يف ال�صعر وغريه، قال اأب� 
�صعيد ال�صريايّف: »ولي�س يف �صيٍء من ذلك رفع من�ص�ب، اأو ن�صب خمف��س، 
ول لفٌظ يك�ن املتكلُِّم فيه لحًنا«)1(، ولعلَّ ُمَتتبًِّعا ل� تتبََّع متّثل ال�صرائر ال�صعرّية عند 
�صعراء ما بعد ع�صر الحتجاج لت��صََّل اإىل اأنَّ ال�صرائر ال�صعرّية امل�صتقَبحة قد قّل 
ا�صتعمالُها، يف اإ�صارة اإىل جناح النحاِة يف ت�جيه املبِدعني اإىل اأمناط لغ�ّية مطردة 

ُم�صتح�َصنة يف ال�صعر والنرث.
�لعاد�ت �للغوّية وتعليم �لعربّية:

ها العربّية، َعملّيٌة َق�صدّية ُم�جَّهة تتجاوُز  تعليُم اللغاِت احلّية الكربى، ومن اأهمِّ
مبداأ تعليم اللغة اإىل مبداأ تدعيم وج�دها يف امل�صهد الإن�صايّن؛ لتبقى حّيًة ع�صّيًة 
باقرتانها  خالدة  لغة  تك�ن  اأن  لها  اأُِريَد  العربّية  اللغة  لأنَّ  اللغ�ّي؛  التقاُعِد  على 
النحاِة يف  ما جتاَوَز جمه�ُر  الإ�صالم اخلالد؛ ولهذا  الكرمي كتاِب  بالقراآن  الدائم 
النح� التعليمّي نْقَل العربّية اإىل املتعلِّمني اإل بعَد تنقيتها من العادات اللغ�ّية غري 
به،  مرتبطٍة  عربّية  لغٍة  لتعليم  القراآن  درع  على  بالتكاء  ا�صتمرارها  يف  املرغ�ب 
�تا عرَب جمم�عٍة من الق�اعد املعيارّية  و�صارحٍة له، وممثِّلٍة لنظِمه نح�ا و�صرفا و�صَ
اأُحادّيِة ال�جه اإل يف اجل�ازات التي �صاعت يف القراآن الكرمي وقراءاته امل�صه�رة.

وهذا يعني اأنَّ الرتبيَة اللغ�ّية يف الفكر النح�ّي العربّي متاآخيٌة مع لغة القراآن 
َد تنحية العادات اللغ�ّية غري املرغ�بة ل�صالح تر�صيخ عادات  الكرمي، و�صادنٌة لها َق�صْ

يُْنَظر: امل�صدر ال�صابق، �س 34.  -1
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لغ�ّية مرغ�بٍة لت�اوؤُمها مع الن�صيج اللغ�ّي للقراآن الكرمي، وهذا التدّخل التعليمّي 
املعياريّ يُ�صاعِدُ يف تغريّ اللغة)1( نح� َمزيٍد من التجانُ�س يف ِبنيتها النح�ّية وال�صرفّية 
وال�ص�تّية يظهر يف انت�صار الأمن�ذج املعيارّي، وت�صاوؤل ا�صتعمال العادات اللغ�ّية 
غري املرغ�بة حتى بني الأقحاح، فيك�ن النحاُة ترب�ّيني يف النح� التعليمّي؛ لهذا ل 
نكاُد نقُع على فروٍق ج�هرّية بني مت�ن النح� التعليمّي اإل يف ال�صياغة والرتتيب، 

اأّما جُممل الق�اعد التعليمّية ال�صابطة للكالم ف�احدٌة تقريبا.
ويبدو اأنَّ فكرة الأُمَِّة ال�احدة التي كان النح�ّي ي�صت�صِعُرها اإ�صافًة اإىل م�ؤ�ّص�صة 
فقد  النحاة؛  اأعمال  �ِصبه م�حٍَّد يف  التعليمّي  النح�  اإبقاء  �صاعدا على  قد  الدولة 
َوكَل اخلليفة املاأم�ن يف القرن الهجرّي الثاين اإىل الفّراء امللّقب بـ«خليفة امل�ؤمنني 
يف النح�« تاأليَف كتابه املفق�د »احلدود« يف النح�، واأفرَغه له �صنتني خَمدوًما يف 
ق�صره)2(؛ ليك�ن كتابًا جامًعا النا�َس على �َص�اء الكلمة يف العربية: رفًعا، ون�صًبا، 
ا، وجْزًما، وِبناًء، ِبُحدوٍد معيارّية دقيقة، ل تظهُر بينها ال�صَّ�اذُّ وال�صرورات  وجرًّ
عن   ُ وتعربِّ الدين،  كحدود  لأنَّها  اأخرى؛  جهة  من  اخرتاُمها  ّح  ي�صِ ول  جهة،  من 
م�صعى الدولة العّبا�صّية يف ت�حيِد امل�صلمني يف اللغة، كما وحََّدهم الإ�صالم بالدين 
من جهة ثالثة؛ لت�صبح العاداُت املكت�صبة بالتعلُّم ن�صاطا اعتيادّيا للناطقني بالعربّية، 
يف  العتياد«)3(  كـ«نظرية  املعا�صرة  واللغ�يّة  الرتب�يّة  النظرياتُ  ت�ؤكّده  ما  وه� 
التعليم؛ ذلك اأنَّ النح� اأو »علم الق�اعد اإمّنا يُعنى بتلخي�س العادات اللغ�ّية التي 

ميار�ُصها �َصعٌب ما يف ا�صتعمال لغته كالما اأو كتابًة«)4(.
اأنَّهم  اإل  امل�حَّد  التعليمّي  النح�  اإجناز  يف  جنح�ا  واإن  النحاة  جمه�ر  لكنَّ 
اتّخذوا القاعدة النح�ّية َوْكًدا لهم وغاية، فندَّ عنهم الهتماُم بتغيري املثال النح�ّي 

يُْنَظر: جان جاك ل��صركل، عنف اللغة، �س233.  -1
يُْنَظر: ياق�ت احلم�ّي، معجم الأدباء، ج6، �س2814.  -2

يُْنَظر: فل�ريان ك�ملا�س، دليل ال�ص��صي�ل�صانيات، �س313.  -3
1994م،  ط1،  القاهرة،  الأكادميّية،  املكتبة  والأدبّية،  اللغ�ّية  امل�صطلحات  معجم  عّياد،  عزت  علّية   -4

�س58.
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ح�صب تغرّي الزمان واملكان، حتى باَت )زيد(، و)عمرو( ل يُفارقان اأمثلة النحاة 
كا�صتعمال  امل�صطلحات  بع�س  يف  املزاوجة  على  الإ�صراُر  عنهم  ندَّ  كما  تقريبا، 
ُم�صطلَحي )النعت( و)ال�صفة( على الرتادف مع اأنَّ من مقت�صيات النح� التعليمّي 
عدَم املزاوجة يف امل�صطلحات. لكنَّ اأ�ص�اأ ما يف النح� التعليمّي الإ�صارات غري 
الربيئة اإىل املذاهب النح�ّية، يف منزع يزرع يف ال�صُّداة املتعلِّمني فكرة املذهبّية 
اأنَّه �صريعُة ديٍن ل  التعليمّي  اأنَّ الأ�صل يف النح�  واخلالف يف النح� العربّي مع 
النحاة  زرعها  التي  الإيجابّية  اللغ�ّية  العادات  �صجرة  اأنَّ  يعني  وهذا  فقيٍه؛  راأُي 
يف نح�هم التعليمّي ما تزاُل يف حاجٍة اإىل ت�صذيٍب لغ�ّي ظهر يف معظم املناهج 
حتديث  اإىل  �َصعيها  يف  العربّي  العامل  مدار�س  يف  العربّية  للغة  احلديثة  التعليمّية 
املثال النح�ّي، والرتكيز على ال�ظيفة النح�ّية ل اجل�از النح�ّي وحَده، وت�حيد 
امل�صطلح النح�ّي يف املنهاج املدر�صّي، وحذف الإ�صارات املذهبّية منه، مع تفّ�قها 
يف جانب َرْدِف الق�اعد النح�ّية بتمرينات تعليمّية متنّ�عة لبناء جيٍل ذي عادات 

لغ�ّية عربّية اأكرث قب�ل ومعا�صرة مما �َصَلف يف تاريخنا الثقايّف.
�لعاد�ت �للغوّية وتغّي �لتوزيع �لكّمي:

مع اأنَّ العربّية تفتقر اإىل درا�صات اإح�صائّية م�ث�قة �صاملة دقيقٍة ِلِن�َصِب ا�صتعمال 
الرتاكيب النح�ّية اإل اأنَّ امل�ؤكََّد اأنَّ تقنني العربّية وتعليمها قد اأدَّيا اإىل جتاوِز بع�ِس 
العادات اللغ�ّية الرتكيبّية اخلا�صة بالبيئة اأو بالقبيلة بعد اأن �صار ال�صاعُر العربّي منذ 
القرن الثالث الهجرّي تقريبا خُمَرًجا تعليمّيا يدر�ُس العربّية على النحاة واألفاِفهم، 
فان�صبط ل�صانُه مبعايريهم، كما ان�صبط ل�صاُن �صائر املتعلِّمني بالنح�، فلم يَُعِد ال�صاعُر 
التميمّي ُملتِزًما باإهمال اإعمال )ما( عمل )لي�س( لأنَّه متيمّي، بل لأنَّه در�س اأنَّ هذا 
ال�جه �صائٌغ مقب�ٌل، ول �صّيما بعد اأن تهاجرت القبائل العربّية لأ�صباب خمتلفة اإىل 

مناطق جديدة كاملغرب والأندل�س والهند وبالد فار�س وبالد الرتك وغريها.
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الكرمي  القراآن  جعل  يف  ثني  واملحدِّ واملف�ّصرين  الفقهاء  مع  النحاُة  جنح  وقد 
ذروَة الف�صاحة يف العربّية؛ الأمر الذي اأو�صَل اإىل اإنتاِج تراكيَب لغ�ّية متاأثرٍة به، 
وبعيدٍة عن التاأّثر بالعادات اللغ�ّية الأخرى، فكان اأن قّلِت ال�صروراُت ال�صعرّية 
النرث العلمّي يف  الفنّي ملعايري النحاة، كما ا�صتجاب  النرُث  امل�صتقَبحة، وا�صتجاب 

كتب الرتاث العربّي اإليها.
ويف الع�صر احلديث تربُز لغة الإعالم يف بنيتها النح�ّية العامة اأثرا من اآثار 
النح� ال�احِد يف ال�طن العربّي كّله على ترامي حدوده وتعّدد ُدَوله، ويربز فيها 
تغرّي عام يف الت�زيع الكّمّي لبع�س اأ�صاليب العربّية من حيث �صي�ع ال�صتعمال، 
ال�ا�صح  �صي�عه، ومن  ن�صبُة  قّلت  قد  للمجه�ل  البناء  اأ�صل�ب  اأنَّ  ح  ال�ا�صِ فمن 
ا�صتعمال  ا�صتعمالها  بهجِر  اللغ�ّي  التداوُل  اآَذَن  قد  النح�ّية  الأدوات  بع�س  اأنَّ 
بدائل  الثالث؛ ل�ج�د  به  اجلاّرة، واملفع�ل  ال�صْرطّية، و)لعّل(  )اإْذما(  مثل:  عاّما 
ا�صتعمالّية لأداة ال�صرط )اإْذما(، ول�صتقرار )لعّل( يف باب الن�ا�صخ، ولتف�صيل 

ق�لنا:
اأنباأُت خالًدا اأنَّ اخلرَب �صحيٌح. -

على ق�لنا:
اأنباأت خالًدا اخلرَب �صحيًحا. -

النحاة  تقنني  انتظار  بالربوز يف  اآِخذًة  تركيبّية  لغ�ّية  ثمَة عاداٍت  اأنَّ  فامل�ؤكَّد 
املحَدثني لها يف امل�ؤ�ّص�صات املعنّية بحماية اللغة العربّية كاملجامع اللغ�ّية، ول �صيما 
حمّل  امل�صاعدة  الأفعال  بع�س  حل�ل  مثل  واملكت�ب،  امل�صم�ع  الإعالم  لغة  يف 

�صيغة بناء الفعل للمجه�ل، كما يف:
جرى اإعداُم القاِتل فجًرا. -
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متَّ اإعدام القاِتل فجًرا. -
مع اأنَّ ال�ص�اب املعياري اأن نق�ل:

اأُْعِدَم القاِتُل فجًرا. -
الفعل،  من  للمجه�ل  املبنّي  �صيغة  حمّل  وامل�صدر  امل�صاِعُد  الفعُل  َحلَّ  فقد 
وه� حل�ٌل مقب�ل على م�صت�ى البنية النح�ّية ال�صكلّية فقط بحمل النمط اجلديد 
على الفعل املعل�م وفاعله ب�صبب ما يف �صيغة البناء للمجه�ل من لَْب�ٍس حُمِ�ٍج 

اإىل ال�صبط، وحمتِمٍل للقراءة على غري ما وجٍه.
واهلل اأعلُم واأحكُم؛؛؛

اخل�متة

يف  اللغ�ّية  لل�صفاِت  ُمنتَظٌم  تكراٌر  اللغ�ّيَة  العاداِت  اأنَّ  اإىل  البحُث  ت��صَّل 
اللغ�ّية  اجلماعة  م�صت�ى  على  والكتابة  والدللة  والرتكيب  والبنية  ال�ص�ِت 
اأو على م�صت�ى الفرد، يدخل م�صت�يات اللغة كّلها، فاأفاد  اأو الكربى،  ال�صغرى 
جمه�ر النحاة من انتظام العادات اللغ�ّية الرتكيبّية يف تقنني النح� العربّي على 
ُل العاداِت اللغ�ّيَة  َد بناِء نحٍ� تعليمّي يَُح�ِّ م�صت�ى الأحكام ال�ج�بّية واجل�ازّية َق�صْ
ة باتخاِذ القراآن  الإيجابّية اإىل ق�انني عامة جامعة تتجاوُز الُه�ّياِت الَلْهجّيَة اخلا�صّ
ُمتعلِّمي  التقنيناُت املعيارّية يف النح� العربّية لإك�صاب  الكرمي مركزا تدور ح�لَه 
العربّية العاداِت اللغ�ّيَة الإيجابّية املتاآخية مع النظم القراآيّن؛ لتخليِد البنية النح�ّية 
للعربّية حممّيًة بَدرع نظم القراآن الكرمي، واإن جاز اأن تخمل اأمناط تعبريّية، وتن�صط 
اأخرى يف اإعادة ت�زيٍع كّمي للظ�اهر الرتكيبّية، واحت�اٍء لل�ص�اب ال�صكاليّن يف 

بع�ِس الظ�اهر الطارئة على العربّية. 
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Abstract

The Ellipses (omission) and Increase in 
the Quranic Script and their 

impact on the Statement of the 
Explanatory Semantics in Surat Al-Kahf

Dr. Muneer Ahmad Al-Zubaidi 

The study aimed at showing the effect 
of the ellipses and the increase in the Quranic 
script in the statement of interpretive seman-
tics in Surah Al-Kahf. The researcher followed in 
his study the inductive, analytic, and deductive 
method. The most prominent of these results 
was the existence of Quranic words with a dif-
ferent script than the standard script in terms of 
ellipses and increase. There is something to be 
contemplated and learned, and then to know its 
secrets. An increase in the lettering of the word 
for the usual word suggests an increase in mean-
ing. The increase in the building is followed by 
an increase in meaning. Moreover, the increase of 
the building can lead to the meaning of laxity or 
meditation and reflection. The result is also that 
the lack of written letters of the Quranic word 
from the usual word suggests the speed of the 
event, or the speed of the action and its effect 
on the doer, or indicates the shrinkage of the 
meaning and pressure or the connection of parts. 
And as the study shows the close relationship 
between the science of script and Quranic recita-
tions, and the extent of the association of each 
other, so scientists counted that the approval of 
the Othman script is a condition of the correct 
recitation.

Keywords: Quranic script, ellipses and in-
crease, interpretation, meanings and indications.

ملخ�س البحث
احلذف  اأثر  بيان  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
الدللت  بيان  يف  القراآين  الر�صم  يف  والزيادة 
الباحث  واتبع  الكهف،  �ص�رة  يف  التف�صريية 
والتحليلي  ال�صتقرائي  املنهج  درا�صته  يف 
وج�د  اأن  نتائجها:  اأبرز  من  وكان  وال�صتنباطي، 
كلمات قراآنية بر�صم خمتلف عن الر�صم القيا�صي 
ال�ق�ف  ي�صتدعي  والزيادة،  احلذف  حيث  من 
والنظر اإىل اأن هناك اأمراً يجب تاأمله وتدبره، ومن 
ثم ال�ق�ف على اأ�صراره، كما اأن وج�د زيادة يف 
ي�حي  املعتادة  الكلمة  عن  الكلمة  حروف  ر�صم 
بزيادة يف املعنى، فالزيادة يف املبنى يتبعها زيادة 
يف املعنى، وكذلك فاإن زيادة املبنى ميكن اأن ي�ؤدي 
اإىل معنى الرتاخي، اأو التمهل اأو التاأمل والتفكر، 
اأو انف�صال اأجزائه، وهذا ما اأثبتته الدرا�صة، ومن 
حروف  ر�صم  يف  نق�س  وج�د  اأن  اأي�صاً:  النتائج 
ب�صرعة  املعتادة ي�حي  الكلمة  القراآنية عن  الكلمة 
على  و�صه�لته  الفعل  وق�ع  �صرعة  اأو  احلدث، 
و�صغطه،  املعنى  انكما�س  على  يدل  اأو  الفاعل، 
اأو ات�صال اأجزائه، وهذا ما اأثبتته الدرا�صة، وكما 
علم  بني  ال�ثيقة  العالقة  الدرا�صة  خالل  من  تبني 
الر�صم والقراءات القراآنية، ومدى ارتباط بع�صهما 
العثماين  الر�صم  م�افقة  العلماء  عدَّ  لذا  ببع�س، 

�صرطاً من �صروط القراءة ال�صحيحة.
القراآين،  الر�صم  �ملفتاحية:  �لكلمات 

احلذف والزيادة، التف�صري، املعاين والدللت.
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املقدمة

احلمد هلل الذي علَّم القراآن، خلق الإن�صان، علمه البيان، وال�صالة وال�صالم 
على خري اخللق والأنام املبع�ث رحمة للعاملني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني.
�أما بعد:

قد�صيته  من مظاهر  القراآن، ومظهراً  ذاتية  من  يعد جزءاً  القراآين  الر�صم  فاإنَّ 
التي ي�صعر بها القارئ يف كثري من كلماته، كالرحمن وال�صالة، والزك�ة، وحم، 
وامل، وطه، وي�س وغريها، كلها تعربِّ عن قد�صية، وجت�صد م�صاعر دينية، ول� كتبت 
هذه الكلمات وفق القاعدة الإمالئية لفقدت كثرياً من دللتها، ولهذا ل منلك اإل 
اأن نعرتف بخ�ص��صية ل حمدودة للر�صم القراآين اأو ما ي�صمى بالر�صم العثماين، 

مما ي�ؤكد الت�قيف يف بع�س معامل ذلك الر�صم، اإذا مل يكن ت�قيفيا كليا)1(.
والر�صم القراآين له خ�ص��صية ذات �صفة معن�ية، غري حمك�مة مبعايري مادية، 
وميكن تلم�س بع�س اآثارها يف جمال القراءة املتعددة لالألفاظ، ومراعاة القراءات 
الهدف  اأن  اإل  الزيادة والنق�صان،  الدللت يف جمال  العربية و�صعة  واللهجات 
الأ�صمى والأعلى ل ميكن اإدراكه باملعايري، واإمنا ميكن اإدراكه بالفطرة، ومبا ي�صعر به 
قارئ القراآن يف امل�صحف العثماين من متيز الر�صم القراآين، وخ�ص��صيته ال�صكلية 
العربية  اللفظة  يف  ال��ص�ح  عظيم  بياين  اإعجاز  عن  الأدق  وتعبريه  والرمزية 
والر�صم املعرب عن ذلك، حتى اأن قارئ القراآن ي�صعر بقد�صية الر�صم القراآين وهيبة 

ذلك الر�صم، ول ي�صعر مبثل ذلك يف غياب ذلك الر�صم املميز واملعرب)2(.

ينظر: النبهاين، حممد فاروق، املدخل اإىل عل�م القراآن الكرمي، دار عامل القراآن، حلب، ط1، 2005م،   -1
�س164.

ينظر: املرجع نف�صه، �س 164.  -2
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ول �صك اأن وج�د كلمات قراآنية بر�صم خمتلف يف اآية يلفت النظر اإىل اأن 
املثال يف حالة وج�د  �صبيل  تدبره، وعلى  ثم  تاأمله ومن  اأمراً عظيماً يجب  هناك 
زيادة يف حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة فاإن هذا يعني زيادة يف املبنى يتبعه 
زيادة يف املعنى، كذلك فاإن زيادة املبنى ميكن اأن ي�ؤدي اإىل معنى الرتاخي، اأو 
التمهل اأو التاأمل والتفكر، اأو انف�صال اأجزائه، ويف حال نق�س حروف الكلمة فاإن 
هذا يعني اإما �صرعة احلدث، اأو �صرعة وق�ع الفعل و�صه�لته على الفاعل، و�صدة 
قب�ل املنفعل للتاأثر به يف ال�ج�د، اأو رمبا يدل على انكما�س املعنى و�صغطه، اأو 

تالحم اأجزائه)1(، ورمبا تظهر اأ�صرار اأخرى من خالل التاأمل والتفكر والتدبر.
ونظراً ملكانة الر�صم القراآين واأهميته وما له من اأثر يف بيان املعاين والدللت 
التف�صريية، جاءت هذه الدرا�صة امل��ص�مة بـ)احلذف والزيادة يف الر�صم االقراآين 
واأثرهما يف بيان املعاين والدللت التف�صريية يف �ص�رة الكهف( ليقف الباحث 
من خاللهما على املعاين والدللت التف�صريية، ول �صك اأن هناك معاين ودللت 
اأو دللة خفية،  لها عالقة  واأخرى غري وا�صحة ولكن  تك�ن وا�صحة وجلية،  قد 
اإليها مبزيد من الدرا�صة والتاأمل والتدبر، يف �ص�ء معرفة الألفاظ  ميكن الت��صل 
خا�س  نظام  ذات  حمكمة  لغة  القراآن  فلغة  بدقة،  دللتها  وحتديد  معانيها  وفهم 
تظهر  اإيحاءات  لها  ور�صمها  كلماتها  فدللة  والإيقاع،  والرتاكيب  املفردات  يف 
اإىل  الرج�ع  لتحديد دللتها  يكفي  فال  و�صياقها،  الكرمية  الآيات  ن�صق  من خالل 
املعاجم اللغ�ية فقط، بل ل بد من الرج�ع فيها اإىل الن�س، وال�صياق، واجل� العام 

لالآيات. 

ينظر: املراك�صي، اأحمد بن حممد بن عثمان الأزدي، عن�ان الدليل من مر�ص�م خط التنزيل، حتقيق: هند   -1
اإعجاز ر�صم  �صلبي، دار الغرب الإ�صالمي، بريوت، ط1، 1990م، �س88، وينظر: �صمل�ل، حممد، 

القراآن واإعجاز التالوة، دار ال�صالم، القاهرة، ط1، 2006م، �س22. 
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�أهمية �ملو�سوع:
تكمن اأهمية امل��ص�ع يف ك�نه يعالج ق�صية مرتبطة بكتاب اهلل تعاىل ارتباطاً    -1
وثيقاً وهي بيان اأثر ر�صم الكلمة القراآنية من حيث احلذف والزيادة يف بيان 

املعاين والدللت التف�صريية يف �ص�رة الكهف.
يبني هذا امل��ص�ع مزية الر�صم القراآين واأثره يف بيان تعدد القراءات، ك�ن    -2

م�افقة الر�صم القراآين ركًنا من اأركان القراءة ال�صحيحة.
حتاول هذه الدرا�صة الإجابة عن بع�س الت�صاوؤلت ح�ل احِلَكم والأ�صرار من    -3

ر�صم بع�س الكلمات القراآنية بطريقة تختلف عن الر�صم الإمالئي.
�أهد�ف �لبحث:

اإبراز القيمة العلمية للر�صم القراآين.   -1
بيان اأثر احلذف والزيادة يف ر�صم الكلمة القراآنية يف تعدد القراءات املت�اترة.   -2
اإظهار اأثر احلذف والزيادة يف ر�صم الكلمة القراآنية يف بيان املعاين والدللت    -3

التف�صريية.
منهج �لبحث:

اتبع الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج ال�صتقرائي واملنهج التحليلي واملنهج 
ال�صتنباطي وذلك من خالل:

تتبع امل�ا�صع التي كتبت فيها بع�س الكلمات القراآنية بر�صم معني من حيث    -1
للقراءات  الر�صم  احتمال  فيه  روعي  التي  والكلمات  والزيادة،  احلذف 

املختلفة يف �ص�رة الكهف.
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بيان اأثر احلذف والزيادة يف الر�صم القراآين يف تعدد القراءات املت�اترة.   -2
املعاين  بيان  يف  القراآين  الر�صم  يف  والزيادة  احلذف  اأثر  على  ال�ق�ف    -3

والدللت التف�صريية يف �ص�رة الكهف.
حدود �لدر��سة:

اعتمد الباحث يف درا�صته على قاعدتي احلذف والزيادة من ق�اعد الر�صم 
القراآين، وجاءت الدار�صة التطبيقية يف �ص�رة الكهف.

�لدر��سات �ل�سابقة: 
بعد البحث والتحري يف حمركات البحث الإلكرتوين، وم�اقع اجلامعات، 
تناولت  م�صتقلة  م�ؤ�صلة  علمية  درا�صة  على  الباحث  يعرث  مل  العلمية،  واملراكز 
بع�س  هناك  كان  ولكن  والعن�ان،  امل�صمى  هذا  حتت  م�صتقل  ب�صكل  امل��ص�ع 

الدرا�صات تناولته ب�صكل عام، منها:
جامعة  جملة  غنية،  ب�ح�صيه،  واأ�صراره،  وِحكمه  وُحكمه  القراآين  الر�صم    -1
القراآن الكرمي والعل�م الإ�صالمية، جامعة القراآن الكرمي والعل�م الإ�صالمية، 

اخلرط�م، عدد31، 2015م، �س22-1(.
تناولت هذه الدرا�صة الر�صم القراآين من حيث ُحكمه وِحَكَمُه واأ�صراره ب�صكل 
عام، مع ذكر اأمثلة متن�عة من القراآن الكرمي، يف حني جاءت درا�صتي متخ�ص�صة 
يف قاعدتي احلذف والزيادة من ق�اعد الر�صم القراآين، وحمددة اأي�صاً يف �ص�رة 
الكهف، وكما تطرَّقت درا�صتي اإىل اأثر احلذف والزيادة يف بيان اأوجه القراءات 
املتعدده يف الر�صم القراآين وبيان اأثره يف بيان املعاين والدللت التف�صريية، يف 

املقابل اأن الدرا�صة ال�صابقة مل تتطرق اإىل ذلك. 
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الرحمن  عبد  اجلمل،  العثماين،  الر�صم  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  اأثر    -2
ي��صف، جملة اجلامعة الإ�صالمية، غزة، املجلد 13، عدد 2، �س 75-53، 

2005م.
الر�صم  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  اأثر  ال�صابق  الباحث  درا�صة  تناولت 
العثماين، فجاءت هذه الدرا�صة متخ�ص�صة يف جانب حمدد األ وه� اأثر اختالف 
القراءات يف الر�صم القراآين، ومل تتناول درا�صة الباحث اأثر ر�صم الكلمة القراآنية 
يف بيان املعاين والدللت التف�صريية، يف حني بيَّنت درا�صتي املعاين والدللت 
ويف  القراءات  يف  القراآنية  الكلمة  ر�صم  يف  والزيادة  احلذف  اأثر  من  التف�صريية 

غريها، وجاءت درا�صتي حمددة يف �ص�رة الكهف. 
خطة �لبحث:

ي�صتمل البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة.
املقدمة: وت�صتمل على اأهمية امل��ص�ع واأهدافه ومنهج البحث وخطته.

�ملبحث �لأول: الر�صم العثماين، وي�صتمل على مطلبني:
�ملطلب �لأول: تعريف الر�صم القراآين لغة وا�صطالحا، واآراء العلماء فيه.

�ملطلب �لثاين: ق�اعد الر�صم القراآين ومزاياه.
�ملبحث �لثاين: الدرا�صة التطبيقية، احلذف والزيادة يف الر�صم القراآين واأثره 

يف بيان املعاين والدللت التف�صريية يف �ص�رة الكهف، وي�صتمل على مطلبني:
�ملطلب �لأول: تعريف م�جز ب�ص�رة الكهف.

�ملطلب �لثاين: احلذف والزيادة يف الر�صم االقراآين واأثرهما يف بيان املعاين 
والدللت التف�صريية يف �ص�رة الكهف.
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املبحث الأول: الر�سم العثم�ين

و�صيتناول الباحث يف هذا املبحث تعريف الر�صم القراآين لغة وا�صطالحاً، 
وبيان اآراء العلماء يف حكمه والتزامه من حيث الت�قيف وال�صطالح.

�ملطلب �لأول: تعريف �لر�سم �لقر�آين لغة و��سطالحا، و�آر�ء �لعلماء فيه.
�أوًل: تعريف �لر�سم �لقر�آين لغة و��سطالحا

اأحدهما  اأ�صالن:  الراء وال�صني وامليم  ابن فار�س )ت:395هـ(: )ر�صم(  قال 
الأثر، والآخر �صرب من ال�صري. فالأول الر�صم: اأثر ال�صيء. ويقال تر�صمت الدار، 
اأي نظرت اإىل ر�ص�مها. وناقة ر�ص�م: ت�ؤثر يف الأر�س من �صدة ال�طء. والث�ب 
املر�صم: املخطط، ويقال اإن الرت�صم: اأن تنظر اأين حتفر، وه� كالتفر�س. قال: تر�صم 
ال�صيخ و�صرب املنقار، ويقال اإن الرو�صم: �صيء جتلى به الدنانري، والرو�صم: خ�صبة 
يختم بها الطعام. وكل ذلك بابه واحد: وه� من الأثر، واأما الأ�صل الآخر فالر�صيم: 

�صرب من �صري الإبل)1(.
ومن املالحظ اأن املعاجم اللغ�ية ل تذكر ملادة الر�صم اأي معنى يتعلق بر�صم 
اإىل  لالإ�صارة  امل�صحف  خط  على  للدللة  الر�صم  ا�صتعمال  كان  فرمبا  امل�صحف، 
فظهر م�صطلح  عليه،  املحافظة  امل�صلم�ن على  الذي يحر�س  القدمي،  الأثر  معنى 

)مر�ص�م اخلط( و)مر�ص�م خط امل�صاحف( و)الر�صم()2(.
والر�صم ثالثة اأن�اع: قيا�صي وعرو�صي وا�صطالحي، وه� الر�صم العثماين.

الر�صم القيا�صي: فه� ت�ص�ير اللفظ بحروف هجائية غري اأ�صماء احلروف مع    -1
ال�صالم  عبد  املحقق:  اللغة،  مقايي�س  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  فار�س  بن  اأحمد  فار�س،  ابن  ينظر:   -1

حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 1399هـ -1979م، مادة)ر�صم(، 394-393/2.
الهجري،  باملطلع  الحتفال  جلنة  تاريخية،  لغ�ية  درا�صة  امل�صحف  ر�صم  قدوري،  غامن  احلمد،  ينظر:   -2

العراق، ط1، 104ه-1982م، �س156.
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تقدير البتداء وال�قف)1(.
لبح�ر  ال�زين  التقطيع  عن  تنتج  األفاظ  من  يكتب  ما  العرو�صي:  الر�صم    -2
واأطر  العربية  معجمات  عن  وخارجة  لها  معنى  ل  األفاظ  تخرج  اإذ  ال�صعر، 

تداول الناطقني العرب)2(.
الر�صم ال�صطالحي )العثماين(: وه� ر�صم امل�صحف بال��صع الذي ارت�صاه    -3

عثمان -ر�صي اهلل عنه- يف كتابة كلمات القراآن وحروفه)3(.
ثانيًا: �آر�ء �لعلماء يف حكم �لر�سم �لقر�آين و�لتز�مه

اختلف العلماء ح�ل ك�ن ر�صم امل�صحف ت�قيفًيا اأم ا�صطالحًيا، وهل يج�ز 
خمالتفه بالر�صم الإمالئي اأم ل اإىل ثالثة اأق�ال:

ت�قيفي، ل ي�صح خمالفته ول يج�ز  امل�صحف  اأن ر�صم  يرى  �لأول:  �لقول 
فيه التغيري ول التبديل، بل ه� من عند اهلل تعاىل، وا�صتدل�ا على ذلك باأن النبي 
بهذا  القراآن  كتب�ا  وقد  ال�حي،  يكتب�ن  كتَّاب  له  كان  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى 
الر�صم، واأقرهم النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- على كتابتهم، وم�صى عهد النبي 
-�صلى اهلل عليه و�صلم- والقراآن على هذه الكتبة مل يحدث فيه تغيري ول تبديل، 
ثم جاء اأب� بكر -ر�صي اهلل عنه- فكتب القراآن بهذا الر�صم يف �صحف، ثم �صار 
يف  ال�صحف  تلك  فا�صتن�صخ  خالفته،  يف  عنه-  اهلل  -ر�صي  عثمان  حذوه  على 
النبي -�صلى اهلل  اأ�صحاب  الهيئة وال�ص�رة وال�صكل، واأقر  تلك  م�صاحف على 
عليه و�صلم- عمل اأبي بكر وعثمان -ر�صي اهلل عنهم-، وه� اإجماع من ال�صحابة 
ينظر: ال�صي�طي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، همع اله�امع يف �صرح جمع اجل�امع، املحقق: عبد احلميد   -1

هنداوي، املكتبة الت�فيقية، م�صر، 500/3.
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اللغة،  فقه  يف  املف�صل  املعجم  معن،  عبا�س  م�صتاق  ينظر:   -2

1422ه-2001م، �س93.
البح�ث  مكتب  حتقيق:  القراآن،  عل�م  يف  العرفان  مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين،  ينظر:   -3

والدرا�صات، دار الفكر، بريوت، ط1، 1996م، 255/1.
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على ذلك، ثم اأجمعت الأمة عليه بعد ذلك يف عهد التابعني والأئمة املجتهدين، 
فيجب اللتزام به ول جت�ز خمالفته)1(.

وقد نقل ابن املبارك عن �صيخه الدباغ يف كتابه الإبريز ما ن�صه: »ما لل�صحابة 
ول لغريهم يف ر�صم القراآن ول �صعرة واحدة، واإمنا ه� ت�قيف من النبي -�صلى 
اهلل عليه و�صلم-، وه� الذي اأمرهم اأن يكتب�ه على الهيئة املعروفة بزيادة الألف 
ونق�صانها لأ�صرار ل تهتدي اإليها العق�ل، وه� �صر من الأ�صرار خ�س اهلل به كتابه 
ا  اأي�صً فر�صمه  معجز  القراآن  نظم  اأن  وكما  ال�صماوية،  الكتب  �صائر  دون  العزيز 

معجز«)2(.
اهلل  -�صلى  النبي  عن  ت�قيفًيا  لي�س  العثماين  الر�صم  اأن  يرى  �لثاين:  �لقول 
الأمة  وتلقته  عنه-،  اهلل  -ر�صي  عثمان  ارت�صاه  ا�صطالح  ه�  بل  و�صلم-،  عليه 
مالك  �صئل  اأ�صهب  قال  خمالفته،  جت�ز  ول  به،  والأخذ  التزامه  فيجب  بالقب�ل، 
فقيل له: اراأيت من ا�صتكتب م�صحفاً الي�م اأترى اأن يكتب على ما اأحدث النا�س 
من الهجاء الي�م فقال ل اأرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأوىل، قال اأب� عمرو 
ول خمالف له يف ذلك من علماء الأمة)3(، وذكر ال�صي�طي عن الإمام اأحمد ق�له: 
وقال  ذلك«)4(،  غري  اأو  األف  اأو  ياء  اأو  واو  يف  الإمام  م�صحف  خمالفة  »يحرم 
البيهقي يف �صعب الإميان: »من كتب م�صحفا فينبغي اأن يحافظ على الهجاء الذي 
كتب�ا به هذه امل�صاحف، ول يخالفهم فيه ول يغري مما كتب�ه �صيئا فاإنهم كان�ا اأكرث 
علماً، واأ�صدق قلباً ول�صاناً، واأعظم اأمانًة منَّا فال ينبغي اأن يظن باأنف�صنا ا�صتدراكاً 

ينظر: الزرقان، مناهل العرفان، 261/1.  -1
ينظر: ال�صلجما�صي، اأحمد بن املبارك، الإبريز من كالم �صيدي عبد العزيز الدباغ، دار الكتب العلمية،   -2

بريوت، ط3، 1423ه-2001م، �س87.
ينظر: الداين، عثمان بن �صعيد بن عثمان بن عمر اأب� عمرو، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، حتقيق:   -3

حممد ال�صادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، �س19.
القراآن، املحقق:  الإتقان يف عل�م  ال�صي�طي،  الدين  اأبي بكر جالل  بن  الرحمن  ال�صي�طي، عبد  ينظر:   -4

حممد اأب� الف�صل اإبراهيم، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، ط1، 1394هـ-1974م، 169/4.
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عليهم«)1(، ولذلك جعل الأئمة م�افقة الر�صم القراآين �صرًطا لقب�ل القراءة، فقال 
ابن اجلزري)2(:

َفُكلُّ َما َواَفَق َوْجَه نَْحِ�... َوَكاَنِ للرَّ�ْصِم اْحِتَماًل يَْحِ�ي
حَّ اإ�ْصناداً ُهَ� اْلُقراآُن... َفَهِذِه الثَّالثَُة الأَْرَكاُن َو�صَ

�لقول �لثالث: يرى اأن ر�صم امل�صاحف ر�صم ا�صطالحي ل ت�قيفي، ويج�ز 
خمالفته بالر�صم الإمالئي. 

»كان اخلط  قال:  مقدمته حيث  ابن خلدون يف  الراأي  اإىل هذا  وممن ذهب 
العربي لأول الإ�صالم غري بالغ اإىل الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ول اإىل 
الت��صط ملكان العرب من البداوة والت�ح�س وبعدهم عن ال�صنائع وانظر ما وقع 
غري  وكانت  بخط�طهم  ال�صحابة  ر�صمه  حيث  امل�صحف  ر�صمهم  يف  ذلك  لأجل 
م�صتحكمة يف الإجادة فخالف الكثري من ر�ص�مهم ما اقت�صته ر�ص�م �صناعة اخلط 

عند اأهلها«)3(.
الر�صم  ه�  امل�صحف  فر�صم  العلماء،  من  كثري  رده  �صعيف  راأي  وه� 
ال�صطالحي الذي تلقته الأمة بالقب�ل وت�ارثته منذ زمن عثمان -ر�صي اهلل عنه-
، وفيه �صمان ل�صيانة القراآن الكرمي من التغيري والتبديل يف حروفه، ول� اأجيزت 
تغيري خط  اإىل  ذلك  لأدى  لكل ع�صر،  الإمالئي  بال�صطالح  الكرمي  القراآن  كتابة 
النظر يف  فيها وجهات  تختلف  الإمالء  ق�اعد  اإن  ثم  امل�صحف من ع�صر لآخر، 
البيهقي، اأب� بكر اأحمد بن احل�صني، �صعب الإميان، حتقيق: حممد ال�صعيد ب�صي�ين زغل�ل، دار الكتب   -1
العلمية، بريوت، ط1، 1410ه، رقم احلديث:)2678(، 547/2، وينظر: ال�صي�طي، الإتقان يف عل�م 

القراآن، 169/4.
ابن اجلزري، حممد بن حممد بن ي��صف، َمنْتُ »َطيَِّبِة النَّ�ْصِر« يِف اْلِقَراَءاِت اْلَع�ْصِر، حتقيق: حممد متيم   -2

الزغبي، دار الهدى، جدة، ط1، 1414 هـ -1994م، �س32.
1984م،  بريوت،  القلم،  دار  خلدون،  ابن  مقدمة  احل�صرمي،  حممد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن   -3

�س419.
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الع�صر ال�احد، وتتفاوت يف بع�س الكلمات من بلد لآخر.
ويف �ص�ء ما تقدم يتبني اأن الراأي الراجح ه� الراأي الثاين القائل ب�ج�ب 
اتباع الر�صم العثماين ول جت�ز خمالفته، وه� ما ذهب اإليه جمه�ر علماء الأمة، 

منهم الإمامان مالك واأحمد، واأب� عمرو الداين والبيهقي وغريهم)1(.
�ملطلب �لثاين: قو�عد �لر�سم �لقر�آين ومز�ياه.

�أوًل: قو�عد �لر�سم �لقر�آين.
القراآين  للر�صم  ق�اعد  �صت  العلماء  ا�صتنبط  والتتبع،  ال�صتقراء  خالل  من 
وهي: احلذف، والزيادة، والهمز والبدل، والف�صل، وما فيه قراءتان فكتب على 
حم�ر  لأن  والزيادة؛  احلذف  قاعدتي  ببيان  هنا  الباحث  و�صيكتفي  اإحداهما)2(، 

الدرا�صة قائم عليها.
والذي يحذف غالباً يف امل�صاحف من حروف الهجاء ثالثة: الألف، وال�او، 
والياء املديتان، وهي التي تزاد اأي�صا. واإمنا اخت�صت هذه الأحرف باحلذف غالبا 
ن�صاأت هذه  التي  ما يدل عليها عند حذفها، وه� احلركات  لكرثة دورها، وبقاء 
فال  الإثبات  واأما  القيا�صي،  الر�صم  لقاعدة  خمالف  ه�  فاحلذف  عنها،  الأحرف 

حاجة اإىل التن�صي�س عليه جلريانه على القيا�س)3(.
يف  ال�اردة  امل�ا�صع  جميع  يف  النداء  ياء  من  حتذف  الألف  اأن  واخلال�صة 
القراآن الكرمي نح�: چ ڱچ، ومن هاء التنبيه نح�: چ ڻ چ، ومن لفظ اجلاللة 
چ ٺ چ ، ومن كلمة چ ڃ  چ، ومن لفظتي چ ڃ چو چ ېچ، وبعد الالم نح� 

چ ۈئ  چ: ، وبني الالمني نح�: چ ڑچ، ومن كل مثنى نح�: چ ڤچ، 

ينظر: الداين، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، �س19.  -1
ينظر: ال�صي�طي، الإتقان يف عل�م القراآن، 169/4.  -2

ينظر: املارغني، اإبراهيم بن اأحمد بن �صليمان، دليل احلريان على م�رد الظماآن، دار احلديث، القاهرة،   -3
�س66.
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ومن كل جمع �صحيح ملذكر اأو مل�ؤنث نح�: چ ٱچ، چ گ چ ومن 
كل جمع على وزن مفاعل و�صبهه نح�: چ ڃ چ، ومن كل عدد نح�: چڃ چ، 

ومن الب�صلمة وغري ذلك اإل ما ا�صتثني من هذا كله)1(.
وحتذف الياء من كل منق��س من�ن رفعاً وجراً نح�: چ  ڱ ڱ ں چ، ومن 
چ  ٿ  چ  چ   چ  چ  چ  ٹ  چ  چ   ڱ  چ  چ  ڦ  الكلماتچ  هذه 

چٿ چ اإل ما ا�صتثني)2(.

چ،  پ  چ  چ و  ې  چ  اأخرى يف نح�:  اإذا وقعت مع واو  ال�او  وحتذف 
وحتذف الالم اإذا كانت مدغمة يف مثلها نح�: چ ڳ چ، وچ ۀ چ اإل ما ا�صتثني)3(.
وهناك حذف ل يدخل حتت قاعدة كحذف الألف من كلمة چ ٺ چ ومن 
چ ہ چ، وكحذف ال�او من هذه الأفعال الأربعة نح�: چ چ چ، چ ڇ چ،  

چ ۈئ چ  چ وئ چ )4(.

ثانيًا: مز�يا �لر�سم �لقر�آين)5).
الدللة على القراءات املتن�عة يف الكلمة ال�احدة بقدر الإمكان، وذلك اأن    -1
قاعدة الر�صم ل�حظ فيها اأن الكلمة اإذا كان فيها قراءتان اأو اأكرث كتبت ب�ص�رة 

حتتمل هاتني القراءتني اأو الأكرث.
الدللة على املعاين املختلفة بطريقة تكاد تك�ن ظاهرة وذلك نح� قطع كلمة    -2
اأم يف ق�له تعاىل: چ  ک  ک  ک  ک  گ  چ )الن�صاء: 109(، وو�صلها 
يف ق�له تعاىل: چ وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ    چ )امللك: 22(، اإذ كتبت هكذا 

ينظر: ال�صي�طي، الإتقان يف عل�م القراآن، 171-169/4.  -1
ينظر: املرجع نف�صه، 172-170/4.  -2
ينظر: املرجع نف�صه، 172-171/4.  -3
ينظر: املرجع نف�صه، 174-172/4.  -4

ينظر: الزرقاين، مناهل العرفان، 259-257/1.  -5
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اأم  فقط  م�صددة  واحدة  ميما  وكتابتهما  الثانية  يف  الأوىل  امليم  باإدغام  اأمَّن 
الأوىل يف الكتابة للدللة على اأنها اأم املنقطعة التي مبعنى بل وو�صل اأم الثانية 

للدللة على اأنها لي�صت كتلك.
الدللة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء يف كتابة كلمة اأيد من ق�له تعاىل:    -3
چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ    چ )الذاريات: 47(، اإذ كتبت هكذا {ِباأَْيٍد}؛ 

وذلك لالإمياء اإىل تعظيم ق�ة اهلل التي بنى بها ال�صماء واأنها ل ت�صبهها ق�ة على 
حد القاعدة امل�صه�رة وهي: زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى.

ڇ   چ  �صبحانه  ق�له  ياء يف  الك�صرة  كتابة  مثل  اأ�صل احلركة  الدللة على    -4
ڇ  ڍ  چ)النحل: 90(، اإذ تكتب هكذا واإيتاءى ذي القربى ومثل كتابة 
اإذ   145 الأعراف:  چ  ڄ   ڄ    ڄ    چ  �صبحانه:  ق�له  يف  واوا  ال�صمة 
اأ�صل احلرف نح� ال�صالة  �صاأوريكم، ومثل ذلك الدللة على  كتبت هكذا 
والزكاة اإذ كتبا هكذا: ال�صل�ة الزك�ة ليفهم اأن الألف فيهما منقلبة عن واو.
تاء مفت�حة دللة على  التاأنيث  الف�صيحة مثل كتابة هاء  اللغات  اإفادة بع�س    -5

ڭ  ڭ  ڭ   چ  �صبحانه:  ق�له  ومثل  الن�ع.  لهذا  الأمثلة  تقدمت  وقد  طيئ  لغة 
الياء  بحذف  كتبت  چ)ه�د: 105(،  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

هكذا ياأت للدللة على لغة هذيل.
بع�س كلمات الر�صم القراآين غري مطابقة للنطق ال�صحيح يف اجلملة مما يحمل    -6
النا�س على اأن يتلق�ا القراآن من �صدور ثقات الرجال، ول يتكل�ا على الر�صم 
األفاظ  من  الت�ثق  اإحداهما:  مزيتان،  الفائدة  هذه  حتت  ويندرج  العثماين، 
بر�ص�ل  ال�صند  ات�صال  ترتيله وجت�يده، والثانية  اأدائه وح�صن  القراآن وطريقة 
اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- وتلك خا�صة من خ�ا�س هذه الأمة الإ�صالمية 

امتازت بها على �صائر الأمم.
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املبحث الث�ين: الدرا�سة التطبيقية، وت�ستمل على اأثر احلذف والزي�دة يف 
الر�سم القراآين يف بي�ن املع�ين والدللت التف�سريية يف �سورة الكهف، 

وي�ستمل على مطلبني:

�ملطلب �لأول: تعريف موجز ب�سورة �لكهف.
يف  وال�صت�ن  الثامنة  وهي  املف�صرين)1(،  جميع  بق�ل  مكية  الكهف  �ص�رة 
ترتيب نزول ال�ص�ر عند جابر بن زيد، وهي من ال�ص�ر التي نزلت جملة واحدة، 
روى الديلمي يف م�صند الفردو�س عن اأن�س قال: نزلت �ص�رة الكهف جملة معها 
�صبع�ن األفاً من املالئكة، ُعدت اآيها يف عدد ُقراء املدينة ومكة مائة وخم�صاً، ويف 
عدد قراء ال�صام مائة و�صتا، ويف عدد قراء الب�صرة مائة واإحدى ع�صرة، ويف عد 
قراء الك�فة مائة وع�صرا، بناًء على اختالفهم يف تق�صيم بع�س الآيات اإىل اآيتني )2(. 
وقال ابن عبا�س: نزلت الكهف مبكة بني )َهْل اأَتَاَك َحِديُث اْلَغا�ِصيَِة( والنحل، 
اأن�س  وكذلك قال احل�صن وعكرمة)3(، َواأخرج الديلمي يِف ُم�ْصند الفردو�س َعن 
َعن النَِّبي �صلى اهلل َعَلْيِه َو�صلم َقال: »نزلت �ُص�َرة اْلَكْهف جمَلة َمعَها �َصْبُع�َن األفا 

من امْلاََلِئَكة«)4(.
املكية يف طريقتها  ال�ص�ر  باقي  �صاأن  ف�صاأنها  لل�ص�رة  الأ�صا�صية  الأغرا�س  اأما 
يف بناء العقيدة، وتر�صيخها يف القل�ب والعق�ل من خالل ت�صحيح منهج النظر 

ينظر: ابن عطية، عبد احلق بن غالب الأندل�صي، املحرر ال�جيز يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق: عبد   -1
ال�صالم عبد ال�صايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، )ط1(، 1413هــ-1993م، 513/3.

ينظر: ابن عا�ص�ر، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر الت�ن�صي، التحرير والتن�ير، دار �صحن�ن   -2
للن�صر والت�زيع، ت�ن�س، 1997م، 243/15.

الإقراء، حتقيق: د.  القراء وكمال  الهمداين، جمال  ال�صمد  بن عبد  ال�صخاوي، علي بن حممد  ينظر:   -3
املاأم�ن للرتاث، )ط1(، 1418 هـ -1997م،  العطيَّة، د. حم�صن خرابة، دم�صق، بريوت، دار  مروان 

�س56.
اأبي  ال�صي�طي، عبد الرحمن بن  رواه الديلمي يف م�صنده، رقم احلديث )6812(، 275/4، وينظر:   -4

بكر، الدر املنث�ر، ال�صي�طي، دار الفكر، بريوت، 357/5.
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ال�اردة يف  الق�ص�س  من خالل  ذلك جاء  وقد حتقق  القيم،  وت�صحيح  والفكر، 
ال�ص�رة.

�ملطلب �لثاين: �أثر �حلذف و�لزيادة يف �لر�سم ��لقر�آين يف بيان �لدللت 
�لتف�سيية يف �سورة �لكهف.

�أوًل: يف ق�له تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 
)الكهف: 17(. 

اأجمعت امل�صاحف على اإثبات الياء ر�صماً يف كلمة )املهتدي( فقط يف ق�له 
)الأعراف:  چ  جئ    ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   چ  تعاىل: 

178(، وحذفت يف �ص�رة الإ�صراء يف ق�له تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
ق�له  يف  الكهف  �ص�رة  ويف   ،)97 )الإ�صراء:  چ  ٺٺ      ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  
تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  چ )الكهف:17()1(.

وقد اختلف القراء يف قراءة )املهتد( يف �ص�رة الكهف، فقراأ املدنيان واأب� 
الياء  باإثبات  يعق�ب  وقراأ  وقفاً،  وحذفها  و�صاًل  الياء  باإثبات  )املهتدي(  عمرو 
و�صاًل ووقفاً، ورويت عن قنبل من طريق ابن �صنب�ذ، وقراأ الباق�ن )املهتد( و�صاًل 
اأب� من�ص�ر )ت:370هـ(: »من حذف الياء اكتفى بالك�صرة الدالة  ووقفاً)2(، قال 

على الياء، َوَمْن َقَراأَ بالياء فه� الأ�صل«)3(.
ول �صك اأن لر�صم الياء وحذفها اأثًرا يف بيان املعاين، ففي زيادة املبنى زيادة 
اأن  على  للدللة  الفعل  من  حرف  القراآين  التعبري  يف  يحذف  وقد  املعنى،  يف 

حممد  علي  املحقق:  الع�صر،  القراءات  يف  الن�صر  حممد،  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  ينظر:   -1
ال�صباع، املطبعة التجارية الكربى ]ت�ص�ير دار الكتاب العلمية[، بريوت، 192/2.

ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 309/2.  -2
الأزهري، حممد بن اأحمد بن الهروي، معاين القراءات، مركز البح�ث يف كلية الآداب، جامعة امللك   -3

�صع�د، الريا�س، ط1، 1412 هـ -1991م، 103/2.
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احلدث اأقل مما مل يحذف منه، واإن زمنه اأق�صر ونح� ذلك، فه� يقتطع من الفعل 
الإيجاز والخت�صار  اأو يحذف منه يف مقام  للدللة على القتطاع من احلدث، 
بخالف مقام الإطالة والتف�صيل، فاإذا كان املقام مقام اإيجاز اأوجز يف ذكر الفعل 
باأوفى  ذكره  بل  الفعل،  من  يقتطع  مل  التف�صيل  مقام  يف  كان  واإذا  منه،  فاقتطع 
بال�صياق  احلروف  كاملة  جاءت  الأعراف  �ص�رة  يف  املهتدي  فكلمة  �ص�ره)1(، 
العادي وعلى وجه العم�م، على خالف قراءة احلذف التي جاءت خم�ص��صة 
جاءت  الكهف  �ص�رة  ففي  الكرمي،  القراآن  يف  ذكرت  التي  امل�ا�صع  جميع  يف 
الهداية خم�ص��صة لأ�صحاب الكهف، وفيها دللة على �صرعة هداية اهلل �صبحانه 

وتعاىل لهم)2(.
باإثبات الياء عم�م الهداية وكرثتها  اأفادت قراءة )املهتدي(  وعلى هذا فقد 
ال�صابقة  الكرمي  الآيات  �صياق  ذلك  ي�ؤكد  وما  الكهف،  لأ�صحاب  مداها  وط�ل 

لالآية، منها ق�له تعاىل: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇچ )الكهف: 13(، واأما قراءة )املهتد( بحذف الياء فدلت على �صرعة هداية 

اهلل �صبحانه وتعاىل لهم. 
ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   چ  تعاىل:  ق�له  ثانيًا: 
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ)الكهف: 23 - 24(.

وردت كلمة )  ڱ( ب�صكلها غري العادي باألف زائدة مرة واحدة يف القراآن    -1
الكرمي كله يف هذه الآية من �ص�رة الكهف، فما الغاية واحلكمة يف ذلك؟

ومن املعاين والدللت واحلكم التي ميكن اأن نتدبرها يف ذلك؛ اأن الآية قد 
تك�ن خم�ص��صة يف حق ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم-ب�صفته اأول امل�صلمني 
ط2،  بغداد،  النه�صة،  مكتبة  القراآين،  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  �صالح،  بن  فا�صل  ال�صامرائي،  ينظر:   -1

2006م، �س9.
ينظر: �صمل�ل، اإعجاز ر�صم القراآن، �س 128-127.   -2



212

احلذف والزيادة يف الر�سم القراآين واأثرهما يف بيان الدللت التف�سريية يف �سورة الكهف

والدللت  املعاين  ومن  ال�صكل،  بهذا  خم�ص��صاً  الكلمة  ر�صم  ياأت  اأن  فنا�صب 
التي ميكن اأن ن�صت�صفها اأي�صاً اأن يف زيادة الألف يف ر�صم الكلمة )  ڱ( زيادة 
يف التنبيه لهذا الأمر العظيم وه� اأن م�صيئة اهلل -عزَّ وجلَّ-ف�ق كل م�صيئة، قال 
باب  من  وه�   ،)29 )التك�ير:  چ  ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   چ  تعاىل: 

الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى)1(.
قبلها،  ما  بك�صر  اجتزاًء  الياء  بحذف  امل�صحف  ر�صم  ر�صمت )  ے( يف   -2
واختلف القراء يف قراءتها بني احلذف والإثبات، فقراأ نافع واأب� عمرو واأب� 
جعفر )يَْهِديَِني( باإثبات الياء بال��صل دون ال�قف، وقراأ ابن كثري ويعق�ب 
الباق�ن )يَْهِديَِن( بحذفها و�صاًل  الياء و�صاًل ووقفاً، وقراأ  باإثبات  )يَْهِديَِني( 

ووقفاً)2(.
ومن املعاين والدللت التي ميكن اأن نلم�صها من خالل اإثبات الياء وحذفها، 
الياء زيادة يف املعنى، فقد ورد يف �صبب نزول  باإثبات  اأن يف قراءة )يَْهِديَِني( 
الآية اأن ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- ملا �صاألته قري�س عن امل�صائل الثالث، 
الروح، والكهف، وذي القرنني، ح�صبما اأمرتهم بهن اليه�د، قال لهم ر�ص�ل اهلل 
-�صلى اهلل عليه و�صلم-: غداً اأخربكم، بج�اب �ص�ؤالكم، ومل يقل اإن �صاء اهلل، 
فعاتبه اهلل عز وجل باأن ا�صتم�صك ال�حي عنه خم�صة ع�صر ي�ما، فاأرجف به كفار 
ياأتيه من اجلن، وقال بع�صهم:  اإن حممًدا قد تركه ربه الذي كان  قري�س، وقال�ا: 
قد عجز عن اأكاذيبه اإىل غري ذلك، ف�صق ذلك على ر�ص�ل اهلل -�صلى اهلل عليه 
حممًدا  نبيه  عتاب  تعاىل  اهلل  اأراد  الذي  الأمد  انق�صى  فلما  منه،  وبلغ  و�صلم- 

-�صلى اهلل عليه و�صلم- اإليه، فجاءه ال�حي من اهلل بج�اب الأ�صئلة)3(.

ينظر: املرجع ال�صابق، �س138.   -1
ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 316/2.   -2

ينظر: ابن عطية، املحرر ال�جيز، 494/3.  -3
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وعلى هذا فقد حُتمل قراءة من اأثبت الياء على اأن الر�ص�ل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم- كان بحاجة اإىل معرفة الآيات والأدلة لإثبات �صدق نب�ته، ول �صك اأن 
الياء يف )يَْهِديَِني(، واأما قراءة احلذف  اإثبات  فنا�صب  ي�صتغرق وقتاً ط�ياًل  هذا 
َفُتحمل على �صرعة طلب النبي-�صلى اهلل عليه و�صلم- ملعرفة اأج�بة الأ�صئلة التي 

طرحت عليه من ِقبل امل�صركني، خا�صة بعد فرتة من انقطاع ال�حي عنه)1(. 
ثالثًا: ق�له تعاىل: چ ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇچ )الكهف: 

.)25
القيا�صي،  الر�صم  غري  على  الألف  بزيادة  الكرمي  القراآن  يف  )ۆ(  ر�صمت 
ويرى ابن البناء املراك�صي )ت:721ه( اأن زيادة الألف يف مائة؛ لأنه يف ا�صم ا�صتمل 
ال�ج�د على كرثة مف�صلة مبرتبتني اآحاد وع�صرات، وه� ت�صعيف الع�صرة ع�صرة 
اأمثال الذي ه� الت�صعيف ال�احد ع�صرة اأمثال اإذا علم ذلك بالفعل يف ال�ج�د 
وكان حقا ل �صك فيه، فاملائة اأ�صعاف الأ�صعاف لل�احد ففيها تف�صيل الأ�صعاف 

مرتني لذلك زيدت الألف يف مائتني اأي�صا تنبيها على املرتبتني يف الأ�صعاف)2(.
ويرى الباحث اأن ر�صم )ۆ( باألف زائدة فيها دللة على زيادة يف املعنى، 
فهي تعرب عن كرثة ال�صنني وط�ل املدة التي ق�صاها اأ�صحاب الكهف يف ن�مهم، 
فمعدل  الطبيعي،  الن�م  يف  املعتادة  غري  املدة  زيادة  مع  يتنا�صب  الألف  فزيادة 
اأ�صحاب الكهف ن�م غري معتاد، وه�  اأو بع�س ي�م، ون�م  الن�م الطبيعي ي�م 

خارج عن احلد املاأل�ف للن�م.
ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   چ  ر�بعًا: ق�له تعاىل: 
چ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ   مبچ )الكهف: 34(، ويف ق�له تعاىل: 

ومرمي،  والكهف  الإ�صراء  �ص�ر:  خالل  الع�صرمن  بالقراءات  القراآن  تف�صري  خمي�س،  اآمال  حماد،  ينظر:   -1
ر�صالة ماج�صتري، اجلامعة الإ�صالمية، غزة، 2006م، �س158.

ينظر: املراك�صي، عن�ان الدليل من مر�ص�م خط التنزيل، �س64.  -2
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ )الكهف: 37(.

