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هيئة التحرير 
اأ�صتاذ م�صاعد د. ريا�س عثمان رئي�صًا 

اأ. لينا الجراح م�صاعدًا للغة الفرن�صية واالإنكليزية 
اأ. مالك خليل م�صاعدًا للغة العربية 
اأمين �صر التحرير : اأ. عايدة كبارة 

الم�شت�شارون: 
اأ.د. عاطف عطية: علم االإجتماع 

اأ.د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع ترب�ي 
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اأ. د. محم�د عب�د: فقه واأ�ص�له 
اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربية 

اأ.د. انط�ان ديري: هند�صة 
اأ. د. ج�زيف فا�صل : عل�م �صيا�صية 
اأ.د. عمر عبد ال�صالم تدمري: تاريخ

اأ.د. اأحمد �صفر: اإقت�صاد اإ�صالمي 
اأ.د. منذر حمزة: مايكروب�ل�جي 

اأ.د. خالد ح�صين: فيزياء واإعجاز علمي في القراآن الكريم
اأ.د. ب�صار الح�صن: هند�صة 

اأ.د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم 
اأ.م.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي 

اأ.م.د. ماجد الدروي�س: عل�م الحديث 
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د. ف�از حالب: طبيب ن�صائي
اأ.م.د. محمد خالد: �صحة عامة 

د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمال
د. ثائر عل�ان: �صيدلة 

د. ح�صام �صباط: اأ�ص�ل الفقه وح�صارة
د. ربى �صعراني: تربية

قواعد الن�شر 
»الجنان« مجلة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، وغايتها ن�صر االأبحاث الجدية 
والمحكم���ة في مختلف العل�م، وتن�صر باللغات العربية واالإنكليزي���ة والفرن�صية ُتف�صل االأبحاث التي تعالج م�صاكل 

تحتاج اإلى حل اأو نظريات اإفترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن هدف المجلة في االأ�صا�س ه� الم�صاهمة في اإ�صافة جديدة على العل�م االإن�صانية اأو العلمية، فالما�صي ه� هذا 
الحا�ص���ر، وبم���ا اأن العلم تراكمي ف���اإن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على ال�جه 

التالي :
1. تخ�صي�س مح�ر واحد لكل عدد من اأعدادها اإذا اأمكن واإال �صتنّ�ع اأبحاث العدد 

2. ُيط���رح الم��ص�ع العام والمح���اور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حري���ة التن�يع ، فالعناوين المطروحة 
الإ�صتدرار االأفكار واإثارة الح�صرية العلمية .

3. ال ُتن�صر االأبحاث اإال بعد خ�ص�عها للتحكيم ، واإدارة المركز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل دونتعليل 
ال�صبب بعدم نجاحها.

�شروط اأ�شا�شية: 
1. الجدة في البحث، والت�ثيق في الهام�س وفق قاعد البحث العلمي )يرفق دليل الباحث( 

2. ال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة 
3. التعهد باأن البحث لم ين�صر من قبل ولن ين�صر اإال بناء على رد من هيئة المجلة 

4. اإر�صال البحث على عن�ان المجلة االإلكتروني واإذا لم ي�صتلم اإ�صعار باالإ�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى 
5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �ص�رة للكاتب 

6. مقدمة تبين :   
الحقل الذي يعالجه البحث مع تحديد للم�صكلة واالأهداف المفتر�صة.

7. المنهجية المّتبعة في البحث مع ذكر لكل ال��صائل الم�صتعملة والمراحل المتبعة، وقائمة المراجع في اآخر البحث.
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8. على الباحث مراعاة �صالمة اللغة والتدقيق قبل االإر�صال 

خطوات التحكيم: 
يح����ل البحث المقب����ل �صكاًل اإلى اأ�صتاذي���ن متخ�ص�صين في المادة الت���ي ح�تها الدرا�ص���ة، وت�ؤخذ النتيجة من 

حا�صل مجم�ع العالمتين مق�ص�مة على اإثنين . 

مالحظات �شكلية : 
1. يتم الت�ثيق في الهام�س 

2. يذكر اإ�صم الم�ؤلف اأواًل ، الكتاب، النا�صر، مكانه، الطبعة، ال�صنة، ال�صفحة )عند ذكر المرجع للمرة االأولى 
3. وعند تكرار اإ�صتعمال المرجع يكتب : اإ�صم الم�ؤلف ، الكتاب ، م.�س.�س

وفي النهاية: 
اإن مجلة الجنان جاءت حتى  تحاول االإ�صهام بجديد وت�صق الطريق اأمام الباحثين الجادين على اأمل الت��صل اإلى 
بح���ث علمي ي�صتخ���دم الطاقات المحلية ويك�ن تبعًا للثروة ال�طنية ويتم الن���اأي به عن اأن يك�ن في خدمة اأبحاث 

اأمم اأخرى .. لي�س ذلك من م�قع االأنانية ، بل من منطلق المناف�صة وتقديم االأف�صل اإن �صاء اهلل تعالى . 
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الفتتاحية
عندم���ا ت�صع���ى جامعة الجنان الى تطبيق المق�م���ات االأ�صا�صية لن�ص�ء مجتم���ع المعرفة و�ص�ال الى 
العالمي���ة، فانما تنطلق من ثابت���ة اأ�صا�صية اأال وهي: التعليم واأن�صنة مخرجات���ه، لي�صكل اإنجازًا على 

طريق تنميٍة مجتمعية �صاملة وم�صتدامة.
اإنن���ا كم�ؤ�ص�ص���ة تعنى بالتعليم العالي، نجد اأنف�صنا في م�اجهة تح���د، اأال وه� مقدار ما �صنحقق من 
نج���اٍح ير�صم مالمح م�صتقب���ٍل عالمي ح�صاري للجيل الحا�صر واالجي���ال القادمة، في تفاعل مثمر 
وبناء يتنا�صب و الم�صتجدات التكن�ل�جية والمتغيرات االقت�صادية وتط�رالمناهج العلمية، معززين 
ذل���ك بمفاهي���م ال�صالم المبنية على احت���رام االإن�صان وحق�قه، واحترام عقل���ه وفكره ووج�ده، وال 
يمكن لهذا االأمر اأن ياأتي من فراغ واإنما من خالل الخطط البعيدة المدى واالأبحاث التي ت�صمل كل 

مناحي الت�ا�صل المعرفي.
اإن مجتم���ع المعل�م���ات الذي نحياه الي����م ه� في ج�هره عالم���ي الطابع، وهذا م���ا يطلب التحاور 
والتالقي والبحث الم�صترك، والتعاون بين الجهات العلمية والهيئات الحك�مية واأ�صحاب الم�صلحة 
الم�صترك���ة في الداخل والخارج، ل�ص���د الفج�ة التقنية وتحقيق تنمية معرفي���ة اقت�صادية. وهذا ما 
نرك���ز عليه في �صيا�صاتنا التعليمية مع اإيالء البحث العلمي المتخ�ص�س االأهمية الكبرى، وتحديدًا 

االأبحاث المحكمة لما تح�ي من مدارات للفكر وتاأ�صيل معرفي ح�صاري.
كم���ا نج���د اأنه م���ن المحّتم علينا ف���ي هذا ال�صي���اق المدن���ي الم�ؤ�ص�س، ط���ي الم�صاف���ات المعرفية 
واالجتماعي���ة، وامت���الك العل�م والتقنيات االإبداعية، وتجهيز بيئ���ات بحثية م�اتية لهذه ال�صراكات 

المعرفية، وت�صخير االإمكانات ل�صالح التنمية الم�صتهدفة.
ولع���ل البحث العلمي ي�جب علينا متابع���ة االأبحاث وتقييمها، بغ�س النظر عن اعتماد معايير االأداء 
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وج�دة المخرجات التعليمية، ونلتزم كم�صدر م�صّدر للبحث العلمي متابعة التقدم باتجاه �صركائنا 
ف���ي التبادل المعرفي، وذلك ل�صمان تحقيق االأه���داف االإنمائية المتفق عليها دوليًا، لتقييم فعالية 
هذه ال�صراكة  التقنية والمعرفية، يحدونا االإعتقاد الرا�صخ باأن التعاون مع المراكز البحثية المحلية 

والدولية الخا�صة والحك�مية، ه� من اأهم اأ�صا�صيات بناء مجتمع عالمي مت�صامن.
لدين���ا الي�م كل االمكانات المتاحة بما ينط�ي على اإنجازات كبيرة، في ع�صر مجتمع المعل�ماتية، 
وال�صبكة العنكب�تية، واالإت�صاالت الحديثة التي ط�ت الم�صافات وي�صرت ات�صاع اأفق الح�ار والت�ا�صل 
بين النا�س، و ح�ار للح�صارات ذي بعد اإن�صاني، حيث يمكن تبادل الخبرات و المعل�مات والمعارف 
وتقا�صمه���ا، وه���ذا له اأهمية خا�صة ف���ي بناء مجتمعات تحم���ل ال�صفات الب�صرية الت���ي ت�صاهم في 

تحديد م�صاراتها م�ؤ�ص�صات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.

اأ.د. منى حداد
رئي�سة جامعة الجنان
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الجنان
مجلة علمية محكمة

مقدمة العدد الأول:
اإن كل م���ن ي�ص���رع في تقديم عمل ما ، يعلم م�صبقًا ، اأو عليه االإدراك بداهًة، باأن الكمال محال على 

الب�صر، فكيف في مركز اأبحاث ي�صق طريقه و�صط اأن�اء يجد فيها المفكر نف�صه حيرانًا ؟
ن الثمار. اإن االإبداع بحاجة اإلى مناخ يتيح للبراعم القدرة على التفتح ثم التالقح لتك�ِّ

�صحي���ح اأنه و�صط االإع�صار يظهر الم�صلح�ن ، لكن قدرة ال���دول الم�صيطرة تعمد »اإلى اإمت�صا�س 
الق����ى ال�اعي���ة في البالد الم�صتعمرة ب���اأي طريقة ممكنة حتى ال تتعلق بفك���رة مجردة «، كما يرى 

مالك بن نبي في كتابه )ال�صراع الفكري()1(.
قد يق�ل قائل: ما لنا ولمق�لة الم�ؤامرة ؟ نعم هذه فكرة جيدة ، لكن الحركة الب�صرية لي�صت عف�ية، 
ب���ل هناك مراكز ق�ى تتحكم بعمليات التغيي���ر، واإن كانت لي�صت القدر المحتم ، لكن االإنفالت من 
قب�صته���ا يحت���اج اإلى معان���اة وتجارب واآالم، حتى تنتق���ل ردة الفعل من االإ�صتجاب���ة الغريزية، التي 
ف���ي غالبه���ا تاأثر المغل����ب بالغالب ، اإلى اإ�صتجاب���ات عقالنية اأثرتها التج���ارب ، فتفلت من �صباك 

الم�صيطر.
اإن اإ�صتقط���اب الجامع���ات ومراكز االأبح���اث لق�صم كبير من طاقة مجتمعن���ا ال�اعدة ، وعدم وج�د 
مراكز حا�صنة للبحث العلمي الجاد، الذي ي�ؤ�ص�س اإلى ثروة محلية، ولي�س لخدمة م�صاريع بحثية في 
ق م�صيرة التقدم العلمي ، وال�صير في ركب االأمم في ك�صف مكن�نات  ال���دول الم�صار اإليها اآنفًا ، يع����ِّ

الك�ن وا�صتخراج خباياه.. التي ال تن�صب حتى نهاية هذا العالم...
اإن الثبات محال والحركة م�صتمرة، وال يمكن الأمة من االأمم اأن تبقى في مكانها اإلى االأبد، غير اأن 
ذل���ك يفر����س على المتخلفين اأن يج���دوا ال�صير، ويخرج�ا من رقدته���م ، فاالأفق مفت�ح ، والطريق 

اٍء تم اإعداُده كما يجب. معبدة، والحاجة اإلى عدَّ
واإذا ك���ان ف���ي التاريخ عظ���ة، فال�صبه كبير ج���دًا بين واقع اأمتن���ا وتلك االأيام في م�ص���رق الر�صالة، 
والر�ص����ل �صل���ى اهلل عليه و�صلم يطمئن عم���ار بن يا�صر وه� يتعذب في �صاح���ة مكة خالي ال�فا�س 
والطاقة واالأفق، في�صع له اأمل الممكن في اأق�صى جهد االإرادة وم�صاعب تحملها، فيق�ل له: »واهلل 

لُيتمنَّ اهلُل هذا االأمر حتى ت�صير الراحلُة ال يخاف الراعي على نف�صه اإال من الذئب«.)2(

1-   عمر م�صقاوي، مقاربات ح�ل فكر مالك بن بني من على منرب اجلزائر، دار الفكر ط. االأوىل 2008، �س: 54
2-   املرجع ال�صابق، �س: 61
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اإن ال�صدائ���د والمح���ن تلع���ب دور المهماز في �صباب االأم���م االأبية، ال�صامخة، التي تاأب���ى الذيلية اأو 
العي�س في م�اقع ال�صعف والمهانة.

اإن م���ا تم���ر به اأمتنا م���ن متاعب لن يح����ل دون يقظتها ، لي����س نه�صة مزع�مة ، ب���ل حقيقة مثبتة 
بالنتائج ولي�س بالمقدمات فقط.

