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 :املقدمة

أما  ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين ،الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، نبينا محمد األمين

 ، بعد

الحيا في  مقدًسا  عقًدا  وجعله  الزواج،  اإلسالم  شرع  الضماناتو   ة،فقد  بكل  استمراره؛    أحاطه  تضمن  املقاصد  التي  لتحقيق 

 يجاًبا على األسرة واملجتمع. إ ثماره الطيبة، التي تنعكس  لتحصيلالشرعية منه، و 

 تحيطها املحبة والثقة، فيعرف كل واحد ظل أسرة يسودها الوفاق والوئام، والسكن والرحمة، و   في  ذلك إالوال يمكن أن يتحقق  

 من الزوجين ماله من حق، وما عليه من واجب.

نجد   الواقع،  إلى  نظرنا  إذا  التي ولكن  الخالفات  وذلك من خالل  ويعكر صفوفها،  نعيمها،  ينغص  ما  الحياة  تلك  يطرأ على  أنه 

أو ضعف الروابط بين أفرادها، مما يكون له األثر السلبي الكبير   ،ينتج عن ذلك ضياع األوالد، وانحالل األسرة قد  بين األزواج، و تحدث  

 . على املجتمع بشكل عام

 

 

 
www.refaad.com 

إلسالمية املتخصصة املجلة الدولية للدراسات ا  
International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx 

ISSN: 2617-6246(Online) 2617-6238(Print) 

 

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/SIS2021.6.1.1  24/6/2021قبول البحث:     19/6/2021مراجعة البحث:      31/5/2021استالم البحث:            

 امللخص:

يهدف هذا البحث إلى بيان ضرورة االعتناء بالعائلة وضبط نظامها، وذلك باملحافظة على األنساب، وإحكام آصرة النكاح، 

القرابة، ثم آصرة الصهر، والحرص على حماية هذه األواصر، واملحافظة عليها، وصونها من كل ما يؤدي إلى انحاللها، ألن  ثم آصرة  

 الخالفات الزوجية معول هدم لألسرة، ووجودها يتعارض مع تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج. 

؛ حيث إن انتظام  زوجية وتعارضها مع مقاصد الشريعة اإلسالميةاآلثار املترتبة على الخالفات الالبحث موضوع    وقد تناول 

التشريع   مقاصد  أهم  من  العائلة  نظام  بضبط  االعتناء  فكان  جامعتها،  وانتظام  حضارتها،  أساس  هو  األمة  في  العائالت  أمر 

 اإلسالمي. 

أثر كبير في بناء حضارتها، وأن الشريعة انتظام أمر العائالت في األمة، له وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن 

الخالفات   وأن  االنقطاع،  من  وحفظه  النسل،  على  املحافظة  خالل  من  للزواج،  األصلي  املقصد  تحقيق  على  حرصت  اإلسالمية 

جتمع الزوجية تتعارض مع تحقيق هذا املقصد وغيره من املقاصد املرجوة من بناء األسرة، وأن ذلك ينعكس سلًبا على األسرة وامل

 في آن واحد. 

 مقاصد التشريع.  ؛نظام األسرة  ؛: الخالفات الزوجيةالكلمات املفتاحية
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النسل، ف إيجاد  في  واملتمثلة  الزواج،  من  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  تحقيق  مع  يتعارض  األسرة،  في  الزوجية  الخالفات  وجود 

وإيجاد مجتمع صالح، خال من ك اإلسالم،  التي وضعها  الشرعية  األحكام  وفق  أسرة  االنقطاع، وتكوين  أو  واملحافظة عليه من  ل شر 

 سوء أو انحراف أو جريمة. 

 أهداف الدراسة: 

 الشريعة اإلسالمية. األسرة في األمة، وانعكاس ذلك في بناء حضارتها، وأن ضبط نظام األسرة من مقاصد أمور بيان أهمية انتظام  .1

 سرة مترابطة تسودها املودة والرحمة.أ من الزواج، من إيجاد للنسل واملحافظة عليه، وبناء  ةصد الشرعياظهار املقإ  .2

توضيح اآلثار السلبية للخالفات الزوجية، ومعارضتها لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، وانعكاس ذلك على األسرة واملجتمع  .3

 بشكل عام. 

 دراسة وأسئلتها:مشكلة ال

 :مجموعة من األسئلة، منها تأتي هذه الدراسة لتجيب على

 ما هو املقصد األصلي للزواج؟ .1

 كيف تعمل مقاصد تشريع الزواج على إيجاد مجتمع صالح تسوده املودة والرحمة؟ .2

 ما مدى تعارض الخالفات الزوجية مع تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية؟  .3

 الخالفات الزوجية على األسرة واملجتمع؟ما هي آثار  .4

مستقل،    لإلجابةف بحث  وجود  لعدم  ونظًرا  ونحوها،  األسئلة  هذه  مدى على  األسرة    يبين  على  الزوجية  الخالفات  انعكاس 

البحث   جاء هذا  اإلسالمية،  الشريعة  وتعارضها مع مقاصد  الشرعي؛واملجتمع،  للعلم  وأثرها    خدمة  الزوجية  الخالفات  لبيان خطورة 

 . السلبي في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج

 الدراسات السابقة:

 ما يأتي: وضوع هذا البحث ذات العالقة بم  من الدراسات السابقة 

 سرة ومشكالتها(  كتاب )األ  (1967) محمود حسن •

  .كتاب )األسرة والتنشئة االجتماعية في املجتمع السعودي( (2001) محمود عبد املحسن •

 (. بحث بعنوان: )مقاصد الشريعة اإلسالمية في أحكام األسرة  ،املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث •

تلك   أن  منواملالحظ  فيهاهالدراسات  التركيز  تم  ما  منها،    ا  الخالص  وطرق  األسرية  املشكالت  بيان  بمقاصد  على  ذلك  ربط  دون 

 التشريع، ومنها ما تم التركيز فيها على مقاصد أحكام األسرة، دون تفصيل في بيان تعارض الخالفات الزوجية مع تلك املقاصد.

الزوجية على مقاصد الشريعة اإلسالمية، وتعارضها مع تحقيق هذه املقاصد    بيان تأثير الخالفات  أما هذا البحث فقد ركز على

 السامية للشريعة. 

 منهج الدراسة:

تم استخدام املنهجيين الوصفي واالستقرائي، مع االستعانة باملنهجين االستنباطي والتحليلي، والرجوع إلى كتب مقاصد التشريع  

للوقو   ةاإلسالمي، وخاص الشريعة اإلسالمية في مجال حماية ماله عالقة باألسرة،  العلماء، مما له عالقة بمقاصد  ف على ما ورد عن 

ة خالية من  ن املقصد األساس من الزواج هو بناء أسرة سليمإ األسرة من الخالفات، وعالقة هذه املقاصد بالخالفات الزوجية، حيث  

 وبالتالي تكوين مجتمع صالح يخدم األمة. الخالفات، قائمة على املودة والرحمة بين الزوجين،

كما تم االلتزام باملنهجية العلمية املعتمدة في البحوث الشرعية، وذلك في كل ما يتعلق بالبحث من أمور، كعزو اآليات القرآنية 

 وغير ذلك. الكريمة، وتخريج األحاديث النبوية الشريفة، والتوثيق في هوامش الصفحات، وترتيب مسرد املصادر واملراجع،

 خطة البحث: 

هذه    انبنى بعد  منالبحث  أهم    املقدمة  على  مشتملة  خاتمة  ثم  املطالب،  من  عدد  على  مبحث  كل  يحتوي   النتائج مبحثين، 

 . والتوصيات

 فكانت خطة البحث على النحو اآلتي: 

 السابقة. ومنهجها وخطتها والدراسات وأسئلتها  ومشكلتها  فيها بيان أهمية الدراسةمقدمة: و 

 املبحث األول: اآلثار املرتبة على الخالفات الزوجية. 
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 املطلب األول: أثر الخالفات الزوجية على األسرة.

 املطلب الثاني: انعكاس الخالفات الزوجية على املجتمع. 

 املبحث الثاني: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية. 

 آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ الدين.املطلب األول: تعارض 

 املطلب الثاني: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ النفس.

 املطلب الثالث: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ العقل.

 املطلب الرابع: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ النسل.

 تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ املال. ب الخامس:املطل

 . الخاتمة: وتشتمل على بيان أهم نتائج البحث والتوصيات

 زوجية اآلثار املترتبة على الخالفات ال: املبحث األول 

اصد  االعتناء بضبط نظام العائلة من مق، فلذلك كان  إن انتظام أمر العائالت في األمة من أهم أسباب حضارتها وعوامل نهضتها

 فظ األنساب من الشك في انتسابها.ح ا، روعي فيهاملدنية اإلنسانية بأحكام تشريعيةقامة أصول ؛ إلالتشريع

وإن األصل األصيل في تشريع العائلة هو إحكام آصرة النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصهر، باملحافظة عليها 

؛ ذلك ألن أي خلل أو خالف يحدث في األسرة، يؤدي إلى إيجاد آثار سلبية فيها، ويؤدي بالتالي إلى  (1)ها من كل ما يؤدي إلى انحاللهاوحمايت

 نتائج خطيرة، قد تمتد إلى املجتمع. 

 املطلب األول: أثر الخالفات الزوجية على األسرة:

ة ل تكوين أسرة وفق األحكام الشريعالنسل وحفظه من االنقطاع، وذلك من خاليتمثل املقصد األصلي للزواج في املحافظة على  

التي وضعها اإلسالم، وما عدا ذلك مما يقصده اإلنسان من منافع الزواج، فإنه يعتبر من املقاصد التبعية املكملة واملتممة للمقصود  

 .(2)األصلي

تعالى،   إلى هللا  قربة  بالزواج،  الولد  إلى  الثواب والتوصل  األمة، وطلب  اإلنسان، وتكثير  تعالى إلبقاء جنس  يوافق سنة هللا  ألنه 

 . (3) بدعاء الولد الصالح لوالديه بعد موتهما، وطلب الشفاعة بموت الولد الصغير في حياة والديه

تتعرض   ، ولكن قد(4) اءً وعليه فإن املصلحة األصلية املقصودة للشارع من مشروعية الزواج هي املحافظة على النسل إيجاًدا وإبق

لها   يكون  التي  الخالفات  الزوجين، فتحدث  قلوب  في  املودة  وثبات  استقرار  إلى عدم  تؤدي  التي  واملواقف  للعواصف  الزوجية  العالقة 

 األثر السلبي على األسرة، بنسب تختلف وتتناسب مع عظم أو صغر هذه الخالفات.

وجية على تربية األوالد، فهم يعيشون داخل األسرة ويتعرضون لهذا الخالف من بعيد  وبالتالي فإن هناك أثًرا كبيًرا للخالفات الز 

وتصدعت   الزوجية،  الخالفات  بسبب  أوصالها،  تقطعت  أسرة  في  يعيش  الذي  فالطفل  آثاره،  وتشملهم  بناره،  فيكتوون  قريب،  أو 

مره، مراقًبا بهدوء وصمت جميع األحداث التي تطبع في  جدرانها بصرخات يومية، يشعر بما يهدد استقراره وهدوءه، ويبقى في حيرة من أ 

 .(5)ذاكرته، وهذا يؤدي إلى أن تتأزم حالة األوالد النفسية، وتتأثر عواطفهم ومشاعرهم، بقسوة ما يشاهدونه من أبويهما وتنازعهما

 وتظهر آثار الخالفات الزوجية التي تؤثر على األسرة فيما يأتي:

إن حصول النزاع بين الزوجين يؤثر على انضباط األوالد، وعدم اكتراثهم بأوامر وتوجيهات الوالدين،   االنضباط:اختالف عملية   .1

إلى   فيكون  يتبنى كل فرد موقًفا معيًنا،  أو صفين، حيث  إلى معسكرين  األوالد  انقسام  وهو  أيًضا،  األسرة  يهدد  آخر  وثمة خطر 

 .(6)ي صالح أي من الوالدينجانب أمه أو أبيه، ويدافع عنه، وهذا ليس ف

قوية، إال أن األوالد يحملون تصوًرا مختلًفا  ي هذا الخالف، ولديه أدلة  فقد يكون أحد الزوجين محًقا ف  إساءة الظن بالوالدين: .2

إدراكهم   إليه نظرة خاصة تقوم على مدى  املوضوع، فينظرون  األم، ويحاول  هم،  وشعور عن هذا  إلى  إلى اإلساءة  يلجأ األب  وقد 

 
 . 430، صم2001، سنة 2،مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق محمد الطاهر امليساوي، دار النفائس، األردن، طعاشور، محمد الطاهر ابن  1
 . 403م، ص1991، سنة 1العالم، يوسف حامد،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، ط 2
 . 22، ص2، جم2002، سنة  1ي، أبو حامد محمد بن محمد،إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طالغزال 3
 . 405العالم، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص 4
 .164م، ص1998العالج، دار الثقافة، الدار العلمية الدولية، مصر، سنة  –اآلثار   –الدبيان، علي بن راشد، شقاق الزوجين األسباب  5
 181، صم2009الشاذلي، كريم، أبناؤنا والشقاق األسري، دار الثقافة، مصر، سنة  6
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يع ال  وهذا  النزاع،  ذلك  في  حق  على  بأنه  األوالد  قد  إقناع  بل  أبيهم،  نظر  بوجهة  سيقبلون  أنهم  بمجرد  ني  به،  الظن  يسيئون 

 . (7) ، وإن كان في أغلب األحيان يتجه إلى صف األما تشتت والء األوالدمشاهدتهم بكاء األم، وينتج عن هذ

املنحرف:الس .3 االجتماعي  للسلوك    لوك  املناسبة  البيئة  توفير  إلى  يؤدي  الزوجين،  بين  التوافق  وعدم  الزوجية  الخالفات  إن 

بأمراض نفسية أو  لد في نفوس األوالد حاالت القلق واالضطراب، مما قد يؤدي إلى إصابتهم  و  املنحرف، واللجوء إلى الجريمة، وي  

 .(8)على كل ما حولهم سخطهم 

حيث تؤدي الخالفات الزوجية إلى عدم شعور األوالد باألمان، ففي الوقت الذي تكون فيه الحاجة للشعور   عدم الشعور باألمان: .4

التي ينبغي توفيرها في األسرة، نجد أن الخالفات الزوجية تتعارض مع إشباع هذه الحاجة،    باألمان من أهم الحاجات االجتماعية

فيفقد األوالد من يرعاهم، ويهتم بهم، ويزداد أثر ذلك عندما يعي األوالد التركيبة االجتماعية املتصارعة لألسرة، وضرورة وجود  

 .(9) الوئام والوفاق بين األبوين

إلى   .5 سلبية  ثقافة  لديهم،  :  األوالدنقل  الشخصية  وتكوين  تشكيل  في  وتؤثر  األوالد  إلى  تنتقل  الوالدين  بين  التعامل  ثقافة  إن 

وعندما تتصدع األسرة بسبب كثرة الخالفات واالنشغال بها، فإن هذه العملية الطبيعية تتعثر وتضطرب بشكل كبير، مما يكون  

 .(10) املجتمع بشكل عام له األثر الواضح في سلوكيات األوالد، وينعكس ذلك على

ؤدي  ، كما تإلى فقدان بعض األوالد احترامهم لألبوين املختلفين  ؤدي الخالفات الزوجيةت  فقدان احترام األبوين لدى أوالدهم: .6

بصراع   فيصابوا  الخالفات،  هذه  في  األوالد  يتدخل  وقد  الحياة،  مواجهة  في  بفشلهما  ويحكمون  قدراتهما،  في  الثقة  فقدان  إلى 

قدرته لعدم  هداخلي،  مواجهة  على  أسلوًبا م  القسوة  فتصبح  املوقف،  وهذا في    ذا  قلوبهم   حياتهم،  في  تتغلغل  الكراهية  يجعل 

 .(11)ألبويهم أو ألحدهما

أصدقاء السوء، مما يؤدي   ء لألسرة، وتؤدي إلى ذهابهم إلىقد تفقد األوالد االنتماالخالفات الزوجية  ف  فقدان االنتماء لألسرة: .7

فهم انحرافإلى   األسري ،  التكيف  سوء  هو  واألساس  الغالب  في  مرجعه  الشباب  األسرية   ،انحراف  والروابط  العالقات  وضعف 

 .(12) الناتجة عن الخالفات والصراعات األسرية

مقارنة بين حياتهم في هذه الخالفات، فعندما يعقد األوالد الذين يعيشون في أسرة متفككة  الشعور بالنقص والبؤس واإلحباط: .8

وال املودة  تسود  أسرة  في  اآلخرون  األوالد  يعيشها  التي  أفرادهاوالحياة  بين  والبؤس،  رحمة  بالنقص  الشعور  ينتابهم  فإنه   ،

 .(14)، وهذا ينعكس سلًبا على حياتهم الدراسية ومقدار تحصيلهم العلمي(13)واإلحباط، وربما الحقد على اآلخرين

 : الثاني: انعكاس الخالفات الزوجية على املجتمع املطلب 

النواة   التي تمثل  املؤسسة االجتماعية،  الشارع تحققها في هذه  املتعلقة باألسرة، محكومة بمقاصد، يبغي  إن األحكام والقواعد 

 .(15)األولى في تكوين املجتمع، لتكون محققة بدورها للمقاصد العليا للشريعة
املجتمع   أن  املجتمع،  وبما  الزوجية فيها، تنعكس على هذا  الخالفات  الناتجة عن  السلبية  اآلثار  يتكون من مجموع األسر، فإن 

 وتؤثر فيه تأثيًرا كبيًرا، ويتمثل ذلك في الجوانب اآلتية: 

: ضياع النسل:
ا

الخالفات    أوال للمجتمع، فإذا سادت  األولى  النواة  للنسل، وهي  األول  إن األسرة هي املحضن  أدى حيث  الزوجية فيها، 

 ذلك إلى تشتت األوالد وضياعهم، وتأثيرهم السلبي في املجتمع من خالل سلوكياتهم السلبية، بعيًدا عن ضوابط األسرة السعيدة. 

الوالدين: عقوق  ظاهرة  انتشار  ا:  والرحمة  ثانيا املودة  بينهما عالقة  تسود  والدين  أحضان  في  يتربوا  لم  األوالد  الشقاق    ،وذلك ألن  بل 

والنزاع، والخالفات الزوجية، وهذا ينعكس على املجتمع بشكل عام، فال تجد البر من األوالد تجاه والديهم، وذلك نتيجة حقدهم على 

 . (16) أبويهم أو أحدهما

 
 .181م، ص2009الشاذلي، كريم، أبناؤنا والشقاق األسري، دار الثقافة، مصر، سنة  7
 . 164الدبيان، شقاق الزوجين، ص 8
 . 71م، ص1998، سنة 1مرس ي، محمد سعيد، فن تربية األوالد في اإلسالم، دار التوزيع والنشر، بيروت، ط 9

 . 71، ص1967سكندرية، مصر، سنة حسن، محمود، األسرة ومشكالتها، دار الطباعة الجامعية، اإل  10
 . 292املصدر السابق، ص 11
 . 82، ص2001، سنة 1عبد املحسن، محمود، األسرة والتنشئة االجتماعية في املجتمع العربي السعودي، مكتبة الهيمان، السعودية، ط 12
 . 305حسن، محمود، األسرة ومشكالتها، ص 13
 . 308املصدر نفسه، ص 14
املوقع  15 على  بيانات  دون  منشور  بحث  والبحوث،  لإلفتاء  األوروبي  املجلس  األسرة،  أحكام  في  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  املجيد،  عبد  التالي:   النجار، 
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 .181الشاذلي، كريم، أبناؤنا والشقاق األسري، ص 16

http://www.feqhup.com/uploads/137191109921.doc


 حمدان & عساف                                                                                وتعارضها مع مقاصد الشريعة اإلسالميةاآلثار املترتبة على الخالفات الزوجية  

 

 12 -1، ص: 2021  -1العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

5 

الجريمة:  انتشار  ا: 
ا
املنحرف،    ثالث والسلوك  النفس ي  القلق  إلى وجود  تؤدي  الزوجية  الخالفات  الجريمة،  وذلك ألن  إلى  اللجوء  وبالتالي 

 .(17) والحقد على املجتمع بشكل عام

األمان: وعدم  والخوف  الفزع  انتشار  ا:  مجتمًعا   رابعا املجتمع  فيصبح  املجتمع،  في  الجريمة  انتشار  على  تترتب  حتمية  نتيجة  وذلك 

الشعور   وهي  األسرة،  في  االجتماعية  الحاجات  أهم  فيه  تتوفر  ال  في هذا  مضطرًبا،  املنتشرة  الزوجية  الخالفات  نتيجة  وذلك  باألمان، 

 .(18) املجتمع

ا: ظهور الثقافة املضادة واملخالفة للثقافة اإلسالمية بين أفراد املجتمع: وذلك بسبب غياب تأثير األبوين، وعدم قيامهما بزرع    خامسا

الزوجية، مما يؤثر  الخالفات  نتيجة  أوالدهما،  الصحيحة في نفوس  املجتمع بشكل   الثقافة  على سلوكيات األوالد، وانعكاس ذلك على 

 .(19) كبير

ا: ضعف األواصر بين الناس:  حيث إن الخالفات الزوجية تؤدي إلى قطع العالقات بين الناس، وانتشار العداوات التي قد تصل    سادسا

من   الشريعة  مقصد  من  النقيض  على  وهذا  واألرواح،  األموال  على  االعتداءات  بالنسب  إلى  والعالقات،  األواصر  بتقوية  الزواج، 

 واملصاهرة. 

االقتصادية:  الحالة  تردي  ا:  عن    سابعا ينتج  ما  بسبب  اقتصادًيا،  يتراجع  فيه،  األسر  بين  الزوجية  الخالفات  تسود  الذي  فاملجتمع 

د والبحث العلمي الذي يؤدي إلى تقدم الخالفات من ترك لألعمال، واالنشغال بالصراعات املدمرة، وعدم املثابرة، وترك الجد واالجتها

 األمم. 

املدارس: وتسربهم من  وتسيبهم  تشرد األوالد،  ا: 
ا
األسرة   ثامن بسبب غياب  األحيان،  في غالب  الزوجية  حتمية للخالفات  نتيجة  وذلك 

 هي، دون حسيب أو رقيب. وقضاء أوقاتهم في الشوارع واملقاهي واملال  ،وعدم رعاية األبوين ألوالدهما، فينتج عن ذلك ضياع األوالد

وبالنظر إلى هذه االنعكاسات للخالفات الزوجية على املجتمع، يتضح مدى تعارضها مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، التي تهدف 

في   القوة  ويمتلك  الناس،  احتياجات  فيه كل  وتتوفر  واألمان،  األمن  ويعمه  والرحمة،  املودة  تسوده  إيجاد مجتمع قوي متماسك،  إلى 

 وغيرها. ة واالجتماعية والثقافية والتربويةجميع جوانب الحياة، االقتصادي

 تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية : املبحث الثاني

الشريعة   إليهما، وتهدف  اإلسالمية  إن مقاصد  املطهرة، فهي مستمدة منهما، وراجعة  الكريم والسنة  القرآن  بيان  هي مقاصد  إلى 

مرادهما، ألن النصوص وحدها ليست كافية في معرفة مراد هللا تعالى، كما أن املقاصد الشرعية ليست مستقلة في بيان األحكام، فهما  

 وجهان لعملة واحدة، هي تحقيق مصالح الخلق في الدنيا واآلخرة، وفق مراد هللا تعالى.

ثار الناتجة عن وجود الخالفات الزوجية في األسرة، وبيان ذلك فيما يأتي وإن تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يتعارض مع اآل

 من مطالب:

 املطلب األول: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ الدين:

، وما وروحهاملقاصد كلها إن أهم املقاصد التي جاءت الشريعة اإلسالمية باملحافظة عليها هو مقصد حفظ الدين، الذي هو لب ا 

 .(20) عداه فهو متفرع عنه، محتاج إليه احتياج الفرع إلى أصله، ال يستقيم إال به، وال يؤدي ثمرته ويؤتي أكله إال بتغذيته

السليمة املقصد، تكوين األسرة  املحافظة على هذا  إلى  التي تؤدي  العوامل  أبرز  اإلنساني بوسيلة    ،وإن من  النوع  بقاء  واستمرار 

 .(21) نظيفة من خالل أسرة تقوم عالقة أفرادها على املودة والرحمة، والبعد عن الفساد واإلضرار باألفراد أو األسر واملجتمعات

 ويتم تحقيق مقصد حفظ الدين في األسرة من جانبين: 

الوجود: جانب  أركانه    األول:  يقيم  ما  على  باملحافظة  قواعده وذلك  املودة  (22) ويثبت  أساس  على  قائم  أسري  نظام  على  واملحافظة   ،

 والرحمة، خال من الخالفات الزوجية التي تتعارض مع تحقيق هذا املقصد. 

التأثير  ، ومنع كل ما من شأنه أن يؤثر على حفظ الدين في األسرة، أو (23) وذلك بدرء الفساد الواقع واملتوقع عليه والثاني: جانب العدم:

 على أخالق وسلوك األوالد، وعلى رأس ذلك الخالفات الزوجية.

 
 . 164الدبيان، شقاق الزوجين، ص 17
 . 181مرس ي، فن تربية األوالد في اإلسالم، ص 18
 . 71حسن، األسرة ومشكالتها، ص 19
 . 185هـ، ص1432، سنة 3أحمد،مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار ابن الجوزي، الدمام، طاليوبي، محمد سعد بن  20
 . 258م، ص2000، سنة 43البيانوني، محمد أبو الفتح، محاسن ومقاصد اإلسالم، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد  21
 .188اليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 22
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وإن مقصد حفظ الدين في األسرة ال يتحقق إال إذا تربى األوالد فيها على اآلداب واألخالق والقيم اإلسالمية، من خالل أب قائم  

تجاه   بواجباتها  قائمة  وأم  تعالى،  هللا  شرع  وفق  وأوالده،  زوجته  تجاه  خالفات  بواجباته  دون  تعالى،  هللا  شرع  وفق  وأوالدها  زوجها 

القيم، وتذوب األخالق، ويسوء سلوك   األوالد، فتضيع  منهما خصًما لآلخر، مما ينعكس سلًبا على   
ً

ومشاجرات ومنازعات، تجعل كال

 األوالد، ويقل أو ينعدم التزامهم بتشريعات اإلسالم. 