من  الألف  بحذف  الكهف  �ص�رة  من   34 الآية  يف  �صاحبه  كلمة  ر�صمت    -1
اأُثبتت الألف يف الآية 37 من ال�ص�رة نف�صها، فما احلكمة  الكلمة، يف حني 

والغاية من ذلك؟
الق�صة  وهذه  اجلنتني،  �صاحب  ق�صة  عن  تتحدث  الكرمية  الآيات  �صياق  اإن 
من فرائد الق�ص�س التي ذكرت يف القراآن الكرمي، وتتلخ�س يف ق�صة رجلني كانا 
لنف�صه،  باهلل عزَّ وجلَّ، والآخر كان ظاملاً  م�ؤمناً  اأحدهما كان  لبع�صهما،  �صاحبني 
وكان بينهما تال�صق وتقارب واألفة، فنا�صب حذف الألف ) جئ( للدللة على 
اأما يف الآية الثانية عندما اأف�صح �صاحبه عن كفره باهلل عزَّ  التقارب والن�صجام، 
وجلَّ، واإنكاره للبعث، اأثبتت الألف يف )ڤ( للدللة على املفا�صلة واملفارقة 

العقدية، بني عقيدة الإميان وعقيدة الكفر.
اختلف القراء بني حذف الألف واإثباتها يف كلمة ) ىئ( من ق�له تعاىل: چ  ىئ     -2
يئ   جب  حب  خب  مبچ، فقراأ نافع واأب� جعفر )اأنا اأكرث( باإثبات األف )اأنا( 

حني و�صلها ب)اأكرث(، وقراأ الباق�ن بحذفها حني ال��صل)1(.
)اأنا  الألف  باإثبات  القراءة  من  نتاأملها  اأن  ميكن  التي  والدللت  املعاين  من 
اأكرث(، اأنَّ فيها دللة واإ�صارة اإىل مدى غرور الكافر وتفاخره على �صاحبه امل�ؤمن، 
وهذا من باب الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، اأما قراءة احلذف )ىئ( فقد ت�صري 

اإىل �صدة مت�صك والت�صاق الكافر بالدنيا معتمداً يف ذلك على ق�ته وماله.
خام�سًا: ق�له تعاىل: چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ )الكهف: 38(.

ر�صمت )چ( يف الر�صم القراآين باإثبات الألف على اللفظ اأو ملعنى، وقد 
اختلف القراء يف قراءة )چ( بني احلذف والإثبات، فقراأ ابن عامر واأب� جعفر 

ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 231/2.  -1
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وروي�س )لِكنَّا ه�( باإثبات الألف بعد الن�ن و�صاًل، وقراأ الباق�ن )لكنَّ ه�( بغري 
األف و�صاًل، ول خالف يف اإثباتها يف ال�قف اتباعاً للر�صم)1(.

وعلى هذا فحجة من اأثبت الألف: اأن الأ�صل فيه: )لكن اأنا( فحذفت الهمزة 
تخفيفا، فبقي )لكننا( فاأدغمت الن�ن يف الن�ن ف�صارتا ن�نا م�صددة، وحجة من 
حذفها و�صاًل: اأنه اجتزاأ بفتحة الن�ن من الألف لت�صالها بالكالم، ودرج بع�صه 

يف بع�س، واتبع خط ال�ّص�اد يف اإثباتها وقفاً)2(.
ومن املعاين والدللت والأ�صرار التي حتملها ر�صم الكلمة يف القراءتني، اأن 
قراءة )لكنَّ( بدون األف بيَّنت اإقرار الرجل امل�ؤمن بعب�ديته لربه وبت�حيده هلل، اأما 
قراءة )لكنَّا( بالألف فقد جاءت لت�ؤكد وتبني مدى اإقراره الرجل امل�ؤمن برب�بية 

اهلل ووحدانيته، ومدى افتخاره بعب�ديته له �صبحانه وتعاىل.
�ساد�سًا: ق�له تعاىل: چ ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ)الكهف: 39(.

القراء يف  اختلف  امل�صحف، وقد  الياء من كلمة )گ( يف ر�صم  حذفت    -1
اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ اأب� جعفر واأب� عمرو وقال�ن والأ�صبهاين 
عن ور�س )تََريِن( باإثبات الياء و�صاًل دون ال�قف، وقراأ ابن كثري ويعق�ب 
و�صاًل  بحذفها  )تََرِن(  الباق�ن  وقراأ  ووقفاً،  و�صاًل  الياء  باإثبات  )تََريِن( 

ووقفاً)3(، وقد حذفت الياء من الر�صم اجتزاًء بك�صر ما قبلها)4(.
ومن املعاين والدللت والأ�صرار التي حتملها ر�صم الكلمة يف القراءتني، اأن 

ينظر: املرجع ال�صابق، 311/2.  -1
ينظر: ابن خال�يه، احل�صني بن اأحمد، احلجة يف القراءات ال�صبع، حتقيق: د. عبد العال �صامل مكرم، دار   -2

ال�صروق، بريوت، ط4، 1401هـ، �س224.
ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 316/2.  -3

ينظر: الداين، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، �س39-38.  -4
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لتعرب عن  هنا  والروؤية فجاءت  املعنى،  زيادة يف  فيها  الياء  باإثبات  )تََريِن(  قراءة 
روؤية علمية بالإ�صافة اإىل الروؤية الب�صرية؛ فالكافر يب�صر حال �صاحبه امل�ؤمن من 
بفقره من مقاله)1(، ويف قراءة احلذف يف قراءة )تََرِن( جاءت  مظهره، ويعلمه 
من  امل�ؤمن  �صاحبه  على حال  الكافر  تعرف  �صرعة  وفيها  ب�صرية،  روؤية  لتعرب عن 

هيئته الدالة على ذلك. 
ور�صمت )اأنْا( يف ذات الآية الكرمية يف ق�له تعاىل:چ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ    -2
بزيادة الألف، واختلف القراء يف اإثباتها اأو حذفها اأثناء القراءة كما اأ�صرت 

�صابقاً.
ر�صم  خالل  من  القراءتان  حتملها  التي  والأ�صرار  والدللت  املعاين  ومن 
الكلمة القراآنية، اأن قراءة )اأنا اأقل( باإثبات األف، دلت على عدم خجل امل�ؤمن من 
قلة املال وال�لد وعدم اإنكاره للفقر، وهذا من باب املقابلة لغرور الكافر وتكربه، 
يف حني دلت قراءة )اأْنا اأقل( بحذف الألف على عدم اهتمام واكرتاث امل�ؤمن 

لحتقار الكافر له وتفاخره عليه، فه� على يقني تام بعدل اهلل وكرمه.
�سابعًا: ق�له تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ   ہ  چ )الكهف: 40(.

كتبت )ڱ( يف ر�صم امل�صحف بحذف الياء اجتزاء بك�صر ما قبلها)2(، وقد 
اختلف القراء يف اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ نافع واأب� عمرو واأب� جعفر 
)اأن ي�ؤتيني( باإثبات الياء و�صاًل، وقراأ ابن كثري ويعق�ب )اأن ي�ؤتيني( باإثبات الياء 

و�صاًل ووقفاً، وقراأ الباق�ن )اأن ي�ؤتنِي( بحذفها و�صاًل ووقفاً)3(.

اأحمد عبد امل�ج�د، واآخرون، دار  البحر املحيط، حتقيق: عادل  ابن حيان، حممد بن ي��صف،  ينظر:   -1
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1422 هـ -2001 م، 123/6.

ينظر: الداين، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، �س39-38.  -2
ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 316/2.  -3
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ر�صم  خالل  من  القراءتان  حتملها  التي  والأ�صرار  والدللت  املعاين  ومن 
الكلمة القراآنية، ففي قراءة )اأن ي�ؤتيني( باإثبات الياء، دلت على زيادة يقني الرجل 
ال�صالح ب�صعة وامتداد عطاء اهلل -عزَّ وجلَّ-فقد متنى على اهلل اأن يعطيه خرياً من 
ي�ؤتني(  اأما قراءة )اأن  الدنيا، فجنة يف الآخرة،  اإن مل تكن جنة يف  الكافر،  جنة 
بحذف الياء، فقد دلت على �صرعة متني الرجل ال�صالح للجنة يف الدنيا قبل جنة 

الآخرة)1(.
ثامنًا: يف ق�له تعاىل: چ ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  

ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج   چ )الكهف: 45(.

ر�صمت )ىت( على اجلمع يف جميع م�ا�صعها يف القراآن بحذف الألف، 
با�صتثناء م��ص�ع واحد ذكرت فيه باإثبات الألف يف ق�له تعاىل: چ ژ  ڑ  ڑ  
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ک   ک    ک  

)الروم: 46(. 
لراأينا  الدنيا،  للحياة  امل�صروب  املثل  تدبرنا ر�صم كلمة )ىت( يف هذا  ول� 
تنا�صباً عجيباً يف ر�صم الكلمة القراآنية بدون اإثبات الألف، ففي حذفها دللة على 
اأما يف  �صرعة الريح يف ذرها للنبات املته�صم، وهذا ي�حي ب�صرعة زوال الدنيا، 
اإثبات الألف، وبعد  التي ر�صمت فيها كلمة )ىت( بدون  بقية امل�ا�صع الأخرى 
اأنها ت�حي بالرتابط والتما�صك والن�صجام التام بني  ا�صتقراء الآيات الكرمية تبني 

النعم التي تاأتي بها الرياح كالب�صرى، والرحمة، وما اإىل ذلك.
اأما املعاين والدللت التي حتملها ر�صم كلمة )ىت( باإثبات الألف، جاءت 
اإ�صالح  ف�ائدها:  فمن  اهلل،  باأمر  الرياح  بها  تاأتي  التي  والنعم  الف�ائد  لتبني كرثة 
فاإن  اله�اء  باإ�صالح  ومب�صرات  بها،  الفلك  وجريان  ال�صحاب،  واإثارة  اله�اء، 

ينظر: حماد، تف�صري القراآن بالقراءات الع�صر، �س176.  -1
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فاإنه  الفلك  الأمطار بعده، ثم جريان  الهب�ب ثم  نف�س  اله�اء ي�جد من  اإ�صالح 
ابتغاء  ثم  البحر  على  واإلقائها  ال�صفن  باإ�صالح  الآدمي  من  اختبار  على  م�ق�ف 

الف�صل برك�بها)1(.
ڳچ  گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   چ  تعاىل:  ق�له  ثامنًا: 

)الكهف:66(.
قبلها)2(،  ما  بك�صر  اجتزاًء  الياء  بحذف  امل�صحف  ر�صم  يف  )گ(  ُكتبت 
واأب�  واأب� عمرو  نافع  فقراأ  القراءة،  اأثناء  اإثباتها وحذفها  القراء يف  اختلف  وقد 
جعفر )تعلمني( باإثبات الياء و�صاًل، وقراأ ابن كثري ويعق�ب )تعلمني( باإثبات الياء 

و�صاًل ووقفاً، وقراأ الباق�ن )تعلمن( بحذف الياء و�صاًل ووقفاً)3(.
نبي اهلل م��صى -عليه  به  الذي حتلى  الأدب  الكرمية عن كمال  الآية  حتدثت 
ال�صالم-  -عليه  م��صى  ال�صالم-،  -عليه  اخل�صر  من  العلم  طلب  يف  ال�صالم- 
طلب من اخل�صر على �صبيل التاأدب والتلطف، واأظهر ذلك يف قالب ال�صتئذان: 
العلم  منه غري  يطلب  اأنه ل  بني  ت�جهت، وكما  بليغاً حيث  اتباعاً  اأي  )ک  ک( 
بق�له: )ک  گ  گ(، وزاد يف التلطف بالإ�صارة اإىل اأنه ل يطلب جميع ما عنده 
ليط�ل عليه الزمان، بل اجل�امع منه لي�صرت�صد بها اإىل ال�ص�اب فيما يق�صده فقال: 
)گ  گ( وبناه للمفع�ل لعلم املخاطبني - لك�نهم من اخلل�س - باأن الفاعل ه� 

اهلل �صبحانه وتعاىل، ولالإ�صارة اإىل �صه�لة كل اأمر على اهلل عز وجل)4(. 
وعلى هذا فاإن من املعاين والدللت والأ�صرار التي حتملها القراءتان اأن قراءة 

ينظر: الرازي، حممد بن عمر بن احل�صن بن احل�صني التيمي، مفاتيح الغيب، دار اإحياء الرتاث العربي،   -1
بريوت، ط3، 1420هـ، 107/25.

ينظر: الداين، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، �س39-38.  -2
ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القرءات الع�صر، 2/ 316.  -3

ينظر: البقاعي، اإبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�ص�ر، دار الكتب العلمية، بريوت،   -4
1415ه، 491/4.
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)تعلمني( باإثبات الياء بيَّنت زيادة حر�س م��صى -عليه ال�صالم- على طلب العلم، 
وهذا ما اأفادته زيادة الياء، فالزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، وه� يطلب مزيًدا 
من العلم، حتى ل� ا�صتغرق ذلك وقتاً ط�ياًل، فه� مل يحدد مدة بعينها؛ لأن طلب 
العلم يحتاج اإىل ذلك، واأما قراءة )تعلمِن( بحذف الياء؛ فن�صت�صف منها رغبة 
م��صى -عليه ال�صالم-ال�صريعة يف التعلم الف�ري من اخل�صر مبجرد اأن وجده.
حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث   چ  تا�سعًا: ق�له تعاىل: 

مث  ىث  يث  حج   چ )الكهف: 74(.

باحلذف  امل�صاحف  يف  ر�صم  ما  ذكر  باب  يف  444هـ(  )ت:  الداين  ذكر 
اختلف  وقد  )ىت()1(،  ق�له  اخت�صاراً،  الألف  منه  حذفت  ما  ِذْكُر  والإثبات، 
القراء يف اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ ابن كثري، واأب� عمرو، ونافع، واأب� 
الباق�ن  وقراأ  الياء،  وتخفيف  الزاي،  بعد  األف  باإثبات  وروي�س»زاكية«  جعفر، 

)زكّية( بحذف الألف، وت�صديد الياء)2(.
يق�ل الأزهري )ت: 370هـ(: »الزاِكيَُة والزكية مبعنى واحدة، وهي: النَّف�س 
النامية«)3(،  الَطاهرة  الزاكيَة:  القا�ِصية والق�صيَّة، ومعنى  ذْنًبا، ومثله:  جَتْن  التي مل 
و)زاكية( ا�صم فاعل من »زكي« مبعنى: طاهرة من الذن�ب، و�صاحلة، لأنها �صغرية 
مل تبلغ بعد حّد التكليف، و)زكّية( �صفة م�صّبهة من )الزكاء( مبعنى الطهارة اأي�صا 
)4(، وذكر ابن زجنلة اأن الزاكية التي مل تذنب قط، والزكية التي اأذنبت ثم غفر 

وقال  دينة،  تقية  وزكية  نامية  قتادة:  وقال  طاهرة،  اأي:  زاكية  اآخرون:  وقال  لها، 
مثل عامل وعليم و�صامع  لغتان  الك�صائي: هما  منهم  اآخرون  بريئة، وقال  احل�صن: 

ينظر: الداين، املقنع يف ر�صم م�صاحف الأم�صار، �س39-38.  -1
ينظر: ابن اجلزري، الن�صر يف القراءات الع�صر، 2/ 313. وينظر: حمي�صن، حممد �صامل، الهادي �صرح   -2

طيبة الن�صر يف القراءات الع�صر، دار اجليل، بريوت، ط1، 1417 هـ -1997 م، 3/ 18.
الأزهري، معاين القراءات 2/ 115.  -3

ينظر: حمي�صن، الهادي، 2 /38.  -4
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و�صميع اإل اأن فعيلة اأبلغ يف ال��صف واملدح من فاعل)1(.

اأن قراءة )زاكية(:  تبينها القراءتان،  وعلى هذا فاإن املعاين والدللت التي 
بيَّنت اأن م��صى -عليه ال�صالم- اأنكر على اخل�صر قتل الغالم لك�نه �صغرياً، ونف�صه 
طاهرة، وبريئة، و�صاحلة، لأنها مل تبلغ بعد حّد التكليف، وبينت قراءة )زكيَّة(: 
م��صى  اإنكار  يف  ومبالغة  �صدة  مع  لكن  الأوىل  القراءة  يف  الأول  املعنى  نف�س 
-عليه ال�صالم- على اخل�صر قتل الغالم. و)زكيَّة( على وزن )فعيلة( وهي اأبلغ 

يف ال��صف واملدح من )زاكية( على وزن فاعل.

عا�سرً�: )ت�صتطيع( يف ق�له تعاىل: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       
ک  ک  ک  چ )الكهف: 78،( و)ت�صطع( يف ق�له تعاىل: چ ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  

ی  ی    چ )الكهف: 82(.

باإثبات  كاملة  الأوىل  الآية  يف  القراآين  الر�صم  يف  )ت�صتطع(  كلمة  ر�صمت 
حرف التاء، يف حني ر�صمت يف الآية الأخرى ناق�صة حرف التاء )ت�صطع(، فما 

احلكمة وال�صر يف ذلك؟
اأما  الأ�صل،  )ت�صتطع( جاء على  الفعل  الأوىل يف  الآية  التاء يف  اإن وج�د 
حذفها يف الثانية جاء للتخفيف، وال�صر الذي ميكننا اأن ن�صت�حيه من اإثبات التاء 
برفقة  كان  ملا  ال�صالم-  -عليه  م��صى  اأن  ذلك  الثانية،  من  وحذفها  الأوىل،  يف 
اخل�صر مر باإحداث غريبة، وغري مقب�لة يف الظاهر، وخمالفة لل�اقع، وتدع� اإىل 
اأن يقتل  اأن يخرق �صفينة �صاحلة؟ وكيف له  الإنكار والعرتا�س، فكيف للخ�صر 
غالماً �صغرياً؟ وملاذا يبني جداراً لق�م بخالء دون اأجر؟ فكل ذلك ولَّد لديه زيادة 
والثقل  الهم  زيادة  مع  ليتنا�صب  الفعل  التاء يف  اإثبات  فنا�صب  نف�صًيا،  وثقاًل  هّم 
الر�صالة،  الأفغاين، م�ؤ�ص�صة  القراءات، حتقيق: �صعيد  الرحمن بن حممد، حجة  ابن زجنلة، عبد  ينظر:   -1

بريوت، ط2، 1402 -1982م، �س424.
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علل  وبعدما  الأحداث،  تلك  يف  ال�صالم-  -عليه  م��صى  عا�صه  الذي  النف�صي 
اخل�صر مل��صى -عليه ال�صالم- �صبب فعله لذلك زال الهم والثقل النف�صي لديه، 

فنا�صب ذلك حذف التاء من الفعل )ت�صطع()1(.
مخ   چ  تعاىل:  ق�له  يف  )حص(  يف  واإثباتها  التاء  حذف  ع�سر:  �حلادي 

جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  چ )الكهف: 97(.

ناق�صة  الكرمية  الآية  بداية  يف  القراآين  الر�صم  يف  )حص(  كلمة  ر�صمت 
حرف التاء، يف حني ر�صمت يف نهايتها كاملة احلروف )حص( فما احلكمة وما 

ال�صر يف ذلك؟
ه�  والأول  وا�صطاع،  وا�صتاع  »ا�صتطاع  708هـ(:  )ت:  الغرناطي  يق�ل 
اإرادة  اأوًل بالفعل خمففاً عند  الأ�صل، ثم يحذف�ن اأحد احلرفني تخفيفاً، فجيء 
الفعل  باأ�صل  جيء  ثم  ف�قه،  وال�صع�د  ال�صّد  على  الظه�ر  على  قدرتهم  نفي 
م�صت�فى احلروف عند نفي قدرتهم على نقبه«)2(، ومن املعروف اأن النقب واحلفر 
يحتاج اإىل جهد وق�ة وط�ل وقت ومدة، فنا�صب ذلك اإثبات التاء ليتنا�صب مع 
ط�ل ال�قت واملدة، وذلك بخالف ال�صع�د الذي يحتاج اإىل خفة و�صرعة يف 

احلركة، فنا�صب ذلك حذف التاء ليتنا�صب مع خفة احلركة يف ال�صع�د. 

ينظر: اخلالدي، �صالح عبد الفتاح، لطائف قراآنية، دار القلم، دم�صق، ط1، 1412ه-1992م، �س52-  -1
.54

الغرناطي، اأحمد بن اإبراهيم بن الزبري الثقفي العا�صمي، مالك التاأويل القاطع بذوي الإحلاد والتعطيل يف   -2
ت�جيه املت�صابه اللفظ من اآي التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، 323/2.
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اخل�متة

وت�سمنت �أبرز �لنتائج و�لتو�سيات:
�أوًل: �لنتائج

اإن وج�د كلمات قراآنية بر�صم خمتلف عن الر�صم القيا�صي ي�صتدعي ال�ق�ف - 1
والنظر اإىل اأن هناك اأمراً عظيماً يجب تاأمله وتدبره، ومن ثم ال�ق�ف على 

اأ�صراره.
اإن وج�د زيادة يف ر�صم حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة ي�حي بزيادة يف - 2

فاإن زيادة املبنى  املعنى، فالزيادة يف املبنى يتبعها زيادة يف املعنى، كذلك 
ميكن اأن ي�ؤدي اإىل معنى الرتاخي، اأو التمهل اأو التاأمل والتفكر، اأو انف�صال 

اأجزائه، وهذا ما مل�صناه يف اأثناء الدرا�صة.
اإن وج�د نق�س يف ر�صم حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة ي�حي ب�صرعة - 3

على  يدل  رمبا  اأو  الفاعل،  على  وي�صارته  الفعل  وق�ع  �صرعة  اأو  احلدث، 
انكما�س املعنى و�صغطه، اأو تالحم اأجزائه وات�صاله، وهذا ما مل�صناه يف اأثناء 

الدرا�صة.
تبني من خالل الدرا�صة العالقة ال�ثيقة بني علم الر�صم والقراءات القراآنية، - 4

ومدى ارتباط بع�صهما ببع�س، وقد عدَّ العلماء م�افقة الر�صم العثماين �صرطاً 
من �صروط القراءة ال�صحيحة.

ثانيًا: �لتو�سيات
فما  القراآين،  الر�صم  علم  يف  والدرا�صة  البحث  ب�صرورة  الباحث  ي��صي 
واأ�صراره،  خفاياه  عن  والك�صف  العلم،  هذا  غ�ر  �صرب  اإىل  ملحة  احلاجة  زالت 

وال�ق�ف على ِحَكمه وغاياته.
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Abstract

Grammatical Cases of the Verbs in 
the Quranic Verses

Dr. Mohammad Ismail Amayreh

Dr. Sami Mohammad Hamam

This study aims at tackling the cases 
in which the Quran breaks the rules estab-
lished by grammarians. All attempts have 
been made to monitor the phenomena and 
evidence that the rules violated from the ac-
tions mentioned in the verses, and present-
ed them using the contents of the grammar-
ians’ opinions and guidance, in conjunction 
with the statements of the most famous 
interpreters. Moreover, the study reviews 
the opinions of key Quran interpreters given 
the close ties between syntax and interpre-
tation. Through analysis and corroboration, 
I support some views in syntax and refute 
some others. 

The research concluded with a number 
of findings and recommendations. It criticiz-
es the absence of a reference in Arabic that 
includes all of the syntactical irregularities 
in the Quran. The presence of such a refer-
ence would enrich our knowledge and solve 
the problem of the information scattered in 
different books. And we recommend that 
great attention be given to this topic in re-
sponse to those who criticized the Qur’an - 
accidentally or unintentionally. 

Keywords: grammatical rule, abnor-
mal.

ملخ�س البحث
يتناول البحث درا�صة ملا ورد يف بع�ٍس من 
الّنحاة  ق�اعد  خمالفة  من  الكرمي  القراآن  األفاظ 
لها، وقد حاولنا جهدنا ر�صد الّظ�اهر وال�ّص�اهد 
وردت  التي  الأفعال  من  الق�اعد  خالفتها  التي 
فيها  ورد  مبا  م�صتعينني  وعر�صناها  الآيات،  يف 
من اآراء الّنحاة وت�جيهاتهم، مقرتنة باأق�ال اأ�صهر 
عل�م  بني  ال��صائج  عظم  من  نعلم  مبا  املف�ّصرين، 
الّنح� والّتف�صري؛ فكالهما م�ؤّثر يف الآخر، واأبدينا 
الّنح�ّية؛  الآراء  بع�س  حني  مرجِّ اإليه،  منيل  ما 

لنا بع�صها وا�صتبعدنا اآخر. فف�صّ

الّنتائج  من  عدد  اإىل  البحث  خل�س  وقد 
يف  بداية  متّثلت  بها،  خرجنا  اّلتي  والّت��صيات 
القاعدة  خمالفة  يف  جامع  كتاب  ي�صّنف  مل  اأنّه 
الّنح�ّية يف القراآن الكرمي، واإمّنا كانت املعل�مات 
يبحث  اّلذي  العلم  متناثرة هنا وهناك، مع كرثة 
يف الإعجاز القراآيّن الّلغ�ّي وغزارته، حّتى لتن�ء 
اأمام عظمة  اأول� القّ�ة، بل تكاد تهلك  به الع�صبة 
لكلمات  مداًدا  كان  ل�  البحر  ون�ص�ب  القراآن، 
كربى  عناية  امل��ص�ع  هذا  باإيالء  ون��صي  اهلل. 
اأو  كان  ا  عَر�صً  - القراآن  يف  طعن  من  على  للّرّد 
خمالفة  ورودها  بحّجة  بع�صه؛  وخّطاأ   - ا  غَر�صً

لق�انني ا�صتقراها الّنحاة.

�لكلمات �ملفتاحية: قاعدة نح�ية، ال�صاذ 
عن القاعدة.
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املقّدمة

فقد �صرفنا باأن يك�ن بحثنا يف القراآن الكرمي، ننهل ما تي�ّصر لنا، داعينَي امل�ىل 
�صبيل الّر�صاد، راجينَي ال�ّصداد، الّلهّم ممّا اأنعمت علينا به من الّنظر يف كتابك الكرمي 
بحثنا هذا يف ت�جيه ال�ّص�اهد اّلتي خرجت عن الأ�صل الّنح�ّي يف اأفعال القراآن 
الكرمي؛ ولئاّل يط�ل؛ فقد اقت�صر على امل�صحف الإمام بقراءة حف�س عن عا�صم، 

ومن الأفعال فيه باأ�صنافها املا�صية وامل�صارعة والأمر.
ا ل  اإن الأ�صل اأن تنتظم الق�اعد الّنح�ّية جميع الّظ�اهر الّلغ�ّية، غري اأّن كمًّ
تلك  الّنحاة وا�صعي  اأّرق  ممّا  الكرمي؛  القراآن  الق�اعد يف  به خرج عن هذه  باأ�س 
فجاءت  اجتهاداتهم؛  بح�صب  لّل�صان،  انتظاًما  فيها  راأوا  اّلتي  والق�انني  الق�اعد 
لعّله  وخلاًل؛  ق�اعدهم  يف  ا  نق�صً يعان�ن  باأنّهم  الّنحاة  على  لرتّد  ال�ّص�اهد  هذه 
تقعيد ق�اعدهم  ال�ّصروع يف  امل�صم�عة، قبل  ال�ّص�اهد  ا�صتقراء كّل  لغفلتهم عن 

واإر�صاء ق�انينهم.
وا�صتعّنا بتاأويل ال�ّص�اهد اخلارجة عن ق�اعد الّنحاة تاأوياًل منا�صًبا، من اأّمات 
الّنحاة  اآراء  بتبيني  ال�ّص�اهد  هذه  يف  الإعراب  وج�ه  عن  وك�صفنا  امل�صادر، 
املنهج  اأّما  بع�صها.  يف  ح�صن  قب�ل  ذا  يريانه  اّلذي  ال�جه  الباحثان  واأبدى  فيها، 
ف��صفّي حتليلّي، اّلذي يق�م على درا�صة الّظ�اهر املخالفة يف اأفعال القراآن درا�صة 
م�صتفي�صة؛ وذلك بر�صد هذه الّظ�اهر وجمعها وتب�يبها؛ ثم ي�صار اإىل حتليلها؛ 

لل��ص�ل اإىل الّنتائج واإبرازها.
وميكن �إجمال �أهد�ف �لبحث بالآتي: 

ر�صد ما خرج عن الق�اعد الّنح�ّية يف اأفعال القراآن الكرمي، امل�صحف الإمام    -1
بقراءة حف�س عن عا�صم.
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تاأويل ما خرج عن ق�اعد الّنحاة تاأوياًل منا�صًبا، والك�صف عن وج�ه الإعراب    -2
اآراء  بتبنّي  الكرمي؛  القراآن  يف  الّنح�ّيني  ق�اعد  عن  اخلارجة  ال�ّص�اهد  يف 

الّنحاة فيها.
ما خرج عن  اّلتي ر�صدت  الّدرا�صات  من  اأنّه  فتكمن يف  البحث  اأهّمّية  اأّما 
الأ�صل يف الق�اعد الّنح�ّية يف اأفعال القراآن الكرمي جميعها، ويهدف اإىل ر�صد 
ما خرج عن القاعدة ر�صًدا بذلنا فيه جهًدا بالّرج�ع اإىل اأّمات امل�صادر واملراجع، 
اجلهد  عّل  الّنحاة،  ق�اعد  عن  خرجت  اّلتي  جميعها  ال�ّص�اهد  ح�صر  حماولنَي 
اّلذي بذلناه يف هذا يلقى ال�صتح�صان، بالت�فيق من اهلل رّب العاملني، فاإن اأ�صبنا 
ا فاأخطاأ. فبها ونعمت، واإن كانت الأخرى فلعّل اهلل ي�ؤجرنا اأجر من حاول خمل�صً

اّلتي  لق�اعدهم،  خمالًفا  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ما  الّنح�ّيني  اأّرق  فقد 
الّتاأويالت  يف  واجتهدوا  اأ�صماعهم،  اعتادت  كما  العرب،  كالم  من  ا�صتنبط�ها 
فاأ�صاب�ا واأخط�ؤوا، واهلل اأعلم مبراده. لزاًما اأن ن�صري اإىل درا�صات تناولت النح� 
من  القراآين  لل�صاهد  النح�ي  التحليل  تناولنا  هذا  بحثنا  الكرمي، ويف  القراآن  يف 
وبذا  نح�يًّا؛  ال�صاهد  لتف�صري  املمكنة  الحتمالت  كل  بعر�س  جميعها،  ج�انبه 
امنازت درا�صتنا هذه دون غريها، ف�صاًل عن اأننا ا�صتق�صينا جميع الأفعال املخالفة 
التي  الدرا�صات  ومن  النح�ي،  التقعيد  معياريي  بني  درج  ملا  الكرمي  القراآن  يف 

اّطلعنا عليها: 
الإ�صكندرّية:  - القراآن،  يف  نح�ّية  درا�صات   ،)1982( ماهر  اأحمد  البقرّي، 

م�ؤ�ّص�صة �صباب اجلامعة.
القا�صي، عبد الفّتاح )1981(، القراءات ال�ّصاّذة وت�جيهها من لغة العرب،  -

بريوت: دار الكتاب العربّي.
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متهيد

اإن م�صادر الحتجاج يف الكالم العربي ثالثة هي: القراآن الكرمي بقراءاته، 
واحلديث ال�ّصريف، وكالم العرب �صعًرا ونرًثا، ومل يت�افر لن�سٍّ ما ت�افر للقراآن 
من ت�اتر رواياته، وعناية العلماء ب�صبطها وحتريرها متًنا و�صنًدا، وتدوينها و�صبطها 
حابة  الّتابعني، عن ال�صّ اأف�اه العلماء الأثبات الف�صحاء الأبيناء من  بامل�صافهة عن 
حيح املجمع  الة وال�ّصالم؛ وعلى هذا يك�ن ه� الّن�ّس ال�صّ عن الّر�ص�ل عليه ال�صّ
احلديث  اأّما  البالغة،  وعل�م  رف  وال�صّ والّنح�  الّلغة  يف  به،  الحتجاج  على 
احلديثي  خديجة  د.  وعر�صت  به،  الحتجاج  يف  الّنحاة  اختلف  فقد  ال�ّصريف 
الة  ال�صّ عليه  الّنبّي  بكالم  الحتجاج  اإىل  منّظم  علمّي  باأ�صل�ب  فيه  دعت  كتابًا 
وال�ّصالم، ودح�صت فيه اآراء مانعي الحتجاج واّدعاءهم باأّن احلديث نقل باملعنى 

وعن طريق اأعاجم.
كتابه  اأّول  الفارابّي)ت339هـ( يف  فقد حّدد  بهم؛  املحتّج  العرب  اأّما كالم 
امل�صّمى بـ»الألفاظ واحلروف« القبائل اّلتي يُحتّج بكالمها، وتلك اّلتي ل تُعّد من 

القبائل امل�ث�ق بعربّيتهم، اأوردها ال�ّصي�طّي)ت911هـ( يف القرتاح. 
هي  النح�ية،  الق�اعد  خالفت  التي  البحث،  يف  ال�اردة  الألفاظ  هذه  اإن 
املخالفات  النح�ي�ن، وحقيقة هذه  دون  املقعِّ الذي اختطه  املعياري  املنهج  نتاج 
هي اأن النحاة عدوا النح� ما �صدر عن قبائل بعينها اأوردها ال�صي�طّي)ت911هـ(، 
وما خالف تلك القبائل يف نح�ها اإمنا خالف اللغة �صبًطا وتقعيًدا، وهذا ما حاولنا 
بت�فيق من اهلل اأن نثبت عدم م��ص�عية العتماد على قبائل حمدودة يف الدر�س 

النح�ي. 
ثمة ارتباط وثيق بني القراءات القراآنية ولهجات القبائل العربية القدمية، وقد 
والتعامل  الكرمي  ال�حي  تالوة  ي�صرت  اأن  القراءات  هـذه  نـزول  كان من حكمـة 
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معه وفق الل�صان العربي وتعددت لهجاته على نح� وا�صـع، ويف املدة التي �صبقت 
نزول القراآن كان للهجة قري�س ال�صيادة على اللهجات العربية القدمية الأخرى يف 

�صـبه اجلزيرة العربية.
وقد بلغت قري�س هذه املنزلة بعد مراحل عديدة من احتكاك اللهجات العربية 
بهـا، ذلـك بف�صل م�قعها الديني، فهي امل�صرفة على خدمة الكعبة امل�صرفة، وتهف� 
تعقده  الذي كانت قري�س  التجاري  الن�صاط  العرب جميعـا، وبف�صـل  اأفئدة  اإليها 
يف ح�ا�صرها، فكانت اللهجة القر�صية ت�صتقي من لهجات القبائل ما حتتاج اإليه من 
�صف�ة اللغات حتى مت تك�ينه قبيل نزول ال�حي، واحلق اأن هذا التط�ر التاريخي 
العرب جميعا؛ وذلك لأن هذه  القراآن كان حممدة  بها  التي نزل  قـري�س  للهجة 
اأ�صبحت لغة الأدب وال�صـعر، وقا�صـما م�صرتكا لدى جميع القبائل، ول�  اللهجة 
ا�صـتطاعت هذه  ملا  العرب  عند  معه�دة  عليها غري  مق�ص�رة  قري�س  لهجة  كانت 
لهجتهم  غري  بلهجة  لأنه  معه  والتعامل  الكرمي  بالقراآن  النتفاع  حتقق  اأن  القبائل 
وبذلك �صار حتدي القراآن الكرمي م�جها للعرب جميعا، وه� الغر�س الذي نزل 

من اأجله، فه� معجـز.
املت�اترة  قراءاته  مبختلف  الكرمي  القراآن  خلدمة  فائقا  جهدا  النحاة  بذل  وقد 
وال�صاذة، ف�جه�ها بالتعليل امل�صتند اإىل الأ�ص�ل املعتمدة عندهم، وا�صت�صهدوا 
العلمية  الب�ادي عرب رحالتهم  من  التي جمع�ها  الف�صيحة  بال�ص�اهد  على ذلك 
املديدة، وقد ا�صتندوا اإىل هذه القراءات يف تاأ�صيل ق�اعـدهم، واإر�صـاء معـامل 
ال�صـناعة النح�يـة وال�صرفية، و�صبط مفردات اللغة، ومن املعل�م اأن للقراءات 
فيها  ووافقهم  القراءة  اعتمدها  وقد  مقب�لة،  جتعلها  ومعايري  �صروطا  ال�صحيحة 
النحـاة واللغ�ي�ن والبالغي�ن، وا�صتنبط�ا منها الأ�ص�ل التي بن�ا عليها علـ�مهم، 

ومـا خـالف �صـروط القـراءة ال�صحيحة عدوه �صاذا.
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اأما الب�صري�ن فقد كان�ا ل يحتج�ن بالقراءات القراآنية اإل يف القليل النادر 
اأكرث  الك�فيني فه�  اأ�صـ�لهم ويتنا�صـق مـع مقايي�صهم. واأما منهج  يتفق مع  الذي 
�صحة ودقة يف ميدان القراءات من منهج الب�صريني؛ لأن اتخاذ القراءات م�صـدرا 
اأنها  معل�م  القراآنية  والقراءات  ر�صيدها،  من  ويزيد  اللغة،  يغني  لال�صت�صهاد 
�صجل واف للغات التي نـزل بهـا القراآن الكرمي وما دام �صندها الرواية، ودعامتها 
ال�صماع، فهي من اأجل هذا اأق�ى من امل�صادر الأخرى: كال�صعر وغريه؛ لأن رواة 
غريها  يف  باحلرج  يبال�ن  ل  حني  على  فيها  الدقة  عدم  من  يتحرج�ن  القراءات 

حينما تخ�ن احلافظة، اأو ي�صتبد الن�صيان، اأو يقع على الأل�صنة. 
�لفعل �مل�سارع:

چ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ   چ  تعاىل:  ق�له 
)البقرة: 117(.

اأنّه  والّظاهر  مرف�ًعا  امل�صارع  الفعل  جاء  اإذ  )َفيَُك�ُن(  تعاىل  ق�له  ال�ّصاهد 
ج�اب لأمر.

تقدير:  على  لال�صتئناف،  هنا  الفاء  اإّن  ه�صام)ت761هـ(  ابن  هذا  يق�ل عن 
»فه� يك�ن« وقد مّثل ابن ه�صام)ت761هـ( على هذا بق�ل جميل بن معمر: 

فينطُق الق�اء  الرَّبَع  ت�صاأِل  وهل تخرَبْنك الي�َم بيداُء �َصْمَلُقاأمل 
اأي »فه� ينطق«، وكذلك ق�ل احلطيئة: 

�ُصلَُّمْه وطــ�يــٌل  �صعٌب  يعلُمْهال�ّصعُر  ل  اّلــذي  فيه  ارتقى  اإذا 
ــْه ــَدُم َق احل�صي�س  اإىل  بــه  فيُعجُمــــــــْهزّلـــْت  يُــعــربـَـه  اأن  يــريــُد 
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الّرفع  تخريج  يف  عادل)880هـ(  ابن  اأ�صهب  وقد  يعجمه«)1(.  »فه�  اأي 
)كما  م�صتاأنًفا  يك�ن  اأن  الأّول:  اأوجه:  ثالثة  فيه  فراأى  امل�صارع،  الفعل  يف 
)ت311هـ(  الّزّجاج  ق�ل  )يَُق�ُل)وه�  على  معط�ًفا  يك�ن  اأن  والّثاين:  �صبق(. 
جهة  من  خطاأ  اإنّه  وقال  الق�ل  هذا  )541هـ(  عطّية  ابن  ورّد  والّطربّي)270هـ(؛ 
املعنى؛ لأنّه يقت�صي اأّن الق�ل مع الّتك�ين وال�ج�د. وعّلق ابن عادل يف الّلباب 
فقال اإّن ذلك يعني اأّن الأمر قدمي والّتك�ين حادث، فكيف يعطف عليه مبا يقت�صي 
املعنى، وه�  )ُكْن)من حيث  معط�ًفا على  يك�ن  اأن  الّثالث:  وال�جه  له؟  تعقيبه 
عََّف اأن يك�ن عطًفا على )يَُق�ُل(؛ لأّن من امل�ا�صع  ق�ل الفار�صّي)377هـ(، و�صَ
ما لي�س فيه )يَُق�ُل( كامل��صع الّثاين يف »اآل عمران«، وه� چ ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭچ 
)اآل عمران: 59(، ومل ير عطفه على )َقاَل( من حيث اإنّه م�صارع، فال يعطف على 

ما�ٍس)2(.

اأن يك�ن )َفيَُك�ُن( ج�ابًا لالأمر )ُكْن(، وقد  ا�صتبعد  اأّما مّكّي)347هـ( فقد 
ج�اب  وجه  ا�صتبعاد  ف�ّصر  حني   - نرى  كما   - هذا  يف  الإح�صان  كّل  اأح�صن 
الطلب بق�له: »وذلك اأّن ج�اب الأمر اإمّنا جزم لأنّه يف معنى ال�ّصرط، فاإذا قلت: 
قلت  اإذا  وكذلك  اأكرْمك«،  تقْم  »اإن  مبعنى  لأنّه  اجل�اب  جزمت  اأكرْمك«،  »قم 
اأبًدا يف  اإمّنا يك�ن  فاأكرَمك«. وهذا  تقم  »اإن  اإمّنا ن�صبت لأنّه يف معنى  فاأكرمك، 
فعلني خمتلَفي الّلفظ اأو خمتلَفي الفاعلني، فاإن اتّفقا يف الّلفظ، والفاعل واحد، 
مل يجز؛ لأنّه ل معنى له، ل� قلت: »قم تقم«، و»قم فتق�م«، و»اخرج فتخرج«، 

ابن ه�صام، اأب� حمّمد عبداهلل جمال الّدين بن ي��صف امل�صرّي الأن�صارّي )ت 761هـ(، مغني الّلبيب   -1
عن كتب الأعاريب، )حتقيق و�صرح د.عبد الّلطيف حمّمد اخلطيب(، املجل�س ال�طنّي للّثقافة والفن�ن 

والآداب، الك�يت، 1994م، ج2 �س510- 512.
ابن عادل، اأب� حف�س عمر بن علي احلنبلّي الّدم�صقي )ت بعد عام 880هـ(، الّلباب يف عل�م الكتاب   -2
مب�صاركة  معّ��س  حمّمد  علي  وال�ّصيخ  امل�ج�د،  عبد  اأحمد  عادل  ال�ّصيخ  وتعليق  )حتقيق  20م،  ط1، 
د.حمّمد �صعد رم�صان ح�صن، ود. حمّمد املت�يّل الّد�ص�قّي حرب(، من�ص�رات حمّمد علي بي�ص�ن، 

دار الكتب العلمّية، بريوت، 1998م، ج2، �س 426.
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اأنّك ل� قلت: »اإن تخرج تخرج«، و»اإن تقم فتق�م«، مل  مل يكن له معنى، كما 
يكن له معنى لتّفاق لفظ الفعلني والفاعلني، وكذلك )ُكْن َفيَُك�ُن( ملّا اتّفق لفظ 

الفعلني والفاعالن واحد، مل يح�صن اأن يك�ن )َفيَُك�ُن( ج�ابًا لالأّول)3(.
�لفعل �مل�سارع �ملرفوع وحمله �جلزم

ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ 

ال�ّصاهد يف  )اآل عمران: 120(.  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 
امل�صارع مرف�ًعا، وبح�صب  الفعل  رُُّكْم(؛ فقد جاء  تعاىل )يَ�صُ الكرمية ق�له  الآية 
القاعدة الّنح�ّية حمّله اجلزم على اأنّه ج�اب ال�ّصرط املجزوم. ولتاأويل ال�ّصاهد 

يف الآية الكرمية اأوجه: 
�لوجه �لأّول: 

م اإْتباًعا  يرى اأ�صحابه اأّن الفعل املجزوم، »ملّا افتقر اإىل الّتحريك، ُحّرك بال�صّ
ل�صّمة ما قبله« كق�ل ال�ّصاعر)4(: 

ُمداوياداِو ابَن عمِّ ال�صُّ�ِء بالّناأي والِغنى عنه  والّناأي  بالغنى  كفى 
ويُبدي الّتداين ِغلظــــًة وتقاِليــــايَ�ُصلُّ الِغنى والّناأُي اأدواَء �صـــدِره

ج�اب  لأنّه  جمزوًما  كان  واإن  ال�ّصني،  ل�صّمة  اإتباًعا  الالم  ب�صّم  ي�ُصلُّ  فقال: 
الأمر«)5(.

حمّمد  يا�صني  )حتقيق  2م،  ط2،  القراآن،  اإعراب  م�صكل  437هـ(،  )ت  القي�صّي  مّكّي  طالب،  اأبي  ابن   -3
ال�ّصّ�ا�س( دار املاأم�ن للرّتاث، دم�صق، ج2 �س 13- 14.

ل حّم�دان(، دار الفكر املعا�صر  الأعلم ال�ّصنتمري، �صرح حما�صة اأبي مّتام، ط1، 2م، )حتقيق علي املف�صّ  -4
بريوت، ودار الفكر، دم�صق، 1992، ج1 �س444.

اإعراب  غريب  البيان يف  577هـ(،  �صعيد )ت  اأبي  بن  بن حمّمد  الرحمن  عبد  الربكات  اأب�  الأنبارّي،   -5
للكتاب،  العاّمة  امل�صرّية  الهيئة  ال�ّصّقا(،  احلميد طه، ومراجعة م�صطفى  القراآن 2م، )حتقيق د.طه عبد 

1980م ج1، �س 218.
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ّم للتقاء ال�ّصاكنني  اأّما الّنّحا�س)338هـ( فقد زعم اأّن الفعل يف م��صع جزم �صُ
بعيد لأنّه  ال�جه  اأّن هذا  الّنّحا�س)338هـ(  اد، ويرى  ال�صّ ال�صّمة ل�صمة  واختاروا 
ال�جه)2(.  هذا  غري  ير  ومل  الأخف�س  يرى  وكذا  ثقيل)1(،  وال�صّم  املرف�ع  ي�صبه 
وممّن اأخذ بهذا الّتاأويل مّكي بن اأبي طالب)3(، واإليه ذهب الّزّجاج حني قال: )َل 
ّم للتقاء ال�ّصاكنني، الأ�صل »ل ي�صرركم«، ولكّن كثرًيا  رُُّكْم )الأج�د فيه ال�صّ يَ�صُ
الّت�صعيف،  القّراء والعرب يدغم يف م��صع اجلزم، واأهل احلجاز يظهرون  من 
وهذه الآية جاءت منها الّلغتان جميًعا؛ فق�له تعاىل: چ ڭ  ۇچ )اآل عمران: 
رُُّكْم( على لغة غريهم من العرب،  يَ�صُ اأهل احلجاز، وق�له )َل  140(، على لغة 
اإن  الفعل  فاء  اأّن  فريى  احللبّي)756هـ(؛  ال�ّصمني  اأّما  ح�صن«)4(.  ال�جهني  وكال 
ّم لالإتباع، والفتح  كانت م�صم�مة كالآية الكرمية فلنا يف الإدغام ثالثة اأوجه: ال�صّ
للّتخفيف، والك�صر على اأ�صل التقاء ال�ّصاكنني، وين�صدون على ذلك ق�ل جرير: 

ــري ـــك مــن مُنَ ــافــُغــ�ــسَّ الــطَّــْرَف اإنّ ــالب ِك ــَت ول  ــْغ ــل ب ــا  ــًب كــع فـــال 
الإتباع،  يف�صل  �صيب�يه)180هـ(  ولكّن  وك�صرها)5(.  وفتحها  اد  ال�صّ ب�صّم 
ك  ُحرِّ اجلزم  م��صع  يف  اأدغم  اإذا  امل�صاعف  اأّن  ترى  »األ  »الكتاب«:  يف  فيق�ل 
اآخُر احلرفني؛ لأنّه ل يلتقي �صاكنان، وُجعل حركُته كحركة اأقرب املتحّركات منه، 

.)6( وذلك ق�لك: مل يَُردُّ، ومل يَرتَدَّ، ومل يِفرِّ

الّنّحا�س، اأب� جعفر اأحمد بن حمّمد بن اإ�صماعيل )ت 338هـ(، اإعراب القراآن، ط2، )حتقيق زهري غازي   -1
زاهد(، عامل الكتب، مكتبة الّنه�صة العربّية، 1985م، �س 1\ 404.

د.هدى  )حتقيق  ط1،  القراآن،  معاين  215هـ(،  )ت  م�صعدة  بن  �صعيد  احل�صن  اأب�  الأو�صط،  الأخف�س   -2
حمم�د قراعة(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990م، �س1\ 232.

مّكّي، م�صكل اإعراب القراآن، �س1\ 155.  -3
الّزّجاج، اأب� اإ�صحق اإبراهيم بن ال�ّصرّي )ت 311هـ(، معاين القراآن واإعرابه، ط1، )�صرح وحتقيق د.عبد   -4

اجلليل عبده �صلبي(، عامل الكتب، بريوت، 1988م، ج1، �س 464، 465.
املكن�ن، م11  الكتاب  امل�ص�ن يف عل�م  الّدّر  ينظر  ي��صف )ت 756هـ(،  بن  اأحمد  احللبّي،  ال�ّصمني   -5

)حتقيق د.اأحمد حمّمد اخلّراط(، دار القلم، دم�صق، ج3، �س 376.
�صيب�يه، الكتاب، حتقيق عبد ال�صالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج2، �س 265.  -6
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ّر، �صّد الّنفع،  رُُّكْم( ماأخ�ذ من ال�صّ ويرى ابن خال�يْه)370هـ( اأّن الفعل )يَ�صُ
فاأ�صبحت  اد،  ال�صّ اإىل  ّمة  ال�صّ الأوىل  الّراء  حركة  نُقلت  )ي�صُرْركم(،  والأ�صل 
ْرْركم(، بعد اأن �ُصّكنت الّراء الأوىل، فالتقى �صك�نان على الّراءين، بعد اأن  )ي�صُ
الّثانية، ف�صارتا راًء  جزم الفعل وظهرت عليه ال�ّصك�ن عالمًة للجزم على الّراء 
ابن خال�يه  واأورد  فيها،  للجزم  ال�ّصاكنني، فال عالمة  م�صّددة، وُحّركت للتقاء 

�صاهًدا على ذلك ق�ل ال�ّصّماخ)1(: 
مطمئّنة  ــه  ــاُغ ــص اأر� تــقــْع  مــا  على َحَجٍر يَْرَف�سُّ اأو يتدحرُج)2(متى 

لالإتباع  الّراء  على  ّمة  ال�صّ اأّن  اإّل  تف�صريه  يف  البي�صاوّي)691هـ(  ي�رد  ومل 
ك�صّمة مّد)3(.

ال�جه الّثاين: على ج�از تاأويل الّرفع يف الفعل كما ر�صم يف الآية الكرمية، 
ياأتي مرف�ًعا  باأّن )ل( على معنى »لي�س«؛ لذا  الفّراء)207هـ( هذا اجل�از  وعّلل 
يف  كتابه  يف  الفّراء  واأورد  »اإْن«.  اجلازم  ج�اب  يف  ال�اقعة  الفاء  اإ�صمار  على 

فحة ذاتها �صاهًدا �صعريًّا ق�له)4(:  ال�صّ
تردَّين ير�صيك حّتى  ل  كان  را�صيافاإْن  ــك  اإخــالُ ل  ــِرّي  ــَط ق اإىل 

اإْن.  اإذ جاء مرف�ًعا مع وق�عه يف ج�اب  اإخالك«  وم�طن ال�ّصاهد هنا »ل 
مبعنى  »ل«  يك�ن  اأن  على  الفعل؛  يف  الّرفع  حالة  البغ�ّي)516هـ(  وّجه  وكذا 
ابن �صرار، ال�ّصّماخ، دي�ان ال�ّصّماخ بن �صرار، )حتقيق �صالح عبد الهادي(، دار املعارف، م�صر، �س   -1

.92
ابن خال�يه، احلّجة يف القراءات ال�صبع، ط3، )حتقيق مكرم عبد العال �صامل(، دار ال�ّصروق، بريوت   -2

والقاهرة، 1979م، �س 113.
اأن�ار  691هـ(،  )ت  ال�ّصافعّي  ال�ّصريازّي  حمّمد  بن  عمر  بن  عبداهلل  اخلري  اأب�  الّدين  نا�صر  البي�صاوّي،   -3
الّتنزيل واأ�صرار الّتاأويل املعروف بتف�صري البي�صاوّي، 5م، )اإعداد وتقدمي حمّمد عبد الّرحمن املرع�صلّي( 

دار اإحياء الرّتاث العربّي وم�ؤ�ّص�صة الّتاريخ العربّي، بريوت، ج2، �س 35.
انظر الفّراء، اأب� زكرّيا يحيى )ت 207هـ(، معاين القراآن، ط3 2م، عامل الكتب، بريوت، 1983م، ج1،   -4

�س 232. 
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كيدهم  ي�صّركم  فلي�س  وتّتق�ا  ت�صربوا  »واإن  تقديره:  الفاء،  فيه  وي�صمر  »لي�س« 
�صيًئا«)1(. ومثل هذا وّجه ابن خال�يه رفع الفعل، على اإ�صمار الفاء ال�اقعة ج�اب 

اجلزاء.
هنا  ها  الفاء  اإ�صمار  على  الك�صائّي)189هـ(  »وا�صت�صهد  زرعة  اأب�  وتابع 
بق�له چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎچ 
چ  گ      گ   گ   گ   چ  ق�له:  وكذلك  هم«،  »فاإذا  معناه   ،)36 )الروم: 

)الأنعام: 121(، اأي فاإنّكم مل�صرك�ن)2(.
يقال  فكاأمّنا  ال�ّصرط،  قبل  امل�صارع  الفعل  تقدمي  تقدير  على  الّثالث:  ال�جه 
»ل ي�صّركم كيدهم �صيًئا اإن ت�صربوا وتّتق�ا«. ذكر هذا ال�ّصمني احللبّي: اإذ يرتفع 
الفعل ول يك�ن ج�اب �صرط، واإمّنا ه� داّل على ج�اب ال�ّصرط، وذلك على نّية 
الّتقدمي، ومل يعجب ال�ّصمني احللبّي تخريج �صيب�يه واأتباعه على هذا ال�جه. »واإمّنا 
احتاج�ا اإىل ارتكاب هذا ال�ّصطط؛ ملا راأوا من عدم اجلزم يف فعل م�صارع، ل 

مانَع من اإعمال اجلزم فيه، ومثل هذا ق�ل الآخر: 
ـــرُع ــا اأق ــــرُع بـــَن حــابــ�ــٍس ي ــا اأق َرُع)3(ي تُ�صْ اأخ�ك  يُ�صَرْع  اإن  اإنّك 

برفع )ت�صرع( الأخري، وكذلك ق�له)4(: 
م�صاألٍة ـــ�َم  ي خــلــيــٌل  اأتــــاه  َحــِرُمواإن  ول  مــايل  غائٌب  ل  يق�ُل 

)حّققه:  8م،  الّتنزيل«،  »معامل  البغ�ّي  تف�صري  516هـ(،  )ت  م�صع�د  بن  احل�صني  حمّمد  اأب�  البغ�ّي،   -1
والّت�زيع،  للّن�صر  الّطيبة  دار  احلر�س(،  م�صلم  و�صليمان  الّنمر، وعثمان جمعة �صمريّية،  عبداهلل  حمّمد 

الّريا�س، 1409هـ، ج2، �س 96.
اأب� زرعة، حّجة القراءات، �س 172.  -2

ال�ّصمني احللبّي، الّدّر امل�ص�ن، ج3، �س 374، والبيت جلرير بن عبداهلل البجلّي اأو عمرو بن اخل�صارم   -3
انظر املالقي، اأحمد بن عبد الّن�ر )ت 702هـ(، ر�صف املباين يف �صرح حروف املعاين، )حتقيق اأحمد 

حمّمد اخلّراط(، مطب�عات جممع الّلغة العربّية، دون ت، دم�صق، �س104.
العربّية،  املكتبة  قباوة(،  الّدين  فخر  د.  ال�صنتمرّي، )حتقيق  �صرح  دي�ان زهري  �ُصلمى، زهري،  اأبي  ابن   -4

1970م، �س 54.
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برفع يق�ُل)1(: والأ�صل اأن جُتَزم.
واأورد اأب� البقاء العكربّي)616هـ( اأنّه يف نّية الّتقدمي، اأي »ل ي�صّركم كيدهم 

�صيًئا اإن تّتق�ا« وه� ق�ل �صيب�يه)2(.
ج�ابًا  وقع  رُُّكْم(  )يَ�صُ الفعل  باأّن  الق�ل  الكرمية  الآية  يف  عندنا  والّراجح 
ّمة هي �صّمة اإتباع؛ لأّن الفعل امل�صّعف فيه لغتان، الأوىل فّك  لل�ّصرط، واأّن ال�صّ
الّت�صعيف وهي لغة احلجازّيني والّثانية الإدغام على لغة متيم، ويج�ز يف الإدغام 
ل،  مَتَُحّ فيه ول  تكّلف  ال�جه ل  فاإّن هذا  الّثالث؛ وعلى هذا  تقّدم احلركات  كما 
اأّن الفعل جمزوم. وهذه  تبنّي  اأخرى لهذه الآية  وي�ؤيد راأينا هذا ورود قراءات 

القراءات هي: 
• ْركم، قراءة نافع، وابن كثري، واأبي عمرو، وحمزة، وعا�صم ويعق�ب، 	 ل يَ�صِ

وخلف.
• ْركم، قراءة الك�صائّي منفرًدا.	 ل ي�صُ
• ل، واملهدوّي.	 رَّكم: قراءة عا�صم، واأبي زيد، واملف�صّ ل ي�صُ
• ل.	 ّحاك، واملف�صّ كم: قراءة عا�صم، وال�صّ رِّ ل ي�صُ
• ل ي�صُرْركم: قراءة اأبّي بن كعب)3(.	

يجيز  »الكتاب« ل  �صيب�يه �صاحب  اأّن  تكّلًفا، عدا  فيه  فاإّن  الّثاين  ال�جه  اأّما 
اأّن  ا  اأي�صً الّثالث  عف يف ال�جه  بالفاء. وال�صّ اإذا مل يقرتن  جميء ال�ّصرط مرف�ًعا 

ال�ّصمني احللبّي، الّدّر امل�ص�ن، ج3، �س 374، 375.  -1
العكربّي، اأب� البقاء عبداهلل بن احل�صني )ت 616هـ(، الّتبيان يف اإعراب القراآن، 2م، )حتقيق علّي حمّمد   -2

البّجاوي(، عي�صى البابي احللبّي و�صركاه، ج1، �س 289.
يف  مقّدمة  مع  القراآنّية  القراءات  معجم  1988م،  العال  عبد  مكرم  �صامل،  ود.  اأحمد،  عمر  خمتار،   -3

القراءات واأ�صهر القّراء، ط2، الك�يت: مطب�عات جامعة الك�يت، ج2، �س 61، 62.
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التكّلف ظاهر فيه، وي�صعف وجه الّتقدمي والّتاأخري عند درا�صة ال�ظائف الّنح�ّية 
املختلفة ملفردات اجلملة يف العربّية.