لع���ل ثقافة االإ�صتهالك، والك���م الهائل من �صادرات االأم���م ال�صناعية، األج���اأت مجتمعاتنا للرك�ن 
واالإكتف���اء بما يمالأ اأ�ص�اقنا، ومكتباتنا، ومخازن المعل�مات الحديثة، لعلَّ ذلك حال دون ا�صت�صعار 
الحاجة اإلى البحث العلمي، ور�ص���د المبالغ المالية بالكم المنا�صب الإ�صتقطاب الباحثين، وبالتالي 

اإحداث حركة اإكت�صاف وتط�ير وا�صتخدام لثرواتنا المحلية.
اإن الحري���ة واالإ�صتق���الل ال تحدث���ان اإال ف���ي اأم���ة م�صتغنية ، فاالإكتف���اء الذاتي ه� طري���ق النه��س 

وال�صع�د، والمحتاج م�صادر راأيه، وم�صل�بة عبقريته.
فاإلى الي�م الذي نجد فيه م�اقع الباحثين متقدمة على اأي م�قع اآخر ول� في راأ�س ال�صلطة، �صنبقى 

نحاول.. ونجاهد، ولن نت�قف مهما كانت االإمكانات و�صيعة ، فالفجر ال�صادق قادم وال محالة...
اإنه في و�صط هذه االأج�اء، تخرج مجلة الجنان، ولن نزعم اأبدًا اأن كل ما نن�صره ه� ما ن�صب� اإليه ، 
لكن ال�اقعية تقت�صي التعامل مع الممكن ، ومن االأق�ال: »اإذا بقينا �صنبعث واإذا خرجنا لن نع�د«.

ف�صك���رًاً لكل من جرد قلمه وجازف باإر�صاله بحثه اإل���ى مجلة الجنان، ومعذرة من كل من يعثر على 
�صقطة هنا، اأو خطاأ هناك. يق�ل اأدي�ص�ن اأنه قام بع�صرة اآالف تجربة كي ي�صيء الم�صباح واأنه في 
كل مرة كان يخطئ، يعرف اأن هذه الطريقة لن ت��صل اإلى الفر�صية المطل�بة.. ثم اأ�صاء الم�صباح 

وقدم للب�صرية ما علمنا ونعلم..
اإن ما ي�صجع في الم��ص�عات التي تن�صر في هذا العدد وما �صيتبعه - اإن �صاء اهلل تعالى - مالم�صتها 
لل�اق���ع ، فلي�ص���ت مجردة، وال ه���ي تراثية، كما اأنها لي�صت عذرية ، و�صيج���د القارئ الكريم اأن فيها 

محاوالت جادة الإنتاج منظ�مة معرفية حديثة ، ت�ؤثر في م�صرى الحياة العلمية المعا�صرة.
م.. واالأمل كبير اأن تاأخذ جامعة  ه���ذا جهد المقل، واالأجر م��ص�ل اإلى من كتب ومن دقق، ومن حكَّ

الجنان طريقها بين من �صبقها من الجامعات الجادة والر�صالية. اإن �صاء اهلل تعالى

اأ.د. علي الغا
نائب رئي�س جامعة الجنان ل�س�ؤون البحث العلمي
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د. حاتم محمد الحاج))) 

اأثر الحاجة في رفع الإثم
عن بع�ض ما يعتر�ض العاملين في القطاع الطبي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

ب�ص���م اهلل والحم���د هلل، نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره ونع�ذ باهلل من �صرور اأنف�صنا؛ من يهده اهلل فال 
م�صل له ومن ي�صلل فال هادي له؛ واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�صهد اأن محمدا عبده ور�ص�له، بلغ عن 
ربه فاأتم البالغ، وبين لنا �صرائع ديننا في �صتى مناحي الحياة حتى غبطنا على بيانه اأهل الكتاب، 

فاللهم �صل و�صلم عليه وعلى اآله و�صحبه ومن اتبع ملته اإلى ي�م الدين اآمين. وبعد،
ف���ي ه���ذه ال�رقات عر�س الأ�صئل���ة العاملين في المج���ال الطبي من الم�صلمي���ن المقيمين بال�اليات 
المتح���دة االأمريكي���ة، ي�صاأل�ن فيها عن اأم����ر تعر�س لهم اأثناء عملهم وت�صب���ب لهم حرجًا �صرعيًا. 

وجل ما عندهم من م�صائل ي�صاركهم فيها االأطباء الم�صلم�ن في كل مكان. 
  وق���د مه���دت قبل تناول االأ�صئلة ب���كالم مخت�صر عن اأهمية تعلم الط���ب وممار�صته وحكم التداوي 
وتعريف الحاجة واأثرها على م�صائل هذا الباب، وكذلك اأثر اختالف الدار وقبل ذلك حكم االإقامة 
ف���ي غير بالد الم�صلمين للنا�س عامة واالأطباء خا�صة. ثم �صرعت في عر�س االأ�صئلة المطروحة مع 

بيان ما ظهر لي �ص�ابه من االأج�بة.
و هذه هي الم�ا�صيع ح�صب ورودها:

اأواًل: التمهيد:
وعل�مه. الطب  • اأهمية 

التداوي. • حكم 

1- طبيب يف ال�اليات املتحدة االأمريكية حائز على درجة الدكت�راه يف الفقه االإ�صالمي املقارن
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لالأطباء. االإ�صالمية  غير  البالد  في  االإقامة  • حكم 
الطبي. القطاع  في  االأحكام  على  الحاجة  • اأثر 

االأحكام. على  )الدار(  المكان  • اأثر 
ثانيًا: الم�شائل:

وت�ابعه. المن�صبط  غير  • االختالط 
والعك�س. للن�صاء  الرجال  • مداواة 

الخمر. فيها  ي�صرب  التي  والم�ؤتمرات  اللقاءات  • ح�ص�ر 
للجراحين.  اللحى  • حلق 

بالمحرمات. اأو  المحرمة  • المداواة 
والت�صريح. واالإن�صان  الحي�ان  على  التجارب  • اإجراء 

الحربيين. • مداواة 

اأواًل: التمهيد
1. اأهمية الطب وعلومه:

اإن ال�صرورات الخم�س التي يراعيها دين االإ�صالم هي حفظ الدين والنف�س والعقل والمال والن�صل)1(.
ولم���ا كان الط���ب معنيًا بحفظ النف�س والعق���ل والن�صل - بل وحفظ الدين والم���ال من وجه اأي�صًا - 
كان���ت ل���ه تلك االأهمية العظم���ى في حياة االأف���راد والمجتمعات االإن�صانية على وج���ه العم�م، وعده 

علماء ال�صريعة االإ�صالمية من فرو�س الكفايات. 
قال االإمام الن�وي - رحمه اهلل -: »واأما العل�م العقلية فمنها ما ه� فر�س كفاية كالطب والح�صاب 

المحتاج اإليه«)2(.
بل اإنك تجد اإمامًا جلياًل كال�صافعي - رحمه اهلل - يق�ل: »لم اأعلم علمًا بعد الحالل والحرام اأنبل 
م���ن الط���ب«)3( وق�صد ال�صافعي - رحم���ه اهلل - بعلم الحالل والحرام علم الدي���ن كله فلي�س العلم 

بالعقيدة دون العلم بالحالل والحرام بحال، فهي اأ�صا�س تقرير االأحكام و�ص�ر حمايتها.
وه���ذا الكالم من االإم���ام ال�صافعي - رحمه اهلل - في غاية ال�جاهة، ف���اإن العلم بالحالل والحرام 

1- امل�صت�صفى: للغزايل 1 / 174. وذكرها على الرتتيب املذك�ر اأعاله.
2- رو�صة الطالبني: للن�وي 223/1.

3- الطب من الكتاب وال�صنة: للبغدادي �س 187.
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يحف���ظ على النا�س اأديانه���م، وعلم الطب يحفظ عليه���م اأبدانهم، فكان بديهي���ًا اأن يك�ن تاليًا في 
المرتبة مبا�صرة لعلم الحالل والحرام. 

اإن مهن���ة الطب على ذل���ك من اأجل فرو�س الكفايات، وهذه االأخي���رة ث�ابها عظيم، حتى قال اإمام 
الحرمي���ن اأب� المعال���ي الج�يني - رحمه اهلل -: »فر�س الكفاية اأف�صل من فر�س العين لما فيه من 
نف���ي الحرج عن الغير«)1(، وهذا التف�صيل قد ي�ص�غ م���ن جهة في اإطار هذا التعليل، واإن كان فر�س 

العين من حيث الترتيب اأعلى من فر�س الكفاية.
ويكف���ي الط���ب �صرفًا ق����ل ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم: »اهلل الطبي���ب «)2(، ومن �صرف الطب 
اأي�صًا اأن �صيد الخلق �صلى اهلل عليه و�صلم قد مار�س التطبيب؛ وقد جمع اأهل العلم من طبه ال�صيء 
العظي���م واألف�ا فيه التاآليف الكثي���رة. ومازالت الحقائق العلمية المكت�صف���ة حديثًا ت�صهد على �صبق 
طب���ه �صل���ى اهلل عليه و�صل���م واإعجازه. ولقد �ص���ار على درب ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم في 
المعرف���ة بالطب والتطبيب اأئمة اأعالم كال�صافعي و م�فق الدين عبد اللطيف البغدادي وابن تيمية 

- رحمهم اهلل - وغيرهم. 
من اأجل ذلك كان حريًا بالمجتمعات االإ�صالمية اأن ت�لي مهنة الطب الرعاية الكاملة التي ت�صتحقها 

واأن تنتدب الخيار من االأَْكفاء لتعلم الطب وممار�صته. 
2. حكم التداوي:

اأهمي���ة تحرير ه���ذه الم�صاألة ه� اأنه يعتر�س اأحيانًا على تج�يز بع�س الممن�عات في القطاع الطبي 
باأن التداوي ال يعدو اأن يك�ن جائزًا، فكيف يتجراأ على الحرام لفعل ما ه� جائز.

و الت���داوي عم�م���ًا ق���د تعتريه االأحكام الخم�صة، ق���ال االإمام ابن تيمية - رحم���ه اهلل -: » التحقيق 
اأن م���ن الت���داوي ما ه� محرم، ومنه ما ه� مك���روه، ومنه ما ه� مباح، ومنه م���ا ه� م�صتحب، ومنه 
م���ا ه� واجب، وه� ما يعلم اأن���ه يح�صل به بقاء النف�س ال بغيره، لي�س التداوي ب�صرورة بخالف اأكل 
الميت���ة«)3(، وربما ك���ان وجيهًا ق�له »لي�س التداوي ب�صرورة بخ���الف اأكل الميتة« في زمنه، اأما االآن 
فم���ن التداوي ما ه� �صرورة الأنه يندفع ب���ه - في كثير من الحاالت - ال�صرر العظيم عن النف�س اأو 

االأع�صاء على وجه القطع اأو غلبة الظن المقاربة لليقين. 
ولقد ذهب الجمه�ر اإلى اال�صتحباب دون ال�ج�ب الأدلة نعر�صها ونناق�صها في ال�صط�ر االآتية: 

1- حتفة احلبيب على �صرح اخلطيب )البجريمي على اخلطيب(  6/2.
2-  �صنن اأبي داود: كتاب الرتجل، باب يف اخل�صاب، 86/4 برقم 4207. و�صححه االألباين. )انظر �صنن اأبي داود بتحقيق م�صه�ر 

برقم 4207 وكذلك �صحيح اجلامع 1252(. وانظر ع�ن املعب�د  175/11.
3- جمم�ع الفتاوى: لالإمام ابن تيمية 37 / 471.
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1-  ما رواه ابن عبا�س -ر�صي اهلل عنهما-: اأن امراأة جاءت اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقالت: 
َبْرِت ولك  ي���ا ر�ص����ل اهلل ادع اهلل اأن َي�ْصِفيني. فقال: اإن �صئِت دع�ُت اهلل ف�صف���اك، واإن �صئت �صَ

ِبر«)1(. الجنة. قالت: يا ر�ص�ل اهلل اأَ�صْ
ومح���ل ال�صاهد اأنه �صلى اهلل علي���ه و�صلم خيرها بين طلب ال�صفاء بدع�ت���ه وال�صبر على المر�س، 
ويذكر بع�س القائلين باال�صتحباب اأنه اأق�ى ما في الباب في الداللة على عدم وج�ب التداوي كله، 
وال اأرى ذلك، الأن هناك فرقًا بين طلب الدعاء والتداوي، ثم اإن هذه واقعة عين ولعل النبي اأراد اأن 
يدخ���ر له���ا الدع�ة الأمر اأعظم من ال�صفاء كدخ�ل الجنة، ولع���ل النبي اأراد غير ذلك كالتاأكيد على 
معان���ي ال�صب���ر والت�كل وعدم �ص�ؤال النا�س، فالق�صة اإذًا محتمل���ة ل�ج�ه ولذا ال اأرى اأن ي�صتدل بها 

على ترك التداوي. 
2-  ترك كثير من ال�صلف للتداوي من غير اإنكار عليهم، قال االإمام ابن تيمية -رحمه اهلل-: » والأن 
خلقًا من ال�صحابة والتابعين لم يك�ن�ا يتداوون بل فيهم من اختار المر�س كاأبي بن كعب واأبي 

ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي«)2(.
وع���دم اإنكار ال�صحاب���ة على بع�صهم ترك الت���داوي دليل على عدم وج�به. ولع���ل ذلك اإن جاز من 
ال�صحاب���ة في زمانهم فال ينبغي اأن يج�ز ف���ي زماننا وذلك للفرق بين الدواء في زمانهم وزماننا، 
فاإنه ال ينكر عاقل ما �صار اإليه الطب في زماننا من تقدم هائل حتى يمكن اأن نقطع باأن هذا الدواء 

ينفع هذا المر�س)3( باإذن اهلل كما يقطع ال�صكين اللحم وتحرق النار الخ�صب.
نع���م هذا غير مط���رد في كل االأمرا�س واالأدوية ولكن متى ح�صلت غلب���ة الظن بنفع الدواء المعين 
ل���م يجز في دين االإ�صالم -القائم في ت�صريعاته على جلب الم�صالح ودفع المفا�صد- ترك التداوي 
به، ويبقى ترك ال�صحابة للتداوي من غير نكير منهم على بع�س دلياًل على ج�از ترك التداوي في 

بع�س الحاالت ال كلها كما �صنبين.
3- قولهم اأن ترك التداوي اأف�شل الأنه تمام التوكل

وه� مردود بتداوي �صيد المت�كلين �صلى اهلل عليه و�صلم واأ�صحابه، بل اإن ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم قد بين اأن الدواء من قدر اهلل الذي يطلب والداء من قدر اهلل الذي يدفع. 

قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »الدواء من القدر وقد ينفع من ي�صاء بما �صاء«)4(.

1- البخاري: كتاب املر�صى، ف�صل من ي�صرع، 5/2140.
2- الفتاوى: لالإمام ابن تيمية 4/265.

3-  من اأمثلة ذلك بع�س االأمرا�س اخلمجية يف ا�صتجابتها للم�صادات احلي�ية وكذلك ا�صتجابة الرب� ال�صدري مل��صعات ال�صعب. 
ولكل قاعدة �ص�اذ ولكن ال عربة بالنادر.

4- املعجم الكبري للطرباين 169/12 )وانظر �صحيح اجلامع: 3416.(
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اأما ا�صتداللهم بحديث ال�صبعين األفًا الذين يدخل�ن الجنة بغير ح�صاب وال عذاب)1( وو�صف الر�ص�ل 
�صل���ى اهلل علي���ه و�صلم اإياهم باأنهم الذين ال ي�صترق�ن وال يكت����ون وال يتطيرون وعلى ربهم يت�كل�ن 
فه���ذا لي�س فيه ذكر التطبيب عم�م���ًا، ونذكر قريبًا ما يبين اأن المذم�م لي�س عم�م الكي؛ والراجح 
اأن���ه كذلك لي�س فيه عيب الرقية ال�صرعية فق���د َرَقى)2( ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وُرِقي)3( بل 
اإن���ه �صل���ى اهلل عليه و�صلم قال لل�صحاب���ة الذين عر�ص�ا عليه رقاهم: »م���ن ا�صتطاع منكم اأن ينفع 

اأخاه فليفعل«)4(. 
4-  م���ا ذك���روا من تركه �صلى اهلل عليه و�صلم للتداوي كما جاء في حديث اأبي ِرْمَثة: »دخلت مع اأبي 
عل���ى ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ف���راأى اأبي الذي بظهر ر�ص�ل اهلل �صل���ى اهلل عليه و�صلم 
فق���ال دعن���ي اأعالج الذي بظه���رك فاإني طبيب. فقال: اأن���ت رفيق واهلل الطبي���ب«)5(، فاإن هذه 
واقع���ة عين ال ي�صتدل به���ا اإذا تطرقها االحتمال)6(، وهنا اأكثر من احتمال: فربما اأن ر�ص�ل اهلل 
�صل���ى اهلل عليه و�صلم ك���ره اأن يعالجه ذلك الرجل بالذات)7(، اأو اأن���ه كان �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأعل���م بعالج ما فيه، اأو اأنه كره �صيئ���ًا من �صل�ك الرجل، وقد ذكر �صاحب ع�ن المعب�د اأنه جاء 
ف���ي بع����س روايات الحديث عند اأحمد اأن الرجل قال لر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:  »يا نبي 
اهلل اإن���ي رج���ل طبيب من اأهل بيت اأطباء فاأرني ظهرك فاإن تكن �صلعة اأبطها واإن كان غير ذلك 

اأخبرتك فاإنه لي�س من اإن�صان اأعلم مني«)8(.
وال���ذي يترج���ح، م���ع جريان االأحك���ام الخم�صة عل���ى التداوي في العم����م، ه� وج����ب التداوي من 
االأمرا����س الم�ص���رة متى كانت االأدوي���ة ماأم�نة ومي�ص�رة. واأنا اأ�صع بين يدي���ك مجم�عة من االأدلة 

التي ترجح جانب الفعل على الترك، وبع�صها قد ي�صتدل به على ال�ج�ب.
)1( اأمره �شلى اهلل عليه و�شلم بالتداوي

عن اأ�صامة بن �صريك -ر�صي اهلل عنه- قال: »كنت عند النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وجاءت االأعراب 
فقال����ا: ي���ا ر�ص�ل اهلل اأنتداوى ؟ فق���ال: نعم، يا عباد اهلل َتَداَوْوا فاإن اهلل ع���ز وجل لم ي�صع داء اإال 

1- البخاري: كتاب الطب، باب من اكت�ى اأو ك�ى غريه وف�صل من مل يكت�، ج 5 �س 2157.
2- م�صلم: كتاب ال�صالم، باب ا�صتحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ج4 �س1724 رقم 2194.
3- رقاه جربيل عليه ال�صالم. )انظر �صحيح م�صلم، كتاب ال�صالم، باب الطب واملر�صى والرقى، 4 /1718(.
4- م�صلم: كتاب ال�صالم، باب ا�صتحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ج4 �س1726 رقم 2199.
5- م�صلم: كتاب ال�صالم، باب ا�صتحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ج4 �س1726 رقم 2199.

6- قال ابن القيم يف الطرق احلكمية:1/341 »واإذا احتملت الق�صة هذا وهذا مل يجزم ب�ق�ع اأحد االحتماالت اإال بدليل«.
7- ولقد ذكر م�فق الدين البغدادي هذا احلديث وترجم له باجتناب من ال يح�صن الطب )الطب من الكتاب وال�صنة:189(.

8- ع�ن املعب�د: 175/11.
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و�صع له �صفاء غير داء واحد. قال�ا: ما ه�؟ فقال: الَهَرم«)1(.
نعم، جاء االأمر بعد �ص�ؤال ولعل ذلك ي�صرفه عن ال�ج�ب ولكن االأحاديث كثيرة في ح�صه �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���م على التداوي واإر�صاده اإليه وتنبيهه اإلى نفعه. واأنت ترى اأنه في هذا الحديث يعلل اأمره 

بالتداوي بما فيه من النفع والم�صلم ينبغي اأن يحر�س على ما ينفعه.
)2( بيانه اأن لكل داء دواء 

عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »ما اأنزل اهلل داءًا اإال 
اأنزل له �صفاًء «)2(.  وفيه الت�كيد على نفع التداوي واأنه حقيقي غير مت�هم.    

)3( ممار�شته �شلى اهلل عليه و�شلم للتطبيب
 فع���ن اأب���ي �صعيد: »اأن رجاًل اأتى النبي �صلى اهلل عليه و�صل���م فقال: اأخي ي�صتكي بطنه، فقال: ا�صقه 

ع�صاًل«)3(.
وكذل���ك داوى ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم باأب�ال واألبان االإب���ل)4(، وح�س على التداوي بالحبة 

ال�ص�داء)5(، وبالَتْلِبيَنة)6(، وبالُق�ْصط الهندي)7(.
وبالحجامة)8(، وغيرها كثير. وبعث اإلى اأبي بن كعب - ر�صي اهلل عنه - طبيبًا فقطع منه عرقه ثم 
ك�اه عليه)9(، وه� دليل على ج�از التداوي بالجراحة وفيه اأن النهي عن الكي لي�س عن عم�مه واإنما 

عن الكي لغير حاجة اأو مع وج�د البدائل. 
)4( وتداوى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وخير الهدي هدي محمد

و�صحت االأخبار اأنه تداوى بالحجامة)10(، والِحّناء)11(، وغيرها. 
اإن االأدلة الثالثة ال�صابقة تدفع ما قد يعتر�س به المخالف من ك�ن التداوي مت�هم النفع اأو منافًيا 

1- الرتمذي: كتاب الطب، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، 2038، وقال ح�صن �صحيح.
2- البخاري: كتاب الطب، باب ما اأنزل اهلل داء اإال اأنزل له �صفاء، ج: 5 �س: 2151.

3- البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بالع�صل وق�ل اهلل تعاىل فيه �صفاء للنا�س، ج: 5 �س: 2152.
4- البخاري: كتاب الطب، باب الدواء باأب�ال االإبل، ج: 5 �س: 2153.

5- البخاري: كتاب الطب، باب احلبة ال�ص�داء،  ج: 5 �س: 2153.
6- التلبينة: ح�صاء يتخذ من نخالة ال�صعري، البخاري: كناب الطب، باب التلبينة للمري�س، ج: 5 �س: 2154.

7-  البخاري: كتاب الطب، باب ال�صع�ط بالق�صط الهندي والبحري وه� الك�صت مثل الكاف�ر والقاف�ر مثل ك�صطت وق�صطت نزعت 
وقراأ عبد اهلل ق�صطت،  ج: 5 �س: 2155.

8- البخاري: كتاب الطب، باب احلجامة من الداء، ج: 5 �س: 2156.
9- م�صلم: كتاب ال�صالم، باب لكل داء دواء وا�صتحباب التداوي،  ج4 �س 1730 رقم 2207.

10- البخاري: كتاب الطب، باب احلجامة من الداء،  ج: 5 �س: 2156 رقم 5371.
11- الرتمذي: كتاب الطب، باب ما جاء يف التداوي باحلناء ج: 4 �س: 392 رقم 2054   وقال ح�صن غريب.
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لكمال الت�كل، واإن كانت ال تدل اأ�صالة على وج�ب التداوي.
رار)1(. رر وال �شِ )5( ال �شَ

و هذا الحديث -الذي ه� من اأ�ص�ل الدين وقاعدة فقهية كلية كبرى- خير دليل على وج�ب التداوي 
اإذا غلب على الظن اأنه يندفع به المر�س، فاأي �صرر دني�ي ف�ق �صرر المر�س.

و اإن �ص���رر المر�س لي�س يعط���ل المرء عن ال�صرب في االأر�س وعمارته���ا واكت�صاب الرزق فح�صب، 
ب���ل اإن���ه يعطل عن الكثير من الم�صالح الدينية للفرد واالأمة، كالجهاد والدع�ة وتعلم العلم وتعليمه 
و�صه�د الجماعات والحج والعمرة وال�صيام وجل االأعمال البدنية بل والمالية، بل وفي بع�س االأحيان 

القلبية اأي�صًا كالر�صا وال�صكر. والعافية اأو�صع للم�ؤمن واأ�صلح لدينه ودنياه. 
اإن الق���ادر عل���ى اأن يدف���ع عن نف�صه المر�س وي�ص����م رم�صان ال اأرى اأنه يحل ل���ه اأن يترك التداوي 

وال�ص�م.
اإن الق����ل ب�ج�ب التداوي من االأمرا�س الم�صرة باالأدوية الماأم�نة والمي�ص�رة اإذًا ه� الجاري على 

اأ�ص�ل ال�صريعة ال�صمحاء التي جاءت بما فيه نفع النا�س في الدنيا واالآخرة.
 ولق���د قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »احر����س على ما ينفعك«)2(، وبين اأن التداوي فيه نفع 
كما �صبق. ولقد عن�ن االإمام م�صلم– رحمه اهلل - لهذا الحديث ال�صابق بق�له »باب في االأمر بالق�ة 

وترك العجز واال�صتعانة باهلل وتف�ي�س المقادير هلل«. 
م���ن اأجل ه���ذه االأدلة وغيرها ف���اإن الذي يترج���ح ه� وج�ب الت���داوي والح�س علي���ه ولكن ال يك�ن 
الت���داوي دائم���ًا واجبًا، بل يك�ن اأحيانًا مباحًا اإذا كان في الدواء �صرر ي�صاوي �صرر المر�س، وربما 
تك����ن هن���اك ح���االت خا�صة جدًا يك����ن ال�صبر فيها على المر����س خيرًا من الت���داوي، كما ل� كان 
ال���دواء عالي الخط�رة مع �صعف الظن بح�ص�ل النف���ع منه وارتفاع تكلفته مما قد ي�ؤدي اإلى الغرم 
و�صي���اع االأوالد، وم���ن ذلك تلك الحاالت التي ال يرجى �صفاوؤها وتمتعه���ا بحياة م�صتقرة، وقد يبقى 
�صة، مما يترتب علي���ه ال�صرر ال�ا�صع له والأ�صرته. وفي كل  المري����س �صه�رًا ط�يلة يعتمد على الُمَنفِّ
ه���ذه الح���االت وغيرها يبقى للم�صلمين ف�صحة)3( في ترك الت���داوي وي�صتدل هنا بما �صبق مناق�صته 

من ترك ال�صحابة للتداوي وغير ذلك مما ا�صتدل به على عدم وج�به.