له تبًعا  املقصد ولم يتحقق، ضاعت  املقاصد  وإذا ضاع هذا  املقاصد كلها، فإذا فسد    ؛ بقية  الدين هو أصل  ألن مقصد حفظ 

 .(24) الدين فسدت الدنيا بأسرها، وذهبت املقاييس الصحيحة واملوازين العادلة واتبع الناس أهواءهم 

تعالى:                                   قال 

 . (71: املؤمنون )   

له األثر الواضح في عدم تحقق مقصد حفظ الدين في أفراد هذه األسرة، ألن تحصيل    األسرة،وإن وجود الخالفات الزوجية في  

 :(25) قربة هلل تعالى من أربعة أوجه وهي –وهو املقصد األصلي من الزواج  –الولد 

 اإلنسان. موافقة محبة هللا تعالى بالسعي في تحصيل الولد إلبقاء جنس  .1

 مته ليباهي بها األمم يوم القيامة. أ تكثير ب صلى هللا عليه وسلم  طلب محبة الرسول  .2

 طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده. .3

 طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. .4

العقيدة اإلسالمية وتحقيق مقصد   السليمة على أساس  التنشئة  إال من خالل  الدين في األسرة وهذا كله ال يتحقق  وال    ،حفظ 

 يتأتى في ظل وجود الخالفات بين الزوجين. 

 املطلب الثاني: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ النفس: 

، ثم  
ً

إن حفظ النفس هو املقصد الثاني للشريعة اإلسالمية، بعد مقصد حفظ الدين، ومعناه: مراعاة حق النفس في الحياة أوال

                     والكرامة والعزة ثانًيا، قال تعالى:في السالمة  

 ( 70)اإلسراء:             

 ويتم تحقيق مقصد حفظ النفس من جانبين: 

 بتناول ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعالج وملبس ومسكن، وتربية النفس وتزكيتها باألخالق الحميدة.  األول: جانب الوجود:

العدم: جانب  بحرمة   الثاني:  واملستخفين  الطرق،  وقطاع  املحاربين  ومعاقبة  القتلى،  تشويه  ومنع  القصاص،  وتشريع  القتل،  بمنع 

االن وتحريم  باألعضاء،  واملتاجرة  البشرية،  بالضوابط  النفس  إال  اإلجهاض  ومنع  شفائه،  من  امليؤوس  املريض  قتل  وتحريم  تحار، 

 .(26) الشرعية 

وإن تحقيق مقصد حفظ النفس من جانب الوجود أو جانب العدم، يحتاج إلى أسرة تسودها املودة والرحمة وحسن العشرة بين  

املقصد لن يتحقق بالشكل املرجو واملطلوب شرًعا، حيث إن نتائج هذه الزوجين، أما في ظل أسرة تسودها الخالفات الزوجية فإن هذا  

 الخالفات ستنعكس مباشرة على األوالد، وربما أدى ذلك إلى انحرافهم، ليصبحوا من أهل اإلجرام. 

والشراب فقط الطعام  االعتداء عليها وتوفير  أو  قتلها  النفس على عدم  بال  ،وال يقتصر حفظ  إلى حفظها  تربية  بل يتعدى ذلك 

الصحيحة على العقيدة السليمة، ومنعها من االنحراف واالنحدار إلى مستنقع الجريمة والرذيلة، وقيام كل من الزوجين بواجبه تجاه  

 األوالد، دون خالفات أو مشاجرات، قد تؤدي في نهاية األمر إلى انحرافهم وجنوحهم إلى الرذيلة والفساد، وربما القتل واالنتحار. 

 حقيق مقصد حفظ النفس ال يتأتى في ظل الخالفات الزوجية، وإهمال كل من الزوجين لألوالد. وعليه فإن ت

 

 

 
 . 188املصدر نفسه، ص 23
 . 202املصدر نفسه، ص 24
 . 32، ص2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 25
 . 81م، ص2001 -ـه 1421، سنة 1الخادمي، نور الدين بن مختار، علم املقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 26
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 املطلب الثالث: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ العقل:

ونعمة   ،فالعقل منة كبرى إن حفظ العقل هو من املقاصد الضرورية التي أقرها اإلسالم، وأثبتها في كثير من املواطن واملواضع،  

أنعم هللا تعالى بها على اإلنسان، وميزه به عن الحيوان، فإذا فقد اإلنسان عقله أصبح كالبهيمة، يساق إلى حتفه وهو ال يشعر،  ،عظمى

 .(27)وينفرط عليه أمره، وتفسد عليه مصالحه

شأنه إفساد العقل، وإدخال الخلل عليه، كالخمور  ومما يدل على عناية الشريعة اإلسالمية بحفظ العقل، أنها حرمت كل ما من  

الدين أو االجتماع أو   العقول من املفسدات املعنوية، والتصورات الفاسدة في  واملخدرات وغيرها، كما حرمت كل ما من شأنه إفساد 

تفكير السليم الذي يوافق  السياسة أو التربية أو الثقافة، ألن هذه كلها مفسدة للعقول من حيث كون اإلنسان قد عطل عقله عن ال

 .(28)الشرع

وإن الناظر إلى األسرة التي تسودها الخالفات الزوجية يجد أن هذه الخالفات تقف عارًضا أمام تحقيق هذا املقصد، فينتج عنها:  

املشين نحو تعاطي ما يذهب عقولهم من خمور ومخدرات ومسكرات، وذلك بسبب عدم   األوالد، وانحرافهم، وسلوكهم  قيام تشتت 

 الزوجين بواجبهما تجاه أوالدهما.

في ظل أسرة تسودها املودة والرحمة، بين الزوجين، ويقوم كل منهما بواجبه التربوي نحو األوالد، فقلما  أما األوالد الذين يعيشون 

الدع وراء  ينجرفون  فال  العقل،  حفظ  مقصد  فيهم  تحقق  من  دائرة  في  ويكونون  أوالدهم،  لدى  االنحراف  هذا  الضالة يحدث  وات 

 .(29) والعقائد الفاسدة واألفكار الهدامة

يتعارض وجودها مع تحقيق   التي  الزوجية،  الخالفات  العقل، والحرص على عدم وجود  وعليه فال بد من تحقيق مقصد حفظ 

 هذا املقصد في األسرة، واملجتمع. 

 ويتم تحقيق مقصد حفظ العقل من جانبين: 

ا مادًيا، بتناول ما فيه بقاء النفس وقيامها، ألن بقاء النفس بقاء للعقل، كما يحفظ    األول: جانب الوجود:
ً
وذلك بحفظ العقل حفظ

 العقل معنوًيا من خالل حث الشريعة اإلسالمية على التعلم والتفكر والتدبر، وكل صنوف إعمال العقل. 

العدم: كاملسكرا   الثاني: جانب  به،  ويزري  العقل  يعطل  ما  مادي،  بتحريم كل  أنواعها، وهذا حفظ  بكل  واملخدرات  أشكالها،  بكل  ت 

ويحفظ العقل معنوًيا، باالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى االنحراف والضالل، وذلك ملا يترتب على ضياع العقل من أضرار ومفاسد لها آثارها 

الخ في  املال  وإضاعة  بإهماله شؤونهم،  برعايتها،  املكلف  األسرة  وعلى  نفسه  الشخص  ذلك  على  وفي  حاجاتهم،  وترك  واملسكرات،  مور 

باألسرة،  املتعلقة  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  مع  يتعارض  وهذا  األزواج،  وعالقة  األوالد  وتربية  األسر  حياة  على   الخطورة  بالغ  ضرر 

بتناول هذه  للهروب من واقعهم  األزواج  الزوجية تدفع بعض  الخالفات  املجتمع بشكل عام، ألن  إلى  املسكرات، مما يؤثر    ويتعدى ذلك 

منها   حذر  التي  الجرائم  فتقع  السليم،  والطبع  العادة  وقيود  الشرع،  وحدود  العقالء،  تصرفات  عن  ويخرجهم  العقلية،  قواهم  على 

 .(30)اإلسالم، وذلك بسبب عدم تحقيق مقصد حفظ العقل

 املطلب الرابع: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ النسل: 

حفظ النسل من الركائز األساسية في الحياة، ومن أسباب عمارة األرض، وفيه تكمن قوة األمم، وبه تكون مرهوبة الجانب، إن  

 .(31)ولذا فقد عني اإلسالم بحماية النسل ودعا إلى تكثيره، ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق سالمته أو إيجاده 

تحقي مع  يتعارض  الزوجية  الخالفات  وجود  النشغال  وإن  وذلك  وتشردهم،  األوالد  ضياع  إلى  ويؤدي  النسل،  حفظ  مقصد  ق 

 األزواج بصراعهم مع بعضهم، وترك األوالد دون الرعاية والتربية املطلوبة، ليكونوا مواطنين صالحين في املجتمع. 

 ويتم تحقيق مقصد حفظ النسل من جانبين: 

الزواج   الوجود: فقد حث اإلسالم على  النسل، وحذر من اإلعراض عنه وتركه، األول: جانب  ورغب فيه، ألنه من أعظم وسائل تكثير 

                                              :  قال تعالى

 ( 3 :النساء)           

 
 .227اليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 27
 .235اليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 28
 .24م، ص2017يوسف، سرسوط، مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة باألسرة، املركز الجامعي نور البشير بالبيض، املوسم الجامعي، سنة  29
 . 382العالم، يوسف حامد، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص 30
 . 38والخادمي، علم املقاصد الشرعية، ص، 249اليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 31
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وذلك بتحريم الزنا والشذوذ الجنس ي، وتحريم القذف، وتحريم اإلجهاض، وتحريم وأد البنات، ووضع العقوبات    الثاني: جانب العدم:

والرادعة ومنع  الشديدة  والقذف،  للزنا  فقده    حًدا  على  يترتب  الذي  الضروري،  املقصد  هو  النسل  حفظ  مقصد  ألن  وذلك  التبني، 

 . (32)انقطاع الوجود اإلنساني، وإنهاؤه، وخراب العالم وفساده 

األوالد،  إيجابًيا على  األزواج، مما ينعكس  بين  واملودة والرحمة،  الوئام واملحبة  إال في ظل أسرة يسودها  وهذا ال يمكن تحقيقه 

 إلى املجتمع بأسره. ويتعدى 

النسل  ف اإلسالم  حفظ  قررها  التي  الخمس  الضروريات  األسرة، من  على  للحفاظ  والعالجية  الوقائية  التشريعات  خالل  من 

األولى في   الخلية  بتكوين األسرة، ألنها  ا وثيًقا 
ً
ارتباط املقصد يرتبط  الزوجية فيها، فهذا  الخالفات  اإلنساني،  والقضاء على  املجتمع  بناء 

م شؤون الزواج، ووضع القوانين واألحكام الضابطة  ينظتو نطاق الزواج الشرعي،  لعالقات بين الرجل واملرأة خارج  ان ال بد من منع ا فك

              له، كي يكون املجتمع اإلسالمي قائًما على الطهر والعفاف واملودة والرحمة، قال تعالى:

 ( 21 :الروم)                    

املقصد   تحقيق هذا  وتتعارض مع  تتناقض  التي  الزوجية،  الخالفات  عن  بعيدة  أسرة صالحة  تكوين  تعمل على  املقاصد  فهذه 

 الضياع.  إلى ألن هذه الخالفات قد تؤدي إلى الشذوذ واالنحراف وبالتالي واملحافظة عليه؛ وهو حماية النسل ،الهام

 املطلب الخامس: تعارض آثار الخالفات الزوجية مع تحقيق مقصد حفظ املال:

أحكام  وافًرا من  ا 
ً
املقصد حظ نال هذا  وقد  اإلسالمية،  للشريعة  الخمسة  الضرورية  املقاصد  أحد  املال، هو  إن مقصد حفظ 

أجناسه وأنواعه، وما يحل منه وما يحرم، ومن حيث أسباب   املال، وشروط ماليته، ومن حيث  الشريعة اإلسالمية، من حيث ماهية 

تحصيله وطرق اكتسابه وتثميره ورواجه، ومن حيث سبل إنفاقه ودورانه بين الناس، وما فيه من حقوق للغير، وذلك ملا للمال من أثر  

 .(33)ا ومعنوًيافي قوام حياة البشر ماديً 

      :وألهمية املال في حياة اإلنسان، شرع اإلسالم السعي في مناكب األرض والكسب املشروع لتحصيله، فقال تعالى

 ( 15 :امللك)              

فحرم ،  وحمايته ومنع االعتداء عليهوشرع املعامالت الشرعية التي تكفل االنتفاع به والحصول عليه، كما شرع أحكاًما لحفظه  

تعالى السارق، قال  الحد على  إقامة                   :  السرقة، وشرع 

باملحاربين هلل(38  :املائدة )              الطريق، وسمى فاعليه  ، وقرر لهم حًدا خاًصا  تعالى  ، وحرم قطع 

تعالى الشدة ما فيه، فقال                         :  بهم فيه من 

                                      

على ،  (33)املائدة:               والتعويض  الضمان  وشرع  باآلخرين،  الخاصة  األموال  إتالف  وحرم 

 . (34) املتلف واملعتدي 

واالحتكار،   والتدليس  الغش  املشروعة، وحرم  الحالل  بالطرق  املال  اكتساب  اإلسالم على  في  وحث  والتقتير  اإلسراف  كما حرم 

 ( 29)اإلسراء:                     : نفاق، فقال تعالىاإل 

ال فق  أحكاًما خاصة في البيوع، فحرم على اإلنسان أن يبيع ما ليس عنده، أو أن يبيع على بيع أخيه  كما وضع التشريع اإلسالمي

 .(35): "ال يبيع الرجل على بيع أخيه"صلى هللا عليه وسلم 

 
 . 246، واليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص40م، ص1995، سنة 1الريسوني، أحمد،نظرية املقاصد، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط 32
 م.2016(، سنة 20امليساوي، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية في األموال ووسائلها، بحوث ودراسات، املجلد )  33
سنة    34 القاهرة،  الحديث،  دار  دراز،  هللا  عبد  املحقق:  الشريعة،  أصول  في  موس ى،املوافقات  بن  إبراهيم  ج2006الشاطبي،  أصول  5، ص2م  علم  الوهاب،  عبد  وخالف،   ،

 . 201ص،م1956، سنة 8الفقه،مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األزهر، ط
 (. 2139أخيه، حديث رقم )صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: ال يبيع على بيع  35
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فتؤدي إلى الكسب الحرام، واالعتداء على أموال   ؛أن الخالفات الزوجية تتعارض مع كل هذه األحكام  ي الحظوبالنظر إلى الواقع،  

لتوفير  الزوجة  وتنحرف  املال،  على  للحصول  األوالد  ينحرف  فربما  وأوالده،  زوجته  على  اإلنفاق  في  األب  قصر  إذا  وخاصة  الغير، 

 احتياجات بيتها وأوالدها. 

ي املحاكم الشرعية تحت مسمى "قضايا النفقة" تقوم الزوجة برفعها للحصول على املال من الزوج فهناك الكثير من القضايا ف

الذي حصل الخالف معه في األسرة، وتستمر جلسات املحكمة املتعددة، وربما طال زمن الحكم القضائي لتحصل الزوجة على مقدار 

ا، كي يحقق كل منهم ما يرنو إلى تحقيقه مما ال يتحقق إال باملال، وربما  معين للنفقة، مما قد ينتج عنه انحراف أفراد األسرة ذكوًرا  
ً
وإناث

 وانجرفت في تيار الرذيلة من أجل الحصول على املال الذي تحتاجه في حياتها. تانحرفت البن

 الخاتمة: 

 اآلتي:البحث يمكن تلخيص ما تم التوصل إليه من نتائج توصيات، وذلك على النحو في ختام هذا  

: النتائج:
ا

 أوال

 إن انتظام أمر العائالت في األمة، له أثر كبير في بناء حضارتها، وهو من أبرز مقاصد الشريعة اإلسالمية.  •

 ويمتد أثره السلبي إلى املجتمع.  ،وأفرادها رة إن وجود الخالفات الزوجية ينعكس سلًبا على األس •

الخال  • معإن  تتعارض  األسرة  في  الزوجية  أو    فات  النفس،  أو  الدين،  حفظ  مقصد  سواء  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  تحقيق 

 العقل، أو النسل، أو املال.

وربما انحرافهم عن  ،إن الخالفات الزوجية تؤثر على النسل، الذي يمثل املقصد األساس للزواج، وتؤدي إلى ضياع األبناء والبنات •

 جادة الصواب.

 لتكوين أسر صالحة، ومجتمع سليم خاٍل من كل انحراف وضياع.  الزوجية ضروري؛من حدوث الخالفات الحد إن  •

على   • يشتمل  النفس  حفظ  مقصد  إلى  إن  واالنحدار  االنحراف  من  ومنعها  السليمة،  العقيدة  على  الصحيحة  بالتربية  حفظها 

أو م األوالد، دون خالفات  الزوجين بواجبه تجاه  الجريمة والرذيلة، وقيام كل من  إلى  مستنقع  األمر  نهاية  شاجرات، قد تؤدي في 

 . انحرافهم وجنوحهم إلى الرذيلة والفساد

الخالفات الزوجية مع مقصد حفظ املال؛ فقد تؤدي إلى الكسب الحرام، واالعتداء على أموال الغير، وخاصة إذا قصر  تتعارض   •

 . وتنحرف الزوجة لتوفير احتياجات بيتها وأوالدها األب في اإلنفاق على زوجته وأوالده، فربما ينحرف األوالد للحصول على املال، 

ا: التوصيات:   ثانيا

األزواج،   • بين  الوعي  نشر  على  العمل  حدوث  و يجب  من  للحد  منهما،  كل  وواجبات  بحقوق  تتعلق  التي  الشرعية  األحكام  بيان 

 الخالفات بينهما.

الشابة وخاصة حديثي   • األزواج  القيام برعاية  املسؤولة،  الجهات  الكريم لهم، للحد من حدوث  على  العيش  الزواج، وتوفير سبل 

 الخالفات بينهم. 

 املختلفة، الثانوية والجامعية.  هبين الناس، من خالل مناهج التعليم في مراحل  يالعمل على زيادة الوازع الدين •

النسل، • على  باملحافظة  الزواج،  من  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  تحقيق  على  يحرصوا  أن  األزواج  على    على  قائمة  أسر  وتكوين 

 مجتمع صالح.بناء املودة والرحمة، و 

 :املراجع

 . ، الرسالة العامليـــــة1، تحــــقيق: شعيب األرنــــؤوط، طصحــــيــــح البخاري محمد بن اسماعيل، البخاري،  .1

 .43العدد  .جامعة الكويت :والدراسات اإلسالمية مجلة الشريعة  .محاسن ومقاصد اإلسالم (. 2000) البيانوني، محمد أبو الفتح .2

 .دار الطباعة الجامعية، اإلسكندرية، مصر .األسرة ومشكالتها (.1967) حسن، محمود  .3

 . 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط .علم مقاصد الشريعة ه(.1421) الخادمي، نور الدين بن مختار .4

 . 8مكتبة الدعوة اإلسالمية، شباب األزهر، ط .علم أصول الفقه (. 1956) خالف، عبد الوهاب .5

 . دار الثقافة، الدار العلمية الدولية، مصر .العالج –اآلثار  –شقاق الزوجين األسباب  (.1998) الدبيان، علي بن راشد .6

 .1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط .نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي (.1995) الريسوني، أحمد .7
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 . املركز الجامعي نور البشير بالبيض، املوسم الجامعي .مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة باألسرة  (.2017) سرسوط، يوسف .8

 .دار الثقافة، مصر .أبناؤنا والشقاق األسري  (.2009) الشاذلي، كريم  .9

 . مجلدان، املحقق: عبد هللا دراز، دار الحديث، القاهرة .املوافقات في أصول الشريعة (. 2006) الشاطبي، إبراهيم بن موس ى .10

مقاصد الشريعة اإلسالمية، مجلد واحد، تحقيق: محمد الطاهر امليساوي، دار النفائس،    (.2001)  ابن عاشور، محمد الطاهر .11

 .2األردن، ط

حامد .12 يوسف  اإلسالمية  (.1991)  العالم،  للشريعة  العامة  الواليات    .املقاصد  اإلسالمي،  للفكر  العاملي،  املعهد  واحد،  مجلد 

 . 1املتحدة األمريكية، ط

 .1مكتبة الهيمان، السعودية، ط .األسرة والتنشئة االجتماعية في املجتمع العربي السعودي  (.2001) عبد املحسن، محمود .13
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Abstract: This research aims to clarify the necessity of taking care of the family and controlling its system, 
by preserving the lineage, tightening the marriage bond, then the kinship bond, then the in-law’s bond, and 
keenness to protect these bonds, preserve them, and preserve them from everything that leads to their 
dissolution, because marital disputes are a demolishing factor. The family, and its existence is incompatible 
with the realization of the purposes of Islamic law of marriage. 
The research dealt with the issue of the implications of marital disputes and their conflict with the purposes 
of Islamic Sharia. Since the orderliness of families in the nation is the basis of its civilization, and the order 
of its community, taking care of controlling the family system was one of the most important purposes of 
Islamic legislation. 
A set of results have been reached, the most important of which are: that the order of families in the nation 
has a significant impact on building its civilization, and that the Islamic Sharia was keen to achieve the 
original purpose of marriage, by preserving offspring, and preserving it from interruption, and that marital 
disputes conflict with the achievement of marriage. This and other desired goals of building a family, and 
that this reflects negatively on the family and society at the same time. 

Keywords: marital disputes; family system; purposes of legislation. 
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 :قّدمةامل

الفقه اإلسالمي   الحياة    -فيما مض ى-لم يكن   بمختلف مظاهرها، وإنما كان مو بمعزل عن واقع 
 
املجتمع   اكبا ملا يستجّد في واقع 

واملستويات، الّصعد  مختلف  على  ونوازل  أقضية  من     املسلم 
 
مهمّ   آخذا عاتقه  بيانعلى  تعبّ   ة  التي  وذلك األحكام  خلقه،  بها  هللا    د 

، والقاض ي بكون العلماء ورثة األنبياء، وقد تقرر  النبوي ف القاضية بالرجوع إلى أهل الذكر، وبمقتض ى اإلرث  بمقتض ى أمانة االستخال 

 بالحجج القاطعة أن وظيفتهم إنما هي بيان ما نّزل للناس من ربهم حتى يكونوا على مقتض ى الهدي اإللهي. 

بالناس   تنزل  كانت   -ولقد 
 
والظروف    -وجماعات  أفرادا واملقام  الحال  أجوبة بحسب  تتطلب    1لة، لناز لاملصاحبة  نوازل مختلفة، 

 
 
النوازل؛ نظرا الضرب من الفقه، وهو فقه  لجملة الخصائص    فتتوارد األجوبة من الفقهاء، ممن كان معروفا بالحذق والنفاذ في هذا 

   -وهو أمر وارد  -التي يختّص بها، فتارة يقع االتفاق في تلك األجوبة، وتارة يقع االختالف فيها
 
الختالف القرائح وزوايا النظر، وسواء    نظرا

الواقعة عن حكم هلل تعا أن تخلى  يقّدم للسائل، من دون  إلى جواب  التوصل  املطاف كان هو  نهاية  أو ذاك، فالحاصل في  لى كما هذا 

 2ر في األصول. تقرّ 

املعيار  أوردها صاحب  التي  النوازل  الوباء نازلة    3وقد كان من  الوصايا في زمن  في زمن الوباء،  4تتعلق بموضوع  دت  ، وتعّد وقعت 

لقد اختلف في هذه النازلة كل من  و .  بخصوصها أجوبة الفقهاء، ووقع بينهم أخذ ورّد واعتراض ونقض بحسب ما تقرر لديهم من قواعد

العقباني،   قاسم  والفقيه  الشاط،  بن  سعيد  بن  نظرو أحمد  وجهة  منهما  لكل  الجواب  كان  اآلخر  في  عن  أنهما  تختلف  من  بالرغم   ،

 
 مقال الكاتب جوستان ستيرنس. كان فقه النوازل يتفاعل مع كل ما يستجد من القضايا من مختلف املجاالت، ينظر في هذا الصدد 1

J. Stearns. The legal Status of Science in The Muslim World in The Early Modern Period: An Initial Consideration of Fatwas from Three Magribi 
Sources. In: The Islamic scholarly tradition, studies in history, law, and thought in honor of Professor Michael Allan Cook, p: 265-290. BRILL, 
2011. 

 . 2/485عن حكم هلل تعالى. ينظر: البرهان في أصول الفقه، اعتبر أهل األصول أنه ال تخلو واقعة  2
 أبو العباس الونشريس ي في كتابه: املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب.  3
 هذا وصف إجمالي ملوضوع النازلة فحسب، وإال فإن التفصيل في ذلك وارد عند التحليل من بعد.  4
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 لخص:امل

اط على نازلة وقعت  
ّ
زمن الوباء، وهي مستندات يقصد هذا البحث إلى إبراز املستندات التي اعتمد عليها جواب الفقيه ابن الش

االعتراض على  إلى  الفتوى، وبين ما هو جدلّي قاصد  التأصيل للجواب وبيان مستندات  بين ما هو تأصيلي، والقصد منه هو  تتراوح 

البحث   يسعى  كما  النازلة.  بخصوص  العقباني  قاسم  الفقيه  األجوبة-جواب  اختالف  خالل  لم   -من  االجتهاد  أن  على  التأكيد  إلى 

 عند الفقهاء رغم غياب املجتهد املطلق.  ينقطع

 املذهب املالكي.  ؛االجتهاد ؛أصول الفقه ؛النوازل  :تاحيةالكلمات املف

 

http://www.refaad.com/
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املذهب نفسه، وه إلى  التّ   وينتميان  أن  يثبت  املالكي، وهو ما  الواحد  مذهب املذهب  امل  باملذهب  الفقيه  ينفي االجتهاد عن  د؛ ال 
ّ
ألن    5قل

 وحدة األصول ال تتعارض مع تنّوع األجوبة عن النازلة الواحدة.