چ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ )اآل 

عمران: 142(.
يك�ن  اأن  الفعل  اأ�صل  اإذ  )َويَْعَلَم(؛  تعاىل:  ق�له  الكرمية  الآية  يف  ال�ّصاهد 

جمزوًما؛ لأنّه عطف على )َويَْعَلِم( املجزومة.
تاأكل  »ل  ق�لنا  مثل  يف  ال�او  بعد  امل�صارع  الفعل  اأّن  اإىل  الك�فّي�ن  ذهب 
اأّن  الب�صرّي�ن فريون  اأّما  رف،  ال�صّ الّلنب«، يك�ن من�ص�بًا على  ال�ّصمك وت�صرَب 
الفعل امل�صارع »وت�صرَب« من�ص�ب باأن م�صمرة نا�صبة بعد ال�او)1(، وق�له تعاىل: 
رف كق�ل الك�فّيني -  اأه� من�ص�ب على ال�صّ )َويَْعَلَم( اختلف الّنح�ّي�ن فيه؛ 
بعد واو  نا�صبة  باأْن م�صمرة  اأم من�ص�ب  رف -  ال�صّ ال�او عندهم واو  و�صّميت 

املعّية كما يق�ل الب�صرّي�ن؟
)الزجاجي(:  القا�صم  اأب�  »قال  ال�او:  باب  يف  »احللل«  كتاب  يف  وجاء 
»ال�او« تن�صب الفعل امل�صتقبل اإذا اأردت بها غري معنى العطف، وذلك ق�لك »ل 

تاأكِل ال�ّصمك وت�صرَب الّلنب«.
»ال�او«  اأّن  ي�هم  هذا  القا�صم  اأبي  كالم  ظاهر  املف�ّصر)البطلي��صي(:  قال 

تن�صب الفعل امل�صتقبل بنف�صها دون اإ�صمار )اأن(«)2(.
واأّيد هذا الّت�ّجه الك�صائّي)189هـ( ومن وافقه من اأ�صحابه، واجلرمّي)225هـ(، 
الأنبارّي، اأب� الربكات عبد الرحمن بن حمّمد بن اأبي �صعيد )ت 577هـ(، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف   -1
بني الب�صرّيني والك�فّيني، ط1 )حتقيق ودرا�صة د.ج�دة مربوك حمّمد مربوك، راجعه د. رم�صان عبد 

الّتّ�اب(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 2002م، �س 442.
اأب� حمّمد عبداهلل بن حمّمد البطلي��صي )ت 521هـ(، احللل يف اإ�صالح اخللل من كتاب  ابن ال�صّيد،   -2

اجُلمل )حتقيق �صعيد عبد الكرمي �صع�دّي(، �س 254.
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وقد ذهب�ا اإىل اأّن الّن�صب بعدها ه� بها نف�صها)1(.
ويف احلديث عن ال�او والفاء جاء يف الرت�صاف اأّن فيهما مذهبني: 

الأّول: ما ذهب اإليه اأحمد بن يحيى)291هـ( من اأنّهما ن�صبا؛ لأنّهما دّل على 
نابت عن  فلّما  اأحّدثك«،  تزرين  »اإن  فاأحّدثك«:  تزورين  »هل  معنى  لأّن  �صرط؛ 
ال�ّصرط �صارعت »كي« فلزمت امل�صتقبل، فعملت عمل »كي«، اأّما املذهب الّثاين 
فما ذهب اإليه ابن ه�صام حني قال اإّن الفعل عندما مل يعطف على ما قبله مل يدخله 
الّرفع ول اجلزم؛ لأّن الفعل املعط�ف عليه اإّما اأن يك�ن مرف�ًعا واإّما جمزوًما، فلم 

يبق اإّل الّن�صب)2(.
ول اأدري مِلَ اأغفل الأنبارّي)328هـ( يف الإن�صاف الق�ل باأّن الك�فّيني نهج�ا 
نهج اخلليل )181هـ( كبري الب�صرّيني، حني اأعرب�ا الفعل امل�صارع املن�ص�ب بعد 
ال�او يف اجلمل امل�صب�قة بنفي اأو جزم بالّن�صب على ال�صرف؛ فقد راأى اخلليل 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ     چ  يف ق�له تعاىل: 
تهن�ا  »ل  قيل  فكاأمّنا  رف،  ال�صّ على  من�ص�ب  »تدع�ا«  الفعل  اأّن   )35 )حمّمد: 

واأنتم تدع�ن اإىل ال�ّصلم«)3(.
وقد مّثل اخلليل على هذا الأمر بق�ل ال�ّصاعر)4(: 

مثَله وتــاأتــَي  ــٍق  ــُل ُخ عــن  ــَه  ــْن َ ت عظيُمل  فــعــْلــَت  اإذا  عليك  عـــاٌر 
اأب� حيان الأندل�صي، ارت�صاف ال�صرب من ل�صان العرب، 1\4668.  -1

5م  ط1،  العرب،  ل�صان  من  رب  ال�صّ ارت�صاف  745هـ(،  )ت  الأندل�صّي  ي��صف  بن  حمّمد  حّيان،  اأب�   -2
اخلاجني  مكتبة  الّتّ�اب(،  عبد  د.رم�صان  مراجعة  حمّمد،  عثمان  د.رجب  ودرا�صة  و�صرح  )حتقيق 

القاهرة، 1998م، �س 1668- 1669.
الفراهيدّي، اخلليل بن اأحمد، اجلمل يف الّنح�، )حتقيق د.فخر الّدين قباوة(، م�ؤ�ّص�صة الّر�صالة بريوت   -3

1985م، �س68.
قائله اأب� الأ�ص�د الّدوؤيّل، وه� من �ص�اهد �صيب�يه ج1، �س424، ون�صبه ق�م اإىل املت�ّكل الكنايّن وين�صب   -4
لغريهما كذلك، انظر احلم�ّي، ياق�ت، معجم البلدان، 7م، دار �صادر، بريوت، ج7، �س384، وانظر 

ابن ه�صام، اأو�صح امل�صالك، ج4، �س 181. 
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ولأنه  تاأتي(؛  )واأنت  والأ�صل  )اأنت(  الكناية  اإ�صقاط  على  تاأتي  ن�صب  فقد 
ب)1(. ِرف عن جهته نُ�صِ �صُ

اأّن الفتحة فتحة التقاء  وق�ل اآخر يف فتح امليم يف )َويَْعَلَم( اأورده ال�ّصمني 
الفتحة  لأّن  بالفتحة؛  اآخره  ُحّرك  اآخر  �صاكن  فلما وقع  والفعل جمزوم،  �صاكنني 

اأخّف اأّوًل من احلركات الأخرى، ولإْتباع حركة الاّلم ثانًيا)2(.
اأّما الأنباري، فقد �صّعف تخريج ق�ل اهلل تعاىل )َويَْعَلَم( باأنّه جمزوم بالعطف 
على ق�له )يَْعَلِم اهللَُّ(، ولكّنه ُفتح ومل يك�صر تبًعا لفتحة الاّلم، واختار الأنباري اأن 
رف بتقدير )اأن(، اأي مل يجتمع العلم باملجاهدين  يك�ن الفعل من�ص�بًا على ال�صّ

ابرين)3(. وال�صّ
والّراجح عندنا الراأي اّلذي يق�ل اإّن الفعل )َويَْعَلَم( من�ص�ب على اإ�صمار 
اأن؛ لأّن ال�او - كما نرى - مبعنى اجلمع، كاأنّنا نق�ل »اأح�صبتم اأن تدخل�ا اجلّنة 
ابرين«، ويقّ�ي هذا الّراأي اأّن ال�او تقّدر  قبل اأن يعلم اهلل املجاهدين واأن يعلم ال�صّ

هنا مبعنى »مع«. 
 .)95 )املائدة:  چ  ىت      مت   خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ    مئ   حئ   چ 

امل�صكل يف الآية الكرمية ق�له تعاىل: )َفيَْنَتِقُم(، وح�صب القاعدة الّنح�ّية اأن يقال 
»ينتقْم« على اجلزم وحذف الفاء؛ ولتخريج ق�له تعاىل )َفيَْنَتِقُم( يرى الّزّجاج اأّن 
يد بعد اأن  الفاء ج�اب اجلزاء »واملعنى اأنّه - واهلل اأعلم - ومن عاد م�صتحالًّ لل�صّ

حّرمه اهلل منه فينتقم اهلل منه اأي فيعذبه اهلل«)4(.

رف"، �س 68، 69. الفراهيدّي، اجلمل يف الّنح�، حتت عن�ان "والّن�صب بال�صّ  -1
ال�ّصمني احللبّي، الّدّر امل�ص�ن، ج3، �س 411.  -2

الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج1، �س 223.  -3
الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج2، �س 209.  -4
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ول ندري مِلَ اأغفل الّزّجاج الّرفع يف الفعل امل�صارع اجلائي ج�ابًا للجزاء 
اجلازم؟

وقال »وح�ُصن  ال�ّصرط،  فاأعربها ج�اب  »الّتبيان«  العكربّي)616هـ( يف  اأّما 
ذلك ملّا كان فعل ال�ّصرط ما�صًيا يف الّلفظ«)1(.

اأو الّداخلة  اأّن »الفاء يف )َفيَْنَتِقُم( ج�اب ال�ّصرط  اأب� حّيان)745هـ(  ويرى 
على امل��ص�ل امل�صمَّن معنى ال�ّصرط، وه� على اإ�صمار مبتداأ اأي: »فه� ينتقم اهلل 

منه«)2(.
اأن تك�ن �صرطّية؛ فالفاء ج�ابها و»ينتقم«  اأّن »من« يج�ز  ال�ّصمني فريى  اأّما 
خرب ملبتداأ حمذوف اأي »فه� ينتقم«، ول يج�ز اجلزم مع الفاء البتة. ويج�ز اأن 
تك�ن م��ص�لة ودخلت الفاء يف خرب املبتداأ ملّا اأ�صبه ال�ّصرط؛ فالفاء زائدة واجلملة 

بعدها خرب، ول حاجة اإىل اإ�صمار مبتداأ بعد الفاء بخالف ما تقّدم«)3(.
والفاء الّزائدة عند املرادّي)749هـ( �صربان، اأحدهما الفاء الّداخلة على خرب 
اإذا ت�صّمن معنى ال�ّصرط، نح� »اّلذي ياأتي فله درهم«، فهذه الفاء �صبيهة  املبتداأ 
لة  بفاء ج�اب ال�ّصرط؛ لأنّها دخلت لتفيد الّتن�صي�س على اأّن اخلرب م�صتحّق بال�صّ

ا بغريها)4(. املذك�رة، ول� حذفت لحتمل ك�ن اخلرب م�صتحقًّ
والّثاين اّلتي دخ�لها يف الكالم كخروجها، وهذا الق�صم ل يق�ل به �صيب�يه، 

وقال به الأخف�س وزعم اأنّهم يق�ل�ن: اأخ�ك ف�ِجَد، واحتّج بق�ل ال�ّصاعر: 
فتاتَهْم فانِكْح  َخـــْ�لُن  ِهياوقائلٍة:  كما  ِخْلٌ�:  احَليَّنْيِ  واأُْكــروَمــُة 

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج1، �س 462.  -1
اأب� حّيان، البحر املحيط، ج4، �س 25.  -2
ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج4، �س 428.  -3

املرادّي، اجلنى الّداين، �س 70، 71.  -4
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وبق�ل عدّي بن زيد)1(: 
بُكـــــــ�ُر اأم  ٌع،  ُمـــ�دِّ ت�صـــرُياأَرواٌح،  ذاك  لأيِّ  فانـــُظر:  اأنت 

ه�ؤلء  اأي  حمذوف،  مبتداأ  خرب  »خ�لن«  ك�ن  لحتمال  فيهما  حّجة  ول 
خ�لن وك�ن »اأنت« فاعل فعل مقدر، يف�ّصره الّظاهر، اأي فانظر اأنت)2(.

عن  نقاًل   - احلاجب  ابن  كافية  على  �صرحه  يف  الّر�صّي)406هـ(  اأورد  وقد 
ابن جعفر- اأّن مذهب �صيب�يه تقدير املبتداأ، يف حني قال املرّبد)285هـ( ل حاجة 

اإليه)3(.
يك�ن  اأن  عمر)4(  ح�صن  ي��صف  رّجح  وقد  جعفر،  ابن  على  ن�صتدّل  ومل 
البلن�صّي، من علماء  اأحمد الأن�صارّي املر�صّي  ابن جعفر ه� حمّمد بن جعفر بن 

املغرب، ت�يّف �صنة )587هـ(.
اإّن »من« ا�صم م��ص�ل حمّله البتداء، وزيدت  اّلذي يق�ل  الّتاأويل  ون�ؤّيد 
ول  خرب،  رفع  حمّل  يف  »ينتقم«  وجملة  ال�ّصرط،  معنى  امل��ص�ل  لت�صّمن  الفاء 
يك�ن بعيًدا ل� عددنا )من( �صرطّية، والفاء واقعة يف جملة اجل�اب ال�صمّية اّلتي 

مبتدوؤها حمذوف.
نون �لّتوكيد �لّثقيلة بعد ل �لّنافية

چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ 

)الأنفال: 25(.
ابن زيد، َعدّي، دي�ان َعدّي بن زيد، )حتقيق حمّمد جّبار املعيبد العّبادّي(، �صركة دار اجلمه�رّية للّن�صر   -1
والّطبع، بغداد، 1965م، �س 84، واحَل�َصنّي، هبة اهلل بن علي بن حمّمد بن حمزة الَعَل�ّي )ت 542هـ( 
اأمايل ابن ال�ّصجرّي، )حتقيق ودرا�صة د.حمم�د حمّمد الّطناحي(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج1، �س 

.134
املرادّي، اجلنى الّداين، �س 70، 72.  -2

الّر�صّي، �صرح الّر�صّي على الكافية، ط2، 3م، )حتقيق ي��صف ح�صن عمر(، من�ص�رات جامعة قاري�ن�س   -3
بنغازي، 1996م، ج4 �س 112.

فحة ذاتها. "�صّحح وعّلق" على �صرح الّر�صّي على الكافية، انظر امل�صدر نف�صه، ال�صّ  -4
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ينَبَّ(؛ اإذ جاءت ن�ن الّت�كيد الّثقيلة  امل�صكل يف هذه الآية ق�له تعاىل: )َل تُ�صِ
بعد ل الّنافية، وهذا ما منعه جمه�ر الّنحاة.

ه »واأّما امل�صارع فاإن كان حاًل مل  يف ت��صيح املقا�صد، اأورد ال�ّصارح ما ن�صّ
تدخل عليه الّن�ن«)1( ويق�صد ن�ن الّت�كيد.

ومن  م�ا�صع حمّددة)2(،  بالّن�ن يف  في�ؤّكد  م�صتقباًل،  امل�صارع  كان  اإذا  اأّما 
هذه امل�ا�صع اأن يك�ن الفعل �صرًطا لـ »اإْن«، مقرونة بـ »ما« الّزائدة كق�له تعاىل: 

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       چ 

ۓ چ )الإ�صراء: 23(.

رورة  ال�صّ يف  اإّل  الّنافية،  »ل«  بعد  بالّن�ن  الّت�كيد  منع  اجلمه�ر  »ومذهب 
واأجازه ابن جّنّي«)3(.

يف  اجتهدوا  الّنافية،  بـ»ل«  امل�صب�ق  امل�صارع  ت�كيد  الّنحاة  جمه�ر  وملنع 
تخريج الآية الكرمية.

ومن املُحَدثني من جّ�ز ت�كيد الفعل امل�صارع امل�صب�ق بـ»ل« الّنافية »فتق�ل 
ل اأدافعّن عن ظامل اأو ل اأدافع عن ظامل«)4(.

ت�كيد  اأح�ال  عن  حديثه  معر�س  يف  ح�صن)ت1979م(  عّبا�س  ذكر  وقد 
امل�صارع، اأّن ت�كيد امل�صارع بالّن�ن ياأتي قلياًل، »وه� مع قّلته جائز ف�صيح وعالمته 

اأن يك�ن بعد )ل( الّنافية«)5(. 
)�صرح  ط1،  مالك،  ابن  األفّية  ب�صرح  وامل�صالك  املقا�صد  ت��صيح  749هـ(،  )ت  املرادّي  قا�صم،  اأّم  ابن   -1

وحتقيق اأ.د. عبد الّرحمن علي �صليمان(، دار الفكر العربّي، القاهرة، ج4، �س 1171.
لال�صتزادة ابن اأّم قا�صم، ت��صيح املقا�صد وامل�صالك، ج4، �س 1172.  -2

ابن اأّم قا�صم، ت��صيح املقا�صد وامل�صالك، ج4، �س 1177.  -3
املغال�صة، حمم�د ح�صني، الّنح� ال�ّصايف، ط3، م�ؤ�ّص�صة الّر�صالة، بريوت، 1997م، �س507.  -4

ح�صن، عّبا�س 1966م، الّنح� ال�ايف مع ربطه بالأ�صاليب الّرفيعة واحلياة الّلغ�ية املتجّددة، )ط3(، 4م   -5
م�صر: دار املعارف، ج4، �س 175.
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اأّما تخريجات الّنحاة لل�ّصاهد يف الآية الكرمية فقد تعّددت: 
�لّتخريج �لأّول: 

يف  الّزخم�صرّي  الراأي  هذا  اإىل  وذهب  لالأمر،  ج�ابًا  ينَبَّ(  تُ�صِ )َل  تَُعّد  اأن 
ة  ب الّظاملني منكم خا�صّ الك�ّصاف، فاإذا كان ج�ابًا لأمر فاملعنى: »اإن اأ�صابتكم ل ت�صِ
ولكّنها تعّمكم«)1( واإىل هذا املعنى ذهب الّزّجاج فقال اإّن بع�س الّنح�ّيني زعم�ا 

اأّن الكالم جزاء، فيه طرف من الّنهي)2(.
اأّما العكربّي فقد �صّعف هذا الّتخريج، بعد اأن ذكره يف ثالثة اأوجه هذا منها؛ 
لأّن ج�اب ال�ّصرط مرتّدد فال يليق به الّت�كيد)3(، وقد اأّيد البي�صاوّي اأبا البقاء يف 
الّنهي  ت�صّمن معنى  ملّا  لكّنه  دة،  امل�ؤكِّ الّن�ن  به  يليق  ال�ّصرط مرتّدد فال  اأّن ج�اب 
چ  ں  ں     ڻ   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ      ڳ       ڳ   چ  تعاىل  كق�له  فيه  �صاغ 

)النمل: 18(.
الق�صم  غري  يف  املنفّي  على  الّن�ن  دخ�ل  ذلك  بعد  البي�صاوّي  و�صف  وقد 

بال�ّصذوذ)4(.
اأّما الّنحاة املعرت�ص�ن على هذا الّتخريج فمنهم اأب� حّيان، فلم ي�صت�صغ ت�صبيه 
اأب�  �ُصَلْيَماُن(، فعقَّب  يَْحِطَمنَُّكْم  ال�ّصاهد يف الآية الكرمية بق�له تعاىل: )َل  الفّراء 
حّيان: »وهذا املثال بق�له )اْدُخُل�ا َم�َصاِكَنُكْم( لي�س نظري )َواتَُّق�ا ِفْتَنًة(؛ لأنّه ينتظم 
من املثال والآية �صرط وجزاء كما قّدر، ول ينتظم ذلك هناك، األ ترى اأنّه ل ي�صّح 
الّزخم�صرّي، جار اهلل اأب� القا�صم حمم�د بن عمر )ت 538هـ(، الك�ّصاف عن حقائق غ�ام�س الّتنزيل   -1
وعي�ن الأقاويل يف وج�ه الّتاأويل، ط1، 6م، )حتقيق وتعليق ودرا�صة عادل اأحمد عبد امل�ج�د، وعلي 
الّريا�س، 1998م، ج2، �س  اأحمد حجازي(، مكتبة العبيكان،  حمّمد معّ��س، وفتحي عبد الرحمن 

.571
الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج2، �س 410.  -2

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 621.  -3
البي�صاوّي، اأن�ار الّتنزيل، ج3، �س 55.  -4
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ذاك  اإذ  يرتتّب  لأنّه  ة«؛  خا�صّ منكم  ظلم�ا  اّلذين  ت�صيب  ل  فتنة  تّتق�ا  »اإن  تقدير 
على ال�ّصرط مقت�صاه من جهة املعنى«، وي�صف اأب� حّيان الّزخم�صرّي باأنّه زاد ق�ل 

الفّراء ف�صاًدا وخبط فيه)1(.
ا ابن ه�صام اّلذي راأى يف الّت�كيد هذا خروًجا عن القيا�س  ومن املانعني اأي�صً

ا، اأّما القيا�س اّلذي نخال ابن ه�صام عناه فه� دللة الفعل على الطلب. �صاذًّ
»لأّن  بالف�صاد؛  الّزخم�صرّي  اّلذي ذكره  ال�جه  ابن ه�صام هذا  وقد و�صف 
 - »وق�له  ة  خا�صّ منكم  ظلم�ا  اّلذين  ت�صيب  ل  تّتق�ها  اإن  فاإنّكم  حينئٍذ«  املعنى 
ة« مردود؛  يعني الّزخم�صرّي - اإّن الّتقدير »اإن اأ�صابتكم ل ت�صيب الّظاملني خا�صّ
تقّدر  اأنّك  ترى  األ  يقّدر من جن�س الأمر، ل من جن�س اجل�اب،  اإمّنا  ال�ّصرط  لأّن 
)اْدُخُل�ا  ق�له:  ي�صّح اجل�اب يف  نعم،  اأكرْمك«،  تاأتني  »اإن  اأكرْمك«  »ائتني  يف 
عا�ص�ر)1393هـ(  ابن  ومنع  يحطمّنكم«)2(،  ل  تدخل�ا  »اإن  ي�صّح  اإذ  َم�َصاِكَنُكْم( 
ا هذا ال�جه؛ لأنّه مينع منه ق�له: )الَِّذيَن َظَلُم�ا ِمْنُكْم َخا�صًَّة(، واإمّنا كان يج�ز  اأي�صً

ل� قيل »ل ت�صيبّنكم« كما يظهر بالّتاأّول)3(.
�لّتخريج �لّثاين: 

اأّن )َل( ناهية، واجلملة �صفة لـ )ِفْتَنًة(.
وقد اأورد الّزخم�صرّي ذلك يف الك�ّصاف، فاحتمل هذا ال�جه اأن يك�ن �صفة 
على اإرادة الق�ل، كاأنّه مثل: »واتّق�ا فتنة مق�ًل فيها ل ت�صينّب«، ونظريه ق�له)4(: 

واختلْط الّظالم  َجــّن  اإذا  جاوؤوا مبْذٍق هل راأيت الّذئَب قّطْحتى 

اأب� حّيان، البحر املحيط، ج4، �س 478.  -1
ابن ه�صام، مغني الّلبيب، ج3، �س 326 - 327.  -2

ابن عا�ص�ر، حمّمد الّطاهر، تف�صري الّتحرير والّتن�ير، 29م، الّدار الّت�ن�صّية للّن�صر، ج9، �س 317.   -3
لأحمد الرّجاز، وقيل للعّجاج ي�صف رجاًل بالبخل، انظر الّزخم�صرّي، الك�ّصاف، ج2، �س 571.  -4
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اأي: مبذق مق�ل فيه هذا الق�ل)1(.
ويرى ابن عادل اأّن اعتبار )َل( ناهية، يق�صي اأّل تك�ن اجلملة �صفة لـ )ِفْتَنًة( 
لأّن اجلملة الّطلبّية ل تقع �صفة، ويج�ز اأن تك�ن حمم�لة لق�ل، ذلك الق�ل ه� 

فة، ون�ن الّت�كيد على هذا يف حمّلها)2(. ال�صّ
�لّتخريج �لّثالث: 

يف »اأن�ار الّتنزيل« يق�ل البي�صاوّي)685هـ( عن ال�ّصاهد يف الآية الكرمية: 
وباله  فاإّن  للّظلم،  الّتعّر�س  عن  الّذنب  باتّقاء  الأمر  بعد  نهًيا  يك�ن  اأن  »ويحتمل 

ة ويع�د عليه)3(«. ي�صيب الّظامل خا�صّ
ويق�ل  ينَبَّ(،  تُ�صِ )َل  يف  الّنهي  ثم  )َواتَُّق�ا(  الفعل  يف  الأمر  هنا  فالّتاأويل 
الفّراء: اإّن اهلل تعاىل اأمرهم ثم نهاهم، وفيه طرف من اجلزاء واإن كان نهًيا، ومثله 

ق�له: )اْدُخُل�ا َم�َصاِكَنُكْم( اأمرهم ثم نهاهم، وفيه تاأويل اجلزاء)4(.
واأّيد هذا ال�جه العكربّي)5(، والأخف�س اإذ يق�ل عن ال�ّصاهد »ولكّنه نهي بعد 

اأمر«)6(.
وقد منع هذا ال�جه ابن مالك)672هـ(، حني قال عن ال�ّصاهد يف الآية »وقد 

زعم ق�م اأّن هذا نهي ولي�س ب�صحيح، ومثله ق�ل ال�ّصاعر)7(: 

امل�صدر ال�صابق، �س 571- 572.  -1
ابن عادل، الّلباب يف عل�م الكتاب، ج9، �س 491.  -2

البي�صاوّي، اأن�ار الّتنزيل، ج3، �س 55.  -3
الفّراء، معاين القراآن، ج1، �س 407.  -4

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 621.  -5
الأخف�س، معاين القراآن، �س 347.  -6

ورد يف ابن مالك، جمال الّدين حمّمد بن عبداهلل الّطائّي اجلّيايّن الأندل�صّي )ت 672هـ(، �صرح الكافية   -7
ال�ّصافية ط1، 2م، )حّققه وقّدم له د.عبد املنعم اأحمد هريدي(، دار املاأم�ن للرّتاث، 1982م، ج2 �س 
1404، اأّن البيت من الط�يل، قاله الّنمر بن ت�لب يف �صفة الإبل )ابن ت�لب، الّنمر، دي�ان الّنمر بن ت�لب 

العكلّي، ط1، دار �صادر للّطباعة والّن�صر، 2000م، �س 105.
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تُْلِحيَنَّها بها  الّدنيا  اجلـــارُة  ّ�ُلفال  اأناخ حُمَ يف فيها اإن  ول ال�صّ
ينَبَّ( اأح�صن لتّ�صاله بـ)َل(، فه� بذلك اأ�صبه بالّنهي كق�له  اإّل اأّن ت�كيد )تُ�صِ
تعاىل چڑ  ڑ   کچ )الأعراف: 27(، بخالف ق�ل ال�ّصاعر »تُْلِحيَنَّها«؛ 

فاإنّه غري مّت�صل بـ )ل( فَبُعَد �صبُهه بالّنهي)1(.
�لّتخريج �لّر�بع: 

ينَبَّ( �صفة لـ )ِفْتَنًة(. اأّن )َل( نافية، و)تُ�صِ
يف »الّلباب« يق�ل امل�صّنف اإّن هذا ال�جه ي�صكل عليه ت�كيد امل�صارع يف غري 
ق�صم، ول طلب ول �صرط، وفيه خالف: هل يجري املنفّي بـ »ل« جمرى الّنهي؟ 

فقال بع�صهم: »نعم«)2(.
ينَبَّ(  واإليه كان قد ذهب قبله اأب� حّيان يف اختياره هذا ال�جه؛ فاجلملة )َل تُ�صِ
ة، اإّل اأّن دخ�ل ن�ن الّت�كيد  خربّية �صفة لق�له )ِفْتَنًة( اأي: غري م�صيبة الّظامل خا�صّ
على املنفّي بـ )ل( خمتلف فيه، فاجلمه�ر ل يجيزونه، ويحمل�ن ما جاء منه على 
رورة، اأو الّندور. واّلذي نختاره اجل�از، واإليه ذهب بع�س الّنح�ّيني، واإذا  ال�صّ

كان قد جاء حلاقها الفعل مبنيًّا بـ )ل( مع الف�صل نح� ق�ل النمر بن ت�لب: 
لنعيمه َكـــــــــــْن  يُــرْتَ نعيٍم  ذا  ّ�ُلفــال  اأناخ حُمَ يف فيها اإن  ول ال�صّ
لب�ؤ�صـــه ــْن  َك ــرْتَ يُ ِبئي�س  ذا  ا�صتكىول  اإن  اإليه  �صك�ى  فينفُعُه 

فالأْن يلحقه مع غري الف�صل اأوىل)3(.

ابن مالك، �صرح الكافية ال�ّصافية، ج2، �س 1404.  -1
ابن عادل، الّلباب، ج9، �س 491.  -2

ابن مالك، �صرح الكافية ال�ّصافية، ج2، �س 1404.  -3
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�لّتخريج �خلام�س: 
ينَبَّ( ج�اب ق�صم حمذوف، واجلملة �صفة لـ )ِفْتَنًة( اأي  اأّن ق�له تعاىل )َل تُ�صِ

ا قليل لأنّه منفّي. »واهلل ل ت�صينّب«، ودخ�ل الّن�ن اأي�صً
عند  الأّول  ه�  ال�جه  هذا  كان  وقد  احللبّي)1(،  ال�ّصمني  ال�جه  هذا  اأورد 

العكربّي)2(؛ فه� ق�ل م�صتاأنف، ج�اب ق�صم حمذوف اأي »واهلل ل ت�صينّب«.
اأي  الاّلم  ُمِطلت  واإمّنا  مثبت،  بعدها  والفعل  الّت�كيد،  لم  الالم  اإّن  وقيل 
الّراأي  هذا  قائل�  وتاأّثر  قيا�س،  فيها  الّن�ن  فدخ�ل  األًفا؛  فت�ّلدت  فتحتها  اأ�صبعت 

بقراءة من قراأ »لت�صينّب«)3(.
�لّتخريج �ل�ّساد�س: 

باأحد«)4(،  اهلل  اأوقعها  ل  فتنة  »واتّق�ا  قيل:  فكاأمّنا  دعائّية،  اجلملة  تك�ن  اأن 
الّدعاء، في�صري  ينَبَّ( على معنى  تُ�صِ اإّن )َل  اإىل الأخف�س ق�له:  اأب� حّيان  ون�صب 
ة« وا�صتلزمت الّدعاء على غري الّظاملني)5(. املعنى »ل اأ�صابت الفتنة الّظاملني خا�صّ

�لّتخريج �ل�ّسابع: 
حذفت ال�او قبل )َل( فكاأمّنا »واتّق�ا فتنة ول ت�صينّب«.

فيما اجتهدنا؛ مل جند غري ابن الأنبارّي اختار هذا الّت�جيه لل�ّصاهد يف الآية 
الكرمية، فكاأمّنا عطفت اجلملة على �صابقتها)6(.

ال�ّصمني احللبّي، الّدّر امل�ص�ن، 9\492   -1
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 621.  -2

اأب� حّيان، البحر املحيط، ج4، �س 477.  -3
ابن عطّية، املحّرر ال�جيز، �س 789.  -4

الّتبيان، ج2، �س 621 واأبا  الّدّر امل�ص�ن، ج5، �س 592، والعكربّي،  ال�ّصمني،  انظر مثاًل ل ح�صًرا:   -5
حّيان، البحر املحيط، ج4، �س 478، وابن عادل، الّلباب، ج9، �س 492- 493.

الأنبارّي، البيان، ج1، �س385.  -6
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حذف حرف �لعلة يف �لفعل �مل�سارع
چ چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ )الإ�صراء: 11(.

ال�ّصاهد يف ق�له تعاىل )َويَْدُع(؛ اإذ حذفت ال�او، والأ�صل )ويدع�(؛ فال 
يفيد  فعل  اأه�  )َوَكاَن(  تعاىل  ق�له  اآخر يف  و�صاهد  نح�يًّا،  ال�او  م�صّ�غ حلذف 

الّزمن املا�صي؟
تخريج �ل�ّساهد �لأّول: 

حذفت ال�او منها يف الّلفظ ومل حتذف يف املعنى؛ لأنّها يف م��صع رفع، 
فكان حذفها با�صتقبالها الاّلم ال�ّصاكنة، ومثلها: 

چ وئ  وئ  چ )العلق: 18(. 

وچ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ ۇئچ )الن�صاء: 146(.
وق�له چ  ەئ  وئ  وئچ )القمر: 5(.

ول� كّن بالياء وال�او كان �ص�ابًا، وهذا من كالم العرب، قال ال�ّصاعر: 
ــلــيــق درهــمــا ـــفٌّ مـــا تُ ــاك ك ــف ج�ًدا واأخرى تُعِط بال�ّصيف الّدماك

وقال بع�س الأن�صار: 
ي�ٍم ــْدر  ق ب�صارتي  تخفى  اإع�صاري)1(لي�س  �صيمتي  تخِف  ولقد 

ال�ّصاهد يف البيت الأّول ق�ل ال�ّصاعر »تعِط«، والأ�صل تعطي، اأّما ال�ّصاهد يف 
البيت الّثاين فه� »تخِف« والأ�صل »تخفي«.

وق�ع  �صرعة  على  الّتنبيُه  حذفها  يف  ال�ّصّر  اأّن  فريى  املّراك�صّي)721هـ(  اأّما 

الفّراء، معاين القراآن، ج 2، �س 118.  -1
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الفعل و�صه�لته على الفاعل، و�صّدة قب�ل املنفعل املتاأّثر به يف ال�ج�د. ويف ق�له 
يف  ي�صارع  كما  فيه  وي�صارع  عليه  �صهل  اأنّه  على  دللة  اْلإِْن�َصاُن(  )َويَْدُع  تعاىل: 

اخلري، بل اإثبات ال�صّر اإليه من جهة ذاته اأقرب اإليه من اخلري)1(.
خط  مر�ص�م  من  الدليل  »عن�ان  كتابه  من  باملّراك�صّي  ال�ّصي�طّي  وا�صتعان 

التنزيل« �س 89.
وقال ابن عطّية اإّن ال�او �صقطت من )َويَْدُع( يف خّط امل�صحف؛ لأنّهم كتب�ا 

امل�صم�ع)2(.
تخريج ال�ّصاهد الّثاين: 

بها  يراد  باأن  تتّم  »كان«  اأّن  الّت�صهيل  �صارح  اأورد  )َوَكاَن(،  تعاىل:  ق�له  يف 
معنى »ثبت«، وثب�ت كّل �صيء بح�صبه، فتارة يعرّب عنه بالأزلّية نح� »كان اهلل ول 

�صيء معه«، وتارة يعرّب عنه بحَدث كق�له)3(: 
ــ�ين ــئ ــاأدف ف ــاء  ــت ــ�ــصّ ال ـــان  ك ــتــاءاإذا  ــه الــ�ــصّ ــِرُم ــه ــيــخ يُ ــــاإّن الــ�ــصّ ف

وتارة يعرّب عنه بـ »ح�صر«، كق�له تعاىل چ ې  ى   ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ 
)البقرة: 280(. 

وتارة يعرّب عنه بـ »قّدر اأو وقع نح�«، »ما �صاء اهلل كان«)4(.
اأّما الّزرك�صّي فيتحّدث عن معاين )كان( يف القراآن؛ فيق�ل: »وحيث اأخرب بها 
ط1  القراآن،  عل�م  يف  الإتقان  911هـ(،  )ت  بكر  اأبي  بن  الّرحمن  عبد  الّدين  جالل  ال�ّصي�طّي،  انظر   -1
نا�صرون  الّر�صالة  م�ؤ�ّص�صة  م�صطفى(،  �صيخ  م�صطفى  عليه  وعّلق  به  اعتنى  الأرناوؤوط،  �صعيب  )حتقيق 

دم�صق وبريوت، 2008م، �س 746، 747. حتت عن�ان »يف مر�ص�م اخلّط واآداب كتابته«.
ابن عطّية، املحّرر ال�جيز يف تف�صري الكتاب العزيز، �س 1131.  -2

ورد عند ابن مالك، �صرح الّت�صهيل، ج1، �س341: "قائله الّربيع بن �صبع الفزارّي اأحد املعّمرين.  -3
ابن مالك، �صرح الت�صهيل، ط1، 2م، )حّققه وقّدم له د.عبد املنعم اأحمد هريدي(، دار املاأم�ن للرّتاث،   -4

1982م، ج1، �س 342.
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عن �صفات الآدمّيني؛ فاملراد الّتنبيه على اأنّها فيه غريزة وطبيعة مرك�زة يف نف�صه 
)الأحزاب:  ۇئچ  ۇئ   وئ   وئ   وچ   ،)11 )الإ�صراء:  ڍچ  ڇ     ڇ   چ  نح� 

.)1()72
چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ)طه: 117(.

ق�له  اآدم وزوجه يف  اإىل  فقد كان اخلطاب  )َفَت�ْصَقى(،  تعاىل  ق�له  ال�ّصاهد 
تعاىل: )َفاَل يُْخِرَجنَُّكَما( واخلطاب للمثّنى، ولكّن ال�ّصاهد جاء مفرًدا.

قال ال�ّصمني احللبّي يف ذلك »واأ�صند ال�ّصقاوة اإليه دونها؛ لأّن الأم�ر مع�ص�بة 
بروؤو�س الّرجال، وح�ّصن ذلك ك�نُه راأ�س فا�صلة«)2(.

وعرّب عن هذا العكربّي ب�صيغة اأخرى: »اأفرد بعد الّتثنية لتت�افق روؤو�س الآي 
مع اأّن املعنى �صحيح؛ لأّن اآدم عليه ال�ّصالم ه� املكت�صب، وكان اأكرث بكاء على 

اخلطيئة منها«)3(.
�س بق�له )َفَت�ْصَقى( من حيث  اأّما ابن عطّية فيق�ل: »اإّن اآدم عليه ال�ّصالم ُخ�صِّ
كان املخاطب اأّوًل املق�ص�د يف الكالم، وقيل بل ذلك لأّن اهلل تعاىل جعل ال�ّصقاء 

يف معي�صة الّدنيا يف حّيز الّرجال«)4(.
چ گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ )الأنبياء: 30(.

مري بلفظ الّتثنية واملتقّدم  ال�ّصاهد يف الآية الكرمية ق�له تعاىل )َكانََتا(، وال�صّ
)ال�صََّماَواِت َواْلأَْر�َس( جمع.

 يق�ل الّزخم�صرّي: »واإمّنا قيل )َكانََتا( دون »كّن«؛ لأّن املراد جماعة ال�ّصماوات 
الّزرك�صّي، الربهان يف عل�م القراآن، حتقيق حممد اأب� الف�صل اإبراهيم، دار الرتاث، �س 4\ 124.   -1

ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج8، �س 112.  -2
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 906.  -3

ابن عطّية، املحّرر ال�جيز، �س 1269.  -4
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ن�ًعا  ال�ّصماوات  »جعل  بق�له  ذلك  عن  حّيان  اأب�  ويعرّب  الأر�س«)1(،  وجماعة 
والأر�صني ن�ًعا، فاأخرب عن الّن�عني كما اأخرب عن اثنني، كما تق�ل »اأ�صلحت بني 
الق�م« و»مّر بنا غنمان اأ�ص�دان« لقطيَعي غنم، وقال اأب� احل�صن احل�يّف)968هـ(: 
نفني، ومنه ق�ل الأ�ص�د بن  قال )َكانََتا َرْتًقا( و )ال�صََّماَواِت( جمع؛ لأنّه اأراد ال�صّ

يعفر: 
كالهما واحلـــتـــ�ف  ــة  ــّي املــن �ص�ادياإّن  يرُقباِن  املــحــارَم  يــ�يف 

لأنّه اأراد الّن�عني)2(. وي�رد ابن عطّية اأّن )َكانََتا( من حيث هما ن�عان ونح�ه 
ق�ل عمرو بن �ُصيَْيم: 

قي�ٍس ــاَل  ــب ِح اأّن  يــحــزْنــَك  انقطاعا)3(اأمل  تباينتا  قــد  وتــغــِلــَب 
اأّما ال�ّصاهد يف البيت ال�ّصعرّي فق�له »تباينتا«، والأ�صل على اجلمع تباينت.

چ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ )الن�ر: 48(.

مري، وقد تقّدمه  اأُفرد ال�صّ ال�ّصاهد يف الآية الكرمية ق�له تعاىل )ِليَْحُكَم(؛ اإذ 
مري امل�صترت يف  ا�صمان هما )اهللَِّ َوَر�ُص�ِلِه(. كان راأي البي�صاوّي يف تف�صريه اأّن ال�صّ
احلاكم ظاهًرا، واملدعّ�  فاإنّه  عليه و�صّلم-  اهلل  الّنبّي -�صّلى  اإىل  يع�د  )ِليَْحُكَم( 
اإليه، وذكر اهلل لتعظيمه والّدللة على اأّن حكمه �صّلى اهلل عليه و�صّلم يف احلقيقة 

حكم اهلل تعاىل)4(.
وي�ؤّيد البي�صاويَّ ابن عا�ص�ر)1973م(؛ لأّن حكم الّر�ص�ل حكم اهلل؛ لأنّه ل 

يحكم اإّل عن وحي)5(.
الّزخم�صرّي، الك�ّصاف، ج4، �س 140.  -1

اأب� حّيان، البحر املحيط، ج6، �س 286.  -2
ابن عطّية، املحّرر ال�جيز، �س 1279.  -3

لال�صتزادة البي�صاوّي، اأن�ار الّتنزيل، ج4، �س 111.  -4
ابن عا�ص�ر، تف�صري الّتحرير والّتن�ير، الّدار الّت�ن�صّية للّن�صر.، ج18، �س270  -5
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اإىل  َوَر�ُص�ِلِه(  اهللَِّ  )اإِىَل  يق�ل: »معنى  اإذ  اأخرى؛  نظرة  فله  الّزخم�صرّي  اأّما 
ر�ص�ل اهلل، كق�لك »اأعجبني زيد وكرمه«، تريد كرم زيد، ومنه ق�له: 

ُغلِّ�ْصَنُه قبل الَقَطا وُفرَِّطْه
اأراد قبل ُفّرط الَقطا)1(.

 چ ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ )الن�ر: 52(.

ال�ّصاهد يف الآية الكرمية ق�له تعاىل: )َويَتَّْقِه( بت�صكني القاف وك�صر الهاء.
والأ�صل ح�صب القاعدة الّنح�ّية اأن يقال »ويتَِّقه«، وقد خّرج الآية الكرمية 

عدد من الّنحاة واملف�ّصرين؛ فالّزخم�صرّي يق�ل اإنّها »�صبه تَِقِه بكِتف خمفَّف«)2(.
ويق�ل ابن عادل يف »الّلباب«: »واأّما ت�صكني القاف فاإنّهم حمل�ا املنف�صل على 
املّت�صل؛ وذلك اأنّهم ي�صّكن�ن عني »فْعل« فيق�ل�ن »كْبد« و»كْتف« و»�صرْب« يف 
»كِبد« و»كِتف« و»�صرِب«؛ لأنّها كلمة واحدة ثّم اأجري ما اأ�صبه ذلك من املنف�صل 
َرى املّت�صل؛ فاإّن »يتَِّقه« �صار منه »تَِقه« مبنزلة »َكِتف« ف�صّكن كما ي�صّكن، ومنه:  جُمْ

قالت �ُصليمى ا�صرَتْ لنا �ص�يقا)3(
ب�صك�ن الّراء)4(.

اأّن »يتَّْقِه« فعل م�صارع جمزوم وعالمته حذف الآخر للعّلة  ويرى الباحثان 
الياء، وبقيت الك�صرة على الهاء داّلة عليها، وحّلت ال�ّصك�ن تخفيًفا حمّل الك�صرة 

املحذوفة، اّلتي كانت تدّل على حرف العّلة املحذوف.
الّزخم�صرّي، جار اهلل اأب� القا�صم حمم�د بن عمر )ت 538هـ(، الك�ّصاف عن حقائق غ�ام�س الّتنزيل   -1
وعي�ن الأقاويل يف وج�ه الّتاأويل، ط1، 6م، )حتقيق وتعليق ودرا�صة عادل اأحمد عبد امل�ج�د، وعلي 

حمّمد معّ��س، وفتحي عبد الرحمن اأحمد حجازي(، مكتبة العبيكان، الّريا�س، 1998م.
امل�صدر نف�صه، ج4، �س 315.  -2

ورد يف حا�صية ابن عادل، الّلباب، ج14، �س 431: قاله العذافر الكندّي.  -3
ابن عادل، الّلباب، ج14، �س 431.  -4
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چ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       
ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  چ )الفرقان: 7 - 8(.

)اأو  الفعالن  جاء  فقد  و)تَُك�ُن(،  )يُْلَقى(  تعاىل:  ق�له  الآيتني  يف  ال�ّصاهد 
اأحدهما( مرف�عني، وظاهر الق�ل اأن يك�نا من�ص�بني عطًفا على )َفيَُك�َن(.

اأّما اجل�اب فيك�ن يف اأّن الفعلني )يُْلَقى( و)تَُك�ُن( ُعطفا على الفعل املا�صي 
يف  املن�ص�ب  )َفيَُك�َن(  على  يعَطفا  اأن  يج�ز  ول  ل،  نُنزِّ مبعنى  لأنّه  )اأُْنِزَل(؛ 
اجل�اب؛ لأنّهما مندرجان يف الّتح�صي�س يف حكم ال�اقع بعد ل�ل، ولي�س املعنى 
على اأنّهما ج�اب للّتح�صي�س فيعطفا على ج�ابه)1(. اأّما عبارة الّنّحا�س عن الفعل 
)يُْلَقى( فهي »يف م��صع رفع، واملعنى »اأو هاّل يُلقى اإليه كنز اأو هاّل تك�ن له جّنة 

ياأكل منها«)2(.
وفيما اجتهدنا مل جند اآراء اأخرى تخالف ما �صبق.

ۇئ   ۇئ   وئ        وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې        ۉ    ۉ   چ 

ۆئ    چ )الفرقان: 10(.

الاّلم  �صك�ن  اأّن  اأحدهما  وجهني:  يحتمل  )َويَْجَعْل(  يف  ال�ّصاهد  وتخريج 
واإمّنا  مرف�ع،  اأنّه  والّثاين  ال�ّصرط،  لأنّه ج�اب  )َجَعَل(  على حمّل  عطًفا  للجزم 

�ُصّكن لأجل الإدغام، قاله الّزخم�صرّي وغريه، وفيه نظر«)3(. 
ېئ   ۈئېئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج8، �س 458.  -1
الّنّحا�س، اإعراب القراآن، ج3، �س 152.  -2

ا.لزخم�صري، الك�صاف، 4\ 335-334.  -3
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ڀ  ٺ  ٺ  چ )الأحزاب: 30 - 31(.

الفعالن،  ُذّكر  اإذ  ِمْنُكنَّ(؛  و)يَْقُنْت  ِمْنُكنَّ(  )يَاأِْت  تعاىل  ق�له  ال�ّصاهدان يف 
بينما املخاطب جماعة الإناث يف كّل اآية.

ر الفعالن حماًل على لفظ )َمْن( يف كّل اآية، ولي�س حماًل على معناها. ُذِكّ
ومن الّنح�ّيني من ي�صت�صعف الّرج�ع اإىل الّتذكري بعد الّتاأنيث، ومنهم من 

ل ي�صت�صعفه، وي�صتدّل بق�له: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ  چ )الأنعام: 139()1(.

عطف �لفعل �مل�سارع
چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ىچ )الزمر: 

.)54
ُروَن(؛ اإذ ُعطف فعل مرف�ع على فعل من�ص�ب  ال�ّصاهد يف ق�له تعاىل )تُْن�صَ

وه� ق�له تعاىل )يَاأِْتيَُكُم(. 
اأعلم -  اأراد - وه�  تعاىل  باأّن اهلل  الإ�صكال  الّدروي�س)1403هـ( هذا  ف�ّصر 
الِعَدة باإخبارهم باأنّه لن ين�صرهم اأبًدا يف ال�صتقبال، ما دام�ا م�صّرين على عدم 

الإنابة حمجمني عن الإ�صالم)2(.
ويرى الباحثان اأنّه عطف ا�صتئناف، فل� كان عطف ن�صق على )يَاأِْتيَُكُم( لف�صد 

املعنى لأنه �صي�صرك الثاين )املعط�ف( مع الأول )املعط�ف عليه( يف احلكم.
ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   چ 

ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ چ )ال�ص�رى: 24(.
الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �س 267- 268.  -1

الّدروي�س، اإعراب القراآن الكرمي وبيانه، دار ابن كثري، 1992، ج6، �س 529.  -2
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ال�ّصاهد يف الآية الكرمية ق�له تعاىل: )َويُِحقُّ(، اإذ جاء مرف�ًعا بعد اأن عطف 
على فعلني جمزومني هما )يَْخِتْم( و )َومَيُْح(.

اأّما امل�صاألة الأوىل فاإّن ق�له تعاىل: )َومَيُْح( لي�س جمزوًما؛ اإذ ل� كان جمزوًما 
فاجلملة  �صرط؛  من غري  الباطل  اهلل ميح�  فاإّن  املعنى؛  لف�صد  ال�ّصرط  على ج�اب 
ال�او  اإّن  املراك�صي:  قال  )َومَيُْح(،  من  حذفت  ال�او  فاإّن  الّثانية  اأّما  ا�صتئنافّية، 
حذفت؛ عالمة على �صرعة املح� وقب�ل الباطل له ب�صرعة، ولي�س )َومَيُْح( معط�ًفا 
على )يَْخِتْم( اّلذي مثله؛ لأنّه ظهر مع )َومَيُْح( ا�صم الفاعل، وعطف على الفعل ما 

بعده وه� )َويُِحقُّ احْلَقَّ()1(.
ومن  ال�ّصاكنني،  للتقاء  الّلفظ  من  �صقطت  ال�او  اأّن  العكربّي  وي�صيف 

امل�صحف حماًل على الّلفظ)2(.
اأّما  وغريهما.  احللبّي)4(،  وال�ّصمني  عادل)3(،  ابن  العكربّي  طرح  اأّيد  وممَّن 
چ  ڇڇ    چچ   چ   چ   چ  الكرميتني  بالآيتني  هذا  على  مّثل  فقد  مّكي)5( 
)الإ�صراء: 11(، وچ وئ  وئچ )العلق: 18(، وكذا فعل الأنبارّي يف البيان)6(.
وعلى هذا اتّ�صح تاأويل ال�ّصاهد يف الآية القراآنّية، فه� كالم م�صتاأنف مرف�ع.
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ     ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   چ 

ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ )ال�ص�رى: 

.)35 - 33
لبنان،  الإ�صالمي،  الغرب  دار  �صلبي،  هند  التنزيل، حتقيق  مر�ص�م خط  من  الّدليل  عن�ان  البّناء،  ابن   -1

1990، �س 89.
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 1132.  -2

ابن عادل، الّلباب، ج17، �س 193.  -3
ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج9، �س 551- 552.  -4

مّكّي، م�صكل اإعراب القراآن، ج3، �س 23.  -5
الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �س 347.  -6
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ال�ّصاهد ق�له تعاىل: )َويَْعَلَم(؛ فقد عطف على اأفعال جمزومة، وجاء من�ص�بًا 
والّظاهر اأن ياأتي جمزوما.

يف ن�صب ال�ّصاهد اأوجه: 
رف، والأ�صل اأّن ال�ّصاهد )َويَْعَلَم(  اأّولها: كما قال الفّراء باأنّها ن�صبت على ال�صّ
ِرف عنه معط�ُفه نُ�صب، كق�ل ال�ّصاعر)1(:  مردود على اجلزم، لكن اجلزم اإذا �صُ

يهِلْك قــابــ��ــَس  اأبــ�  يهِلْك  ــِس والــبــلــُد احلـــراُمفــاإن  ــا� ــّن ــُع ال ــي رب
عي�ٍس بــذنــاِب  بــعــَده  �ــَصــنــاُمومُن�ِصــَك  ــه  ل لي�س  ــهــِر  الــظَّ اأجــــبِّ 

رف)2(. والّرفع جائز يف املن�ص�ب مثل ال�صّ
اأّما ال�ّصاهد يف ق�ل ال�ّصاعر، فه� ق�له »ومن�صَك«، والأ�صل اجلزم عطًفا على 

يهِلْك.
رف �صرُف العطف عن الّلفظ اإىل العطف على  ونعيد ما �صبق، اأّن معنى ال�صّ
رف يف هذه الآية:  املعنى، ون�صب ال�ّصمني احللبّي اإىل الّزّجاج ق�له يف معنى ال�صّ
اإذ يك�ن املعنى:  اأنّه ملّا مل يَح�ُصْن عطف )َويَْعَلَم( جمزوًما على ما قبله،  »وذلك 
اإن ي�صاأْ يعلْم ُعِدل اإىل العطف على م�صدر الفعل اّلذي قبله، ول يتاأتّى ذلك اإّل 
باإ�صمار »اأْن« ليك�َن مع الفعل يف تاأويل ال�صم)3(، وثاين الأوجه: ق�ل الك�فّيني 
رف يعن�ن اأّن ال�او نف�صها هي اّلتي ن�صبت، ولي�س »اأْن«  اإنّه من�ص�ب ب�او ال�صّ
امل�صمرة. وهذا ق�ل اأبي عمر اجلرمّي؛ فقد ذهب اإىل اأّن ال�او عاملة لأنّها خرجت 

من باب العطف، وهذا ما بّطله الأنبارّي)4(.
ورد يف الفّراء، معاين القراآن، ج3، �س 24 اأّن البيتني للّنابغة الّذبيايّن، وانظر البغدادّي، اخلزانة، ج4   -1

�س95.
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �س 24.  -2

ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج9، �س 558.  -3
لال�صتزادة الأنبارّي، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف، م�صاألة 78، �س 443.  -4
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اأّما ثالث الأوجه فه� ق�ل الفار�صّي اأبي علّي)377هـ( اإّن الّن�صب على اإ�صمار 
»اأْن« اأمثل من غريه يف العطف على جزاء ال�ّصرط)1(.

وذكر ال�ّصمني ق�ل الفار�صّي اإنّه من�ص�ب على اإ�صمار »اأْن«؛ لأّن قبلها جزاء، 
تق�ل: »ما ت�صنْع اأ�صنْع واأكرَمك«)2(.

اأّما ال�جه الّرابع فه� الّن�صب عطًفا على تعليل حمذوف تقديره »لينتقَم منهم 
ويعلم اّلذين«. ونحُ�ه يف العطف على الّتعليل املحذوف غري عزيز يف القراآن، 

وهذا ما ا�صتبعده اأب� حّيان يف تف�صريه)3(.
رف - ه� الّراجح لعدم  ويرى الباحثان اأّن ال�جه الأّول - الّن�صب على ال�صّ
الّتقدير فيه؛ لأّن املعنى كان على جهة ثم �صرف اإىل غريها؛ فيتغرّي الإعراب تبًعا 

رف، ول تكّلف يف هذا ال�جه. لذلك ال�صّ
مبچ  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   چ 

)احلديد: 18(.
ق�له  على  املا�صي،  الفعل  �ا(  )َواأَْقَر�صُ عطف  الكرمية،  الآية  يف  ال�ّصاهد 

ا.  ِقنَي(، ومن الّنحاة من مينع عطف الفعل على ال�صم واإن كان م�صتقًّ )امْلُ�صَّدِّ
الفعل  اأنّه يح�صن عطف ال�صم على  ال�ّصهيلي)581هـ(  اإىل  ال�ّصي�طّي  ن�صب 
ويقبح عك�صه، ول يج�ز الّتعاطف بني فعل وا�صم ل ي�صبهه، ول فعلني اختلفا يف 
الّزمان)4(، وقد خّطاأ ابن عادل عطف الفعل على ا�صم الفاعل؛ لأنه يلزم الف�صل بني 
ِقنَي( قبل متام  َقاِت( عطف على )امْلُ�صَّدِّ لة باأجنبّي، األ ترى اأّن )َوامْلُ�صَّدِّ اأبعا�س ال�صّ
مري تذكرًيا وتاأنيًثا. َقاِت( لتغاير ال�صّ لة؟ ول يج�ز اأن يك�ن عطًفا على )َوامْلُ�صَّدِّ ال�صّ

لال�صتزادة الفار�صّي، اأب� علّي، احلّجة للقّراء ال�ّصبعة، ج6، �س 131- 132.  -1
ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج9، �س 559.  -2

املرجع نف�صه، ج9، �س 560.  -3
ال�ّصي�طّي، همع اله�امع، 5\272  -4
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اأنّه ي�ؤّيد عطف الفعل على ا�صم الفاعل، يظهر  ويُفهم من اإعراب اأبي البقاء 
هذا عندما وّجه اإعراب ال�ّصاهد اأنّه معرت�س بني ا�صم اإّن وخربها، وه� »ي�صاعف 

لهم«، فقال: »واإمّنا قيل ذلك لئاّل يعطف املا�صي على ا�صم الفاعل«)1(.
ومنع املازيّن)248هـ( واملرّبد)285هـ( والّزّجاج)311هـ( عطف ال�صم على 
الفعل وعك�صه؛ لأّن العطف اأخ� التثنية، فكما ل ين�صّم فيها فعل اإىل ا�صم؛ فكذا ل 

يعطف اأحدهما على الآخر)2(.
ما  متاًما  يغاير  ما  ال�ّصهيلّي  اإىل  فين�صب  ال�صرب«  »ارت�صاف  اأب� حّيان يف  اأّما 
ن�صبه اإليه ال�ّصي�طّي، فيق�ل: »وزعم اأب� القا�صم ال�ّصهيلّي اأنّه يح�صن عطف الفعل 
على ال�صم اإذا كان ا�صم فاعل، ويقبح عطف ال�صم على الفعل نح� »مررت برجل 

يق�م وقاعد«)3(.
ومن املانعني كذلك الّرازّي)604هـ()4(، واأب� حّيان)5(.

وقد تاأّول الّنحاة ال�ّصاهد على اأوجه: 
�لوجه �لأّول: 

اإّن حمذوف تقديره يفلح�ن،  �ا( جملة م�صتاأنفة، وخرب  عّد جملة )َواأَْقَر�صُ
ا()6(. اَعُف( يف حمل ن�صب �صفة لـ )َقْر�صً وجملة )يُ�صَ

العكربّي، الّتبيان، ج2، �س 1209.  -1
ال�ّصي�طّي، همع اله�امع، ج3، �س 192.  -2

ال�صهيلي، نتائج الفكر يف النح�، 212  -3
الّرازّي، الّتف�صري الكبري، ج29، �س 231.  -4
اأب� حّيان، البحر املحيط، ج8، �س 223.  -5

الأل��صّي، روح املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�ّصبع املثاين، ط1، 30م، )حتقيق علّي عبد الباري   -6
عطّية(، دار الكتب العلمّية، 2001م، ج9 �س 182.
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�لوجه �لّثاين: 
ِقنَي(؛ لأنّه ملّا وقع �صلة لـ »األ« حّل  اأنّه معط�ف على ا�صم الفاعل يف )امْلُ�صَّدِّ
حمّل الفعل فكاأنّه قيل: »اإّن اّلذين �صّدق�ا واأقر�ص�ا« وعليه جمه�ر املعربني، وقد 

و�صفه ال�ّصمني احللبّي باأنّه فا�صد كما مّر.
ابن  كذلك  واأّيده  مالك)1(،  ابن  الفاعل  ا�صم  على  العطف  وجه  اأّيد  وممّن 
يعي�س)643هـ()2(، يف �صرحه على الّزخم�صرّي، والعكربّي)3(، وكذلك ابن مالك 

يف �صرح الكافية)4(. 
�لوجه �لّثالث: 

اأقر�ص�ا«  »اّلذين  قيل  كاأنّه  عليه،  الأّول  لدللة  حمذوف  مل��ص�ل  �صلة  اأنّه 
كق�له)5(: 

منكْم اهلل  ــ�َل  ــص ر� يهج�  ــــه �ــصــ�اءاأَمـــْن  ويـــنـــ�ـــصـــُره وميــــدُح
اأي: ومن ين�صره)6(.

�لوجه �لّر�بع: 
اأنّها جملة معرت�صة بني اإّن وا�صمها وخربها. وقد مّر اأّن اأبا البقاء عّقب على 
ا  اأي�صً ال�جه  هذا  ذكر  وقد  الفاعل،  ا�صم  على  املا�صي  يعطف  لئاّل  الّتاأويل؛  هذا 

ابن مالك، �صرح الّت�صهيل، ج1، �س 201.  -1
ل، حتقيق اإمييل يعق�ب، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001، ج2، �س 400. ابن يعي�س، �صرح املف�صّ  -2

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، 2م، )حتقيق علّي حمّمد البّجاوي(، عي�صى البابي احللبّي و�صركاه.،   -3
ج2، �س 1209.

ابن مالك، �صرح الكافية ال�ّصافية، ج4، �س 1218.  -4
ابن ثابت، ح�ّصان، دي�انه �س 18.  -5

ابن عادل، الّلباب، ج 18، �س 484.  -6
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ونرى  الّل�زينج.  بح�ص�  العرتا�س  هذا  �صّبه  اّلذي  والّرازّي)2(  عادل)1(،  ابن 
ج�از عطف الفعل على ال�صم امل�صتّق، لكرثة الّنحاة اّلذين جّ�زوا ذلك، منهم 

ابن الأنبارّي يف البيان عند معر�س حديثه عن ق�له تعاىل چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       
ڱ  ڱں چ )امللك: 19(، وقد مّثل بق�ل الّراجز)3(: 

الــعــ�اهــِج مــن  بي�صاَء  ُربَّ  ــا  دارِجي اأو  حبـا  قــد  �صـبّي  اأُمُّ 

ّبان)4(. كذا كان يف حا�صية ال�صّ
جازم �لفعل �مل�سارع

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ   چ 

ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئچ )ال�صف: 10 - 12(.

ال�ّصاهد ق�له تعاىل: )يَْغِفْر( امل�صارع املجزوم، فما اّلذي جزمه؟
اأّما تخريج ال�ّصاهد ففيه اأق�ال: 

اأن يك�ن ج�ابًا لالأمر يف املعنى يف ق�له تعاىل: )َهْل اأَُدلُُّكْم( كق�لك للّرجل: 
هل اأنت �صاكت؟ معناه: ا�صكت)5(. واأّيده الّنّحا�س يف كتابه)6(.

امل�صدر ال�صابق ج18 �س 483.  -1
الّرازّي، الّتف�صري الكبري، ج10، �س462.  -2

ا�صمه جندب بن عمرو، يذكر فيه امراأة ال�ّصّماخ بن �صرار الغطفايّن، انظر ابن ه�صام، اأو�صح امل�صالك   -3
ج3 �س 394.

ّبان، دار الكتب العلمية، بريوت، 1997، 3\ 187. ّبان، حا�صية ال�صّ ال�صّ  -4
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �س 154.  -5

الّنّحا�س، اإعراب القراآن، ج4، �س 422.  -6
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اأّما الّزّجاج فقال: وق�له: )يَْغِفْر(، هذا ج�اب )تُ�ؤِْمُن�َن ِباهللَِّ َوَر�ُص�ِلِه(؛ لأّن 
معناه معنى الأمر كاأمّنا قيل: »اآمن�ا باهلل ور�ص�له وجاهدوا يغفْر لكم«)1(، واأّيد هذا 

ال�جه الأنبارّي.
ه: »وزعم  اأّما ق�ل الفّراء ال�ّصابق فقد خّطاأه الأنبارّي؛ فقد اأورد الأنبارّي ما ن�صّ
ق�م اأّن )يَْغِفْر( جمزوم لأنّه ج�اب ال�صتفهام، ولي�س كذلك؛ لأنّه ل� كان كذلك 
لكان تقديره: »اإن دللتكم على جتارة يغفْر لكم«، وقد دّل كثرًيا على الإميان ومل 

ي�ؤمن�ا ومل يغفر لهم«)2(.
اأي اأّن املغفرة تك�ن حا�صلة مبجّرد دللته اإّياهم على اخلري، ولي�س على فعله؛ 
وهذا ما رف�صه الأنبارّي، وكذلك خّطاأ العكربّي ما قاله الفّراء عندما ا�صتبعد ذلك، 
الكالم،  عليه  دّل  حمذوف  �صرط  ج�اب  )يَْغِفْر(  تعاىل:  ق�له  يك�ن  اأن  ووجه 

وتقديره »اإن ت�ؤمن�ا يغفْر لكم«)3(.
ال�ّصرط  اأداة  حذف  العربّية  يف  كرث  فقد  العكربّي؛  ت�جيه  اإىل  منيل  ولعّلنا 

وفعله، ولعّل هذا ي�افق املعنى املق�ص�د، واهلل اأعلم.
چ ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ېچ )املنافق�ن: 10(.