1-  حديث �صريف واأي�صًا قاعدة فقهية كلية: رواه ابن ماجة: ج 2 �س 784 برقم 2340. و�صححه االألباين )انظر �صنن ابن ماجه 
بتحقيق م�صه�ر برقم 2340(.

2- م�صلم: كتاب القدر، باب يف االأمر بالق�ة وترك العجز واال�صتعانة باهلل وتف�ي�س املقادير هلل، ج 4 �س 2052 رقم 2664.
3-  بخالف اأهل اأديان اأخرى كبع�س مذاهب الن�صارى ممن يتعنت�ن بهذا ال�صدد تعنتًا �صديدًا ي�قع املر�صى واأ�صرهم بل واملجتمع 

يف احلرج.
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اإنن���ي واإن كنت مطمئنًا للق�ل ب�ج�ب التداوي، اأعلم اأن هذه الم�صاألة خالفية ولن ينح�صم الخالف 
فيها -غالبًا- الختالف ال�صلف)1( ولكن ينبغي التنبيه على اأن اأكثر العلماء المعا�صرين متفق�ن على 
ك�ن التداوي واجبًا في بع�س الحاالت وقد ذكرها الدكت�ر محمد البار في اأحكام التداوي)2( ومنها 
حالتان ال�ج�ب فيهما �صديد ولذلك ال يلزم فيهما اإذن المري�س)3( وهما: 1- حاالت االإ�صعاف التي 

تتعر�س فيها حياة الم�صاب لخطر. 2-حاالت االأمرا�س المعدية. 
ْهُلَكِة})4(، وق�له تعالى: {َواَل َتْقُتُل�ا  اأما الحالة االأولى فدليلها ق�له تعالى: {َواَل ُتْلُق�ا ِباأَْيِديُكْم اإَِلى التَّ

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما})5(. نَّ اهللَّ اأَْنُف�َصُكْم اإِ
رار«)6(. رر وال �صِ والحالة الثانية دليلها ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »ال �صَ

ثم ذكر حالتين يك�ن فيهما ال�ج�ب اأقل ولذلك يلزم فيهما اأخذ اإذن المري�س: 
1- اإذا كان المر�س ي�ؤدي اإلى اإعاقة دائمة اأو زمانة اإذا لم يتداو. 

2- مر�س يط�ل وي�صق على اأهله بل والمجتمع تلبية حاجاته اأثناء المر�س. 
رار«.   رر وال �صِ ودليلهما ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »ال �صَ

ولق���د ج���اء الت�صري���ح ب�ج�ب التداوي في ه���ذه الحاالت في اأح���د قرارات المجم���ع الفقهي التابع 
لمنظمة الم�ؤتمر االإ�صالمي حيث جاء فيه »وتختلف اأحكام التداوي باختالف االأح�ال واالأ�صخا�س، 
فيك����ن واجبًا على ال�صخ����س اإذا كان تركه يف�صي اإلى تلف نف�صه اأو اأح���د اأع�صائه اأو عجزه اأو كان 

المر�س ينتقل اإلى غيره كاالأمرا�س المعدية«)7(. 
3. حكم االإقامة في البالد غير االإ�شالمية لالأطباء:

  حك���م االإقام���ة في هذه الب���الد يدور بين حالتي���ن: اأن يك�ن الم�صل���م قادرًا على اإظه���ار دينه اأو ال 
يك�ن. والكالم عن الحالة االأولى، فاإنه ال خالف على وج�ب الهجرة في الحالة الثانية. ولقد ذهب 
المالكي���ة واب���ن حزم م���ن الظاهرية اإلى اأن���ه ال تج�ز اإقام���ة الم�صلم في دار غي���ر الم�صلمين �ص�اء 

اأكرثه من اختالف املحك�م عليه ملا �صبق بيانه من الفرق بني الدواء يف زمانهم وما ه� عليه االآن،  1-  اأرى اأن اختالفهم نابع يف 
واهلل اأعلم.

2- خمت�صرًا من اأحكام التداوي: 18 – 22.
رقم  القعدة  ذو   12-7 من  بجدة  ال�صابع  امل�ؤمتر  دورة   ( احلالتني  هاتني  يف  االإذن  با�صتثناء  )املنظمة(  الفقهي  املجمع  3-  قرار 

.)7/5/69
4- البقرة: 195.
5- الن�صاء: 29.

6-  حديث �صريف واأي�صًا قاعدة فقهية كلية: رواه ابن ماجة: ج 2 �س 784 برقم 2340. و�صححه االألباين )انظر �صنن ابن ماجه 
بتحقيق م�صه�ر برقم 2340(.

7- قرار املجمع الفقهي )املنظمة( رقم 69/ 7/5.
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خ�ص���ي الفتن���ة اأم لم يخ�صه���ا لق�له �صلى اهلل عليه و�صل���م »اأنا بريء من كل م�صل���م يقيم بين اأظهر 
الم�صركي���ن«)1(. والق����ل الثاني ه� ق�ل جمه�ر الفقه���اء من االأحناف والحنابل���ة وال�صافعية الذين 
اأباح����ا االإقام���ة للقادر على اإظهار دينه، بل ذهب البع����س اإلى ا�صتحبابها؛  قال ابن حجر نقال عن 
الم���اوردي: »اإذا ق���در الم�صلم عل���ى اإظهار الدين في بلد م���ن بالد الكفر فقد �ص���ارت للبلد به دار 
اإ�صالم فاالإقامة فيها اأف�صل من الرحلة منها لما يرتجى من دخ�ل غيره في االإ�صالم«)2(، وا�صتدل�ا 
عل���ى ق�لهم باإقامة العبا�س ر�صي اهلل عنه بمكة بعد اإ�صالم���ه والنجا�صي بالحب�صة وكذلك ا�صتدل�ا 
بحدي���ث �صال���ح بن فديك، قال: »ج���اء فديك فقال: يا ر�ص�ل اهلل، اإنهم يزعم����ن اأن من لم يهاجر 
هل���ك. فقال: يا فديك اأق���م ال�صالة واآت الزكاة، واهجر ال�ص�ء وا�صكن من اأر�س ق�مك حيث �صئت 
اأنه قال: تكن مهاجرا«)3(، والجمه�ر على ا�صتحباب الهجرة اإلى دار الم�صلمين واإن  واأظن  – قال: 
ج����زوا البقاء في غيرها. ويتاأكد ه���ذا اال�صتحباب حتى ي�صل اأحيانًا اإل���ى ال�ج�ب اإن خاف المرء 

على دين اأوالده.
وهن���اك من المقيمين ف���ي الغرب من الم�صلمين من هم اأ�صاًل من اأه���ل تلك البالد، فهم - وبع�س 
المهاجري���ن كذل���ك - ال �صبيل له���م للهجرة اإلى ب���الد الم�صلمين. والق�ل ب�ج�ب هج���رة االأقليات 

الم�صلمة اإلى بالد الم�صلمين يترتب عليه - اإن نفذ - هجرة مائتي وع�صرة ملي�ن م�صلم!)4(.
اأم���ا ك�ن االأطباء من اأ�صحاب التخ�ص�صات التي يحتاج اإليها الم�صلم�ن في بالدهم ف�صحيح، غير 
اأنه���م عند ع�دته���م ال ي�صتطيع�ن ممار�صة ما تعلم�ه بالغرب للعديد م���ن االأ�صباب)5(، ومنهم من ال 
يرح���ب بع�دتهم. فل� افتر�صنا قيام دولة م�صلمة ومنا�صدتها لبع�س االأطباء اأن يع�دوا، لكان عليهم 

اأن ي�صارع�ا لخدمة بالدهم واأبناء دينهم. 
4. اأثر الحاجة على االأحكام في القطاع الطبي:

ج���اء في الم��ص�ع���ة الفقهية: »الحاجة تطلق عل���ى االفتقار، وعلى ما يفتقر اإلي���ه. وا�صطالحا هي 

االألباين يف  االإحياء 210/2 و�صححه  اإر�صاله يف تخريج  العراقي  البجلي، ورجح  اأب� داود من حديث جرير بن عبد اهلل  1-  رواه 
االإرواء 30/5.

2- فتح الباري 230/7.
3-  رواه ابن حبان )�صحيح ابن حبان، كتاب ال�صري، باب الهجرة 11 /202( واأعله باالإر�صال الذهبي يف املهذب 3520/7، و�صعفه 

االألباين يف ال�صعيفة برقم 6300.
وزارة  واآخرين،  �صاكر  ملحم�د  االإ�صالمية  واالأقليات  االإ�صالمية  البلدان  انظر  558.و  1990، �س  ل�صنة   5 االأزهر، جملد  4-  جملة 

التعليم العايل، الريا�س، 1979، �س 7.
5-  منها: اختالف نظم التطبيب وك�ن املتدربني بالغرب يعتمدون على تقنية قد ال تت�فر يف بالدهم، باالإ�صافة اإىل امل�صاعب املالية 
وعدم القدرة على التعامل مع اأنظمة امل�صت�صفيات التي تتف�صى فيها م�صاكل الت�صلط واملح�ص�بية والر�ص�ة بل وال�صرقة اأحيانًا. 

ذلك باالإ�صافة اإىل ما قد يعان�ن منه اإذا كانت لهم ملفات اأمنية.
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-كم���ا عرفه���ا ال�صاطبي - ما يفتق���ر اإليها من حيث الت��صع���ة ورفع ال�صيق الم�ؤدي ف���ي الغالب اإلى 
الحرج والم�صقة الالحقة بف�ت الم�صلحة، فاإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج 
والم�صقة. ويعتبرها االأ�ص�لي�ن مرتبة من مراتب الم�صلحة، وهي و�صط بين ال�صروري والتح�صيني. 
والفقه���اء كثيرا ما ي�صتعمل����ن الحاجة بالمعنى االأعم وه� ما ي�صمل ال�ص���رورة، ويطلق�ن ال�صرورة 

مرادا بها الحاجة التي هي اأدنى من ال�صرورة«)1(.
و ق���ال الزرك�ص���ي - رحمه اهلل -: »الحاج���ة العامة)2( تنزل منزلة ال�ص���رورة الخا�صة في حق اآحاد 
النا����س كررها اإمام الحرمين ف���ي م�ا�صع من البرهان وكذا في النهاية. فق���ال في باب الكتابة اإن 
عق���د الكتاب���ة والجعالة واالإج���ارة ونح�ها جرت على حاج���ات تكاد تعم، والحاج���ة اإذا عمت كانت 
كال�ص���رورة فتغلب فيها ال�صرورة الحقيقية. منه���ا... وكذلك الجعالة والقرا�س وغيرهما مما ج�ز 

للحاجة وكذلك اإباحة النظر للعالج ونح�ه«)3(.
وم���ن اأ�صب���ط ما قراأت عن مفه�م الحاجة ما ذكره الدكت�ر عبد اهلل بن بيه حيث قال: »وباخت�صار 
فاإن الفرق بين ال�صرورة وبين الحاجة يتجلى في ثالث مراتب: مرتبة الم�صّقة ومرتبة النهي ومرتبة 
الدليل.فاإن ال�صرورة في المرتبة الق�ص�ى من الم�صّقة اأو من االأهمية والحاجة في مرتبة مت��صطة. 
والنه���ي الذي تخت����س ال�صرورة برفعه ه� نهي ق�ي يقع في اأعلى درج���ات النهي الأن مف�صدته ق�ية 
اأو الأن���ه يت�صمن المف�صدة فه� نهي المقا�صد بينما ت�اجه الحاجة نهيًا اأدنى مرتبة من ذلك الأنه قد 
يك�ن نهي ال��صائل. اأما مرتبة الدليل فاإن الدليل الذي ترفع حكمه ال�صرورة قد يك�ن ن�صًا �صريحًا 
م���ن كت���اب اأو �صّنة اأو �ص�اهما. اأم���ا الدليل الذي تتطرق اإليه الحاجة فه���� في الغالب عم�م �صعيف 

يخ�ص�س، اأو قيا�س ال يطرد في محل الحاجة، اأو قاعدة ي�صتثنى منها«)4(. 
و بتطبيق هذه المفاهيم، نجد اأن المجال الطبي من اأولى المجاالت لتطبيق هذه القاعدة فيه وذلك 

لالأ�صباب االآتية:
1.  ك����ن المحرم���ات فيه اأكثرها من ن�ع نه���ي ال��صائل واالأدلة على تحريمه���ا لي�صت مما ه� قطعي 

الداللة والثب�ت.
2.  ك����ن الم�صقة المترتبة على ت���رك اأكثر الحاجات فيه من ن�ع الم�صق���ة ال��صطى وكثيرًا ما ترقى 

1- امل��ص�عة الفقهية 248/16.
والنظائر  االأ�صباه  �صرح  الب�صائر،  عي�ن  غمز  )انظر  خا�صة  اأو  كانت  عامة  ال�صرورة  منزلة  تنزل  اأنها  جنيم  ابن  رجح  2-  وقد 

للحم�ي، �س294(.
3- املنث�ر يف الق�اعد الفقهية 25-24/2.