 قاسم  لقد نازع ابن الشاط الفقيه  
 
   ا

 
املقالة الوجيزة التعرض    العقباني فيما ذهب إليه، مخالفا له في رأيه، وليس القصد في هذه 

ابن الشاط في فتواه   إبرازالقصد هو    ، وإنماللمقارنة بين الرأيين اعتمد عليها  ، مع إبداء االعتراضات التي اعترض بها على األسس التي 

قة بمحاّل االختالف بينهما مّما أو 
ّ
 الفقيه العقباني، وقد كانت تلك املعارضة متعل

 
، بينما هو غير معتبر في نظر ابن  اله هذا األخير اعتبارا

اط. 
ّ
 الش

 البحث: أسئلة

ما هي مستندات الفتوى عند ابن الشاط باعتباره أحد من تعّرض للجواب عن هذه النازلة؟ وما هي مراتبها من حيث االستعمال 

الوباء خاّصة، فهل كان لذلك الظرف الطارئ أثر على جواب الفقيه  وحيث كان النازلة التي سنتطرق لها قد وقعت في زمن    واالستثمار؟

 6ابن الشاط، أم أنه لم يقم له وزنا فيما حّرره؟

 هذا الذي تسعى هذه املقالة إلى معالجته مقترحة املنهج اآلتي: 

 منهج البحث:

جواب ابن الشاط، وتحليلها وبيان    اعتمدهاتي  املنهج التحليلي القاصد إلى استنباط املستندات ال  املنهج املقترح لهذا املوضوع هو 

   .وجه استثمارها في النازلة

 مسألة من الوصايا وقعت ببجاية:

املدرّ  والفقيه  املشدالي،  بلقاسم  بن  محمد  أبو عبد هللا سيدي  األشهر  الفقيه  فقيهاها:  فيها  بن واختلف  أحمد  العباس  أبو  س 

سيدي   الفضل  أبي  شيخنا  بها  الشيوخ  وآخر  بتلمسان  الجماعة  لشيخ  باملسألة  أتباعه  مع  منهما  واحد  كل  وكتب  الشاط،  بن  سعيد 

 7:ما كتب سيدي أحمد بن سعيد ونص  قاسم العقباني. 

 الحمد هلل يا سيدي حمى هللا ساحتكم الكريمة من الغير، ومحاسنكم السليمة من  
 
،  الكدر، وخصكم من التحيات بأطيبها نشرا

 
 
السلسال، على ما تضمنته وأطلقها بشرا السائغ  الحالل،  الحلو  الزالل،  العذب  أن تسهمنا بجمل من كالمكم  املرغوب من كمالكم   ،

 ول أن يطلع ؤ هل هو صحيح يجب الرجوع إليه، أو باطل يحرم العمل عليه؟ وهللا املس ،األوراق املكتتبة بعد هذه 
 
مراجعتك  علينا سريعا

 الرافعة للجدل، الطالعة باألمل، بمنه وفضله، وقوته وحوله، والسالم الكريم، الطيب العميم، يخصكم والبركة. 

 ]اعتراف تاجر في صّحته بأن في ذمته لرجل لم يعينه مبلغا مهما من املال[ 

هللا على سيدنا محمد أكرم أنبيائه وخيرة رسله، وعلى الحمد هلل ناصر الحق ومؤيد أهله، وموفق من شاء التباعه بفضله. وصلى 

اب  آله وصحبه املتبعين ملنهاج سبله، وعلى األمناء من علماء هذه األمة على أداء العلم ألهله وحمله، صالة نرجو ببركاتها الفوز يوم الحس

 من فضيحته وصوله. 

 من  ]
 

وهو    ، أكابر التجار وذوي األموال الطائلة كان عهد في زمن الوباءأما بعد، فإنه قد وقعت في وقتنا هذا قضية، وهي أن رجال

باقي    أمر    بحال صحة وجواز   أن تخرج منه وصايا معينة، ويكون  بثلث جميع ما يخلفه ميراثا عنه على  من قبل مدة وفاته بمدة قريبة 

لث
ّ
ا، واعترف مع ذلك بأن في ذمته لرجل لم يعين اسمه وال نس  الث ا،  في وجه عينه أيض  به وال بلده وال حياته وال موته مائة وخمسين ذهب 

 
ّ
قها بذمته، وزعم أن ربها أمره أن يتصدق بها على الفقراء واملساكين. واملعترف املذكور ليس ممن يقصد في  وأنها كانت أمانة بيده ثم عل

وتضمّ  ببلده،  ذلك  من  منزلته  تقرب  وال  يديه  على  الصدقات  بتفريق  اعترافهالعادة  عهده  متميّ   ن  واحد  رسم  العهد املذكورين  فيه  ز 

 
ّ
ف من الورثة سوى أخوين شقيقين له، وبينه وبين أحدهما عداوة مشتهرة منذ  بصيغته وجد بدار املعترف املذكور بعد وفاته، ولم يخل

البلد املذكور ببالد    زمان طويل متصلة بوفاته، والعدو منهما حاضر ببلد املتوفى املذكور زمن صحته ومرضه ووفاته، واآلخر غائب عن 

 
، وقد دّل على هذا إمكان تجّزؤ منصب االجتهاد، بحيث يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه أو في بعضها  وجود املجتهد املطلق ال يعني انسداد باب االجتهادعدم   5

ى في الترجيح  ، حيث برز آنذاك االجتهاد داخل املذهب مرحلة استقرار املذاهب   بعدكما دّل عليه واقع الفقه    .345. انظر: املستصفى، ص  وليس في جميعها
ّ
؛ وهو ما تجل

ه( في الجامع ملسائل املدّونة، وابن رشد   450بين األقوال، وتمييز املعتمد منها من الضعيف، والراجح من املرجوح، واملشهور من غيره. وهو ما كان يقوم به ابن يونس )ت 

 قّدمات املمّهدات. هـ( في امل 520)ت 

 على سبيل املثال:  ينظر ا امللحظ،وقد أشارت بعض الدراسات في الجامعات الغربية إلى هذ 

A. FIKRI, Rethinking the Taqlid Hegemony: An Institutional, Longue-Duree Approach, Journal of American Oriental Society, 126.4 (2016). P, 
803- 805. 

 وقد أضربنا عن جواب الفقيه العقباني وجواب غيره تجنبا للطول من جهة، وقصدا إلى تحليل جواب ابن الشاط فحسب من جهة أخرى.  6
 هو ابن الشاط املذكور قبل.  7
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تضمّ  ما  حاصل  وهذا  املذكور.  العاهد  وفاة  عن  متقدمين  اثنين  عامين  نحو  منذ  القضيّ املشرق  اختلّ نته  وقد  بجاية    ة،  بلدنا  فقهاء 

أو من    ؟هل يخرج من رأس املال  ،أكرمهم هللا تعالى في حكم العدد املعترف به فيها لثوإليه ذهب جمهورهم، 
ّ
فيه  ر  ظوبه جزم النا  ؟الث

 8.[حا بتخطئة مخالفيه وتوهيمهم مصرّ 

التّ   وهيم، والتّ خطئة والتّ وملا سمعت ما صدر منه من 
ّ
الجاري سقيم، وتحّق ضعيف ملستندهم والت املسألة هو  أن قولهم في  قت 

 
ّ
والط القويم،  املنهج  والنّ على  فيها،  معهم  الخوض  إلى  نفس ي  نازعتني  املستقيم،  والتدبّ ريق  مبانيها،  في  لعلمي ر  ظر  فدافعتها  ملعانيها، 

 
 
   ، أقامت عليّ بتقصيرها، وأمثل ما نزعت إليه األنفس تعريفها بمقاديرها. فلما لم تر مني إال نكوصا

 
 ر ، وأ أدلة ونصوصا

ني وهللا يسلم من ت 

الخفّي  القضيّ مكرها  في  ما عندي  إبداء  أن  الحّق ،  لي من وجه  الجليّ   ة هو  ليظهر خطؤه من صوابه، وفرجت     البّر ، 
 
بابه،    مصرعا من 

   القبول وثوابه، فاستخرت هللا تعالى وأقدمت بعد اإلحجام، واالعتراف  ورغبتني في أجره املرجّو 
ّ
مت عن بالقصور عن هذا املقام، وتكل

 
 
املسألة فصال    أجزاء 

 
 فصال

 
البحث سؤاال بما ظهر لي فيها من  ، وأتيت 

 
أهال العمل  لهذا  أكن  القوم بسهم وإن لم   ، وضربت مع 

 
،  وجوابا

ذلك خطونبّ  رأيت من  ما     أهت على 
 
 وصوابا

ّ
األدل بنصوصها، وتتبّ ، وجلبت  املستعان،  ة  بخصوصها. فقلت وهللا  املنتقد  اعتراضات  عت 

 كالن:وعليه التّ 

ته  في صّح   تنا. قال ابن الحارث: وكل من أقّر مّ ئهكذا نص عليه أ   ،ة حكمه اللزوم والخروج من رأس املالّح اعلم أن اإلقرار في الّص 

ا. قّر ه يلزمه إقراره كان املبدين فإنّ 
 
ا أو وارث    له أجنبيًّ

أو قبض   ،أو البراءات  ،أو الديون   ،ته بش يء من املاللوارث أو غير وارث في صّح   من أقّر   وقال أبو عمر بن عبد البر في كافيه: وكلّ 

ليج، واألجنبي في ذلك والوارث سواء. وال يحتاج من أقر وأشهد على  به تو  فإقراره جائز عليه ال تلحقه فيه تهمة وال يظّن  ،أثمان املبيعات

له ممن يعرف بالقهر واإلكراه والتعدي،   نفسه في الصحة ببيع ش يء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن، وال وجه له إال أن يكون املقّر 

 لثمن ما تشهد له به بنيته. ته تهمته فتلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع له من ا ويأتي مدعي ذلك بما تقرب صّح 

جل بعد سنين فيطلب الوارث يموت الرّ   ة ثمّ ّح لولده والمرأته أو لبعض من يرثه بدين في الّص   وفي العتبية: وسألته عن رجل يقرّ 

ا، ملا أقر به في الصّح له في الصّح  ذلك له إذا أقّر  :قال .له به الذي أقّر   ة فذلك له. ة، امرأة كانت أو ولد 

املشهور قال   مالك  وروايته عن  القاسم  ابن  املعلوم من قول  ابن رشد: هذا  كنانة    ة القاض ي  املبسوط البن  في  ووقع  املذهب،  في 

ته إذا لم يقم عليه بذلك حتى هلك، إال أن يعرف لذلك  واملخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن أبي سلمة أنه ال ش يء له وإن أقر له في صّح 

امثل أن يكون باع له    ،سبب ا، وهو قول له وجه من النظرأو يكون أخذ له من موروثات أمّ   ، رأس  ألن الرجل يتهم أن يقر بدين في  ؛  ه شيئ 

 صحته ملن يثق به من ورثته على أال يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث.

املراد النصوص على  داللة هذه  نسلم  قلت: ال  للمع  ؛فإن  اإلقرار  إلى  انصب  إنما  فيها  الكالم  باب  يّ ألن  هي من  إنما  ن، ومسألتنا 

   ن أقوى.ن، واإلقرار للمعيّ اإلقرار لغير معيّ 

 
ّ
ن الذي ال يتهم عليه، إذ يمكن  ت على اعتبار اإلقرار في الصحة للمعيّ قلت: إنما يتوجه هذا السؤال لو كانت تلك النصوص إنما دل

  ، نفس األمر ممن يتهم عليه، أو أن ذلك املعترف به ال أصل له بالكليةأن يقال حينئذ: ولعل غير املعين الذي اتهم في مسألتنا يكون في  

للولد   الصحة  اإلقرار في  اعتبار  املتقدمة على  النصوص  املقر إخراجه عن نفسه من رأس ماله بعد موته. وأما حيث دلت  أراد  وإنما 

ا على نفسه فال معنى للتفرقة بين امل ،همةالذي هو موضع التّ   ن وغيره. عيّ ويوثره األب غالب 

إن إقراره    :على أن ابن رشد رحمه هللا قال فيمن أقر في صحته أن استنفق اللقطة وال دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات

هل يبطل أو يخرج    بذلك جائز من رأس ماله ورث بولد أو بكاللة. وما وقع له في كتاب الوصايا من حكاية الخالف في حكم اإلقرار من 

لثل أو من  من رأس املا
ّ
ل فيه بين أن يورث بولد أو كاللة. وقد صرح بذلك في كتاب اللقطة  إنما هو في إقرار املريض، ولذلك فصّ   ؟ الث

هت م من أنه أدنى مشاركة في الطلب أن ذلك الخالف ال يتناول إقرار الصحيح، وإنما نبّ ر الكالم على املسألة بعينها، وال يتوّه حيث كرّ 

 ناس به في املسألة.على هذا لتمسك بعض ال

يتهم عليه، الصحيح حيث لم  إقرار  إعمال  بالصحة، لكن    فإن قلت: حاصل ما ذكرته  التهمة في باب اإلقرار  وذلك مؤذن بإلغاء 

 وقع في املذهب ما يدل على اعتبارها في مسائل التوليج، فكيف السبيل إلى الجمع بين ذلك؟ 

ح هي التهمة الواردة من مجرد إقراره ملن يتهم عليه غير مصحوبة بشواهد وقرائن قلت: التهمة املطرحة في باب اإلقرار من الصحي

الوجه، وإنما جاء من قيام األمارة املذكورة، ثم يعرض   التوليج لم يجيء من هذا  تؤذن بأن ذلك اإلقرار ال أصل له، والخلل في مسائل 

ذل عن  فينشأ  التوسط،  أو  التعارض  أو  والضعف  القوة  األمارات  أخرى،  لتلك  إلغائها  على  واالتفاق  تارة،  اعتبارها  على  االتفاق  ك 

ا في حال. فمثال دخول التوليج في اإلقرار ملن يتهم عليه مسألة من 
 
  ويختلف تارة في اعتبارها وإلغائها، ويكون الخالف فيها حينئذ خالف

 
 ا لها عن غيرها من األجوبة واالعتراضات الواردة عليها.وضعت النازلة بين املعقوفتين تمييز  8
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ولم تزل األرض بيد البائع    ،ولم ير أحد من الشهود الثمن  ،ته أنه قد باع منزله هذا من امرأته أو ابنته أو وارثه بمال عميم أشهد في صّح 

أن مات فيها البيع ال يجوز، إذ ليس ببيع .  إلى  إنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث حسبما نقل ذلك عن ابن رشد.   ،قال ابن القاسم: 

وهي  ،ومثال دخوله في اإلقرار ملن ال يتهم عليه مسألة من أشهد في صحته لوال قيام األمارات مسألة من باع دار سكناه من أجنبي بعشرة 

ابن حبيب  ،تساوي مائة املاجشو   ولم تزل في يده حتى مات، وفيها قال  ببيعومطرف وابن  إن ذلك ليس  لم    ،ن:  العطية  وهي من ناحية 

ا أو مقارب    ،تقبض أبعد تهمة إال أن ذلك مردود ما لم يشبه أن يكون ثمن  ا فيمض ي على جهة وهي باطل، وترد الدنانير إلى ربها. واألجنبي 

 البيع. فانظر ما في أحكام ابن سهل. 

املقوّ  األمارات  إلى  االلتفات  عن  عدلت  ولم  قلت:  لفإن  املقّر ية  وهي   تهمة محاباة  والخمسين،  باملائة  االعتراف  في مسألة  لنفسه 

بالقصد إلى ذلك؟ منها إعراضه عن تسمية صاحب الدنانير املذكورة ونسبته إلى أبيه أو قبيلته أو بلده أو تعريفه بما    ة تؤذنأمارات قويّ 

بها عنه    نأمكنه مع تمكنه م بالتصدق  أمره  أن ربها  ادعاؤه  أنه مذلك. ومنها  الصدقات عليه يديه.  ممع  إليه عادة بتفريق  ن ال يقصد 

قرائن   كلها  وهذه  أخيه.  مع  عداوته  ومنها  مات.  حتى  يديه  تحت  لذلك  املتضمن  الرسم  بقاء  ومنها  عهده.  رسم  في  اعترافه  كتب  ومنها 

 تقتض ي محاباته لنفسه بذلك املال وإخراجه عنه بعد وفاته من رأس ماله. 

نه. وذلك أن إعراضه عن تعريف صاحب الدنانير عليه حسبما نبيّ  في ذلك بتلك األمارات لضعف داللتها ال يصح التمسكقلت: 

أن يكون مقصود   يبعد  املقّر املذكورة ال  الدنانير من مال من يتضرر  تلك  ا، كأن تكون  لفائدة معتبرة شرع  أو    ،بتسميته  ا منه  كالعمال 

قر به، ال  أ ب، إذ يخاف أن ينشأ عن تسميته إياهم مطالبة والة األمر له أكثر مما  ي  أو األحياء الغ    ،الجبابرة أو املوتى الذين ال وارث لهم 

ا مع تبد الدول. وعلى هذا التقدير فيكون ادعا ق بها عنه ه أن رب الدنانير املذكورة أمره بالتصدؤ سيما إن ثبتت مخالطته لهم وخصوص 

إن املعترف املذكور أقر بذلك املال على وجه تتطرق إليه فيه    :فغاية ما يقال  ،تسترا منه بذلك. وعلى عدم ظهور أسباب ذلك االحتمال

 
 

 . تتضح التهمة بالقرائن القوية لإلقرار في الصحة، بل حتى التهمة وتشهد العادة ببعده، وليس كل ما كان هكذا ينهض مبطال

ا بمال زعم أنه مال ولده املستقر له بيده ولم يذكر ويدل على م
 
ا ذكرناه قول املتيطي: ومن ابتاع ملن يلي عليه من صغار بنيه ملك

ا، فهل يصح له ذلك أم ال؟ فيه قوالن، أحدهما أنه يصح له. قاله ابن القاسم وبه القضاء وعليه العمل. والثاني أنه ال يصح إال  له وجه 

 أن يعرف له مال، وهو  
 
ا وكتبها باسم ابنه وال يعلم لالبن مال،  قول مطرف وأصبغ. وفي طرر ابن عات عن االستغناء: إن ابتاع رجل أمالك

ألنه قد يكون لالبن مال بحيث ال    ؛فمالك يلزمه إقراره ويجعلها لالبن وإن اعتمرها األب أو سكت حتى مات، وهو الصحيح وبه العمل

 يء.ا وليس بش يعلم، وأصبغ يجعله تأليج  

ا ا وكتب له كتاب  وأشهد له أنه إما اشتراه البنه فمات األب    ،وفي العتبية: وسئل مالك عن رجل اشترى البن له صغير في حجره غالم 

إذا أشهد األب على شرائه أال    :بعد ذلك بسنة، فقال الورثة للصبي الغالم، قال مالك: ليس ذلك لهم، وأراه  نحن ندخل عليك في هذا 

ليه في ش يء منه. قال القاض ي ابن رشد: هذه املسألة صحيحة بينة ال إشكال في أنه ال دخول للورثة على االبن في الغالم يدخل الورثة ع

أن يحوزه،    ،الذي اشتراه وإن لم يحزه  إلى  يهبه األب له فيحتاج  إنما هو لالبن، فلم  العبد  وإنما اختدمه األب لنفسه، ألن أصل شراء 

ا  وإنما وهب له الثمن الذي   اشتراه به فصح له ملكه بالشراء. ونحو ما تقدم عن مالك في هذه الرواية نسبه ابن رشد البن القاسم أيض 

 في كتاب الهبات الرابع، وهذا كله مخالف لقول أصبغ. 

ري فإن قلت: فقد قال ابن رشد في البيان: حمل بعض الناس قول أصبغ على أنه خالف ملا وقع ملالك وابن القاسم في الذي يشت

ا غالم  في حجره  الصغير  األب  ،البنه  يموت  ثم  اشتراه البنه  أنه  ذلك   ،ويشهد  وليس  فيه،  الدخول عليه  للورثة  يكون  وال  له  يكون  أنه 

إنه اشترى البنه من مال االبن، فإذا لم يعلم لالبن مال من وجه من الوجوه تبين أن   :ألنهما مسألتان مفترقان، تلك قال فيها  ؛بصحيح

فوجب أن يكون العبد لالبن    ، ليه ماله وزعم أنه مال االبن، وهذه لم يقل فيها إنه اشترى من مال الولدعولج    ، ذلك توليج من األب البنه

 
 
 وملك

 
 فال يحتاج إلى أن يحوزه األب له على نفسه إذ لم يتقرر عليه ملك. ،إياه  ا بنفس الشراء، ألنه إنما اشتراه بمال وهبهماال

قلت: الظاهر ما نقله ابن رشد عن بعض الناس، ألن التهمة إنما تطرقت من كون الولد ال يعلم له مال، فإن جوزنا أن يكون األب  

 حيث لم يجر ملال الولد ذكر، فأحرى أن يجوز ذلك حيث جرى ذكره،
 

وال أقل من املساواة. وأما اشتمال رسم العهد على    وهب له ماال

 املسألة عن باب اإلقرار في الصحة لضعف داللة االقتراب. وملا نص عليه أيمتنا في ذلك. قال في العتبية:  االعتراف فال تخرج به

المرأته ولبعض    وسئل ابن القاسم عن رجل حضر خروجه لحج أو غزو أو سفر من األسفار فيكتب وصية ويشهد عليها ويشهد 

وكذا،  كذا  الدين  من  عليه  أن  يشهد  أنه  غير  الوصية،  في  ذلك  يضع  ال  أو  وصية  في  عليه  ويضع  كذا  لهم  الدين  من  عليه  أن  ولده 

تصدق على   وما  به  له  أقر  ما  للوارث  يجوز  فهل  ذلك،  في سفره  فيموت  الحوز،  يبلغ  لم  له صغير  ابن  بصدقة على  حينئذ  ويتصدق 

لقاسم: ما صنع من ذلك فهو جائز إذا أشهد عليه وهو صحيح، وال يشبه هذا باملرض ألنه صحيح، وهو أحق بماله  الصغير؟ قال ابن ا 

من ورثته، وال يتهم على ش يء من ماله إذا أشهد عليه وليس في السفر تهمة انتهى. فأنظره إلى اشتمال رسم العهد وعلى االعتراف كيف  
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ا. وأما بقاء رسم االعترا  ا في وقف ذلك املال  لم يوجب حكم   عن العهد، ألن له عذر 
 

ا ولو كان منفصال ف بيده إلى أن توفي فال يضر أيض 

ا، إذ ال يقبل قولهحتى يقوم ربه إن كان حي   إن صاحب املال أمره بالتصدق به عليه، ولو   :ا أن من ينوب عنه أو يظهر وارثه إن كان ميت 

 فعل لضمن إال أن يصدقه مستحقه.

اعلى أنا لو ف  لم يؤثر ذلك أيض 
 

ألن حياة املعترف لم تكمل حينئذ بعد اعترافه إال   ؛رضنا أن ذلك املال مما يحسن خروجه عاجال

ا في مسألة من اعترف لولده بدين ومات بعد ثم الولد يطلب دينه. وقد تقدم لنا  نحو الشهر. ولو أثر ذلك في مسألتنا لكان تأثيره أحروي  

املشهور من   أن  ابن رشد  يقوم  عن  ما  فيها  لكن  إلى موته  املعترف  بيد  الرسم  بقاء  فيها  يذكر  لم  وإن  فيها. وهذه  اإلقرار  لزوم  املذهب 

وهو تأخير الولد لطلب أبيه بدينه سنين ثم توفي، وهذه قرينة تقتض ي أن األب إنما أقر له بذلك ثقة منه بأنه ال يأخذه إال بعد   ،مقامه

ارث. ومع ذلك فقد طرحت تلك القرينة هناك واعتبر إقرار األب كما قدمناه. وقد قال املتيطي في موته، وذلك راجع إلى باب الوصية للو 

 ، رهاوأن تنفذ عنه بعد ذلك على وجه الوصية أشياء سماها وفّس   ،تؤدى عنه ديون ذكرها  نوإذا كان املوص ي قد عهد أ   كتاب الوصايا:

ا حين اإلشهاد، فإن الديون تنفذ للمقر لهم   بها بعد أيمانهم كانوا أباعد أو أصدقاء مالطفين. وكان صحيح 

إذ إنما    ؛ انين إلى املوت وانتفاء ذلك في مسألتفي مسألتنا لقوة داللة اللفظ في مسألته على تأخير أداء الّد   أحروّي   وكالمه هذا نّص 

 ة.فهم التأخير فيها على دعوى الخصم من القرائن خاصّ 

ي تلك إعماله في هذه لقوة ف فإن قلت: كالم املتيطي في اإلقرار للمعين. ومسألتك في اإلقرار للمجهول، وال يلزم من إعمال اإلقرار  

 األول وضعف الثاني. 

التهمة حسن هنا فيه  تلحق  الذي  املعين  في  كان كالمه  ملا  املالطف    قلت:  للصديق  اإلقرار  لتقارب حكم  ملسألتنا  به  االستدالل 

بل ربما انضافت إليها في بعض   ، ةوأما عداوة الوارث وحدها فغير معتبرة في باب اإلقرار في الصّح   ،ن بعدواإلقرار للمجهول حسبما تبيّ 

 مسائله قرائن مقوية للتهمة ولم تؤثر مع ذلك. 