ال�ّصاهد يف ق�له تعاىل )َواأَُكْن(؛ اإذ ُعِطف فعل جمزوم على فعل من�ص�ب.
لأّن  )َفاأَ�صَّدََّق(؛  م��صع  على  بالعطف  جمزوم  اأنّه  ففيه  ال�ّصاهد  تخريج  اأّما 
ظه�ر  عدم  امل��صع  على  احلمل  وقّ�ى  الّتمّني،  ج�اب  على  اجلزم  م��صعه 

الإعراب فيه)4(.
لال�صتزادة الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج5، �س 166.  -1

ابن الأنباري، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �س436.  -2
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �س 1221.  -3

الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �س 441.  -4
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اأّما اأب� عبيدة فله ق�ل اآخر، فقد اأورد يف جمازه: »قال اأب� عمرو: »واأك�َن من 
ال�صاحلني« وذهبت ال�او من اخلّط كما يُكتب اأب� جاد اأْبجد هجاء، قال اآخرون: 
يج�ز اجلزم على غري م�الة ول �صركة »واأك�ن«، ولكّنه اأ�صركه يف الكالم الأّول؛ 
كاأنّه قال: »هاّل اأّخرتني اأكن«، فهذه الفاء �صركة يف م��صع الفاء الأوىل، والفاء 

الأوىل اّلتي يف )َفاأَ�صَّدََّق( يف م��صع اجلزم قال)1(: 
و�صُلها كان  اأ�صياُفنا  رْت  َق�صُ فُن�صاِرُب«اإذا  اأعدائنا  اإىل  ُخطانا 

وكذا راأى الفّراء عندما جّ�ز قراءة الّن�صب؛ فقال اإّن العرب قد ت�صقط ال�او 
يف بع�س الهجاء كما اأ�صقط�ا الألف من �صليمن واأ�صباهه، ولكن عّلل اجلزم باأّن 
الفاء ل� مل تكن يف )َفاأَ�صَّدََّق( كانت جمزومة، فلّما رددت )واأكْن( ُردَّت على 

تاأويل الفعل ل� مل تكن فيه الفاء)2(.
)اجلن:  ىبچ  مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی      ی   ی   ىئ   چ 

.)13
ال�ّصاهد  وجاء  امل�صارع،  جزم  فالقاعدة  يََخاُف(،  )َفاَل  تعاىل  ق�له  ال�ّصاهد 

على الّرفع.
تقدير مبتداأ وخرب؛  الكالم يف  اأّن  ال�ّصمني احللبّي  ال�ّصاهد، راأى  يف تخريج 

لذلك دخلت الفاء، ول�ل ذلك لقيل: »ل يخف«)3(.

اأب� عبيدة، جماز القراآن، حتقيق حممد ف�ؤاد، مكتبة اخلاجني القاهرة، 1381ه، ج2، �س 259، وقد ورد   -1
اأّن البيت لالأخن�س بن �صهاب الّتغلبّي، ون�صبه الأنبارّي اإىل كعب بن مالك، وه� يف ال�ّصعر وال�ّصعراء 

لّية 410- 421. لربيعة بن مقروم، �س 305، وانظر املف�صّ
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �س 160.  -2

ال�ّصمني، الّدّر امل�ص�ن، ج10، �س 493.  -3
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ح الّزخم�صرّي فائدة هذا الّتاأويل بعد اأن كان م�صتغنى عنه باأن يقال: ل  وي��صّ
يخْف، وراأى اأّن الفائدة جناة امل�ؤمن ل حمالة، واأنّه ه� املخت�ّس بذلك)1(.

فه� - اأي الّزخم�صرّي - يرى اأّن يف اجلملة ال�صمّية ثباتًا اأكرب منه يف اجلملة 
الفعلّية، واأدّل واآكد من الفعلّية على حتقيق م�صم�ن اجلملة)2(.

واأّيد هذا اأب� حّيان يف البحر املحيط، وا�صتبعد اأن تك�ن الفاء زائدة و«ل« 
الفاء  الفاء؛ لأّن  بالفعل جمزوًما دون  اأج�د من املجيء  بالفاء  نفي؛ لأّن اجل�اب 

تعني اأنّها جملة ا�صمّية وهي اأدّل من الفعلية على حتّقق م�صم�ن اجلملة)3(.

الّزخم�صرّي، الك�ّصاف، ج6، �س 228.  -1
العبارة ماأخ�ذة من الّدروي�س، اإعراب القراآن الكرمي وبيانه، ج8، �س 95.  -2

اأب� حّيان، البحر املحيط، ج8، �س 344.  -3
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اخل�متة

بعد اأن جلنا يف حدائق الهدي الّن�صرة، ذات الّظالل ال�ارفة واملعاين اليانعة، 
نعر�س بع�س الّنتائج اّلتي اأ�صفر عنها بحثنا هذا: 

اإن الختالف-يف حده املعق�ل- يف ت�جيهات الّنح�ّيني يف بع�س الآيات - 1
ذو ملمح اإيجابّي ولي�س �صلبيًّا؛ فقد ي�لِّد جماًل رحًبا واأفًقا طليًقا يف ا�صتكناه 
ب ملذهب  جمال العبارة القراآنّية، هذا اإن �صمّنا اأّل يك�ن هذا اخلالف عن تع�صّ
وحماججات  لغ�ّية  حجج  عن  يك�ن  اأن  الأدعى  بل  اأه�اء،  اإىل  مي�ل  اأو 

عقلّية؛ ت��صل بت�فيق من اهلل تعاىل اإىل احلقيقة.
فيلجاأ - 2 للراأي  تع�صب  عن  نابع  بع�صها  الراأي  يف  اخلالفات  هذه  اأن  يالحظ 

النح�ي ملا ي�صمى )بلّي عنق الن�س( حتى ي�ؤول ال�صاهد وفق القاعدة التي 
ي�صري عليها، ونرى اأن الأجنع هنا تقبل الختالفات التي تق�د اإىل تي�صري الدر�س 
النح�ي ل اإىل تعقيده. وبع�صهم الآخر يحاول األ يقع يف مظان ال�ق�ع يف 

اخلطاأ الذي قد يبنى عليه حكم �صرعي.
تعاين املكتبة العربّية الإ�صالمّية من قلة وج�د كتب منّظمة �صاملة يف خمالفة - 3

القاعدة الّنح�ّية يف القراآن الكرمي، فال بد من وج�د كتب وم�صنفات ت�صرف 
عليها جهات خمت�صة يف هذا امل��ص�ع.

الّنح�ّيني - 4 لجتهادات  وا�صعة  اآفاًقا  فتح  قد  القراآيّن  الّلغ�ّي  الإعجاز  اإّن 
اأ�صراره  اجتالء  البديعة، حماولني  دقائقه  من  عليهم  فيما خفي  واملف�ّصرين، 

الّلغ�ّية واأ�صل�به املحكم.
ت��ّصع بع�س املف�ّصرين يف حمل الآيات وت�جيهها ت��ّصًعا فيه كثري من الّتكّلف - 5

واملبالغة؛ ممّا جعل ت�جيهاتهم ينق�صها �صبط وحتقيق؛ كيال ت�صل اإىل ال�ّصطط 
والغلط.
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ت�جيهات - 6 امتزجت  فقد  القراآيّن؛  الّتف�صري  عن  العربّي  الّنح�  ف�صل  ميكن  ل 
الّنح�ّيني بتف�صريات املف�ّصرين امتزاًجا نفخر به نحن العرب امل�صلمني، ونرى 
فيه ت�افًقا �صاماًل بني الّلغة والّدين، فاملف�ّصر للقراآن ل بّد اأن يك�ن ذا علم غزير 
الرّتاكيب  معاين  مدرًكا  العربّية،  اأ�صرار  يعرف  بالّنح�  �صليًعا  بالّلغة،  وفري 

ولطائف التاآليف.
تاأّثر - 7 فقد  الّنح�؛  من  اأ�صبق   - ذلك  على  الّتاريخ  ن�ّس  كما   - الفقه  ولأّن 

القيا�س  يعتمدون  فالفقهاء  بالّن�ص��س؛  الّت�صّرف  يف  بالفقهاء  الّنح�ّي�ن 
وال�صتنباط والعلل وكذا الّنح�ّي�ن؛ فقد اعتمدوا ال�ّصماع والقيا�س والعّلة 
اأدّلة للّنح� وم�صادر للّتقعيد، وعلى اجلانب الآخر ا�صتعان املف�ّصرون بالّنحاة 
الّتاأّثر  تف�صري بع�س الآيات، كما لحظنا يف بحثنا، وقيل كثري عن عالقة  يف 

والّتاأثري بني الّنح� والفقه.
واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رّب العاملني.
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ق�ئمة امل�س�در واملراجع
• القراآن الكرمي. 	
• الأخف�س الأو�صط، اأب� احل�صن �صعيد بن م�صعدة )ت215هـ(، معاين القراآن، ط1، )حتقيق 	

د.هدى حمم�د قراعة(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990م.
• الأل��صّي، روح املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�ّصبع املثاين، ط1، 30م، )حتقيق علّي 	

عبد الباري عطّية(، دار الكتب العلمّية، 2001م. 
• الأنبارّي، اأب� الربكات عبد الرحمن بن حمّمد بن اأبي �صعيد )ت 577هـ(: 	

البيان يف غريب اإعراب القراآن 2م، )حتقيق د.طه عبد احلميد طه، ومراجعة م�صطفى  -
ال�ّصّقا(، الهيئة امل�صرّية العاّمة للكتاب، 1980م.
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Abstract

Prospects of Indicative Communica-
tion in Pre-Islamic Poetry

Dr. Shams Aleslam Ahmad Halou

The purpose of this study is to show the 
prospects of the indicative communication in 
pre-Islamic poetry as an important means of 
human communication in that era between in-
dividuals and groups. The means of communi-
cation were not available in that era compared 
to our day. This type of “indicative communica-
tion” meets the necessary and important needs, 
speech -language may fail to meet them. Indica-
tive communication is the best way to perform 
the required message because it is a kind of com-
mon discourse among humans. This study shows 
how the pre-Islamic poets revealed the images, 
methods and forms of indicative connection in 
their poetry, revealing an important aspect of the 
life, lifestyle, understanding, communication ,and 
expression of the Arabs at the time, through two 
sections: 

The first is the theoretical section, which 
illustrates the concept of human communication, 
by talking about communication (linguistic and 
terminological definitions), identifying the ele-
ments of the communication process, its foun-
dation’s success, and the efforts of the old Arab 
scientists in communication.

The second is the applied section, which 
shows the prospects of the indicative communi-
cation in the pre-Islamic poetry, including talking 
about the special body language, movements and 
various gestures that were present in pre-Islamic 

ملخ�س البحث
الت�صال  اآفاق  بيان  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
مهمة  و�صيلة  لك�نه  اجلاهلي؛  ال�صعر  يف  الإ�صاري 
الأفراد  بني  الع�صر  ذلك  يف  الإن�صاين  الت�صال  يف 
الت�صال  و�صائل  فيه  تكن  مل  ع�صر  يف  واجلماعات، 
الت�صال  من  الن�ع  هذا  وكان  هذا،  كي�منا  مت�افرة 
لغة  عنها  تعجز  قد  ومهمة  �صرورية  حاجات  يلبي 
من  كثري  لتاأدية  املثلى  الطريقة  يك�ن  وقد  الكالم، 
الر�صائل املطل�بة بعّده ن�ًعا من اأن�اع اخلطاب ال�صائع 
ال�صعراء  اأف�صح  كيف  البحث  ويبني  الب�صر،  بني 
الت�صال  هذا  �ص�ر  عن  �صعرهم  يف  اجلاهلي�ن 
واأ�صاليبه واأ�صكاله، كا�صًفا بذلك جانًبا مهًما من حياة 
وت�ا�صلهم  وتفاهمهم  حياتهم،  واأ�صل�ب  العرب 

وتعبريهم اآنذاك، وذلك من خالل ق�صمني: 

مفه�م  البحث  فيه  تناول  نظري  الأول 
الت�صال  عن  احلديث  خالل  من  الإن�صاين،  الت�صال 
الت�ا�صلية،  العملية  عنا�صر  لغة وا�صطالًحا، وحتديد 

وجه�د العلماء العرب القدامى يف الت�صال.

اآفاق  عند  البحث  فيه  وقف  تطبيقي  والثاين 
فيه  فتحدث  اجلاهلي،  ال�صعر  يف  الإ�صاري  الت�صال 
عن لغة اجل�صد وحركاته واإمياءاتها املختلفة التي بدت 
التعبري  ت�صهم يف  اجلاهلي،  ال�صعر  وا�صحة جلية يف 
واإحداث  املراد،  وحتقيق  املطل�ب  املعنى  واإي�صال 
عندالر�صائل  البحث  وقف  كما  املاأم�لة،  ال�صتجابة 
الت�ا�صل  بهدف  للجماعة  امل�جهة  العامة  الإ�صارية 
لتلبية  ال�صلم واحلرب  والإعالم والإخبار يف حالتي 



poetry, which contributes to the delivery of the 
required meaning, achieves the desired, and 
to create the desired response. In addition, the 
study dealt with general indicative letters which 
were addressed to the community, in order to 
communicate and inform in cases of peace and 
war to meet the indispensable needs of commu-
nities in that era, which was the means of com-
munication are limited and primitive compared to 
means of our era.

Keywords: communication, indicative, po-
etry, pre-Islamic.

اجلاهلي  العربي  للمجتمع  غنى  ل  �صرورية  حاجات 
عنها يف ذلك الع�صر الذي كانت و�صائل الت�صال فيه 

حمدودة وبدائية قيا�ًصا بع�صرنا هذا.

الإ�صاري،  الت�صال،  �ملفتاحية:  �لكلمات 
ال�صعر، اجلاهلي.



د. �صم�س الإ�صالم اأحمد حالو

285

املقدمة

اإىل  امللّحة  بحاجته  الب�صيطة  ظهر  على  وج�ده  منذ  الإن�صان  حياة  ارتبطت 
الت�ا�صل مع الآخرين؛ فالإن�صان كائن اجتماعي بطبعه، ول ميكن لالإن�صان ال�ص�ّي 
اأن يعي�س منفرًدا من دون الت�ا�صل مع اأبناء املجتمع من ح�له، وه� بهذه العملية 
الت�صالية يهدف اإىل حتقيق متطلباته املختلفة، وتلبية احتياجاته اجل�صدية والنف�صية 
والفكرية املتن�عة، وينقل يف ال�قت نف�صه خرباته احلياتّية لالآخرين، كما ي�صتقي من 

خرباتهم ويفيد منها.
ول�صك اأن الّت�ا�صل الب�صري اأداة مهمة لبناء املجتمع واحل�صارة الإن�صانّية، 
وبف�صل ما اجتمع يف الإن�صان من قدرات عقلية وح�صية ونف�صية فقد ا�صتطاع اأن 
يهتدي اإىل ال�صبل والأ�صاليب املنا�صبة لتحقيق هذا الت�ا�صل والتفاهم مع الآخرين 
ول  الأفراد  على  تقت�صر  ل  الت�صال  فعملية  جماعات؛  اأم  اأفراًدا  اأكان�ا  �ص�اء 
تنح�صر احلاجة اإليها بني فرد واآخر، واإمنا تتعّدى ذلك اإىل حتقيق اأهداف بني الفرد 

واجلماعة، و بني اجلماعات مع بع�صها.
الإن�صان  تقدم  مع  اأ�صاليبه  وتعددت  الإن�صاين  الت�ا�صل  اأ�صكال  تن�عت  وقد 
التاريخية  م�صريته  مع  لتتنا�صب  اأدواته  وتط�ر  وحت�صره  والعقلي،  الفكري  ورقيه 
واحتياجاته املتزايدة عرب الع�ص�ر املختلفة، لتحقق له ما يلبي اأهدافه يف الت�ا�صل 
التط�ر  مع  احلديثة  الت�صال  والتفاهم مع من ح�له حتى غدت و�صائل  والتعبري 
ا من حياتنا ل ميكن ال�صتغناء  الهائل الذي ت�صهده املجتمعات الإن�صانية جزًءا مهمًّ

عنه والعي�س بدونه.
الإن�صاين  الت�صال  اإىل  ي�صعى  اإن�صاين  وجمتمع  الأمم  هذه  من  اأّمة  والعرب 
لتحقيق  واملتن�عة  املختلفة  اأ�صاليبهم  لهم  كانت  وقد  القدم،  منذ  اأدواته  وتط�ير 
تعّد  التي  الإ�صارية  الر�صائل  ذلك  التاريخية، ومن  مراحلهم  مع  يتنا�صب  مبا  ذلك 
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ا  و�صيلة مهمة يف الت�صال عندهم؛ ولذلك يطمح هذا البحث اأن يك�صف جانًبا مهمًّ
من ج�انب مك�نات احل�صارة الإن�صانية عند العرب وه� الت�صال الإ�صاري يف 
الع�صر اجلاهلي من خالل ن�ص��س ال�صعر اجلاهلي نف�صه الذي يعدُّ ال�ثيقة الأهم 

يف تلك املرحلة يف نقل اأخبارهم واإ�صاءة ج�انب حياتهم املختلفة.
م�سكلة �لدر��سة: 

فيها  ينطلق  الأ�صئلة  من  جمم�عة  عن  الإجابة  يف  الدرا�صة  م�صكلة  تتحدد 
تفريع  وميكن  ومرماه،  غايته  خ�ص��صية  اإىل  ذلك  بعد  لي�صل  العام  من  البحث 
م�صكلة الدرا�صة يف �صقني: اأولهما.ما الت�صال الإن�صاين؟ وما اأهم و�صائله وطرائقه؟ 
وكيف تناوله علماء العرب القدماء يف م�ؤلفاتهم؟ ثانيهما ما مدى وج�د الت�صال 

الإ�صاري يف حياة العرب؟ وكيف جتّلى لنا من خالل ن�ص��س ال�صعر اجلاهلي؟
�أهمية �لدر��سة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�صة اأوًل من اأهمية م��ص�ع الت�صال عاّمة الذي اأم�صى 
والكثري من  الإن�صانية جمعاء،  الع�صر، واملجتمعات  لإن�صان هذا  ال�صاغل  ال�صغل 
لالإن�صان،  تط�ير و�صائله وت�فريها  اإّما يف  يبذل�ن جه�ًدا جّمة  العلماء والباحثني 
واإما يف درا�صاته والت�صنيف ح�له، واإلقاء ال�ص�ء على ج�انبه املختلفة؛ اإذ كلما 
فيه، وك�صف  للتاأليف  العلماء واملفكرون والباحث�ن  �صارع  به  يت�صل  ظهر جديد 
ما يت�صل به من بيان ملفه�مه اإىل تف�صيٍل ملاهيته واأ�صل�به، واإىل ت��صيٍح لإيجابياته 
و�صلبياته، وغري ذلك...واملكتبة العربية عم�ًما تغ�سُّ بهذه امل�ؤلفات، ولكن قّلما 
جند درا�صات تلقي ال�ص�ء على هذا الأمر يف الع�ص�ر العربية القدمية، واإن وجد 
اأن يقّدم بع�س الأخبار العامة والأ�صعار املنتمية اإىل ع�ص�ر  فاإنه ليعدو  بع�صها، 
خمتلفة، دون اأن يربط ذلك بن�ص��س ال�صعر خا�صة، وهنا تكمن الأهمية الأخرى 
للبحث الذي و�صع على عاتقه اأن يقف عند الت�صال الإ�صاري يف اأول الع�ص�ر 
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حفظ  الذي  اجلاهلي  ال�صعر  ن�ص��س  خالل  من  العرب  عند  الأدبية  التاريخية 
والنف�صية  والدينية  والثقافية  الفكرية  وج�هها  يف  العرب  حياة  من  كبرًيا  جانًبا 
الزمنية،  املدة  تلك  يف  العرب  عن  اإلينا  و�صلت  وثيقة  اأهم  فكان  والجتماعية، 
درا�صة  الأدبية  الن�ص��س  خالل  من  الت�صال  درا�صة  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  ولبد 
الدرا�صات  من  الن�ع  هذا  مثل  تاأ�صيل  اأن  فيها، ول�صك  من خا�س  وقلَّ  حديثة، 
الباحثني  اأمام  اآفاًقا  يفتح  ولكنه  �صاق،  وعمل  كربى  م�ص�ؤولية  القدمي  الأدب  يف 

والدار�صني واملهتمني بدرا�صة الت�صال يف الرتاث العربي.
منهج �لدر��سة: 

وقد �صار البحث على خطة ت�ّخى من خاللها الإحاطة بج�انب امل��ص�ع ذات 
لة، متتبًعا املنهج التاريخّي الت�ثيقّي يف عر�س املادة النظرية للبحث، واملنهج  ال�صّ
مدل�لتها  وا�صتنباط  ال�ّصعرّية  بالّن�ص��س  ال�صتدلل  يف  والتحليلّي  ال�صتقرائّي 
ح�ل م��ص�ع البحث، وكي ياأتي البحث �صاماًل م�صتق�صًيا حمقًقا اأهدافه ف�ص�ف 
يتناول مفه�م الت�صال الإن�صاين، من  يتناول الدرا�صة من جانبني: جانب نظري 
الت�ا�صلية  العملية  عنا�صر  ثم  وا�صطالًحا،  لغة  الت�صال  اأوًل عن  احلديث  خالل 

ثانًيا، فجه�د العلماء العرب القدامى يف الت�صال ثالًثا.
وجانب اآخر تطبيقي يتناول الت�صال الإ�صاري يف ال�صعر اجلاهلي، وجاء يف 
الت�ا�صلية  الإ�صارات  وثانيهما  اجل�صدية،  والإمياءات  الإ�صارات  اأولهما  ق�صمني: 

العامة، م�صتدًل بن�ص��س ال�صعر اجلاهلي وم�صت�صهًدا بها.
�أوًل: مفهوم �لت�سال �لإن�ساين: 

1- �لت�سال لغة و��سطالًحا: 
اإّن اأ�صل كلمة )الت�صال( يع�د اإىل اجلذر الّلغ�ي )و�صل( ويف معناه قال 
ل �صد الهجران، ابن �صيده:  َلًة، والَ��صْ اًل و�صِ ْلَت ال�صيء َو�صْ ابن منظ�ر: »َو�صَ
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َلًة... و�صُ َلًة  و�صِ اًل  و�صْ ي�صله  بال�صيء  ال�صيَء  و�صَل  الف�صل،  خالف  ال��صل 
اإليه،  والنتهاء  ال�صيء  بل�غ  ا  اأي�صً ويعني  ينقطع«)1(.  بال�صيء مل  ال�صيء  واتّ�صل 
اإليه  له  وبلغه، وو�صّ اإليه  انتهى  اإليه:  ل  ال�صيء و�ص�ًل وت��صّ اإىل  ال�صيُء  وو�صل 
ا)3(، وكذلك يدلُّ على  اأي�صً اإياه)2(. ويعني النت�صاب  اإليه واأبلغه  اأنهاه  واأو�صله: 
�صيئني فه�  ن�ص�ان احلمريي: »وكلُّ �صيء و�صَل بني  بال�صيء، وقال  ال�صيء  ربط 
لة: اأي ات�صال بن�صب اأو �صبب م�دة«)4( وقال الأزهري:  لة، ويقال بينهما ُو�صْ ُو�صْ
َلة، وبينهما ات�صال وذريعة«)5( ومن معانيها ال�صتمرار  »و�صل فالن رحمه ي�صلها �صِ

يام: اإذا مل تفطر اأياًما تباًعا«)6(.  يام بال�صّ يف فعل ال�صيء: »ووا�صلت ال�صّ
على  تدلُّ  لالتّ�صال  اللغ�ية  املعاين  اأن  يتبنّي  ال�صابقة  املعاين  اإىل  وبالع�دة 
اأم معن�يًّا،  اأكان ذلك ح�صيًّا  التّ�صال والرتباط �صد النقطاع والنف�صال �ص�اء 
بفعل  وال�صتمرار  والنتماء،  والنت�صاب  واإبالغه،  اإليه  والنتهاء  ال�صيء  وبل�غ 
واإبالغه،  ال�صيء  اإىل  النتهاء  هنا  بالت�صال  �صلًة  املعاين  اأكرث  ولعّل  ال�صيء. 
فالت�صال مبفه�مه ال�صطالحي الي�م يعني الإبالغ، والإبالغ يعني الإنهاء؛ تق�ل: 
اإليه  واأنهيُت  �صالة،  والرِّ الكتاب  اإليه  واأنهيُت  اإليه،  اأو�صلته  اأي  ال�صهم  اإليه  اأنهيُت 
�صالة  اخلرَب فانتهى وتناهى، اأي بلغ، والنهاية الغاية، يقال: بلغ نهايته)7( ومنه تبليغ الرِّ

ابن منظ�ر الإفريقى )711هـ(، ل�صان العرب، دار �صادر، بريوت، ط3، 1414 ه، مادة )و�صل(.  -1
ابن منظ�ر، امل�صدر ال�صابق: )و�صل(.  -2

ابن منظ�ر، امل�صدر نف�صه: )و�صل(.   -3
العرب من الكل�م، حتقيق  العل�م ودواء كالم  �صم�س  اليمني )573هـ(،  احلمريي، ن�ص�ان بن �صعيد   -4
د. ح�صني بن عبد اهلل العمري ومطهر بن علي الإرياين ود. ي��صف حممد عبد اهلل، دار الفكر املعا�صر، 

بريوت- لبنان، دار الفكر، دم�صق- �ص�رية، ط1، 1420 هـ - 1999 م، 7179/11.
ع��س  حممد  حتقيق  اللغة،  تهذيب  من�ص�ر)370هـ(،  اأب�  الهروي،  بن  اأحمد  بن  حممد  الأزهري،   -5

مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، ط1، 2001م، 232/6.
اجل�هري، اأب� ن�صر اإ�صماعيل بن حماد الفارابي )393هـ(، ال�صحاح، حتقيق: اأحمد عبد الغف�ر عطار،   -6

دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الرابعة، 1407 هـ - 1987م، مادة)نهى(.
ابن منظ�ر، الل�صان)بلغ(، ويُنظر: ابن فار�س، اأحمد بن زكرياء القزويني الرازي، اأب� احل�صني )395هـ(،   -7
الثانية -  الطبعة  الر�صالة - بريوت،  اللغة، درا�صة وحتقيق: زهري عبد املح�صن �صلطان، م�ؤ�ص�صة  جممل 

1406 هـ - 1986م، 844/1.
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اأن التَّبليغ ياُلحظ  اإل  وبالغها، وقال الكف�ي: »الإبالغ: الإي�صال، وكذا التَّبليغ، 
فيه الكرثة يف املبّلغ«)1(، والإبالغ: الإنذار، وليك�ن اإّل يف التخ�يف وه� الإبالغ 

والإعالم بالأمر املخّ�ف)2(.
تطلق على  التي  كّلها  املعاين  اأن  يقت�صي  يعني الت�صال فهذا  الإبالغ  اأن  ومبا 
النتهاء والإبالغ والتبليغ ت�صملها كلمة الت�صال، وهذا يجعل الكلمة حتمل دللت 
يف  ي�صتخدم�نها  العرب  العلماء  جعل  الذي  الأمر  ولعله  كثرية،  ومفاهيم  عدة 
العلماء  من  كثري  وقف  وقد  احلايل،  الع�صر  يف  املدل�لت  من  كثري  عن  التعبري 
ه عملية �صرورية لبد منها بني الب�صر، ولتتم حياتهم من  عند تعريف الت�صال بعدِّ
الفرد واجلماعة، ويف ذلك قال اجلاحظ- وكان  دونها، ولها دور كبري يف حياة 
يرادف الت�صال عنده م�صطلح البيان كما يت�صح ذلك من تعريفه له-: »وه� البيان 
الذي جعله اهلل تعاىل �صبًبا فيما بينهم، ومعرًبا عن حقائق حاجاتهم، ومعرًفا مل�ا�صع 
�صد اخللة ورفع ال�صبهة، ومداواة احلرية«)3(، وعرفه اأب� البقاء احلنفي: »الت�صال 

ه� اأن يك�ن لأجزاء �صيء حدٌّ م�صرتك تتالقى عنده«)4(.
»ه�  طلعت:  منال  الدكت�رة  عرفته  كما  للعلم  العام  باملفه�م  والت�صال 
اآخر، وه�  اإىل  املعل�مات واحلقائق والأفكار والآراء وامل�صاعر من طرف  انتقال 
وثقافّية  و�صيكي�ل�جّية  ذهنّية  واأن�صطة  مقدرات  يت�صمن  حي�ي  اإن�صاين  ن�صاط 
ا اإىل العملية التي يتّم بها نقل املعل�مات  و�ص��صي�ل�جّية متعّددة، وه� ي�صري اأي�صً
�صخ�س  من  مك�نًا  الن�صق  هذا  يك�ن  قد  معني،  اجتماعي  ن�صق  داخل  النا�س  بني 
م�ؤ�ص�صة  امل�صري،  وحممد  دروي�س  عدنان  حتقيق:  الكليات،  )1094هـ(،  احلنفي  البقاء  اأب�  الكف�ي،   -1

الر�صالة - بريوت، 33/1.
يُنظر: اجل�هري، ال�صحاح )نذر(.  -2

ط2،  هارون،  ال�صالم  عبد  حتقيق  احلي�ان،  الكناين)255هـ(،  حمب�ب  بن  بحر  بن  عمرو  اجلاحظ،   -3
1965م، مطبعة م�صطفى البابي احللبي، 44/1.

م�ؤ�ص�صة  امل�صري،  حممد   - دروي�س  عدنان  حتقيق  الكليات،  )1094هـ(،  احلنفي  البقاء  اأب�  الكف�ي،   -4
الر�صالة - بريوت، 39/1.
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الإن�صايّن  املجتمع  اأو حّتى  اأو جمتمع ق�مّي  اأو جمتمع حملّي  اأو جماعة �صغرية 
ككل«)1(.

علماء  وا�صتعمله  الجتماعّية،  العل�م  يف  بارًزا  الت�صال  مفه�م  غدا  وقد 
الذي  ا�صتعمالهCharles Horton Collie1864م  اأوائلهم يف  الجتماع ومن 
عّرفه باأنه عملية نقل املعنى اأو املغزى بني الأفراد، وه� عنده امليكانيزم الذي من 
خالله ت�جد العالقات الب�صرية وتنم�)2(، ويعّرفهN.Silamy 1999م باأنه العالقة 
خاللها  من  التي  العملية  اأنّه  ويرىMartindAnderson2015م  الأفراد،  بني 
ديناميكية  عملية  لأنه  التغيري؛  دائمة  له  ال�صتجابة  واأن  ويفهم�ننا،  الآخرين  نفهم 

تتغري ح�صبما ميليه ال��صع العام كّله)3(.
املجتمع  يف  اأ�صا�صّية  اجتماعّية  عملّية  الت�صال  اأّن  تبنّي  التعريفات  فهذه 
 Bernard من  كل  وي�صري  بع�صهم)4(،  مع  اأفراده  عالقة  ويف  عاّمة  الإن�صايّن 
الت�صال  من  الهدف  اأن  اإىل  1925م   Rudolf Steinerو 1979م   Berelson

يكمن يف الإقناع اأو التاأثري على ال�صل�ك)5(.
طرف  من  تنقل  الأغرا�س  خمتلفة  بر�صائل  والإخبار  الإبالغ  ه�  فالت�صال 
اإىل اآخر ب��صائل خمتلفة لإحداث ا�صتجابة ما وتاأثري يف الآخرين. ومن هنا يركز 
علماء الرتبية على اأن هناك عاملني مهمني يف جناح عملية الت�صال: هما الجتاهات 
� من اأنه ل ميكن urston 1887الظاهرة، والجتاهات الكامنة، واإىل ذلك اأ�صار
للحقيقة  خمالًفا  راأيًا  يبدي  قد  فالإن�صان  الراأي؛  خالل  من  الجتاه  اإىل  التعرف 
2001ـ-2002م،  الإ�صكندرية  جامعة  الدكت�رة،  الجتماع:  علم  اإىل  مدخل  حمم�د،  منال  طلعت،   -1

م�صر، 22-21.
�صالح، جنالء حممد، مهارات الت�صال يف اخلدمة الجتماعية، الأ�ص�س النظرية والعملية، دار الثقافة،   -2

عمان، الأردن، ط1، 2012، �س22.
�صالح، جنالء، املرجع نف�صه: 22.  -3
�صالح، جنالء، املرجع نف�صه، 22.  -4
�صالح، جنالء، املرجع نف�صه، 22.  -5
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لأ�صباب ما، ول�صيما يف امل�اقف التي ل تقبل ال�صراحة يف الراأي، فالت�صال عند 
الرتب�يني يتاأثر بن�عية امل��ص�عات واملعل�مات ح�ل امل��ص�ع، وه� اإذن العملية 
التي يعرب فيها الإن�صان عن اأفكاره بهدف التاأثري يف الآخرين، وتعديل �صل�كهم اأو 

اجتاههم اأو تعزيزه)1(.
ح Barknusun 1824م اأن الت�صال عملية منظمة ولي�صت ع�ص�ائية،  وي��صّ
تعريفه  يف  ر�صتي  جيهان  وتت��صع  الطرفني)2(.  بني  مفه�مة  تك�ن  اأن  بد  ل  واأنه 

فتجعله �صاماًل للتفاعل بني الكائنات احلية وغريها)3(.
واأّما يف جمال الإعالم املعا�صر فيعّرفه الإعالمي�ن باأنه: »بّث ر�صائل واقعية اأو 
خيالية تت�صل مب��ص�عات معينة على اأعداد كبرية من النا�س خمتلفني فيما بينهم 
مناطق  ي�جدون يف  وال�صيا�صية  والثقافية  القت�صادية والجتماعية،  الن�احي  يف 

متفرقة)4(.
2- عنا�سر �لعملية �لتو��سلية: 

من خالل كل ما �صبق يتبنّي اأّن الت�صال عملية تفاعلّية م�صرتكة بني طرفني اأو 
ال�صتجابة  وحتدث  املتلقي  اإىل  لت�صل  خمتلفة  و�صائل  عرب  املر�صل  بها  يق�م  اأكرث 
املر�صل  وينقل  الآخرين،  يف  احل�صّي  اأو  ال�صع�رّي  اأو  الفكرّي  والتاأثري  املطل�بة 
من خاللها معارف ومعل�مات واآراء وم�صاعر واأحا�صي�س وحاجات خمتلفة اإىل 
وذلك  عاّمة،  واملجتمع  واجلماعة  للفرد  مهمة  وغايات  اأهداًفا  حتقق  فهي  الآخر، 
من خالل ما يتعارف عليه النا�س يف هذا املجتمع وما ت�ا�صع�ا عليه، وما تدركه 
املنق�لة  املعل�مات  تك�ن  اأن  فالبد  والأفكار،  املعل�مات  خمتلف  يف  عقلياتهم 

طلعت، منال حمم�د، مدخل اإىل علم الجتماع، 22-21.  -1
�صالح، جنالء حممد: مهارات الت�صال يف اخلدمة الجتماعية، 22.  -2

 ،1987 العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  الإعالم،  لنظريات  العلمية  الأ�ص�س  اأحمد،  جيهان  ر�صتي،  يُنظر:   -3
�س53.

طلعت، منال حمم�د، مدخل اإىل علم الجتماع، 22.  -4
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مفه�مة الدللة من قبل امل�صتهدفني.
فعملية الت�صال اإذن فيها عنا�صر مهمة ل تق�م اإل بها وت�صهم يف اإمتامها على 
ال�جه املراد، وهي املر�صل، واملتلقي، والر�صالة، وو�صيلة الت�صال، وال�صتجابة اأو 

التاأثري.
وقد بداأ العلماء بالهتمام بتف�صري عملية الت�صال، وبيان مفه�مها وعنا�صرها 
بـ 300  اأر�صط� قبل امليالد  اأول وقفة مع هذا الأمر عند  ووظائفها مبكًرا، فكانت 
من  عنده  الت�صالية  العملية  وتتك�ن  اخلطابية،  نظريته  خالل  من  وذلك  عام؛ 
املتحدث واخلطاب واملنا�صبة واجلمه�ر والتاأثري، وي�ؤكد اأر�صط� �صرورة تعريف 
كل عن�صر من هذه العنا�صر ليتم حتديد كيفية اأثرها يف املتلقني بالطريقة املرج�ة 
اأن يبني خطابه مبا يتنا�صب مع  دون ح�ص�ل مع�قات يف الفهم، فاأر�صط� يقرتح 

طبيعة اجلمه�ر يف منا�صبة معينة ليك�ن التاأثري ناجًحا)1(.
3- جهود �لعلماء �لعرب �لقد�مى يف در��سة �لت�سال: 

من اأهم اجله�د العربية القدمية التي تناولت احلديث عن الت�صال يكاد اجلاحظ 
ل الكالم عن تعريف الت�صال،  ينفرد بالنظرة العلمية ال�صاملة لهذا الأمر، فقد ف�صّ
وال�ص�اهد  الأدلة  منتخًبا  هذا،  ي�منا  يف  كما  بدقة  امل�صطلح  هذا  يذكر  مل  واإن 
امل�ؤيدة لكالمه، فه� رائد يف هذا املجال ل نظري له عند املتقدمني عليه ول عند 
معا�صريه، ول ممن تاله من العلماء القدماء، وقد مّهد الطريق لعلماء اهتم�ا بهذا 

الأمر من بعده.
اأن�اع  على  م�صتمل  منه  اأو�صع  علم  من  فرع  اللغة  فقه  اأن  اجلاحظ  بنّي  فقد 
ملفه�م  املرادف  فه�  )البيان(  ا�صم  العلم  هذا  على  مطلًقا  املختلفة،  الدللت 
يُنظر: اأر�صط�طالي�س، فن اخلطابة، حتقيق عبد الرحمن بدوي، وكالة املطب�عات، الك�يت ودار القلم،   -1

بريوت، 1979، 3-16، و181 ومابعدها.
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الت�صال الي�م، وبنّي كذلك اأن�اع الت�صال واأ�صكاله، م�صيًفا اإىل ذلك ال�ص�اهد 
والأدلة امل�ؤيدة لكالمه.

وقد عرف اجلاحظ البيان بق�له: »والبيان: ا�صم جامع لكّل �صيء ك�صف لك 
حقيقته،  اإىل  ال�صامع  يف�صي  حتى  ال�صمري،  دون  احلجاب  وهتك  املعنى،  قناع 
ويهجم على حم�ص�له كائًنا ما كان ذلك البيان، ومن اأي جن�س كان الدليل، لأن 
مدار الأمر والغاية التي يجري عليها القائل وال�صامع اإمنا هي الفهم والإفهام، فباأي 

�صيء بلغت الإفهام واأو�صحت املعنى فذلك ه� البيان يف ذلك امل��صع«)1(.
ال�صامع  اإىل  ي�صل  حتى  ويظهره  املعنى  يك�صف  اجلاحظ  يق�ل  كما  فالبيان 
املهم  اأو جن�صه،  البيان  ن�ع ذلك  ما كان  اأيا  تاأثرًيا،  فيه  مفه�ًما وا�صًحا، فيحدث 
اأن ي�صل املعنى املراد ويتحقق الفهم والإفهام، وهذه هي حقيقة العملية الت�صالية 
بني الب�صر؛ فهي ر�صالة حتمل معنى من املر�صل اإىل ال�صامع يهدف من خاللها اإفهامه 
اأمرا ما ب��صيلة من و�صائل الت�صال ليح�صل بعد فهمه للر�صالة ال�صتجابة املطل�بة.

ويبني اجلاحظ اأن الت�ا�صل والتفاهم بني النا�س ليتاأتّى فقط عن طريق الكالم 
ذكرها  وقد  الت�صال،  ت�صهم يف حتقيق  مهمة  اأخرى  و�صائل  هناك  واإمنا  املنط�ق، 
اجلاحظ منط�قة وغري منط�قة، وح�صرها يف خم�س: »وجميع اأ�صناف الدللت 
اأولها اللفظ، ثم  اأ�صياء لتنق�س ول تزيد:  على املعاين من لفظ وغري لفظ خم�صة 
احلال  هي  والن�صبة  ن�صبة،  ت�صمى  التي  احلال  ثم  اخلط،  ثم  العقد،  ثم  الإ�صارة 

الدالة«)2(.
وبتحديد اجلاحظ لأن�اع الدللت على املعاين وبيان قيمتها بنحٍ�عام يك�ن 
عند  الرئي�صة  والتعبري  الت�صال  و�صائل  ب��صفها  جتمعها  التي  الغاية  بذكر  مهد  قد 
اجلاحظ، عمرو بن بحر بن حمب�ب الكناين)255هـ(، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�صالم حممد هارون،   -1

مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1418هـ 1998م، 76/1.
اجلاحظ: البيان والتبيني، 76/1.  -2
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الب�صر �ص�اء اأكانت لغة منط�قة اأم مكت�بة اأم اإ�صارات ورم�ًزا اأم غري ذلك، وقد 
ظل هذا الأمر مط�يًا اأكرث من األف �صنة اإىل اأن جاء رائد البحث اللغ�ي احلديث 

)دي �ص��ص�ر( وبعثه من جديد.
املعاين خ�ص��صية كل  اأ�صناف الدللت على  ح اجلاحظ بعد ذكر  وقد و�صّ
منها، ومتيزها عن اأخ�اتها)1(، وبنّي اأن الب�صر هم الذين يحكم�ن على بقاء ن�ع من 
ل احلديث يف كّل  الت�صال وا�صتمراره بينهم من خالل ا�صتعمالهم له)2(، ثم ف�صّ
ا من اأن�اعه، مقارنًا بينه  ن�ع من اأن�اع الدللت على املعاين، مبيًنا اأهميته وبع�صً
وبني الدللت الأخرى يف القدرة على الإخبار والتبليغ للقريب والبعيد، م�ؤيًدا 
ما ذهب اإليه ب�ص�اهد واأدلة متن�عة)3(. ولنكاد جند يف امل�صادر العربية جهًدا يت�صم 
بالروؤية العلمية ال�صاملة للم��ص�ع معظمه كجهد اجلاحظ، فلي�س من عامل زاد عليه 
�صيًئا، واإن كان بع�صهم قد تطرق للم��ص�ع فقد تطرق له بحدود كابن قتيبة يف 
املعاين()5(،  )دي�ان  كتاب  يف  الع�صكري  هالل  واأبي  الأخبار()4(،  )عي�ن  كتابه 
والراغب الأ�صفهاين يف )حما�صرات الأدباء()6(، واحل�صري يف )زهر الآداب 
وثمر الألباب()7(. ويبدو اأن العني واأثرها كانت تاأخذ الن�صيب الأوفر من حديثهم 
الإن�صان. داخل  يف  �صتى  اأم�ر  عن  والتعبري  والإبالغ  الإخبار  يف  خل�ص��صيتها 
وكذلك جند بع�س العبارات هنا وهناك ت�صري اإىل جانب من ج�انب الت�صال كما 

يُنظر: اجلاحظ: البيان والتبيني، 76/1.  -1
يُنظر: امل�صدر نف�صه، 75/1.  -2

يُنظر: امل�صدر نف�صه، 87-76/1.  -3
يُنظر: ابن قتيبة، اأب� حممد عبد اهلل بن م�صلم الدين�ري )276هـ(، عي�ن الأخبار، دار الكتاب العربي،   -4

بريوت، لبنان، طبعة م�ص�رة عن طبعة دار الكتب امل�صرية 1925، 181/2.
اأب� هالل احل�صن بن عبد اهلل بن �صهل بن �صعيد بن يحيى بن مهران )نح� 395هـ(،  يُنظر: الع�صكري،   -5

دي�ان املعاين، دار اجليل - بريوت235/1.
وحماورات  الأدباء  حما�صرات  حممد)502هـ(،  بن  احل�صني  القا�صم  اأب�  الأ�صفهانى،  الراغب  يُنظر:   -6

ال�صعراء والبلغاء، �صركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، بريوت، ط1، 1420هـ، �س 9/2.
ري القريواين، اإبراهيم بن علي بن متيم الأن�صاري، اأب� اإ�صحاق )453هـ(، زهر الآداب وثمر  يُنظر: احُل�صْ  -7

الألباب، دار اجليل، بريوت، 1012/4 وما بعدها.
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عند ابن عبد ربه الأندل�صي يف حديثه عن ال�صتدلل باللحظ عن ال�صمري)1(.
بال�صم�ل وال�صتق�صاء  القدماء  �صائر  متميًزا عن  يبقى جهد اجلاحظ  وهكذا 

والإحاطة، والدقة العلمية، واملقارنة بني اأن�اع الت�صال واأ�صكاله املختلفة.
ثانًيا: �لت�سال �لإ�ساري يف �ل�سعر �جلاهلي: 

ذلك  يف  الإن�صايّن  الت�صال  �ص�ر  من  كبرًيا  جانًبا  اجلاهلي  ال�صعر  حفظ 
والدينية  والفكرية والجتماعية  الثقافية  من �ص�ر حياتهم  كثري  كما حفظ  الع�صر 
والقت�صادية، فه� مفخرة العرب وفنهم اخلالد الذي حفظ تاريخهم وح�صارتهم، 
وه� �صجل اآثارهم ودي�ان حكمتهم، ومل يكن العرب يعتّزون مبكرمة اعتزازهم 
اأّمة تعتمد على ا�صتيفاء ماآثرها، وحت�صني  بال�صعر؛ ويف ذلك قال اجلاحظ: »فكّل 
يف  العرب  وكانت  الأ�صكال،  من  و�صكل  ال�صروب،  من  �صرب  على  مناقبها 
جاهليتها حتتال يف تخليده باأن تعتمد يف ذلك على ال�صعر امل�زون املقفى، وكان 

ذلك ه� دي�انها«)2(. 

ويف طّيات هذا ال�صعر الذي اأحاط بحياة العرب يف اجلاهلية جند �ص�ر الت�صال 
املختلفة التي كان النا�س يتفاهم�ن مع بع�صهم من خاللها اأفراًدا وجماعات، ولعل 
اأهمَّ ماجنده يف ال�صعر اجلاهلي من ذلك الت�صال الإ�صاري؛ فالر�صائل الإ�صارية تعدُّ 
من اأهم و�صائل الت�صال والتفاهم بينهم يف ذلك الع�صر، وي�صمل هذا الن�ع من 

الر�صائل كّل خطاب اإىل الآخر عن طريق احل�ا�س والإمياءات والإ�صارات.
الإ�صارات  هذه  تك�ن  اأن  منها  الغاية  وحتقيق  الت�صال  عملية  لإمتام  ولبد 
مفه�مة بني الطرفني، واأن تك�ن العالقة بني الدال واملدل�ل، اأو بني الرمز واملرم�ز 
يُنظر: ابن عبد ربه، �صهاب الدين الأندل�صي )328هـ(، العقد الفريد، حتقيق حممد �صعيد العريان، املكتبة   -1

التجارية الكربى، طبعة ال�صتقامة بالقاهرة1953 م1372 هـ.210/4.
اجلاحظ، احلي�ان: 72-71/1.  -2



296

اآفاق الت�سال الإ�ساري يف ال�ّسعر اجلاهلّي

اإليه متعارًفا عليها بني طريف عملية الت�صال، وغالًبا ما يك�ن هذا بناًء على اأعراف 
وقد  عرفية،  فت�صمى  دللتها،  على  ويتعارف�ن  املجتمع  اأبناء  عليها  يتفق  وتقاليد 
تك�ن طبيعية ل يدخل فيها العقل والعرف، واإمنا ت�صدر عن ا�صتجابة طبيعية مل�ؤثر 
داخلي اأو خارجي، اأو تك�ن عقلية نابعة من وج�د اأ�صباب عقلية تربط بني الدال 

واملدل�ل.

وقد عرفت احل�صارة العربية علم العالمات واأهمية الإ�صارات يف الت�صال، 
ومار�صه النا�س يف حياتهم، واعتمدوا عليه يف تفاهمهم وات�صالتهم قبل اأن يقعدوا 
ق�اعده، وي�صع�ا اأ�ص�له، وعرف�ا قيمته و�صرورته يف حياتهم؛ يق�ل ابن عبد ربه 
الأندل�صي يف بيان ف�صل الإ�صارة، وتف�قها على الكالم اأحيانا: »رّب اإ�صارة اأبلغ 
الل�صان؟  يبينه الكالم، وتبلغ ما يق�صر عنه  تبني ما ل  اأن الإ�صارة  األي�س  من لفظ، 
ولكنها اإذا قامت مقام اللفظ و�صدت م�صّد الكالم، كانت اأبلغ؛ خلفة م�ؤنتها، وقلة 

حمملها«)1(.

قدر  »وعلى  املعنى:  اإظهار  يف  الإ�صارة  �ص�اب  �صرورة  اجلاحظ  ويبنّي 
يك�ن  املدخل،  ودقة  الخت�صار،  وح�صن  الإ�صارة،  و�ص�اب  الدللة  و�ص�ح 

اإظهار املعنى«)2(.
يف  الإ�صارة  اأهمية  م��صًحا  الفهمي،  الفلتان  ق�ل  كذلك  اجلاحظ  و�صاق 

حت�صيل املق�ص�د، ول�صيما عند الإن�صان الّنبيه:)3(
ــا ــص ــ� ــع ــال ـــــقـــــرُع ب ــــُد ي ــــعــــب ـــــارهال ـــــص واحلــــــــرُّ تــكــفــيــه الإ�

والإ�صارات التي تعارف عليها العرب واتفق�ا على مدل�لتها، وا�صتخدم�ها 
الأندل�صي، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 210/4.  -1

اجلاحظ، البيان والتبيني، 75/1.  -2
اجلاحظ، امل�صدر نف�صه، 37/3.  -3
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يف حياتهم كثرية، وقد ذكر اجلاحظ كثري من اأ�صكالها فقال: »فاأما الإ�صارة فباليد، 
وبالراأ�س، وبالعني واحلاجب واملنكب، اإذا تباعد ال�صخ�صان، وبالث�ب وبال�صيف. 
ويك�ن  رادًعا،  ومانًعا  زاجًرا،  ذلك  فيك�ن  وال�ص�ط،  ال�صيف  رافع  يتهدد  وقد 

وعيًدا وحتذيًرا«)1(.
ثم ي�صيف اإىل ذلك الإ�صارة بالطرف واحلاجب اللذين ي�ؤديان معاين خا�صة 
ويك�صفان حتى الأم�ر التي حتاول النا�س اإخفاءها وعدم الب�ح بها: »ويف الإ�صارة 
بالطَّرف واحلاجب وغري ذلك من اجل�ارح، مرفٌق كبري وَمُع�نٌة حا�صرة، يف اأم�ر 
ي�صرتها بع�س النا�س من بع�س، ويخف�نها من اجللي�س وغري اجللي�س. ول�ل الإ�صارة 

مل يتفاهم النا�س معنى خا�س اخلا�س، وجلهل�ا هذا الباب البتة«)2(.
وي�ؤكد اأهمية الإ�صارة يف م�صاركة اللفظ يف الت�صال والتفاهم، واأحيانًا يف 
النيابة عنه »والإ�صارة واللفظ �صريكان، ونعم الع�ن هي له، ونعم الرتجمان هي 
عنه. وما اأكرث ما تن�ب عن اللفظ، وما تغني عن اخلط. وبعد فهل تعدو الإ�صارة 
طبقاتها  يف  اختالفها  على  م��ص�فة،  وحلية  معروفة،  �ص�رة  ذات  تك�ن  اأن 

ودللتها«)3(.
الت�صال  لنا كثرًيا من �ص�ر  نقل  وال�ّصعر اجلاهلّي على اختالف م��ص�عاته 
واختالفها  وكثافتها  ال�ص�ر  تلك  تن�ع  مبيًنا  كثرية،  ا  اأغرا�صً تلبي  التي  الإ�صاري 
وتباين مدل�لتها ما بني عالقات ودّية �صلمّية واأخرى عدائّية وحربّية، يعتمد الإن�صان 
و�صيلة  يعتمد  الآخر  وبع�صها  املختلفة،  واإمياءاته  اجل�صد  بع�صها على حركات  يف 
م�صاعدة  بينهم، وكانت  وتفاهم�ا على مدل�لها  الق�م  تعارف عليها  اأخرى عامة 

لهم يف �ص�ؤون حياتهم وق�صاء احتياجاتهم يف ال�صلم واحلرب.

امل�صدر ال�صابق، 77/1.  -1
امل�صدر نف�صه، 78/1.  -2
امل�صدر نف�صه، 78/1.  -3
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�أوًل- �لإ�سار�ت و�لإيـماء�ت �جل�سدية: 
الر�صائل اجل�صدية التي يعتمد عليها الإن�صان يف التعبري عن نف�صه والت�ا�صل 
واإمياءات  العني  نظرة  اجلاهلي  ال�صعر  يف  ذكًرا  اأبرزها  ومن  كثرية،  الآخرين  مع 
باليد  الإ�صارة  ثم  ال�جه،  وتعابري  الراأ�س  بحركات  الإ�صارة  يليها  احلاجب، 

والأ�صابع، ثم الإقدام والإحجام، وفيما ياأتي احلديث عنها تباًعا: 
1- �لإ�سارة بنظرة �لعني و�إيـماء�ت �حلاجب: 

لعّل من اأهّم الر�صائل الإ�صارّية التي ذكرها ال�صعراء اجلاهلي�ن، والتي تك�صف 
تتف�ق  وقد  نف�صية،  وخلجات  وم�صاعر  اإح�صا�صات  من  يداخله  وما  الإن�صان  �صّر 
على لغة الكالم تف�ًقا ملح�ًظا، لغة العي�ن؛ تلك اللغة التي تعدُّ نظاًما من الرم�ز 
احلّب  على  تدّل  فهي  دللتها،  على  كلهم  الب�صر  تعارف  التي  العاّمة  والإ�صارات 
والأمل  الرجاء  على  واخل�ف،  ال�صجاعة  على  والفطنة،  الذكاء  على  والبغ�س، 
والياأ�س وعلى كثرٍي كثرٍي من املعاين، يدركها الإن�صان اأيًّا كان بغ�س النظر عن جن�صه 

اأو عرقه اأو طائفته.
ولغة العي�ن لغة طبيعية حتمية، قد ل تتحكم بها الإرادة الب�صرية، اأو ال�عي 
اأو مل يتعّمد،  تّعمد  اأبى،  اأم  اإنها تعك�س ما بداخل الإن�صان رغب بذلك  العقلي، 
غري  ي�صرية  فهمها  فعملية  عناء،  اأو  جهد  بذل  دومنا  يفهمها  لها  املتلقي  والطرف 
وجالء،  ب��ص�ح  تظهر  فعالماتها  ل�صتيعابها،  كبري  جهد  اإىل  حتتاج  ل  معقدة، 
وال�صعر اجلاهلي زاخٌر بتلك الأبيات التي تعطي �ص�ًرا جميلة لنظرات العي�ن يف 
املحب�بة من م�صاعر من خالل  له  ما حتمله  اأدرك  القي�س  فامروؤ  املختلفة،  اأح�الها 

نظرة عينها:)1(

الكندي، امروؤ القي�س، دي�انه: 33.  -1
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وتتقي اأ�صيٍل  عن  وتبدي  ُمْطِفِل ت�صدُّ  َوْجــَرَة  وح�ِس  من  بناظرٍة 
التي  احلن�ن  نظرتها  خالل  من  حاله  على  وعطفها  عليه،  اإ�صفاقها  عرف  فقد 
ت�صبه نظرة الظبية لطفلها التي حتمل معاين الأم�مة الرائعة؛ ولذلك ف�صدُّها لي�س 

ا، واإمنا حياء وخجاًل. كرًها ورف�صً
من  اأكرث  يف  ال�صاعر  عند  تتكرر  نراها  وتاأثريها  النظرة  هذه  جمال  ول�صدة 

م��صع يف �صعره، كق�له:)1(
ــعــني جــازئــٍة ـــَك ب ـــي ـــظـــرْت اإل ــِل)2( ن ــف حــــ�راَء حــانــيــٍة عــلــى ط

وقد ا�صتفاد ال�صعراء من معنى امرئ القي�س هذا واأخذوه منه، كامل�صّيب بن 
عل�س الذي يق�ل:)3(

ـــَك بــعــنِي جــازئــٍة ـــي ــدِر نـــظـــرْت اإل ــصّ ــ� ـــــاردٍة مـــن ال ـــّل ب فـــى ظ
ابن وكيع  عّلل  القي�س، وقد  امرئ  يتف�ق على  اأن  ي�صتطع  امل�صّيب مل  لكنَّ 
مالها يف غري ذلك،  اإل  ال�صدرة  ال�ح�صية يف ظّل  يح�ّصن عني  »وما  فقال:  ذلك 
ولمرئ القي�س ف�صل ال�صبق واحلذق؛ وذلك لأنه قال ح�راء فاأفاد �صفة ثم قال: 
حانية على طفل، ويف حّن�ها على ولدها ما يك�صب نظرها بنزوعها عليه وخ�فها 
معنى ل ي�جد عند �صك�نها واأمنها. فقد �صرق املعنى امل�صيب وحذق ما ه� من 

متام الكالم«)4(.
واأّما النابغة فقد تنّباأ اأن هناك غاية وحاجة اجتاهه مل تف�صح عنها املراأة وكاأنها 
املري�س  نظرة  ت�صبه  والتي  اإليه،  وجهتها  التي  نظرتها  من  �صيًئا،  له  تق�ل  اأن  تريد 

الكندي، امروؤ القي�س، الدي�ان: 238.  -1
اجلازئة: الظبية التي جزاأت باأكل الرُّطب عن املاء، والرطب ه� الكالأ.  -2

ابن عل�س، امل�صّيب، الدي�ان، جمعه وحققه ودر�صه اأن�ر اأب� �ص�يلم، جامعة م�ؤتة، الأردن، �س 100.  -3
ابن وكيع، احل�صن بن علي، املن�صف لل�صارق وامل�صروق منه، حققه وقدم له: عمر خليفة بن اإدري�س،   -4

ط1، جامعة قات ي�ن�س، بنغازي1994م، �س127.
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ال�صقيم اإىل وج�ه عّ�اده وه� متعب وليقدر اأن يكلمهم:)1(
تق�صها مل  بحاجٍة  اإليَك  الع�َِّدنظرْت  وجــ�ه  اإىل  ال�صَّقيِم  نظَر 

ظهر  القلب  يف  كان  فما  القلب،  باب  »العني  احلكماء:  قاله  ما  ي�ؤكد  وهذا 
بالعني«)2(.

يزداد  واإف�صاحها  فبيانها  النظرات،  على  واإ�صارتها  العني  �صالح  وليقت�صر 
اإ�صارة وا�صحة  ليك�ن  منًعا،  له  املحب  الذي لي�صتطيع  بالدمع  اغرورقت  ما  اإذا 
جلية على الع�اطف وامل�صاعر، وهذا ما عرف �صدقه علقمة بن عبدة عندما راأى 
عيني حمب�بته ين�صكب الدمع منهما حلظة الفراق، وقد اختلطت لغزارتها بالكحل 

فكانت ك�ص�اد الليل املختلط بالبيا�س:)3(
دونَها البيِت  من  واأ�صتاٌر  ــدتراءْت  ــيــنــا وحـــانـــْت غــفــلــُة املـُـتــفــقِّ اإل
منهما الدَّمع  يحدُر  مهاٍة  واإثمِد)4(بعيني  دم�ٍع  من  �صّتى  بَرمينِي 

عندما  حمب�بته  مع  جرى  ح�ار  يف  ا  اأي�صً احلدادية  بن  قي�س  بّينه  ما  وهذا 
عزم على الرحيل فكان م�قف ال�داع بينهما، فاأف�صحت عن حزنها واأملها لفراقه 

بدم�عها التي ل ي�صاورها ال�صك اأو الكذب:)5(

الذبياين، النابغة، دي�ان النابغة الذبياين، حتقيق حممد اأب� الف�صل اإبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط2،   -1
د.ت، �س93. 