4- من مقاالت له بعن�ان »�صناعة الفت�ى وفقه االأقليات« على م�قع االإ�صالم الي�م.
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لتك�ن م�صقة كبرى، مما يجعل الم�صلحة عندئذ �صرورية ولي�صت فقط حاجية.
3.  ك����ن المر�س من اأ�صباب التخفي���ف، وكذلك عم�م البل�ى)1( وكالهما واق���ع في القطاع الطبي، 

�صيما االأمر االأخير فاإنه كثير في بالد االإ�صالم ناهيك عن غيرها. 
وق���د تقرر في ال�صرع باالإجماع رفع الحرج، فحيث وجد الحرج وجد التخفيف، وي�صتدل على تطبيق 
ه���ذه القاعدة في المجال الطبي باأدلة كثيرة منه���ا حديث عرفجة، اأنه قطع اأنفه ي�م كالب فاتخذ 

اأنفًا من ف�صة فاأنتن عليه فاأمره النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأن يتخذ اأنفًا من ذهب)2(. 
و ق���د ا�صتف���اد فقهاوؤنا من قاعدة »الحاجة تن���زل منزلة ال�صرورة« في تج�ي���ز العمليات التجميلية 
الحاجي���ة كعملي���ة تفريج االأ�صابع الملت�صقة و�صد االأ�صنان بالذه���ب اإذا كانت الحاجة داعية لذلك 

والتداوي بحقن الدم بل واإن�صاء بن�ك الدم اإذا كانت الحاجة داعية اإلى ذلك...الخ.  
لذا فاإن الحاجة في المجال الطبي اإن كانت حقيقية غير مت�همة فاإنها قد يك�ن لها االآثار االآتية:

1. ترجيح ق�ل �صعيف الأحد المعتبرين من الفقهاء، اإذا لم يكن �صعفه �صديدًا)3(.
2. اإباحة محظ�ر تت�افر فيه ال�صروط االآتية:

والداللة. الثب�ت  قطعي  بن�س  ثبت  مما  يك�ن  • اأال 
المقا�صد)4(. ال  ال��صائل  منهيات  من  يك�ن  • اأن 

•  اأن تك�ن الم�صقة المترتبة على ترك المحظ�ر ف�ق الم�صقة المعتادة في التكليف ولي�صت قريبة 
منها)5(، اأو ت�صبب حرجًا لعم�م النا�س ول� في قطر من االأقطار.

ومن اأمثلة ذلك، المداواة بالنجا�صات.
3.  اإ�صقاط واجب، كالجمعة والجماعات على جراح لم ينته من جراحته، اأو م�صعف لم ت�صتقر حالة 

مري�صه.
4. تاأخير، كتاأخير الظهر اأو المغرب عند الحاجة، كما يك�ن في حال الجراحين.

5. اأثر المكان )الدار( على االأحكام:
ال �ص���ك اأن تغي���ر المكان وما يتبعه من تغير ال�اقع ال بد اأن ي�ؤث���ر على الفت�ى ال�صرعية، وما اإ�صقاط 

1- انظر ق�اعد االأحكام للعز بن عبد ال�صالم 195-192.
2- انظر م�صند اأحمد بن حنبل  4 /342.

3- انظر االأ�صباه والنظائر، لل�صي�طي )172(.
4- انظر اإعالم امل�قعني 117/2.

5-  فاإن امل�صقة التي تقرتب من تلك التي ال ينفك عنها التكليف غالبًا ال اأثر لها واإن كانت ف�ق م�صقة التكليف غالبًا كحمى خفيفة 
)انظر ق�اعد االأحكام للعز بن عبد ال�صالم 195-192(.
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الح���دود ف���ي دار الحرب اإال من هذا الباب، ومنه ما ذكره االإمام ابن تيمية - رحمه اهلل - من عدم 
مخالفة الكفار في الهدي الظاهر في دارهم، قال – رحمه اهلل -: »ومثل ذلك الي�م: ل� اأن الم�صلم 
ب���دار ح���رب اأو دار كفر غير حرب ل���م يكن ماأم�رًا بالمخالفة لهم في اله���دي الظاهر لما عليه من 
ال�ص���رر. ب���ل قد ي�صتحب للرجل اأو يجب علي���ه اأن ي�صاركهم اأحيانا في هديه���م الظاهر اإذا كان في 
ذل���ك م�صلحة دينية من دع�تهم اإلى الدين واالإطالع على باطن اأمرهم الإخبار الم�صلمين بذلك اأو 

دفع �صررهم عن الم�صلمين ونح� ذلك من المقا�صد ال�صالحة«)1(. 
و لكن هل الختالف المكان اأثر على االأحكام ال�صرعية، بالذات في باب المعامالت؟

للعلماء في هذه الم�صاألة مذهبان: 
مذهب الجمه�ر وه� اأن المكان ال تاأثير له في اأحكام التكليف. وهذا مذهب ال�صافعي ومالك واأحمد 

في ال�صحيح من مذهبيهما.)2( 
 اأم���ا المذه���ب الثان���ي فيرى تاأثي���ر المكان ف���ي االأحكام. فبع����س المعامالت التي تح���رم في بالد 
الم�صلمي���ن تج����ز في ديار غي���ر الم�صلمين. وهذا مذهب اأب���ي حنيفة ومحمد ب���ن الح�صن و�صفيان 

الث�ري واإبراهيم النخعي وه� رواية عن اأحمد وق�ل عبد الملك بن حبيب من المالكية.)3(
و ال�ص����اب - دون اإطال���ة - ما ذهب اإليه الجمه�ر، فالم�صلم مطال���ب بالتكاليف ال�صرعية من غير 
تخ�صي����س زمان دون زمان وال مك���ان دون مكان. ولكن الفت�ى ينبغي اأن تراعي ال�اقع الذي يعي�صه 
الم�صلم����ن ومقدار الم�صقة التي يتعر�ص�ن له���ا. فعلى �صبيل المثال، ال ت�صت�ي م�صقة ارتداء النقاب 
اأو �صت���ر ال�ج���ه في الريا�س ووا�صنط���ن، وال يتي�صر للطبيب الم�صلم في األماني���ا ما قد يتي�صر له من 
البدائ���ل ف���ي الحج���از. ومن ثم فاإن المفتي قد يخت���ار الق�ل ال�صعيف - في نظ���ره - اإذا كان الأحد 
المعتبري���ن من الفقهاء وله حظ من النظر، فلي�س �صديد ال�صعف، ولم تهجره االأمة في الممار�صة، 

وكانت تندفع به م�صقة عن العباد.
ثانيًا: الم�شائل

1. االختالط غير المن�شبط)4( وتوابعه:
 ه���ذا البالء قد عم اأكث���ر ن�احي الحياة، وال يكاد االإن�صان يخرج من بيته حتى يتعر�س لهذه الفتن، 

ولكن هل يترك ال�صالح�ن التعلم بالجامعات والعمل ب�صتى المهن هروبًا من هذه الفتن؟ 

1- اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم 176- 177
2- انظر: الفروق مع ه�ام�صه 363/3؛ املجم�ع 376/9؛  املغني 47/4؛ اختالف الفقهاء 82/1.

3- انظر: املب�ص�ط لل�صرخ�صي 57/14؛ اختالف الفقهاء 82/1.
4- وه� الذي يك�ن فيه خل�ة باالأجنبية اأو نظر ب�صه�ة اإليها اأو تبذل املراأة اأو عبث ومالم�صة لالأبدان.
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والج�اب: اإن ذلك ال ينبغي فاإن الحرج)1( في �صريعتنا مرف�ع �صيما اإن كان عامًا)2( مثل حالتنا هذه. 
و يج���در هنا اأن نذكر كالمًا لالإم���ام ال�صاطبي يم�س عين ق�صيتنا هذه وكاأنه ينظر اإلى اأهل زماننا، 
قال - رحمه اهلل -: »االأم�ر ال�صرورية اأو غيرها من الحاجية اأو التكميلية اإذا اكتنفها من خارج اأم�ر 
���ى �صرعًا ف���اإن االإقدام على جلب الم�صالح �صحيح على �ص���رط التحفظ بح�صب اال�صتطاعة  ال ُتْر�صَ
م���ن غير حرج، كالنكاح الذي يلزم���ه طلب ق�ت العيال مع �صيق طرق الحالل وات�صاع اأوجه الحرام 
وال�صبه���ات، وكثي���رًا ما يلجاأ اإل���ى الدخ�ل في االكت�صاب لهم بما ال يج����ز، ولكنه غير مانع لما ي�ؤول 
اإلي���ه التح���رز من المف�صدة المربية عل���ى ت�قع مف�صدة التعر�س؛ ول� اعتبر مث���ل هذا في النكاح في 
مثل زماننا الأدى اإلى اإبطال اأ�صله، وذلك غير �صحيح. وكذلك طلب العلم اإذا كان في طريقه مناكر 
ي�صمعه���ا ويراها، و�صه�د الجنائ���ز واإقامة وظائف �صرعية اإذا لم يقدر على اإقامتها اإال بم�صاهدة ما 
ال يرت�ص���ى، فال يخرج هذا العار�س تلك االأم�ر عن اأ�ص�له���ا، الأنها اأ�ص�ل الدين وق�اعد الم�صالح 

وه� المفه�م من مقا�صد ال�صارع«)3(.
من اأجل ذلك فاإن جمه�ر علماء الع�صر المعتبرين ال يحرم�ن طلب العلم في الجامعات المختلطة 
وال العمل في الم�صت�صفيات المختلطة - اإن لم يتي�صر غيرها - مع التحرز قدر الم�صتطاع من الفتن. 

و لكن هناك من ت�ابع االختالط ما يحتاج اإلى نظر، كالخل�ة والم�صافحة.
الـخـلــوة 

 الخل�ة باالأجنبية محرمة اتفاقًا - على خالف فيما تتحقق وما تندفع به)4( - وذلك لق�له �صلى اهلل 
عليه و�صلم: »اأال ال يخل�ن رجل بامراأة اإال كان ثالثهما ال�صيطان«)5(.

و الح���ق اأن االأطباء العاملين بالغرب ي�اجه�ن هذه الق�صية ب�صفة ي�مية، فاإن طبيب االأطفال مثاًل 
ق���د يخل���� باأم الر�صيع - الذي ال اأثر ل�ج�ده على حكم الخل�ة -  وال �صبيل الأن يطلب مرافقة اإحدى 
العام���الت اأو اأح���د العاملين له كلما فح�س طفاًل، وكذلك فاإن ال�صرية – وهي من اأ�صا�صيات العمل 

1-  احلرج ه�: » ما اأوقع على العبد م�صقة زائدة عن املعتاد على بدنه اأو على نف�صه اأو عليهما معًا حااًل اأو ماآاًل غري معار�س مبا ه� 
اأ�صد منه اأو مبا يتعلق به حق للغري م�صاو له اأو اأكرث منه ». من رفع احلرج يف ال�صريعة االإ�صالمية، للدكت�ر يعق�ب الباح�صني، 

�س  38.
2-  انظر امل�اففات: 121/2. وكذلك فاإن احلاجة – �صيما اإن كانت عامة – تنزل منزلة ال�صرورة. انظر االأ�صباه والنظائر لل�صي�طي 

�س 88؛ وال�جيز يف اإي�صاح ق�اعد الفقه الكلية، للب�رن�، �س 242.
3- امل�افقات: لل�صاطبي 152/4

4-  الراجح عند ال�صافعية اأن اخلل�ة تنتفي ب�ج�د امراأة ثقة اأخرى وعند احلنابلة اخلل�ة ال تنتفي ب�ج�د امراأة اأو اأكرث مع الطبيب 
واملري�صة كما ال تنتفي ب�ج�د اأكرث من رجل مع الطبيب اإال اإذا كان الرجل اأحد حمارمها. انظر: مغني املحتاج  3 /133؛ ك�صاف 

القناع  16/5.
5- الرتمذي 2091 وه� يف ال�صحيحني دون ق�له »اإال كان ثالثهما ال�صيطان ».
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الطبي في الغرب – تقت�صي اإغالق الباب عند اأخذ التاريخ المر�صي والفح�س.
و لكن الطبيب في هذه الحالة ال ياأمن اأن يفتح اأحد العاملين الباب؛ وفي الفروع البن مفلح -رحمه 
اهلل - عن االإمام اأحمد - رحمه اهلل -: » وقد �صاأله الَمّروِذي عن الكحال يخل� بالمراأة وقد ان�صرف 
من عنده: هل هي منهي عنها ؟ قال: األي�س هي على ظهر الطريق ؟ قيل: نعم، قال: اإنما الخل�ة في 

البي�ت«)1(.
و هذا الكالم من االإمام اأحمد - رحمه اهلل - قد يك�ن مفيدًا في حالتنا اإذا كان المق�ص�د من ك�ن 
الكح���ال على ظهر الطري���ق كثرة الداخل اإلى دكانه والخارج منه، اأم���ا اإن كان ال دكان له بل يعالج 
النا�س في الطريق حقًا فاإن ا�صتعمال المروذي - رحمه اهلل - للفظ الخل�ة اإذًا كان فيه تج�ز ولعله 

اإذًا اأراد خل�ة الحديث. 
و ف���ي درر الحكام: »الخل�ة... المراد بها اجتماعهم���ا بحيث ال يك�ن معهما عاقل في مكان ال يطلع 
عليهم���ا اأحد بغي���ر اإذنهما اأو ال يطلع عليهما اأح���د لظلمة«)2(، وال�ا�صح م���ن التعريف اأن عدم اأمن 