بر وله مال وبنون ولم تكن له امرأة فآوى إلى كبير بنيه وأشهد على نفسه قبل موته بأعوام وقد سئل ابن رشد عن رجل أصابه الك

ا أنه عاملهم قديم  إلى غرماء ذكر  أداها عنه  أنه  أنفقها عليه ومن ديون ذكر  أنه  ا من نفقة ذكر  دين  الذي يؤويه عليه  وكتب   ،أن البنه 

ا وأشهد االبن أن الذي أدى إلى غرماء أبي  وعقد لهما بذلك  ،ه كان من ماله ومال زوجتهبذلك عقد 
 

وبقي االبن    ، فصير إليهما في ذلك ماال

 
 

أوال به  شهد  بما  إشهاده  على  متماد  واألب  األمالك  فيها  ،يعتمر  بامليراث  معه  ينزلون  ورثته  وقام  األب  مات  أبيه   ،ثم  بعقد  فاستظهر 

ا   وكنت تتملكه بضعفه وحاجته إلى  ،ليكوثبت أن له ذلك فقال الورثة: إن أبانا كان يميل إ   ،املذكور  الكون معك مع تفضيله لك قديم 

مع أن أبانا كان ماله يقوم به ويفضل له    ،وأدخلت بيننا وبينه العداوة حتى ولج إليك ماله ،فخدعته، وإنما كان يقول ويفعل ما تأمره به

ثبتوا جميع ذلك ولم يجد االبن املصير أ و  ،معك على ش يء وال يقدر ،بل كنت أنت تتصرف في ماله وتحكم فيه وتصرفه في منافعك ،منه

ا عن أخذ الدين. ا فأداه عنه ولم يعرف ذلك إال بقول االبن. وأشهد أنه كان غني   غليه بينة على أن أباه كان أدان دين 

ا يوم أشهد البنه بما أشهد ال مرض له إال الضعف من الكبر فيصح   لالبن جميع ما أشهد له به.فأجاب: إذا كان األب صحيح 

بته على ذلك من خروجها من  ت املتقدم كله على أن اإلقرار باملائة والخمسين كان في الصحة، ثم لك ما رتّ أنت ملا بنيّ فإن قلت:  

ا ببلد املعترف املذكور. وقد  التونسيين في تلف متأخرو أ رأس املال، لكنك أعرضت عن االلتفات إلى زمن االعتراف، كان مرض الوباء كثير 

الصحيح في زمن الوباء الكثير، هل حكمه حكم املحجور عليه أو ال؟ فقال بعضهم: حكمه حكم حاضر الزحف أو أشد إذا كان الوباء  

لثذريعا يذهب بكثير مثل النصف أو 
ّ
   أو نحو ذلك.  الث

لثمسين من  حكمه حكم الصحيح حتى يصيبه ذلك املرض. ولعل من قال برجوع املائة والخ  وقال بعضهم: 
ّ
بناء على أن حكم    الث

املعترف يومئذ حكم املريض املحجور عليه، ال سيما وقد وقع في كالم املتقدمين من أئمتنا ما يستروح منه ثبوت الخالف في ذلك، وهو 

املريض؟ فقال   إقرار  أو حكم  الصحيح  إقرار  أو سفر، هل حكمه حكم  أو غزو  املقر عند خروجه لحج  إقرار  مالك وابن  اختالفهم في 

ا إنه كإقرار الصحيح. القاسم وابن وهب مرة: إنه كإقرار املريض  . وصوبه أصبغ وإليه رجع ابن وهب.وقالوا أيض 

قلت: إنما يحسن تمسك الخصم بقول من مسألة الخالف إذا أخذه حجه للعمل فقط، وأما إذا أضاف إلى ذلك تخطئة خصمه  

لثدعاه الخصم من خروج املائة والخمسين من  أ لى أن ما  الخالف ال تقوم بها حجة، ع  فال، ألن مسألة
ّ
، ولو بنينا على أن اإلقرار بها الث

ا، فما دلت عليه قرائن األحوال من حصول التهمة  ألنه يتعين حينئذ القول ببطالن ذلك رأس    ؛في مسألتنا حكمه حكم اإلقرار في املرض

املرض   انسحاب حكم  املقر بسبب  الصديق وقوتها في جانب  إليه في حكم  املقر  أخيه، وكون  إلى ذلك من عداوة  انضاف  عليه مع ما 

 املالطف، حسبما يتبين بعد.
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العادة متى  التهمة، وأن  اعتبار  املريض  إقرار  باب  في  الذي يعتمد عليه  أن أصل قول مالك  أئمتنا رض ي هللا عنهم على  وقد نص 

عها اعتبر، ومتى اضطربت العادة وأشكل أمرها، جاء الخالف فمن أمض ى اإلقرار  شهدت بالتهمة في اإلقرار تبطل، ومتى شهدت بارتفا

   اعتبر ارتفاع التهمة، ومن ردها اعتمد حصولها واعتقادها. والبناء على هذا األصل يحقق لك ما قلناه.

الجري على هذه القاعدة   رته حسن من جهة الفقه لو ساعده النقل، لكنه لم يساعده. أال ترى أنفإن قلت: هذا األصل الذي قرّ 

ا؟ وقد وجدنا في املذهب ما يدل على الخالف في إعمال اإلقرار وإبطاله فيها، وهو قول ابن  واحد 
 

  يقتض ي بطالن اإلقرار في مسألتنا قوال

حتى يأتي لذلك   إنه إن أوص ى أنه يحبس ويوقف :رشد رحمه هللا تعالى. واختلف في املريض الذي يورث كاللة إذا أقر ملن ال يعرف، فقيل

لثفذلك جائز من رأس املال، وإن أوص ى أن يتصدق به عليه لم يقبل قوله، وال يخرج من رأس املال وال من  ا،طالب
ّ
 .الث

لثإنه يكون من    :وقيل
ّ
ا جاز من رأس املال، ووقف فإن لم    :وقيل  .وهذا القول قائم من كتاب املكاتب من املدونة  الث إن كان يسير 

املال وال في   ا لم يجز في رأس  به وإن كان كثير  لثيأت له طالب تصدق 
ّ
ابن رشد، وهو منطبق على مسألتنا كما    . هذا حاصلالث كالم 

 على حصول االتفاق عليه. 
 

 ادعيناه. فأين ظهور راجحية القول بالبطالن؟ فضال

ابن  يخرج كالم  لم  الخالف،    قلت:  الذي هو موضع  منه  الثالث  القسم  إلى  راجع  بل هو  الذي قررنا،  األصل  ال  رشد عن  أنه  إال 

يحسن التمسك بكالمه هذا فيما نحن فيه، لضعف التهمة في مسألته التي تكلم عليها عن التهمة الحاصلة في مسألتنا. وقوة هذه بوجود  

 العداوة املذكورة. 

ال فليس  لو قلنا بتساوي املسألتين تنزّ   ا، وعلى أنالبد فيها من االلتفات إلى الخصوصيات املثيرة إلى الفوارق واملقايسة بين املسائل  

وهو قول   ،مة التي حكاها ابن رشد ما يدل على صحة اإلقرار الكائن في مسألتنا. إال القول الثاني القائم من املدونةفي تلك األقوال املتقّد 

املدونة:    ، نع تناوله ملسألتناضعيف مبني على تقييد يمت املكاتب من  الشيوخ عليها. قال في كتاب  املدونة وكالم  ويتبين ذلك بجلب كالم 

فإن ورث كاللة و  الكتابة منه،  في مرضه بقبض  القاسم: وإن كاتبه في صحته وأقر  ابن  لثقال 
ّ
ببيّ   الث إال  وإن ال يحمله لم يصدق  نة. 

لثحمله  
ّ
لثهمه بامليل معه واملحاباة له لم يجز إقراره حمل  عتقه. قال غيره إذا اتّ صدق، ألنه لو أعتقه جاز    الث

ّ
أم ال، وال يكون في   الث

لث
ّ
لثإال ما أريد به  الث

ّ
ا غير مرة الث  انتهى.  .. وقاله ابن القاسم أيض 

يخقال  
ّ
لثأبو الحسن: قوله: وإن حمله    الش

ّ
لث صدق: ظاهره إن كان    الث

ّ
وقال عبد الحق عن بعض   . فارغا من الوصايا أم ال  الث

إذا كان   إنما يصح ما ذكر  لثالقرويين: 
ّ
   الث

 
إن كان أشغل  فارغ أما  الوصايا بش يء،  لثا من 

ّ
أن يستغرق وصاياه    الث بوصايا فهذا أحب 

شيوخنا   ضيعتق. وحكي عن بع  ويخرج العبد الذي أقر أنه قبض كتابه من رأس ماله، فهو كالقائل: أعتقت عبدي في صحتي فال  ثلثه.

لثقال: سواء أشغل    القرويين أنه
ّ
بوصايا أو لم يشغله، يجوز إقراره إذا كانت الوصايا مما يبدأ عليها عتق هذا العبد. انتهى. فأنت    الث

 نة كيف أوجب في مسألتنا بطالن اإلقرار كما قلناه. دت به مسألة املدوّ ترى ما قيّ 

ألن املائة والخمسين في مسألتنا ال    ؛الثاني فال  الّتقييدوأما على    ،األول فواضح  الّتقييدالبناء على  فإن قلت: أما بطالن اإلقرار ب

لثويصرف باقي    ،ة بسبب أن العاقد ملا عقد بوصايا تخرج من ثلثه في وجوه معينةئتخرج عن حكم التبد
ّ
في وجه آخر، وجب تبدئة    الث

لثن صرف باقي تلك الوصايا على ما عيّ 
ّ
ا على باقي  الث لثمنه. وملا كانت املائة والخمسون من جملة الوصايا وجب تقديمها أيض 

ّ
بدليل   الث

بعد  وكذا  كذا  في  فاجعلوه  ثلثي  من  بقي  ما  وقال:  فسماه  به  أمر  أو  ألحد  بعينه  بش يء  أوص ى  من  كل  العتبية:  في  القاسم  ابن  قول 

ما بقي من ثلثه، وإن كانت الوصايا بعد ما أوص ى أو قبله فهو سواء. وهذا   التسمية، فإن التسمية من الوصايا تبدأ قبل الذي جعل فيه

 .قول مالك في النوادر البن أبي زيد عن كتاب ابن عبدوس وكتاب ابن املواز

باقي   ثلثي ولفالن عشرة، فإنما لصاحب  أن لفالن عشرة دنانير ولفالن ما بقي من  أوص ى  لثوقال أشهب فيمن 
ّ
ما فضل بعد    الث

 وبعد كل وصية. وقاله مالك.  العشرين

لة العتبية وكتاب ابن املواز إنما جاءت من جهة لفظ العاقد  أقلت: هذا حجة الخصم، وهي ال تقوم على ساق، ألن التبدئة في مس

 عليها بقوله: وما بقي من ثلثي فاجعلوه في كذا القتضائه تأخيره عما سواه من الوصايا.

يها ما يدل على التبدئة بوجه، ألن طرق التبدئة ثالثة: إما األكذية وهي في مسألتنا منتفية، أو  وأما مسألة املائة والخمسين فليس ف

املائة  العاقد فيها لم يذكر  املسألة، ألن  ا في  أيض  الطريقين  بتعذر تعقل هذين  أو على ما يقتضيها. وال خفاء  التبدئة  العاقد على  نص 

الذي جر إلى خروجها من    ريق االعتراف املقتض ي خروجها من رأس ماله، والحكم هووإنما ذكرها على ط  ،والخمسين على طريق العقد

لث
ّ
 الث

 
لث صحة رجوع العدد املقر به في مسألتنا إلى  ، على أنا لو سلمنا تنزال

ّ
ا   الّتقييدمع البناء على    الث الثاني لكان التعويل عليه ضعيف 

ن القاسم في مسألة املدونة بقوله: ألنه لو أعتقه جاز عتقه، فإنما أشار بذلك األول هو مقتض ي تعليل اب  الّتقييدألن    ؛من جهة النظر

إلى ضعف التهمة في إقرار السيد بقبض الكتابة، إذ هو متمكن من أن يعتقه وينفذ عتقه من ثلثه، فال ضرورة تدعوه إلى املحاولة على 

 عتقه بواسطة اإلقرار بالقبض. 
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البناء على   الحقيقة مع  إنما يتمش ى في  التعليل  إقرار    الّتقييدوهذا  باب  املدار عندنا من  التي عليها  التهمة حينئذ  األول، النتفاء 

الثاني فال تبعد التهمة    الّتقييدولم يذكر غيره. وأما    الّتقييداملريض. ولهذا اقتصر اللخمي في كتاب أمهات األوالد من تبصرته على هذا  

ا تنبني عليه معه إ   كلي 
 

أن يجعل أصال الوصايا، وقل من يضبط ذلك. وما كان هذا شأنه فال ينبغي  ال في حق العالم بأحكام التبدئة في 

 املسائل.

 فإن قلت: ظاهر املدونة في مسألة املكاتب املذكورة اإلطالق والعمل بظاهرها كاف.

يخيه قلت: إطالقات املدونة كالعموم عند الشيوخ حسبما أشار إل
ّ
وقد  ابن عرفة في آخر كتاب الغصب من مختصره الفقهي.  الش

وقوته  الّتقييدعلى أنا نقول: إنما ينظر في اإلطالق و  ،اص يمتنع إجماع  نص أئمة األصول على أن العمل بالعموم قبل البحث عن املخصّ 

املذهب من  املشهور  على  مبنية  املكاتب  مسألة  كانت  لو  ضعفه  الصديق    ،أو  حكم  املكاتب  حكم  جعلوا  ألنهم  غيره  على  مبنية  لكنها 

من   الوصايا  كتاب  في  قوله  وهو  لد   و  د  
 
ول وال  ولد  يرثه  لم  إذا  املالطف  لصديقه  املريض  إقرار  بطالن  املذهب  من  واملشهور  املالطف 

 ن أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز. املدونة: وإن أقر املريض لصديق مالطف جاز إن ورثه ولد أو ولد  ولد، وإن ورثه أبوا 

تها في همة في هذه وقوّ فإن قلت: ال يلزم من بطالن اإلقرار في مسألة كتاب الوصايا بطالنه في مسألة اإلقرار للمجهول، لضعف التّ 

 تلك.

ا. وسبب قوّ قلت: ال نسلم ضعف التّ  رار للمجهول طريق إلى ن. وذلك أن اإلقتها بيّ همة في مسألة اإلقرار للمجهول، بل هي قوية أيض 

فإنه   ،. وربما لم يكن له أصل، وإنما حابى بذلك نفسهن بخالف اإلقرار للمعينإخراج املال في وجه ال يعلم حقيقته إال من قول املقّر 

املقرّ  حال  إلى  فيه  الصّ   واملقّر   ينظر  في  قوّ له  يوجب  وغيرها مما  التّ داقة  ليترتّ ة  أو ضعفها،  بإعمهمة  الحكم  ذلك  أو  ب على  اإلقرار  ال 

 إلغائه.  
ّ
اإلقرار للصديق  وملا تعذ ا من حكم  العلماء فيه مسلك االحتياط، وجعلوا حكمه قريب  للمجهول سلك  اإلقرار  النظر في  ر هذا 

 املالطف.

ى  ويدل على صحة ما قلناه إقامة ابن رشد املتقدمة في مسألة كتاب املكاتب في مسألة اإلقرار للمجهول، مع أن حكم املكاتب عل

مذهب املدونة حكم الصديق املالطف على ما ذكر بعض الشيوخ. وملا خرج ابن رشد الخالف من مسألة املكاتب في مسألة اإلقرار على  

 تساوي املسألتين عنده في التهمة. 

ال نسلم قوتها في  همة في هذا الباب إذا قويت بقرائن توجب ذلك فإنها مبطلة لإلقرار رأسا كما ذكرت، لكن فإن قلت: سلمنا أن التّ 

ألن بإزاء قيام التهمة من جهة عداوة األخ الحاضر ارتفاعها بالنظر إلى جانب األخ الصديق املسافر، متى قويت التهمة بالنظر    ؛مسألتنا

ن عم ضرره ا على األخ العدو، لقلنا بقوة الريبة والتهمة، لكإلى جهة ضعفت بالنظر إلى جهة أخرى، ألن هذا اإلقرار لو كان ضرره قاصر  

الصديق والعدو، فضعفت التهمة فيه، لتقابل الطرفين، وذلك يوجب الرجوع بنا في املسألة إلى محل الخالف من األصل املتقدم. ويدل  

جانب آخر،   على اعتبار صحة هذا املعنى قول بعض كبار الشيوخ: اختلف في اإلقرار إذا تطرقت التهمة إليه من جانب، وارتفعت من

يرد إقراره لها ألنه ينقص ميراث ابن عمه فيتهم بقصد تفضيلها عليه، ألن   :بدين لزوجته وورثته هي وابنته وابن عمه، فقيلمثل أن يقر 

بل يمض ي هذا اإلقرار لكون ابنته التي هي آثر عنده من زوجته يلحقها من هذا اإلقرار   :العادة تشهد بإيثار الزوجة على ابن العم. وقيل 

أيض   حقها  اآلخر وهو قصد    ،اانتقاص من  الجانب  التهمة من  يرفع  الجانب  الضرر من هذا  يلحقها من  فما  ا.  أيض  ميراثها  ومن مقدار 

 الضرر بابن عمه.

وذلك أن وجود الولد هو الرافع للتهمة عند الفقهاء في  ال يصح دخول هذا الخالف في مسألتنا لقيام الفارق بين البنت واألخ.قلت: 

ع ذلك فقد وقع في اختالفهم في مسألة اإلقرار للزوجة وجود البنت وابن العم ما قد رأيت حتى قال ابن زرب: إن  جانب إقرار املريض، وم

ن  وجود البنت على اإلطالق ال يرفع تهمة اإلقرار في املرض، وأنها بمنزلة العصبة، وإن كان بعض الفقهاء نسبه في ذلك إلى الوهم. وإذا كا

يلزم   يقول:  أن  يمكن  فال  األخ ذلك  بوجود  مسألتنا  في  ارتفاعها  البنت،  بوجود  القولين،  أحد  في  املسألة  تلك  في  التهمة  ارتفاع  من 

 
ّ
ال تساوي حكم البنت واألخ من حيث الجملة، فال نسلم تساويهما، لغيبة األخ الصديق منا تنزّ الصديق، لتباين حاليها كما قررناه. ولو سل

ل املوجب  واحتمال موته  البعيدة،  املقرب.  بالبالد  أخيه  في ضعف مراعاة حقه عند  واألسير  املفقود  احتمال موت  الفقهاء  اعتبر  وقد 

 إسقاط الزكاة عن أموالهم مع ضعفه، لرجوعه عند املحّق 
ّ
 ك في املانع، وفيه ما قد علم. قين إلى باب الش

حي تتبين  حتى  املوت  على  محمول  هو  هل  بدين،  عليه  يقام  الغائب  في  األندلسيون  اختلف  يتبين  وقد  حتى  الحياة  على  أو  اته، 

 موته؟ فانظر في أحكام ابن سهل.

 
ّ
فت فيه من خالف طريقهم املشهور،  ة ما ذهب إليه الجمهور، وزيّ ة، وقد أوضحت فيه صّح قته على القضيّ وها هنا انتهى ما عل

ذلك منوحّج  في  األ   ته  بالنّص ئكالم  كلّ الصّ   مة  املسألة على  أن جوابه عن  ظهر  حتى  النكتقدير غير صحيح  ريح،  ة  ت، إلعراضه عن 

العظمى التي هي املدار، وهي األحق أن يقصد إليها بالتكلم ويشار، وهي التي خرجت املسألة بها عن أن تكون مسألة خالف عند من حقق  
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ائتالف على  ا 
 
خالف يؤثر  ولم  بإنصاف،  وتكلف  حّب النظر  أن  إال  ينزل    .  أن  على  املرء  ويحمل  ويصم،  يعمي  السوءالش يء  بل    ، باملنزل 

العميق، وهللا  ات الطريق، ويترك سلوك املسلك الفّج ي املغش ي باألمواج والسحب املدلم املدلهم، ويسلك بنيّ ويسلم ويخوض البحر اللّج 

وليّ  ذا   سبحانه  في  واملجد  العزم  أولي  اصطفى  الذين  والحمد هلل وسالم على عباده  أوضح طريق،  إلى  الهادي بفضله  وهو  ته  التوفيق، 

 .9"ومرضاته والتحقيق، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

 وعناصرها:  موضوع النازلة

الوباء-شخص   باقي    -في زمن  ثلث تركته. وبإخراج  لثعهد قبل وفاته بإخراج وصايا معينة من 
ّ
بأن في   الث في وجه معّين. واعترف 

 على الفقراء واملساكين. ذّمته أمانة عالقة بذّمته لرجل مجهول غير معين وال معروف مائة وخمسين ذهبا، وزعم أنه أمره أن يتصدق بها

 هذا الشخص املعترف بما ذكر غير معروف بتفريق الصدقات وال هو من أهل هذا الشأن. 

املعترف له أخوان:   الشخص  الذي توفي فيه  هذا  البلد  بينه وبين أحدهما عداوة منذ زمن طويل متصلة بوفاته، وهو حاضر في 

 الشخص املعترف. واألخ اآلخر غائب عن البلد.

 سؤال النازلة: 

املعترف به  هل األغلب؟ أو تخرج من    -وهو مائة وخمسون ذهبا  -القدر  إليه  لث تخرج من رأس املال، وهذا الذي ذهب 
ّ
، وهو الث

 الذي ذهب إليه العقباني املخالف في املسألة؟

 
ا
 مستندات الجواب ومداركه:: أوال

 والتأصيل للفتوى  إقامة االستدالل .1

 وبيان مناطها.  أقوال علماء املذهب في اإلقرار  •

سعى ابن الشاط في هذه النازلة إلى إقامة االستدالل على أن املائة والخمسين العالقة بذّمة املعترف قبل وفاته تخرج من جملة  

لثرأس املال الذي تركه تركة، وليس من 
ّ
فقط. وحيث إن الباب الفقهي الذي ينتظم فيه الكالم عن املسألة هو باب اإلقرار باعتبار    الث

أقوال أ  إلى جلب ثالثة  الشاط  ابن  أقّر قبل وفاته بمبلغ عالق في ذّمته لشخص مجهول، فقد سعى  النازلة قد  املذكور في  الشخص  ن 

ّر  ، ويخرج ذلك من رأس  لعلماء املذهب فيمن أقّر لغيره بش يء، وكلها تتفق على أن الحكم في ذلك استحقاق املقّر له بما صرّح به املق 

 10.املال

عن الدليل،   ابن الشاط عن إيراد األدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة ال يعني أن ما اختاره من أقوال مذهبية خالعدول  

داعية،   أسباب  لذلك  بين  أولهاوإنما  املوجود  للخالف  التطرق  إعادة  إلى  يفض ي  املقام  هذا  في  الشرعية  بالنصوص  االستدالل  أن   :

املذهب في باب  الفقهاء، وليس القصد هو تحرير الق القصد هو الجواب بناء على ما تقرر من أقوال معتمدة في  الخالف، وإنما  ول في 

الشاط   ابن  الجواب-اإلقرار، ولو سعى  الكالم وانتشر   -وكل من كان في مقام  الشرعية لربما طال  النصوص  إقامة االستدالل من  إلى 

 صود هو الجواب بناء على ما تقرر في املذهب فقط.لقيام املخالف املنازع من املذهب اآلخر، في حين أن املق

 
ّ
تكل إذا  املذهب  فالفقيه من  ذلك،  جائز  وكمثال على  واعتبره  ّر  املق  إقرار  إقراره عندهم غير م عن  املراهق؛ ألن  يقصد  ال  فإنه  ا، 

 بينما اعتبره األحناف صحيح   11مقبول، وهذا أمر مقّرر في املذهب، 
 

 12في حالة أخرى. في حالة، غير مقبول  ا مقبوال

األصول،  وثانيها علم  قواعد  بمقتض ى  بينها  القائمة  للعالقات  مراعية  الشرعية،  للنصوص  متضّمنة  الفقهية  األقوال  تلك  أن   :

 13  ال بالدليل وال بوجه داللته وال بقواعد فهمه.فيأتي القول الفقهي لكل ذلك وإن لم يصرّح 

 دفع االعتراضات .2

ن املخالف من االعتراض على الحكم، سعى ابن الشاط إلى افتراضها    معّرضة لالحتمال  لظواهر تلك األقوا   توحيث كان
ّ
بما يمك

 والجواب عنها. وهذه االعتراضات هي: 

 
 . 21-6/5املعيار،  9

 وقد أورد ابن الشاط قول كل من ابن الحارث، وابن عبد البّر، وما ورد في العتبية. ينظر: ما تقدم في أول النازلة.  10
 . 2/612 ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاض ي عبد الوهاب  11
 .2/634 تحقيق تعريب: املحامي فهمي الحسيني، التفصيل في: درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، انظر  12
ومنهم من يتوّجه    توّجه عليه التكليف،وللناظر أن ينظر فيما تقّرر عند الفقهاء بخصوص من يجوز إقراره ومن ال يجوز. يقول املازري: "قد تقّرر أن الناس نوعان: منهم من ال ي 13

فأما من   السكران.  في  اختالف  أو سكر، على  إغماء  بجنون أو  ومن فقد عقله  م، 
 
ل الح  يبلغوا  لم  يتوجه عليهم ذلك  فالذي ال  التكليف.  التمييز،  عليه  كمال  بلغ  وال  الحلم  يبلغ  لم 

. فهذا القول  3/10ما ينفعهم، فإن إقرارهم ال يختلف في أنه غير الزم.... ". ينظر: شرح التلقين،  كاألطفال الذين ال يميزون املصالح من املضاّر، وال يكّفون عما يضّرهم، وال يعلمون  

النظر إلى كونه تسّبب في إدخال السكر  جامع بين جملة من النصوص واآلثار والقواعد. فقد ورد النص في رفع التكليف عن الثالثة، وهم املذكورون في صدر القول. وأما السكران فب

ه. على  ب   نفسه، فترتب عن فعله مسب 
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 :االعتراض األول: نقول املذهب إنما هي في اإلقرار ملعّين

بأن  الشاط  ابن  اإل  أجاب  بين  وأنه ال فرق  املسألة،  في هذه  إليه  يتوّجه  ال  االعتراض  تلك  هذا  إن  للمعّين وغيره؛ من حيث  قرار 

ت النصوص املتقدمة على اعتبار اإلقرار في الّصّحة للولد 
ّ
النصوص جوزت إقرار األب البنه وهو ممن يّتهم عليه، يقول: "وأما حيث دل

ا على نفسه فال معنى للتفرقة بين املعّين وغيره"  .14الذي هو موضع الّتهمة، ويوثره األب غالب 

 كيف السبيل إلى الجمع بين إلغاء التهمة في اإلقرار واعتبارها في بعض مسائل التوليج؟ ثاني: االعتراض ال

ا بهبة، أو صدقة، في صورة املعاوضة إلسقاط حوز أو غيره من والتوليج عند الفقهاء هو: "إدخال املالك شيئه في ملك غيره مّجان  

)ت  15األغراض"  التسولي  ويذكر  أكثر    1258،   ه( عبارة 
 

 تفصيال
 

قائال طلب    املعاوضة؛  في صورة  العطّية  "هو  دفع  :  أو  الحيازة  ا إلسقاط 

املعّرة، وذلك أن الرجل يريد أن يعطي ملكا في املرض أو في الصحة على أال يحاز عنه إال بعد موته، وذلك يبطل العطّية، أو يعطي بعض  

 .16ا، وقبض الثمن معاينة أو باالعتراف" أوالده فيخش ى اللوم من غيره، فيشهد في جميع ذلك أنه باعه بكذ

إليه تتطرق  التهمة  أن  التوليج  معنى  من  ورثته  ظاهر  على  إدخال  من  به  يقوم  ما  جهة  أنمن  إال  املذهب   ؛  علماء  عند  التوليج 

 
 

املعيار نقال القسمة يقيم ا إلى  واستناد    17 عن غيره ينقسم إلى ثالثة أقسام: موهوم، ومعلوم، ومظنون،بحسب ما يذكر صاحب  هذه 

بأنه ليست كل    ابن الشاط جوابه في إقامة الفرق بين التهمة في النازلة املذكورة وبين ما اعترض به املخالف من مسائل التوليج؛ وذلك 

رحة هي التي ال تدعمها شواهد وقرائن قوّية، أم
ّ
ا التي بخالف تهمة في باب اإلقرار تعتبر ملغاة، وإنما األمر في ذلك يتفّصل، فالتهمة املط

ذلك فمعتبرة غير ملغاة. وهذا على خالف التهم الواقعة في مسائل التوليج؛ ألنها على ثالثة أحوال، تهمة قوية، وتهمة متوسطة، وتهمة  

" الفرق:  وجه  مبديا  الشاط  ابن  يقول  األمارة ضعيفة،  قيام  من  جاء  وإنما  الوجه،  هذا  من  يجيء  لم  التوليج  مسائل  في  والخلل 

، ثم يعرض لتلك األمارات القوة والضعف أو التعارض أو التوسط، فينشأ عن ذلك االتفاق على اعتبارها تارة، واالتفاق  املذكورة

ا في حال
ا
 .18" على إلغائها أخرى، ويختلف تارة في اعتبارها وإلغائها، ويكون الخالف فيها حينئذ خالف

ا، جاء في املعيار: "التوليجات  م بشأن كل واحد منها يختلف أيض  وإذ كانت مراتب التوليج مختلفة بحسب ما تقدم ذكره، فالحك

يوجب اليمين إال أن يقوى    واملظنون يوجب رد الفعل،    فاملعلومالتي يدور فيها الكالم تنقسم ثالثة أقسام: موهوم، ومظنون، ومعلوم.  