الأندل�صي، ابن عبد ربه، العقد الفري، 179/2.   -2
فخر  الدكت�ر  راجعه  اخلطيب،  ودرية  ال�صقال  لطفي  ال�صنتمري، حققه  الأعلم  �صرح  علقمة،  الفحل،   -3

الدين قباوة، دار الكتاب العربي بحلب، �ص�ريا، ط1، 1389هـ 1969م. �س 105.
الربميان، الن�عان من كل ذي خلطني، مثل �ص�اد الليل خمتلطا ببيا�س النهار، وكذلك الدمع مع الإثمد   -4
برمي. يُنظر: ابن فار�س، مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�صالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 1399هـ - 

1979م. 231/1.
الب�صري، علي بن اأبي الفرج بن احل�صن، �صدر الدين، اأب� احل�صن الب�صري )659هـ( احلما�صة الب�صرية،   -5

حتقيق خمتار الدين اأحمد، عامل الكتب - بريوت، �س139.
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عربًة تفي�صان  وعيناها  راجُعوقــالــْت  اأنــَت  متى  يل  بنّيْ  بنف�صي 
م�صافٌر ــدري  ي واهلِل  لها  اإذا اأ�صمرْتُه الأر�ُس ما اهللُ �صانُعفقلُت 
املدامُعفاألقْت على فيها اللِّثاَم واأعر�صْت ال�صَّحيِق  بالكحِل  واأمعَن 

اجتمعت الّلغة الّلفظية مع الّلغة الإ�صارّية يف م�صهد رائع لتعطي معنى وا�صًحا 
لل�صاعر عّما يعت�صر قلب املحب�بة من حزن واأمل فترتك اأثًرا كبرًيا فيه ل ي�صتطيع 
اأمامه اإل اأن يعرّب عنه بكلماته ال�صعرية العذبة؛ فالبكاء اإ�صارة وا�صحة �صادقة على 

احلزن والأمل، ر�صالة لي�صك ب�صدقها هنا.
ويف بيت معرّب اآخر يخربنا عروة بن ال�رد كيف يحلُّ طرُف زوجته الدامع 

ر�ص�ًل عنها مكان التعبري بالق�ل، فكان و�صيلتها لل�صك�ى بدًل عنه:)1(
لها الق�َل طرٌف اأح�ُر العنِي دامُع تق�ل األاأق�صْر من الغزِووا�صتكى

وها ه� ذا عنرتة ي�صّرح مبا ميكن اأن تفعل فيه نظرة العي�ن، وما ترتكه من اأثر 
نف�صي بعد معركة اأثخنته باجلراح: 

ـــردَّ جــراَحــهــا ت اأن  عــلــيَّ  ــهــ�ُن  عي�ُن الأوا�صي اإذ حمدت بالَءهاي
من  فيها  ملا  الطعن  اأثر  عنه  تخفف  جلراحه  املداويات  الن�صاء  عي�ن  نظرة  اإن 
وتاأثري  العي�ن  تاأثري  اإنه  وفظاعتها)2(.  الطعنة  ب�صدة  واإح�صا�س  واإ�صفاق  م�ؤازرة 

دم�عها، ونظراتها املعرّبة.
واحلزن  وال�صفقة  واحلنان  والعطف  الع�صق  معاين  عن  العني  تعرب  ومثلما 
وغريها من م�صاعر تظهر ال�ّد واملحّبة، فاإنّها ميكن اأن تعطي اإ�صارة وا�صحة لالآخر 
ابن ال�رد، عروة، الدي�ان، �صرح ابن ال�صكيت، حتقيق: عبد املعني املل�حي، وزارة الثقافة، �ص�ريا،   -1

د.ت، �س99.
املرزوقي، علي اأحمد بن حممد بن احل�صن )421هـ(، �صرح دي�ان احلما�صة، حتقيق: اأحمد اأمني، عبد   -2

ال�صالم هارون، دار اجليل، بريوت، 1991م، 137/1.
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عن البغ�س والكره واحلنق؛ يق�ل �ص�يد بن ال�صامت م�ؤكًدا هذا، وقد بدا له هذا 
املعنى من نظرة عدوه)1(: 

كــامتٌ هــ�  مــا  العينان  لــَك  غِن وال�ّصحناء بالّنظِر ال�ّصزِرتبني  من ال�صّ
فنظرة العني تك�صف �صديقك من عدوك مما ل ميكن اإخفاوؤه اأو الت�صرت عنه، 

وها ه� ذا اأن�س بن اأبي اأن�س الكناين يعاتب اأحدهم، وقد اأف�صحت عيناه عن 
م�قفه منه فكانت خري تعبري عن فقدان معاين الأخ�ة وامل�دة بينهما: 

ــــ�ة الأخـــــ�ان مــا مل ــر اأخ ــص والــتــاأ�ــصــيو� ــّرم  ــك ــّت ال فيها  يــكــن 
عّني ت�صدُّ  نــظــرَت  اإذا  ــزرٍة ِخــــــــــــــال�ــِساأراَك  ــص ــ� ـــاٍظ م ـــاأحل ب

ومن هذا الأثر الفائق للعني، والتعبري الذي يف�ق الكالم اأحيانًا كثرية نرى 
لبيد بن ربيعة العامري يطلب من عيينة بن ح�صن الفزاري املغرت بنف�صه اأن يكت�صف 
حقيقته من خالل نظرة ن�صائه اإليه، فاإنها �ص�ف ت��صح له �ص�رته ال�اقعية التي غفل 

عنها:)2(
معجًبا بال�صري  كنَت  اإن  مالك  ن�صائكااأبا  عي�ن  يف  فانظْر  فدونك 

والر�صا  القب�ل  بعدم  لالآخر  بالعني  تتعلق  التي  الإ�صارات  بع�س  تُلمح  وقد 
كمطِّ احلاجبني مثاًل؛ فقد علم عبيد بن الأبر�س اإعرا�س زوجته عنه و�صّدها من 
وانعدام  به،  له وزهدها  لرف�صها  مبعرفته  كفياًل  ذلك  فكان  مّطها حلاجبيها،  خالل 

رغبتها بالت�ا�صل معه بعد اأن كرب وابي�ّس �صعره)3(: 

اجلاحظ، البيان والتبيني، 66/4.  -1
العامري، لَِبيد بن ربيعة، دي�ان لبيد، اعتنى به: حمدو طّما�س، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1425 هـ -   -2

2004م، �س 65.
العربي،  الكتاب  دار  اأحمد عدرة، ط1،  اأ�صرف  �صرح  الأبر�س،  بن  عبيد  دي�ان  عبيد،  الأبر�س،  ابن   -3

بريوت، 1414هـ، 1994م، �س 122.
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ــي  ــن راأْت اأْن  حاجبيها  قروينومــّطــْت  ْت  ابي�صّ قِد  واأْن  كــربُت 
ويبدو اأنّها كانت تكرر هذه الإ�صارة، ففي ق�صيدة اأخرى يطلب منها اأن ترتكها 

وتقلع عنها وتر�صى بالعي�س معه على الرجاء والأمل)1(: 
وعي�صي حاجبيك  مــطَّ  ــي  ــاِل ودع ــاأم ـــ ـــ ــّت ــرَّجــاِء وال ـــ ـــ ــال مــعــنــا ب

الغ�صب  على  تدل  لالآخر  كر�صالة  احلاجبني  تقطيب  ال�صاعر  ي�صتخدم  وقد 
فيهم،  فت�ؤثر  لأعدائه  الإ�صارات  تلك  يبدي  ال�صلمي  الأ�صجع  واحلنق، وها ه�ذا 

وتك�ن مثل حرق النار لهم: 
ق�ٍم رئي�َس  هج�ُت  اإذا  واجلبنِيوكنُت  ــِة  الــذوؤاب على  و�صمُت 
ـــار بــاٍق ــخــطٍّ مــثــل حــــرِق الـــنَّ والعي�ِنب احل�اجِب  على  يل�ُح 

فال�صاعر اجلاهلي ا�صتطاع اأن يبني اأن نظرات العني واإمياءات احلاجب و�صيلة 
ات�صال مهمة تك�صف مكن�نات النف�س الإن�صانية، وتعرب عن م�اقفها املختلفة اأ�صدق 

تعبري، مما يتفّ�ق اأحيانا كثرية على ما ت�ؤديه الر�صالة اللفظية.
2- �لإ�سارة بحركات �لر�أ�س، وتعابي �لوجه: 

للراأ�س حركات خمتلفة ت��صل للطرف الآخر معنى يغني عن الكالم، والنا�س 
على اختالف اأق�امهم كان�ا وما يزال�ن يعتمدون عليها يف الت�صال مع الآخر، 
ومن احلركات التي ذكرت يف ال�صعر اجلاهلي نف�س الراأ�س غ�صًبا وث�رًة كما بنّي 
هبَّ  وقد  راأ�صه،  ينف�س  كرمي  كلُّ  فياأتيه  م�صتنجًدا  هتف  ما  اإذا  الأع�صىباأنه  ذلك 

لن�صرته ثائًرا مغ�صًبا)2(: 

امل�صدر ال�صابق، 96.  -1
الأع�صى، ميم�ن بن قي�س، دي�ان الأع�صى الكبري، حتقيق د. حممد ح�صني، املكتب ال�صرقي، بريوت،   -2

1968، �س115.
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بــجــّ�ِه هتفُت  لــ�  بقيٍع  مغ�صًباورّب  الراأ�َس  ينف�ُس  كرميٌ  اأتاين 
يف حني يعطي خف�س الراأ�س وكّبه نح� الأ�صفل اإ�صارة لالآخر على ال�صعف 

والّذّل واخلن�ع، وهذا ما مل يقبل به عدي بن زيد العبادي، فقال:)1(
وا فال  الأذاِة  بع�ُس  ي�صبني  عــثــ�ُراإن  ــــبُّ  اأك ول  �ــصــعــيــٌف  ٍن 

فه� يرف�س اأن يطاأطئ راأ�صه اأمام النا�س؛ فهذه اإ�صارة لهم على �صعفه؛ ولذلك 
�صيبقيه مرف�ًعا دلياًل على عزته و�صجاعته وبط�لته.

معان  تدّل على  ات�صال  ا�صتعملت و�صيلة  املختلفة  ال�جه  تعابري  فاإن  وكذلك 
كثرية تغني عن الكالم وال�صرح، وتق�م مقامه؛ فاإمالة اخلدِّ يف جانب للنا�س تبنّي 
تكرب هذا ال�صخ�س وا�صتعالءه على من ح�له، وها ه�ذا املتلم�س يرف�س اأن يقبل 
ه� واأبناء جلدته روؤية املتكرّب اجلّبار وه� م�صّعٌر خّده لهم، واإن راأوا ذلك منه مل 
اأذل�ه وقّ�م�ا اع�جاجه وميله ب�صجاعتهم وق�تهم  ير�ص�ا بتكربه وخيالئه، واإمنا 

وفرو�صيتهم:)2(
خــّده �صّعر  ــاُر  ــب اجل اإذا  ــا  ــِه فــتــقــ�َّمــاوكــّن ــل ــي ـــه مـــن م اأقــمــنــا ل

اأّما ال�جه املبت�صم ال�صاحك فاإنه يعطي اإ�صارة لالآخر بقب�له والرتحيب به، فه� 
اأول ات�صال يح�صل بني العربي و�صيفه؛ ولذلك جند ال�صعراء يفتخرون با�صتب�صار 
وج�ههم عند لقاء الأ�صياف، وقد قالت العرب: »من متام ال�صيافة الطالقة عند 

اأول وهلة«)3(.

العبادي، عدي بن زيد، دي�انه، حتقيق حممد جبار املعيبيد، دار اجلمه�رية للن�صر، بغداد، 1965م، �س   -1
90

املخط�طات  معهد  العربية،  الدول  جامعة  ال�صرييف،  كامل  ح�صن  حتقيق:  املتلم�س،  دي�ان  املتلم�س،   -2
العربية 1390هــ، 1970م، �س24، ويُنظر: ابن منظ�ر، الل�صان)دراأ(. 

اجلاحظ، البيان والتبيني: 10/1.  -3
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يق�ل حامت الطائي)1(: 
مالٍك اأّم  يا  املعرتَّ  الطَّارَق  وجمزري�صلي  ناري  بنَي  اأتاين  ما  اإذا 
الِقرى اأوُل  ــه  اإنَّ وجهي  منكرياأاأب�صُط  دوَن  له  معرويف  واأبذُل 

وقال بع�س احلكماء لبنه: »يا بني، عليك بالرتحيب والب�صر، واإياك والتقطيب 
مبا  يلق�ا  اأن  من  ويحرم�ا  يحّب�ن  مبا  يلق�ا  اأن  اإليهم  اأحّب  الأحرار  فاإن  والكرب؛ 
اإىل  وانظر  فالزمها،  الل�ؤم  مثل  على  غّطت  خ�صلٍة  اإىل  فانظر  ويعط�ا؛  يكره�ن 

خ�صلة عّفت على مثل الكرم فاجتنبها«)2(.
ت�صمره  ما  ال�ج�ه  على  يظهر  فاإنه  قلبك  مراآة  »وجهك  اأر�صط�:  وقال 

القل�ب«)3(.
3- �لإ�سارة باليد و�لأ�سابع: 

اأهم و�صائل التعبري والت�صال عند الإن�صان  باليد والأ�صابع من  تعّد الإ�صارة 
ا، ومن �ص�رها يف ال�صعر اجلاهلي ما ذكره ب�صر بن اأبي خازم يف املدح قائال)4(:  اأي�صً

فاأقبل�ا الأ�ــصــمِّ  ملــُع  بهم  َلب)5(اأ�ــصــاَر  حُمْ للّن�صِر  ياأتيه  ل  عراننَي 
فهذا الرجل الذي ميدحه ال�صاعر عزيز يف ق�مه ل يحتاج اإىل ن�صر غريهم، 

الطائي، حامت، دي�ان حامت الطائي، حتقيق د. عادل �صليمان جمال، ط2، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990م،   -1
�س300.

الأندل�صي، ابن عبد ربه، العقد الفريد: 175/2.  -2
ال�ط�اط، اأب� اإ�صحق برهان الدين حممد بن اإبراهيم بن يحيى بن علي املعروف بال�ط�اط )718هـ( غرر   -3
اخل�صائ�س ال�ا�صحة: �صبطه و�صححه وعلق ح�ا�صيه وو�صع فهار�صه ابراهيم �صم�س الدين، دار الكتب 

العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل، 1429 هـ - 2008 م، �س57/1.
ابن اأبي خازم، ب�صر، دي�ان ب�صر بن اأبي خازم الأ�صدي، حتقيق د. عّزة ح�صن، مطب�عات مديرية اإحياء   -4

الرتاث القدمي، دم�صق، 1960م، �س61.
وملع الرجل بيده اأي اأ�صار بها، وملع الأ�صم: اأي كما ت�صري لالأ�صم باإ�صبعك، واملُْحِلب: ه� النا�صر، اأن   -5

يجيئك نا�صًرا من غري ق�مك. يُنظر: ابن فار�س: مقايي�س اللغة: 96/2.
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اإنه مطاع ليحتاج اإىل الكالم كي تنفذ اأوامره، اإنه باإ�صارة ي�صرية لأبناء ق�مه كتلك 
التي ت�صري بها لالأ�صم كي يفهم عليك يقبل�ن ملبني طائعني نا�صرين له، فالإ�صارة 
هنا اأغنت عن الكالم وهي مفه�مة بني الطرفني، وهي اإ�صارة خاطفة �صريعة، فقد 
العرب عليها  اتفاق  يعني  »اأ�صرع من ملع الأ�صم«)1( وهذا  العربي:  املثل  جاء يف 

وفهمهم لها ولدللتها وا�صتخدامها يف حياتهم.
باأ�صابعهم  ح�له  من  النا�س  اإليه  ي�صري  ما  يفهم  ال�صعدي  املخّبل  جند  ولذلك 
�صاخرين منه م�صتهزئني بحاله فيفهم مق�صدهم دومنا كالم، وكان قد ع�صق امراأة 
فطردته،  ي�ًما  فاأتاها  البعر،  يبيع  �صار  ميلك، حتى  ما  كل  عليها  فاأتلف  ق�مه،  من 

فان�صرف واأن�صاأ يق�ل)2(: 
�صديُقه ــلَّ  ق املـــرِء  مــاُل  ــلَّ  ق الأ�صابُعاإذا  بالعي�ِب  اإليه  واأومــْت 

اإىل  اللج�ء  دون  لالآخر  املطل�ب  املعنى  اإي�صال  تت�ىل  بالأ�صابع  فالإ�صارة 
بّينه احل�صني بن  ما  التعبري عن املق�ص�د، وهذا  اأحيانًا يف  تتف�ق  الكالم، بل رمبا 
فتدّرج  وطغيانهم،  �صفههم  ا�صتدَّ  وقد  عمه،  اأبناء  مع  خالفه  يف  املرّي  احلمام 
ال�صاعر وقبيلته يف حماولة اإ�صالحهم؛ فقد رتّب�ا الق�ل والفعل يف �صبيل ذلك، 
الأمر زادهم  الأمثال يف اجلدال، ولكّن هذا  بداية، و�صرب  بالل�صان  ف�عظ�هم 
بطًرا واإغراء، فارتق�ا من الق�ل اإىل الدفع بالّراح وه� اأح�صن امل�ّس، فلّما مل يغِن 

�صيء من ذلك عدل�ا عنه اإىل الدفع بالأ�صابع)3(: 
ــْرمُت ــِط بَ حــّتــى  بــاحِلــلــِم  وبالكفِّ حّتى كاَن دفُع الأ�صابِعدفعناكُم 

الع�صكري، عبد اهلل بن �صهل )املت�فى: نح� 395هـ( جمهرة الأمثال، دار الفكر، بريوت، 509/1.  -1
م�صطفى،  كمال  امل��صى، حتقيق  الطيب)325هـ(  اأب�  يحيى،  بن  اإ�صحاق  بن  اأحمد  بن  ال��صاء، حممد   -2

مكتبة اخلاجني، �صارع عبد العزيز، م�صر - مطبعة العتماد، ط1، 1953 م، 130/1.
ابن حمام املري، احل�صني، الدي�ان، جمع وحتقيق د. �صريف عالونة، دار املناهج، الأردن، 2002م،   -3

�س126.
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فلج�وؤهم اأخرًيا اإىل الدفع بالأ�صابع ير�صل ر�صالة فح�اها اأن اللغات ال�صابقة 
من الكالم وامل�س بالراح مل جتِد نفًعا، واأن �صربهم وحلمهم قد انتهى، واأن لغة 
الكالم قد انتهت بينهم، والأمر ذهب اإىل ال�صّدة. ول اأحد ينكر كم من املعاين 
املختلفة والدقيقة التي ت�صتطيع اأ�صابع اليد اإي�صالها لالآخرين، وهي ل تقل �صاأنًا عن 

حركات واإ�صارات اجل�صد عامة.
4- �لإ�سارة بالإقد�م و�لإحجام: 

كثرًيا ما يك�ن الإقدام والإحجام ر�صالة وا�صحة لالآخر بالقب�ل اأو الرف�س، 
فقد ا�صتدل عمرو بن ثعلبة العبدي من ميل زوجته وعدولها عنه على نف�رها منه 

فاأجابها)1(: 
وا�صتنكرت ِعــر�ــصــي  وازورارتـــهـــزَّاأت  جــنــٌف  ففيها  �صيبي 
تعجبي ول  هــــزًءا  ــكــرثي  ت عارل  ــرِء  امل على  بال�صيِب  فلي�س 
الفتى اأنَّ  ــَن  ــدري ت هــل  ــه مـــعـــاُرعــمــرك  ــي ــل �ـــصـــبـــابـُــه ثــــــ�ٌب ع

يف حني كانت حركات حمب�بة امرئ القي�س اجل�صدية ر�صالة اإ�صارية ت�ا�صيلة 
مع ال�صاعر على مطاوعتها له فيما رام منها، وان�صجامها مع م�صاعره نح�ها، فما اأن 

تقّدم نح�ها حتى متايلت بج�صمها عليه م�صعفة طلبه ومعلنة مطاوعتها له)2(: 
واْنَتَحى احلّي  �صاَحَة  اأجْزنا  بنا بطُن َخْبٍت ذي ِحَقاٍف عَقنَقِلفلّما 
فَتمايََلْت راأ�ِصها  بَفْ�َدْي  ْرُت  علّي َه�صيَم الَك�صِح َريًّا امْلُخلَخِل)3(َه�صَ

الع�صر  نهاية  اإىل  اجلاهلية  يف  واأ�صعارهم  اأخبارهم  املعمرين  ال�صعراء  دي�ان  الإ�صالم،  �صم�س  حال�،   -1
الأم�ي، هيئة اأب�ظبي للثقافة والرتاث، الإمارات العربية املتحدة، ط1، 2010م، �س 472.

م�صر،  املعارف،  دار  اإبراهيم،  الف�صل  اأب�  حممد  حتقيق  القي�س،  امرئ  دي�ان  القي�س،  امروؤ  الكندي،   -2
م1990، �س15.

اأحقاف  واجلمع  مع�ج،  م�صرف  رمل  احلقف:  مطمئنة.  اأر�س  اخلبت:  قطعته،  وجزته:  املكان  اأجزت   -3
وحقاف، العقنقل: الرمل املنعقد املتلبد. اله�صر: اجلذب والفعل ه�صر يه�صر، والف�دان جانبا الراأ�س. 

متايلت اأي: مالت.
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التي  من حركتها  وحيائها  املراأة  على خجل  ا�صتدل  فقد  الذبياين  النابغة  اأّما 
قامت بها بيدها عف�يًا حُماولًة �صرت ما ظهر منها ب�صبب �صق�ط خمارها دون عمد 

منها: 
اإ�صقاَطه ترْد  ومْل  النَّ�صيُف  ــِد�صقَط  ــي ــال ـــُه واتـــقـــتـــنـــا ب فـــتـــنـــاولـــْت

حتى قيل عن النابغة الذبياين اإنه خمنث ب�صبب وعيه واإدراكه لهذه الإ�صارة 
التي قامت بها زوج النعمان)1(.

من  معها  يك�ن  ما  مع  واليد  بالراأ�س  الإ�صارة  ف�صل  بيان  اجلاحظ يف  ويق�ل 
اإ�صارات اجل�صد املختلفة واأثرها يف امل�صاعر: »وح�صن الإ�صارة باليد والراأ�س، من 
متام ح�صن البيان بالل�صان، مع الذي يك�ن مع الإ�صارة من الدّل وال�صكل والتَّقّتل 

والتثني، وا�صتدعاء ال�صه�ة، وغري ذلك من الأم�ر«)2(.
ال�صعراء  ذكرها  التي  اجل�صدية  والإمياءات  الإ�صارات  اأهم  من  بع�س  فهذه 
اجلاهلي�ن، وهي تبنّي اأهمية هذا الن�ع من الت�صال ووج�ده بينهم، واعتمادهم 

عليه يف الكثري من الأم�ر �ص�اء كان عف�يًّا اأو متعمًدا.
ثانًيا- �لإ�سار�ت �لتو��سلية �لعامة: 

معظمهما  العرب  تعارفت  التي  العامة  الت�ا�صلية  الإ�صارات  بع�س  وهناك 
عليها، وكانت و�صيلة لالت�صال والتفاهم بينهم ت�صاعدهم يف اإي�صال ما يريدون من 
ر�صائل، رمبا ب�قت اأ�صرع من الكالم وجهد اأقل، وفيها ما يتعلق بحروب العرب 
واأيامها وغزواتها، وي�ؤدي معاين كثرية قد لي�صتطيع الكالم التعبري عنها يف ذلك 
ذلك  من  واحلاجة،  الق�صد  تلبي  التي  الإ�صارات  من  جمم�عة  ف�جدوا  ال�قت، 
يُنظر: العبا�صي، اأب� الفتح، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن اأحمد)963هـ(، معاهد التن�صي�س، حتقيق:   -1

حممد حميي الدين عبد احلميد عامل الكتب، بريوت، 336/1، والبيت يف دي�ان النابغة، 93.
اجلاحظ، البيان والتبيني، 79/1.  -2
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مثال التب�يق، وه� النفخ بالب�ق اأو بدق الطب�ل والدف�ف اأو ب�صرب اأع�اد من 
خ�صب، لإعالم النا�س بدن� عدو اأو ظه�ر خطر اأو ا�صتعداد للقيام بغزو ما، فتتهياأ 

النا�س له)1(.
نيتهم يف  م�ؤكدين  اأعدائهم  �صي�فهم يف وجه  ي�صهرون  القتال  يبداأ  وعندما 

احلرب والقتال، يق�ل �ص�يد بن خّذاق العبدي)2(: 
حتاربَنا كــي  �صيَفك  ـــْرديو�ــصــهــرَت  تُ ــه  ب مــن  لنف�ِصَك  فــانــظــْر 

الراية  ف�صق�ط  رايتهم،  الدفاع عن  املقاتل�ن يف  وي�صتميت  القتال،  يبداأ  ثم 
القتال،  عن  وعجزهم  اأ�صحابها،  هزمية  معناه  العدو،  يد  يف  اأو  الأر�س  على 
�صنًدا  لتك�ن  النا�س  اأ�صجع  اإىل  وي�صلم�نها  واخل�صارة)3(.  الهزمية  على  وعالمة 
يت�صايح�ن  قد  باأ�صماء  وت�صمى  والق�ة.  الع�ن  منه  ي�صتمدون  ورمًزا  للمحاربني 
بها عند احتدام القتال؛ وذلك لإثارة النف��س، وبعث احلمية فيها على القتال)4(، 
فاأع�صر بن �صعد بن قي�س عيالن يبنّي كيف اأقبلت القبائل من كّل مكان وقد عقدت 

األ�ية احلرب)5(: 
ــي اأمِّ ــُر  ــْم َع ـــالوة  َخ لبني  ـــدًى  ـــَدايـــاِف ــهــم ِف ـــيـــٍة وكـــنـــُت ل بـــال ِن
اأوٍب كـــلِّ  مــن  اأقــبــلــْت  ـــاعــ�ــصــيَّــَة  ـــَ�اي ــم ِل ــه كــنــانــُة عـــاقـــديـــَن ل
ــــِرًدا وجئنا بَ ــا  عــار�ــصً ــاوؤوا  ــج الُغثايـــاف يُْربي  اإذ  ال�صَّيِل  كمثِل 

ويبنّي قي�س بن اخلطيم كيف ي�صرع ق�مه اإىل رفع ل�اء احلرب اإذا ما تيقن�ا اأن 
يُنظر: املرجع ال�صابق، 106/10.  -1

نهاية  اإىل  اجلاهلية  يف  واأ�صعارهم  اأخبارهم  املعمَّرين،  ال�صعراء  دي�ان  اأحمد،  الإ�صالم  �صم�س  حال�،   -2
الع�صر الأم�ي، هيئة اأب�ظبي للثقافة والرتاث، ط1، 2010م، �س 364.

املرجع نف�صه، 106/10.  -3

املرجع نف�صه، 107/10.  -4
املرجع نف�صه، 270.  -5
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عدوهم عزم على احلرب، لي�ؤكدوا له ا�صتعدادهم لها)1(: 
بَّلُح�ا احلــرِب  مُمْــرتو  ما  اإذا  ــا  لــ�اءهــا)2(واإنّ العرين  باأ�صباد  نقيم 

فهي اإ�صارة مفه�مة لالآخر؛ ولذلك نرى عنرتة بن �صّداد م�صتنكًرا فعل قبيلة 
عمرية وقد حّلت بجم�عها ومل تقرر بعد باأّي قبيلة �صتلحق، وقد رفع الل�اء لها، 
احلرب،  لبدء  لها  وا�صحة  اإ�صارية  ر�صالة  الل�اء  فرفُع  للحرب،  نح�ها  وق�صد 

وتاأخرها يف القرار)3(: 
تَْلَحُق �صائْل ُعمريَة حيُث حلَّْت جمَعها حــيٍّ  بــاأّي  احلـــروِب  عند 
بعدما بــعــذرَة  اأْم  قي�ٍس  املَْلحُقاأبــحــيِّ  وبئ�َس  لها  الــّلــ�اُء  ُرفــع 

اخلطر  تدرك  مل  طيءاأنها  قبيلة  على  لهم  حرب  يف  ع�ف  بن  طفيل  ويبنّي 
املداهم لها، وو�ص�ل كتائبهم اإليها اإل عندما راأوا ما ي�ؤكد ذلك؛ اإنه ل�اء احلرب 

الذي يتقّلب ويتحرك كالطائر يف اجل�)4(: 
املتقّلِبفما   برح�ا، حتى راأوا، يف ديارهم الــّطــائــر،  كظلِّ  ـــ�اًء،  ل

وهناك رايات اأخرى عرفها العرب ل للحرب تعقد، ولكن لأهداف اأخرى 
تعارف عليها الق�م، وهي عديدة، منها راية اخلّمار، يق�ل لبيد وا�صًفا اإياها)5(: 

تاجٍر ــِة  ــايَ �ــصــاِمــَرهــا وغ ــتُّ  ب ــْد  ُمدامهاق وَعــزَّ  ُرِفَعْت  اإِْذ  واَفيُت 

ابن اخلطيم، قي�س، الدي�ان، حتقيق نا�صر الدين الأ�صد، دار �صادر، بريوت، د.ت.  -1
العرين:  باأ�صباد  عنى  والداهية،  الذئب  وه�  �صبد،  جمع  الأ�صباد:  ي�صتدرونها،  الذين  احلرب:  ممرتو   -2

الأ�ص�د.
العب�صي، عنرتة بن �صداد، دي�ان عنرتة، حتقيق حممد �صعيد م�ل�ي، املكتب الإ�صالمي، لبنان، �س292.  -3
الأخف�س، علي بن �صليمان بن الف�صل، اأب� املحا�صن، املعروف بالأخف�س الأ�صغر )315هـ( الختيارين،   -4
حتقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر املعا�صر، بريوت - لبنان، دار الفكر، دم�صق - �ص�رية، ط، 1420 

هـ - 1999م، 36/1.
العامري، لَِبيد بن ربيعة، دي�ان لبيد، �س113.  -5
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ليعلم م��صعه، وقال  فين�صبها  يبيع اخلمر  تاجر  اأي راية  تاجر(  فق�له: )غاية 
ا: )1( عنرتة ذاكًرا رايات التجار تلك اأي�صً

�َصَتا اإذا  ــداِح  ــِق ــال ب يـــداه  ـــٍذ  ــجــار مــلــ�َِّمَرب ــتِّ ــاِت ال ــاي ــاِك غ ــتَّ ه
اأي ي�صرتي ما عندهم من اخلمر فيحط�ن راياتهم. 

على  ين�صبنها  كّن  التي  البغايا  رايات  اجلاهلية  يف  امل�صه�رة  الرايات  ومن 
اأج�رهن  اأرادهن دخل عليهن، وتفاو�س معهن على  اأب�ابهن لتك�ن علًما، فمن 
يف مقابل دخ�له بهن، وُذكر اأن تلك الرايات كانت رايات حمًرا، وروي اأنه كان 
فاأذهب  بها.  فيفجرون  النا�س  فياأتيها  العرب  اأ�ص�اق  يف  من�ص�بة  راية  لبع�صهن 

الإ�صالم ذلك، واأ�صقطه ومنعه.)2(
يف ذلك قال طفيل بن ع�ف الكعبي:)3(

وتبا�َصرْت بنا  بغاياهم  ــَ�ْت  ــاأل اإىل َعر�ِس جي�ٍس غري اأن مل يُكتَِّبف
كان�ا  التي  النار  العرب،  عليها  تعارف  التي  العامة  الإ�صارية  الر�صائل  ومن 
ي�قدونها لت�ؤدي ر�صائل �صتى يف الت�صال، منها اإر�صاد امل�صافرين يف الليل، فكان 
يب�صرها امل�صافر من بعيد ليقبل على تلك القبيلة وتق�م ب�اجب �صيافته، وكان هذا 
م�صدر فخر لهم، وها ه� ذا مزرد بن �صرار الذبياين يفخر لأن �صيفه �صاهد ناره 

وا�صحة م�صتعلة �صقراء الل�ن، و�صعها يف مكان عال ليب�صرها من بعيد:)4(
الن�اظرفاأب�صر ناري وهي �صقراء اأوقدت للعي�ن  ن�صز،  بعلياء 

العب�صي، عنرتة بن �صداد، الدي�ان، 211.  -1
ط4،  لبنان،  بريوت،  ال�صاقي،  دار  الإ�صالم،  قبل  العرب  تاريخ  يف  املف�صل  ج�اد،  علي،  يُنظر:   -2

1422هـ/2001م، �س 139/9.
الأخف�س، الختيارين، 33/1.  -3

اجلاحظ، عمرو بن بحر)255هـ( البخالء، حتقيق: د. طه احلاجري، دار املعارف، القاهرة، 1981م، �س   -4
.243/1
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ا؛  اأما ع�ف بن الأح��س العامري فقد تعد كرمه الب�صر لي�صمل احلي�ان اأي�صً
فناره يهتدي اإليها الكلب اجلائع الهائم يف ظلمة الليل:)1(

وُدونَُه الَقَ�اَء  يَْخ�َصى  و�ُصُت�ُرهاوُم�ْصَتْنِبٍح  ُظْلَمٍة  بَابَا  اللَّْيِل  ِمــَن 
ِبَها اْهَتَدى  َفَلمَّا  ناِري  لَُه  َعُق�ُرهاَرَفْعُت  يَِهرَّ  اأَْن  ِكاَلِبي  َزَجــْرُت 
اإذا َردَّ َعاِفى الِقْدِر َمْن يَ�ْصَتِعرُيهاَفاَل تَ�ْصاأِليِني وا�ْصاأيِل عن خليقتي

وحامت الطائي يفتخر بناره التي تبقى م�صتعلة مت�قدة لحجاب مينع �ص�ءها، 
فه� يحر�س على اإنارتها ملن يبحث عنها لياًل:)2(

يَُكنُّها حجاٌب  ناري  على  اأنــرُيهــاولي�َس  ولــكــْن  لياًل  ملُ�ْصَت�ِب�ٍس 
وت�ؤدي النار وظائف ات�صالية اأخرى كالتحذير والإنذار كما ه� م�صه�ر عن 
يراأ�صها  وم�صر  ربيعة  قبائل  فيه  اجتمعت  العرب  اأيام  من  ي�م  وه�  خزازى،  نار 
كليب التغلبي لقتال جي�س من حمري، ف�ّجه كليٌب ال�صفاح بن عمرو التغلبي اأمامه، 
واأمره اإذا التقى الق�م اأن ي�قد ناًرا عالمة بينهما تنذرهم بقدومهم، ف�صار ال�صفاح 
لياًل حتى وافى مع�صكر حمري بخزازى، فاأوقد ناًرا، فاأقبل كليب يف جم�عه نح� 

النار، ف�افاهم �صباًحا فاقتتل الفريقان، ويف ذلك قال عمرو بن كلث�م:)3(
خزازى يف  ــد  وق اأُ غــداَة  الّرافدينـــاونحُن  رفــِد  فـ�َق  رفــدنا 

ال�صبي، املف�صل، املف�صليات، 176.  -1
الطائي، حامت، دي�انه 232.  -2

ابن كلث�م، عمرو، دي�ان عمرو بن كلث�م التغلبي، حتقيق د. علي اأب� زيد، دار �صعد الدين، دم�صق،   -3
ط1، 1412هـ 1991م، �س84.
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اخل�متة

ا كان  ا اأكان اأم عامًّ وهكذا يتبنّي اأن الت�صال الإ�صاري ب�ج�هه املختلفة، خا�صًّ
نظاًما �صروريًّا من اأنظمة التفاهم والت�ا�صل بني العرب يف الع�صر اجلاهلي، واأنه 
وجد مكانًا له يف �صعر ال�صعراء الذين عرّبوا عنه مبختلف اأ�صاليبه واأ�صكاله، فحفظ�ا 
ا من حياة العرب اآنذاك، واأكدوا اأهمية هذا الن�ع من الت�صال  بذلك جانًبا مهمًّ
اإىل جانب الت�صال اللغ�ي، واأنه ل ميكن ال�صتغناء عنها، على الرغم من اأهمية 
والت�ا�صل والإعالم  التعبري  ناجعة يف  و�صيلة  كان  فقد  اللغ�ي وق�ته،  الت�صال 
والإخبار، ومل ي�صتطع الإن�صان حتى الي�م ال�صتغناء عن الت�صال الإ�صاري، بل 
اأحايني  اأثرها يف  اأثره  التعبري، ورمبا فاق  لها يف  بقي م�صاحًبا لالأ�ص�ات م�ؤازًرا 
كثرية، فاللغة تنقل الأخبار والعل�م واملعارف، والإ�صارات تكمل ذلك وت�ؤكده.
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Abstract

The Customary Truth 
(The Common) and its Role in 

Deducting legal provisions

 Dr. Ahmed Jasim Khalaf Alrashid

Allah has commanded us to recite 
the Holy Quran, understand its meanings, 
and realize its goals, the Almighty said: چ 
چچ ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
which means: {This is a book which we have 
revealed to thee, full of blessing, that they 
may reflect over its verses, and that those 
gifted with understanding may take heed}, 
and the Almighty said: ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   چ 
چ ںں   ڱ   ڱ    which means: And ڱ  
We have not sent any messenger except 
with the language of his people in order that 
he might make things clear to them}, The 
Messenger of Allah said (God has  not sent 
any messenger except with the language of 
his people), as the Qur’an and Sunnah are 
the origin of the legislation and they were 
revealed with an explicit Arab language, ad-
dressing the Arabs, starting with their cus-
tom in vocabulary and structures, in order 
that the argument be established because 
the Holy Qur’an with an Arabic tongue, it is 
not possible to understand unless you read 
in Arabic language, and there is no doubt 
that the Companions of Prophet Moham-
med are the most knowledgeable people in 
this language. They have experienced the 
contemporary down of the holy Quran and 

ملخ�س البحث
الكرمَي،  القراآَن  نقراأَ  اأَْن  �صبحانَُه  اهللُ  اأمَرنَا 
قاَل  مراِميَُه،  ِلُندِرَك  ونتدبََّرُه  معاِنيَُه،  ونفَهَم 

تعاىَل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   
ڳ   چ  تعاىل:  وقال   ،)29 )�س:  چچ  ڃ   
چ  ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   

)اإبراهيم: 4(، وقال ر�ص�ل اهلل : )مل يبعث 
هما  وال�صنة  فالقراآن  ق�مه(،  بلغة  اإل  نبيًّا  اهلل 
اأ�صل الت�صريع، نزل القراآن بل�صان عربي مبني، 
واأوتي النبي  ج�امع الكلم، فخاطًبا العرب 
املفردات  يف  معه�دهم  وفق  على  ابتداًء 
القراآن  ولأن  احلجة،  تق�م  حتى  والرتاكيب؛ 
الكرمي بل�صان عربي مبني فال ميكن فهمه اإّل من 
جهة اللغة العربية، ول�صك اأن ال�صحابة  هم 
اأعلم النا�س بهذا الل�صان فقد عا�صروا التنزيل، 
حّجة  ت�ظيفها  يف  فطريقتهم  التاأويل  و�صهدوا 
على  العربية  اللغة  األفاظ  دللت  لأّن  علينا؛ 
التبعي  ي�صتهر  وقد  وتبعي،  اأ�صلي  وجهني: 
فيك�ن مبثابة الأ�صلي وه� املعرب عنه بالت�ا�صع 
ال�صتعمال  بكرثة  يح�صل  الذي  العريف 
وهذا  الأ�صلي،  ال��صع  فيغلب  والنت�صار 
والرتاكيب  املفردات  بع�س  يف  جاريًا  كان  ما 
الفقهاء  اعتربه  وقد  اخلطاب،  نزول  عهد  يف 



witnessed the interpretation and their way 
of using it as a proofing on us because the 
semantics of the Arabic language are two 
aspects: genuine and subordinate which 
happen in a lot of use and spread mostly 
the original situation, and this was what was 
going on in some vocabulary and structures 
during the era of the descent of the Qur’an 
speech, and the Islamic jurists considered 
it until it became influential in the under-
standing and deduction and issuance the 
provisions, which is our intention in this re-
search to solve the problem that lies in clari-
fying the relationship between the custom-
ary truth (the common) and the deduction 
of legal provisions, and the extent of mind in 
understanding the legal text and determine 
its significance?

Keywords: The customary truth - Sig-
nificance - Deduction - Legal provisions - 
Understanding the legal text.

حتى �صار م�ؤثًرا يف الفهم وال�صتنباط وتنزيل 
هذا  يف  بالبيان  مق�ص�دنا  وه�  الأحكام، 
البحث؛ حلل الإ�صكالية التي تكمن يف ت��صيح 
العالقة بني احلقيقة العرفية وا�صتنباط الأحكام 
الن�س  فهم  يف  اعتبارها  مدى  وما  ال�صرعية، 

ال�صرعي وحتديد مدل�له؟.
�لكلمات �ملفتاحية: احلقيقة العرفية - 
الدللة - ا�صتنباط - الأحكام ال�صرعية - فهم 

الن�ص��س ال�صرعية.
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املقدمة

ثم  واأهدافه،  امل��ص�ع  اختيار  واأ�صباب  البحث،  واإ�صكالية  التمهيد،  وفيها 
فاخلطة  البحث،  منهج  ثم  ال�صابقة،  فالدرا�صات  وحدوده،  امل��ص�ع  اأهمية  بيان 

املتبعة فيه.
ِلُندِرَك  الكرمَي، ونفَهَم معاِنيَُه، ونتدبََّرُه  القراآَن  نقراأَ  اأَْن  �صبحانَُه  اأمَرنَا اهللُ  لقد 
مراِميَُه، قاَل تعاىَل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ )�س: 

29(، وقال عز وجل: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڳ   چ  �صاأنه:  وقال جل  )ال�صعراء: 195-192(  چ،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  
اهلل  ر�ص�ل  وقال   ،)4 )اإبراهيم:  چ  ںں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   

: )مل يبعث اهلل نبيًّا اإل بلغة ق�مه()1(، فالقراآن وال�صنة هما اأ�صل الت�صريع وقد 
نزل بل�صان عربي مبني، خماطًبا العرب ابتداًء، على وفق معه�دهم يف املفردات 
والرتاكيب، حتى تق�م احلجة، وك�ن القراآن الكرمي بل�صان عربي مبني فال ميكن 
فهمه اإّل من جهة اللغة العربية، ول�صك اأن ال�صحابة  هم اأعلم بهذا الل�صان فقد 
عا�صروا التنزيل، و�صهدوا التاأويل فطريقتهم يف ت�ظيفها حّجة علينا؛ لأّن دللت 
اأ�صلي وتبعي، وقد ي�صتهر التبعي فيك�ن مبثابة  األفاظ اللغة العربية على وجهني: 
الأ�صلي وه� املعرب عنه بالت�ا�صع العريف الذي يح�صل بكرثة ال�صتعمال والنت�صار 
فيغلب ال��صع الأ�صلي، وهذا ما كان جاريًا يف بع�س املفردات والرتاكيب يف 
عهد نزول اخلطاب، وقد اعتربه الفقهاء حتى �صار م�ؤثًرا يف الفهم وال�صتنباط 

وتنزيل الأحكام، وه� مق�ص�دنا بالبيان يف هذا البحث.

اأخرجه اأحمد يف م�صنده )158/5( الإمام اأحمد بن حنبل- امل�صند- حتقيق: د.عبداهلل الرتكي، م�ؤ�ص�صة   -1
الر�صالة للن�صر، بريوت، ط: 1، قال الألباين: وهذا اإ�صناد رجاله ثقات رجال البخاري، لكن قال اأب� حامت: 
قطًعا؛  املجمع )43/7(، لكن احلديث �صحيح  الهيثمي يف  اأعله  اأبي ذر مر�صل"، وبهذا  "جماهد عن 
لأنه ي�صهد له ق�له تعاىل: چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ، �صل�صلة الأحاديث ال�صحيحة 

حديث رقم 3561.
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�إ�سكالية �لبحث: 
وا�صتعمالت  للعربية  م�افقته  ال�صرعية  للن�ص��س  ال�صليم  الفهم  �صرط  من 
اأهلها وقت التنزيل، واإ�صكالية البحث تكمن يف ت��صيح العالقة بني احلقيقة العرفية 
وا�صتنباط الأحكام ال�صرعية، وما مدى اعتبارها يف فهم الن�س ال�صرعي وحتديد 

مدل�له؟.
ويتفرع عن هذا الإ�صكال اأ�صئلة فرعية تتمثل يف الآتي: 

ما مفه�م احلقيقة العرفية، وما اأق�صامها؟.- 1
هل نزل القراآن على معه�د العرب؟ وهل يعترب فهمهم ملزًما؟.- 2
ما حكم احلقيقة العرفية وكيف ت�ؤثر يف ا�صتنباط الأحكام؟.- 3

�أ�سباب �ختيار �ملو�سوع: 
الق�صايا  يف  تاأثريه  ومدى  ال�صتعمايل  العريف  ال��صع  هذا  فهم  اإىل  احلاجة  اأ- 

املعا�صرة.
من  ال�صرعية،  والن�ص��س  اللغ�ية  الأعراف  بني  العالقة  حتديد  يف  الرغبة  ب- 
الن�ص��س ودللته على  ل�صبط فهم  اأداة  الذي ه�  الفقه  اأ�ص�ل  خالل علم 

الأحكام.
�أهد�ف �لبحث: 

من الأهداف التي ي�صعى البحث لل��ص�ل اإليها: 
حتديد مفه�م احلقيقة العرفية، واأق�صامها.- 1
بيان اأن الن�س ال�صرعي جاء على وفق معه�د العرب، واأثره يف فهم اخلطاب.- 2
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بيان حكم احلقيقة العرفية واعتبارها يف ا�صتنباط الأحكام الفقهية.- 3
�أهمية �ملو�سوع: 

ميكن اإبراز اأهمية امل��ص�ع يف النقاط الآتية: 
ك�ن امل��ص�ع متجدًدا لتجدد النظر يف الأحكام الفقهية الجتهادية باعتبار - 1

ارتباطها بالأعراف.
�صرورة اللتزام بدللت اللغة وا�صتعمالتها يف فهم الن�ص��س ال�صرعية.- 2
جتديد - 3 لدع�ى  دفًعا  ال�صرعية؛  الن�ص��س  مع  للتعامل  مطردة  معامل  و�صع 

الفهم الديني وفق مناهج غري من�صبطة غايتها التحرر من الن�ص��س ال�صرعية.
اإذ - 4 اللغ�ية؛  النا�س  لأعراف  مراعاته  خالل  من  وي�صره  الت�صريع  مرونة  بيان 

ترتيب  يف  مراعاتها  من  بد  فال  ودواخلهم،  ملقا�صدهم  املظهرة  هي  الألفاظ 
اآثارها ال�صرعية عليها.

حدود �لبحث: 
الأ�ص�لي�ن يف  اعتربها  العرفية، وكيف  احلقيقة  بيان  البحث على  �صيقت�صر 
فهم الن�ص��س ال�صرعية وا�صتنباط الأحكام، مع ذكر مناذج من الأحكام ال�صرعية 

التي جاءت مراعيًة لالأعراف اللغ�ية.
�لدر��سات �ل�سابقة: 

هناك درا�صات عديدة ومتن�عة و�صاأكتفي بالدرا�صات التي تناولت طرًفا من 
م��ص�عنا واإن كانت تفارقه يف ج�انب كما �صياأتي، فمن اأهمها: 

�صنة،  اأب�  فهمي  اأحمد  لالأ�صتاذ  الفقهاء«)1(  راأي  »العرف والعادة يف  كتاب    -
اأحمد فهمي اأب� �صنة، العرف والعادة يف راأي الفقهاء )ط: الأزهر، 1947هـ(.  -1
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نِّف يف دليل العرف وحّجيته يف الت�صريع الإ�صالمي. وه� من اأبرز ما �صُ
كتاب»العرف حجيته واأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة«)1( لعادل بن    -
عبدالقادر ق�ته، والكتاب اأ�صله ر�صالة ماج�صتري قدمت ون�ق�صت يف جامعة 

اأم القرى.
فهتان الدرا�صتان وما كان على ن�صقهما اعتنت بالعرف كدليل �صرعي معتمد 
ومثلت  العملي،  والعرف  الق�يل  العرف  ف�صملت  الأحكام،  بع�س  ا�صتنباط  يف 

لبع�س امل�صائل الفقهية املنبنية عليه.
وعالقتهما  وال�صنة  الكتاب  يف  واملجاز  »احلقيقة  بعن�ان  ماج�صتري  ر�صالة    -

بالأحكام ال�صرعية«، للباحث ح�صام الدين م��صى عفانه)2(.
بع�س  فتطرقت يف  والتابعة،  الأ�صلية  الألفاظ  تناولت دللت  الر�صالة  هذه 

املباحث للكالم عن احلقيقة العرفية، من الناحية النظرية التاأ�صيلية.
و�لإ�سافة �لتي �أرجو �أن يتقدم بها هذ� �لبحث تتعلق باجلو�نب �لآتية: 

اإفراد احلقيقة العرفية بالبحث والدرا�صة؛ اإذ مل اأقف على بحث م�صتقل ومفرد  اأ-  
يف هذا امل��ص�ع وبنف�س ال�صياق التي ت�صعى هذه الدرا�صة لتحقيقه.

بيان مدى اعتبار احلقيقة العرفية يف ا�صتنباط الأحكام عند الفقهاء. ب- 
اأو عدمه، والختالف  العرفية  احلقيقة  املتقررة وفق  النماذج  بع�س  ت��صيح  ج- 

احلا�صل يف بع�س الأحكام بح�صبها.

عادل بن عبدالقادر ق�ته، العرف حجيته واأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة )مكة املكرمة: املكتبة   -1
املكية، ط1، 1418ه، 1997م(.

ح�صام الدين عفانة، احلقيقة واملجاز يف الكتاب وال�صنة وعالقتهما بالأحكام ال�صرعية، امل�صرف: يا�صني   -2
http://resalty. تاريخ الإ�صافة26 �صبتمرب 2011 م(،  ال�قفية -ن�صخة الكرتونية-،  ال�صاذيل )املكتبة 

waqfeya.com/index.php/category-16/thesis-25
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ثامًنا: منهج �لبحث: 
اقت�صى املنهج العلمي اتباع مناهج متكاملة لتحقيق م�صم�ن الدرا�صة ومتثلت 

يف الآتي: 
املنهج ال�صتقرائي: بجمع عنا�صر امل��ص�ع بتتبع جزئياته. 

املنهج التحليلي: لتحليل كيفية اعتبار احلقيقة العرفية يف الفهم وال�صتنباط، 
واأثر ذلك يف الفروع.

املنهج ال�صتنباطي: لتحقيق النتائج وتقريرها.
خطة �لبحث: 

�ملقدمة، وفيها: )اإ�صكالية البحث، واأ�صباب اختياره واأهدافه، ثم بيان اأهمية 
امل��ص�ع وحدوده، فالدرا�صات ال�صابقة، ثم منهج البحث، فاخلطة املتبعة فيه(.

�ملبحث �لأول: احلقيقة العرفية، تعريفها واأق�صامها، وفيه: 
�ملطلب �لأول: تعريف احلقيقة العرفية.
�ملطلب �لثاين: اأق�صام احلقيقة العرفية.

�ملبحث �لثاين: اعتبار العرف اللغ�ي زمن نزول اخلطاب وفيه: 
�ملطلب �لأول: نزول القراآن بل�صان عربي مبني.

�ملطلب �لثاين: نزول القراآن على معه�د العرب.
�ملبحث �لثالث: حكم احلقيقة العرفية واأثرها يف ا�صتنباط الأحكام، وفيه: 

�ملطلب �لأول: حكم احلقيقة العرفية.
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العرف  على  تنبني  التي  الأحكام  من  الفقهية  الأمثلة  بع�س  �لثاين:  �ملطلب 
الق�يل.

�خلامتة وما فيها: النتائج والت��صيات.
فهر�س �مل�سادر و�ملر�جع.

فهر�س �ملو�سوعات.
املبحث الأول: مفهوم احلقيقة العرفية واأق�س�مه�: 

�ملطلب �لأول: تعريف �حلقيقة �لعرفية: 
مفردي  �صرح  من  لبد  مفه�مها  ولبيان  لفظتني  من  مركب  العرفية  احلقيقة 
اللفظ املركب لبيان اأق�صام احلقيقة العرفية ومن ثم حتديد مدل�له باعتبار الرتكيب 

ومن ثم بيان اأق�صام احلقيقة العرفية.
�لفرع �لأول: �حلقيقة يف �للغة: 

اإحكام ال�صيء و�صحته، فاحلق  اأ�صل واحد، وه� يدل على  »احلاء والقاف 
نقي�س الباطل«)1(، واحلقيقة ما ي�صري اإليه حق الأمر ووج�به، وبلغ حقيقة الأمر اأي 

يقني �صاأنه. 
اأقّر يف ال�صتعمال على اأ�صل و�صعه، واملجاز ما كان  واحلقيقة يف اللغة: ما 
الت�صاع  هي:  ثالثة  ملعان  احلقيقة  عن  اإليه  ويعدل  املجاز  يقع  واإمنا  ذلك،  ب�صد 

والت�كيد والت�صبيه، فاإن عدمت هذه الأو�صاف كانت احلقيقة البتة)2(.

دار  )بريوت:  هارون  حممد  عبدال�صالم  حتقيق:  اللغة،  مقايي�س  معجم  فار�س،  ابن  اأحمد  احل�صني  اأب�   -1
الفكر، د.ط.، 1399هـ، 1979م( ج2، �س15.

انظر: اأب� الف�صل جمال الدين ابن منظ�ر، ل�صان العرب )بريوت: دار �صادر، د.ط.، 1424هـ، 2003م(   -2
ج4، �س178-177.
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والعرفية لغة: قال يف الل�صان: من العرف واملعروف �صد النكر، وه� كل ما 
تعرفه النف��س من اخلري وتب�صاأ به وتطمئن اإليه)1(، وياأتي مبعنى الأمر املتتابع عليه قال 

يف القام��س: )طار القطا عرًفا اأي بع�صها خلف بع�س وجاء الق�م عرًفا()2(.
�لفرع �لثاين: �حلقيقة يف �ل�سطالح: 

يف  اأوًل  له  و�صع  فيما  امل�صتعمل  اللفظ  هي  )احلقيقة  بق�له:  الآمدي  عّرفها 
عرفـًيا،  اأو  �صرعًيا  اأو  التخاطب  كان  لغ�يًا  التخاطب()3(،  به  الذي  ال�صطالح 

ولعلماء الأ�ص�ل عّدة تعريفات مقاربة لهذا التعريف)4(.
يخرج  فيما…(  )امل�صتعمل  وق�له:  لفظ،  كل  ي�صمل  عام  )لفظ(  فق�له: 

املهمل، وذكره لال�صتعمال يدل على اأنّه من �صروط احلقيقة.
وق�له: )فيما و�صع له( يعني تعيني هذا اللفظ لهذا املعنى فيدل عليه بال قرينة. 

وق�له: )اأوًل( يخرج املجاز؛ لأن و�صعه اإمنا كان بالتبع لغريه. 
اللغ�ية  احلقائق  اأن�اع  يدخل  التخاطب(  به  الذي  ال�صطالح  )يف  وق�له: 
والعرفية وال�صرعية، كالأ�صد للحي�ان املفرت�س، و )الدابة( لذات الأربع- بعد اأن 

انظر: ل�صان العرب: 239/9.  -1
م�ؤ�ص�صة  حتقيق:   ، املحيط 179/3،  القام��س  الفريوزاآبادى،  يعق�ب  بن  حممد  طاهر  اأب�  الدين  جمد   -2

الر�صالة باإ�صراف: حممد نعيم العرق�ُص��صي، م�ؤ�ص�صة الر�صالة للطباعة والن�صر والت�زيع، بريوت ط: 8.
املكتب  )بريوت:  عفيفي  الرزاق  عبد  حتقيق:  الأحكام،  اأ�ص�ل  يف  الإحكام  الآمدي،  حممد  بن  علي   -3

الإ�صالمي، د.ط.، د.ت.( ج1، �س28.
انظر: جمال الدين ي��صف بن ح�صن ابن امِلرْبَد ال�صاحلي احلنبلي، غاية ال�ص�ل اإىل علم الأ�ص�ل، حتقيق   -4
بدر بن نا�صر ال�صبيعي )الك�يت: دار غرا�س، ط1، 1433هـ، 2012م( �س26؛ نهاية ال�ص�ل �صرح منهاج 
ال��ص�ل �س 118؛ التفتازاين، �صعد الدين بن م�صع�د، �صرح التل�يح على الت��صيح )القاهرة: مكتبة 
البحر  الدين حممد بن عبد اهلل،  اأب� عبد اهلل بدر  الزرك�صي،  �صبيح، د.ط.، د.ت.( ج1، �س302؛ 
املحيط يف اأ�ص�ل الفقه )دار الكتبي، ط1، 1414هـ، 1994م( ج3، �س5؛ البخاري، عالء الدين عبد 
العزيز بن اأحمد احلنفي، ك�صف الأ�صرار �صرح اأ�ص�ل البزدوي )دار الكتاب الإ�صالمي( ج1، �س61؛ 
الب�صري،  للرازي: ج1، �س286؛  املح�ص�ل  التيمي،  بن عمر  اأب� عبداهلل حممد  الدين  الرازي، فخر 
اأب� احل�صني حممد بن علي الطيب، املعتمد يف اأ�ص�ل الفقه، حتقيق: خليل املي�س )بريوت: دار الكتب 

العلمية، ط1، 1403هـ( ج1، �س11.



334

احلقيقة العرفية واعتبارها يف ا�ستنباط الأحكام

كانت يف اللغة لكل ما يدب على الأر�س-، و )ال�صالة( يف العبادة املخ�ص��صة 
باأركانها و�صروطها يف ال�صرع -بعد اأن كانت للدعاء يف اللغة-)1(.