دخ�ل عاقل جزء من ماهية الخل�ة ال�صرعية. 
و اإن اأكث���ر م���ا يك�ن من خل�ة في المجال الطبي ال ي�ؤمن معه دخ����ل اأحد العاملين بالفريق الطبي، 
ولذل���ك ف���اإن ح�ص�ل ال�طء - وه���� المخ�ف عند الخل����ة - اأمر ممتنع طبعًا وعرف���ًا. وقد ا�صترط 
االأحن���اف ل�صح���ة الخل�ة �صالحية المكان، وقال ابن عابدين - رحمه اهلل - »و�صالحيته باأن ياأمنا 
فيه اطالع غيرهما عليهما كالدار والبيت ول� لم يكن له �صقف وكذا المحل الذي عليه قبة م�صروبة 
والب�صتان الذي له باب مغلق بخالف ما لي�س له باب واإن لم يكن هناك اأحد ول� كانا في مخزن من 
خ���ان ي�صكن���ه النا�س فرد الباب ولم يغلق والنا�س قع�د ف���ي و�صطه غير متر�صدين لنظرهما �صحت 
واإن كان����ا متر�صدين فال وهذا اأق���رب اإلى حال الطبيب مع المر�صى فالباب ال ي��صد ويبقى دخ�ل 
اأح���د العاملين مت�قًعا. ث���م قال في عدم �صالحي���ة الم�صجد لح�ص�ل الخل����ة: الأن الم�صجد مجمع 

النا�س فال ياأمن الدخ�ل عليه �صاعة ف�صاعة...«)3(.
الـمـ�شـافـحـة

االأ�صل المنع من الم�صافحة اإال في حق العج�ز التي ال ت�صتهى.
و لك���ن ق���د يت�ق���ف عليها في كثير م���ن االأحيان الح�ص�ل عل���ى ال�ظيفة من عدم���ه، �صيما اإذا كان 
رئي�س الق�صم امراأة. وقد يجعل اهلل للبع�س مخرجًا، اإال اأنه يقع للكثير من االأطباء عنت ب�صبب هذا 

1- الفروع البن مفلح: 154/5
2- درر احلكام �صرح غرر االأحكام خل�صرو، 344/1.

3- حا�صية ابن عابدين  ج 3   �س 116
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االأم���ر وف�ات م�صالح. ولعل هذه الم�صاألة من اأولى الم�صائ���ل برفع الحظر من اأجل الحاجة، وذلك 
لالأ�صباب االآتية:

1.  اأن دلي���ل التحري���م وه� ق�له �صلى اهلل علي���ه و�صلم: »اإني ال اأ�صافح الن�ص���اء« ال ينته�س للتحريم 
وغاية ما يفيده االحتمال المتردد بين التحريم والكراهة والتنزه. اأما ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: 
»الأن يطع���ن في راأ�س رجل بمخيط من حديد خي���ر من اأن يم�س امراأة ال تحل له«)1( فلفظ الم�س 

فيه م�صترك، واأكثر ا�صتعماله ال�صرعي في الجماع.
2. اأن التحريم من باب تحريم ال��صائل ال المقا�صد

3.  اأن الم�صق���ة حقيقي���ة)2( ال مت�همة وهي دون مرتب���ة ال�صرورة ولكنها ف����ق الم�صقة المعتادة في 
التكليف.

2. مداواة الرجال للن�شاء والعك�س:
الفح�س الطبي جائز باتفاق من المراأة للرجل عند الحاجة اأو ال�صرورة  لما جاء من االأحاديث في 

مداواة الن�صاء على عهده �صلى اهلل عليه و�صلم للرجال. 
عن اأم عطية االأن�صارية قالت: »غزوت مع ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صبع غزوات اأخلفهم في 

رحالهم فاأ�صنع لهم الطعام واأداوي الجرحى واأق�م على المر�صى«)3(.
اإن���ه ال �صبيل اإلى الق�ل باأن م���داواة الن�صاء للرجال على عهده �صلى اهلل عليه و�صلم كانت من �صبيل 
ال�ص���رورات، فاإنه كان هن���اك من الرجال من يمكنه القيام بهذا ال���دور، ولم يكن الرجال من اأهل 

المدينة يخرج�ن عن بكرة اأبيهم للقتال. ومن ثم فاإن ذلك كان من قبيل الحاجات.
وكذل���ك تج�ز مداواة الرجل للمراأة - للحاجة اأو ال�صرورة - مع مراعاة الترتيب االآتي كما جاء في 

قرار مجمع الفقه االإ�صالمي:
»اإذا ت�افرت طبيبة متخ�ص�صة فيجب اأن تق�م بالك�صف على المري�صة، واإذا لم يت�افر ذلك فتق�م 
بذلك طبيبة غير م�صلمة ثقة، فاإذا لم يت�افر ذلك يق�م به طبيب م�صلم يمكن اأن يق�م مقامه طبيب 
غي���ر م�صلم، على اأن يطلع من ج�صم المراأة على ق���در الحاجة في ت�صخي�س المر�س ومداواته، واأال 
يزي���د عن ذلك، واأن يغ�س الط���رف قدر ا�صتطاعته، واأن تتم معالجة الطبي���ب للمراأة هذه بح�ص�ر 

1- ال�صل�صلة ال�صحيحة 226.
2-  ح�صل بالفعل للبع�س ف�ات تعيني ب�صبب ذلك وقد يبق�ن عامًا بال عمل حتى م�عد التقدمي على وظائف التدريب والذي يك�ن يف 

العام مرة، وقد يجعل اهلل للبع�س خمرجًا.
3- م�صلم:كتاب اجلهاد وال�صري، باب الن�صاء الغازيات ير�صخ لهن... ج� 3 �س 1447 برقم 1812.
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محرم اأو زوج اأو امراأة ثقة خ�صية الخل�ة«)1(.
و الذي يظهر اأن هذا الترتيب يجري اأي�صًا على مداواة المراأة للرجل وجاء في الم��ص�عة الفقهية: 
»ويج�ز للطبيبة اأن تنظر وتم�س من المري�س ما تدع� الحاجة الملجئة اإلى نظره وح�صه اإن لم ي�جد 

طبيب يق�م بمداواة المري�س«)2(.
و اإذ ا�صتق���ر اأن م���داواة الرج���ال للن�صاء والعك�س من قبي���ل الحاجات، فاإن ه���ذا الترتيب يمكن اأن 
يخال���ف اإذا ك���ان الطبيب الم�ؤخر في الترتي���ب ه�/هي االأمهر، اأو كان المق���دم يتقا�صى ف�ق اأجر 

المثل)3(.
اإن الطبيب الم�صلم ال ي�صتطيع وال يجب عليه اأن ياأمر النا�س باتباع هذا الترتيب، فهذا االأمر م�ك�ل 

لهم.
و ه���ل ين�صحب هذا الحكم على كل العاملين في الحقل الطبي اأم يخت�س باالأطباء؟ ال�صحيح اأنه ال 
يخت�س بهم، وما كانت مداواة الن�صاء للرجال في عهده �صلى اهلل عليه و�صلم اإال من ن�ع التمري�س.

3. ح�شور اللقاءات والموؤتمرات التي ي�شرب فيها الخمر:
االأ�صل اأن الم�صلم ال يجل�س على مائدة يدار عليها الخمر، كما ورد في الحديث ال�صحيح النهي عن 

ذلك)4(، وكذلك عليه اأن يتجنب م�اطن العطب التي ت�صرب فيها الخم�ر. 
لك���ن ه���ذا الحظر م���ن ن�ع النهي ع���ن ال��صائل الذي تجي���زه الحاجة)5(، والحاجة هن���ا في ح�ص�ر 
ه���ذه اللقاءات للتعلم اأو تقديم البح����ث التي يترقى بها الطبيب الم�صلم في مهنته، على اأن يجتنب 
الم�صل���م الجل��س على م�ائد الخمر، وكذلك يجتنب ما ال تدع� اإليه حاجة التعلم اأو تقديم البح�ث 

من الحفالت.
4. فوات الجماعات والجمع وتاأخير ال�شلوات:

ق���د يتعر�س الجراح في عمله اأو الم�صعف اإلى حاالت ي�صطر معها اإلى تف�يت الجمعة اأو الجماعة - 
وقد يعتقد ب�ج�بها - بل واإلى تاأخير ال�صالة عن وقتها.

و ال�اج���ب عل���ى الطبيب الم�صلم اأن يحتاط ل�صالته بكل و�صيلة واأال يعر�س نف�صه اإلى �صيء من هذه 

1-  قرار رقم 12/85/د8 ال�صادر عن جمل�س جممع الفقه االإ�صالمي املنعقد يف دورة م�ؤمتره الثامن، بندر �صري بجاون بروناي، 
دار ال�صالم، من 1-7 حمرم 1414 ه�.

2- امل��ص�عة الفقهية: 286/37. وانظر غذاء االألباب يف �صرح منظ�مة االآداب 21/2 والتجريد لنفع العبيد 328/3.
3- انظر: مغني املحتاج 133/3 والهداية والعناية 99/8 ورد املحتار 337/5.

4- انظر م�صند اأحمد )14124(، وجامع الرتمذي )2801(.
5- انظر اإعالم امل�قعني 117/2.
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الم�اق���ف ما ا�صتط���اع اإلى ذلك �صبياًل، وذلك باأن يتجنب بقدر االإمكان العمل ي�م الجمعة واأن يبداأ 
عملياته – بقدر اال�صتطاعة – في اأوقات ال ت�صطره اإلى تاأخير ال�صالة عن وقتها.

و مع ذلك قد ي�صطر الطبيب اإلى �صيء من ذلك، فقد يك�ن ن�بتجيًا ويدعى اإلى عملية عاجلة قبيل 
�صالة الجمعة، اأو تط�ل العملية ف�ق ال�قت المت�قع لها حتى تخرج ال�صالة عن وقتها.

اأما بالن�صبة لف�ات الجمعة والجماعات، فاإن في مثل هذه ال�صرورات عذرًا عن ح�ص�رها.
و بالن�صب���ة لتاأخير ال�صالة، فاإن كان���ت مما يجمع، فلعله اأن يك�ن في ذلك مخرج للطبيب فيجمعها 

مع التي تليها وقد جمع ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم في المدينة من غير مطر)1(.
و اأم���ا اإذا ل���م تكن مما يجمع، ف���اإن ال�صرورة هنا تقدر بقدرها، فل� لم يك���ن للطبيب من �صبيل اإلى 
اأداء ال�صالة على هيئتها المعروفة فلي�صلها على حاله واإن لم يكن مت�جهًا اإلى القبلة اأو قادرًا على 

الرك�ع وال�صج�د.
5. حلق اللحى للجراحين: 

وج����ب اإطالق اللحى للرجال ه���� ال�ص�اب - واإن اختلف فيه المعا�صرون -  وذلك الأمره �صلى اهلل 
عليه و�صلم: »وفروا اللحى واأحف�ا ال�ص�ارب«)2(.  

ولك���ن الجراحين يطلب منهم الحلق اأو التق�صير في كثير من الم�صت�صفيات لدواعي التعقيم. وهذا 
الطل���ب واإن �صاغ بالتق�صير، فال يخف���ى اأنه فيه تعنت زائد اإذا كان بالحلق. والطبيب الم�صلم الذي 
ي���رى وج����ب اإطالق اللحى قد ياأخذ بالق�ل المرج�ح عند ال�صافعي���ة)3( باأن حلقها مكروه ال حرام، 
وذل���ك للحاج���ة اإن ل���م يتي�صر له العمل بمكان ال يطل���ب فيه ذلك اأو بمكان ي�صت���رط فيه الحلق دون 

التق�صير، واإال حرم الكثير من الم�صلمين من هذه التخ�ص�صات المهمة.
6. المداواة المحرمة اأو بالمحرمات:

وقبل اأن ن�صرع في بيان ذلك نذكر خال�صة ق�ل الفقهاء في الباب نقاًل عن الم��ص�عة الفقهية حيث 
ج���اء فيها: »الت���داوي بالنج�س والمحرم: اتفق الفقهاء على عدم ج����از التداوي بالمحرم والنج�س 
من حيث الجملة لق�ل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن اهلل لم يجعل �صفاءكم فيما حرم عليكم«)4(، 
ولق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن اهلل اأنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فَتَداَوْوا، وال َتَتداَوْوا 

1- �صحيح م�صلم 490/1.
2- البخاري 5442.