 فيصير كاملعلوم.  
 
وهو الذي يذهب    واملوهوم،  أحوال املظنون والترجيح فيهواختالفات املذهب في هذا النوع إنما هي للنظر في  جدا

 فال رّد له وال يمين فيه"
 
 .19الوهم إليه، وهو بعيد جدا

 : االعتراض الثالث: املعارضة بتهم أعرض عنها ابن الشاط

هذه األمارات    في رأيه بمحاباة الشخص املعترف من جهة أنه عدل عن اعتبار أمارات مقوّية لهذا املعنى، منط  عورض ابن الشا

إعراض الشخص املذكور عن ذكر ما من شأنه أن يعّرف بصاحب الدنانير، حيث لم يذكر اسمه، وال نسبه، وال قبيلته. وكعداوته مع 

بالتصدق على   أنه غير معروف  إلى حين وفاته، ومنها  للمبلغ  املتضمن  الرسم  بقاء  افتعال ما قاله، ومنها  إلى  تلجئه  أن  التي يمكن  أخيه 

 .20وهذه كلها قرائن تقتض ي محاباته لنفسه بذلك املال وإخراجه عنه بعد وفاته من رأس ماله" س، "النا

مبّين   التهم  إعراضه عن هذه  يورد وجه   ثم 
 

كان داال ما  بل  تهمة معتبرة،  ليس كل  وأنه  وقوي  ا وجه ضعفها ومرجوحّيتها،  يقول:    ا، 

املال على وجه تتطرق إليه فيه التهمة وتشهد العادة ببعده، وليس كل ما كان هكذا ينهض "فغاية ما يقال: إن املعترف املذكور أقّر بذلك 

 .21مبطال لإلقرار في الصحة، بل حتى تتضح الّتهمة بالقرائن القوّية" 

 :االعتراض الرابع: االعتراض بالقياس 

اعتباره وعدم    في  آخر، مختلف  جانب  وارتفعت من  جانب،  التهمة من  إليه  تطرقت  إذا  اإلقرار  بأن حكم  الشاط  ابن  رض 
 
اعت

يرد   "فقيل  وابن عمه،  وابنته  هي  وورثته  لزوجته  بدين  أقّر  فيمن  وذلك  لهااعتباره،  بقصد    ؛إقراره  فيتهم  ابن عمه  ميراث  ينقص  ألنه 

آثر عنده من زوجته  التي هي  ابنته  اإلقرار لكون  العم. وقيل: بل يمض ي هذا  ابن  الزوجة على  بإيثار  العادة تشهد  تفضيلها عليه، ألن 

ا" يلحقها من هذا اإلقرار انتقاص من حّق   .22ها أيض 

 
 . 6/11املعيار،  14
 .  142شرح التاودي على المية الزقاق، محمد التاودي، ص  15
 . 142الحواش ي الشريفة والتحقيقات املنيفة على شرح التاودي لالمية الزقاق، علي التسولي، ص  16
 . 8/76ينظر: املعيار،  17
 . 6/9، املصدر السابق  18
 . 8/76، املصدر السابق  19
 . 6/10، املعيار  20
 . 6/10، املصدر السابق  21
 .6/20، املصدر السابق 22
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وذلك أن وجود الولد  لقيام الفارق بين البنت واألخ، خالف في مسألتنا  يدفع ابن الشاط هذا القياس بأنه "ال يصّح دخول هذا ال

 24، ثم سعى في إيراد ما يدعم هذا من أقوال املذهب. 23هو الرافع للتهمة عند الفقهاء في جانب إقرار املريض" 

 : : وجوب بعمومات املدّونةالخامساالعتراض 

املدّونة من املصادر املعتمدة في هذه    وحيث كانت 
 

رض ابن الشاط واعتراض  الفتوى استدالال
 
بأن ما ورد   ا من املخالف، فقد اعت

مبّين   الشاط  ابن  فيجيب  ظهوره.  على  ذلك  حمل  فيجب  ظاهر،  عام  باملسألة  يتعلق  مما  وأن  فيها  املدونة،  نصوص  مأخذ  طريقة  ا 

وقد نص لعموم بالعمل قبل البحث عن مخّصصه، "اإلطالقات املوجودة فيها بمثابة العمومات عند شيوخ املذهب، وال يجوز ابتدار ا 

إجماعا  يمتنع  املخّصص  عن  البحث  قبل  بالعموم  العمل  أن  على  األصول  عليها .  25ا" أئمة  املنصوص  الداللة  قواعد  من  وهذه 

 26عندهم. 

 :عدم مراعاة حال الوباء الذي وقع فيه الحادث :السادس االعتراض 

ومقتض ى هذا االعتراض أن ابن الشاط لم يول اهتماما لظرف الوباء الذي يقتض ي أن تصّرف الصحيح فيه مثل تصّرف املريض، 

املذهب، يقول عليش   الذي نّص عليه فقهاء  في شرحه ملختصر خليل: "ومثل   (هـ  1292ت  )فيكون حكمه حكم املحجور عليه، وهو 

 
 

 القتال الناس  زمن الوباء ونحوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم. أفتى به البرزلي قائال
 
والحكم في املريض أن   .27: إنه كاملرض" حاضر  صف

لثوصاياه تخرج من 
ّ
 28اعتبارا بحاله، وقد أفتى بهذا جملة من الفقهاء.  الث

مدى كون هذا الوباء  بار ابن الشاط للوباء في هذه النازلة، وأنه ال تأثير له في موضوعها، هو  إن الوجه الذي يحمل عليه عدم اعت

 "قد ارتقى إلى مرتبة الجائحة أم ال؟ ذلك أن الجائحة عند الفقهاء عبارة عما 
 
ا من ثمر أو نبات بعد من معجوز عن دفعه عادة قدر   فتل  أ

عه"    30في تسمية الجائحة،  املعنى املعتبر، وإذا كان عنصر اإلتالف هنا هو 29بي 
ّ
 . سميةفما أتلف اإلنسان كان أولى بهذه الت

ف جائحة، وإنما يكون كذلك إذا بلغ اإلتالف في اإلنسان النصف أو  على أنه ال يصّح االستدالل بمطلق اإلتالف حتى يسّمى املتل 

 الثلث بحسب ما يعطيه نّص خليل الس
ّ
 ابق، وأن يبلغ الث

 
مار أيض    لث

ّ
ولعّل الوباء املذكور في    31ا حسبما نّص عليه علماء املذهب. في الث

 ، وإال ملا كان البن الشاط أن يعدل عن ذكره من جهة، وأال يعتبره مؤثرا فيها من جهة ثانية.النازلة لم يرق إلى هذه املرتبة من اإلتالف

الشاط في   ابن  التفصيل والبيان حتى ال    أنه لم يتطرق للجواب بما يكفي،   اعتراضهوالظاهر من كالم  املقام هنا يقتض ي  أن  مع 

  يلتبس األمر في ذلك على القارئ.

الشاط  حاد  لقد    ابن 
 

لها   32آلية االنتقال   عن ذكر ذلك مستعمال ق 
ّ
تعل أمور أخرى ال  إذ سار في ذكر  الجدلّيين؛  املعروفة لدى 

وعلماء الجدل وإن اختلفوا في حكم االنتقال هل يجوز أو ال يجوز؛ إال أن الراجح عندهم أنه ال يجوز؛ وذلك بالنظر إلى   33بالوباء رأسا. 

، واالنتقال مفض إلى انتشار الكالم على 35"إذ الغرض من املناظرة املعاونة على البحث املفيد"  34عدم إفضائه إلى املقصود من املناظرة؛

 .36انتشار النظر يخّبط األمر عليهما جميعا"السائل واملسؤول، "و 

 
ا
 : واالجتهاد النوازل : ثانيا

إن أبرز ما يستخلص من فتوى ابن الشاط، سواء فيما أّصله من جواب، أو فيما اعترض به على غيره ممن سبقه إلى القول فيها،  

االجتهاد   استمرار  على  التأكيد  غياب  هو  عرفت  التي  العصور  في  ضرب  حتى  عرفت  املرحلة  هذه  أن  ذلك  املطلق؛  من املجتهد  آخر  ا 

 
 . 6/20، املصدر السابق  23
 . 6/20املصدر السابق، ينظر:  24
  ". امتنع ذلك باإلجماع ألنه ليس من منهج أهل الرسوخ، بل هو منهج أهل الزيغ في قراءة نصوص الشريعة. يقول ابن العربي املعافري:  6/18،  املعيار 25

 
 واحدا

 
فأنت  إن اتبعت حديثا

 . 1/519رح موطأ مالك بن أنس، ". القبس في شأوعليه رين  ،ن في قلبه زيغدون أن تضربه بسائر اآليات واألحاديث وتستخلص الحق  من بينها فأنت ممّ 
 . 3/312ينظر: املوافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  26
 .6/130منح الجليل،  27
 . 2/16ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي،  28
 . 2/392حدود ابن عرفة، مطبوع مع شرحه،  29
 . 2/392انظر: شرح حدود ابن عرفة، محمد الّرصاع،  30
 . 2/394انظر: املصدر نفسه،  31
 مقامات: جواب، وانتقال، وانقطاع. فالجواب: استدالل يجيب به عن مطلوب  32

 
السائل. واالنتقال: هو خروج عن    للمجيب ]= املستدّل[ عند توّجه السؤال إليه من املعتر ض ثالث

قا محتاجا إلى جواب. واالنقطاع: "هو العجز عن نصرة
ّ
 . 14الدليل". املنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، ص   املوضوع املسؤول عنه إلى موضوع آخر، فيبقى السؤال معل

 . 6/14ينظر: املعيار،  33
 .4/308ينظر: البحر املحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركش ي،  34
 . 515املنتخل في الجدل، أبو حامد الغزالي، ص  35
 . 515املنتخل في الجدل، ص  36
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ا لبعض األقوال على بعض، املجتهدين، وهم أولئك الذين يجتهدون داخل املذهب الفقهي الواحد، ترجيحا بين أقواله ورواياته، وتشهير  

 ذا تصّرف معروف لدى الفقهاء من مختلف املذاهب الفقهّية.وه

وإن كان نظرهم ال    37رب من املجتهدين عن قواعد علم أصول الفقه ومفاهيمه هو أنه ال غنى لهذا الضّ ما ينبغي اإلشارة إليه هنا  

النصوص   هذه  على  االستدالل  في  االقتصار  ألن  املذهب؛  علماء  نصوص  محّل  يجاوز  هذا  ليس  والتاريخّية  العلمّية  أسبابه  له  أمر 

رعي في ذاته. 
ّ
 تفصيلها، وليس معنى ذلك تجاوز الّنص الش

لم تخل األعصار من مجتهد مقّيد وإن خلت عن مجتهد مطلق، ومصّنفات الّنوازل من أبرز األدلة على استمرار االجتهاد ووجود  

الحياة   38املجتهدين، جوانب  مختلف  من  لقضايا  الفقهاء  نوازل  تعّرضت  منضبطة  وقد  وأجوبة  وترجيحات  اختيارات  فيها  كانت   ،

 يصدر إال عن مجتهد.لضوابط علم أصول الفقه، وهذا ال 

 : خاتمة ال

لجواب ابن الشاط، حاولنا من خاللها فحص جوابه وتحليله بحسب ما سنحت   ما تقّدم كان عبارة عن حصيلة قراءة مختصرة 

ّنة. وقد بدا أن  
  
ا، وبين دفع االعتراضات ا وصواب  في جوابه عن هذه النازلة بين إقامة االستدالل على ما رآه حق    قد جمع  ابن الشاطبه امل

الفقهاء.  وهذه طريقة مألوفة لدى    الواردة حول حياضه. التأصيل واالستدالل من  بيان أهل  اإلقامة االستدالل  الغرض من  وإذا كان 

  املدارك املعتمدة في الجواب، فإن الغرض من دفع االعتراضات صيانة الجواب عن الهدم، عن طريق بيان وجه الحّجة فيما يورده من 

 أقوال في املذهب، وإبداء الفوارق، ودرء االحتماالت التي يبديها املخالف.

بحسب املقام، وهي آليات استثمرها    ة التي كان يستعملها ابن الشاط في جوابهلقد برز هذا في مختلف اآلليات األصولية والجدليّ 

 تلك االعتراضات الواردة على جوابه. لنصرة رأيه وتوهين رأي مخالفه، في قّوة عارضة بادية من خالل أجوبته عن 

 
 

مجاال الّنوازل  لت 
ّ
شك خصب  لقد  االجتهاد،    ممارسة  في  للفقهاء  املذهب  ا  لقواعد  استيعاب  عن  اإلبانة  خاللها  من  استطاعوا 

ا  لقضايا  الفقه  تأطير  تأكيد مسألة  إلى  يفض ي  ما  وهو  ياتها، 
ّ
تجل بمختلف  الحياة    ملجتمعوأصوله، وعن قدرة على مواكبة مستجّدات 

 سواء في عصر االجتهاد أو في عصور التقليد.

 

 

 

 

 

 

 

 
لكترونية  املفتي من داخل املذهب إلى علم أصول الفقه. انظر: أثر علم األصول في صناعة املفتي: املعرفة واملنهج، عبد الحميد الراقي، املجلة اإلتم التطرق في مقال سابق لحاجة   37

 م.2021، فبراير 33صات، العدد خصّ دة التّ متعّد 
 مختلفة وإن كانت سياقات التوظيف تختلف. انظر:يتكرر التنبيه إلى هذه املسألة من قبل الدكتور أحمد فكري في موارد  38

• I. FIKRI, Pragmatic in Islamic Law, in Middle East Studies Beyond Dominant Paradigm, Syracuse University Press, p. 11-15. (2014).  
• FIKRI, Rethinking the Taqlid Hegemony: An Institutional, Longue-Duree Approach, Journal of American Oriental Society, 126.4, (2016). 
• FIKRI, Rethinking the Taqlid-Ijtihad Dichotomy: A Conceptual -Historical Approach, Journal of American Oriental Society, 126.2, (2016). 

التقليد ال يعني غياب املجتهد؛ ذلك أنه تعّرض في هذا املقال  على أن الباحث في هذا املقال كان قد تناول االجتهاد والتقليد من زاوية أخرى، لكنها ال تبعد عما نحن بصدده من كون  

 .Ibd, p, 285 انظر: إلبراز مرتبة ثالثة بين االجتهاد والتقليد، وهي مرتبة االتباع، وأن هناك فرقا بين مفهوم االتباع وبين مفهوم التقليد.
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 : املقدمة

ورض ي   املرسلين،  سيد  على  والسالم  والصالة  العاملين  رب  يوم  الحمد هلل  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين  الصحابة  عن  هللا 

 الدين، وبعد:

حذر   كنت  اإلعجاز  فحقيقة  من  تحذر  شديدة  لهجة  لوجود  الدقيقة،  العلمية  املواضيع  هذه  مثل  في  الخوض  في  الحذر  كل  ا 

 ، وأنا معهم في تخوفهم، ولكن بعد االطالع الواسع على جانب من الدراسات في  " الرقمي"  العددي 
 

 عن وجود آثار  البناء العددي، فضال

با إلى اإلحصاء والجمع واالهتمام  التخ لعددنبوية تهدف  البحث،، مما رفع عني هذا     وف، فأقدمت على كتابة هذا 
 
ا بضوابط منضبط

   :تمثلت في

 السير وفق الرسم القرآني والقراءات املتواترة.   .1

 . ثنائية البناء العددي من غير تكلف وال تدليسوالعمل وفق الطرق العلمية الدقيقة في إحصاء  .2

 إظهار وجه اللطائف في ذلك العدد، الذي يعجز البشر عن االتيان بمثله. .3

 أن يكون البناء العددي في خدمة اإلعجاز البياني الذي ال يختلف اثنان في ثبوته. .4

 لباحثين في اإلعجاز العددي . االبتعاد عن العمليات الحسابية املعقدة والتقديرية التي ينتهجها قسم من ا  .5
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 :امللخص

إن الكثير من الباحثين والكتاب يتجنبون الخوض في هكذا مواضيع ويحذرون من االقتراب منها، ويعللون ذلك بتعاليل كأن  

 كل من يخوض فيها فهو يتبع الهوى والتخمين والشطط.  

)ف العدد  بنيت على  والعنكبوت  والذباب  البعوضة  آيات  في  املناسبات  من  جملة  يخدم  (،  2هناك  أن  العددي  للبناء  يمكن 

 اإلعجاز البياني. أو يعد وسيلة من وسائله التوضيحية بضوابط محكمة. 

 
 

ة معانيها وقّوة أسلوبها، فضال
ّ
تتمّيز ببالغة كلماتها ودق آياته  آية من  الكلمات فكّل  في تكرار   عن ذلك هنالك إحكام مذهل 

 حكيم. والحروف، وعالقات رقمية بين حروف وكلمات القرآن ال

 في كتاب واحد، وأن هللا عّز وجّل قد رّتب كلمات كتابه بتسلسل محّدد ال تغيير لهذا  و 
 
أن املصادفة ال يمكن أن تتكرر دائما

كلمات  كلمة من  لكل  أنه  تسلسلها. فكما  نحافظ على  بحيث  الكلمات  تعّبر عن هذه  التي  األرقام  دراسة  ينبغي  لذلك  التسلسل، 

ِزلة،
ْ
. القرآن الكريم َمن

 
ِزلة أيضا

ْ
  هناك لكل رقم َمن

 . عنكبوت ؛ذباب ؛بعوضة ؛البناء العددي  :فتاحيةكلمات املال
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن الكثير من الباحثين  يتجنبون الخوض في هكذا مواضيع بل وينكرون على اآلخرين االقتراب منها، ويعللون ذلك بتعاليل وكأن   .1

العلمي الدقيق  فعملنا يعتمد على الجرد والكشف اإلحصائي  لعملنا،الذي يخوض فيها يتبع الهوى والتخمين... ولكن هذا مجانب 

 من االهتمام بالقرآن العظيم، وهو نوع من الدراسات  عن األعداد للكلمات مع املنا
 
سبات في القرآن الكريم فهو أمر يمثل جانبا

التفسيرية للكتاب املجيد، وعلم الحروف ونحوه من العلوم املتصلة بذلك، وحجية تلك العلوم هي بمقدار التنبيه واإليقاظ على  

الحجية في  بّد  فال  وتناسبها،  تناسقها  وكيفية  بالنص   املطالب،  االستدالل  إلى  كرجوعها  البرهاني،  االستدالل  في  اندراجها  من 

" موسوعة اإلعجاز القرآني، حوار هادئ  في اإلعجاز القرآني القطعي، أو الظهور االستعمالي الحجة، أو الدليل العقلي املعتبر 

 . "العددي

و  .2 الدراسات؟.  من  النوع  هذا  من  التخوف  لم  األسئلة:  من  الكثير  ترد  اآليات وهنا  هذه  في  العددي  البناء  ثنائية  استعمال  ملاذا 

ال في  التوافق  ولم هذا  و والحكمة منه؟.  والدالالت؟.  املعاني  اإلجابة عكثير من  تمت  وغيرها  األسئلة  البحث.نكل هذه  ثنايا  في   ها 

فنحن عندما نقدم هذه الحقائق الرقمية التي تثبت أن حروف القرآن وكلماته منظمة بنظام محكم، ونقول لهم: هل تستطيعون 

أن   القرآن ال يمكن  العددية املحكمة؟ عندها سوف يظهر عجزهم... وأن هذا  التناسقات  تتوافر فيه مثل هذه  تأتوا بكتاب  أن 

 يكون كالم بشر.

 أهداف الدراسة: 

 البناء العددي لثالث آيات تخص )البعوضة والذباب والعنكبوت(. ثنائية الحكمة والغاية من ط الضوء على تسلي .1

في   .2 البديع  القرآني  األسلوب  عن  العددي  ثنائية  الكشف  والعنكبوت(،  البناء  والذباب  )البعوضة  تخص  آيات  جاء لثالث  الذي 

 والذي يخدم البيان القرآني.  مقصودا ولم يأت صدفة.

 .وتبيانا لكل ش يء جاء هدى ورحمة وشفاء وهداية للعاملينالكريم إثبات أن هذا القرآن  .3

   أهمية الدراسة وفوائدها:

هو من عند هللا تعالى، وكل كلمة وكل جملة هي منضبطة بضابط رقمي وصوتي  الكريم  نثبت للمشككين أن كل حرف في القرآن   .1

 . ولغوي 

 أو بمثل سورة منه، ألن لغة األرقام هي لغة اإلقناع ليس فيها شك أو ارتياب. الكريم استحالة اإلتيان بمثل هذا القرآن  .2

 غير قابلة للتغيير أو التبديل.  الكريم الحقائق العددية في القرآن  .3

  ا لغير املسلمين.ا إقناعي  له طريق  مما يجعأنه سهل الترجمة وسهل الفهم من قبل كل البشر، على اختالف ألسنتهم ومعتقداتهم.  .4

 الدراسات السابقة:

تناولت   العددي حكم  هناك خواطر ومقاالت عامة  الثبوت واإل   البناء   بين 
 
في مواضع   املختلفةلألعداد  عن تطبيقات    نكار فضال

الكريم. القرآن  الكتابة    من  أكثرت في  التي  أهم األقالم  العددي  ومن  البناء  الكحيل  األستاذ عبد  في    اإللكتروني من خالل موقعه  الدائم 

 إباملعروف  
 

)مالمح البناء العددي    مقالته:أشهر  ومن    .مقاالته على موقع " موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم" عن  سمه، فضال

 . في القرآن الكريم( 

ومن املواقع التي اهتمت بموضوع اإلعجاز العددي موقع ملتقى التفسير من خالل املقالة املوسومة: )بحث مختصر في اإلعجاز 

اهتمام   أخذت  التي  الكريم(  القرآن  في  كبير  العددي  به من عدمه، ومن وقف موقا  االعتراف  في  الباحثين  قبل  الوسط.  ا من  والذي  ف 

 غلب عليه املانعون. 

ـــــ مما تعطي   ــــ بحسب علمي  ـ أحد  تتغير وال يدخلها االحتمال، لم يسبقني فيها  إظهار معطيات جديدة وثابتة ال  وفي دراستنا هذه 

 
 

 .اوضوح  و ا  وبيان   وبالغة النصوص القرآنية جماال

 خطة البحث: 

، وبيان داللة  واإلحصائي، بمتابعة النصوص الثالثة التي تخص )البعوضة والذبابة والعنكبوت(اتخذ الباحث املنهج االستقرائي  

ا على كتب التفسير، ومن ثم بيان ثنائية البناء العددي فيما يخص النصوص سواء ما يتعلق بالحروف أو األسماء أو  كل نص اعتماد  

 األفعال أو الجمل أو األساليب ... 

 وخاتمة وعلى النحو اآلتي:  باحثة مثالثو  وجاء البحث  في مقدمة

 وفيها نبذة عن الدراسة وأهميتها.   :املقدمة
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 املبحث األول: ثنائية  البناء العددي، في آية البعوضة.

 املبحث الثاني: ثنائية  البناء العددي، في آية الذباب. 

 املبحث الثالث: ثنائية  البناء العددي، في آية العنكبوت.

 تنبيه: 

العدد مضاعفات  من  املسائل  من  عرضنا  ما  أضعاف  واألسماء  2)  هناك  بالحروف  يتعلق  ما  سواء  الثالث،  اآليات  هذه  في   )

 (.2) واألفعال والجمل واألساليب ... فآثرت أن أكتفي بالعدد

 ثنائية البناء العددي في آية البعوضة : املبحث األول 

                                  قال تعالى:  النص:

                                  

 .(26: البقرة )   

 داللته:  

"سيقت هذه اآليات لبيان أن   :قال الزمخشري مكذب وكافر به،  ا، فكانوا بين مصدق ومؤمن به، وبين  النص ضرب للناس جميع  

مضروب   األشياء  من  املحقرات  تكون  أن  من  واستغربوه  الكفار  من  واملراء  العناد  وأهل  والسفهاء  الجهلة  استنكره  ليس  ما  املثل  بها  ا 

ب وإدناء  بموضع لالستنكار واالستغراب من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه ملا فيه من كشف املعنى ورفع الحجاب عن الغرض املطلو 

املتمثل له عظيم   املشاهد. فإن كان  به مثله وإن كان حقير  املتوهم من  املتمثل  املتمثل به كذلك. ا كان  العظم والحقارة في    ا كان  فليس 

 إال أمر  
 
 ا تستدعيه حال املتمثل له وتستجره إلى نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية.املضروب به املثل إذا

ا أبلج كيف تمثل له بالضياء والنور وإلى الباطل ملا كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة  ا جلي  إلى الحق ملا كان واضح  أال ترى  

وملا كانت حال اآللهة التي جعلها الكفار أندادا هلل تعالى ال حال أحقر منها وأقل ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن، 

الذباب و  أقل من   أخس قدر  وجعلت 
 

البعوضة فالذي دونها مثال لها  استحى من ا، وضربت  للمتمثل   لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقم 

قضية مضربه محتذ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه ولبيان    تمثيلها بالبعوضة ألنه مصيب في تمثيله محق في قوله. سائق للمثل على

الع دل والتسوية والنظر في األمور بناظر العقل إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أن املؤمنين الذين عادتهم اإلنصاف والعمل على 

 أنه الحق الذي ال تمر الشبهة بساحته والصواب الذي ال يرتع الخطأ حوله.

أن  الحق إال  الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم فال يتفطنون وال يلقون أذهانهم أو عرفوا أنه  وأن الكفار الذين غلبهم 

أن ينصفوا فإذا سمعوه عاندوا وكابروا وقضوا عليه بالبطالن وقابلوه باإلنكار وإن ذلك   حب الرياسة وهوى األلف والعادة ال يخليهم 

 سبب زيادة هدى املؤمنين وانهماك الفاسقين في غيهم وضاللهم.