�لفرع �لثالث: �أق�سام �حلقيقة 
يق�صم العلماء احلقيقة اإىل: لغ�ية، وعرفية، و�صرعية)2(، وحتى يتبني مفه�م 
احلقيقة العرفية ل بّد من معرفة اق�صام احلقيقة، وبذلك تتميز احلقيقة العرفية عن 

كل ق�صيم لها.
�أول: �حلقيقة �للغوية: وهي اللفظ امل�صتعمل فيما و�صع له يف اأ�صل اللغة)3(، 
بال��صعية؛  و�صميت  الر�س،  على  يدب  ما  كل  يف  والدابة  للدعاء،  كال�صالة 
اأق�صام  جميع  اأّن  »رغم  اللغة،  ب��صع  اأي  الأ�صلي،  م��ص�عها  يف  ل�صتعمالها 
احلقيقة و�صعية، اإل اأنّها هي التي ي�صدق عليها ال��صع مبعناه احلقيقي على اأ�صا�س 
فهي  الأخرى  احلقائق  اأما  الأوائل،  اللغة  م�ؤ�ص�صي  قبل  من  ابتداء  م��ص�عة  اأنّها 
اأق�صام  اأ�صّد  بذلك  وهي  الأول«)4(،  اللغ�ي  ال��صع  بعد  ثانًيا  و�صًعا  م��ص�عة 
انظر: اأب� عبداهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�صي، ت�صنيف امل�صامع بجمع اجل�امع، حتقيق: �صيد   -1
عبدالعزيز وعبداهلل ربيع )مكتبة قرطبة، ط1، 1418هـ، 1998م( ج1، �س437، 438؛ الإ�صن�ي، نهاية 
�صرح جمع  الهامع  الغيث  الرحيم،  بن عبد  اأحمد  اأبي زرعة  الدين  العراقي، ويل  ال�ص�ل، �س 119؛ 
اجل�امع، حتقيق: حممد تامر حجازي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1425هـ، 2004م( �س169 

فما بعدها؛ التفتازاين، �صرح التل�يح على الت��صيح، ج1، �س303 فما بعدها.
انظر: جمال الدين عبد الرحيم بن احل�صن الإ�صن�ي، نهاية ال�ص�ل �صرح منهاج ال��ص�ل )بريوت: دار   -2
الكتب العلمية، ط1، 1420هـ، 1999م(، �س 120-112؛ ال�ص�كاين، حممد بن علي اليمني، اإر�صاد 
الفح�ل اإىل حتقيق احلق من علم الأ�ص�ل، حتقيق: اأحمد عزو عناية )بريوت: دار الكتاب العربي، ط1، 
1419هـ، 1999م( ج1، �س63؛الزرك�صي، البحر املحيط، ج3، �س9.ابن قدامة، م�فق الدين عبداهلل 
بن اأحمد املقد�صي، رو�صة الناظر وجنة املناظر )م�ؤ�ص�صة الريان، ط2، 1423هـ، 2002م( ج1، 493؛ 
تنقيح الف�ص�ل، حتقيق: طه عبد الروؤوف  اإدري�س، �صرح  اأب� العبا�س �صهاب الدين اأحمد بن  القرايف، 

�صعد )�صركة الطباعة الفنية املتحدة، ط1، 1393هـ، 1973م( �س42.
العل�اين )بريوت:  الرازي، املح�ص�ل، حتقيق: طه جابر  التيمي  اأب� عبداهلل حممد بن عمر  الدين  فخر   -3
القرايف،  119؛  �س  ال�ص�ل،  نهاية  الإ�صن�ي،  409؛   /1 1997م(،  1418هـ،  ط3،  الر�صالة،  م�ؤ�ص�صة 

�صرح تنقيح الف�ص�ل: 43.
حممد بن علي اجليالين ال�صتي�ي، التغري الدليل واأثره يف فهم الن�س القراآين )بريوت: مكتبة ح�صن   -4

الع�صرية، ط1، 1432هـ، 2011م( �س97.
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احلقيقة ل�ص�ًقا بها من حيث التعريف ال�صابق، اإل اأّن اإ�صافة قيد )يف ال�صطالح 
مفه�م  �صملها  اإذ  وال�صرعية،  العرفية  احلقائق  اأن�اع  اأدخل  التخاطب(  به  الذي 

احلقيقة لكن لي�س ب��صع اللغة الأول؛ اإمنا بال�صتعمال.
بعرف  غريه  اإىل  م�صماها  عن  انتقلت  التي  هي  �لعرفية:  �حلقيقة  ثانيا: 
اللغة حتمل  الألفاظ يف  اأّن  ذلك  اللغة)1(،  لأهل  با�صتعمال طارئ  اأو  ال�صتعمال، 
معاين باإزاء و�صعها الأول، لكن اأهل اللغة قد يرتك�ن هذا ال��صع الأول اإىل غريه 
الأول، وي�صبح مهج�ًرا،  املعنى  فيها على  املعاين، بحيث يغلب ال�صتعمال  من 
دون  الطارئ  ال�صتعمال  ه�  الذهن  اإىل  يتبادر  الذي  فاإن  اللفظ  اأطلق  ما  فاإذا 
املعنى الأ�صلي، ولذلك اعترب املعنى الطارئ حقيقة عرفية و�صعت و�صًعا جديًدا 
با�صتعمال اأهل العرف؛ اإذ »اإن العرف بغلبة ال�صتعمال يق�م مقام ابتداء امل�ا�صعة 
فاإذا اخت�س ابتداء امل�ا�صعة باأهلها فكذلك العرف«)2(، فمدار التعريف على ق�صية 
ال�صتعمال، فاإذا كان املعنى املتعارف ه� الذي يتبادر اإىل الذهن من اللفظ عند 

اإطالقه يك�ن اللفظ حقيقة فيه؛ با�صتعمال اللفظ يف هذا املعنى امل��ص�ع له.
ثالثا: �حلقيقة �ل�سرعية: قيل هي: »اللفظة التي ا�صتفيد من ال�صرع و�صعها 

للمعنى«)3(.
يف  اأوًل  له  م��ص�ًعا  كان  فيما  امل�صتعمل  ال�صرعي  »ال�صم  هي:  وقيل، 

ال�صرع«)4(.
من  الألفاظ  بنقل  ال�صرع  يحدثه  دليل  تغري  املعنى  بهذا  ال�صرعية  فاحلقيقة 
119؛  �س  ال�ص�ل،  نهاية  �س143؛الإ�صن�ي،  ج2،  الأحكام،  اأ�ص�ل  يف  الإحكام  الآمدي،  انظر:   -1
ج1،  الأ�صرار،  ك�صف  البخاري،  296؛  ج1،  املح�ص�ل،  الرازي،  �س10؛  ج1،  املعتمد،  الب�صري، 

�س61.
الزرك�صي، البحر املحيط، ج3، �س11.  -2

الرازي، املح�ص�ل، ج1، 298.  -3
الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج1، �س27.  -4



336

احلقيقة العرفية واعتبارها يف ا�ستنباط الأحكام

معانيها الأ�صلية اأو من و�صعها الأول، اإىل معان جديدة خا�صة بها)1(.
والزكاة  كال�صالة  امل�صرع،  اأرادها  التي  املعاين  يف  امل�صتعملة  الألفاظ  فهي 
واحلج للعبادات املخ�ص��صة، فال�صالة لغة الدعاء والثناء، واحلج مطلق الق�صد، 
والزكاة التطهري، لكن هجرت املعاين اللغ�ية الأ�صلية، وا�صتهرت املعاين ال�صرعية 

حتى اأ�صبحت هي املتبادر اإىل الذهن اأوًل عند الإطالق. 
فاحلقيقة ال�صرعية هي الأ�صماء ال�صرعية التي ت�صرف ال�صارع بها؛ »اإذ لل�صرع 

عرف يف ال�صتعمال كما للعرب«)2(.
�ملطلب �لثاين: �أق�سام �حلقيقة �لعرفية: 

العريف  ال�صتعمال  �صاع  الذين  العرف  اأهل  باعتبار  العرفية  احلقيقة  تنق�صم 
بينهم حتى �صار حقيقة يف اللفظ، وقد يك�ن�ا معينني اأو غري معينني، واأق�صامها: 

�حلقيقة �لعرفية �لعامة: وهي التي مل يتعني اأهل العرف الذين و�صع�ها)3(  �أ- 
اللغة  اللغة عامة، كالدابة لذوات الأربع، وهي يف  اأهل  اإىل عرف  فتن�صب 
لكل ما دب على وجه الأر�س، وعرفها الآمدي باأنّها: )اللفظ امل�صتعمل فيما 

و�صع له بعرف ال�صتعمال اللغ�ي()4(.
وتك�ن هذه احلقيقة باإحدى طريقتني: 

�لأوىل: تخ�صي�س املعنى، باأن يك�ن ال�صم قد و�صع ملعنى عام، ثم يخ�ص�صه 
عرف اأهل اللغة ببع�س م�صمياته كتخ�صي�س لفظ الدابة بذوات الأربع، فقد و�صع 
هذا اللفظ يف الأ�صل لكل ما يدب على الأر�س، لكن عرف ال�صتعمال اللغ�ي 

ال�صتي�ي، التغري الدليل واأثره يف فهم الن�س القراآين، �س103.  -1
الغزايل، اأب� حامد حممد بن حممد، امل�صت�صفى، حتقيق: حممد عبدال�صالم عبدال�صايف )بريوت: دار   -2

الكتب العلمية، ط1، 1413هـ، 1993م(�س183.
البخاري، ك�صف الأ�صرار، ج1، �س61.  -3

الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج1، �س27  -4
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خ�صه باملعنى املتداول. 
�لثانية: انتقال املعنى، باأن يك�ن ال�صم يف اأ�صل ا�صتعماله ملعنى، ثم ي�صتهر 
اإىل  املتبادر  ه�  يك�ن  بحيث  الأول،  معناه  اآخر غري  معنى جمازي  ا�صتعماله يف 
الذهن عند الإطالق في�صري حقيقة عرفية، كلفظ )الغائط( فه� يف الأ�صل للدللة 
اخلارج  يف  ال�صتعمال  بغلبة  عرًفا  ا�صتهر  ثم  الأر�س،  من  املطمئن  امل��صع  على 

املتقذر من الإن�صان)1(.
قال الإمام الرازي: »فالت�صرف ال�اقع على هذين ال�جهني ه� الذي ثبت 
من اأهل العرف، فاأما على غري هذين ال�جهني فلم يثبت عنهم فال يج�ز اإثباته«)2(.
فاأهل العرف يف هذه احلالة نقل�ا اللفظ من معناه الأ�صلي اإىل معنى طارئ 
اللغة  اأهل  اأّن  لي�س و�صًعا حقيًقا مبعنى  هنا  فال��صع  بينهم،  تعارف�ا عليه وا�صتهر 
اجتمع�ا على �صعيد واحد وت�اط�ؤوا على و�صع اللفظ للم�صمى اجلديد)3(، بل 

ه� نا�صئ عن كرثة ال�صتعمال التي حملت حممل ال��صع والتفاق.
بعرف  دللتها  تغريت  التي  الألفاظ  وهي  �خلا�سة:  �لعرفية  �حلقيقة  ب-  
و�صع�ها،  الذين  العرف  اأهل  يتعني  التي  فهي  اخلا�س)4(،  ال�صتعمال 
والعام  وال�صتح�صان،  كالقيا�س  خا�صة  م�صطلحات  الأ�ص�ليني  كا�صتعمال 
والعر�س  واجل�هر  النح�يني،  عند  به  واملفع�ل  الفاعل  وكذلك  واخلا�س، 

170؛  ج1،  الناظر،  رو�صة  قدامة،  ابن  �س27؛  ج1،  الأحكام،  اأ�ص�ل  يف  الإحكام  الآمدي،  انظر:   -1
الباقالين، حممد  الأدلة، ج1، �س164؛  املظفر، ق�اطع  اأب�  املحيط، ج3، �س12؛  البحر  الزرك�صي، 
ابن الطيب، التقريب والإر�صاد، حتقيق: عبداحلميد بن علي اأب� زنيد )بريوت: م�ؤ�ص�صة الر�صالة، ط2، 
الب�صري املعتمد، ج2، �س345؛  امل�صت�صفى، �س190؛  1418هـ، 1998م( ج1، �س 369؛ الغزايل، 

ال�صتي�ي، التغري الدليل واأثره يف فهم الن�س القراآين، �س100.
الرازي، املح�ص�ل، ج1، �س297.  -2

اأحمد  عادل  حتقيق:  املح�ص�ل،  �صرح  يف  الأ�ص�ل  نفائ�س  القرايف،  اإدري�س  بن  اأحمد  الدين  �صهاب   -3
عبدامل�ج�د وعلي حممد مع��س )مكتبة نزار م�صطفى الباز، ط1، 1416هـ، 1995م(، ج2، �س727.

انظر: الرازي، املح�ص�ل، ج1، �س298، ال�ص�كاين، اإر�صاد الفح�ل، ج1، �س64.  -4
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عند الفال�صفة واملتكلمني، وهكذا.
وميكن اإدراج احلقيقة ال�صرعية يف هذا الق�صم �صمن احلقيقة العرفية اخلا�صة؛ 
من جهة اأّن وا�صعها متعني وه� ال�صارع، ف�صار ا�صتعمال اللفظ يف معناه ال�صرعي 

ا بال�صرع. عرًفا خا�صً
وهذا يعني اأن احلقيقة ال�صرعية ت�صري جماًزا لغ�يًا)1(، اإذا دّلت القرينة على 

چڻ  ڻڻ    تعاىل:  ال�صالة مثاًل يف ق�له  املق�ص�د، فلفظ  اللغ�ي ه�  املعنى  اأّن 
ۀ      ۀ  ہ  ہہ چ )الت�بة: 103( رغم اأنّه م�صتعمل يف معناه اللغ�ي الأ�صلي 
الذي ه� الدعاء ل يعّد حقيقة لغ�ية يف ذلك املعنى امل��ص�ع له اأوًل؛ لأّن كرثة 
ا�صتعمال ال�صارع له يف املعنى ال�صرعي اأخرته عن مرتبة التبادر ابتداء، وجعلت 

فهمه حمتاًجا اإىل قرينة)2(.
اأّن احلقيقة العرفية عند الأ�ص�ليني تت�صل ب�صي�ع ال�صتعمال  وبهذا يتبني لنا 
و�صهرته، حتى ي�صبح املدل�ل متبادًرا اإىل الفهم، كاأنّه حقيقة يف الّلفظ، كاحلقيقة 
ال�صرعية اأو العرفية؛ فلي�س ذلك اإل ب�صبب غلبة ال�صتعمال التي طغت على ال��صع 

الّلغ�ي الأول للفظ.
املبحث الث�ين: اعتب�ر عرف اللغة زمن اخلط�ب

اإن هذه ال�صريعة املباركة عربية ل مدخل فيها لالأل�صن العجمية، وهذا- واإن 
من  جماعة  عند  اأعجمية  كلمة  فيه  لي�س  القراآن  واأن  الفقه،  اأ�ص�ل  يف  مبينا  كان 
وفق  على  القراآن  وجاء  العرب،  بها  تكلمت  اأعجمية  األفاظ  فيه  اأو  الأ�ص�ليني، 
اأن القراآن  ذلك، ف�قع فيه املعرب الذي لي�س من اأ�صل كالمها-، واملق�ص�د هنا 
الطريق خا�صة؛  يك�ن من هذا  اإمنا  فهمه  فطلب  اجلملة،  العرب على  بل�صان  نزل 

القرايف، �صرح تنقيح الف�ص�ل، �س20.  -1
انظر: ال�صتي�ي، التغري الدليل واأثره يف فهم الن�س القراآين، �س105.  -2
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لأن اهلل تعاىل يق�ل: چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے چ )ي��صف: 2(، وقال: 
چڻ  ۀ     ۀ  چ )ال�صعراء: 195(، وقال: چپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ )النحل: 103(، وقال: چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
اأنه عربي  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  چ )ف�صلت: 44(، اإىل غري ذلك مما يدل على 
وبل�صان العرب، ل اأنه اأعجمي ول بل�صان العجم، فمن اأراد تفهمه، فمن جهة ل�صان 
العرب يفهم، ول �صبيل اإىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة، هذا ه� املق�ص�د من 

امل�صاألة.
فاإن قلنا: اإن القراآن نزل بل�صان العرب واإنه عربي واإنه ل عجمة فيه، فبمعنى 
اأنه اأنزل على ل�صان معه�د العرب يف األفاظها اخلا�صة واأ�صاليب معانيها، واأنها فيما 
فطرت عليه من ل�صانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام يف وجه 
واخلا�س يف وجه، وبالعام يراد به اخلا�س، والظاهر يراد به غري الظاهر، وكل ذلك 
اأوله عن اآخره،  اأو اآخره، وتتكلم بالكالم ينبئ  اأو و�صطه  اأول الكالم  يعرف من 
وت�صمي  بالإ�صارة،  يعرف  باملعنى كما  يعرف  بال�صيء  وتتكلم  اأوله،  اآخره عن  اأو 
با�صم واحد، وكل هذا معروف  باأ�صماء كثرية، والأ�صياء الكثرية  ال�صيء ال�احد 
كذلك،  كان  فاإذا  بعلم كالمها،  تعلق  من  ول  منه هي  �صيء  ترتاب يف  ل  عندها 
الأعاجم  بع�س  ل�صان  اأن  فكما  الرتتيب،  هذا  واأ�صاليبه على  معانيه  فالقراآن يف 
ل ميكن اأن يفهم من جهة ل�صان العرب، كذلك ل ميكن اأن يفهم ل�صان العرب من 

جهة فهم ل�صان العجم، لختالف الأو�صاع والأ�صاليب)1(.
�ملطلب �لأول: نزول �لقر�آن بل�سان عربي مبني: 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   چ  تعاىل:  قال 
بل�صان  چ )ال�صعراء: 192-195(، فالقراآن الكرمي نزل  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

2003م(  1424هـ،  د.ط.،  القيم،  ابن  )دار  امل�افقات،  اللخمي،  م��صى  بن  اإبراهيم  ال�صاطبي،  انظر:   -1
.51-49/2
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عربي مبني، وال�صنة النب�ية املبينة له عربية، والنقلة لل�حي هم ال�صحابة  اأهل 
الف�صاحة والبيان. 

حدا  ما  وهذا  ال�صارع  خطاب  فهم  يف  �صرورية  العربية  اللغة  كانت  ولذا 
بالأ�ص�ليني اإىل عّد العلم بها �صرًطا من �صروط الجتهاد)1(، اإذ ل ي�صح ال�صتنباط 
ول يحتج به اإذا جاء خمالًفا لق�اعد اللغة العربية، وما حتتمله من دللت، واإذا 
مل يتفق مع الفهم ال�صليم لأهل اللغة الذين تلق�ا ال�حي من النبي  وخ�طب�ا 
ال�صافعي بق�له: »فاإمنا خاطب اهلل بكتابه العرَب بل�صانها،  ابتداًء، وهذا ما عناه  به 
على ما تَْعِرف ِمن معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: ات�صاُع ل�صانها، واأنَّ ِفْطَرتَه اأْن 
ا، ظاِهًرا، يُراد به العام، الظاهر، ويُ�ْصتغنى باأوَّل هذا منه  يخاِطَب بال�صيء منه عامًّ
عن اآِخِره. وعاًما ظاهًرا يراد به العام، ويَْدُخُله اخلا�سُّ، فيُ�ْصَتدلُّ على هذا بَبْع�س 
ما خ�ِطَب به فيه؛ وعاًما ظاهًرا، يُراد به اخلا�س. وظاهًرا يُْعَرف يف �ِصياقه اأنَّه يُراد به 

غرُي ظاهره. فكلُّ هذا م�ج�د ِعْلُمه يف اأول الكالم، اأْو َو�َصِطِه، اأو اآِخَره.
ُ اأوَُّل لفظها فيه عن اآخره. وتبتدئ ال�صيء يبني  وتَْبَتِدئ ال�صيَء من كالمها يَُبنيِّ
اآخر لفِظها منه عن اأوَِّلِه... وبل�صانها نزل الكتاُب، وجاءت ال�صنة، فتكلَّف الق�َل 

ه. يف علِمها تكلَُّف ما يَْجَهُل بع�صَ
ومن تَكلََّف ما جِهل، وما مل تُْثِبْته معرفته: كانت م�افقته لل�ص�اب - اإْن وافقه 
ُم�دة، واهلل اأعلم؛ وكان ِبَخَطِئه غرَي َمعذوٍر، واإذا ما  من حيث ل يعرفه - غرَي حَمْ

نطق فيما ل يحيط علمه بالفرق بنْي اخلطاأ وال�ص�اب فيه«)2(.
ل الق�ل فيه، فال�صريعة م��ص�عة  ال�صاطبي بهذا املعنى وف�صّ واعتنى الإمام 
الباجي، اأب� ال�ليد، الإ�صارة، حتقيق حممد علي فرك��س، )املكتبة املكية، دار الب�صائر، ط1، 1416هـ(:   -1
الإ�صالمي(  )املكتب  عفيفي،  الرزاق  عبد  حتقيق  الأحكام،  اأ�ص�ل  يف  الإحكام  الآمدي،   ،327 �س: 

.163/4
ال�صافعي، حممد بن اإدري�س، الر�صالة، حتقيق اأحمد �صاكر )القاهرة: مطبعة م�صطفى البابي احللبي، ط1،   -2

1357هـ، 1938م( �س53-51.
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من  يك�ن  اإمنا  فهمه  فطلب  اجلملة،  على  العرب  بل�صان  نزل  »والقراآن  لالإفهام 
چ  چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   تعاىل يق�ل:  الطريق خا�صة؛ لأّن اهلل  هذا 
)ي��صف: 2(،... فمن اأراد تفهمه، فمن جهة ل�صان العرب يفهم، ول �صبيل اإىل 
تطلب فهمه من غري هذه اجلهة«)1( وال�صحابة  هم اأهل الل�صان، الذين عاين�ا 
التنزيل واأخذوه عن ر�ص�ل ، وفهم�ه وفق الل�صان العربي، وتطلب�ه من جهته، 
كما روي عن عمر نف�صه يف ق�له تعاىل: چ ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ )النحل: 47(« فاإنه 
�صئل عنه على املنرب، فقال له رجل من هذيل: التخ�ف عندنا التنق�س، ثم اأن�صده: 

قردا تامكا  منها  الرحل  ال�صفنتخ�ف  النبعة  ع�د  تخ�ف  كما 
فقال عمر: »اأيها النا�س مت�صك�ا بدي�ان �صعركم يف جاهليتكم، فاإن فيه تف�صري 

كتابكم«)2(.
جاء  ال�حي  اأّن  بّد  فال  ابتداء،  بالتكليف  خ�طب�ا  الذين  هم    فال�صحابة 

يخاطبهم مبا يفهم�ن، حتى تق�م احلّجة بذلك. 
�ملطلب �لثاين: نزول �لقر�آن على معهود �لعرب 

معرفة عادات العرب اأيام نزول ال�حي من ال�ص�ابط التي اأكدها ال�صاطبي يف 
فهم خطاب ال�صارع؛ لأن القراآن الكرمي نزل مراعًيا عرفهم يف اخلطاب، »فال بد يف 
فهم ال�صريعة من اتّباع معه�د الأميني،  وهم العرب الذين نزل القراآن بل�صانهم، 
فاإن كان للعرب يف ل�صانهم عرف م�صتمر، فال ي�صح العدول عنه يف فهم ال�صريعة، 
واإن مل يكن ثّم عرف، فال ي�صح اأن يجرى يف فهمها على ما ل تعرفه«)3(، ول بد 
من اختيار املعاين الغالبة عند العرب؛ لأنّه »اإمّنا ي�صح يف م�صلك الأفهام والفهم 

ال�صاطبي، امل�افقات، ج2، �س133.  -1
ال�صاطبي، امل�افقات، ج2، �س140، انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )109/10(، قال ابن حجر:   -2

ُه�ٌل َعْن ُعَمَر" فتح الباري )386/8(. ِفيِه جَمْ ِباإِ�ْصَناٍد  "َوُرِوَي 
ال�صاطبي، امل�افقات، ج2، �س135.  -3
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ا جلميع العرب، فال يتكلف فيه ف�ق ما يقدرون عليه بح�صب الألفاظ  ما يك�ن عامًّ
واملعاين«)1(؛ ليتحقق مق�صد ال�صارع من اخلطاب وه� الفهم والعمل.

ما  على  يكن  مل  ل�  »اأنّه  العرب  معه�د  على  نزل  القراآن  اأّن  على  وا�صتدّل 
يعهدون مل يكن عندهم معجًزا، ولكان�ا يخرج�ن عن مقت�صى التعجيز بق�لهم: 
اإّن كالمنا  الكالم، من حيث  مبثل هذا  لنا عهد  لي�س  اإذ  ما عهدنا،  هذا على غري 
عليهم  احلجة  تقم  فلم  معروف،  ول  مبفه�م  لي�س  وهذا  عندنا،  مفه�م  معروف 
به، ولذلك قال �صبحانه: چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅۅچ 

)ف�صلت: 44(، فجعل احلجة على فر�س ك�ن القراآن اأعجميًّا، وملا قال�ا: چ ٻ  
پ  پپ  چ )النحل: 103( رّد اهلل عليهم بق�له: چ پ     ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ )النحل: 103( لكّنهم اأذعن�ا لظه�ر احلجة، 
هذا  واأدلة  مماثلته،  عن  العجز  مع  مبثله،  به وعهدهم  لعلمهم  ذلك  اأّن  على  فدّل 

املعنى كثرية«)2(.
وبناء على ما �صبق ميكن الق�ل باأّن معه�د العرب ي�صبط فهم الن�س من خالل 
اتّباع الّل�صان العربي، وتقرير املعاين وفق تراكيبه واأ�صاليبه التي �صارت عليها عادات 
التاأويالت  من  ال�صرعي  الن�س  ويحمي  وا�صتعمالتهم،  خماطباتهم،  يف  العرب 

الفا�صدة، واملعاين البعيدة املتكلفة.
واملعنى  الن�ص��س  ظ�اهر  عن  خرجت  التي  املتكلفة  التفا�صري  فاإّن  ولذلك 
فمنهم  ت�صح،  ل  الباطنية-  التفا�صري  -مثل  متاأولة  بعيدة  معاين  اإىل  منها  املتبادر 

چ  ہ   باطنها فه� القلب،  اأما  ۀ   ۀ  ہ چ  چ  »من قال يف ق�له تعاىل: 
ہچ النف�س الطبيعي، چ ہ  ھ چ، العقل املقتدي بعمل ال�صرع، 
چ     ھ  ھ  چ )�ص�رة الن�صاء: 36( اجل�راح املطيعة هلل عز وجل... وذلك اأّن 

امل�صدر ال�صابق، ج2، �س136.  -1
امل�صدر نف�صه، ج2، �س112.  -2
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اجلاري على مفه�م كالم العرب يف هذا اخلطاب ما ه� الظاهر من اأن املراد باجلار 
ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغري ذلك ل يعرفه العرب، ل من اآمن 
منهم ول من كفر، والدليل على ذلك اأنّه مل ينقل عن ال�صلف ال�صالح من ال�صحابة 
والتابعني تف�صري للقراآن مياثله اأو يقاربه، ول� كان عندهم معروًفا لنقل؛ لأنّهم كان�ا 
اأحرى بفهم ظاهر القراآن وباطنه باتفاق الأئمة، ول ياأتي اآخر هذه الأمة باأهدى مما 

كان عليه اأولها، ول هم اأعرف بال�صريعة منهم«)1(.
ومن  منها،  املراد  للنا�س  وبّين�ا  وال�صنة  الكتاب  معاين  فهم�ا    فال�صحابة 
ذلك اأّن اأبا بكٍر ال�صديق  قال: »اأيها النا�س اإنكم تقرءون هذه الآية وت�صع�نها 
ڄ  ڃچ  ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  م�ا�صعها:  على غري 
)املائدة: 105(، واإين �صمعت ر�ص�ل اهلل  يق�ل: )اإّن الّنا�س اإذا راأوا املنكر فلم 
يغريوه اأو�صك اأن يعمهم اهلل بالعقاب من عنده()2( فاأخربهم اأنّهم ي�صع�نها على 

غري م�ا�صعها يف فهمهم منها خالف ما اأريد بها)3(.
ولذلك كان على الناظر يف الكتاب وال�صنة اأن ي�صتقري معه�د اخلطاب عند 
ال�صحابة والتابعني لهم، لأنّهم الذين عا�صروا نزول القراآن وتلق�ا البيان النب�ي.

وقد اأّكد ابن تيمية هذا، فقال: »وقد تبني بذلك اأّن من ف�صر القراآن اأو احلديث، 
وتاأوله على غري التف�صري املعروف عن ال�صحابة والتابعني فه� مفرت على اهلل، ملحد 
يف اآيات اهلل، حمرف للكلم عن م�ا�صعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإحلاد، وه� 

معل�م البطالن بال�صطرار من دين اهلل«)4(.

امل�صدر ال�صابق، ج4، �س248.  -1
رواه اأحمد يف م�صنده )178/1( رقم )1(، قال الأرناوؤوط: اإ�صناده �صحيح.  -2

انظر: ابن القيم، اأب� عبداهلل حممد بن اأبي بكر اجل�زية، اإعالم امل�قعني عن رب العاملني، حتقيق: م�صه�ر   -3
بن ح�صن )الريا�س: دار ابن اجل�زي، ط1، 1423هـ( ج1، �س 266.

ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم، جمم�ع الفتاوى، حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�صم   -4
)املدينة املن�رة: جممع امللك فهد، 1416هـ، 1995م( ج 13، �س243.
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اأوًل من  اأراد فهم الكتاب العزيز فعليه طلبه  وبنّي العلماء املنهج الق�مي ملن 
القراآن، فاإن اأعياه طلبه من ال�صنة فاإنّها �صارحة للقراآن وم��صحة له، فاإن مل يجده 
القرائن  من  �صاهدوه  ملا  بذلك  اأدرى  فاإنهم  ال�صحابة  اأق�ال  اإىل  رجع  ال�صنة  من 
ال�صحيح والعمل  التام والعلم  الفهم  به من  اخت�ص�ا  نزوله، وملا  والأح�ال عند 
ال�صالح)1(، ويلزم الهتداء بتف�صري ال�صحابة والتابعني للخطاب ملا امتازوا به من 
م�صاهدة اأ�صباب النزول وقرائن الأح�ال، مع عراقتهم يف اللغة بال�صليقة والن�صاأة، 
و�صفاء يف الفهم، ول �صيما اإذا اأجمع�ا على هذا التف�صري، وي�صم اإىل هذا املعه�د 

ذلك الذي كان عليه ال�صلف ال�صالح يف القرون الإ�صالمية الأوىل.
احلادثة  وامل�صطلحات  الأ�صلية  املعاين  بني  اخللط  خط�رة  هنا  وتظهر 
الع�ص�ر،  بتط�ر  والرتاكيب  واجلمل  الألفاظ  دللت  تتط�ر  ما  فكثرًيا  املتاأخرة، 
وتط�ر املعارف والعل�م، وات�صال ال�صع�ب بع�صها ببع�س، ويتدخل العرف اأو 
يف  لها  تكن  مل  واجلمل  لالألفاظ  جديدة  دللت  باإعطاء  غريهما،  اأو  الإ�صطالح 
ع�صر النب�ة، فال يج�ز اأّن نحكم هذه الدللت اجلديدة يف فهم القراآن، فكلمة 
باملعنى  الفقه  لي�س  ولكّنه  الفقهاء،  حدده  ا�صطالحي  معنى  لها  �صار  مثاًل  »فقه« 

القراآين)2(.
يف  م�صاحة  ول  معينة،  معاين  على  للدللة  األفاظ  على  النا�س  ي�صطلح  فقد 
ال�صطالح، ولكّن اخل�ف هنا ه� حمل ما جاء يف خطاب ال�صارع من األفاظ على 
امل�صطلح احلادث، وهنا يحدث اخللل والزلل، فقد ت�صبح ال�صقة بعيدة بني املدل�ل 
اأو ال�صطالحي احلادث املتاأخر، وهنا  ال�صرعي الأ�صلي للفظ، واملدل�ل العريف 
املتعمد،  النحراف والتحريف  ين�صاأ  املق�ص�د، كما  الفهم غري  الغل� و�ص�ء  ين�صاأ 
انظر: ابن تيمية، تقي الدين اأب� العبا�س اأحمد بن عبداحلليم، مقدمة يف اأ�ص�ل التف�صري، )بريوت: دار   -1
مكتية احلياة، 1400هـ، 1980م( �س39؛ ال�صي�طي، الإتقان يف عل�م القراآن، حتقيق: حممد اأب� الف�صل 

اإبراهيم )الهيئة العامة امل�صرية للكتاب، 1394هـ، 1974م( ج4، �س200.
انظر: الزرك�صي، البحر املحيط يف اأ�ص�ل الفقه: 36/1 فما بعدها.  -2
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تنزل الألفاظ ال�صرعية  اأن  وه� ما حذر منه اجلهابذة واملحقق�ن من علماء الأمة 
على امل�صطلحات امل�صتحدثة على مر الع�ص�ر، ومن مل يراع هذا ال�صابط يقع يف 

اأخطاء كثرية كما نرى يف ع�صرنا)1(.
املبحث الث�لث: حكم احلقيقة العرفية واأثره� يف ا�ستنب�ط الأحك�م.

�ملطلب �لأول: حكم �حلقيقة �لعرفية 
�أوًل: ُتقدم �حلقيقة �لعرفية على �للغوية فــ: »الأ�صل حمل الكالم على 
ما ه� حقيقة فيه«)2(، واحلقيقة اإما لغ�ية اأو عرفية، وذهب كثري من الأ�ص�ليني اإىل 
اأّن اللفظ يحمل على احلقيقة العرفية امل�صتعملة يف عهد �صدور الن�س ال�صرعي؛ 
لأنّه ه� املعنى املتبادر اىل الفهم، فاإن تعذر ذلك حمل اللفظ على احلقيقة اللغ�ية، 
اأحدهما  ي�صبق  ال�صرعي والعريف بحيث �صار  ا�صتعمال  اإذا كرث  ما يح�صل  وهذا 

ال��صع اللغ�ي. 
اإذا  اللغ�ية  احلقيقة  على  العرفية  اأو  ال�صرعية  احلقيقة  تقدمي  يف  خالف  ول 
كانت اللغ�ية مندثرة؛ لكرثة ا�صتعمالهما وتبادر الفهم اإليهما، اأو متعذرة كمـا يف 
ا فه�  األفـاظ ال�صالة وال�ص�م يف �صياق الأحكام ال�صرعية، فاإن مل ميكن هذا اأي�صً

م�صرتك ل يرتجح اإل بقرينة)3(.
يف  مناق�صات  ولهم  ال�صرعية،  احلقيقة  اعتبار  يف  خالٌف  لالأ�ص�ليني  وكان 
ثب�تها يط�ل تف�صيلها، والذي يعنينا يف هذا البحث ه� ما نتج عن اخلالف يف 
حكم اعتبار احلقيقة العرفية اإذا اأطلقت الألفاظ جمردة عن القرينة، اإذ اإّن احلقيقة 

ا لل�صارع. ال�صرعية تلحق احلقائق العرفية يف حكمها باعتبارها عرًفا خا�صًّ

انظر اأمثلة لذلك ابن القيم، اإعالم امل�قعني )حتقيق م�صه�ر(: 75/2.  -1
الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج3، �س17.  -2

انظر: الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج3، �س11، الإ�صن�ي، نهاية ال�ص�ل، �س 136؛ الغزايل،   -3
امل�صت�صفى، �س190؛ الب�صري، املعتمد، ج2، �س345.
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اإذا ورد وله م�صمى لغ�ي، وم�صمى  ال�صارع  لفظ  الأ�ص�لي�ن يف  فاختلف 
على  يحمل  اأنّه  اأو  جمماًل،  ك�نه  يف  ال�صرعية-  بالأ�صماء  املعرتف  -عند  �صرعي 

امل�صمى ال�صرعي. 
املتبادرة  ال�صرعية  على حقيقته  اللفظ  اإىل حمل  الأ�ص�ليني  فذهب جمه�ر 
اإىل الذهن اأول)1(، وخالف يف ذلك الباقالين الذي راأى »اأّن اهلل �صبحانه وتعاىل 
اأّن  مل ينقل �صيئا من الأ�صماء اللغ�ية اإىل معان واأحكام �صرعية«)2(، وذهب اإىل 
هذه الألفاظ ال�صرعية -بفر�س وق�عها- فهي من قبيل املجمل الذي يجب ال�قف 
فيه؛ »لأنّه يج�ز اأن يراد بها ما هي له يف اللغة، ويج�ز اأن يراد بها ما هي له يف 

ال�صرع، ويج�ز اأن يراد بها الأمران«)3(، واإن كان ل ي�صّلم ب�ق�عها)4(.
ال�صارع  كالم  تنزيل  يجب  »اأنه  بق�له:  بالإجمال  الق�ل  على  الآمدي  ورّد 
  على عرفه؛ اإذ الغالب اأنّه اإمّنا يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه«)5(، واأّن الر�ص�ل
اإمّنا بعث لتعريف الأحكام ال�صرعية، »فق�له : )الط�اف بالبيت �صالة()6( فاإنّه 
يحتمل اأنّه اأراد به اأنّه كال�صالة حكًما يف الفتقار اإىل الطهارة، ويحتمل اأنّه اأراد 
به اأنّه م�صتمل على الدعاء الذي ه� �صالة لغة، وكق�له : )الثنان فما ف�قهما 
جماعة()7( فاإنّه يحتمل اأنّه اأراد به اأنّهما جماعة حقيقة، ويحتمل اأنّه اأراد به انعقاد 

انظر: ال�ص�كاين، اإر�صاد الفح�ل، ج1، �س64.  -1
الباقالين، التقريب والإر�صاد، ج1، �س387.  -2

الباقالين، امل�صدر ال�صابق، ج1، �س 130.   -3
اأنكر اأ�صحاب هذا املذهب احلقيقة ال�صرعية مطلًقا، وت�صددهم يف هذه امل�صاألة خمالف للمعتزلة الذين   -4
جعل�ا احلقائق ال�صرعية معاين جديدة ولي�صت دائًما منق�لة عن اللغة، بل قد تك�ن تاأ�صي�ًصا مبتداأ يحمل 
معنى جديدا ل عالقة بينه وبني الأ�صل اللغ�ي، وما حملهم على ذلك اإل مذهبهم الكالمي يف تف�صري 
باأّن  الق�ل  "املنزلة بني املنزلتني" وتكلف�ا  اأ�صهرها  اأق�اًل  ابتكروا فيها  الإميان، والكفر، والف�صق؛ لأنهم 
ال�صرع ابتكر هذه الأ�صماء حتى ت�افق ما ادع�ه يف حقها. انظر: الباقالين، التقريب والإر�صاد، ج1، 

�س111؛ الب�صري املعتمد، ج1، �س19.
الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج3، �س21.   -5

و�صححه   ،)960( رقم  الط�اف  يف  الكالم  يف  جاء  ما  باب  ال�صالة  كتاب  �صننه  يف  الرتمذي  رواه   -6
الألباين.

رواه ابن ماجه باب اِلْثَناِن َجَماَعٌة، رقم )972(، �صعفه الألباين.  -7
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اجلماعة بهما وح�ص�ل ف�صيلتها، واإمّنا قلنا بك�نه ظاهًرا يف احلكم ال�صرعي... لأنّه 
اإمّنا بعث لتعريف الأحكام ال�صرعية، التي ل تعرف اإل من جهته؛ ل لتعريف   
اللغ�ي  امل��ص�ع  تعريف  على  حملناه  ل�  اأنّا  اإل  اللغة...  لأهل  معروف  ه�  ما 
على  حملناه  ول�  لنا،  معروف  ه�  ما  بتعريف  التاأكيد  ال�صارع  لفظ  فائدة  كانت 
تعريف احلكم ال�صرعي كانت فائدته التاأ�صي�س وتعريف ما لي�س معروًفا لنا، وفائدة 

التاأ�صي�س اأ�صل، وفائدة التاأكيد تبع، فكان حمله على التاأ�صي�س اأوىل«)1(.

وهذا الراأي الأرجح لدى الأ�ص�ليني؛ لأن ال�ا�صع اإمنا و�صع اللفظ للمعنى 
ليكتفي به يف الدللة عليه ف�صار كاأنّه قال اإذا �صمعتم اأين تكلمت بهذا اللفظ فاعلم�ا 
اأين عنيت به هذا املعنى فمن تكلم بلغته وجب اأن يريد به ذلك املعنى ف�جب حمله 

عند الإطالق عليه)2(.

املعنيني  كال  ويك�ن  اللغ�ي،  ومعناه  ال�صرعي  معناه  يف  اللفظ  ي�صتهر  وقد 
ا، كلفظ )النكاح( »فاأ�صل النكاح يف كالم العرب ال�طء«)3(  م�صتعماًل وم�صتفي�صً

فيك�ن حقيقة فيه، وا�صتعمل جماًزا يف ال�صرع مبعنى العقد، قال تعاىل: چ ٱ  
چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  تعاىل:  ٻ  ٻچ )الن�ر: 32(، وقال 
)الأحزاب: 49( واملق�ص�د عقد الزواج، قال القرطبي: »ومل يرد لفظ النكاح يف 
للحقيقة،  ال�صرعي م�صاويًا  العرف  العقد«)4( فاأ�صبح هذا  اإل يف معنى  كتاب اهلل 
ال�صافعية حمله  ال�صرعية واللغ�ية، فيرتجح عند  اللفظ مرتدًدا بني احلقيقة  ف�صار 

الآمدي، الإحكام يف اأ�ص�ل الأحكام، ج3، �س23-22.  -1
انظر: البخاري، ك�صف الأ�صرار، ج2، �س84؛ الب�صري، املعتمد، ج1، �س28؛ الأرم�ي، �صفي الدين   -2
حممد بن عبد الرحيم الهندي، نهاية ال��ص�ل يف دراية الأ�ص�ل، حتقيق: �صالح الي��صف و�صعد ال�ص�يح 

)مكة: املكتبة التجارية، ط1، 1416هـ، 1996م( ج2، �س372.
ابن منظ�ر، ل�صان العرب، ج14، �س351.  -3

القرطبي، حممد بن اأحمد الأن�صاري، اجلامع لأحكام القراآن )بريوت: دار الفكر، د.ط.، د.ت.( ج4،   -4
�س185.
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على املعنى ال�صرعي)1(، وعند اآخرين كاحلنفية حمله على اللغ�ي، فحمل�ا ق�له 
واأثبت�ا  ال�طء،  على   )22 )الن�صاء:  چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ  تعاىل: 

باإطالقه حرمة امل�صاهرة بالزنا)2(، خالًفا لل�صافعية.
اللفظ،  ذلك  يطلق�ن  النا�س  لأّن  �لعام:  تخ�س�س  �لعرفية  �حلقيقة  ثانًيا: 
اأعراف  الفقهاء بح�صب  لهذا  ال�صيء املخ�ص��س، ومّثل  اإل ذلك  به  يريدون  ول 
بلدانهم واأزمنتهم »ك )الدابة( ل يراد بها اإل )الفر�س( يف )العراق( واحلمار بـ 
)م�صر( وكذلك الغائط والنج�، وغري ذلك مما جرت العادة باأنه ي�صتعمل يف غري 

م�صماه، فيحمل على ذلك املنق�ل اإليه يف ال�صتعمال«)3(.
به  يخ�ص�س  الق�يل  العرف  اأّن  على  التفاق  الأ�ص�ليني  من  كثري  وحكى 
العام)4(، فما يرجع اإىل الق�ل مثل اأن يك�ن اأهل العرف اعتادوا تخ�صي�س اللفظ 
فاإذا  ب�صبب عرفهم يف معنى خا�س،  الذهن  �صبق  مبا  اعتباًرا  ما يدل عليه  ببع�س 
اأطلق اللفظ العام فيق�ى تنزيله على اخلا�س املعتاد، لأّن اللفظ يدل على ما �صاع 

ا�صتعماله فيه، لك�نه املتبادر اإىل الذهن)5(.
وقيل اإّن ال�صافعي ل يخ�ص�س بهذه العادة واأبا حنيفة يخ�ص�س بها، والذين 
حك�ا التفاق على التخ�صي�س بها خ�ص�ص�ا ق�ل ال�صافعي يف عدم التخ�صي�س 
دار  )بريوت:  ال�صافعي  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي  حممد،  بن  علي  احل�صن  اأب�  املاوردي،   -1

الكتب العلمية، 1419هـ، 1999م( ج9، �س214.
انظر: البخاري، ك�صف الأ�صرار، ج2، �س86؛ الإ�صن�ي، نهاية ال�ص�ل، �س 134.  -2

انظر: القرايف، �صهاب الدين اأحمد بن اإدري�س، نفائ�س الأ�ص�ل يف �صرح املح�ص�ل، ج5، �س2145.   -3
انظر: اأب� املظفر، من�ص�ر بن حممد املروزي ال�صمعاين، ق�اطع الأدلة يف الأ�ص�ل، )بريوت: دار الكتب   -4
العلمية، ط1، 1418هـ، 1999م( ج1، �س193؛ القرايف، نفائ�س الأ�ص�ل يف �صرح املح�ص�ل، ج5، 
�س2145؛ ابن اأمري احلاج، �صم�س الدين حممد بن حممد، التقرير والتحبري، )دار الكتب العلمية، ط2، 
1403هـ، 1983م( ج1، �س282؛ اللكن�ي، عبد العلي حممد بن نظام الدين، ف�احت الرحم�ت ب�صرح 
م�صلم الثب�ت، حتقيق: عبداهلل حمم�د حممد عمر، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1423هـ، 2002م( 
ج1، �س358؛ ابن عابدين، حممد اأمني اأفندي، جمم�عة ر�صائل ابن عابدين، )د.ط.، د.ت.( ج2، 

�س125.
الزرك�صي، البحر املحيط، ج4، �س525.  -5
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بالعادة الفعلية دون الق�لية، اأو اأنّه فيما اإذا كان التعارف بني غري اأهل اللغة، فاأّما 
واإمّنا  بلغتهم،  التم�صك  وجب  اإذ  اإليه  يرجع  فاإنّه  ت�صمية،  على  اللغة  اأهل  تعارف 
له،  ما و�صعت  بع�س  م�صمياتهم على  �ص�اهم على ق�صر  تعارف من  اخلالف يف 
والأرجح اأنّها اإن كانت عادة يف التخاطب خ�ّس بها العم�م، لأّن ذلك ه� املفه�م 

يف عادة التخاطب)1(.
ومن الأمثلة على تخ�صي�س عام الن�س بالعرف الق�يل املقارن، ق�له تعاىل: 
امل�صتقبلة،  الأزمنة  يتناول  »اأبًدا«  فلفظ   ،)24 )الن�ر:  چ  ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ 

والعادة تدل على اأن الإن�صان ل يعي�س اأبًدا، فهذا القاذف ل بد اأن مي�ت فتخ�ص�صه 
العادة، واملق�ص�د بالأبد مدى احلياة)2(.

ثالًثا: �سروط �لعمل باحلقائق �لعرفية: ي�سرتط للعمل بها: اأن تك�ن مقارنًة 
لنزول الن�ص��س ال�صرعية؛ مبعنى اأن تك�ن م�ج�دًة وم�صتعملًة حني نزولها، فاإن 
كانت حادثًة بعد نزول الن�ص��س فال اأثر لها عليها)3(؛ لأّن مفه�م الن�س ال�صرعي 
يك�ن قد حدد وعِلم املراد منه عند نزوله، فل� قلنا بج�از تاأثريها لأدى ذلك اإىل 
تغيري كثرٍي من الأحكام واملفاهيم ال�صرعية؛ لأّن العادات والأعراف تتغري من وقٍت 
اإىل اآخر، ومن مكان اإىل اآخر؛ فال ميكن جماراتها يف فهم ن�ص��س ال�صريعة؛ واإّل 

�صاعت ال�صريعة.)4(

انظر: الزرك�صي، البحر املحيط، ج4، �س523؛ املازري، اأب� عبداهلل حممد بن علي، اإي�صاح املح�ص�ل   -1
الغزايل،  �س332؛  د.ت.(  ط1،  الإ�صالمي،  الغرب  )دار  الطالبي  عمار  حتقيق:  الأ�ص�ل،  برهان  من 

امل�صت�صفى، �س248.
القرايف، اأحمد بن اإدري�س، العقد املنظ�م يف اخل�ص��س والعم�م، حتقيق: اأحمد اخلتم عبداهلل )القاهرة:   -2

دار الكتبي، ط1، 1420هـ، 1999م(ج2، �س295.
انظر: ابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد، الأ�صباه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1،   -3
1419هـ، 1999م( �س86؛ القرايف، �صرح تنقيح الف�ص�ل، �س211؛ الزرك�صي، البحر املحيط، ج4، 

�س522؛ ال�ص�كاين، اإر�صاد الفح�ل، ج1، 396.
الأ�صطل، حممد قا�صم، القرينة عند الأ�ص�ليني واأثرها يف فهم الن�ص��س، ر�صالة ماج�صتري يف اأ�ص�ل   -4

الفقه من كلية ال�صريعة يف اجلامعة الإ�صالمية بغزة، ن�صخة اإلكرتونية، �س27. 



350

احلقيقة العرفية واعتبارها يف ا�ستنباط الأحكام

اأن تك�ن م�صتهرًة يف زمن نزول الن�ص��س، بحيث اإذا اأُطلقت ُفِهم املراد منها 
على اأنّه املعنى العريف دون غريه)1(، اأما اإذا كان اللفظ يرتدد بني املعنى الأ�صلي 

واملعنى العريف كان م�صرتًكا بينهما، ول يحمل على اأحدهما اإل بقرينٍة اإ�صافيٍة.
3- اأن تك�ن عامة)2(، بحيث يك�ن انت�صارها وا�صًعا حتى اأ�صبحت حقيقة عند 

من نزلت تخاطبهم الن�ص��س، ولي�صت خا�صًة بطائفٍة دون غريها.
�ملطلب �لثاين: بع�س �لأمثلة �لفقهية من �لأحكام �لتي تنبني على �لعرف 

�لقويل
اخلطاب،  زمن  اللغ�ي  العرف  اأهمية  النظرية  الدرا�صة  خالل  من  لنا  تبنّي 
الق�اعد  الفقهاء هذه  ا�صتثمر  الأحكام، وقد  وا�صتنباط  الن�س  فهم  واعتباره يف 
الأ�ص�لية، واأعمل�ها يف ال�صتدلل واخلروج باأحكام ت�صريعية عملية، اأذكر منها 

بع�س الأمثلة: 
يف ق�له تعاىل: چ ڍ  ڌ  ڌ     چ )الن�صاء: 23(، وق�له تعاىل: 
چ ٱ  ٻ  ٻچ )املائدة: 3(، فاإن نظرنا اإىل اللفظ يف الآيتني باعتبار ال��صع 

اللغ�ي يك�ن معناه حترمي نف�س العني؛ اأي ذات الأم يف الآية الأوىل، وذات امليتة 
املقدورة  املكلفني  باأفعال  يتعلق  التحرمي  لأن  قطًعا؛  باطل  الثانية، وذلك  الآية  يف 

لهم؛ والعني لي�صت من اأفعالهم)3(.
وملّا كان اأهل اللغة يريدون بق�لهم: )حّرمت عليك اجلارية( اأي ال�صتمتاع، 
اإر�صاد  ال�ص�كاين،  �س96؛  والنظائر،  الأ�صباه  جنيم،  ابن  �س211؛  الف�ص�ل،  تنقيح  �صرح  القرايف،   -1

الفح�ل، ج1، 396.
الب�صري، املعتمد، ج1، �س30؛ الغزايل، امل�صت�صفى، �س182؛ الرازي، املح�ص�ل، ج1، �س296؛   -2

ال�ص�كاين، اإر�صاد الفح�ل، ج1، 396.
انظر: القرايف، اأحمد بن اإدري�س، اأن�ار الربوق يف اأن�اع الفروق، )بريوت: دار الكتب، د.ط.، د.ت.(   -3
امل�صت�صفى،  الغزايل،  �س1751؛  ج4،  املح�ص�ل،  �صرح  الأ�ص�ل  نفائ�س  القرايف،  �س171؛  ج1، 

�س187.
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يف  ويذهب�ن  والنظر،  اللم�س  دون  الأكل  اأي  الطعام؛  عليك  حّرمت  وبق�لهم 
حترمي كل عني اإىل الفعل املطل�ب منها، وهذا عرف حقيقي لهم، فاإن الآية الأوىل 
حتمل على ال�صتمتاع بدللة احلقيقة العرفية، كما حتمل الآية الثانية على حترمي نف�س 

الأكل يف ذلك.
ک  گ    چ )البقرة: 173( فاإن التحرمي ي�صمله كّله،  چ  ويف ق�له تعاىل: 
وذكر اللحم لأنّه املق�ص�د غالًبا، يق�ل ابن العربي »وقد �صغفت املبتدعة باأن تق�ل: 
فما بال �صحمه، باأي �صيء حرم؟ وهم اأعاجم ل يعلم�ن اأنّه من قال حلًما فقد قال 
�صحًما، ومن قال �صحًما فلم يقل حلًما«)1( فف�ّصر اللفظ بح�صب عرفهم يف اأّن اللحم 

ي�صمل ال�صحم.
اأن  يف  اختلف  يتفرقا()2(،  مل  ما  باخليار  )املتبايعان   : الر�ص�ل  ق�ل  ويف 
املراد منه حقيقة التفرق وح�ص�له بالأبدان، وهذا ما ذهب اإليه ال�صافعية فاعتربوا 
احلقيقة واأثبت�ا خيار املجل�س، اأّما املالكية واأب� حنيفة فذهب�ا اإىل اأّن املراد التفرق 
الأول؛ لأّن احلقيقة  العقد)3(، والراجح  باإم�صاء  اأي  بالق�ل،  جماًزا وه� ح�ص�له 

اأوىل من املجاز، فال يعدل عنها اإل بتعّذر املعنى احلقيقي.
ل  فاإنه  �صمًكا  فاأكل  حلًما  ياأكل  األ  �صخ�س  حلف  فل�  الأميان:  يف  ذلك  ومن 

يحنث واإن �صّماه اهلل تعاىل حلًما، يق�ل تعاىل: چ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ   چ )النحل: 14( ويرجع ال�صبب يف عدم حنثه لتعارف النا�س على 

اإطالق لفظ حلم على حلم احلي�ان الذي يعي�س يف الرب دون املاء)4(.
ابن العربي، حممد بن عبداهلل اأب�بكر، اأحكام القراآن، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا )بريوت: دار الكتب   -1

العلمية، 1424هـ، 2003م( ج1، �س80.
البخاري، حممد بن اإ�صماعيل اجلعفي، �صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري النا�صر )دار ط�ق النجاة،   -2

ط1، 1422هـ( ج3، �س58، رقم احلديث: 2079.
انظر: التلم�صاين، ال�صريف حممد بن اأحمد احل�صني، مفتاح ال��ص�ل اإىل بناء الفروع على الأ�ص�ل،   -3

حتقيق: حممد علي فرك��س )مكة: املكتبة املكية، ط1، 1419هـ، 1998م(�س472، 473.
ابن جنيم، الأ�صباه والنظائر، �س83؛ ابن اأمري احلاج، التقرير والتحبري، ج1، �س282.  -4
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كذلك اإذا حلف �صخ�س األ يجل�س على الفرا�س فجل�س على الأر�س فاإنّه ل 
يحنث، واإن �صّماها اهلل �صبحانه فرا�ًصا)1(، قال تعاىل: چ ہ  ہ  ھ    ھ  ھچ 

)البقرة: 22(.
ويف اأق�ال النا�س التي تدور عليها العق�د والت�صرفات: »فعادة النا�س ت�ؤثر 
يف تعريف مرادهم من األفاظهم«)2(، فتحمل على عرفهم يف خماطباتهم، مبعنى اأّن 
الأحكام التي ترتتب على اللتزامات الفقهية من عق�د وف�ص�خ و�صروط وغريها، 
جتري على ح�صب ما يفيده اللفظ عرًفا، بحيث تك�ن ال�صيغ العرفية يف اللتزامات 

علاًل جعلية لالأحكام ت�صبب من الأثر بقدر ما يفهمه اأهل العرف.
الزواج  ووثائق  والهبات  والبي�ع  وال��صايا  الأوقاف  حجج  تف�صري  فيجب 
وما يرد فيها من �صروط وا�صطالحات على عرف املت�صرفني، مع التنّبه يف حمله 

على العرف الذي كان م�ج�ًدا يف زمانهم، ل على عرف حادث.)3(
اأو بغاًل، اأو حماًرا، مع اأن  فل� اأو�صى �صخ�س لآخر بدابة، اأعطي له فر�ًصا، 

الدابة يف اأ�صل اللغة لكل ما دّب على الأر�س، اأي لكل ما فيه حياة وحركة.
لها مدل�ل معني غري  اأ�صبح  القراآن  الكلمات يف  ويف ع�صرنا جند كثرًيا من 
مدل�لها يف الع�صر الأول، مثل كلمة �صياحة و�صائح و�صائحة، كما يف ق�له تعاىل 

يف و�صف امل�ؤمنني: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  
پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   
ٺچ )الت�بة: 112(، فلي�س املراد بال�صائحني هنا �ص�رة ما نراه الي�م يف 
عامل ال�صياحة، اإمنا يراد بها اإما معنى روحي، وه�: ال�صيام، اإما معنى مادي، ويراد 

ابن جنيم، الأ�صباه والنظائر، �س82.  -1
الغزايل، امل�صت�صفى، �س248.  -2

فقه  يف  واأثره  حجيته  العرف  ق�ته،  �س54-56؛  الفقهاء،  راأي  يف  والعادة  العرف  �صنة،  اأب�  انظر:   -3
املعامالت املالية عند احلنابلة، �س765. 
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به الهجرة يف �صبيل اهلل)1(.
فاحلّجة يف لفظ ال�صارع، وعرفه املعترب اإمنا ه� ما كان عرف اأهل الل�صان وقت 

نزول اخلطاب. 
احلادثة  ال�صطالحية  واملعاين  ال�صرعي  املعنى  بني  التمييز  اأن  اإىل  ونخل�س 
املتاأخرة اأ�صبح اأمًرا �صروريًا، جتنًبا لأي خلط قد ي�ؤدي اإىل حتريف الن�ص��س عن 
مراميها ومقا�صدها اإما جهالًة، اأو بهدف يلِّ الن�ص��س ابتغاء الفتنة والت�صليل اأو 

ال�صد عن �صبيل اهلل.
اخل�متة

يف ختام هذ� �لبحث فهذه �أهم �لنتائج: 
احلقيقة ما ا�صتعمل يف م��ص�عه، وهي نقي�س املجاز الذي ه� اللفظ الذي - 1

ا�صتعمله العرب يف غري م��ص�عه.
ال�صتعمال، - 2 بعرف  غريه  اإىل  م�صماها  عن  انتقلت  التي  هي  العرفية  احلقيقة 

بحيث يغلب ال�صتعمال فيها على املعنى الأول بال��صع اللغ�ي.
تنق�صم احلقيقة العرفية اإىل حقيقة عرفية عامة وخا�صة.- 3
احلقيقة ال�صرعية هي اللفظ امل�صتعمل فيما كان م��ص�ًعا له اأوًل يف ال�صرع، - 4

اأي ا�صتفيد من ال�صرع و�صعها للمعنى. 
ميكن اعتبار احلقيقة ال�صرعية من قبيل العرف اخلا�س.- 5
نزل القراآن بل�صان العرب على اجلملة، فطلب فهمه اإمنا يك�ن من هذا الطريق - 6

خا�صة، فمن جهة ل�صان العرب يفهم، ول �صبيل اإىل تطلب فهمه من غريه.
انظر: البغ�ي، معامل التنزيل يف تف�صري القراآن، )دار اإحياء الرتاث 1420ه( 392/2.  -1
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وتقرير - 7 العربي،  الل�صان  اتّباع  خالل  من  الن�س  فهم  ي�صبط  العرب  معه�د 
املعاين وفق تراكيبه واأ�صاليبه التي �صارت عليها عادات العرب يف خماطباتهم.

ل بّد من حترير عه�د اخلطاب عند ال�صحابة والتابعني، لأنّهم الذين عا�صروا - 8
نزول القراآن وتلق�ا البيان النب�ي، وفهمهم اأ�صّح الأفهام.

اللغ�ية - 9 كانت  اإذا  اللغ�ية  احلقيقة  على  العرفية  اأو  ال�صرعية  احلقيقة  تقدم 
مندثرة اأو متعذرة بال خالف.

بع�س - 10 عند  اللغ�ية  احلقيقة  على  ال�صرعية  واحلقيقة  العرفية  احلقيقة  تقدم 
ال��صع  اأحدهما  ي�صبق  و�صار  والعريف  ال�صرعي  ا�صتعمال  كرث  اإذا  الفقهاء؛ 

اللغ�ي.
احلقيقة العرفية تخ�ص�س العام عند بع�س الفقهاء.- 11
ي�صرتط لعتبار احلقيقة العرفية اأن تك�ن عامة، وم�صتهرة بحيث ت�صبق ال��صع - 12

اللغ�ي يف التبادر اإىل الذهن، ومقارنة للن�س وقت نزوله.
اأدى الختالف يف اعتبار احلقيقة العرفية عند الأ�ص�ليني اإىل الختالف يف - 13

بع�س الفروع الفقهية.
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Abstract

Procedural Steps for Understanding 
Jurisprudence and its Result in 

Contemporary Cataclysms

Dr. Noorah Albloushi

This topic was chosen because of an 
urgent need to unveil the jurisprudence of 
the prediction, how it can be implemented, 
and its impacts on the Sharia Law.

The current era is witnessing mas-
sive development and new concepts in ev-
ery aspect of life. These concepts need to be 
looked at from a jurisprudence perspective 
in order to forecast the future and to pre-
pare for it without forgetting the current 
needs. And as for the reason for choosing it: 
I found the urgent need to explain the origi-
nality of this art and to consider looking at 
the stages of its application and its fruits 
with regard to Islamic law and jurisprudence, 
especially since these fruits come in harmo-
ny with the general guidance of the United 
Arab Emirates, in adopting for the future vi-
sion a strategic approach in its policy, initia-
tives, and projects which the state supports 
and encourages. Indeed, the importance of 
the jurisprudence of the prediction lies in 
the fact that the core of Sharia Law is flex-
ible. This indicates that the Sharia Law can 
accommodate new concepts as it has been 
shown throughout the centuries.

This study will try to answer the fol-
lowing questions:
1-  What is the truth of the concept of the 

expectation of jurisprudence?
2-  What are the qualities required by in-

dividuals working in this field?

ملخ�س البحث
امل�صتجدات  من  ي�صهد  احلا�صر  ع�صرنا  اإن 
والن�ازل التي ل ح�صر لها يف جميع ن�احي احلياة، 
وهذه الن�ازل بحاجة اإىل النظر الجتهادي الدقيق؛ 
مل�اجهة  ال�صتعداد  وح�صن  امل�صتقبل  ل�صت�صراف 
م�صتجداته واأحداثه، واتخاذ الأ�صباب الالزمة مل�اكبة 

تط�راته دون الإخالل مبتطلبات احلا�صر.
�صريعتنا  اأن  بيان  يف  الت�قع  فقه  اأهمية  وتكمن 
ذاته،  ال�قت  يف  ومرنة  تتغري،  ل  اأ�ص�لها  يف  ثابتة 
لذلك  الن�ازل؛  من  نازلة  كل  ا�صتيعاب  على  قادرة 
حدث  وتط�ر  تغري  كل  الإ�صالمية  �صريعتنا  �صايرت 
والأعراف  املتباينة  والظروف  املختلفة،  القرون  عرب 

املتجددة. 
احلاجة  وجدت  فاإين  اختياره:  �صبب  واأما 
ما�صة يف بيان اأ�صالة هذا الفن وبيان النظر يف مراحل 
بالن�صبة لل�صريعة والفقه الإ�صالمي، ل  تطبيقه وثمراته 
الت�جهات  مع  متناغمة  تاأتي  الثمرات  هذه  اأن  �صيما 
تبنيها  يف  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  العامة 
�صيا�صتها  يف  ثابًتا  ا�صرتاتيجيًّا  نهًجا  امل�صتقبلية  للروؤية 
بدعمها  الدولة  تق�م  والتي  وم�صاريعها،  ومبادراتها 

وت�صجيعها والحتفاء بها.
عن  الإجابة  الدرا�صة  هذه  يف  و�صنحاول 

جمم�عة من الت�صاوؤلت الرئي�صة، وهي: 
ما حقيقة مفه�م فقه الت�قع ؟   -1

ما ال�صروط الالزم ت�افرها يف امل�صتغل بفقه الت�قع ؟   -2
ما �صلة فقه الت�قع بالأ�ص�ل الفقهية والق�اعد   -3

الأ�ص�لية ؟



3-  What is the relationship between the 
jurisprudence of prediction and Fun-
damentals of jurisprudence?

4-  What are the main results of imple-
menting jurisprudence of prediction? 
Keywords: the jurisprudence of pre-

diction, looking to the future, contemporary 
cataclysms, Procedural steps.

ما اخلط�ات الإجرائية لفقه الت�قع ؟    -4
الن�ازل  يف  الت�قع  فقه  تطبيق  ثمرات  اأبرز  ما    -5

املعا�صرة ؟
فقه الت�قع، ا�صت�صراف  �لكلمات �ملفتاحية: 

امل�صتقبل، الن�ازل املعا�صرة، اخلط�ات الإجرائية.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده، ون�صتعينه، ون�صتغفره، ونع�ذ باهلل من �صرور اأنف�صنا، 
و�صيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ل 

اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�ص�له.

اأما بعد.. فمما ل نقا�س ول جدال فيه اأن ع�صرنا احلا�صر ي�صهد من امل�صتجدات 
والن�ازل التي ل ح�صر لها يف جميع ن�احي احلياة، وهذه الن�ازل بحاجة اإىل النظر 
م�صتجداته  مل�اجهة  ال�صتعداد  امل�صتقبل وح�صن  الدقيق؛ ل�صت�صراف  الجتهادي 
واأحداثه واتخاذ الأ�صباب الالزمة مل�اكبة تط�راته دون الإخالل مبتطلبات احلا�صر، 
الأنبياء-عليهم  امل�صتقيمة، وه� منهج  ال�صليمة والفطر  العق�ل  �صاأن ذوي  وذلك 
ال�صالة وال�صالم- قال تعاىل: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ ]ي��صف: 47[، وقال 

النبي  حلذيفة-ر�صي اهلل عنه-: »فدع تلك الفرق..«)1(.