3- وه� ق�ل القا�صي عيا�س؛ نقله عنه الن�وي يف �صرحه على �صحيح م�صلم حديث 383.
4- �صنن البيهقي الكربى: جماع اأب�اب ك�صب احلجام، باب ما يحل من االأدوية النج�صة، ج 10 �س 5.
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بالح���رام«)1(، وع���ن عمر ر�صي اهلل عنه اأنه كتب اإلى خالد بن ال�ليد »اإنه بلغني اأنك تدلك بالخمر، 
واإن اهلل ق���د ح���رم ظاه���ر الخمر وباطنه���ا، وقد حرم م�س الخم���ر كما حرم �صربه���ا، فال تم�ص�ها 
اأج�صادك���م فاإنها نج�س«)2(. وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل نج�س ومحرم، �ص�اء اأكان خمرًا، 
اأم ميتة، اأم اأي �صيء حرمه اهلل تعالى و�ص�اء كان التداوي به عن طريق ال�صرب اأو طالء الج�صد به، 
و�ص����اء ك���ان �صرفًا اأو مخل�طًا مع دواء جائز، وا�صتثن�ا من ذلك حالة واحدة اأجازوا التداوي بهما، 
وهي اأن يك�ن التداوي بالطالء، ويخاف بتركه الم�ت، �ص�اء كان الطالء نج�صًا اأو محرمًا، �صرفاأً اأو 
مختلط���ًا بدواء جائز. واأ�صاف الحنابلة اإلى المح���رم والنج�س كل م�صتخبث، كب�ل ماأك�ل اللحم اأو 
غيره، اإال اأب�ال االإبل فيج�ز التداوي بها، وذكر غير واحد من الحنابلة اأن الدواء الم�صم�م اإن غلبت 
من���ه ال�صالم���ة، ورجي نفعه، اأبيح �صربه لدفع م���ا ه� اأعظم منه، كغيره م���ن االأدوية؛ كما اأنه يج�ز 
عنده���م الت���داوي بالمحرم والنج�س، بغي���ر اأكل و�صرب؛ وذهب الحنابلة اأي�ص���ًا اإلى حرمة التداوي 
ب�ص����ت ملهاة، ك�صم���اع الغناء المحرم، لعم�م ق�ل���ه �صلى اهلل عليه و�صلم:»وال تت���داووا بالحرام«. 
و�ص���رط الحنفي���ة لج�از الت���داوي بالنج�س والمح���رم اأن يعلم اأن في���ه �صفاء، وال يج���د دواء غيره، 
قال����ا:... ومعنى ق�ل ابن م�صع����د - ر�صي اهلل عنه -:»لم يجعل �صفاءكم فيما حرم عليكم« يحتمل 
اأن يك����ن قاله في داء عرف له دواء غير المحرم، الأنه حينئذ ي�صتغني بالحالل عن الحرام، ويج�ز 
اأن يق���ال تنك�ص���ف الحرمة عند الحاجة، ف���ال يك�ن ال�صفاء بالحرام، واإنم���ا يك�ن بالحالل. وق�صر 
ال�صافعي���ة الحكم على النج�س والمح���رم ال�صرف، فال يج�ز التداوي بهما، اأما اإذا كانا م�صتهلكين 
مع دواء اآخر، فيج�ز التداوي بهما ب�صرطين: اأن يك�ن عارفًا بالطب، حتى ول� كان فا�صقًا في نف�صه، 
اأو اإخبار طبيب م�صلم عدل، واأن يتعين هذا الدواء فال يغني عنه طاهر. واإذا كان التداوي بالنج�س 
والمحرم لتعجيل ال�صفاء به، فقد ذهب ال�صافعية اإلى ج�ازه بال�صروط المذك�رة عندهم، وللحنفية 

فيه ق�الن«)3(. 
و ال���ذي يظهر ه� اأن االأ�ص���ل في التداوي بالحرام الحرمة، وذلك لق�ل���ه �صلى اهلل عليه و�صلم »وال 

تتداووا بحرام« وال يحل اإال عند ال�صرورة اأو الحاجة الما�صة كما تحل اأن�اع المحرمات االأخرى.
و الطبيب يقدر مدى الحاجة اإلى الدواء، فاإن غلب على ظنه ح�ص�ل النفع من دواء معين، ولي�س له 
بدي���ل، فاإن الحرج يرتفع عندئذ وفاقًا لالأحناف وكذلك ال�صافعية فاإنه ال يعرف في الطب الحديث 
دواء من المحرمات اأو النجا�صات ال�صرفة، واإنما تك�ن النجا�صة جزًءا من الدواء - الذي ال يظهر 

1- �صنن اأبي داود: كتاب الطب، باب يف االأدوية املكروهة، ج 4 �س 7 برقم 3874.
2- تاريخ الطربي: 490/2.

3- امل��ص�عة الفقهية 119/11.
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فيه في الغالب اأثر هذه النجا�صة - وقد تك�ن النجا�صة قد ا�صتحالت)1( اأو ال تك�ن.
اأم���ا ق����ل �صيخ االإ�صالم ابن تيمية - رحمه اهلل - اأن الت���داوي ال يك�ن من ال�صرورات)2(، فال يخفى 
اأن���ه واإن نا�ص���ب ع�صره فال ينا�صب ع�صرنا، فاإن المداواة في اأزمنتنا هذه تق�م على اأ�ص�س ومعايير 
من�صبط���ة، حتى يكاد الطبيب في اأح����ال كثيرة يقطع باأن هذا الدواء ينفع – باإذن اهلل – من هذا 

الداء كما تحرق النار الخ�صب ويقطع ال�صكين اللحم. 
و هذا الذي ذكرت ال ينطبق على الخمر)3( ال�صرفة بحال فاإنها -كما قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم - داء ولي�صت بدواء)4(.
و الطبي���ب الم�صلم ف���ي الغرب ي�صتطيع اأن يت�صرف داخل حدود ال�صريع���ة فيما �صبق، ولكن قد يقع 
الحرج في حاالت اأخرى كعمليات التجميل، فاإنه حتى يتعلم ما يحل منها فاإنه ُيلزم بعمل ما ال يحل، 
ف���اإن ذهبنا اإلى منع الم�صلمين من هذا التخ�ص����س، وقعنا في �صيء من الحرج. كذلك فاإن من لم 
يتخ�ص����س م���ن االأطباء في هذه العمليات فاإنه ي�صاعد فيها ويعي���ن عليها لك�نه من الفريق الطبي، 

�ص�اء كان طبيب تخدير اأو اأمرا�س باطنية اأو غيرها. 
و ال�ص����ؤال االآن ه� اإذا ما كان االأخذ بق�ل االأحن���اف وغيرهم المرج�ح بتج�يز العق�د الفا�صدة في 

خارج ديار االإ�صالم مما يمكن اأن ي�صتعان به في مثل هذه المعامالت؟          
7. اإجراء التجارب على الحيوان واالإن�شان والت�شريح:

• الت�شريح.
واأبداأ بالتعريف)5(:

اأواًل: الت�صري���ح في اللغة: م�صدر من �ص���ّرح بت�صديد الراء وله معاٍن منها: الك�صف واالإبانة والتف�صير 
والقطع - ومنه ت�صريح اللحم - وترقيق اللحم. 

 :)Anatomy( ثانيًا: الت�صريح في اال�صطالح
عل���م تعرف ب���ه اأع�صاء االإن�ص���ان باأعيانه���ا واأ�صكاله���ا واأقدارها واأعداده���ا واأ�صنافه���ا واأو�صاعها 

ومنافعها. ويتم ذلك بتقطيع جثة الميت. 

1- على خالف بني الفقهاء على طهارة النجا�صات باال�صتحالة، وكذلك يختلف املتخ�ص�ص�ن يف اأي النجا�صات ا�صتحال.
2- جمم�ع الفتاوى: البن تيمية 37 / 471.

3-  اخلمر: هي ما اأ�صكر كثريه، ولذا فاإن االأدوية املخل�طة ب�صيء ي�صري من الكح�ل كمذيب وال ي�صكر كثريها ال ينطبق عليها حكم 
اخلمر.

4- �صنن الرتمذي: كتاب الطب، باب ما جاء يف كراهية التداوي بامل�صكر، ج 4 �س 387 برقم 2046.
5- باخت�صار من حكم ت�صريح االإن�صان بني ال�صريعة والقان�ن: لعبد العزيز الق�صار �س11.
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و لق���د �ص���ار علم الت�صريح م���ن اأ�صا�صيات تعلم الطب في زماننا وال مخ���رج لطالب الطب من تعلمه 
نظريًا وعمليًا، وقد يجد البع�س حرجًا فيه لما تقرر في �صريعتنا الغراء من حرمة اأج�صاد الم�تى. 
وحت���ى ال يك�ن ذلك �صارفًا لل�صالحين ع���ن تعلم الطب راأيت اأن اأعر�س خال�صة اأق�ال الفقهاء في 

هذا االأمر: 
لق���د ذه���ب اإلى المن���ع من ذلك بع����س العلماء ومنهم ال�صي���خ محمد نجيب المطيع���ي مفتي الديار 
الم�صري���ة �صابقًا)1(. وذهب اإلى الج����از الجمه�ر من اأهل العلم وقررت الج����از المجامع الفقهية 
والهيئ���ات العلمية ومنها: لجنة الفت����ى باالأزهر)2( وهيئة كبار العلم���اء بال�صع�دية)3( ومجمع الفقه 

االإ�صالمي بمكة المكرمة)4(.
ولعل من اأق�ى ما ا�صتدل به المانع ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »ك�صر عظم الميت كك�صره حيًا«)5(.

وا�صتدل�ا باأن الت�صريح من �صاأنه اأن ي�ؤذي اأقارب الميت االأحياء كذلك، وه� وجيه 
فاإن الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم قال:»ال ت�ُصّب�ا االأم�ات فت�ؤذوا االأحياء«)6(.

اأم���ا المبيح�ن فقد ا�صتدل�ا بالمتقرر في الق�اعد الفقهية من اأن ال�صرورات تبيح المحظ�رات. ثم 
اإن ت�صريح الميت للتعليم لي�س كالتمثيل به للعبث)7(.

ونح���ن هنا اأمام مف�صدتي���ن:  االأولى: ترك علم الت�صريح بما يعنيه ذل���ك من تخلف في عل�م الطب 
الم�ؤ�ص�ص���ة عل���ى علم الت�صري���ح �صيما الجراحة الطبي���ة، وهذا بدوره ي����ؤدي اإلى ف�صاد ف���ي االأنف�س 
واالأب���دان فاإنه ال يخفى ما حققه التقدم في عل���م الجراحة من نفع للب�صرية واإنقاذ الأرواح كثير من 

المر�صى باإذن اهلل تعالى.

1- جملة االأزهر، املجلد ال�صاد�س، اجلزء االأول، �س 361 – 362.
2- فت�ى بتاريخ 1971/2/29. نقاًل من حكم ت�صريح االإن�صان بني ال�صريعة والقان�ن: للق�صار �س 31.

التعلم  بغر�س  الت�صريح  كان  اإذا  غريها،  لتي�صر  املع�ص�م  جثة  ت�صريح  على  الهيئة  حتفظت  ولقد   .96/8/20 بتاريخ   47 3-  قرار 
والتعليم. قلت فاإن مل يتي�صر ي�ؤذن يف ذلك للحاجة مثلما قررت الهيئة يف الت�صريح اجلنائي ولغر�س التحقق من اأمرا�س وبائية.
4-  جممع الفقه االإ�صالمي مبكة املكرمة الدورة العا�صرة، �صفر / 1408 ه�، م�صروع قرار وكان من امل�قعني امل�صايخ: عبد العزيز بن 

باز وم�صطفى الزرقا. وخالف ال�صيخ بكر اأب� زيد يف ت�صريح جثة امل�صلم بغر�س التعليم.
5-  اأب� داود: كتاب اجلنائز، باب يف احلفار يجد العظم هل يتنكب ذلك املكان، ج 3 �س 212 برقم 3207. و�صححه االألباين. )انظر 

�صنن اأبي داود بتحقيق م�صه�ر برقم 3207 (.
رقم  م�صه�ر،  الرتمذي، حتقيق  )�صنن  االألباين  و�صححه  ج4 �س353.  ال�صتم،  ما جاء يف  باب  وال�صلة،  الرب  كتاب  6-  الرتمذي: 

.)1982
7-  على اأنه ينبغي اأن يذكر طالب الطب بحرمة امل�تى ووج�ب التعامل مع جثث امل�تى املع�ص�مني كاالأحياء من حيث القطع للحاجة 
فقط و�صرت الع�رة وغري ذلك مما ي�صمن به عدم اإهانة امليت. هذا ال�صرط وا�صرتاط اإذن امليت اأو اأوليائه بعد م�ته جاءا يف 

قرار جممع الفقه التابع للرابطة.
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 والمف�ص���دة الثانية هي: ت�صري���ح جثث الم�تى بما فيه من انتهاك حرمتهم واإيذاء اأهلهم، ولقد راأى 
المبيح�ن اأن هذه المف�صدة دون المف�صدة االأولى. 

وال���ذي يترج���ح ه� ق�ل الجمه����ر؛ وذلك الأن ال�صريع���ة مبنية على جلب الم�صال���ح ودفع المفا�صد، 
ق���ال العز بن عبد ال�صالم - رحم���ه اهلل -: »اإذا تعار�صت م�صلحتان ق���دم اأق�اهما، واإذا تعار�صت 

مف�صدتان ارُتِكب اأخفهما تفاديًا الأ�صدهما«)1(. 
ومن اأجل ذلك اأباح الجمه�ر �صق بطن الميتة ال�صتخراج الجنين الذي يغلب على الظن اأنه حي)2(.