ش األرض والحشرات والهوام وهذه أمثال والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون األمثال بالبهائم والطيور وأحنا

العرب بين أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها بأحقر األشياء فقالوا : " أجمع من ذرة وأجرأ من الذباب وأسمع من قراد 

البعوض البعوضة: أضعف من بعوضة وأعز من مخ  السوس، وقالوا في  وكلفتني مخ    وأصرد من جرادة وأضعف من فراشة وآكل من 

 البعوض... 

 ولقد ضربت األمثال في اإلنجيل باألشياء املحقرة كالزوان والنخالة وحبة الخردل والحصاة واألرضة والدود والزنابير. 

والتمثيل بهذه األشياء وبأحقر منها مما ال تغني استقامته وصحته على من به أدنى مسكة ولكن ديدن املحجوج املبهوت الذي ال 

املستقيم  يبقى له مت الواضح وإنكار  الحيلة بدفع  إعمال  والعجز عن  الحيرة  أن يرمي لفرط  إقناع  بأمارة وال  مسك بدليل وال متشبث 

 
 

 "  (، بال سنةفي تفسيره الكشافالزمخشري ) .والتعويل على املكابرة واملغالطة اذا لم يجد سوى ذلك معوال

 ثنائية البناء العددي في آية البعوضة: 

القرآني هناك  ف النص  في  مناسبة  من  الثنائية    الكريم   أكثر  إلى  القرآنيتشير  النص  مقصد  مع  واملتوافقة  ال    ،الكريم   املقصودة 

 طي النص رونق  يعمما صدفة، 
 

 تمثل باآلتي: ، و ابيان  و  ا وجماال
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ً

   البعوضة: لفظة  :أوال

اسم   البعوضة  لفظة  ظاهر  نجد   ا وضمير  ا 
 

فيا متصال جاء ذكرها  واالهتمامموضعين(  2)    للتأكيد  تعالى:،  قال   :           

                                        

: البقرة )                             

تعد من    .(26 البعوضة  الجناحينوإن  ذات  البعوضة قرني)(،  2)  رتبة  طويالن،  2وتستخدم  قرنان  وهما  والشّم،  للسمع  االستشعار   )

  .في وسط الرأس، ومكسّوان بالوبر الناعم عند اإلناث، ومكسّوان بالشعر عند الذكور ( 2)يتواجدان بين العينين 

( خصيتين، وتحتوي كل خصية على 2(، وقناة لكل مبيض، أّما جسم الذكر فيحتوي على )2يحتوي جسم األنثى على مبيضين )و 

 .( : تجويٍف فموي قصير، وبلعوم2ويحتوي الجهاز الهضمي على ) .ناٍة منوّيٍة، تحتوي على قاذٍف ق

 ا: التصريح بلفظ الجاللة هللا: ثانيً 

                      ( موضعين، قال تعالى: 2ا به في )نجد لفظ الجاللة )هللا( جاء مصرح  

                                        

 .(26: البقرة )                

األمثال،   بهذه  يطعن  من  على  وقتادة  للرد  الحسن  هللا فعن  رحمهما  ـــ    ــــــ  وضرب  ـ كتابه  في  والعنكبوت  الذباب  هللا  ذكر  ملا   "  :

في ــــــ رض ي هللا عنهما ــــ  عن ابن عباس  و للمشركين به املثل ضحكت اليهود، وقالوا: ما يشبه هذا كالم هللا فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية".  

   -قوله  
 

وذكر كيد اآللهة   -ا  وإن يسلبهم الذباب شيئ    -املشركين، فقال  قال: وذلك أن هللا ذكر آلهة    -  إن هللا ال يستحيى أن يضرب مثال

القرآن أنزل من  والعنكبوت فيما  الذباب  ذكر هللا  أرأيتم حيث  فقالوا:  العنكبوت،  كبيت  ـــــ صلى هللا عليه    على محمد  الكريم   فجعله 

ـــ   ـــ اآلية  وسلم  ؟ فأنزل هللا هذه  بهذا  أي ش يء يصنع  ــ  الدينوري"  ،  ــ ــــ رحمه هللا  ــــالنيسابوري  ،  م1978  غريب القرآن،  ـ بال    ـــــ رحمه هللا 

 فصرح هللا تعالى باسمه للتأكيد والعناية باألمثال.  ."سنة

 
ً
 :  واملنافقين في قلوب الكفار والريب التي الشك ا: تنوع التوكيد إلزالة ثالث

إلى هللا تعالى،   القرآن  للرد على من يشك ويرتاب من صحة نسبة  التوكيد  )إّن(، وهو أصل  التوكيد  اآلية حرف  قد فنجد في بدء 

 (:  2جاء في موضعين )

تعالى:                                            قال 

                                  

   .(26: البقرة )   

 
 

بـ فضال التوكيد  )   عن وجود  في موضعين  تعالى:2ـ)أما(  قال  والعناية:  االهتمام  يدل على   )                 

                                 

    .(26: البقرة )                      

التوكيد بالقصر )النفي واالستثناء(، والقصر بتقديم ما حقه التأخير ) وما  ( من أساليب التوكيد بالقصر في ختام اآلية، 2ونجد )

 فاألصل: )يضل الفاسقين به(.   .(26: البقرة )              يضل به إال الفاسقين(، قال تعالى:

( في  النفي جاءت  تفيد  ال  التي  )ما(  تعالى:  ( موضعين:  2ونجد                           قال 

                                

   .(26: البقرة )                    
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في   إيقاعها  للداللة على  كانت  نكرة  بعد  جاء  وإذا  مبهم،  ش يء  ش يء، فهي  بمعنى  تامة  نكرة  النحاة  في عرف  تسمى  التي  هي  فـ)َما( 

 يترك ضرب األمثال بالبعوضة  اإلبهام، فاملعنى بعوضة أيا كانت هذه البعوضة صغيرة أو  
َ

كبيرة حقيرة أو خطيرة، فاهلل سبحانه وتعالى ال

 . في تفسيره ، بال سنة " ـــــ رحمه هللا ــــ " أبو زهرة .  أو ما دونها

ـــ" األندلس ي  ( على الحقير والكبير2ووقع هنا في قوله تعالى: )بعوضة فما فوقها(، فإنهما دليالن )  .ه " 1420،    ـــــ رحمه هللا ـ

 ا: أسلوب النفي: رابعً 

النفي قد جاء في موضعين ) أن  تعالى:2نجد  اقتناع بش يء ، قال  املخاطب من                 (، إلزالة ما في ذهن 

                                        

، )ال، ما(.  (26:  البقرة )                                  

 فاستعمل )ال(  
 

، والعنكبوت والنمل، فقال فيه املشركون ما لنفي االستحياء عن ضرب األمثلة، فقد ضرب هللا بالذباب والبعوضة مثال

 
 
 قالوا استخفاف

 
بهذه األشياء من خلق هللا، وجهال تعالى:  ا  تعالى، قال هللا  الحكمة هلل  بما فيها من                  

ــــ  ويقال: إن بعض الحكماء دخل على بعض امللوك، وقيل: إنه ابن السماك    .  (26:  البقرة )              ـــــ رحمه هللا 

ــــ رض ي هللا عنهـــ  ، فقال له هارون ـــــ رض ي هللا عنه ــ    دخل على هارون الرشيد : ما الفائدة في هذا الذباب، ولم خلقه هللا تعالى؟ . فقال ابن    ـ

 .  ، بال سنة"ـــــ رحمه هللا ـــ الكالباذي " قه ليذل به الجبابرة : خلـــــ رحمه هللا ــــ السماك

 وانتهت اآلية بالنفي الذي أبطل باالستثناء للتأكيد على أن هذه األمثال ما تضل إال الفاسقين.

 ا: تنوع األفعال والجمل: خامًس 

التحقق والثبوت واالستمرارية، فنجد   التي تدل على  املاضية واملضارعة،  األفعال  املاضية مبنية 2)نجد جملة من  األفعال  ( من 

          قال تعالى:: على الضم وجاءت جملة صلة املوصول السم املوصول )الذين( ال محل لها من اإلعراب

                                 

 .   (26: البقرة )                      

                       :قال تعالى    :( من األفعال الخمسة2ونجد )

                            

الطرف الثاني الذي فالطرف املؤمن يعلم أنه الحق فال يجادل بخالف    .  (26:  البقرة )             

 يجادل ويتقول.

 ( من األفعال املضارعة املرفوعة بالضم املقدر) يستحي، يهدي( فاعله يعود هلل تعالى.2ونجد )

 ( من األفعال املضارعة بالضم الظاهر) يضل( ، فاعله يعود إلى هللا تعالى.  2ونجد )

 عله يعود إلى هللا تعالى.( من األفعال ظهرت عليهما الفتحة ) يضرَب ، أراَد( فا2ونجد )

تعالى:  ( مرتين:2الجملة )يضّل به( جاءت )                                قال 

                                      

 . (26: البقرة )            

 :التكذيب  و أالتصديق ثنائية ا: األمثال بين سادًس 

 
 
 ( موضعين: 2( قد وردت في )فنجد لفظة )مثال

                                   قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
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 ( مرتين:2ا( قد جاءت )ونجد لفظة )كثير  

                                      قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
 ( مرتين:2ونجد لفظة )الذين( قد جاءت )

                                      قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
 ( من املعرف بال: 2)ونجد 

تعالى:                                           قال 

                                          

 .(26: البقرة )   

، الجرجانيرحم هللا تعالى إمام البالغة والواضع األول لعلمي املعاني والبيان نجد أن هذا اإلحصاء قد أعطى النص بهاء وفخامة،  تعليق:

التمثيل إذا جاء في أعقاب املعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها إذ قال: " واعلم أن مما اتفق العقالء عليه أن  

ودعا   لها،  النفوس  تحريك  في  قواها  وضاعف  نارها،  من  وشب  أقدارها،  من  ورفع  منقبة،  وأكسبها  أبهة،  كساها  صورته  إلى  األصلية 

وكلف   صبابة  األفئدة  أقاص ي  من  لها  واستثار  إليها،  الالقلوب  وقسر  وشغف  ا،  محبة  تعطيها  أن  على  مدح  طبائع  كان  فإن  أبهى  ا،  كان  ا 

وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع لإللف، وأجلب للفرح، وأغلب على املمتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقض ى 

القلوب وأجدر،  وإن كا بأن تعلقه  األلسن وأذكر، وأولى  املواهب واملنائح، وأسير على  ألذع، ن ذم  له بغرر  أوجع، وميسمه  ا كان مسه 

ا كان شأوه أبعد، وشرفه أجد،  ا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وإن كان افتخار  ووقعه أشد، وحده أحد،  وإن كان حجاج  

اعتذار   ألد،  وإن كان  أفل، وفولسانه  الغضب  أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، ولغرب  القبول  إلى  أنفث، ا كان  العقود  ي عقد 

 
 
ا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغيابة، وعلى حسن الرجوع أبعث "، " وإن كان وعظ

ـــ القلموني الحسيني"  ويبصر الغاية، ويبرئ العليل، ويشفي الغليل  إلخ ـــ رحمه هللا ـ  . " 1990، ن   ــ

 ثنائية البناء العددي في آية الذباب : الثانياملبحث 

                                   قال تعالى:    النص:

 ( 73)الحج:                      

 داللته: 

     إنه النداء العام، والنفير البعيد الصدى:ال يختلف هذا النص عما سبقه إال في ذكر حشرة أخرى من مخلوقات هللا،  

                                       

 ( 73)الحج:                 

      فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب، ال حالة خاصة وال مناسبة حاضرة: 

                         .. هذا املثل يضع قاعدة، ويقرر حقيقة :.  (73)الحج:      

 ( 73)الحج:                      

دون هللا،   من  بها  تستنصرون  وأوضاع،  وقيم  أشخاص  ومن  وأوثان،  أصنام  من  مدعاة.  آلهة  من  هللا  دون  من  تدعون  من  كل 

... هذا املثل يضع قاعدة، ويقرر    ( 73)الحج:             وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه.. كلهم  
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  -والذباب صغير حقير ولكن هؤالء الذين يدعونهم آلهة ال يقدرون..  .(73)الحج:                حقيقة :

على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. ألن الذباب يحتوي على    -ولو اجتمعوا وتساندوا 

 ذلك السر املعجز سر الحياة.

فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن األسلوب القرآني املعجز يختار الذباب الصغير الحقير ألن العجز عن خلقه 

بدائع   وهذا من  التعبير.  في  بالحقيقة  يخل هذا  أن  دون  والفيل!  الجمل  خلق  العجز عن  يلقيه  أكثر مما  الضعف  ظل  الحس  في  يلقي 

... هذا املثل    (73)الحج:          خطو خطوة أوسع في إبراز الضعف املزري:  األسلوب القرآني العجيب! ثم ي

: حقيقة  ويقرر  قاعدة،  تملك    (73)الحج:                      يضع  ال  املدعاة  واآللهة 

ا! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فال يملكون ا أو أشخاص  ا أو أوثان  استنقاذ ش يء من الذباب حين يسلبها إياه، سواء كانت أصنام  

أغلى   األمراض ويسلب  الوقت ذاته يحمل أخطر  بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في  الذباب  اختير  العيون  رده. وقد  النفائس: يسلب 

والجوارح، وقد يسلب الحياة واألرواح.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد.. ويسلب ما ال سبيل إلى استنقاذه وهو  

 الضعيف الحقير!. 

السباع شيئا ال يستنقذ وإن تسلبهم  املعجز.. ولو قال:  القرآني  ... ألوحى وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها األسلوب  منها  وه 

ذلك بالقوة بدل الضعف. والسباع ال تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه األسلوب القرآني العجيب! ويختم ذلك املثل املصور  

التعقيب:   بهذا  املشاعر  .  ( 73)الحج:              املوحي  إلى  به  أوحى  وما  من ظالل،  املثل  ألقاه  ما  ليقرر   .

ـــ الشاربي  "  والقلوب! وفي أنسب الظروف.. واملشاعر تفيض بالزراية واالحتقار لضعف اآللهة املدعاة يندد بسوء تقديرهم     ـــــ رحمه هللا 

 . ه " 1412، ن في ظالله 

ــالقرطبي  " وجل ما يعبد من دونه مثال: املعنى ضرب هللا عز  -رحمه هللا-ـقال النحاس  . وقوله:   م" 1964  -هـ 1384، ن  ـــــ رحمه هللا ـ

فاستمعوا له أي تدبروه حق تدبره، ألن نفس السماع ال ينفع، وإنما ينفع التدبر. واعلم أن الذباب ملا كان في غاية الضعف احتج هللا  

ا ولو اجتمعوا له،  فكأنه سبحانه قال: إن هذه األصنام وإن دون هللا لن يخلقوا ذباب  إن الذين تدعون من   تعالى به على إبطال قولهم ...

 . ه" 1420، ن    ـــــ رحمه هللا ـــ الرازي " ا اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها، فكيف يليق بالعاقل جعلها معبود  

 ثنائية البناء العددي في آية الذباب: 

 
ً

 الذباب:  حشرة : أوال

 ( حرفيين اثنين)حج( بدون ال التعريف. 2نجد أن آية الذباب وردت في سورة  الحج ، وهي تتكون من )

اثنين: في موضعين  )ذباب(  التصريح بكلمة                                وجاء 

 . (73)الحج:                     

             ونجد التلميح عن الذباب بالضمير للغائب مجرورا بحرف الجر جاء في موضعين:  

                                       

 ( 73)الحج:        

 ( هما الذكر واألنثى. 2ونجد أن النص ذكر الذباب، ويشمل صنفين )

 . ملساعدتها على تحديد أماكن وجود الطعام، كما يساعدها على الشم ( قرني استشعار 2يتكون جسم الذبابة من )

( 
 
ي معظم مساحة رأسها ، وتمتاز  2تمتلك الذبابة زوجا

ّ
( من العيون كبيرة الحجم، وهي كبيرة بالنسبة لجسمها، لدرجة أّنها تغط

 .بقدرٍة عاليٍة على اإلبصار

 ا: تنوع األفعال واألساليب:ثانيً 

          اثنين مضارعين حذفت النون منهم، يدالن على زمن املستقبل: قال تعالى:فنجد  فعلين  

                                 

 . (73)الحج:        
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( تعالى:2ومضارعين مجزومين  اثنين: قال   )                           

)الحج:                                    

73). 

          قال تعالى: ،ا بحرف الضاد يدالن على الوقوع والثبوت( فعليين ماضيين بنيا على الفتح وبدء  2نجد )

                                     

 . (73)الحج:           

 
ً
 ا: تنوع أساليب النفي: ثالث

)لن( التي تنفي املستقبل نفيا ال يتحقق ما بعده وال يقع ، والضمني بـ )لو( فهو  الظاهر بـ( من أساليب النفي 2فقد جاء في النص )

   حرف امتناع المتناع يفيد الشرط غير الجازم، والذي يفيد عدم حصول االجتماع لعدم قدرتهم على خلق الذباب: قال تعالى:  

                          

 .( 73)الحج:               

 ا: تعدد حروف الجر: )الالم ، من(: رابعً  

األول االستماع للمثل ، والثاني )له( االجتماع لخلق الذباب: قال تعالى:2)الالم( )  ( مرتين الذي يفيد التعليل والسببية ، فـ )له( 
                              

 . (73)الحج:                 

                     ( موضعين: قال تعالى:2)من( فقد جاء في )

)الحج:                                  

73). 

 ا: تنوع أساليب الطلب:خامًس 

                ( من أساليب الطلب ، النداء )يا( ، واألمر : قال تعالى:2فقد جاء في النص )

                                      

 .(73)الحج:      

 ا: تنوع أساليب الشرط: سادًس 

          قال تعالى:  : ( غير الجازم بـ )لو( والجازم بـ )إن(  2فقد جاء أسلوب الشرط بحرفين )

                                     

 . (73)الحج:        

 أساليب التوكيد: ا: تنوع سابعً 

 ( من أساليب التوكيد هما : " ياأيها الناس" 2فقد جاء في النص )

ا؛ فكأنك كررت " يا " مرتين، وصار االسم تنبيها "ـــــ رحمه هللا ــــ قال سيبويه   1408)سيبويه ، ن   : "األلف والهاء لحقت " أّي " توكيد 

 من املبالغة؛    بـ"  الكريم : " كرر النداء في القرآن  ري وقال الزمخش  .م (  1988  -هـ  
 
 من التأكيد، وأسبابا

 
يا أيها " دون غيره؛ ألن فيه أوجها

التأكيد "يا" من  املبالغة    منها: ما في  التوضيح، واملقام يناسبه  إلى  "أّي"  اإلبهام في  التدرُّج من  التنبيه، وما في  ، والتنبيه، وما في "ها" من 

 .بال سنة "ـالزمخشري ، " ، "  والتأكيد"

آيتي البعوضة والعنكبوت ، والتوكيد كما يكون إلزالة الشك ونفي اإلنكار مع السامع كذلك يكون والثاني )إن( التي استعملت في 

لصدق الرغبة ووفور النشاط من املتكلم ونيل الرواج والقبول من السامع، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة اإلنكار وضعفه. وإنما دخلت  
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للتوكيد عوض   الكالم  إّن" على  تام مع حصو "  الجملة وفي ذلك اختصار  التوكيدا عن تكرير  الغرض من  ـــ" الكفوي    ل  ، ن   ـــــ رحمه هللا 

ـــ نسبة الخبر لالسم   .م "1998  -هـ  1419 النسبة  إّن " هنا أفادت التحقيق وتوكيد  إذ تفيد تثبيته في الذهن وتقويته، ونفي الشك    -و" 

ــ ــ" األنصاري  عنه، واإلنكار له  .بال سنة "ـــــ رحمه هللا ـــ عيد  م ، 1979هـ  1399، ن   ـــ رحمه هللا ـ

 
ً
 ا: تنوع حروف املعاني:ثامن

( النص  استعمل  تعالى:2فقد  قال  القرآني:  النص  لتناسب غرض  الواو(،  )الفاء،  العطف          ( من حروف 

                                       

 . (73)الحج:           

                       وردت النون املشددة )الغنة( في موضعين اثنين:  

                                    

 .(73)الحج: 

اثنين) موضعين  في  االسم  مع  امليم  حرف  اثنين)2ورد  موضعين  في  املاض ي  الفعل  ومع   ،} وُب 
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
، َامل ٌل 

َ
َمث  {  )2  { اْسَتِمُعوا، (، 

َ
ف

 (} ِمن، ِمْنُه {.2اْجَتَمُعوا{، ومع الحرف في موضعين اثنين)

ْبُهُم (، وجاءت مع حرفين  2( ) له(، وجاءت مع فعلين مضارعين اثنين)2جاءت الالم حرف جر في موضعين اثنين )
ُ
ُقوا، َيْسل

ُ
( )َيْخل

 ( يفيدان النفي) لن، لو(  . 2) اثنين

   ا: تنوع الضمائر:تاسعً 

 ( ، ) الواو، الهاء(:2في النص استعمال من الضمائر ) نجد

تعالى:                                      قال 

 . (73)الحج:                     

 
 

متصال )الهاء(  النص  في  جاء  )فقد  بالفعل  تعالى:2  قال  مرتين:   )                  

                                      

 . (73)الحج:    

 ا: التمثيل لبيان ضعف الطالب واملطلوب:عاشرً 

           ( باسم صريح وآخر بضمير: قال تعالى:2فقد جاء في النص بكلمة )مثل( في موضعين )

                                

 . (73)الحج:        

 العددي في آية العنكبوت ثنائية البناء : املبحث الثالث

تعالى: قال                                  النص: 

 . (41:العنكبوت)           

 داللته:  

  :تعالى كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إّن رّب محمد يضرب املثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فلذلك قال

إنما هي    .(43:  العنكبوت)              األمثال والتشبيهات  إال هم، ألّن  أي ال يعقل صحتها وحسنها وفائدتها 

الطرق إلى املعاني املحتجبة في األستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصّورها لألفهام، كما صّور هذا التشبيه الفرق بين حال املشرك وحال  

 املوحد.

 
 

 ا في دينهم وتولوه من دون هللا، بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القّوة ...  د   ومعتموالغرض تشبيه ما اتخذوه متكال
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ووجه آخر: وهو أنه إذا صّح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت، وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فقد تبين  

الكالم بعد   أو أخرج  لو كانوا يعلمون.  األديان  أوهن  أوهن ما يعتمد عليه في أن دينهم  املجاز، فكأنه قال: وإن  التشبيه مخرج  تصحيح 

  الدين عبادة األوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: مثل املشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى املؤمن الذي يعبد هللا، مثل عنكبوت 

ا بيت العنكبوت،  ا بيت  وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيت  ا بآجر وجص أو ينحته من صخر،  ا، باإلضافة إلى رجل يبنى بيت  يتخذ بيت  

 .  بال سنة " ، " الزمخشري   ا عبادة األوثان لو كانوا يعلمون ا دين  كذلك أضعف األديان إذا استقريتها دين  

الذي  هو  تعالى  ألنه  جهل،  هذا  قلنا  تعالى،  باهلل  يليق  ال  الحقيرة  األشياء  بهذه  األمثال  قولهم: ضرب  والكبير   أما  الصغير  خلق 

الصغير، وإذا كان  الكبير والعظيم أصعب من  الصغير أخف عليه من  وحكمه في كل ما خلق وبرأ عام ألنه قد أحكم جميعه، وليس 

ب الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أولى أن يضربه مثال لعباده من الصغير بل املعتبر فيه ما يليق بالقصة، فإذا كان األليق بها الذبا

والعنكبوت يضرب املثل بهما ال بالفيل والجمل، فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم األصنام وعدولهم عن عبادة الرحمن صلح أن يضرب  

املثل بالذباب، ليبين أن قدر مضرتها ال يندفع بهذه األصنام، ويضرب املثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك  

 . ه" 1420الرازي ، " ن   "  ما كان املضروب به املثل أضعف كان املثل أقوى وأوضحوفي مثل ذلك كل 

 ثنائية البناء العددي في آية العنكبوت: 

 
ً

   : بيت العنكبوت: أوال

 : (2)يتكون جسم العنكبوت من جزأين أساسيين

 رأس صدري مكون من الرأس امللتحم مع الصدر. .1

ى السويقةالبطن. وكل من الجزأين له زوائد.  .2 سمَّ
ُ
 .ويرتبط الرأس الصدري مع البطن بخاصرة دقيقة ت

بية له زوج    .أو أربع أو ست عيون   (2)  توجد أنواع من العناكب لها عينان
َّ
ال

ُ
من الزوائد يستخدمها العنكبوت في    ( 2)والقرون الك

 اإلمساك بالفريسة، ثم يقوم بقتلها. 