ولقد جاءت �صريعة الإ�صالم ممثلة بالكتاب وال�صنة باأحكام خالدة تكفل اإ�صعاد 
الأحكام  هذه  من  كثرًيا  اأن  غري  ومكان؛  زمان  كل  يف  م�صاحلها  ورعاية  الب�صرية 
لي�س مبتناول كثري من طلبة العلم ف�صاًل عن العامة؛ اإذ ل ميكن اأن ي�صل اإىل معرفته 
اإل املجتهدون من العلماء، ومبا اأن من الطبيعي اأن هذا ال�صنف من العلماء قد ل 
يت�فرون يف كل زمان ويف كل مكان، وقد تقع من احل�ادث وامل�صائل والن�ازل 
من  كان  معها  والتعامل  ملعاجلتها  ف�رية حا�صرة  اأحكام  اإىل  يحتاج  ما  امل�صتجدة 
العامة- وت�صجيع  خليالتهم  العنان  واإطالق  اأذهانهم  اإعمال  لأجل  ال�صروري؛ 
امل�صائل  مثل هذه  بعد.. ل�صت�صراف  يقع  فيما مل  اأ�صئلتهم  تقبل  ا-من خالل  اأي�صً
من  ينا�صبها  مبا  لها  ال�صتعداد  ح�صن  اأجل  من  وق�عها  قبل  وافرتا�صها  والن�ازل 

تكن  مل  اإذا  الأمر  باب)كيف  كتاب)الفنت(،  �صحيحه،  يف  اإ�صماعيل،  بن  حممد  البخاري،  اأخرجه   -1
جماعة(، رقم)7084( ، حتقيق: حممد زهري بن نا�صر النا�صر)ط1، دار ط�ق النجاة 1422هـ(. 
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اأحكام حتى اإذا وقعت مل يكن ثمة فراغ فقهي بل تك�ن اأحكامها جاهزة؛ ورحم 
اأبا حنيفة حني قال: »اإنا ن�صتعد للبالء قبل نزوله، فاإذا ما وقع عرفنا الدخ�ل  اهلل 
فيه واخلروج منه« يف ق�صته امل�صه�رة مع قتادة-رحمه اهلل- كما حكى اخلطيب 
البغدادي-رحمه اهلل- قال: »ملا دخل قتادة-رحمه اهلل- الك�فة قال: واهلل الذي ل 
اإله اإل ه� ما ي�صاألني الي�م اأحد عن احلالل واحلرام اإل اأجبته، فقام اإليه اأب� حنيفة-

اأع�اًما فظنت  اأهله  تق�ل يف رجل غاب عن  ما  اأبا اخلطاب  يا  فقال:  رحمه اهلل- 
امراأته اأن زوجها مات فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول ما تق�ل يف �صداقها؟.. 
فقال قتادة: ويحك اأوقعت هذه امل�صاألة؟ قال ل، قال: فلم ت�صاألني عما مل يقع؟ 
قال اأب� حنيفة اإنا ن�صتعد للبالء قبل نزوله، فاإذا ما وقع عرفنا الدخ�ل فيه واخلروج 

منه«)1(.
�أهمية �لبحث و�أ�سباب �ختياره: 

يف  ومرنة  تتغري،  ل  اأ�ص�لها  يف  ثابتة  �صريعتنا  اأن  بيان  امل��ص�ع  هذا  اأهمية 
ال�قت ذاته، قادرة على ا�صتيعاب كل نازلة من الن�ازل؛ لذلك �صايرت �صريعتنا 
الإ�صالمية كل تغري وتط�ر حدث عرب القرون املختلفة، والظروف املتباينة والأعراف 

املتجددة.
العلم  طالب  من  خمت�صة  لطائفة  وثمراته  الت�قع  فقه  تطبيق  مراحل  وبيان 
اأو  القت�صادية  اأو  الجتماعية  اأو  ال�صرعية  العل�م  من  علم  كاأي  النبهاء  امل�صلمني 
الع�صكرية اأو اأي علم ينفع الأمة الإ�صالمية ويدنيها من مدارج الع�دة اإىل عزها 

وجمدها و�ص�ؤددها وبخا�صة اإذا ما تط�رت هذه العل�م بتط�ر الأزمنة والأمكنة.
واأما �صبب اختياره: فاإين وجدت احلاجة ما�صة يف بيان اأ�صالة هذا الفن وبيان 
وبالن�صبة  الإ�صالمي،  والفقه  لل�صريعة  بالن�صبة  وثمراته  تطبيقه  مراحل  يف  النظر 
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )ط1، دار الغرب الإ�صالمي- بريوت، 1422هـ - 2002 م( 477/15.   -1
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تاأتي  الثمرات  هذه  اأن  �صيما  ل  واملجتهد.  للفقيه  وبالن�صبة  الإ�صالمي،  للمجتمع 
للروؤية  تبنيها  املتحدة، يف  العربية  الإمارات  لدولة  العامة  الت�جهات  متناغمة مع 
تق�م  التي  وم�صاريعها،  ومبادراتها  �صيا�صتها  يف  ثابًتا  ا�صرتاتيجيًّا  نهًجا  امل�صتقبلية 

الدولة بدعمها وت�صجيعها والحتفاء بها.
م�سكلة �لبحث: 

تتمثل م�صكلة هذه الدرا�صة يف حماولة الإجابة عن جمم�عة من الت�صاوؤلت 
الرئي�صة هي: 

ما حقيقة مفه�م فقه الت�قع ؟   -1
ما ال�صروط الالزم ت�افرها يف امل�صتغل بفقه الت�قع ؟   -2

ما �صلة فقه الت�قع ببع�س م�صادر الت�صريع ؟   -3
ما اخلط�ات الإجرائية لفقه الت�قع ؟    -4

ما اأبرز ثمرات تطبيق فقه الت�قع يف الن�ازل املعا�صرة ؟   -5
�أهد�ف �لبحث: 

يهدف هذا البحث لبيان ما ياأتي: 
بيان حقيقة مفه�م فقه الت�قع.  -1

ت��صيح ال�صروط التي ينبغي ت�افرها يف امل�صتغل بفقه الت�قع.  -2
معرفة �صلة فقه الت�قع ببع�س م�صادر الت�صريع.   -3

معرفة اخلط�ات الإجرائية لفقه الت�قع.  -4
ت��صيح اأبرز ثمرات تطبيق فقه الت�قع يف الن�ازل املعا�صرة.   -5
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�لدر��سات �ل�سابقة: 
 مل اأعرث -على حد اطالعي- على بحث م�صتقل تناول اأحد مراحل النظر يف 
فقه الت�قع وثمراته، على الرغم من وج�د درا�صات تناولت م��ص�ع فقه الت�قع 

ب�صكل عام منها: 
فقه الت�قع، مفه�مه، وعالقته بالنظر يف املاآل وفقه ال�اقع-درا�صة تاأ�صيلية-،    -
�صرية  يف  واعتباره  الت�قع  فقه  عن  فيه  حتدث  زنكي،  الدين  جنم  للدكت�ر 
ال�صتفادة  واأوجه  الفقه  هذا  جدوى  اأو�صح  وكذلك  واملت�صرعة،  ال�صريعة 
ودوره  امل�صتقبل،  فيها  يراعي  را�صدة  �صرعية  اأحكام  اإىل  ال��ص�ل  يف  منه 
الفقه  جمال  يف  و�صرورته  اجلزئي،  والفقه  اخلا�س  الفقه  جمال  يف  املكمل 
اأو الفقيه من خالل ت��صيع  الكلي العام واأحكام املاآلت، واأهميته للمجتهد 
وجتديد اأدوات النظر والجتهاد يف امل�صائل الفقهية، وال�صتفادة من ثمرات 
التجارب الإن�صانية يف خمتلف العل�م، اإ�صافة اإىل بيان �صلة فقه الت�قع بفقه 
ا�صتفادة يف  فيه  الذرائع، وه� ما وجدت  ال�اقع والرتقب واملاآلت، و�صد 
باأحكام  للم�صتقبل  وا�صت�صرافه  الفقه  لهذا  �ص�ابط  اإىل  ال��ص�ل  بحثي، يف 

�صرعية منا�صبة.
مقالة بعن�ان: »الجتهاد بتحقيق املناط: فقه ال�اقع والت�قع«، لل�صيخ عبد اهلل    -
بن بيه، ويبدو على ح�صب اطالعي اأنه اأول من تكلم عن هذا الفقه، وربط 

م��ص�عه يف الغالب مع فقه التنزيل وفقه ال�اقع واعتبار املاآلت.
كتاب بعن�ان: »تنبيه املراجع على تاأ�صيل فقه ال�اقع« لل�صيخ عبد اهلل بن بيه،    -
اإليه  املتنامية  واحلاجة  الإ�صالمي،  الفقه  يف  التجديد  ق�صية  عن  فيه  يتحدث 
اجتزاء  ف��صى  م�صكلة  عن  يتحدث  كما  العربي.  الربيع  تداعيات  زمن  يف 
ال�اقع  وحتميل  الظاهرة،  مبعانيها  والأخذ  العبثية  والجتهادات  الن�ص��س 
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اإىل  النظر  اأو  لالإ�صالم،  الرئي�صة  للمقا�صد  اعتبار  دون  اأحكاًما؛  اأو  ا  ن�ص��صً
كليات الأم�ر، واأ�ص�ل ا�صتنباط الأحكام، وتقدمي امل�صالح، كما يقدم روؤى 
ت�صتند اإىل منهج ال�صتدلل الكلي يف حتليل ال�اقع القائم، تبعد القارئ عن 
الفروع لتنح� به نح� الأ�ص�ل يف م�صائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

والت�صريع وت�صكيل القت�صاد واملجتمع.
ورقة عمل بعن�ان: »الفقه الإ�صالمي وامل�صتقبل روؤية يف فقه الت�قع« للدكت�ر    -
الذي حاول  اللبنانية،  باجلامعة  الإ�صالمية  الدرا�صات  اأ�صتاذ  ال�صيد،  ر�ص�ان 

ا�صتعرا�س جتربة الفقهاء مع فقه الت�قع.
للدكت�ر وهبة  الت�صريع«  الت�قع يف �ص�ء مقا�صد  بعن�ان: »فقه  ورقة عمل    -

الزحيلي، حتدث عن فقه الت�قع بنظرة مقا�صدية.
ورقة عمل بعن�ان: »فقه امل�صائل اأو الت�قعات عند الفقهاء الأحناف« قدمها    -

الدكت�ر: حممد هرم��س، حتدث فيها عن تطبيقات الت�قع عند الأحناف.
الق�صايا  على  تطبيقية  تاأ�صيلية  الت�قع-درا�صة  فقه  بعن�ان:  دكت�راه  ر�صالة    -
ي��صف  اأحمد  اأ.د.  اإ�صراف:  املرزوقي،  اهلل  عبد  حممد  جناة  املعا�صرة-، 

�صليمان، حتدثت فيها عن فقه الت�قع يف الق�صايا املعا�صرة.
تاأ�صيلية-:  الإ�صالمي-درا�صة  الفقه  الت�قع يف  فقه  بعن�ان:  دكت�راه  ر�صالة    -
جمدي عبد العظيم اإبراهيم فرج، باإ�صراف: د. منري علي عبد الرب القباطي، 
كلية العل�م الإ�صالمية، جامعة املدينة العاملية-ماليزيا، و�صح فيها حقيقة فقه 
الت�قع وتاأ�صيله من خالل تغطيته لقاعدة �صد الذرائع، ومبداأ اعتبار املاآلت 

وا�صت�صراف امل�صتقبل، وبيان تطبيقاته قدميًا وحديًثا.
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منهج �لبحث: 
اعتمدت يف هذه الدرا�صة على املنهج ال�صتنباطي، وذلك با�صتنباط امل�صائل 
اخلروج  على  ي�صاعد  مما  الفن؛  لهذا  وال�صروط  الق�اعد  وا�صتخراج  والأق�صية 
بروؤية وا�صحة يف التاأ�صيل العلمي لهذا الن�ع من الفقه، وبالتايل معرفة ثمرات 

تطبيق فقه الت�قع على الق�صايا املعا�صرة.
حدود �لبحث: 

ت�صمل حدود البحث: التعريف لغة وا�صطالًحا مل�صطلحات البحث الرئي�صة، 
يف  ت�افرها  ال�اجب  وال�صروط  الت�قع،  فقه  على  تبنى  التي  الق�اعد  ذكر  مع 
امل�صتغل يف فقه الت�قع، ول ت�صمل ذكر اأدلة امل�صروعية، فاأدلة م�صروعية فقه ال�اقع 
هي ذاتها اأدلة م�صروعية الجتهاد على وجه العم�م، ول يدخل هذا يف م��ص�ع 
البحث، كما يخرج عن حدود البحث التطبيقات املعا�صرة، فالق�صد ه� معرفة 
التطبيقات املعا�صرة، ومعرفة  لقيا�صها على  النازلة )ال�اقعة( ذاتها  النظر يف  اآلية 

ثمرات تطبيق فقه الت�قع على الق�صايا املعا�صرة.
خطة �لبحث: 

على  وهي  ومراجع،  وخامتة،  ومبحثني  مقدمة  على  البحث  هذا  يحت�ي 
النح� الآتي: 

اأما املقدمة ف�صاأحتدث فيها عن امل��ص�ع واأهميته و�صبب اختياره.
فقه  مفه�م  لبيان  خ�ص�صته  فقد  الأول  املبحث  كالتايل:  فهي  املباحث  واأما 
عقدته  الثاين  واملبحث  الفقهية،  بالأ�ص�ل  الت�قع  فقه  و�صلة  و�صروطه،  الت�قع، 
امل�صائل  على  الت�قع  فقه  تطبيق  وثمرات  الت�قع،  لفقه  الإجرائية  اخلط�ات  لبيان 

املعا�صرة.
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اأبرز  اإىل  فيها  اأ�صري  اأن  حاولت  وت��صيات،  با�صتنتاجات  البحث  وختمت 
النتائج التي ت��صلت اإليها يف هذا البحث.

ا ل�جهه الكرمي، واأن  هذا واأ�صاأله - �صبحانه وتعاىل - اأن يجعل عملنا خال�صً
ينفع به امل�صلمني، اإنه �صميع جميب.

واحلمد هلل رب العاملني
املبحث الأول: فقه التوقع مفهومه و�سوابطه

وفيه ثالثة مط�لب: 
�ملطلب �لأول: بيان مفهوم فقه �لتوقع 

م�صطلح مركب من لفظني تركيًبا اإ�صافيًّا، وهما كلمتا فقه الت�قع، والفقه يف 
اللغة: يطلق على الفهم)1(، اأو ه� معرفة باطن ال�صيء وال��ص�ل اإىل اأعماقه، فهي 

اأخ�س من مطلق الفهم، وقيل ه� العلم)2(. 
اأما الت�قع لغة: ال�او والقاف والعني اأ�صل واحد يرجع اإىل فروعه، يدل على 
اأي  الأمر،  اأو ه� )ت�قع(  ال�صيء وق�ًعا فه� واقع)3(،  يقال: وقع  �صق�ط �صيء، 
ارتقب وق�عه)4(، اأو )ال�اقعة( هي النازلة)5(، ومنه الت�قيع، وه�: »رمي قريب ل 

تباعده كاأنك تريد اأن ت�قعه على �صيء« مبعنى تنزيل �صيء على اآخر)6(.
ينظر: الفي�مي، اأحمد بن حممد بن علي املقر، امل�صباح املنري، )ط1، دار احلديث-القاهرة 2000(.284.   -1
خمتار ال�صحاح: حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي )طبعة جديدة، دار احلديث-القاهرة، د. 

ت( 277.
الراغب الأ�صفهاين، اأب� القا�صم احل�صني بن حممد، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق: �صف�ان عدنان   -2

الداودي )ط1، دار القلم-دم�صق 1412هـ( 1/642. 
اأبي احل�صني، حتقيق: عبد ال�صالم حممد  ابن فار�س، اأحمد بن فار�س بن زكريا، معجم مقايي�س اللغة،   -3

هارون )دار الفكر-بريوت 1979( 133-134/6. 
اإبراهيم م�صطفى واآخرون، املعجم ال��صيط، )دار الدع�ة-ا�صتانب�ل 1989( 2/1050.  -4

جممع اللغة العربية، املعجم ال�جيز، معجم اللغة العربية، )طبعة جديدة، معجم اللغة العربية-القاهرة   -5
.678 )2001

ابن منظ�ر، حممد بن مكرم الإفريقي امل�صري، ل�صان العرب )ط1، دار �صادر-بريوت( 8/402.  -6
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من  مبزيد  م�صتقباًل،  حدوثه  ويرتقب  ينتظر  ما  ه�:  لغة  الت�قع  فقه  فيك�ن 
احلر�س والتكلف والطلب، ويت�صح املعنى اأكرث عند تعريف فقه ال�اقع ا�صطالًحا. 

ويف �ل�سطالح: 
الفقه يف ال�صطالح: ه� العلم بالأحكام ال�صرعية العملية املكت�صب من اأدلتها 

التف�صيلية)1(.
�أما �لتوقع ��سطالًحا: 

اإن »الت�قع« من امل�صطلحات احلديثة الذي مل يرد ب�صاأنه تعريف وا�صح يف 
الكتابات الفقهية القدمية، لكن وردت ب�صاأن هذا الفقه اآراء واأفكار لدي الباحثني 
املعا�صرين ح�ل ن�صاأة هذا امل�صطلح وظه�ره ببع�س م�صتقات لفظه اأو معناه يف 
الكتب الفقهية والأ�ص�لية القدمية، و�صنذكر بع�صها على �صبيل التمثيل ل احل�صر: 
ا�صتعمله ال�صاطبي يف ق�له: »ل ي�صح للعامل اإذا �صئل عن اأمر كيف يح�صل 
يف ال�اقع اإل اأن يجيب بح�صب ال�اقع، فاإن اأجاب على غري ذلك؛ اأخطاأ يف عدم 
اعتبار املناط امل�ص�ؤول عن حكمه؛ لأنه �صئل عن مناط معني، فاأجاب عن مناط غري 

معني«)2(.
الإباحة:  لأ�صل  امل�صادة  الع�ار�س  حالة  يف  الرتجيح  يف  ال�صاطبي  وقال 
»ل يخل� اأن يك�ن فقد الع�ار�س بالن�صبة اإىل هذا الأ�صل من باب املكمل له يف 
بابه، اأو من باب اآخر وه� اأ�صل يف نف�صه، فاإن كان هذا الثاين، فاإما اأن يك�ن واقًعا 

وعلى هذا يك�ن معنى اأ�ص�ل الفقه يف اللغة ما يبنى عليه الفهم. اأي اأ�صا�س كل فهم تعلق باأي مفه�م.   -1
ومعناها يف ال�صطالح ما يبتني عليه فهم خا�س وه� فهم الأحكام ال�صرعية من اأدلتها التف�صيلية. حممد 
م�صطفى �صلبي، اأ�ص�ل الفقه الإ�صالمي يف املقدمة التعريفية بالأ�ص�ل واأدلة الأحكام وق�اعد ال�صتنباط، 

)دار النه�صة العربية-بريوت 1986( 17.
ال�صيخ  الطبعة:  بهذه  اعتنى  ال�صريعة،  اأ�ص�ل  امل�افقات يف  بن م��صى،  اإبراهيم  اإ�صحاق  اأب�  ال�صاطبي،   -2

اإبراهيم رم�صان )ط3، دار املعرفة-بريوت 1997( 3/76.
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اأو مت�قًعا، فاإن كان مت�قًعا فال اأثر له مع وج�د احلرج؛ لأن احلرج بالرتك واقع 
وه� مف�صدة، ومف�صدة العار�س مت�قعة مت�همة، فال تعار�س ال�اقع األبتة، واأما 

اإن كان واقًعا فه� حمل الجتهاد يف احلقيقة«)1(. 
حقيقة  واأظهروا  عرف�ه  الذين  املعا�صرين  للعلماء  جه�ًدا  هناك  اأن  كما 

وج�ده، ومن ه�ؤلء: 
العالمة عبد اهلل بن بيه حيث قال: »اإن فقه الت�قع يعني ا�صتناد الأحكام اإىل 
امل�صتقبل، فقد يك�ن احلكم عدوًل عن اإذن اإىل حظر، اأو عن حظر اإىل اإذن، اأو 
رفع حرج؛ وذلك ب�صبب اأمر ميكن اأن يرتتب على ممار�صة الفعل املاأذون فيه، اأو 

المتناع عن املنهي عنه«)2(. 
قبل  للنازلة  ال�صتعداد  ح�صن  »ه�  بق�له:  املزيني  اهلل  عبد  بن  خالد  وعرفه 
اأن  ميكن  التي  امل�صاهد  با�صت�صراف  وق�عها،  بعد  لآثارها  ال�صتعداد  اأو  وق�عها، 
اإليها يف امل�صتقبل، وذلك ب�ا�صطة تب�صرات ومقاربات عقلية ينجزها عقل  ت�ؤول 
الفقيه، امل�صتند اإىل �ص�اهد املا�صي وقرائن الأح�ال احلا�صرة، فيعمد عند النظر 
اآثار م�صتقبلية، يعمد  التي يرتتب عليها  ال�قائع احلالية  اأو  امل�صتقبلية،  ال�قائع  يف 
جملة  ير�صد  ثم  ال�اقعة،  اإليها  �صت�ؤول  التي  ال�ص�رة  ت�قع  اإىل  نظره  ب�صف�ف 

امل�صالح واملفا�صد املرتتبة على تلك ال�ص�رة، ثم ينزل الأحكام املنا�صبة لها«)3(.
باإعطاء  امل�صتقبلية  ال�صرعية للق�صايا  ا�صتنباط الأحكام  وعرفه الزهراين: »ه� 
املعدوم منزلة امل�ج�د من خالل النظر اإىل ال�اقع وا�صت�صراف امل�صتقبل والنظر 

املرجع ال�صابق، 1/161.  -1
بن بيه، عبد اهلل بن حمف�ظ بن بيه عبا�س، الجتهاد بتحقيق املناط فقه ال�اقع والت�قع، )م�ؤ�ص�صة طابة-  -2

اأب�ظبي 2014( 32.
خالد بن عبد اهلل املزيني، ما فقه الت�قع، وهل نحن بحاجة اإليه، اأم اإنه رجم بالغيب؟ اأ�صتاذ الفقه بق�صم   -3
الدرا�صات الإ�صالمية والعربية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن-الظهران، املقال من�ص�ر يف م�قع: 

http://www.al-madina.com/node/229753 تاريخ الن�صر: 28/10/2013.
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يف اأبعاد احلكم كلها وما ي�ؤول اإليه«)1(.

اإن فقه الت�قع ن�صج ا�صت�صرايف يتطلع من خالله الفقيه اإىل و�صع اآلية لل�اقعة 
التي ينظر فيها وفق ال�ص�ابط وال�صروط التي ذكرناها 

خالل  من  املجتهد  اأمام  تك�ن  التي  ال�اقعة  درا�صة  خالل  من  ذلك  ويك�ن 
لأي  يخ�صع  اأن  بال�اقعة، دون  التي حتيط  املا�صية واحلا�صرة  والقرائن  ال�ص�اهد 
�صغ�ط مكانية اأو زمانية اأو اأي م�ؤثر خارجي من املمكن اأن ي�ؤثر يف ا�صتخال�س 

النتائج املت�قع حدوثها. 

اإىل درا�صة جميع املعطيات ب�صكل م��ص�عي لهذه  وبالتايل يعمد يف ذلك 
املت�قع  وال�ص�ر  الفرو�س  جميع  واإخ�صاع  الفقهية،  ملكته  وا�صتخدام  امل�صاألة، 
حدوثها لهذه امل�صاألة لالأقي�صة والنظائر املعتربة، وربط ذلك بجملة امل�صالح املت�قع 
�صرعي  حكم  اإنزال  مرحلة  اإىل  لل��ص�ل  ترتبها  املمكن  املفا�صد  وجملة  جلبها، 

م�صتقبلي، يغطي النتائج املت�قع حدوثها وفق ق�صد ال�صارع)2(. 

وهذا ي��صح لنا اأن فقه الت�قع لي�س ن�ًعا من اأن�اع التكهن اأو الرجم بالغيب، 
اأو جمرد افرتا�س فرو�س لي�س من ورائها نفع اأو فائدة اأو �صلة بال�اقع اأو ارتباط 
�صرعي، بل ه� قائم على اأ�ص�س عقلية ي�صتخدمها الفقيه اأو املجتهد لها �صلة ب�اقع 
امل�صاألة يق�م من خاللها باختبار مناذج �صاحلة للقيا�س عليها؛ ومن ثم ال��ص�ل اإىل 
نتائج ميكن ال�ق�ف من خاللها على احلكم ال�صرعي امل�صتقبلي للم�صاألة وتعميمه 

عبد املجيد �صالح حممد الزهراين، فقه الت�قع درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية، ر�صالة ماج�صتري )جامعة الإمام   -1
ال�صع�دية  العربية  اململكة  املقارن،  الفقه  ق�صم  للق�صاء،  العايل  املعهد  الإ�صالمية،  �صع�د  بن  حممد 

1431هـ.( 18.
جمدي عبد العظيم اإبراهيم فرج، فقه الت�قع يف الفقه الإ�صالمي-درا�صة تاأ�صيلية-، ر�صالة دكت�راه،   -2
باإ�صراف: د. منري علي عبد الرب القباطي ) كلية العل�م الإ�صالمية، جامعة املدينة العاملية-ماليزيا( 17. 
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على نظائرها، مع مراعاة مالءمتها ل�ص�ابط ال�صريعة ومقا�صدها)1(. 
�ملطلب �لثاين: �سلة فقه �لتوقع)2) ببع�س م�سادر �لت�سريع

القيا�س: ت�ص�ية الفرع بالأ�صل يف العلة واحلكم)3(.- 1
وجه �رتباطه بفقه �لتوقع: 

القيا�س ه� الأ�صل امل�صعف يف اأكرث م�صائل الفقه املت�قعة، ذلك اأنها غالًبا تقع 
على غري مثال �صابق، لتجدد الزمان وتغري اأح�ال النا�س مما له �صلة واأثر يف م�صائل 

الدين من عبادات ومعامالت ون�ازل يف �صتى املجالت.
واأنه  به،  والعمل  القيا�س  اعتبار  على  العلم  اأهل  من  املحققني  اأن  تقرر  واإذا 
لواقعة اإل وهلل فيها حكم - علمه من علمه وجهله من جهله - فاإن ذلك مما ي�ؤكد 

اأهمية القيا�س يف امل�صائل املت�قعة الالمتناهية.
واإذا كان الجتهاد �صروريًّا يف كل ع�صر لتنزيل الأحكام على اأفعال املكلفني، 
فاإن احلاجة اإىل معرفة حتقيق املناط تزداد كلما تط�رت حاجات النا�س وتعقدت، 
معقدة،  مالية  معامالت  من  املعا�صرة  احل�صارة  به  مت�ج  مما  ذلك  على  اأدل  ول 
ووقائع اجتماعية و�صيا�صية وطبية وغريها، تفر�س نف�صها على املجتهد ليبني جهة 
بال�صرع  املحك�م  اإىل الجتهاد  بالنظر  ان�ص�ائها حتت حكم اهلل، ويعطيها حكمها 
يتفاوت  وذلك  �صحيح،  مناط  بتحقيق  اإل  �صحيًحا  اجتهاد  ول  �صحيح،  بنظر 

�صبكة  بحث  التنجيم"،  �صراك  من  امل�صتقبل  �صفقات  ينقذ  الت�قع  "فقه  مقالة:  حمف�ظ،  طالب  ينظر:   -1
النرتنت، تاريخ الن�صر: 28/10/2013. 

htm.Con20090428273565/20090428/http://www.okaz.com.sa/okaz/osf  
هناك فرق بني فقهي الت�قع والفرتا�صي، فبينهما عم�م وخ�ص��س، وتقارب، لكن الت�قع قد يك�ن   -2
بينما  املت�قع،  عليها  يعتمد  له مالب�صات وقرائن، ودلئل  الت�قع  فقه  لأن  الفرتا�س؛  واأوىل من  اأرجح 

الآخر جمرد حم�س فر�س وخيال قد يك�ن يف بع�س الأحيان م�صتحيل ال�ق�ع فعاًل. 
ال�ص�كاين، حممد بن علي بن حممد، اإر�صاد الفح�ل اإىل حتقيق احلق من علم الأ�ص�ل، حتقيق: ال�صيخ   -3

اأحمد عزو عناية )ط1، دار الكتاب العربي 1999( 2/90.
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بتفاوت العق�ل وامللكات، علًما و�صالًحا وخربة، باختالف ال�قائع والظ�اهر)1(.
ال�صتح�صان: وه� العدول عن قيا�س اإىل قيا�س اأق�ى منه، وقيل ه� العدول - 2

بحكم امل�صاألة عن نظائرها لدليل �صرعي)2(.
�سلة �ل�ستح�سان بفقه �لتوقع: 

بع�س  يف  ي�ؤدي  قد  القيا�س  اطراد  اأن  واأحكامها  ال�قائع  ا�صتقراء  من  ثبت 
ال�قائع اإىل تف�يت م�صلحة النا�س، ويف هذا يق�ل ابن ر�صد -رحمه اهلل-: »اإذا 
ال�صتح�صان  اإىل  عنه  العدول  كان  فيه،  ومبالغة  احلكم  اإىل غل� يف  القيا�س  اأدى 

اأوىل، ول تكاد جتد التغرق يف القيا�س اإل خمالًفا ملنهاج ال�صريعة«)3(. 
عن  خارج  غري  ال�صتح�صان  اأن  ي��صح  كله  »فهذا  ال�صاطبي:  الإمام  يق�ل 

مقت�صى الأدلة، اإل اأنه نظر اإىل ل�ازم الأدلة وماآلتها«)4(.
اإن العدول بحكم امل�صاألة عن حكم نظائرها اإمنا يك�ن غالًبا ب�صبب ما يت�قع من 
املف�صدة ل�ل هذا العدول، فاإن اطراد القيا�س يف ال�ص�رة امل�صتح�صن فيها يت�قع 

منه غلبة املف�صدة على امل�صلحة.
اأكرث  يف  ال�صتح�صان  »معنى  اأن:  على  اهلل-  -رحمه  ر�صد  ابن  ن�س  لذلك 

الأح�ال ه� التفات اإىل امل�صلحة والعدل«)5(.
ينظر: العربي حممد الإدري�صي، حتقيق املناط، درا�صة اأ�ص�لية تطبيقية، )مركز بح�ث كلية الرتبية-جامعة   -1
امللك �صع�د ()بحث(، وجناة حممد عبداهلل املرزوقي، فقه الت�قع درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية على الق�صايا 

املعا�صرة، )ر�صالة دكت�راة، كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية(، 2016م، 129.
اأب� حامد حممد بن حممد الط��صي، امل�صت�صفى من علم الأ�ص�ل، حتقيق وتعليق:  ينظر: الغزايل،   -2
بن  حممد  والفت�حي،   .409  )1997 ال�طنية-اأب�ظبي،  املكتبة  )ط1،  الأ�صقر  �صليمان  حممد  د. 
حماد  نزيه  د.  الزحيلي،  حممد  د.  حتقيق:  املنري،  الك�كب  �صرح  علي،  بن  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
�صم�س  �صهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  وال�صرخ�صي، حممد   .4/431  ،  )1997 العبيكان-الريا�س  )مكتبة 

 .4/562 امل�افقات،  وال�صاطبي،   .2/201 املعرفة-بريوت(  )دار  ال�صرخ�صي،  اأ�ص�ل  الأئمة، 
القرطبي، حممد بن اأحمد بن ر�صد، البيان والتح�صيل وال�صرح والت�جيه والتعليل، حتقيق: د. حممد   -3

حجي واآخرين )ط2، دار الغرب الإ�صالمي-بريوت،1988( 120 /11.
ينظر: ال�صاطبي، امل�افقات، 4/565.  -4

اأب� ال�ليد حممد بن اأحمد بن حممد بن حممد بن اأحمد القرطبي الأندل�صي، بداية  ينظر: ابن ر�صد،   -5
املجتهد ونهاية املقت�صد، )ط1، دار الكتب العلمية-بريوت 1996( 2/50.
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هنا - 3 واملراد  عقلية،  عالقة  غري  من  املتكرر  الأمر  وهي  العادة،  هي  العرف: 
العرف العملي)1(.

�سلة �لعرف بفقه �لتوقع: 
يق�ل الإمام ال�صاطبي: »الع�ائد اجلارية �صرورية العتبار �صرًعا كانت �صرعية 
يف اأ�صلها اأو غري �صرعية؛ اأي: �ص�اء كانت مقررة بالدليل �صرًعا اأمًرا ونهيًّا، اأو اإذنًا 
اأم ل، اأما املقررة بالدليل فاأمرها ظاهر، واأما غريها فال ي�صتقيم اإقامة التكليف اإل 

بذلك«)2(. 
فال بد من اعتبار الع�ائد؛ لأنه اإذا كان الت�صريع على وزن واحد، دل على 
جريان امل�صالح على ذلك؛ لأن اأ�صل الت�صريع �صبب امل�صالح، وه� معنى اعتباره 

للعادات يف الت�صريع)3(.
ومن �صروط الناظر يف املاآل معرفته بفقه ال�اقع، وه� يعني �صرورة املعرفة 

بالأعراف واأح�ال النا�س.
»ونطاق  الجتهاد:  يف  العرف  اأهمية  يف  الزحيلي  وهبه  الدكت�ر  ويق�ل 
الت�صريعية،  الن�ص��س  تف�صري  يف  حجة  اأنه  يف  يتحدد  الفقهاء  عند  العرف  تاأثري 
وقد يراعى يف ت�صريع وت�ليد وتعديل الأحكام، وبيان وحتديد اأن�اع اللزامات 
واللتزامات يف العق�د والت�صرفات والأفعال العادية حيث ل دليل �ص�اه، وعلى 
هذا فقد يرتك الن�س اخلا�س وي�ؤخذ بالعرف عند ال�صرورة، وقد يخ�ص�س الن�س 
بالعرف اأو تعامل النا�س، وقد يقيد اإطالقه به، وقد يرتك به القيا�س الجتهادي اأو 

التفتازاين، �صعد الدين م�صع�د عمر، �صرح التل�يح على الت��صيح ملنت التنقيح يف اأ�ص�ل الفقه، ومعه:   -1
البخاري، عبيد اهلل بن م�صع�د املحب�بي، التنقيح �صرحه امل�صمى بالت��صيح ملنت ال�صريعة، �صبطه وخرج 

اآياته واأحاديثه: زكريا عمريات )د. ط، دار الكتب العلمية-بريوت 1996( 2/50.
ال�صاطبي، امل�افقات، 4/573.   -2
ينظر: امل�صدر نف�صه، 4/575.   -3
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ال�صت�صالح الذي ل ي�صتند اإىل ن�س، بل اإىل جمرد امل�صلحة الزمنية؛ لأن العرف 
دليل ال�صرورة اأو احلاجة، فه� اأق�ى من القيا�س ونح�ه«)1(.

�صد الذرائع: الت��صل مبا ه� م�صلحة اإىل مف�صدة)2(.- 4
وجه �رتباطه بفقه �لتوقع: 

فقه الت�قع يت�ص�ف اإىل �صد باب املحرمات وال�صبهات املف�صية اإليها من خالل 
اإليها،  �صت�ؤول  التي  املاآلت  �ص�ء  يف  املت�قعة  امل�صائل  بدرا�صة  حدوثها  ا�صتباق 
فالذرائع ل ينظر اإىل اعتبارها بذاتها ولكن اإىل ماآلتها؛ ولأنها و�صائل ت�ؤدي اإىل 

حتقيق م�صلحة، طلب حت�صيلها اعتباًرا ملاآلها، ويق�ل يف ذلك القرايف: 
»قد تك�ن و�صيلة املحرم غري حمرمة اإذا اأف�صت اإىل م�صلحة راجحة كدفع 
مال لرجل ياأكله حراًما، حتى ل يزين بامراأة اإذا عجز عن دفعه عنها اإل بذلك« )3(.

�ملطلب �لثالث: �ل�سروط �لالزم تو�فرها يف �مل�ستغل بفقه �لتوقع
فاإن  وال�صتنباط،  بالتحليل  امل�صتقبل  على مقاربة  مبناها  الت�قع  عملية  اأن  مبا 
بفقه  امل�صتغل  ت�افرها يف  من  بد  ل  و�ص�ابط  �صروًطا  ي�صتلزم  الن�ع  بهذا  القيام 
واأ�صل�به،  طرائقه  وفهم  الفقهي،  الفن  هذا  غمار  يف  اخل��س  يف  لت�ؤهله  الت�قع 

ومن اأهم تلك ال�صروط وال�ص�ابط: 

وهبة الزحيلي، العرف بني ال�صرع والقان�ن، بحث ن�صر على م�قع ن�صيم ال�صام، تاريخ القتبا�س: 10   -1
اأكت�بر2018. 

املنري،  الك�كب  �صرح  الفت�حي،  ينظر:  لها:  اأخرى  تعاريف  وهناك   .4/556 امل�افقات،  ال�صاطبي،   -2
و�صع  النعمان،  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  الأ�صباه  حممد،  الدين  زين  جنيم،  وابن   .4/434

ح�ا�صيه وخرج اأحاديثه: زكريا عمريات )ط1، دار الكتب العلمية-بريوت 1999( 87. 
القرايف، �صهاب الدين اأب� العبا�س اأحمد بن اإدري�س امل�صري، الفروق، حتقيق: عمر ح�صن القيام ) ط2،   -3

م�ؤ�ص�صة الر�صالة-بريوت، 2008( 2/64-65. 
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�أوًل: تو�فر ملكة �لفهم و�لت�سور �ل�سحيح لل�سنن �لكونية 
الت�قع،  بفقه  امل�صتغل  الفقيه  ت�افرها يف  العنا�صر الالزم  الفهم من  اإن ملكة 
فيت�صم مالكها ب�صرعة البديهة يف فهم امل��ص�ع واإعطاء احلكم اخلا�س به، والتمييز 
بني املت�صابهات باإبداء الفروق وامل�انع، واجلمع بينها بالعلل والأ�صباه والنظائر)1(، 
والإحاطة مببادئ العلم وق�اعده، قال ابن خلدون: »اإن احلذق يف العلم والتفنن 
فيه وال�صتيالء عليه اإمنا ه� بح�ص�ل ملكة يف الإحاطة مببادئه وق�اعده وال�ق�ف 
يكن  مل  امللكة  هذه  حت�صل  مل  وما  اأ�ص�له.  من  فروعه  وا�صتنباط  امل�صائلة  على 
بالعناية والهتمام  احلذق يف ذلك الفن املتناول حا�صاًل«)2(، وتق�ى هذه امللكة 
من قبل �صاحبها، بكرثة الطالع على امل�صائل الفقهية و�صروحها واختالفاتها وفهم 
خفاياها واإي�صاحها، والإمعان يف النظر يف الأ�صباب والتاأمل فيها وت�ص�رها ب�صكل 
بناًء �صحيًحا،  م�صاألته  بناء  في�صتطيع  الك�نية يف اخللق،  ال�صنن  �صحيح من خالل 
ي�ؤدي اإىل نتائج �صائبة، بناء على تلك الأ�صباب واملقدمات التي روعي فيها �صنن 

اهلل يف خلقه، والتي اأو�صلته لتلك النتائج)3(.
ثانًيا: �لقدرة على �لتحليل و�لرتكيب و�لقيا�س 

ل بد اأن يتحلى الفقيه امل�صتغل بهذا الفن الفقهي مبهارة عالية الدقة يف حتليل 
الأحداث، وتركيبها على اأمثلة م�صابهة لها، واإجراء القيا�س على اأ�صباهها، وفر�س 
امل�صتجدات  تلك  مع  تعامله  جتعل  التي  املمكنة،  والفرو�س  املعتدلة  الت�ص�رات 
لتلك  �صحيحه  نتائج  اإىل  ال��ص�ل  خاللها  من  ي�صتطيع  مت�ازن،  منهجي  ب�صكل 

الن�ازل.

اإ�صبيليا  ينظر: حممد ب�ل�ز، تربية ملكة الجتهاد من خالل بداية املجتهد لبن ر�صد، )ط1، دار كن�ز   -1
للن�صر والت�زيع-الريا�س، 1422هـ(1/318.

الدينية-القاهرة،  الثقافة  مكتبة  تامر )ط1،  املقدمة، حتقيق: حممد حممد  الرحمن،  ابن خلدون، عبد   -2
.350 )2005

ينظر: جناة املرزوقي، فقه الت�قع درا�صة تاأ�صيلية، 167.  -3
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اإ�صافة اإىل ذلك األ يقت�صر يف تتبع تلك الأحداث يف حتليليها وتركيب �ص�رها 
الزمني  نطاقه  تتعدى  نافذة  ب�صرية  ميتلك  اأن  بد  ل  بل  فح�صب،  مبعطيات ع�صره 
واملكاين يف ع�صره، متكنه من قراءة ال�قائع ب�صكل �صحيح، ي�صتطيع من خاللها 
ال�صريعة  ملقا�صد  مراعاة  واإمنا  ت�صاهل،  اأو  غل�  دون  لها،  املنا�صب  باحلكم  اإحلاقها 
التي جاءت رحمة باملكلفني، كما يف اإحلاق �ص�ر امل�صائل املحتملة بالدللت التي 
تقع باحلكم الغالب ل النادر، اإل اأنه قد تلحق تلك ال�ص�ر باحلكم النادر بناء على 
امل�صلمني  ي�صنعه ع�ام  ما  كالغالب جنا�صة  ر�صيد، وذلك  بت�قع  معق�لة  امل�صلحة 
الذين ل ي�صل�ن، ول يتحرزون من النجا�صات، والنادر �صالمته، فج�ز ال�صرع 

ال�صالة فيه؛ تغليًبا حلكم النادر على الغالب ت��صعة ولطًفا بالعباد)1(.
ثالًثا: فهم و�قع �لنو�زل و�مل�ستجد�ت 

ل  الق�صية  اأو  لل�اقعة  ال�صرعي  احلكم  ا�صتنباط  الفقيه يف  اأن  بذلك  ويق�صد 
بد اأن يك�ن على قدر كاف من الإحاطة بجميع الظروف املحيطة ب�اقع امل�صاألة؛ 
تك�ين  ي�صتطيع  وبالتايل  بها،  املحيطة  واملالب�صات  امل�ؤثرات  فهم  ي�صتطيع  حتى 
ت�ص�ر �صحيح عنها، وه� ما جاء يف ق�ل ابن القيم: »ول يتمكن املفتي ول احلاكم 
من الفت�ى واحلكم باحلق اإل بن�عني من الفهم: اأحدهما: فهم ال�اقع والفقه فيه، 
وا�صتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط به علًما. 
والن�ع الثاين: فهم ال�اجب يف ال�اقع، وه� فهم حكم اهلل الذي حكم به يف 
كتابه اأو على ل�صان ر�ص�له يف هذا ال�اقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر، فمن بذل 

جهده وا�صتفرغ و�صعه يف ذلك مل يعدم اأجرين اأو اأجًرا«)2(.

اأن�ار  الفروق،  ال�صنهاجي،  الرحمن  عبد  بن  اإدري�س  بن  اأحمد  العبا�س،  اأب�  الدين،  �صهاب  القرايف،   -1
اأحمد  اأ.د. حممد  الفقهية والقت�صادية،  الدرا�صات  الفروق، درا�صة وحتقيق: مركز  اأن�اء  الربوق يف 

�صراج، اأ.د. علي جمعة حممد ) ط1،دار ال�صالم-القاهرة 2002( 4/1264.
ابن قيم اجل�زية، حممد بن اأبي بكر بن اأي�ب، اأعالم امل�قعني عن رب العاملني، حققه وعلق عليه وعمل   -2
اأحاديثه: ح�صان عبد املنان )ط1، دار اجليل-بريوت 1998(  فهار�صه: ع�صام فار�س احلر�صتاين، خرج 

.1/126
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ر�بًعا: ��ست�سارة �أهل �لخت�سا�س 
من املعل�م اأن املجتهد ل ميكنه اأن يحيط بكل العل�م، بالرغم من اأنه قد يحتاج 
يف اجتهاده اإىل بع�صها، وه� ما يتطلبه الفهم الدقيق للم�صاألة، فاملجتهد يحتاج 
اإىل تثبت وترٍو و�ص�ؤال اأهل الخت�صا�س فيما مل يحط به، فاإذا مل يثبت املجتهد، 
اأثناء نظره يف  فيما يحتاجه  اأهل اخلربة والخت�صا�س  اإىل  ومل يرتّو، ومل يرجع 
النازلة، وكان من عادة ال�صلف اأنهم يتثبت�ن يف الفتيا، ويتحرون فيها، ول يبت�ن 
يف امل�صاألة اإل بعد اأن ي�صتفرغ�ا و�صعهم يف فهمها واإدراكها، ويف هذا قال الإمام 
مالك-رحمه اهلل- رمبا وردت عليَّ امل�صاألة متنعني من الطعام، وال�صراب، والن�م 
وقال: اإين لأفكر يف م�صاألة منذ ب�صع ع�صرة �صنة، فما اتفق يل فيها راأي اإىل الآن، 

وقال: رمبا وردت على امل�صاألة فاأفكر فيها لياىل)1(. 
اأن يتثبت واأن يتحرى واأن يدر�س  اأن على املجتهد  وخال�صة هذا ال�صابط، 

امل�صاألة جيًدا، واأن ي�صاأل اأهل اخلربة والخت�صا�س لق�له تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ]النحل: 43[، خا�صة اأن 
ع�صرنا احلايل مليء بامل�صتجدات يف جميع املجالت والتي ل ح�صر لها، فعلى 

اأهل الخت�صا�س النظرة الفاح�صة يف تلك الن�ازل)2(. 
خام�ًسا: در��سة �مل�سائل �لو�قعية در��سة تر�عي �مل�ستقبل 

ويق�صد بهذا ال�صرط اأن الفقيه اأو املجتهد ل ميكنه ال��ص�ل اإىل ت�ص�ر را�صد 
روؤية  على  مبنًيا  الت�ص�ر  هذا  يك�ن  اأن  دون  امل�صتقبلية  وال�قائع  للم�صتجدات 
الدرا�صة  -حمل  ال�اقعة  اأو  بامل�صاألة  املحيطة  الظروف  بجميع  والإحاطة  ال�اقع، 
والنظر-؛ وذلك لأنه ل ميكن ال��ص�ل اإىل نتائج �صليمة دون اأن يك�ن لها مق�مات 

ال�صاطبي، امل�افقات، 4/633.  -1
وال�صروط-،  ال�ص�ابط  ال�اقع-مقاربة  وفقه  الن�ازل  فقه  املجيد،  عبد  قا�صم  املجيد  عبـــد  ينظر:   -2

.473-472
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الدرا�صة  اإىل  تفتقر  التي  فالت�ص�رات  امل�صاألة،  م�صت�صقاة من واقع هذه  �صحيحة 
نتائجها  تك�ن  بال�اقع،  املحيطة  الظروف  لتاأثريات  خا�صعة  تك�ن  اأو  والتحليل 
اإذا مل تراع فيها املقا�صد ال�صرعية التي ا�صتهدفها  املتح�صلة م�صتقباًل غري �صائبة، 

ال�صارع)1(. 
لذلك يجب على �لفقيه �أو �ملجتهد �أن ير�عي عدة �أمور يف ذلك منها: 

ممثاًل يف  ال�صرع؛  النظر، وه� مق�ص�د  ال�صرعية عند  امل�صلحة  اعتبار حتقيق    -
يبني  اأن  الفقيه  على  فينبغي  �صار،  ه�  ما  كل  ودفع  نافع  ه�  ما  كل  جلب 

اجتهاده على حتقيق تلك امل�صلحة ال�صرعية)2(. 
مراعاة رفع احلرج عن املكلفني، واحلرج: ه� كل ما ي�ؤدي اإىل م�صقة زائدة    -
الفقيه  يعتربه  اأن  يجب  ما  وه�  ماآًل.  اأو  حاًل  املال  اأو  النف�س  اأو  البدن  يف 
الأعذار  مراعاة  مع  وامل�صتجدات،  ال�قائع  يف  اجتهاده  يف  املجتهد  اأو 

والرتاخي�س التي يت�افر لها امل�ص�غات ال�صرعية)3(. 
اأحكامه  اإنزاله  الت�صرع يف  اأمامه وعدم  باملاآلت يف ال�اقعات التي  اأن يعترب    -
على هذه  ترتتب  اأن  املمكن  من  التي  املت�قعة  املاآلت  اإىل  يفطن  اأن  بعد  اإل 
املتاأتية من هذا  امل�صلحة  دائًما بني  ي�ازن  اأن  امل�صاألة م�صتقباًل، وبالتايل عليه 
الفعل وبني املف�صدة التي قد ترتتب عليه، ففقه املاآلت ه� عبارة عن م�ازنة 
حا�صرة،  والأخرى  م�صتقبلية  واإحداهن  اأرجح،  اإحداهن  م�صلحتني  بني 
فامل�ازنة هنا بني مف�صدتني: اإحداهما م�صتقبلية، والأخرى حا�صرة، ففقه املاآل 
عبارة عن ت�ازن لكنه ت�ازن ينب حا�صر وم�صتقبل وعلى املفتي اأن يعتمد على 
جمدي عبد العظيم اإبراهيم فرج، فقه الت�قع يف الفقه الإ�صالمي-درا�صة تاأ�صيلية-، ر�صالة دكت�راه،   -1
باإ�صراف: د. منري علي عبد الرب القباطي، كلية العل�م الإ�صالمية، جامعة املدينة العاملية-ماليزيا ،171.
ينظر: القرايف، اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحمن، �صرح تنقيح الف�ص�ل، حتقيق: طه عبد الروؤوف �صعد   -2

)ط1، �صركة الطباعة الفنية، املتحدة 1393هـ( 1/394. 
اأم  جامعة   ( وتطبيقاته،  �ص�ابطه  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف  احلرج  رفع  حميد،  اهلل  عبد  بن  �صالح  ينظر:   -3

القرى-مكة املكرمة، 1401هـ( 47. 
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الأدوات التي باإمكانها اأن يكت�صف هذا امل�صتقبل. قال ال�صاطبي: »النظر يف 
ماآلت الأفعال معترب مق�ص�د �صرًعا«)1(.

كتغريات  بها،  املحيط  ال�اقع  تغري  التي  بالنازلة  املحتفة  الظروف  اعتبار    -
تظهره  ما  وه�  والزمانية،  املكانية  الظروف  واختالف  والأح�ال  الظروف 

القاعدة الفقهية: »ل ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان«)2(. 
يطراأ  ما  لكرثة  امل�صتجدة؛  اأو  ال�اقعة  الأم�ر  الع�ائد والأعراف يف  مراعاة    -
عليهما من تغريات بح�صب الأزمنة والأمكنة وتغري اأح�ال النا�س، وه� ما تعرب 

عنه القاعدة الفقهية: »العادة حمكمة«)3(.
باختالف  ويختلف  يتغري  العرف  قلت:  »فاإن  عابدين:  ابن  يق�ل  هذا  ويف 
الأزمان، فل� طراأ عرف جديد هل للمفتي يف زماننا اأن يفتي على وفقه ويخالف 
املن�ص��س يف كتب املذهب؟... فاعلم اأن املتاأخرين الذين خالف�ا املن�ص��س يف 
كتب املذهب يف امل�صائل ال�صابقة مل يخالف�ه اإل لتغري الزمان والعرف وعلمهم اأن 

�صاحب املذهب ل� كان يف زمنهم لقال مبا قال�ه«)4(. 
�ساد�ًسا: مر�عاة مقا�سد �ل�سريعة 

ويق�صد بهذا ال�صرط اأن الفقيه اأو املجتهد يجب عليه عند النظر يف الن�ازل 
ال�صريعة من جلب  مقا�صد  الدليل-  يراعي -عند عدم وج�د  اأن  وامل�صتجدات 
ابن  قال  الأ�صا�س،  مبنية على هذا  الإ�صالمية  ال�صريعة  اإذ  املفا�صد،  امل�صالح ودفع 

ينظر: ال�صاطبي، امل�افقات، 4/552.  -1
الر�صالة- م�ؤ�ص�صة  ط1،   ( الكلية  الفقه  ق�اعد  اإي�صاح  يف  ال�جيز  الب�رن�،  اأحمد  بن  �صديقي  حممد   -2

بريوت، 2002( 310.
اإ�صماعيل بن ح�صن بن حممد عل�ان، الق�اعد الفقهية اخلم�س الكربى والق�اعد املندرجة حتتها، جمع   -3

ودرا�صة: من جمم�ع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، ) ط2، دار ابن اجل�زي-جدة، 2000(451.
ابن عابدين، حممد اأمني اأفندي ال�صهري، الر�صائل، حتقيق حممد الغزازي، )ط1، دار الكتب العلمية،   -4

بريوت، 2014م( 2/128.
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القيم: »فاإن ال�صريعة مبناها واأ�صا�صها على احلكم وم�صالح العباد يف املعا�س واملعاد، 
وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�صالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل م�صاألة خرجت 
املف�صدة،  اإىل  امل�صلحة  وعن  �صدها،  اإىل  الرحمة  وعن  اجل�ر،  اإىل  العدل  عن 

وعن احلكمة اإىل العبث، فلي�صت من ال�صريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل«)1(.
وفهم  الأحكام،  ا�صتنباط  عند  للمجتهد  �صروري  اأمر  املقا�صد  ومعرفة 
الن�ص��س، قال الإمام ال�صاطبي: »اإمنا حت�صل درجة الجتهاد ملن ات�صف ب��صفني، 
بناء  ال�صتنباط  التمكن من  والثاين:  ال�صريعة على كمالها،  مقا�صد  فهم  اأحدهما: 

على فهمه فيها«)2(. 
الن�ص��س  اإىل فهم  ال�قائع احتاج  اأرد املجتهد معرفة حكم واقعة من  فاإذا 
مبقا�صد  ا�صتعان  املتعار�صة،  الأدلة  بني  الت�فيق  اأراد  واإذا  ال�قائع،  على  لتطبيقها 
طريق  عن  م�صتجدة  م�صاألة  يف  اهلل  حكم  بيان  اإىل  احلاجة  دعته  واإن  الت�صريع، 
ال�صريعة،  اأهداف  دقة  بكل  ونح�ها حترى  ال�صتح�صان  اأو  وال�صت�صالح  القيا�س 
والعلل واحلكم الرامية اإليها. يق�ل ال�صاطبي: »من مل يتفقه يف مقا�صد ال�صريعة؛ 

فهمها على غري وجهها«)3(. 
بفقه  امل�صتغل  للفقيه  ال�صرعية  املقا�صد  اعتبار  اأهمية  مدى  لنا  يت�صح  اإذن 
تلك  اعتبار  خالل  من  املت�قعة  املفا�صد  ودرء  امل�صالح  جلب  يف  ممثلة  الت�قع: 
الع�امل وامل�ؤثرات املمثلة يف التغريات الزمانية اأو املكانية اأو العادات والأعراف 
احلكم  اإنزال  عليها  يرتتب  التي  الجتهادية،  النظرة  يف  اأثر  لها  التي  والأح�ال، 

ال�صرعي املنا�صب)4(. 
ابن قيم احل�زية، اأعالم امل�قعني، 3/5.  -1

ينظر: ال�صاطبي، امل�افقات، 4/477.  -2
ال�صاطبي، اأب� اإ�صحاق اإبراهيم بن م��صى بن حممد، العت�صام، )ط4، دار ابن عفان-القاهرة 2017(   -3

.2/170
ينظر: الزهراين، فقه الت�قع- درا�صة تاأ�صيلية-175.   -4
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�سابًعا: �لإحاطة �ملعرفية بالعلوم �لإن�سانية �لأخرى 
بالعل�م  يحيط  اأن  عليه  يجب  املجتهد  اأو  الفقيه  اأن  ال�صرط  بهذا  ويق�صد 
نق�صد  الأخرى، ول  والعل�م  وامل�صتقبل  النف�س  الجتماع وعلم  كعلم  الإن�صانية 
الدرا�صة الكاملة تلك العل�م، واإمنا جمرد العلم والدراية ت�صاعده على ال�صتب�صار 

وال�صتنباط خلفايا امل�صائل وامل�صتجدات ال�اقعة. 
املبحث الث�ين: اخلطوات الإجرائية لفقه التوقع وثمراته 

وفيه مطلب�ن: 

�ملطلب �لأول: �خلطو�ت �لإجر�ئية لفقه �لتوقع
اإن فقه الت�قع لي�س من قبيل الرجم بالغيب، بل ه� مبني على اأ�صا�س علمي 
يتك�ن من �صل�صلة عمليات عقلية متعاقبة، تبنى على اقرتاح مناذج ت�صلح ملحاكاتها، 
ثم تخترب ومتتحن النتائج املتح�صلة منها، ثم يتم تعميم احلكم يف اأ�صباهها ونظائرها، 

على اأن ت�ائم تلك النتائج الأدلة يف ال�صريعة والأ�ص�ل واملقا�صد كذلك. 
وعليه فاإن الناظر يف ال�اقعة يجب عليه اأن ي�صلك اخلط�ات التالية حتى ي�صل 

اإيل احلكم ال�صرعي لل�اقعة التي هي حمل البحث والدرا�صة: 
�أوًل: مرحلة حتديد �مل�سكلة 

اأي اإن امل�صاألة املت�قعة حتتاج اإىل اجتهاد جديد من الفقيه؛ لأنها وقعت على 
غري مثال �صابق، وحتتاج اإىل بيان حكمها للمكلفني رفًعا للجهل واحلرج عنهم.

ومن م�ا�صفات امل�صكالت اأنها يجب اأن تك�ن قابلة للت�ص�ر والتكييف؛ ومن 
ثم يبداأ ب��صع حدود مبينة لها، وفا�صلة لها عن غريها من ال�ص�ر التي قد ت�صتبه 

بها)1(.
ينظر: جناة املرزوقي، فقه الت�قع-درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية على الق�صايا املعا�صرة، 212.  -1
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ثانًيا: مرحلة ت�سوير �لنازلة 
هذه املرحلة تعد يف غاية الأهمية؛ اإذ يرتبط فقه الن�س بفقه الت�ص�ير ال�اقعي 
الت��صيف  يف  خطاأ  يعقبه  خطاأ  فكل  باملعل�ل،  والعلة  باحلكم،  املناط  ارتباط 
والتنزيل)1(. قال الزخم�صري: »من مل ي�ؤَت من �ص�ء الفْهم، اأُتي من �ص�ء الإفهام، 

وقل من اأوتي اأن يَْفَهم َويُْفِهم«)2(. 
كما يتعني عليه ت�ص�ر ال�اقع املحيط بالنازلة. 

والإحاطة  ال�اقعة،  حقيقة  يتعرف  اأن  الباحث  من  يتطلب  الت�ص�ر  وهذا 
مباهيتها، واإدراكها على ما هي عليه، وحتديد اأطرافها، وح�صر �ص�رها، وت�ص�ير 
م�صاحلها  ومعرفة  واملجتمعات،  الأفراد  على  وماآلتها  واملكاين،  الزماين  واقعها 
املجتهد  ي�صتطيع  ل  الع�صرية  الن�ازل  من  كثري  يف  الت�ص�ر  وهذا  ومفا�صدها، 

بجه�ده الفردية ت�ص�ير النازلة.
وهذه املرحلة لها اأثر كبري يف �صحة الفت�ى؛ لذا على الناظر اتباع اخلط�ات 

التالية: 
تقرر  حيث  فيها؛  والجتهاد  النظر  ي�ص�غ  التي  امل�صائل  من  النازلة  تك�ن  اأن    -

�صرًعا اأنه: »ل م�صاغ لالجتهاد يف م�رد الن�س«)3(. 
اأن ينظر اإىل جذور النازلة ون�صاأتها -اجلانب التاريخي-.   -

اأن يبحث عن الدرا�صات ال�صابقة ح�ل هذه النازلة -اإن وجدت-، واأن ينظر    -
اإىل نقاط التفاق بينها لال�صتفادة منها. 

قطب الري�ص�ين، نح� تاأهيل اجتهادي لأع�صاء هيئة الفت�ى بامل�صارف الإ�صالمية، �صمن بح�ث م�ؤمتر   -1
امل�صارف الإ�صالمية بدبي 10/6/1430هـ. 

الزخم�صري، اأب� القا�صم جار اهلل حمم�د بن عمر بن اأحمد، اأ�صا�س البالغة، حتقيق: حممد با�صل عي�ن   -2
ال�ص�د )دار الكتب العلمية-بريوت( 2/42. 

اأحمد الزرقا، �صرح الق�اعد الفقهية، )ط 2، دار القلم، 1409هـ(147.  -3
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ا الأح�ال املحيطة بالنازلة -اجلانب املكاين اأو اجلغرايف-»اإن  واأن ينظر اأي�صً   -
املالب�صات التي حتيط بالنازلة ل بد من مراعاتها«، فكما يق�ل الأ�ص�لي�ن يف 
باب القيا�س: »احلكم يدور مع علته وج�ًدا وعدًما«، ميكننا اأن نق�ل: »النازلة 

الفقهية تدور مع مالب�صاتها وظروفها واأح�الها وج�ًدا وعدًما«)1(. 
بالنازلة مما ل علم  اأهل الخت�صا�س عن كل ما يتعلق  واأن ي�صاأل وي�صت��صح    -
له به ول بد له من معرفته، حتى يت�ص�رها ت�ص�ًرا دقيًقا ل يعترب به اأي لب�س 

وغم��س)2(. 
ثالثًا: مرحلة �لتكييف �لفقهي 

وه� الت�ص�ير الكامل لل�اقعة وحترير الأ�صل الذي تنتمي اإليه)3(. 
وهذه املرحلة تلي مرحلة الت�ص�ر، وقد ذكرها ابن القيم -رحمه اهلل- حيث 
فهم  اأحدهما:  الفهم:  من  بن�عني  اإل  باحلق  احلاكم  ول  املفتي  يتمكن  »ول  قال: 
ال�اقع، والفقه فيه وا�صتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات 

حتى يحيط به علًما. 
والن�ع الثاين: فهم ال�اجب يف ال�اقع، وه�: فهم حكم اهلل الذي حكم به 

يف كتابه اأو على ل�صان ر�ص�له يف هذا ال�اقع ثم يطبق اأحدهما على الآخر.
فمن بذل جهده وا�صتفرغ و�صعه يف ذلك مل يعدم اأجرين اأو اأجًرا، فالعامل 

من يت��صل مبعرفة ال�اقع والتفقه فيه اإىل معرفة حكم اهلل ور�ص�له«.