( صريحة  وردت   " العنكبوت    " لفظة  تعالى:2نجد  قال  مرتين:   )                  

 . (41:العنكبوت)                      

( تعالى:2نجد موضعين  العنكبوت قد جر باإلضافة: قال  للفظة   )                   

 . (41:العنكبوت)                      

( العنكبوت  لفظة  تعالى:2نجد  قال  بال:  معرفة   )                    

 . (41:العنكبوت)                     

مفرد    " بيت   " لفظة  )نجد  صريحة  وردت  تعالى:2ا  قال  مرتين:   )                  

 . (41:العنكبوت)                      

  ا: تنوع األفعال والحروف:ثانيً 

الفعل   قد  اتخذ"  نجد   "( في  موضعين:  2جاء  تعالى(                      :قال 

 . (41:العنكبوت)                      

"اتخذت" و   " اتخذوا   ": قوله  في  املاض ي  بالفعل  لتكرار    املضارعالفعل    دون   والتعبير  املقام  يقتضيه  الذي  "تتخذ"  "يتخذوا"، 

باملعنى علم   العلم  للنفس داللة  يعطي  املاض ي  الفعل  الساعة، ألن  تقوم  أن  إلى  زمان  في كل  يقيني  الفعل  تحقق  ا  فيتأكد  فيه  ا ال شك 

أولياء في كونها ُجبلت منذ األزل على الفساد  وكذا التعبير باملاض ي فيه تعريض بخبث تلك النفوس التي اتخذت من دون هللا  . املعنى فيها

 . واإلفساد والخبث والخبائث والظلم والعدوان

 2جاء الضمير الواو مع الفعل في )
 

           :قال تعالى،  ( موضعين اثنين. وفي املوضعين يعربان فاعال

                                

 .(41:العنكبوت)
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الجر   حروف  )نجد  صريحة  وردت  واألصلية  تعالى: 2الزائدة  قال  مرتين:   )                 

 . (41:العنكبوت)                         

( جملتين  بين  ربط  قد  الواو  العطف  حرف  تعالى2نجد  قال   :  )  :                 

 . (41:العنكبوت)                      

 
ً
 النفي: ا: تنوع أساليب ثالث

الظاهر بـ)دون( بمعنى غير التي تنفي النفي ، والضمني بـ )لو( فهو حرف امتناع المتناع    ( من أساليب النفي2فقد جاء في النص )

الجازم الشرط غير  تعالى:  :يفيد                              قال 

 .(41:العنكبوت)               

 التوكيد: تنوع أساليب  ا:رابعً 

النص ) تعالى:2فقد جاء في  : قال  الزائدة )الكاف( ، وبالحروف )إن(  بالحروف  التوكيد   : التوكيد  أساليب        ( من 

                                  

 . (41:العنكبوت)   

بالحروف:   توكيدين  النص  في                         ونجد 

 . (41:العنكبوت)                 

( زائديين  بحرفين  توكيدين                          (:  2نجد 

 . (41:العنكبوت)                 

 ا: التمثيل لبيان ضعف بيت العنكبوت واألصنام:خامًس 

)مثل(   بكلمة  النص  في  التصريح  جاء  واالهتمام  فقد  )للتأكيد  موضعين  تعالى:2في  قال   :  )              

                              

 .(41:العنكبوت)

 : والتوصيات الخاتمة

 أفرز البحث األمور اآلتية: 

الحشرات   • والعنكبوت، ألن هذه  والذباب  البعوضة  اختيار  بأن قد  تم  تحداهم  الكريم، ألنه  القرآن  في  كثيرا  املشركين  أزعجت 

هللا   دون  من  وعبدوا  احتقروها  التي  املخلوقات  هذه  أمام  ضعفاء  فهم  خلق،  الذي  مثل  هوتعالى  يخلقوا  هذه    ما  من  أضعف 

 .املخلوقات

 في كتاب واحد، إال إذا كان م •
 
ف هذا الكتاب قد رّتب كتابه بطريقة املنطق العلمي يفرض بأن املصادفة ال يمكن أن تتكرر دائما ِ

ّ
ؤل

 تغيير هذا التسلسل. 
 
 محددة. وإن هللا عّز وجّل قد رّتب كلمات كتابه بتسلسل محّدد، وال يجوز أبدا

ثنائية   • الهائل من مواضع  الكم  يهذا  الثالث  اآليات  في  العددي  مقصود  البناء  األمر  أن هذا  فيها،  ومراد،  ؤكد حقيقة ال جدال 

 . واالحتمالية صدفةاب البمن وليس لحكم وغايات تتعلق باإلعجاز، 

املهناك   • لها.الكثير من  الثالث، في غاياتها وأسلوبها، مما يدلل على وحدة املصدر  اآليات  بين  الكريم   وافقات  القرآن  وأن حروف 

 يخدم اإلعجاز البياني.  وكلماته منظمة بنظام محكم.

 في عاملنا اليوم أن الحقائق العددية في ا  •
 
لقرآن الكريم غير قابلة للتغيير أو التبديل، ولذلك فإن البناء العددي قد يكون أكثر تأثيرا

 الرقمية.  التقنياتوالسيما أننا نعيش عصر 
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الناس   • نجد  الحشرات عندما ضربت  بين  أن هذه  الشرك"،  كانوا  أو  "اإليمان  طريق و ثنائية  " ال  املكذب  أو  املصدق   "   ثالث   بين 

 .في النصوص الثالث ( ليتناسب مع الحدث2بعدهما. لذا وجدنا االهتمام بالرقم )

العدد) • أن تدرس مضاعفات  بالحروف واألسماء واألفعال والجمل واألساليب2الوصية  يتعلق  الثالث، سواء ما  اآليات  . ( في هذه 

 .قرآنيخدمة البناء العددي لإلعجاز البياني الوأن نثبت في مثل هكذا دراسات 

 :واملراجع املصادر 

 .208، ص:  1، جبيروت -الناشر: دار الفكر ،املحقق: صدقي محمد جميل .البحر املحيط في التفسير (.ه1420. )ناألندلس ي،   .1

ن .2 مالك  (. 1979)  .األنصاري،  ابن  ألفية  إلى  املسالك  الحميد  .أوضح  عبد  الدين  محيي  محمد  الجيل  ،تحقيق  دار    ، الناشر 

 . 314، ص:  1، جبيروت

القرآن  )د.ت(.  الدينوري  .3 )املتوفى:    .غريب  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  أبو  أحمد هـ276املؤلف:  املحقق:   ،)

 . 44، ص:  م 1978 -هـ   1398صقر، الناشر: دار الكتب العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة املصرية(، السنة: 

  ص:  ،23، ج:الطبعة: الثالثة ،بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب ه(.1420)  .الرازي ، ن .4

 . 363:ص، 2ج ،  251

بيروت،  –دار النشر: دار إحياء التراث العربي  .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل )د.ت(. الزمخشري  .5

 . 454، ص: 3، ج: 140، ص:1، ج تحقيق: عبد الرزاق املهدي 

 .176، ص:  1دار النشر: دار الفكر العربي، ج .زهرة التفاسير )د.ت(. أبو زهرة   .6

 .197ص:  ـ 2املحقق: عبد السالم محمد هارون ، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ج: .الكتاب (.1988) .سيبويه، ن .7

 . 2444، ص:  4، ج: القاهرة  -بيروت  -، الناشر: دار الشروق  17ط .في ظالل القرآن (.ه1412. )الشاربي، ن .8

 . 284، ص: الناشر: مكتبة الشباب .النحو املصفى  )د.ت(.، عيد .9

القرطبي  (.1964)  .القرطبي، ن .10 القرآن، تفسير  البردوني وإبراهيم أطفيش، ط    .الجامع ألحكام  : دار  2تحقيق: أحمد  الناشر   ،

 . 96، ص: 12، ج: القاهرة  –الكتب املصرية 
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الكليات  (.1998)   .الكفوي، ن .12 الرسالة    .كتاب  النشر: مؤسسة  : عدنان درويش-بيروت    -دار  محمد املصري، ص:    -، تحقيق 
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Abstract: Many researchers avoid delving into such topics and warn against approaching them, and they 
justify this with explanations as if the one who delves into them follows whims, guesswork, and 
exaggerations. There are several occasions in the verses of the mosquito, the fly and the spider that are 
based on the number (2), and each of its verses is distinguished by the eloquence of its words, the accuracy 
of its meanings and the strength of its style, in addition to that, there is an amazing accuracy in the 
repetition of words and letters! ...The Qur’anic numerical structure is the numerical relations between the 
letters, words, verses and surahs of the wise Qur’an, which God placed in His Book, to be tangible, material 
proof for those materialists, that the Noble Qur’an is the Book of God Almighty. And that coincidence cannot 
always be repeated in a book. One, and that God Almighty has arranged the words of his book in a specific 
sequence that does not change this sequence, so it is necessary to study the numbers that express these 
words so that we preserve their sequence. 
The following topics are in three sections: the duality of the numerical structure, in the verse of the 
mosquito, the duality of the numerical structure, in the verse of the flies, the duality of the structure 
Numerical, in the verse of the spider.  

Keywords: numerical construction; mosquito; flies; spider. 
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   :قدمةامل

 لهم إن من السنن الكونية وقوع البالء  
ً
 لذنوبهم ،  على املخلوقين اختبارا

ً
 بين الصادق والكاذب منهم قال هللا تعالى:  ،وتمحيصا

ً
 وتمييزا

                                            

ينزل عليه والناس في االبتالء متفاوتون، فمنهم من يكون قوًيا جلًدا في دينه ثابًتا في إيمانه   (3  -1العنكبوت: )     

 بقضاء هللا وقدره وقلبه مطمئن باإليمان وص
ً
،  البالء فال يزيده إال قوة وإيماًنا بل شاكًرا حامًدا، ومنهم من هو أقل منه فتجده راضيا

ً
ابرا

 ومنهم من هو أقل بكثير فيسخط ويتذمر ويتضجر، فكل على حسب إيمانه.

، ومن ِحكم االبتالء أنه باب تربية للمؤمن، فإن املؤمن 
ً
، وعطاًء، وإما بضراء فيزيده إيمانا

َ
أمره كله له خير فإما بسراٍء فيزيده شكرا

 إلى الباري عز وجل، ففي كال الحالتين يفوز فيه املؤمن الشاكر على الرخاء والصابر على
َ
 ورجوعا

ً
 من الذنوب، وتوبة

ً
، وصقال

ً
 واحتسابا

.
ً
، وذما

ً
 سخطا

ا
 البالء، وال يجد الساخط إال

ة، فإن مع العسر يسرً فلذا أحببت  ا،  الكتابة في هذا البحث ألن الحياة ال تسير على وتيرة واحدة فال بد من االختبار، الرخاء والشدا

ر أمورنا.وإن مع العسر يسرً   ا، أسأل هللا العلي القدير أن ييسا

 دراسة:أسباب اختيار ال

 مماته.ارتباط املوضوع بالغاية من وجود اإلنسان وحياته ومستقبله بعد  .1

 كثرة البالء والفتن في زماننا وشدته وقوته.  .2
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 لخص:امل

إلى تسليط   البحث  الكريم، وقد هدف  القرآن  االبتالء في ضوء  الناس عند  البحث بعنوان مقامات  الضوء على معرفة هذا 

أو محنة، وحاولت  االبتالء منحة  كان  االبتالء؛ سواء  التربوية من  الجوانب  أبرز  استنباط  ثما  االبتالء،  وتفاوتهم مع  الناس،  منازل 

التربوية من  تية: ما مفهوم االبتالء؟ وما األلفاظ املقاربة لها في القرآني الكريم ومدلوالتها، ما الفوائدسئلة اآلجابة عن األ الدراسة اإل 

تناولت  التي  القرآنية  اآليات  الباحث  يعرض  بحيث  واالستنباطي  االستقرائي  املنهج  الباحث  سلك  الهدف  هذا  ولتحقيق  االبتالء؟ 

موضوع االبتالء ثم استنباط أبرز القيم التربوية املستفادة من تلك اآليات املتضمنة لالبتالء، وقد خلص البحث في نتائجه إلى وجود 

ابرون، وأن فروق بي  هم أهل الشكر، ثما أهل الراضا، ثما الصا
ً
ن الناس عند االبتالء على حسب درجة اإليمان، وأن أعلى الناس مقاما

ن. ين فهو هيا ، وأنه إن لم يكن في الدا
ً
 البالء ال يقع باملحنة فقط بل يقع باملنحة أيضا

، ذو عزيمة وصبر، فال
ً
 . صبر واليقين تنال االمامة في الدينومن اثار االبتالء أنه يجعل املسلم جلدا

ة.؛ االبتالء؛ مقامات الناس الكلمات املفتاحية: م التربويا  القيا
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 جهل الناس باالبتالء ما هو وكيف التعامل معه وما يتعلق به من أحكام. .3

 : دراسةمشكلة ال

   ما مقامات الناس عند االبتالء  فيما جاءت في نصوص اآليات القرآنية؟في السؤال الرئيس التالي:  دراسةالتنحصر مشكلة 

 سؤاالن :ويتفرع منه 

 ما معنى االبتالء في اللغة واالصطالح؟ وما معانيه في القرآن الكريم؟ .1

 ما  الحكمة من االبتالء؟  .2

 ما الفوائد التربوية  املستفادة من االبتالء؟  .3

 دراسة: أهداف ال

 تجلية معاني االبتالء في القرآن الكريم.  .1

 معرفة مقامات الناس مع االبتالء في القرآن الكريم.  .2

 الفوائد التربوية  املستفادة من االبتالء. معرفة  .3

 الدراسات السابقة:

الكريم، • القرآن  الطالب  االبتالء في  الدكتور  :إعداد  لنيل :  باسم محمد محمد سيالن، إشراف  عبداللطيف هائل، بحث تكميلي 

 درجة املاجستير، جامعة اإليمان. 

باالبتالء • الكريم،   -التربية  القرآن  في  االبتالء  تربوية آليات  األقص ى   دراسة  جامعة  العلوم  (حمدي سلمان معمر، مجلة  سلسلة 

 .2009يونيو  94-121املجلد الثالث عشر، العدد الثاني، ص ، )اإلنسانية

 لم استطيع الحصول البحثين السابقين

وفوائده   حكمة االبتالء وأشكاله وصوره وسـر تنوعـه، وأسـبابههدفت الدراسة إلى الكشف عن    "مفهوم االبتالء في القرآن الكريم  •

 .املختلفة، وأثره على الشخصية

 األبعاد التربوية لسنة االبتالء في ضوء الفكر التربوي اإلسـالمي •

 وعالقة بحثي عما سبق: 

 االتفاق في املفهوم  •

 االختالف في املحاور، والنتائج.  •

 ا: وأداته دراسةمنهج ال

وكانت أداته تحليل محتوى األدلة ذات الصلة باملوضوع ، ومـا   الباحث في هذه الدراسة املنـهج االسـتقرائي، واالسـتنباطي،استخدم 

 التفسير، في الكتابات القديمة والحديثـة الـتي اعتنـت، بموضوع االبتالء، بغية الوصول إلى أهداف البحث.  كتبـه علمـاء

 دراسة:ال حدود

ولي وفعلي له في سنة  تالء من خالل ما ورد من آيـات في القـرآن الكـريم فيدراسة موضوع االب
َ
موضوعه، وتفسيره بما جاء من بيان ق

 العلماء، خاصة علماء التفسير. ، وما سطره -صلى هللا عليه وسلم  –رسوله الكريم 

 : يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، كما يلي: دراسةخطة ال

 األول: مفهوم االبتالء .  املبحث  

 املطلب األول: تعريف االبتالء في اللغة، واالصطالح

 املطلب الثاني: معاني االبتالء في القرآن الكريم. 

 املبحث الثاني: حال الناس مع البالء، وفوائد التربوية منه. وفيه مطالب: 

 املطلب األول:  حال الناس مع االبتالء  

 وية من االبتالء املطلب الثاني: فوائد الترب

كر 
ا
: مقام الش

َ
 أوال

: مقام الرضا
ً
 ثانيا

:
ً
 مقام الصبر على املصائب  ثالثا
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: مقام السخط والجزع 
ً
 رابعا

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

 املبحث األول: مفهوم االبتالء 

 املطلب األول: تعريف االبتالء  في اللغة، واالصطالح 

: في اللغة: 
ً
 أوال

 وبالًء    البالء واالبتالء يلتقيان في معنى االختبار واالمتحان، وهما اسمان من باله يبلـوه وابـتاله، أي 
ً
به، يقال: "بلوت الرجل بلوا جرَّ

بـه : إذا جرا
ً
والبلية والبلوى والـبالء (، وُبليا فالن وابُتلَي: إذا امتحن.  83  / 14،  ابن منظور ،)  واختبره   وابتليته: أي اختبرتـه، وبـاله يبلـوه بلـوا

الباليـا، والجمـع  تعالى  :واالبتالء  واحـد،  قوله  ومنه                         :الختبار، 

عم، وباملصائب والباليا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل  ( 35)األنبياء :    ِ
يدل على أن بال يبلو تستعمل في االختبار بالنا

ِ بال يبلو، وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي سلمى: 
جزى هللا باإلحسان ما فعال بكم ... وأبالهما خير   في الشرا

 . (4/147،  م1995) الشنقيطي، ، يبلوالبالء الذي 

البلوى والبلوة والبلية والبالء، وُبلَي بالش يء    :جاء في لسان العرب: "وقال ابن األعرابي: أبلى بمعنى أخبر، وابـتاله هللا: امتحنـه، واالسـم 

 .( 83 / 14،   ابن منظور  ، )بالًء وابُتلي

 وبالًء. واالسم:   وابتليته: اختبرته. وابتليت الرجل فأبالني: استخبرته فأخبرني، وامتحنته  : "(وقال الفيروز آبادي 
ً
واختبرته، كبلوته بلوا

 ( 1632ي، ص: الفيروز أباد بالء، ألنه شاقا على البدن أو ألنه اختبار، ) البلوى والبلية والبالء: الغم كأنه يبلي الجسـم. والتكليـف

: التعريف االصطال 
ً
 حي: ثانيا

الشكر،   واملعصية بتحميله املشقة، ويقال للنعمة بالء، ألنه يستخرج بها االبتالء: "استخراج ما عند املبتلى وتعرف حاله في الطاعـة

 (. 210، ص: 1973)أبو هالل العسكري، ، "والبلى يستخرج قوة الش يء بإذهابه إلى حال البال، فهذا كله أصل واحد

ا للنفس، وأشهر استعماله  ا، لكنه شاع في اختبار الشر ألنه أكثر إعناتً واالبتالء يكون بالشر ويكون بالخير أيضً قال ابن عاشور:  

 (. 1/493، )ابن عاشور، إذا أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح

 املطلب الثاني: معاني االبتالء في القرآن الكريم:

 :
ً
 بمعنى االمتحان: أوال

ره. ومحنت الفضة إذا   بَّ أمتحن من املحنة، وكلمة محنة مأخوذة من الفعل محن، واملحنة: الخبرة، وامـتحن القـول: نظر فيه ودا

تها بالنار من الشوائب. وامـتحن هللا لصَّ يتها وخا ص هللا قلوبهم وصفاها وهذبها. ومنه قولـه تعـالى قلـوبهم  َصفا
ا
       :للتقوى: خل

(، فاملحن  3)الحجرات:                          

أجرى هللا عليهم من األحداث واالبتالءات التي    تأتي بمعنى االختبار لتخليص قلوب املؤمنين وتصفيتها وتنقيتها من الشوائب، وذلك بما 

خت في نفوسهم معاني اإليمان وأزالت منها  ( 37صافية طاهرة، )موس ى األنس، ،ص:كل شائبة حتى صارت نقية   رسَّ

: بمعنى الفتنة: 
ً
 ثانيا

جاء في لسان العرب: "جماع معنى   ( 371ص:  قال الراغب: ": أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، )الراغب،  

قولك: فتنت الفضة والذهب: إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد، )ابن    الفتنة: االبتالء واالمتحان واالختبار وأصـلها مـأخوذ مـن

 .((1/296)، األزهري، 13/317منظور، 

 ( 2)العنكبوت:                      :ومنه، قول تعالى

ا: بمعنى التمحيص: 
ً
 ثالث

   معنى التمحيص في قول هللا تعالى:    االبتالء، وقد جاءوكذلك استخدم القرآن الكريم مصطلح التمحيص للداللة على 

وب(141 :آل عمران)           صته من الشَّ
ا
ار: خل هب بالنا

ا
ْصُت الذ ،  387،م1979بن فارس، ا ) ، َمحا

اِفِريَن{ فيه ثالثة أقوال: يمحص: يختبر، الثاني: يطهر،  (  300/  5
َ
ك
ْ
ِذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق ال

َّ
ُ ال َص َّللاَّ ِ

الثالث: يمحص .قال القرطبي: }َوِلُيَمحا
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أغربها فهذا  والتنقية220/  4م،  2003،)القرطبي،  يخلص؛  التطهير  وقيل  واالختبار،  االبتالء  التمحيص  القنوجي:  وقال    )القنوجي،   ،(، 

 ( 342/  2  م، 1992

:
ً
 بمعنى التكليف:  رابعا

ِبيُن { قال الراغب: ُسمي التكليف بالء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على األبدان فص
ُ ْ
ء امل

َ
َبال

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

َ
ارت من  } ِإنَّ َهذ

نعلم املجاهدين منكم والصابرين { والثالث أن اختبار هللا هذا الوجه بالء. والثاني أنها اختبارات ولهذا قال هللا عز وجل: } ولنبلونكم حتى  

ا بالء، فاملحنة مقتضية للصبر واملنحة مقتضية  تعالى للعباد تارة باملسار ليشكروا وتارة باملضار ليصبروا فصارت املحنة واملنحة جميعً 

ال املنحة أعظم  الشكر، فصارت  القيام بحقوق  أيسر من  الصبر  بالضراء  للشكر، والقيام بحقوق  بلينا  النظر قال عمر:  بالءين وبهذا 

 (. 61)الراغب، ص:  فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر،

 .هو االختبار واالمتحان وبعد استعراضنا ملعاني االبتالء، في القرآن الكريم، يتبين لنا أن هذه الكلمات تلتقي في معنًى واحٍد 

 وفوائد التربوية منه املبحث الثاني: حال الناس مع البالء، 

 املطلب األول: حال الناس مع االبتالء 

 بحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 
ً
)أن تعبد هللا كأنك تراه   سنتناول هذه املقامات من األعلى مقاما إلي أقل املقامات مستهديا

 (. 37/ 1( 10فإن لم تكن تراه فإنه يراك(، )مسلم، ح)

 فأول هذه املقامات: 

 :
ً
 مقام الشكر:أوال

فضله: منزلة الشكر من أعلى املنازل وهي فوق منزلة الرضا وزيادة فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو  

      (.224، ص  1993وانظر الشايع  2/232، م1996نصف اإليمان، فاإليمان نصفان نصف شكر ونصف صبر)ابن القيم،

                     بالغني فشكر، قال تعالى:قد ابتالء هللا سليمان 

                                           

 (. 19 -18) النمل:                  

                                                وقال تعالى:  

         :وقال تعالى  (40النمل:)                                    

، } وإن تشكروا يرضه لكم { أي يرض لكم الشكر املدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه وإنما رض ى لهم (7الزمر : )     

 (. 452 /4الشوكاني، ) سبحانه الشكر ألنه سبب سعادتهم في الدنيا واألخرة كما قال سبحانه } لئن شكرتم ألزيدنكم{

 ألمر املؤمن إنَّ أمره كله خير، وليس ذلك الحٍد إال  وعن صهيب  
ً
رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )عجبا

 له(،
ً
 له، و إْن أصابته ضراء صبر فكان خيرا

ً
 (.147واأللباني، ح) ، 4/116البيهقي، (للمؤمن، إْن أصابته سراء شكر، فكان خيرا

 ( (.   1954ح ) ،(، )الترمذي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من ال يشكر الناس ال يشكر هللاوعن أبي هريرة رض ي هللا عنه 

عن أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد، قال هللا تعالى ملالئكته قبضتم 

اده فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول هللا:   ولد غيري، فيقولون نعم فيقولون قبضتم ثمرة فؤ 

موه بيت الحمد  وصححه األلباني(.   3/341( 1021)الترمذي ح ) ،ابنوا لعبدي بيتا في الجنة َوسُّ

 الشكر واالبتالء: 

 
ً

 : االبتالء بالنعمة: أوال

(، أي نختبركم باملصائب تارة  35  )األنبياء:               :وقوله  -رحمه هللا تعالى  -قال ابن كثير  

نبتليكم   ابن عباس )ونبلوكم(  أبي طلحة عن  ابن  تارة أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كما قال علي  وبالنعم 

ابن كثير،  والهوي والضالل، )  بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم والغني والفقر والحالل والحرام، والطاعة واملعصية،

 (.   3/238،م  1999

 قال بعض السلف: البالء يصبر عليه املؤمن والكافر، وال يصبر على العافية إال الصديقون.



 مزمل محمد                                                                                                                                            مقامات الناس عند االبتالء في ضوء القرآن الكريم 

 

 54  -41، ص: 2021  -1العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

45 

: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر هللا عباده من فتنة املال  -ض ي هللا عنه-وقال عبدالرحمن بن عوف  

الصبر عند  منه على  أقدر  الطعام  والجامع عند غيبة  بالقدرة  أعظم ألنه مقرون  السراء  فتنة  الصبر على  كان  وإنما  واألوالد  واألزواج 

 (.2/666،  1996ابن القيم  -  32396ص  6، ج صالح بن عبد هللا بن حميدحضوره، )

 ثانًيا: االبتالء بالنغمة:  

الشكر على املحاب ولهذا فهو فوقه في الدرجة ولكن " كيف يتصور الشكر على البالء؟ وكيف  والشكر على املكاره أشد واصعب من  

! والشكر يستدعي فرًح 
ً
، وانظر: املقدس ي، 127  /4ا وهما يتضادان، )الغزالي  يشكر على ما يصبر عليه؟ والصبر على البالء يستدعي أملا

 (. 157، ص  1989

 ف وبالء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها:اعلم وفقك هللا: أن في كل فقر، ومرض وخو 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليها أكثر منها ألن مقدورات هللا ال تتناهي، فلو اضعفها هللا عز وجل على العبد، فما كان  

 يمنعه، فليشكر إذا لم يكن أعظم.

 :الثاني: أن املصيبة لم تكن في الدين

أحرم  قال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: ما ابتليت ببالء إال كان هلل عليَّ فيه اربع ِنَعٍم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم وإذ لم  

 الرضا به، وإذ ارجوا الثواب عليه. 

ومصيبة اآلخرة دائمة، وإن لم تدم فال  الثالث: أنَّ ما من عقوبة إال كان يتصور أن تؤخر إلي اآلخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخفف،  

ا، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم:   )ما من مصيبه سبيل إلي تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيً 

ر هللُا   (.1038/ 1(  2572بها عنه حتي الشوكة، )مسلم، رقم)  تصيب املسلم إال كفَّ

 املصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها، فهي نعمة. الرابع: إن هذه 

 الخامس: ان ثوابها أكثر منها: 

األخرة كما يكون املنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب، فكان يمنعه، ذلك   ىفإن مصائب الدنيا طرق إل

ا لهالكه فعلى العبد أن يحسن الظن  فكان يخسر طول عمره، وكذلك املال واألهل واألقارب، واألعضاء، قد  تكون سببً من العلم واألدب،  

 يشكره العباد على  
ً
باهلل عز وجل، ويقدر الخيرة، فيما أصابه، ويشكر هللا فإن حكمة هللا واسعة، وهو أعلم بمصالح العباد منهم وغدا

كر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباُه على ضربه وتأديبه، إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والبالء تأديب من  البالء إذا رأوا ثوابه كما يش

 (. 296 /  2، )1993، والشامي، ) 256  -255، ص:   1989هللا تعالى، ولطفه بعباده أتما وأوفي من عناية اآلباء األوالد، )ابن قدامة املقدس ي، 

 (.3/117ا له، )ابن حنبل، للمؤمن قضاء إال كان خيرً وفي الحديث )ال يقض ي هللا

 القواعد التي يقوم عليها الشكر: 

 قال الفيروز أبادي: ومبناه على خمس قواعد 

 خضوع الشاكر للمشكور  .1

ه لهُ  .2  وحبَّ

 أعترافه بنعمته  .3

 والثناء عليه بها  .4

 (. 3/337اال يستعملها فيما يكره ،)الفيروز أبادي  .5

  اللهم لك الحمد حتي ترض ي ولك الحمد ربنا إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

: مقام الرضا:
ً
 ثانيا

في  وهو املقام الثاني بعد الشكر ومعني الرضا باملصيبة أن يستأنس لها ويعلم انها خير له ويرض ى بها في داخله يسلم لها وال يجد  

 قلبه رغبة أن ال تكون جاءته، وقد وردت النصوص في فضل الرضا في الكتاب والسنة فنذكر منها: 

 
ً

 : من القرآن الكريم:أوال

)التغابن                                قال تعالى: 

:11.) 