ينظر: نا�صر بن عبد اهلل امليمان، مراحل النظر يف الن�ازل الفقهية، )ورقة عمل مقدمة للحلقة النقا�صية   -1
البحثية حتت عن�ان: "مراحل النظر يف النازلة الفقهية" يف مركز التميز البحثي يف فقه الق�صايا املعا�صرة، 

  .12 ) 2009
ينظر: املرجع نف�صه، 12.   -2

-درا�صة  املعا�صرة  الفقهية  الن�ازل  اأحكام  ا�صتنباط  منهج  القحطاين،  حممد  بن  علي  بن  م�صفر  ينظر:   -3
تاأ�صيلية تطبيقية- )ط1، دار الأندل�س اخل�صراء-جدة، 2003م( 350-351.
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و�ملجتهد حينما يتعامل مع �لنو�زل فاإنه ي�سلك يف تكييفها طريقني: 
�لأول: اإذا كانت النازلة من امل�صائل امل�صماة �صرًعا اأو فقًها، فاإنه يف هذه احلالة 

يك�ن تكييفها باإحلاقها مبا مياثلها �صرًعا اأو فقًها، مبعنى اأنه يقي�س على نظائرها.
امل�صائل  نظائر يف  لها  ولي�س  امل�صتجدة  امل�صائل  من  النازلة  كانت  اإذا  �لثاين: 
الفقهية، فاإن املجتهد يف هذه احلالة ي�صتاأنف لها نظًرا جديًدا وفق اأ�ص�ل ال�صريعة 
احلكم  وينزل  في�ؤ�صلها  املناط،  حتقيق  يف  ويجتهد  العامة،  واأدلتها  وق�اعدها 

عليها)1(.
ر�بًعا: مرحلة �ل�ستدلل 

بذلك  ويلتحق  وال�ص�اهد،  الأدلة  ا�صتح�صار  هنا:  بال�صتدلل  ويق�صد 
الأخرية  وهذه  الأئمة،  واأق�ال  والق�اعد  الأ�ص�ل  من  الفقهية  النق�ل  ا�صتدعاء 
واإن مل تكن اأدلة حاكمة باملعنى ال�صطالحي اإل اأنها اأدرجت يف هذا امل��ص�ع من 
حيث مف�صرة ومقاربة للدليل ولي�صت به، والبحث يف ال�قائع امل�صتجدة يف هذه 

املرحلة يحتاج اإىل بيان اأمرين: 
خط�ات ال�صتدلل: اإن ال�صتدلل للنازلة الفقهية يتطلب خط�تني اأ�صا�صيتني    -1

وهما: 
�لأوىل: ال�صناعة الفقهية: وحقيقتها اإعمال الآلة الفقهية يف البحث عن احلكم، 

واملق�ص�د بالآلة الفقهية هنا: اأدلة الفقه وق�اعد ال�صتنباط.
�لثانية: ال�صيا�صة ال�صرعية: وحقيقتها: اإعمال اآلة ال�صيا�صة ال�صرعية يف البحث 
املر�صلة  وامل�صلحة  الذرائع،  كقاعدة  التبعية  الأدلة  هنا  بها  واملق�ص�د  احلكم  عن 

وال�صتح�صان وغريها من الأدلة التابعة.
ينظر: نا�صر بن عبد اهلل امليمان، مراحل النظر يف الن�ازل الفقهية، 15-20.  -1
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اأن�اع الأدلة والنق�ل: والأدلة التي يحتاج اإليها الفقيه يف بحث النازلة الفقهية    -2
هي: الأدلة ال�صرعية باأن�اعها �ص�اء كانت اأ�صلية كالكتاب وال�صنة والإجماع 
وال�صتح�صان،  الذرائع،  و�صد  املر�صلة،  كامل�صلحة  تبعية  اأدلة  اأو  والقيا�س، 
من  العامة  واملقا�صد  الكلية،  الفقهية  والق�اعد  ال�صحابي،  وق�ل  والعرف، 

الت�صريع، والنق�ل الفقهية، والقدرات املجمعة، والفتاوى الع�صرية. 
وعليه ير�عى يف مرحلة �ل�ستدلل ما ياأتي: 

العتناء بجمع كل الأدلة التي لها �صلة بالنازلة قبل درا�صتها.   -1
با�صتكمال النظر يف جميع الأدلة قبل ا�صتخراج حكم امل�صاألة؛ لأن  العتناء    -2

اإعطاء احلكم قبل ا�صتكمال النظر يعد ت�صاهاًل منهيًّا عنه.
مالحظة الفرق امل�ؤثر بني امل�صائل الفقهية بحيث ل يخرج الدار�س للن�ازل    -3

م�صاألة على اأخرى مع وج�د الفرق بينهما.
تقدمي الن�ص��س ال�صرعية على الأقي�صة، فكل قيا�س خالف الن�س فه� باطل،    -4

فال قيا�س مع الن�س.
تخريج النازلة على اأحد الأق�ال الفقهية مع مقارنته بغريه من الأق�ال ملعرفة    -5

الأرجح من املرج�ح يف امل�صاألة املخرج عليها.
خام�ًسا: مرحلة �لتنزيل 

ال�قائع  على  املناط  حتقيق  و�صبيله  النازلة،  على  احلكم  اإيقاع  بها  ويق�صد 
ذلك  ثب�ت  املعني  على  احلكم  يف  يحتاج  ب��صف  املعلق  احلكم  فاإن  املتجددة، 

ال��صف فيه)1(. 
ينظر: ماهر ذيب اأب� �صاوي�س، �ص�ابط النظر يف الن�ازل ومدارك احلكم عليه، جملة ال�صريعة والقان�ن،   -1

)جامعة الإمارات العربية املتحدة، ال�صنة ال�صابعة والع�صرون، العدد) 55( ي�لي� 2013( 237.
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ويقرر ال�صاطبي اأن مرحلة التنزيل هذه بالغة الأهمية، واأن منها ما ه� �صهل 
ي�صري، ومنها ما ه� �صعب ع�صري.

بني  كامل  تطابق  عن  عبارة  والتطبيق  التنزيل  اإن  بيه:  بن  اهلل  عبد  د.  ويق�ل 
اأي  اإهمال  يقع  ل  بحيث  عليه،  تطبيقها  املراد  ال�اقع  وتفا�صيل  ال�صرعية  الأحكام 
عن�صر له تاأثري من قريب اأو بعيد يف جدلية بني ال�اقع وبني الدليل ال�صرعي، تدقق 
بتقلباته وغلباته، والأثر  واملت�قع  ال�اقع  الكلي واجلزئي، ويف  ب�صقيه  الدليل  يف 

املحتمل للحكم يف �صالحه وف�صاده.
وهناك �أمور ينبغي مر�عاتها يف مرحلة �لتنزيل، وهي: 

على املجتهد مراعاة ما تقت�صيه الأدلة النقلية والعقلية.   -1
اأن يراعي ما تر�صد اإليه ق�اعد ال�صيا�صة ال�صرعية.   -2

اأن يراعي ما ترمي اإليه املاآلت.   -3
اأن يراعي التدرج من الأخف اإىل الأ�صد ومن الرخ�س اإىل العزائم.   -4

مراعاة مقا�صد ال�صريعة.   -5
وماآًل،  حاًل  ذلك  بني  وامل�ازنة  ورفًعا  دفًعا  واملفا�صد  جلًبا  امل�صالح  مراعاة    -6
على  والعامة  املت�همة،  على  واملتيقنة  اجلزئية  على  الكلية  امل�صالح  فتقدم 

اخلا�صة، والدائمة على العار�صة.
مراعاة عرف الزمان واملكان.   -7

مراعاة ع�ار�س احلال، كالإكراه، وال�صطرار وما ينزل منزلته من احلاجيات،    -8
وعم�م البل�ى)1(.

ينظر: عبد اهلل بن بيه، تنبيه املراجع على تاأ�صيل فقه ال�اقع )ط1، طباعة مركز تعزيز ال�صلم يف املجتمعات   -1
امل�صلمة – اأب�ظبي 2014 ( 111.
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�ساد�ًسا: �لتف�سيل فيما يحتاج �إىل تف�سيل 
واملق�ص�د اأنه قد تك�ن بع�س الن�ازل مركبة من م�صائل متعددة، فاإذا كانت 

كذلك فال يحكم على اجلميع بحكم واحد بل لكل م�صاألة حكم خا�س بها.
قال ابن القيم: »لي�س للمفتي اأن يطلق اجل�اب يف م�صاألة فيها تف�صيل اإل اإذا 
اإىل  امل�صاألة حتتاج  كانت  اإذا  بل  الأن�اع،  تلك  اأحد  �صاأل عن  اإمنا  ال�صائل  اأن  علم 
تف�صيل ا�صتف�صله، كما ا�صتف�صل النبي  ماعًزا ملا اأقر بالزنا: هل وجد منه مقدماته 
اأو حقيقته؟ فلما اأجابه عن احلقيقة ا�صتف�صله: هل به جن�ن فيك�ن اإقراره غري معترب 
اأم ه� عاقل؟ فلما علم عقله ا�صتف�صله: باأن اأمر با�صتنكاهه، ليعلم هل ه� �صكران 
اأم �صاح؟ فلما علم اأنه �صاح ا�صتف�صله هل اأح�صن اأم ل ؟ فلما علم اأنه قد اأح�صن 

اأقام عليه احلد. 
ومن ذلك اأن ابن اأم مكت�م ا�صتفتاه: هل يجد له رخ�صة اأن ي�صلي يف بيته؟ 
فقال: »هل ت�صمع النداء؟ قال: نعم، قال: »فاأجب« فا�صتف�صله بني اأن ي�صمع النداء 

اأو ل ي�صمعه.
�ل�سروط و�لقو�عد �ملنهجية �ل�سرعية و�لعلمية يف معاجلة �لنو�زل وماآتها: 

التاأكد من وق�ع النازلة وفهمها فهًما دقيًقا.   -1
ا. ل يقت�صر يف النظر على النازلة بل ينظر اإىل ماآلتها اأي�صً   -2

اأن تك�ن النازلة اأو ت�قع نزولها من امل�صائل التي ي�ص�غ فيها الجتهاد.    -3
ت�ص�ر النازلة من اأهل الخت�صا�س واأهل اخلربة.   -4

مراعاة ال�ص�ابط املرتبطة بالن�س واملقا�صد.    -5
التحرر من الع�صبية املذهبية.   -6
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التي�صري وعدم الت�صديد.    -7
خماطبة النا�س بثقافة الع�صر.   -8

ال��ص�ح يف التكييف والإفتاء)1(.   -9
�ملطلب �لثاين: ثمر�ت تطبيق فقه �لتوقع يف �لنو�زل �ملعا�سرة

اإن الفتاوى الفرتا�صية من الأهمية مبكان ل يخفي على ذي لب وعلم واإن�صاف 
فهي لي�صت ترًفا فقهيًّا ول م�صيعة لالأوقات ول رجًما بالغيب ول تكلًفا يف الدين 

كما يعتقد البع�س، ومن ثمارها: 
�أوًل: فقه �لتوقع د�فع لالبتكار)2) 

اأف�صل  عن  والبحث  واحلل�ل،  البدائل  واإيجاد  لالبتكار  دافع  الت�قع  فقه 
القت�صادي  املجال  ذلك  ومثال  املجالت،  خمتلف  يف  التطبيق  يف  ال��صائل 
القت�صادية  احلياة  وترية  ت�صارع  الي�م  املعا�صر  واقعنا  يف  جند  حيث  الإ�صالمي، 
فقه  يف  الباحث  على  لذا  الهائل؛  واملعل�ماتي  التقني  التقدم  ب�صبب  املعا�صرة، 
الت�قع يف جمال القت�صاد الإ�صالمي اأن يبحث عن الكفاءة القت�صادية العالية التي 
ميكن من خاللها حتقيق مقا�صد املتعاملني باأقل قدر ممكن من التكاليف الإجرائية اأو 

التعاقدية. 

ينظر: م�صفر بن علي بن حممد القحطاين، �ص�ابط الفتيا يف الن�ازل املعا�صرة، )د. ط، جامعة امللك فهد   -1
للبرتول واملعادن( 39. وما بعدها. وعبداهلل بن بيه، تنبيه املراجع على تاأ�صيل فقه ال�اقع، 111.

وتر�صيخ  الإنتاجية،  وحت�صني  القت�صادي  النم�  حمركات  من  واحًدا  باعتباره  فعال  دور  له  البتكار   -2
خط�ات التح�ل نح� اقت�صاد املعرفة، اإ�صافة اإىل دوره يف م�اجهة التحديات التي ت�اجه احلك�مات 
التناف�صي  املركز  �صمان  يف  امل�صتمر  والإبداع  البتكار  دور  حممد،  ح�صني  نيفني  ينظر:  وال�صركات. 
اإدارة  الها�صمي-مديرة  ندى  اإ�صراف:  الإمارات،  "درا�صة حالة دولة  القت�صادية والدول  للم�ؤ�ص�صات 

التخطيط ودعم القرار ب�زارة القت�صاد، اأغ�صط�س 2016، املقدمة، 1.
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ي�صتهدف منهج البتكار والأ�صالة اإيجاد مبتكرات مالية اإ�صالمية، من خالل 
البحث عن الحتياجات احلقيقية والفعلية للعمالء، وت�صميم املنتجات املنا�صبة لها، 
التقنية  الأ�صاليب  الإ�صالمية، وتط�ير  ال�صريعة  مبادئ  مت�افقة مع  تك�ن  اأن  �صرط 
والفنية الالزمة لها؛ وذلك ل�صمان الكفاءة القت�صادية العالية التي ميكن من خاللها 

حتقيق مقا�صد املتعاملني باأقل قدر ممكن من التكاليف الإجرائية اأو التعاقدية.
والر�ص�ل  �صجع على البتكار وحث عليه، وبني الأ�ص�س التي ميكن من 
خاللها ت�جيه وتر�صيد عملية البتكار املايل مبا يحقق امل�صالح املرج�ة بكفاءة عالية، 
ومن تلك امل�اقف، ما رواه اأب� هريرة -ر�صي اهلل عنه-اأن الر�ص�ل  ا�صتعمل 
رجاًل على خيرب فجاءه بتمر جنيب، فقال ر�ص�ل اهلل  اأكل متر خيرب هكذا«؟ قال: 
ل واهلل يا ر�ص�ل اهلل، اإنا لناأخذ ال�صاع من هذا بال�صاعني، وال�صاعني بالثالثة: فقال 

ر�ص�ل اهلل : »ل تفعل، بع اجلمع بالدرهم، ثم ابتع بالدراهم جنيًبا«)1(. 
وهي  امل�صكلة،  عليه  عر�صت  عندما    اأنه  امل�قف:  هذا  يف  واملالحظ 
ا�صتبدال ال�صلعة الرديئة باجلديدة، مل يُبادر باملنِع؛ لأن ذلك �صيعطل جانًبا كبرًيا 
من املعامالت املالية يف ال�ص�ق الإ�صالمية؛ بل قدم البديل لذلك حتى ل يتحرج 
النا�س يف معامالتهم؛ فقد كان باإمكانه اأن مينع مثل هذه املعاملة، لأن حياة النا�س ل 
تت�قف عليها حتى ي�صطر ر�ص�ل اهلل  اإىل عر�س البدائل لها، واإمنا اأراد اأن يعلم 

اأمته �صرورة ت�فري احلل�ِل يف �صتى املجالت.
التي  التط�رات  وم�اكبة   ، بالر�ص�ل  القتداء  �صرورة  تظهر  هنا  ومن 
ت�صهدها ال�صاحة القت�صادية واملالية من خالل اإيجاد منتجات مالية اإ�صالمية جتمع 
بني امل�صداقية ال�صرعية والكفاءة القت�صادية؛ بحيث تلبي الحتياجات القت�صادية 

مع ا�صتيفائها لل�ص�ابط ال�صرعية؛ لت�اكب بذلك احلاجات التم�يلية. 

اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب )البي�ع(، باب )اإذا اأراد بيع متر بتمر خري منه(، رقم)2201(.  -1
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ثانًيا: منو �لفقه و�زدهاره وجتديده 
يعد ال�صت�صراف الفرتا�صي اأو الت�قع ق�صًما فقهيًّا اأ�صياًل �صديد الأهمية لكل 
ويعد  ومكان،  زمان  لكل  و�صالحيته  الإ�صالم  عاملية  من  انطالًقا  احلياة؛  ج�انب 
زلنا  ما  وم�صادره،  وروافده  الفقه  مك�نات  اأهم  من  الأقدمني  عند  ال�صت�صراف 
ال�اقعة واملت�قعة.  الت�صاوؤلت املعا�صرة  جند يف كتبهم حل�ًل واأج�بة لكثري من 
»واحلق اأنه ل� قدر جناح الفكرة التي تقاوم هذا الن�ع من الفقه ما كانت لنا هذه 

الرثوة الفقهية العظمى ال�افية التي نعتز ونفاخر بها«.)1(
وذهب العالمة حممد اأب� زهرة اإىل اأن التنظري الفرتا�صي اأمر لبد منه لنم� 
الفقه، وا�صتنباط ق�اعده وو�صع اأ�ص�له، ويرى اأنه لزم لدار�س الفقه، بل »ويف 
احلق اأن تقرير امل�صائل غري ال�اقعة واقعة ما دامت ممكنة، ومما يقع بني النا�س اأمر ل 
بد منه لدار�س الفقه، بل اإن ذلك ه� لب العلم وروحه، ومن وقت اأن �صار الفقه 
 ، علًما يتدار�س بني امل�صلمني، حتت ظل كتاب اهلل، م�صتقياً من �صنة ر�ص�ل اهلل
وامل�صائل املمكنة ال�ق�ع تفر�س، وتفر�س لها اأحكام، وبذلك دون الفقه، وحفظت 
اآثار ال�صابقني، واإذا كان لفقهاء الراأي يف ذلك ال�صبق، فه� �صبق اإىل ف�صل، واإىل 
اأمر ترتب عليه خري كثري ونفع عميم، ول�ل ذلك لدر�س العلم مب�ت العلماء ومل 

ت�ؤثر تلك الآراء الفقهية الباقية اخلالدة، التي اأعطاها القدم بهاء وجالًل«)2(.
ثالًثا: �حلث على �لتخطيط �مل�ستقبلي من كافة �لنو�حي 

حث الر�ص�ل  اأ�صحابه على ا�صت�صراف امل�صتقبل عن طريق ال�صتفادة من 
جتارب الأمم الأخرى، واأخذ العرب من حياتهم الي�مية ومن اأخطائهم، وعن طريق 
التخطيط ال�صليم للم�صتقبل وو�صع املنهجيات املنا�صبة مل�اجهة ما يخرج عن نطاق 
طبع  ط1،   ( الإ�صالمي،  الفقه  يف  النا�صر  عبد  جمال  م��ص�عة  مقدمة  الأزهر(،  ماأم�ن)�صيخ  ح�صن   -1

املجل�س الأعلى لل�ص�ؤون الإ�صالمية-القاهرة 1386هـ( 1/ 31.
حممد اأب� زهرة، اأب� حنيفة، حياته وع�صره-اآراوؤه وفقهه )ط2، دار الفكر العربي-م�صر1947( 262.  -2
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املحتملة يف  وامل�صاكل  املخاطر  وق�ع  احليل�لة دون  اأجل  من  كله  الت�قع، وهذا 
جميع مناحي حياتنا)1(. 

وقد وردت الن�ص��س التي حتث على ال�صتعداد للم�صتقبل بتخطيط �صحيح؛ 
لتحقيق النجاح وم�اجهة التغريات التي قد حتدث باأقل اخل�صائر، ومثاله من ال�صنة، 
، اإىل التخطيط ل�صت�صراف امل�صتقبل، حتى يعي�س اأولدنا  اأر�صدنا النبي  حني 
التخطيطي  النا�س، ذلك احل�ار  ب�صيط، ول يك�ن عالة على  برغد ول�  واأحفادنا 
، حيث جاء يف حديث  اأبي وقا�س والنبي  للم�صتقبل الذي دار بني �صعد بن 
من  ال�داع  حجة  عام    النبي  عادين  قال:  اأبيه،  عن  مالك،  بن  �صعد  بن  عامر 
اأ�صفيت منه على امل�ت، فقلت: يا ر�ص�ل اهلل، بلغ بي من ال�جع ما ترى،  مر�س 
واأنا ذو مال، ول يرثني اإل ابنة يل واحدة، اأفاأت�صدق بثلثي مايل؟ قال: »ل«، قال: 
فاأت�صدق ب�صطره؟ قال: »الثلث يا �صعد، والثلث كثري، اإنك اإن تذر ذريتك اأغنياء، 

خري من اأن تذرهم عالة يتكفف�ن النا�س«)2(. 
فكان هذا ت�جيهاً من النبي  اإىل �صعد بن اأبي وقا�س، واإىل كل الأمة من 
بعده، باأن يح�صن�ا ا�صتخدام وادخار وت�زيع اأم�الهم، واأن يق�م�ا باقتطاع مبلغ 
ي�صاأل�ن  ل  ثم  ومن  يفقرون  فال  الدهر،  ن�ائب  على  ي�صتعين�ا  كي  لل�رثة،  منه 

النا�س)3(. 
ر�بًعا: ح�سن �ل�ستعد�د للتعامل مع �مل�ستقبل 

يف  منها  كثرًيا  اأن  جلًيا  له  يتبني  الأحكام  من  الفقه  كتب  ح�ته  ما  يتاأمل  من 
ينظر: د. حامت فزع �صنيرت، مناذج من ا�صت�صراف امل�صتقبل يف ال�صرية النب�ية، جملة مداد الآداب )اجلامعة   -1

العراقية-كلية الآداب، العدد اخلام�س( 388.
اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب)مناقب الأن�صار(، باب )ق�ل النبي : »اللهم اأم�س لأ�صحابي   -2

هجرتهم«(، رقم)3936(. 
معايري  �ص�ء  يف  الإ�صالمية  اجلامعة  يف  ال�صرتاتيجي  التخطيط  واقع  الدجني،  يحيى  علي  اإياد  ينظر:   -3

اجل�دة، اإ�صراف: د. عليان عبد اهلل احل�يل) اجلامعة الإ�صالمية-غزة 2006( 31. 
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ال�اقع  فما هي يف  ذلك؛  م�ؤلف�ها على  ين�س  واإن مل  افرتا�صية،  فتاوى  احلقيقة 
بني  ثم  م�صائلها  افرت�س  نف�صه  املفتي  اأو  للمفتي،  فتاوى وجهت  على  اإجابات  اإل 
ا هائاًل من امل�صائل التي يكاد يجزم املتاأمل  اأحكامها، كما يتبني له اأنها ت�صمنت كمًّ
اأنها مل تقع بعد، واإن كان يت�ص�ر وق�عها يف زمن املفتي، كما ت�صمنت م�صائل ل 
بني  امل�صتحيالت ورغم ذلك  يعتربها من �صروب  بل رمبا  املفتي وق�عها  يت�ص�ر 
اأحكامها، ومن هذه امل�صائل اأو قريًبا منها ما وقع يف زماننا، ومنها ما مل يقع بعد، 
ليعرف�ا  للبالء قبل وق�عه؛  ا�صتعدادهم  فاإمنا يدل على  واإن دل ذلك على �صيء 
كيف يخرج�ن منه باأقل اخل�صائر املمكنة،)1( وي�صهد له ق�ل اأبي حنيفة لقتادة: »اإنا 
ن�صتعد للبالء قبل نزوله، فاإذا ما وقع عرفنا الدخ�ل فيه واخلروج منه«)2(، واأ�صله 
  ما ثبت يف �صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان اأنه، »كان ي�صاأل ر�ص�ل اهلل

عن ال�صر خمافة اأن يقع فيه«)3(.
هذه  اأورد  ملاذا  قيل:  »فاإن  بق�له:  ال�صرخ�صي  الإمام  حنفية  اأبي  ق�ل  واأكد 
اإليها، قلنا: ل  باأنها ل تقع، ول يحتاج  امل�صائل )اأي املفرت�صة( مع تيقن كل عاقل 
اإليه، في�صري الكل من  بتعلم ما ل يحتاج  اإل  اإليه،  اأن يعلم ما يحتاج  يتهياأ للمرء 

جملة ما يحتاج اإىل هذا الطريق، واإمنا ي�صتعد للبالء قبل نزوله«)4(.
واأهميتها وحكمها، )كلية  مفه�مها  الفرتا�صية،  الفت�ى  املحيميد،  بن حممد  اهلل  بن عبد  ينظر: حممد   -1

ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية-جامعة الق�صيم،1434هـ( 11. 
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 15/ 477.  -2

احلديث ه�: قال: كان النا�س ي�صاأل�ن ر�ص�ل اهلل  عن اخلري، وكنت اأ�صاأله عن ال�صر خمافة اأن يدركني،   -3
فقلت: يا ر�ص�ل اهلل، اإنا كنا يف جاهلية و�صر، فجاءنا اهلل بهذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من �صر؟ قال: 
اهلل؟  يا ر�ص�ل  وما دخنه  قلت:  وفيه دخن«،  »نعم،  قال:  ال�صر من خري؟  بعد ذلك  فهل  قلت:  »نعم«، 
قال: »ق�م يهدون بغري هدي تعرف منهم وتنكر«، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من �صر؟ قال: »نعم، دعاة 
على اأب�اب جهنم، من اأجابهم اإليها قذف�ه فيها«، قلت: يا ر�ص�ل اهلل �صفهم لنا، قال: »هم من جلدتنا، 
ويتكلم�ن باأل�صنتنا«، قلت: فما تاأمرين اإن اأدركني ذلك؟ قال: »تلزم جماعة امل�صلمني واإمامهم«، قلت: 
باأ�صل �صجرة، حتى  اأن تع�س  الفرق كلها، ول�  اإمام؟ قال: »فاعتزل تلك  فاإن مل يكن لهم جماعة ول 
يدركك امل�ت واأنت على ذلك«. احلديث: اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب)الفنت(، باب)كيف 

الأمر اإذا مل تكن جماعة(، رقم)7084(. 
ال�صرخ�صي، حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل، املب�ص�ط، )د. ط، دار املعرفة-بريوت 1989( 14/12.    -4
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وما قاله ال�صاطبي يف العت�صام: »ل� كان ثمَّ من ي�صري اإىل فري�صة احلج طريانًا 
يف اله�اء، اأو م�صًيا على املاء مل يعد مبتدًعا مب�صيه كذلك؛ لأن املق�ص�د اإمنا ه� 

الت��صل اإيل مكة لأداء الفر�س، وقد ح�صل على الكمال«)1(. 
ا مات ثم اأعيدت حياته معجزة اأو  وقاله ابن جنيم احلنفي: »ول� فر�صنا �صخ�صً

كرامة لعاد طاهًرا«)2(.
حياتنا  من  جزًءا  فاأ�صبح  زمنه،  يف  م�صتحياًل  كان  بافرتا�س  ال�صاطبي  جاء 

الي�مية.
خام�ًسا: حتقيق وظيفتي فقه �لتوقع �لعملية و�لعلمية

ف�ظيفته العملية تتمثل يف حتركه ملعاجلة اأمر واقع، اأو ال�صتعداد لأمر مت�قع، 
وذلك من خالل تطبيق الفقيه لقاعدة: الأمر اإذا �صاق ات�صع، انطالًقا من املرونة يف 
للماآلت،  بالنظر  ال�صروط  ت��صعة يف  من  تقت�صيه  وما  وقائعه،  على  احلكم  تنزيل 
وبتطبيقه قاعدة الأم�ر مبقا�صدها، ومن خالله ت�صبح الآثار املرتتبة على احلكم اأكرث 

امتداًدا واأو�صع نطاًقا.
ووظيفته العلمية، وهي اأهمية الفرتا�س يف اعتماد و�صائل بع�صها ي�صبق الن�س 
ويلزم لتفعيله، مثل العلم بال�صريعة يف ديار الإ�صالم، فال يج�ز ق�صاء العتذار 
باجلهل بها.. وبع�صها يتزامن مع الن�س اأو يلحقه ولكنه �صروري يف تفعيله، مثل 
الق�صاء مب�ت املفق�د حكًما، فهذا الفرتا�س �صروري للت��صل اإىل اأحكام املفق�د 

واآثار م�ته احلكمي، فيك�ن �صروريًّا لتفعيل قاعدة: ل �صرر ول �صرار)3(. 

ال�صاطبي، العت�صام، 1/262.   -1
الرائق،  البحر  الدقائق، ومعه منحة اخلالق على  الرائق �صرح كنز  البحر  ابن جنيم، زين الدين حممد،   -2

�صبطه وخرج اأحاديثه: ال�صيخ زكريا عمريات )دار الكتب العلمية-بريوت 1971( 1/ 194.
جنم الدين الزنكي، مفه�مه وعالقته بالنظر يف املاآل وفقه ال�اقع، ب�ا�صطة: فقه الت�قع-درا�صة تاأ�صيلية   -3

تطبيقية على الق�صايا املعا�صرة، 173.
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�ساد�ًسا: مترين ذهن طالب �لعلم على معرفة مهمات �لوقائع
من ثمرات فقه الت�قع تدريب طلبة العلم و�صحن اأذهانهم و�صقل تفكريهم 

وت��صيع مداركهم وتق�ية ملكاتهم الفقهية. 
ول  متكاثرة،  ظ�اهر  فيه  وت�جد  كثرية  اأفعال  من  مركب  الإن�صاين  فال�اقع 
املعاين  مبعرفة  اإل  ال�صريعة  مقا�صد  �ص�ب  اجتاهه  وتغيري  ال�اقع  هذا  مل�س  ميكن 

املنا�صبة التي ت�صتثري الأحكام.
ال�صرع وخلت  مقا�صد  اأهملت يف  التي  بالعنا�صر  العلم  ين�صغل طالب  وقد 
عنها مدارك الأحكام، فيقبلها ويفرغ فقهه فيها وهي ل تالم�س �صيًئا من الأهداف 
الت�صريعية، ول تركن اإليها روح ال�صريعة، وهذا ما يُعرف يف اأ�ص�ل الفقه بتمييز 
بتنقيح  وذلك  الت�صريع،  يف  لها  ي�ؤبه  ل  التي  الطردية  املعاين  من  امل�ؤثرة  املعاين 
املناط. وقد يهاب طالب العلم من مل�س واقعه فيالذ به يف التمرين اإىل �ص�ر ممكنة 
احلدوث من�صاأة بالتخمني والتحدي�س، لريو�س فيها فقهه وير�صم فيها نظره. وهذا 
يعني اأن من فقه الت�قع ما ه� �صروري ملعرفة فقه ال�اقع واملرا�س عليه)1(. يق�ل 
اجل�يني: »واأهم املطالب يف الفقه التدرب يف ماآخذ الظن�ن يف جمال الأحكام، 

وهذا ه� الذي ي�صمى فقه النف�س. وه� اأنف�س �صفات علماء ال�صريعة«)2(. 
وجند اأن العلماء قد اأ�صاروا لهذا الغر�س من الفرتا�س والت�قع للم�صائل الفقهية 
التي مل تكن واقعة، وذلك مثل ما ورد عن ال�صرخ�صي ق�له بعد اإيراده م�صائل و�ص�ًرا 
حلالت احلائ�س املبتدئة وغريها: »وعلى هذا فق�س ما ت�صاأل عنه من هذا الن�ع، 
فاإن هذا الن�ع، ل يدخل يف ال�اقعات، اإمنا و�صع�ه لت�صحيذ اخل�اطر وامتحان 
املتبحرين يف العلم، واهلل �صبحانه وتعاىل اأعلم بال�ص�اب واإليه املرجع واملاآب«)3(.

ينظر: املرجع ال�صابق، 7.  -1
الغياثي، غياث الأمم يف التياث الظلم: لإمام احلرمني اأبي املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجل�يني، حتقيق:   -2

عبد العظيم الديب )ط2، مكتبة اإمام احلرمني( 404.
ال�صرخ�صي، حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل، املب�ص�ط، حتقيق: خليل حمي الدين املي�س )ط1، دار الفكر   -3

للطباعة والن�صر-بريوت2000( 404.
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�خلامتة: 
وقد ت��صل الباحث يف نهاية درا�صته اإىل نتائج وت��صيات، هذا اإيجاز لأهمها: 

�أوًل: �لنتائج: 
1- اإن م�صطلح فقه الت�قع واإن بدا حديًثا اإل اأن مفه�مه معروف يف الفقه قدميًا، 
اإل �ص�رة  بالفقه الفرتا�صي، وما فقه الت�قع  وكانت مدر�صة الراأي معروفة 

من �ص�ر هذا الفقه.
لفقه الت�قع �صروط ينبغي ت�افرها يف الفقيه امل�صتغل بفقه الت�قع منها، ت�افر    -2
التحليل  على  والقدرة  الك�نية،  لل�صنن  ال�صحيح  والت�ص�ر  الفهم  ملكة 

والرتكيب والقيا�س، والإحاطة املعرفية بالعل�م الإن�صانية.
اإن فقه الت�قع ن�صج ا�صت�صرايف يتطلع من خالله الفقيه و�صع اآلية لل�اقعة التي    -3
ينظر فيها، حتى ي�صل للحكم ال�صرعي فيها، وفق �ص�ابط و�صروط حمددة.

يعترب فقه الت�قع دافًعا لالبتكار، كما يحث على التخطيط للم�صتقبل من كافة    -4
الن�احي وال�صتعداد للتعامل معه.

ثانيًا: �لتو�سيات: 
بحث  وتب�يبها  باملت�قعات،  عن�ا  الذين  الفقهاء  كتب  واأهم  اأ�صهر  ا�صتقراء    -
ي�صهل الرج�ع اإليها، فتك�ن املرجع للفقهاء املعا�صرين يف كثري من امل�صائل.

علم  ي�صاير  ب�صكل  الفقه  هذا  ممار�صة  خاللها  من  ميكن  التي  الأدوات  درا�صة    -
اأ�ص�ل الفقه يف الق�صايا املعا�صرة، واإبرازها للباحثني.

هذا ما بدا يل واهلل اأعلم واأحكم.
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• جنم الدين الزنكي، فقه الت�قع: درا�صة تاأ�صيلية ملفه�مه وم�صروعيته ومناهجه ومعامله، جملة 	
كلية الدرا�صات، جملد33، العدد 1.

• ابن جنيم، زين الدين حممد املعروف:	
اأحاديثه:  - وخرج  ح�ا�صيه  و�صع  النعمان،  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  الأ�صباه 

زكريا عمريات، دار الكتب العلمية-بريوت، ط1، 1999م.
البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، ومعه منحة اخلالق على البحر الرائق، �صبطه وخرج  -

اأحاديثه: ال�صيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية-بريوت، 1971م. 
• الندوي، علي اأحمد، الق�اعد الفقهية، مفه�مها، ن�صاأتها، تط�رها، درا�صة م�ؤلفاتها، اأدلتها، 	

مهمتها، تطبيقاتها، قدم لها: اأحمد الزرقا، دار القلم-دم�صق، ط5، 2000م. 
• نيفني ح�صني حممد، دور البتكار والإبداع امل�صتمر يف �صمان املركز التناف�صي للم�ؤ�ص�صات 	

القت�صادية والدول »درا�صة حالة دولة الإمارات«، اإ�صراف: ندى الها�صمي-مديرة اإدارة 
التخطيط ودعم القرار ب�زارة القت�صاد، اأغ�صط�س 2016.

• وليد بن علي احل�صني، اعتبار ماآلت الأفعال واأثرها الفقهي، دار ال�صامرية-العراق، د. ط.	

�ملقالت:
• �صبكة 	 التنجيم«،  �صراك  من  امل�صتقبل  �صفقات  ينقذ  الت�قع  »فقه  مقالة:  حمف�ظ،  طالب 

PageSpeed=n?/258845/https://www.okaz.com.sa/article الرابط:  النرتنت، 
oscript

• وال�صروط، 	 ال�ص�ابط  ال�اقع-مقاربة  وفقه  الن�ازل  فقه  املجيد،  عبد  قا�صم  املجيد  عبد 
.pdf.142778959522451/https://www.feqhup.com/uploads :الرابط

• املزين، خالد بن عبد اهلل، مقال بعن�ان: ما فقه الت�قع، وهل نحن بحاجة اإليه، اأم اإنه رجم 	
للبرتول  فهد  امللك  جامعة  والعربية،  الإ�صالمية  الدرا�صات  بق�صم  الفقه  اأ�صتاذ  ؟  بالغيب 
http://site.islam.gov.kw/e�aa/Entries/ الرابط:  على  الظهران،   - واملعادن 

aspx.Pages/Entry19
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Al Wasl University in Brief 

Al Wasl University is a private, non-profit university, accredited from The Ministry of Education in UAE. 
In accordance with the ministerial decision No. 107 in 2019, the College of Islamic and Arabic Studies has 
transformed into Al Wasl University.

The University has passed two basic stages:

The First Stage:
The basic nucleus of the university was established in 1986-1987 under the name “College of Islamic and 

Arabic Studies” by Mr. Juma Al Majid and supervised and taken care by a truehearted group of the people of 
this country, who appraise the value of knowledge and high rank of education.
 The Government of Dubai took care of this blessed step which was incorporated by the decision of the 

Board of Trustees issued in 1407 AH corresponding to the academic year 1986-1987 AD.
 On 02/04/ 1414 AH corresponding to 18/4/1993 AD, H.H Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 

Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE issued the decision No. (53) for the year 
1993 granting the license to the college to work in the field of higher education.

1.  Bachelor Program:
 Then, he issued the decision No. (77) for the year 1994 related to the equivalence of the bachelor’s 

degree in Islamic and Arabic studies issued by the college with the first university degree in Islamic 
studies.

 Later, he issued the decision No. (55) for the year 1997 concerning the equivalence of the bachelor’s 
degree in Arabic language granted by the College of Islamic and Arabic Studies in Dubai with the first 
university degree in this specialization.

 On 24/5/2017, the Board of Trustees, decided to open the doors for enrollment in graduate studies for 
male students, specializing in Shari’a and Arabic for the academic year 2017-2018.

 The college celebrated the first graduating batch of 23rd Sha’ban 1412 AH, 26th December 1992 AD 
under the patronage of his Highness Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Vice President and Prime 
Minister and ruler of Dubai (may Allah have mercy on him).

 The college celebrated the second graduating batch in 29/10/1413 AH, 21 April 1993 AD.
 Since its establishment in the first academic year 1406/1407 AH, 1986/1987 AD the number of the 

graduates was 12370 students, (9790 female) and (2580 male).
 Up to academic year 2018-2019, the college graduated 29th batches, 28th of female students and 15th 

of male students specializing in Islamic Studies, the 21th female students were specialized in Arabic 
Language and Literature.

2.  Post Graduate Program:
 Graduate program was established in the academic year 1995/1996 AD to award the candidates the 

master degree in in Islamic Studies/ Shari’a and Arabic Language and Literature and later registration in 
the Doctoral Program in Fiqh/ Jurisprudence, which launched in 2004/2005 AD.

 Doctoral program of Arabic Language and Literature (in both literature/ criticism and linguistics /
grammar departments) started in 2007/2008 .

 The issuance of the decision No. (56), 1997 AD of the Minister of Higher Education and Scientific 
Research to equalize the degree of the higher diploma in Islamic Fiqh / Jurisprudence awarded by the 
college with the degree of higher diploma in this specialization.

 The issuance of the decision No. (57), 1997 AD for the master’s degree equivalency in Islamic Shari’a 
(Fiqh) / Jurisprudence and Usul Al Fiqh (Principles of Fiqh) awarded in these two specializations.

 In 24/2/2017, Mohammed bin Rashid Global Center for Endowment Consultancy announced awarding 
the Endowment logo for the Institution in Dubai.
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 The total number of the graduates in post graduate program has reached to 244 students (178 master’s 
degree and 66 doctorate’s degree).

The Second Stage:
The name of the (College of Islamic & Arabic Studies) has developed according to the ministerial decision 

No. 107 for the year 2019 into (Al Wasl University) which also received several updates in:
Vision:

Al Wasl University aspires to be a leading regional and global institution offering outstanding programs, 
approaches and scientific research.
Mission:

Al Wasl University seeks to provide high quality undergraduate and graduate programs, enhancing 
research capabilities and developing positive thinking in a university environment characterized by originality 
modernity and innovation. 

Board of Trustees:
The Board of Trustees supervises the general affairs of the university and directs it to achieve its 

objectives. The board, in addition to its Chairman (the founder of the university), includes a number of 
distinguished figures who combine knowledge, opinion and experience, representing scientific, social, 
economic and administrative sectors in the United Arab Emirates.

University Colleges: 
The university includes the following colleges:
 College of Islamic Studies.
  College of Arts.
  College of Management.

Study Program:
  The duration of the study to gain the bachelor’s degree is (four years) for the holders of the secondary 

school certificate of Shari’ah or general secondary school in its branches: scientific and literary or its 
equivalent.

  The study program is based on the quarter calendar and has been implemented since the academic year 
2001/2002 AD.

  The student should commit to attend and follow-up the determined courses and researches.
  The study duration of the master’s program is two years and the PhD program three years, with a 

preparatory year included in both.

Scientific Research and Community Service:
The scientific research at the university is based on stable factors and fundamentals, including:
1.  Conferences: The university holds an international scientific symposium in Al Hadith Al-Sharif every two 

years. Its ninth symposium was held in March 2019.
2.  Refereed journal: The university issues this scientific refereed journal twice a year. It publishes research 

and studies for professors and scholars from inside and outside the university.
3.  The university book: The university supervises this project, which has so far produced (27) books.
4.  The project of printing the outstanding thesis and dissertations: The university is keen to print and 

distribute these academic documents for free.
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Subscription Slip

We would like to subscribe in Al Wasl University Journal, for the period of ……......................

........................................................…… years, starting from ……............................…………………………

- Name in full: ........................................................................................................................................
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- Fees: .....................................................................................................................................................

Subscription Fees

 Source
 Period Fees

Year  Copies Institutions Individuals Students

Inside UAE
One year 2 100 AED 80 AED 50 AED

Two Years 4 200 AED 150 AED 100 AED

Outside UAE
One Year 2 50 $ 40 $ 30 $

Two years 4 100 $ 80 $ 60 $
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- Al Wasl University.
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The deposit slip should be sent to this address: 
Editor in chief of Al Wasl University Journal, 

PO Box: 34414 Dubai – United Arab Emirates – Telephone: 0097143706557
Email: research@alwasl.ac.ae, info@alwasl.ac.ae  
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Rules of Publishing
First:

Al Wasl University Journal publishes scientific research in both Arabic and English 
languages; editing or translation. The research presented to the journal must be original, 
genuine in its theme, objective in nature, comprehensive, of academic novelty and depth, 
and does not contradict Islamic values and principles. The research papers will be published 
after being evaluated by referees from outside the editorial board, according to the standard 
academic rules.

Second:

All research work presented for publication in the journal must comply with the following 
conditions:

1. The research work should not have been previously published by any other institution, 
and is not derived from any other research study or treatise through which the researcher 
has acquired an academic degree. This is to be certified by an affidavit of undertaking duly 
signed by the researcher which is sent to the journal with the research paper.

2. The researcher can not publish his research elsewhere or present it for publication unless 
he receives a written permission from the editor in chief of the journal.

3.  Research which embodies Quranic quotes or Prophetic sayings (Ahadith) is required to be 
properly marked and foot-noted.

4.  The research must be computer typed using Word 2010, single spaced, font size 16, with 
a minimum of 20 pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages (about 8000 
words), sent 1 hard copy of the research and 1 soft copy. The name of the researcher 
must be written in Arabic and English along with an autobiographical account, including 
his/her name, academic status, position, place of work and full address.

5.  The research must include an abstract, in the Arabic languages (about 120 words) and 
English languages (about 150 words) It includes at least the problem of research, its 
methodology, its plan and the most important results. in addition to the key words.

6.  The researcher should provide the list of the research references in English.

7.  Tables, figures and additional illustrations referred to should be consecutively numbered 
and presented in the appropriate sections of the research.

8.  The following scientific method of documentation should be used:

  The Sources and the text - citation in the research are referred to by Serial numbers put 
upwards between brackets (e.g. (1) (2)) and to be shown in detail at the bottom of each 
page as it appears in the core of the research.



8

  Explanations and additional notes are distinguished by the symbol (*).

  The Sources and references are printed at the end of the research and are arranged in 
alphabetical order according to the name of the author followed by the book’s title and 
any additional informations.

 Books: Name of the author, title of the book, name of editor (if any), name of publisher, 
place of publication, edition # (if any), date of publication (if any), and if there is no date 
of publication write in brackets (no date). 

 Research in Periodicals: Name of the author, title of research, name of journal, publishers, 
place of publication, journal # (if any), edition #, the date, the page numbers of the 
research in the journal (From/To).

9. The researcher must review his research according to the suggestions given by the 
referees and must send a copy of the revised version to the journal, with a report.

Third:

1.  The material published in the journal represents the viewpoints of their writers only and 
do not represent those of the journal.

2.  The research papers sent in to the journal will not be sent back to the researcher whether 
they are published or not.

3.  The researchers will be notified by the journal as soon as their papers are received.

4.  The arrangement of the articles in the journal is subject to technical consideration.

5.  The researcher will receive five (5) off-prints and two copies of the issue in which his 
research was published.

6.  All correspondence should be sent to the following address:

Editor in Chief, Al Wasl University Journal
P.O. Box 34414, Dubai, United Arab Emirates

Tel: 00-971-4-3706557   /    Fax: 00-971-4-3964388
Email: research@alwasl.ac.ae, info@alwasl.ac.ae
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PREFACE

Editor in Chief : Prof. Khalifa Boudjadi

Edition 59 of the Al-Wasl University journal comes in exceptional circumstances 
witnessed by the whole world, after the Covid-19 pandemic. In light of the guidance 
of the wise leadership, the educational process in the schools and higher education 
institutions in the country did not stop.

So, the instruction of Al-Wasl University administration for the continuation of 
the educational process including all the curricula of the university has witnessed 
an accelerating dynamic where the experience of distance education and exceptional 
circumstances gave Al Wasl University, like other universities, new gains and 
aspirations for further development. 

Al-Wasl University journal was not far from these gains. Hence, the dealing with 
researches included in the journal has witnessed a faster pace and development 
of its arbitration course, and the upcoming editions will notice new features of 
development in the context of the journal currently seeking to apply for accreditation 
in the international databases. 

On this occasion, we would like to point out that the criteria for accepting research 
are also improving. So, in the future, the focus on the quality criteria, the seriousness 
of the topics, the scientific problems addressed, the scientific additions, and the 
results of the research and its expected effects, will be among the fundamentals for 
accepting researches for publication in the Journal of Al Wasl University.

Concerning edition No. (59), the Editorial Board of the Journal was keen to 
present researches in various and specific specializations within the interests of the 
journal in Linguistics, Jurisprudence, and the Principles of Jurisprudence.

In the jurisprudence of transactions, the research "Leasing Contract (Ijarah) 
ending with Ownership and the Suspicions about Multiplicity of Contracts - an 
analytical study" aims to study the concept of a contract that ends with ownership, 
and its juristic adaptation, in view of the issue of meeting contracts in a single 
contract, and how true is this.

In the " Decisions to Control Matters of Belief", a comparative critical study, " it is 
at the heart of contractual research, and it focuses on studying the foundations and 
controls on which calculation stands in its treatment of contractual deviations in 
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individuals and groups." They are essential foundations for a sound understanding 
of the jurisprudence of priorities in the calculation.

As for the third research, “Rationing the Structural Linguistic Habits in Arabic 
Syntax”, the researcher establishes a new theory in Arabic grammatical thinking; 
Where he sheds light on the effect of systematic usage habits in building Arabic 
grammar, and the containment of dialectical customs in the provisions of grammatical 
permissibility as a linguistic tolerance. Among the most important results concluded 
by the research is that grammatical correctness, after the era of allegation, has 
become a unified educational outcome.

In the research (The Deletion and Addition in the Holy Qur’an Script and their 
Effects in Showing Interpretive Semantics in (Surat Al-Kahf) The researcher starts 
from the principle that the addition in the structure means addition in meaning: to 
stand on the indications of adding in drawing the Qur’anic words related to meanings 
of indolence and slackness, or meditation and reflection. Just as the words that were 
lacking in the drawing express the meanings of the speed of the event, the speed of 
its occurrence, its ease with the actor, the pressure of the meaning, the connection of 
its parts, and other kind and subtle meanings that the research carefully examined.

In the fifth research of this issue (The Provisions of Conjunction of the Present 
Verb and its Indications in the Holy Qur’an), the researcher deals with a remarkable 
peculiarity in the language of the Holy Qur’an, which appeared in the evidences that 
contradicted the rules of tenses that are mentioned in verses, using the grammatical 
directives that are mentioned in the sayings of the interpreters. Perhaps this 
research is a project to build a comprehensive work on the topic of the transcendent 
language of the Noble Qur’an on the grammatical rule, which highlights another 
aspect of the miracle of the Holy Book.

In this edition also and in the context of critical studies, the research “The 
Horizon of the Signal Communication in the Pre-Islamic Poetry” comes to disclose 
an important part of the Arabian life and its means of communication, proceeding 
from the pre-Islamic poetry and depending on physical signs in poetry and 
linguistics gestures to ensure communication and responses in the literary and 
public environment.

In the context of Fundamentals of jurisprudence researches, the research on “The 
Conventional Truth and its Effects on Extraction of Rules" deals with the problem 
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of the relationship between conventional truth and its effects on extraction of rules, 
and introducing them in understanding the juristic text and defining its significance. 
This is based on the principle of semantics in the language based on the original 
denotation and depending denotation. 

And within the Jurisprudence of transactions, the research " Procedural Steps 
for Understanding Jurisprudence and its Result in Contemporary Thoughts " comes 
to show the urgent need for expectation jurisprudence, its importance and stages of 
its application, and its fruits in relation to Islamic Shariah and jurisprudence, which 
are in harmony with the future vision and the initiatives and projects that the UAE 
celebrates and encourages. 

At the end of this presentation, we would like to call upon our researchers and 
readers to provide us with their valuable comments which will be highly considered 
to support the journal and develop the scientific research.



14

The world has known for a short period the transition to the era of the Fourth 
Industrial Revolution, which became the first word for communication technology, and 
smart technologies, and education transferred from the classical method to other methods, 
foremost among which is smart education.

This transition was in response to the data provided by these transformations at the 
level of educational methods, program content and development of outputs.

Until recently, e-learning was a free choice, adopted by some institutions, and has had 
either support or criticism. But in these days of this emerging virus, it quickly became an 
imposed method, and an inevitable reality adopted by all educational institutions in the 
world.

And in the transformation of educational institutions as the whole world did, since the 
beginning of precautionary measures, there are many indications that we, with all challenges, 
can continue the march.

We can record that continuing education with all its requirements is considered an 
achievement in the United Arab Emirates, and good leadership has brought us to all these 
challenges.

A project to protect education

Today we have to think about establishing a new project in the path of higher education, 
which is the project to protect education from threats, as within the various risk management 
policies, and we need in this unified vocabulary - at least nationally - to protect the educational 
process from all that may threaten its future. Caring for the emergency plan in the field of 
education is perhaps the base of the university plan today.

Within this project, we must double the interest in developing technical structures 
in institutions, and raise the technological capabilities of all university employees, both 
academics and administrators; and perhaps this has become the most important criteria for 
polarization alongside scientific qualifications, as the academic qualification is not sufficient 
without high skills in technological competencies.

After these steps that we have achieved in these circumstances (shifting to distance 
education) time will not allow us to go back; the student who is used to enter the formal 
classroom lecture and now follows his academic schedule from a distance, with new 

Supervisor’s Word: 
Distance Education: a Circumstantial Necessity, or a Future Shift

By the General Supervisor: Prof. Mohammed Ahmed Abdul Rahman
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technological specifications, and different educational methods, will find it difficult to return 
to the lecture room in the university building if it remains on its classical style and spontaneous 
lectures. If new methods are not quickly activated and classrooms are not improved with 
new patterns of lectures, developing methods in-class activities, and supported by the 
technological presence in terms of smart panels and projectors, and sharing this with the 
devices available to students.

Perhaps the time is not at all appropriate for indoctrination at the time of the lecture, 
because that is available in various educational materials, or what should be saved on the 
school platform to invest in a timely manner.

Students will find (if we do not accelerate these improvements) the lecture rooms (when 
returning to them) a strange environment, and because they who have made strides in 
e-learning will find the normal lectures boring and toxic, rigid and monotonous, because we 
are facing a new student, with technological capabilities and educational means.

Therefore, the rush to prepare beyond the time of (Corona) is an urgent requirement for 
university institutions - at least - to provide an educational environment appropriate to the 
aspirations (post-Corona students), their capabilities, technological skills, and interaction.

Today, we may ask: What will our next study plans be if the work continues remotely? 
Rather, will it be our regular plans themselves when these conditions disappear and university 
buildings return to their former times?

I imagine that this emergency educational experience should be used to make a qualitative 
shift in our future plans so that not all students in the university building be in one day and 
at one time because some of them follow part of the lectures remotely, and the other section 
follows some of them in attendance, and that will be a new structure for the schedule, in 
front of (open courses) which students follow remotely (without the need of a lecturer), 
and the lecturer only interferes in evaluating educational activities and exam dates. And it 
is possible to speak about the joint lectures between university students in the courses of 
university requirements, and students of the same faculty in college requirements.

So, the subject of thinking about the size of the building will no more be an issue. We 
should think seriously about formulating new specifications and other strategies to improve 
the educational process and develop it, depending on the preparations of the current 
generations of students and future generations and their capabilities, to formulate new 
courses, and appropriate educational plans and methods to contemplate technological data.

Perhaps those in charge of educational affairs today are more aware of these data 
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and these urgent reasons for changing educational methods and exploiting technological 
capabilities to develop the current educational pattern.

Readiness Test  

The precautionary circumstances that called to the transition to distance education 
100% were a real test to measure the readiness of educational institutions to manage the 
risks that education may be faced, and the extent of their response to overcome them and 
ensure the continuation of their academic programs.

Since taking the precautionary conditions into consideration and the completely 
transforming institutions ’decision to distance education, global statistics record, from 
launching the process until March 28-2020, that (80%) in (116) countries in the world 
witness a break from schools and universities.

These educational institutions in the United Arab Emirates certainly surpass this 
percentage and did not accept the concept of stopping education, as the shift to distance 
work defined a clear smoothness and acceleration. Al-Wasl University recorded, as a 100% 
total transfer since the first days of the transformation, which is a model of institutions like 
many others in UAE.

In this context, it should be noted that the subject of the need for technical structure 
and technological skills was not recognized exclusively by major scientific subjects, nor was 
it a response limited to that alone, nor to the percentage of the transfer due to the fact 
that humanities and other specializations responded in a short time. And this confirms that 
technology and the possession of technology is a general educational matter and a common 
human means; Al-Wasl University with its human sciences programs, only a few days needed 
to move completely from classroom education (attendant education) to distance education, 
based on the total areas of the undergraduate plan in all academic programs, However, 
the inherent capabilities and preparations that exist in the academic and administrative 
bodies, and the acceptance of the challenge are all essential factors in the success of this 
transformation.

Education in the future

We are establishing a new educational world, with different specifications, in which the 
ability to respond and deal with technology applications is the master of this choice, and it 
is the first bet for success.

This will be in line with what the national qualifications system drew, and what new and 
applied educational goals are in line with the work market. Perhaps today we have achieved, 
inevitably, the conditions that we have been aiming for in previous decades, namely, 
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practical and skill education, which aims to build mental capabilities. This will not require 
additional burdens on institutions in terms of infrastructure, but only raising their technical 
preparations.

It also introduces new options for education in front of students, and for teachers in 
converting classroom courses (attendant courses) and distance courses; it also introduces 
new options for employee contracts for academics and administrators. There will be distance 
labour contracts and attendant labor contracts.

Perhaps the new options that have occurred in education, and the directives issued by 
the Ministry of Education to ensure the continuation of education in these circumstances, 
makes the next stage of education better prepared for modification and development, and 
the presence of the university building does not remain a prerequisite for affiliation with 
programs or institution; in the least cases universities may gather in the future Between the 
two systems: the (classical) attendance system and the remote system, in rate determined 
by the nature of the programs, the content of the courses, educational goals, and this 
procedure will not only be in response to the new circumstances, as much as it is subject to 
the authority of technology and technical means, and response to its capabilities in line with 
their data, otherwise we will be condemned by our students that we are in a time which isn’t 
the time that technologically enabled them.

To the extent that we deal with new conditions and available capabilities, we have moved 
education to a more effective, more meaningful environment.

Steps that…. do not accept retreat!

In the past months, we have made impressive strides in advancing education, and students 
and teachers have become in virtual classrooms, but they are more realistic in relation to 
educational goals, content, and the ability to follow all of their organizational affairs.

New educational materials have emerged in the virtual classroom: lesson plans, accurate 
achievements ratios, follow-up reports, video, enriching educational links, ..., and the lecture 
has become richer and more varied, more capable of documentation, and is available for 
review, repetition, and correction of understanding, more several presentation methods, and 
gives greater opportunities for interaction and follow-up.

On this occasion, I invite faculty staff, institutional research, and academic accreditation 
and planning center, and the information technology department, to monitor and follow up 
on all the initiatives that occurred in this experiment, the actions are taken, and all approved 
forms of development in order to formulate a primary ground for the development of the 
educational process and the initiation of education towards a new world at Al Wasl University.

One of the steps that don’t accept retreat is what we saw in the continuation of scientific 
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supervision in graduate studies programs for students who are in the dissertation stage, 
where a new pattern of supervising follow-up can be formulated, combining attendance and 
remote supervision, in ratios determined by the graduate student guide.

This is also what we have taken in discussing the scientific theses in postgraduate studies, 
where future discussion committees can be enriched with global experiences that contribute 
the the evaluation and enrichment of students' dissertation, and from international 
universities. It will - undoubtedly - added qualitatively to the programs, and contribute to 
raise the quality to higher levels.

And how much follow-up of scientific discussions was exhausting for our students who 
come to the university from all emirates so that they can win a scientific discussion and 
benefit from the expertise of the examiners.

I believe that this problem no longer exists, and any student from our university or other 
universities (in the world) can follow the course of the discussion with a simple link.

This will also contribute to the circulation and dissemination of scientific results, which 
presents new scientific proposals and improves the journey of scientific research at the level 
of university graduate programs.

Distance Learning ... developing scientific research and achieving universality.

What we have achieved in the previous months through the discussion of the postgraduate 
students and scientific supervision remotely, will help us to achieve additional values in 
developing scientific research at the university and raising a global standard which in turn 
will allow the conclusion of academic agreements and the registration of joint research 
projects between researchers from our university and other international universities, and 
this will present scientific works with global and human perceptions.

No more obstacles to achieve a better exchange for faculty members, and their experiences 
between our university and other international universities, as well as the students’ exchange, 
after the achievement of these giant steps towards real distance learning.

The aforementioned will not require any additional budgets, or financial measures, 
or dispatching expenses or reception costs, and will be achieved without the need for an 
additional cost.

The same applies to scientific participation, conferences, and international symposia, 
whereby the participation of researchers becomes more accessible, cheaper, and more 
profitable. All of the above will only require supporting the university’s technical 
infrastructure, and this is one of the top priorities that we have been working on for a while. 
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Towards an educational trustful protocol

Today, we are facing new educational procedures and new institutional documents that 
record this exceptionable stage. Now, we have graduates who have taken a distance learning 
semester, and this will be recorded in their transcripts according to the ministerial directives.

Perhaps this motivates the student himself in the future to suggest studying courses 
remotely. Therefore, there is no need to be afraid of adventure to initiate this at the level of 
various programs, even in specific proportions. The student today after these circumstances 
is different from yesterday's student because he is an effective partner in the educational 
process, not a learner, as well as the professor, who became a trainer more than an academic, 
or lecturer for knowledge (that became ready in the hands of the student).

In this context, it needs more confidence in technology and its capabilities, in addition to 
an urgent need to develop thinking tools for academic and administrative entities.

I think that instead of developing the means of examination control, providing systems 
that achieve more control on the student and allow to follow his/her actions in the virtual 
class and analyze its data, we need the professor to develop his/her educational style and 
present his/her assessment questions to target mental capabilities, stimulate self-thinking, 
and call for reasoning and scientific opinion, which leads the student to demonstrate his 
instinctive and acquired skills.

The development of measurement tools, assessment tools, question types, and test 
formulas is more important than the development of students’ monitoring systems.

What also needs to think and formulate a strategic plan is the nature of the student's 
life at the university in the light of current circumstances, or in light of the continuing of 
distance learning as an option, where interactive platforms must be provided for students 
to develop the social skills and nurture their emotional values by creating virtual groups and 
forming a remote academic blog.