َصاَب ِمن 
َ
ِ َيْهِد  قال ابن كثير: قال ابن عباس: في قوله } َما أ

{ بأمر هللا، يعني عن قدره ومشيئته }َوَمن ُيْؤِمن ِباَّللَّ ِ
ِن َّللاَّ

ْ
 ِبِإذ

َّ
ِصيَبٍة ِإال مُّ

ْيٍء َعِليٌم { أي: ومن أصابته فعلم أنها بقضاء هللا وقدره، فصبر واحتسب واستعلم لقضاء هللا هدى هللا
َ

ِ ش 
لا
ُ
ُ ِبك َبُه َوَّللاَّ

ْ
ل
َ
 قلبه، وعوضه  ق

 منه. عما فاته من الدني
ً
 وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيرا

ً
 صادقا

ً
 ا ُهدًى في قلبِه، ويقينا
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َبُه( يعني: يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما   قال علي ابن أبي طلحة
ْ
ل
َ
ِ َيْهِد ق

عن ابن عباس )َوَمن ُيْؤِمن ِباَّللَّ

 (. 480/ 4، م  1999)ابن كثير، صيبه املصيبة فيعلم أنها من عند هللا فيرض ى ويسلم، أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال علقمة، هو الرجل ت

                                               وقال تعالى:  

 (. 23-22)الحديد:                        

                                             :وقال تعالى

 ( 11)الحج :           

 ومن السنة الشريفة: 

عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )ِعظم الجزاء مع ِعظم البالء وإن هللا إذا أحب قوما أبتالهم 

 (.146، واأللباني في الصحيحة 1/434،  4031فمن رض ي فله الرضا ومن سخط فله السخط، )ابن ماجة 

يس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسرقة ماله، ومرضه، ونحو قال اإلمام ابن القيم "واملصائب التي تحل بالعبد، ول

 ذلك، فإن للعبد فيها أربع مقامات: 

 ومروءة. 
ً
 ودينا

ً
 أحدها: مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما ال يفعله إال أقل الناس عقال

 اإلنسانية.املقام الثاني: مقام الصبر إما هلل، وإما للمروءة 

 .املقام الثالث: مقام الرض ى وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه

ْبَتلي عليها"، )ابن القيم، )ص:
ُ
 نعمة، فيشكر امل

َ
 ((. 81املقام الرابع: مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرض ى؛ فإنه يشهُد البلية

: مقام الصبر:
ً
 ثالثا

 الصبر:تعريف 

ر نفسه: حبسها وضبطها، وصبر   د ولم يجزع، وصبر: انتظر، وصبا
َّ
: تجل

ً
الصبر لغة: الحبس واملنع، وهو ضدا الجزع، ويقال: صبر صبرا

 ملا فيه من حبس النفس عن الطعام، والشراب، والنكاح، 
ً
ي الصوم صبرا : حبست النفس عن الجزع، وُسما

ً
: حبسه، وصبرت صبرا

ً
فالنا

 (. 540صي،  )الفيروز آباد

ٌق فاضل من أخالق النفس يمنع صاحبه من فعل ما ال َيْحُسُن، وال يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي  وحقيقة الصبر:
ُ
هو ُخل

 (8: ، ) ابن القيم، ص بها صالح شأنها، وقوام أمرها

 حكم الصبر واألدلة عليه: 

:الصبر واجٌب على املؤمن وقد ذكر هللُا الصبَر في 
ً
 أمر نبيه صلى  كتابِه نحو تسعين موضعا

ً
 أثني على أهله، ومرة

ً
 أمر به، ومرة

ً
فمرة

 نهي عن ضده.
ً
 أخبر أنه مع أهله مرة

ً
 في حصول النصر والكفاية، ومرة

ً
 جعله شرطا

ً
 هللا عليه وسلم أن يبشر أهله، ومرة

                               فأمره قوله تعالى:  

ذكر في هذه اآلية الكريمة أن   ،(186)آل عمران:                           

املؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم، وسيسمعون األذى الكثير من أهل الكتاب واملشركين، وأنهم إن صبروا على ذلك البالء واألذى  

ُموِر{، أي: من األمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجو 
ُ ْ
  / 1،    م1995بها، )الشنقيطي،  واتقوا هللا، فإن صبرهم وتقاهم }ِمْن َعْزِم األ

218.) 

 ألنه 
ً
قال ابن كثير رحمه هللا: الصبر صبران فصبر على ترك املحارم واملأثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا

ا الصبر الثالث وهو الصبر على املصائب والنوائب فذلك واجب كاالستغفار من املعايب،   .    1/258، م  1999ابن كثير، املقصود، أمَّ

يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، واألموال بالنقص، واألنفس باملوت، والثمرات باآلفات، ومن لطف هللا  فالبالء هنا عام 

...ورحمته بعباده أنه جعل البالء: 
ْ
وف

َ
ـخ

ْ
َن ال ِ ْيٍء ما

َ
 بهم.  ِبش 

ً
 عليهم، ورحمة

ً
 اآلية؛ ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد، وتخفيفا

 ُيقتدى به، فأيوب صبر على مرضه وفقد أهله، ويعقوب عليه الصالة والسالم صبر على وفي هذا املجال كان صبر أ 
ً
نبياء هللا مثال

فراق ولده، وكيد أبنائه، ويوسف عليه الصالة والسالم صبر على السجن واالفتراء والدسا والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن 

ته، وشجا وجهه، ووضع السال على ظهره، ) القحطاني، ص )صلى هللا عليه وسلم( يحصحص الحق، ومحمد  ( 26صبر على كسر رباعيَّ

: مقام السخط والجزع 
ً
   :رابعا

 والسخط والجزع مذموم في الشرع وفي العقل أما في الشرع لألدلة اآلتية منها في القرآن الكريم:
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 (. 58)التوبة:                          قال تعالى: 

                              :  وقال تعالى

 (. 28 - 27)محمد:        

                                           وقال تعالى:  

 (.  23 -  19)املعارج:    

 وأما األحاديث التي تذم السخط والجزع فهي كثيرة منها: 

لى   أنه عليه  الصالة والسالم تبرأ أن يقول كلمة السخط عند املصيبة عن أسماء بنت يزيد. رض ي هللا عنها قالت : ملا توفي ابن رسول هللا ص

ا عمر( انت أحق من عظم هللا حقه، قال رسو  ا أبوبكر و إمَّ ل  عليه وسلم إبراهيم بكي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له املعزي )إمَّ

هللا صلى هللا عليه وسلم ) تدمع العين ويحزن القلب، وال نقول ما يسخط الرب ، لوال أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن اآلخر، تابع  

 (. 3/194لألول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك ملحزونون، )ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند احمد، 

م البالء، وأن هللا تعالى إذا أحب قوما ابتالهم فمن رض ي فله الرضا،وقال عليه الصالة  
َ
م الجزاء مع ِعظ

َ
ومن سخط   والسالم )وإنَّ ِعظ

 (. 3407ح)180 /3، األلباني،  7/144فله السخط( وفي رواية ) ومن جزع فله الجزع (، )البيهقي، ،

 عليه وسلم: ) كان فيمن كان قبلكم رجٌل به جرُح فجزع فأخذ سكينا  وعن جندب  بن عبدهللا رض ي  هللا عنه ، قال قال رسول هللا صلى هللا

 (( 1485، األلباني، ح)15879، ح: هـ1344البيهقي،  ، )بها يده فما رقا الدم، قال هللا بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة( فحزا 

عطي  رض ي وإْن   لدينار وعبد الدرهم، وعبد الخميصةعن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:. ) تعس  عبد ا 
ُ
إْن أ

 (. 1/555( 2887لم يعط سخط (، )البخاري، )

 أنواع السخط وحكم كل نوع: 

    :الكفر قال تعالى ىأن يكون )السخط( بالقلب كأن يسخط على ربه، ويغتاظ مما قدره هللا عليه فهذا حرام وقد يؤدي إل

                                     

 ( 11)الحج:       

 أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك وهذا حرام.

 . أن يكون بالجوارح كلطم الخدود، وشق الجيوب ، ونتف الشعور، وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مناف للصبر

 عالج السخط والجزع:

: الصالة :
ً

 ( . 20-19)املعارج :                  قال تعالى:  أوال

 بجالء ال ريب فيه إن الصالة تفي هذه املشاعر القلبية. -سبحانه   -فأوضح هللا 

)املراد من اآليات الكريمة إثبات خلق هللا تعالى لإلنسان بأخالقه من الهلع والصبر، واملنع واإلعطاء، وقد استثني هللا   يقول ابن بطال:

الثواب،   بها  يحتسبون  ألنهم  أموالهم،  في  حق هللا  يمنعون  وال  عليهم،  بتكررها   يضجرون  ال  دائمون  صالتهم  على  هم  الذين  املصلين 

الراب التجارة  الباري  ويكسبون بها  الدنيا واآلخرة( ،) فتح  أْمٌر    13/520حة في  إذا حزبه  الصالة والسالم  املطهرة كان عليه  السنة  (، وفي 

 (.      1/160(   1319صلى(، )ابو داود، ح ) 

 ثانيا: الصبر واملصابرة:

فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه: أن ناسا من األنصار سالوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

 يُ 
ْ
ْم َوَمْن َيْسَتْعِفف

ُ
ِخَرُه َعْنك دَّ

َ
ْن أ

َ
ل
َ
ْيٍر ف

َ
وُن عندي ِمْن خ

ُ
ُ َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه  ثم سألوه فأعطاهم، حتي نفد ما كان عنده، فقال: )َما َيك ُه َّللاَّ ِعفَّ

ى 
َ
ْعط

َ
أ ُ َوَما  ْرُه َّللاَّ ِ

ْر ُيَصبا ُ َوَمْن َيَتَصبَّ ْبر(ِ قال ابن حجر قوله )ومن يتصبر( أي يعالج نفسه على ترك    َّللاَّ ْوَسَع ِمَن الصَّ
َ
أ اٍء 

َ
َحًدا ِمْن َعط

َ
أ  ُ َّللاَّ

أن يحصل له الرزق، قوله )يصبره هللا( أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتي تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة فعند   ىالسؤال ويصبر إل

 (.  3939 /3، )فتح الباري ذلك يكون هللا معه فيظفره بمطلوبه
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ً
 : اإليمان بالقضاء والقدر  :ثالثا

قال عليه الصالة والسالم: )إنك لن تجد طعم اإليمان   ،فإن اإليمان بالقضاء، والقدر، يعالج الجزع، والسخط، والقنوط، واليأس

 ((.133(، واأللباني، ح)2329، )1984حتي تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك (، )أبو يعلى، 

الياس واإلحباط   املصائب واألقدار ونزلت بساحته جميع أسباب  املؤمن ما يسيئه من  فسوف ال يجد دواًء فإذا حل باإلنسان 

 يأوي إليه سوى اإليمان الحقيقي بالقضاء والقدر فإن  هذه العقيدة إذا رسخت في النفس ، وقرت في ضميره صارت    ،يشفيه
ً
وال كهفا

البلية عنده عطية واملحنة منحة، وكل الوقائع جوائز، ولن تهدأ أعصاب العبد ، وتسكن بالبل نفسه وتذهب وساوس صوره حتي يؤمن  

 ( 47 /  46(، )أنظر: القرني،  ص  512/ 1(  4700ضاء والقدر، ألنه على يقين تام أنه جف القلم بما هو الق(، )أبوداود، ح ) بالق

: انتظار الفرج: 
ً
 رابعا

 (. 6- 5)الشرح:                  قال تعالى:

 ((.2382، واأللباني، ح) 1/307وقال عليه الصالة والسالم: ) وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب(، )أحمد 

" يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم  وبعد املرض عافية، سوف يصل الغائب ، ويهتدي الضال، ويفك العاني  

 (. 52 )املائدة:                   وينقشع الظالم 

ذرعً  تضق  والغيب إذا فال  حبالي،  والليالي  ٌب، 
َّ
ل
ُ
ق والدهر  دوٌل،  األياُم  الفرج،  انتظار  العبادة  وأفضل  الحال،  دوام  املحال  ا فمن 

 . 
ً
 مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن ، ولعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا

 االبتالءاملطلب الثاني: فوائد التربوية من 

؛ ذلك  (17)القلم:            االبتالء في القرآن الكريم أنواع كثيرة منها االبتالء بالنعم كما في قوله تعالى:  

أن هللا شبه حال أهل مكة وقد أنعم عليهم بنعمة األمن والرزق وإرسال رسول منهم بحال أصحاب الجنة الذين أنعم هللا عليهم أيضا  

أعرضوا عن طلب مرضاته تعالى وعن شكر نعمه الكثيرة. وفي املقابل يكون االبتالء أيضا بفقدان النعم، والعبد مأجور على الصبر  لكنهم 

الرابطة املحمدية للعلماء، لذا نتكلم على    ( ( ga.ma/blohttps://www.arrabitعلى هذا االختبار فإن صبر كان ابتالء خير، ) بوابة 

 أنواعه كما يلي:

 النوع األول: االبتالء بالتكليف وفوائده:   

إن في بعض االبتالءات استدعاء للطاعة وامتثال ألوامر هللا، بل إن مصلحة الطاعة واالمتثال واملسارعة إليهما هي الحكمة األولى 

الكويت،    املبتغاة من وضع الشريعة، األوقاف والشئون اإلسالمية،         :، بل من الخلق في أساسه، قال هللا تعالى(204  /12)وزارة 

(، وقد يكون االبتالء فيما يشق على النفس تحمله، ملعرفة الصادق في إيمانه من 56)الذاريات:            

                         الكاذب، واملخلص من املنافق، مع علم هللا األزلي، قال تعالى:  

ومن هذا االبتالء، تكلف هللا إبراهيم بذبح ولده؛ كما قال    (،265  / 5،    م1995، )الشنقيطي،  (142  آل عمران:)      

                                     تعالى عنه: 

ء   (525  /5 م1995، )الشنقيطي،(107الصافات:)               
َ

َبال
ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

َ
قال القاسمي" } ِإنَّ َهذ

 إلبراهيم في صدق ا 
ً
إلى أن هذا األمر كان ابتالًء وامتحانا ِبيُن { أي: االختيار البين الذي يتميز فيه املخلص من غيره، إشارة 

ُ ْ
لخلة هلل، امل

 (.108 القاسمي، ص:وتضحية أعز عزيز لديه ، وأحب محبوب عنده، ألمر ربه تعالى، )

(، قال: البغوي" مختبركم ليرى  249  )البقرة:                     أيًضا قوله:  و 

                             قوله:  ( 301 /1وهو أعلم، )البغوي، -طاعتكم 

، قال السعدي" ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم (84)النساء:               

 [(. 191] ص السعدي،، ) االجهاد، ويحصل اإليمان النافع، إيمان االختيار، ال إيمان االضطرار والقهر الذي ال يفيد شيئً سوق 

https://www.arrabita.ma/blog


 مزمل محمد                                                                                                                                            مقامات الناس عند االبتالء في ضوء القرآن الكريم 

 

 54  -41، ص: 2021  -1العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

49 

، معنى الَقْرِض :  (245)البقرة:                   ومنه قوله تعالى: 

ه يبلو عباَدُه،البالُء الَحَسُن، وهللا َعزَّ َوَجلا ال َيْسَتْقِرُض ِمْن   (. 17/ 19)الزبيدي،  َعَوٍز ولكنَّ

 فالفائدة التربوية من التكليف بالطاعة معرفة الصادق في اإليمان. 

 النوع الثاني: الفوائد التربوية من االبتالء بالنعم: 

 : يستوجب الشكر ويستعملها في مرضاة هللا •

أي ليختبرني أأشكر نعمته   (40)النمل:                                :  قال هللا تعالى

ُر ِلَنْفِسِه{ أي ال يرجع نفع ذلك إال إلى نفسه، حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامه
ُ
ك

ْ
َما َيش ِإنَّ

َ
َر ف

َ
ك

َ
ا واملزيد منها. أم أكفرها }َوَمْن ش

 (.206 / 13،  م  2003)القرطبي،  والشكر قيد النعمة املوجودة، وبه تنال النعمة املفقودة،

أي: الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره، وأديتم حق هللا    ( 8)التكاثر:                 قوله:

أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به، ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على .فيه، ولم تستعينوا به، على معاصيه، فينعمكم نعيًما 

                               : معاص ي هللا فيعاقبكم على ذلك، قال تعالى

 (.933 السعدي، ص:، )(20)األحقاف:                      

تعالى:                                             وقال هللا 

 { بقوله: ليس األمر كما زعموا، بل إنما  49الزمر:  )        
ٌ
ر ابن كثير: في قول هللا عز وجل: } َبْل ِهَي ِفْتَنة ( ، فسا

  1999)ابن كثير،    عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعص ي؟ مع علمنا املتقدم بذلك، فهي فتنة أي: اختبار.أنعمنا  

 (. 105/ 7، م

 : قد يكون استدراج، فيستوجب الخوف من مكر هللا •

                            كما في قوله تعالى: 

، وفي لحديث: عقبة بن عامر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا رأيت هللا يعطي العبد ما يحب  (44األنعام:  )    

 ( 2 /124، و)البغوي، 124 /2وهو مقيم على معصيته، فإنما ذلك استدراج« ، ثم تال: فلما نسوا ما ذكروا به اآلية،)أحمد، 

 ص في النعم)أقدار هللا املؤملة(النوع الثالث:  الفوائد التربوية من االبتالء بالنق

 العادة من االبتالء للصالحين رفعة لدرجاتهم: •

                                    قال هللا عز وجل:

َهَداَء { يعني:  (140آل عمران: )                 
ُ
ْم ش

ُ
 ِمْنك

َ
ِخذ ، قال ابن كثير قوله:} َوَيتَّ

ون في سبيله،  
ُ
ِذيَن آَمُنوا { أي: يكفر عنهم مُيْقَتل

َّ
ُ ال َص َّللاَّ ِ

يَن. َوِلُيَمحا امِلِ
َّ
ُ ال ُيِحبُّ الظ لون ُمَهجهم في مرضاته. } َوَّللاَّ

ُ
ن ذنوبهم، إن كان  وَيْبذ

 (. 127 / 2، م  1999)ابن كثير،  لهم ذنوب وإال ُرفَع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به،

 التسلية:  •

هذا تسلية   ( 31)الفرقان:                             : ىقال هللا تعال

 من هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم واملعنى أن هللا سبحانه جعل لكل نبي من األنبياء الداعين إلى هللا عدوا يعاديه من مجرمي

 (. 73 /4)الشوكاني،  قومه فال تجزع يا محمد فإن هذا دأب األنبياء قبلك واصبر كما صبروا،

 :توبة والرجوعقد يكون عقوبة على تقصير، فيستوجب ال •

                                  وقد وصف سبحانه بعض خلقه بقوله:

فسمى الحكيُم العليم إكراَم اإلنسان وتنعيمه ابتالًء، كما سمى تضييق الرزق  (.  16-15:  الفجر)              

مَّ من يجزم بأن ما يصيبه من هللا تعالى من اإلكرام 
َ
ا، كما ذما من يجزم بأن ما أصابه من تضييق الرزق هوانا، سواء  إكرامً عليه ابتالًء، وذ
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ا باستكشاف الغيب وشغل نفسه به، بل مأمور في جميع األحوال بالطاعة والخشية، )الوسطية في بسواء، وذلك ألن العبد ليس مأمورً 

 ( https://www.alwatan.com.sa/article/1042437 فهم االبتالءات اإللهية ،

 له ب
ً
 لهذا النبي الكريم ) صلى هللا عليه وسلم ( بمن تقدمه من إخوانه األنبياء واملرسلين، مذكرا

ً
 ومؤسيا

ً
 ومعزيا

ً
ما قاسوا  قال تعالى مسليا

 بالتأني والتؤدة 
ً
 على العمل بأعمالهم آمرا

ً
 من العجلة والتبرم والضجر:  من الشدائد وما القوا من املحن، وحاثا

ً
     والحلم، ومحذرا

 ( 52الزمر: )                         

ِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن { أي: بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك، عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه
َ
أعلم   قوله:} ِإنَّ ِفي ذ

ا في ذلك صالح دينهم الذي هو مادة  الرزق لطفا بهم، ألنه لو بسطه لبغوا في األرض، فيكون تعالى مراعيً بحال عبيده، فقد يضيق عليهم  

 2003ا، )القرطبي، وربما يكون سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا ، وتقتيره رفعة وإعظامً (، 727، )السعدي، ص: سعادتهم وفالحهم 

 (. 267 /15، م

 النوع الرابع فوائد االبتالء بالصبر عن املعصية:  

:  هللا تعالى قد خلق اإلنسان ليبتليه ويمتحنه ويختبره، فخلق أبليس لحكمة لبيتلي به الناس ليزين الشهوات، والباطل، قال هللا تعالى فإن

                                    

قال السعدي:" أن هللا ابتلى    ، (65-64)اإلسراء:                        

ُهْم ِفي األْمَواِل َواألوالِد { وذلك شامل لكل
ْ
ارِك

َ
معصية تعلقت    العباد بهذا العدو املبين الداعي لهم إلى معصية هللا بأقواله وأفعاله، } َوش

الخير وترك الشر وأخذ األموال بغير  بأموالهم وأوالدهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب األوالد وتربيتهم على  

 (.462حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال املكاسب الردية"،) السعدي، ص: 

 
َ
خ
ْ
ِ َوال

را ْم ِبالشَّ
ُ
وك

ُ
ْيِر{، وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما في قوله }َوَنْبل

َ
خ
ْ
ِ َوال

را ْم ِبالشَّ
ُ
وك

ُ
ر ْيِر{ قال: أي نبتليكم بالشوقال هللا تعالى: }َوَنْبل

والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحالل والحرام، والطاعة واملعصية، والهدى والضالل، )الشنقيطي،  

الحكمة اإللهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في اإلنسان، أو بعضها، ولو لم  :(، وقال ابن القيم في طريق الهجرتين 4/147،  م1995

ا، فالذنب من موجبات الَبشرية، كما أن النسيان من موجباتها، وال يتم االبتالُء واالختبار  يخلق فيه 
ً
هذه الدواعي لم يكن ِإنساًنا، بل ملك

 (. 270،ص: 1994، )ابن القيم، "إال بذلك

                       :تعالىفجعل للمعصية شهوة فمن صبر عليه أجر، قال هللا  

تعالى:  (94)املائدة:                                القرطبي: في قوله  ، قال 

{ أي ليختبرنكم، واالبتالء االختبار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة، وشائعً  ُ ُم َّللاَّ
ُ
ك َونَّ

ُ
َيْبل

َ
 }ل

ً
الجميع منهم، مستعمال جدا ،  ا عند 

 (. 299 /6م ،   2003)القرطبي،  أال يعتدوا في السبت،فابتالهم هللا فيه مع اإلحرام والحرم، كما ابتلى بني إسرائيل في 

 الخاتمة: 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

: النتائج:
ً
 أوال

 أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:  ومن

اإلنسان فما دامت هناك  إنا مفهوم االبتالء هو استخراج ما عند املبتلى وتعرف حاله في الطاعـة واملعصية، وهو مرتبط بحياة   •

 ابتالء.
ً
 حياة فهناك حتما

إنا معاني االبتالء، في القرآن الكريم، بمعنى االمتحان، وبمعنى الفتنة، والتمحيص، والتكليف، ويتبين لنا أن هذه الكلمات تلتقي  •

 .هو االختبار واالمتحان في معنًى واحٍد 

ابرون.إن أعلى مقامات الناس عند االبتالء هم أهل الشكر، ثما  •   أهل الراضا، ثما الصا

ن. • ين فهو هيا  إن البالء قد يقع باملنحة وقد يقع باملحنة، وأنه إن لم يكن في الدا

 . -عز وجل-أن الهدف األساس ي من التحلي بخلق الصبر هو كسب رضا هللا •
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ة هللا عز  إن للبالء فوائد تربوية تعود على املرء في دينه ودنياه وآخرته إذا صبر وحمد واسترجع واحتسب • ، ومن أجل ما فيه معيا

 وجل في الدنيا ورضوانه في االخرة. 

ل كبد الدنيا، والرضا والقناعة بالكسب والرزق.   •  أن االبتالء درس تربوي عملي، بتربية النفوس على صـبر الطاعة، وتحما

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

اآل   القرآنية، دراسة  بالدراسات  املتخصصين  بعناية  البحث  ي هذا  الجزع ُيوص ِ يناقضه من  الراضا، وما  بالصبر،  تتعلق  التي  يات 

خط، ومعرفة هداياتها وإخراجها في شكل بحوث وأوراق علمية لتعم الفائدة.   والسا

 املصادر واملراجع:

: القرآن الكريم 
ً
   أوال

: الكتب واملصادر
ً
 :ثانيا
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Abstract: This research is titled Maqamat al-Maqāmat al-unah when calamity is in the light of the Noble 
Qur’an. The research aimed to shed light on knowledge of people's homes, and their disparity with affliction, 
and then deduced the most important educational aspects of the affliction. Whether the affliction was a gift 
or an ordeal, and the study tried to answer the following questions: What is the concept of affliction? What 
are the similar terms in the Holy Qur’an and their implications, what are the educational benefits of the 
affliction? To achieve this goal, the researcher followed the inductive and deductive approach, whereby the 
researcher presented the Qur’anic verses that dealt with the issue of affliction, and then deduced the most 
prominent educational values learned from those verses that contain the affliction. 
To achieve this goal, the researcher took the inductive and deductive approach, whereby the researcher 
presents the Qur’an verses that dealt with the issue of affliction, then deduces the most prominent 
educational values learned from those verses that contain affliction. In the place of honor, they are the 
people of thanksgiving, then the people of satisfaction, then the patient, and that calamity does not occur 
only through tribulation, but also by grant, and that if it is not in debt, then it is easy. 
And among the effects of the affliction is that it makes the Muslim fortified, with determination and patience, 
so patience and certainty attain the imamate in the religion. 

Keywords: Maqamat al-Nas, al-Tabla, educational values. 
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