والحيوان   االإن�شان  على  الدواء  • تجريب 
ه���ذه الم�صاأل���ة مما و�صلني ا�صتف�صار ب�صاأنه���ا واإن كانت - ك�صابقتها - م���ن الم�صائل الم�صتركة بين 

االأطباء في بالد االإ�صالم وخارجها.
   والحاج���ة اإل���ى تجريب هذه االأدوية مبيحة لهذا الفعل. اأما ف���ي الحي�ان فاإن ذبحه جاز لم�صلحة 
االإن�ص���ان، وقد �صحى ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بكب�صين خ�صيين)3(، وفي الخ�صاء من االألم 

ما ال يخفى، ولكنه جاز لم�صلحة االإن�صان. 
والمتب���ع في الغرب عدم تجريب الدواء على االإن�صان اإال بعد ا�صتيفاء �صروط �صارمة، منها تجريبه 
لفت���رات ط�يلة عل���ى الحي�ان. من اأجل ذلك، ف���ال تعار�س بين ما ي�صنع�ن به���ذا ال�صدد و�صريعة 

العدل والحق.
8. مداواة الحربيين:

م���داواة غي���ر الم�صلم جائزة بل وم�صتحبة في �صريعتنا – �صريعة العدل واالإح�صان - وين�ي الطبيب 
الم�صلم بطبابته للمري�س غير الم�صلم مطلق االإح�صان اإلى الخلق كما �صح بذلك الحديث عن النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم  » في كل كبد رطبة اأجر«، وال يخرج من ذلك الحكم العام اإال الكافر الحربي 

الذي ُيخ�صى من مداواته اإدخال ال�صرر على الم�صلمين 
ولكن ماآل امتناع الطبيب الم�صلم عن مداواة هذا الحربي في الغرب ه�:

الكثير منهم - ال  نب�غ  الم�صلم�ن - على  الدواء من غيره، واالأطباء  المحارب على  • اأن يح�صل 
يزال�ن بمجم�عهم يتعلم�ن من الغربيين.

1- ق�اعد االأحكام: للعز بن عبد ال�صالم 53/1. ونقل االإجماع على هذه القاعدة ابن الهمام – رحمه اهلل – يف فتح القدير: 421/2.
2-  القائل�ن بهذا هم احلنفية وال�صافعية وبع�س املالكية واحلنابلة.  انظر بدائع ال�صنائع ) 130/5 (، ورد املحتار ) 389/6( والتاج 
واالإكليل ) 254/2( ونهاية املحتاج ) 39/3(، واملجم�ع ) 302/5( واالإن�صاف للمرداوي ) 556/2(. نقاًل من حكم ت�صريح 

االإن�صان �س 37.
3- م�صند اأحمد بن حنبل 196/5.
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المهنة. ممار�صة  من  يمنع  وقد  للم�صلم،  البالغ  ال�صرر  • ح�ص�ل 
• ربم���ا يمتن���ع الغربي����ن عن تعليم اأبن���اء الم�صلمين لمهنة الطب، وال �ص���ك اأنهم اأ�صحاب اليد 

الط�لى فيها.
اإنه ال ينبغي للطبيب الم�صلم اأن يلتحق بالعمل طبيبًا لدى اإحدى الجي��س التي تعتدي على الم�صلمين، 
ولكنه – لما �صبق - لن ي�صتطيع االمتناع عن مداواة ه�ؤالء الجن�د اأنف�صهم متى عادوا اإلى بالدهم، 

واإن خاف اأن يع�دوا لقتال الم�صلمين.
 

المراجع
و�صروحها • ال�صنة 

في تخريج اأحاديث منار ال�صبيل الغليل  • اإرواء 
محمد نا�صر الدين االألباني،  المكتب االإ�صالمي، بيروت، الثانية، 1405 ه

ال�صبكة على  الدرر  م�قع  من  نقاًل  لالألباني،  ال�صحيحة  • ال�صل�صلة 
ال�صبكة على  الدرر  م�قع  من  نقاًل  لالألباني،  ال�صعيفة  • ال�صل�صلة 

الكبير • المعجم 
�صليم���ان ب���ن اأحمد بن اأي�ب اأب���� القا�صم الطبران���ي، بتحقيق حمدي ب���ن عبدالمجيد ال�صلف���ي، مكتبة الزهراء، 

الم��صل، الثانية- 1404 - 1983.
ماجه ابن  • �صنن 

 محمد بن يزيد اأب� عبداهلل القزويني، بتحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت  
م�صه�ر( )بتحقيق  ماجه  ابن  • �صنن 

محم���د ب���ن يزيد اأب� عبداهلل القزويني، بتحقيق م�صه�ر بن ح�صن اآل �صلم���ان وحكم االألباني على درجة الحديث، 
مكتبة المعارف، الريا�س، االأولى   

داود اأبي  • �صنن 
�صليمان بن االأ�صعث اأب� داود ال�صج�صتاني االأزدي، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت

م�صه�ر( )بتحقيق  داود  اأبي  • �صنن 
�صليم���ان ب���ن االأ�صعث اأب� داود ال�صج�صتاني االأزدي، بتحقيق م�صه�ر بن ح�صن اآل �صلمان وحكم االألباني على درجة 

الحديث، مكتبة المعارف، الريا�س، االأولى   
الكبرى( )ال�صنن  البيهقي  • �صنن 

اأحم���د ب���ن الح�صين بن علي بن م��ص���ى اأب� بكر البيهقي، بتحقيق محمد عبد القادر عط���ا،  مكتبة دار الباز، مكة 
المكرمة، 1414 
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الترمذي • �صنن 
محم���د بن عي�صى اأب� عي�ص���ى الترمذي ال�صلمي، بتحقيق اأحمد محمد �صاكر واآخري���ن، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت  
م�صه�ر( )بتحقيق  الترمذي  • �صنن 

محم���د ب���ن عي�صى اأب� عي�ص���ى الترمذي ال�صلمي، بتحقيق م�صه����ر بن ح�صن اآل �صلمان وحك���م االألباني على درجة 
الحديث، مكتبة المعارف، الريا�س، االأولى   

بلبان( ابن  )بترتيب  حبان  ابن  • �صحيح 
محم���د ب���ن حبان بن اأحمد اأب���� حاتم التميمي الب�صت���ي، بتحقيق : �صعيب االأرن����ؤوط، م�ؤ�ص�ص���ة الر�صالة، بيروت، 

الثانية، 1414 - 1993.
ال�صحيح( )الجامع  البخاري  • �صحيح 

محمد بن اإ�صماعيل اأب� عبداهلل البخاري الجعفي، بتحقيق م�صطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة، بيروت، 
الثالثة، 1407 

الجامع • �صحيح 
محمد نا�صر الدين االألباني،  المكتب االإ�صالمي، بيروت، الثالثة، 1408

م�صلم • �صحيح 
م�صلم بن الحجاج اأب� الح�صين الق�صيري الني�صاب�ري، بتحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت 
اأحمد • م�صند 

اأحمد بن حنبل اأب� عبداهلل ال�صيباني، م�ؤ�ص�صة قرطبة، م�صر
�صيبة اأبي  ابن  • م�صنف 

اأب���� بكر عبد اهلل بن محمد بن اأبي �صيبة الك�ف���ي، بتحقيق كمال ي��صف الح�ت، مكتبة الر�صد، الريا�س، االأولى، 
1409

الترمذي  جامع  ب�صرح  االأح�ذي  • تحفة 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركف�ري اأب� العال، دار الكتب العلمية، بيروت

م�صلم  �صحيح  • �صرح 
اأب� زكريا يحيى بن �صرف بن مري الن�وي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، الثانية، 1392

داود اأبي  �صنن  �صرح  المعب�د  • ع�ن 
محمد �صم�س الحق العظيم اآبادي اأب� الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية، 1415
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البخاري  �صحيح  �صرح  الباري  • فتح 
اأحمد بن علي بن حجر اأب� الف�صل الع�صقالني ال�صافعي، بتحقيق محمد ف�ؤاد عبدالباقي ، محب الدين الخطيب، 

دار المعرفة، بيروت، 1379.  
الحنفي • الفقه 

• المب�ص�ط 
�صم�س الدين ال�صرخ�صي، دار المعرفة، بيروت، االأولى.

المختار الدر  على  المحتار  • رد 
محمد اأمين بن عمر )ابن عابدين(، دار الكتب العلمية، بيروت

القدير • فتح 
كمال الدين بن عبد ال�احد )ابن الهمام(، دار الفكر

البداية   �صرح  • الهداية 
علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل المرغياني اأب� الح�صين، المكتبة االإ�صالمية 

المالكي • الفقه 
خليل لمخت�صر  واالإكليل  • التاج 

محمد بن ي��صف العبدري، دار الفكر
ال�صافغي • الفقه 

المنهاج( على  البجيرمي  حا�صية   ( العبيد  لنفع  • التجريد 
�صليمان بن محمد البجيرمي، دار الفكر العربي

المنهاج �صرح  في  المحتاج  • تحفة 
اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، دار اإحياء التراث العربي

الطالبين • رو�صة 
يحيى بن �صرف الن�وي، دار الكتب العلمية، بيروت

المنهاج األفاظ  معرفة  اإلى  المحتاج  • مغني 
محمد بن اأحمد ال�صربيني، دار الكتب العلمية، بيروت

المنهاج �صرح  اإلى  المحتاج  • نهاية 
محمد بن �صهاب الدين الرملي، دار الفكر

الحنبلي • الفقه 
• االإن�صاف
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علي بن �صليمان بن اأحمد المرداوي، دار اإحياء التراث العربي
• الفروع

محمد بن مفلح بن محمد المقد�صي، عالم الكتب
االإقناع  متن  عن  القناع  • ك�صاف 

من�ص�ر بن ي�ن�س بن اإدري�س البه�تي، بتحقيق هالل م�صيلحي م�صطفى هالل،
دار الفكر، بيروت - 1402 ، 

• المجم�ع
يحيى بن �صرف الن�وي، مطبعة المنيرية

• المحلى
علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم، دار الفكر

• المغني
م�فق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة، دار اإحياء التراث العربي

الفقهاء • اختالف 
الطبري 310، من برنامج الجامع الكبير لدار التراث، النا�صر والطبعة غير مت�فرة.

الفقهية • الم��ص�عة 
وزارة االأوقاف وال�صئ�ن االإ�صالمية بالك�يت، وزارة االأوقاف الك�يتية

الطب • فقه 
التداوي • اأحكام 

محمد علي البار، دار المنارة، جدة، االأولى
المجامع • قرارات 

االإ�صالمي  العالم  لرابطة  التابع  االإ�صالمي  الفقه  • مجمع 
الق���رار ال�صاد����س في الدورة الحادي���ة ع�صرة بمك���ة المكرمة عام 1409 ه����، ب�صاأن تج�يز عم���ل الجراحة الإزالة 

اال�صتباه في الخنثى لت�صبح �ص�ية كبقية الن�صاء 
قرار في دورته العا�صرة 24-28 / �صفر 1408، ب�صاأن تحريم ريا�صة المالكمة

م�صروع قرار في الدورة العا�صرة بمكة المكرمة، �صفر / 1408 ه�، ب�صاأن حكم الت�صريح
االإ�صالمي  الم�ؤتمر  لمنظمة  التابع  االإ�صالمي  الفقه  • مجمع 

قرار رقم 12/85/د8 في دورة م�ؤتمره الثامن، بندر �صري بجاون بروناي، دار ال�صالم، من 1-7 محرم 1414 ه�، 
ب�صاأن اأحكام مداواة الن�صاء للرجال والعك�س
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قرار رقم 7/5/69  في دورة الم�ؤتمر ال�صابع بجدة من 7-12 ذو القعدة، ب�صاأن اأحكام االإذن الطبي
وق�اعد فقه  • اأ�ص�ل 

والنظائر • االأ�صباه 
عبد الرحمن بن اأبي بكر بن محمد ال�صي�طي، دار الكتب العلمية، بيروت

والنظائر • االأ�صباه 
عبد الرحمن بن اأبي بكر بن محمد ال�صي�طي، عي�صى الحلبي، القاهرة     

الفقه    • اأ�ص�ل 
محمد الخ�صري، دار الحديث، القاهرة

الم�قعين • اإعالم 
محمد بن اأبي بكر الزرعي )ابن القيم(، دار الكتب العلمية، بيروت

) اله�ام�س  )مع  الفروق  اأن�اء  في  البروق  اأن�ار  اأو  • الفروق 
اأب���� العبا�س اأحمد بن اإدري�س ال�صنهاجي القرافي، بتحقي���ق خليل المن�ص�ر، دار الكتب العلمية، بيروت االأولى - 

1418ه� - 1998م.
االإ�صالمية ال�صريعة  في  الحرج  • رفع 

يعق�ب عبد ال�هاب الباح�صين، اأ�صل الكتاب ر�صالة دكت�راة، دار الن�صر الدولي، الثانية
ال�صرعية ال�صيا�صة  في  الحكمية  • الطرق 

محمد بن اأبي بكر الزرعي )ابن القيم(، مكتبة دار البيان 
االأنام  م�صالح  في  االأحكام  • ق�اعد 

عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم، دار الكتب العلمية، بيروت 
االأنام  م�صالح  في  االأحكام  • ق�اعد 

عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم، م�ؤ�ص�صة الريان، القاهرة. 
• الم�صت�صفى

محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت 
الفقهية الق�اعد  في  • المنث�ر 

بدر الدين بن محمد بهادر الزرك�صي، وزارة االأوقاف الك�يتية
• الم�اففات

اإبراهيم بن م��صى اللخمي ) ال�صاطبي(، بتحقيق عبد اهلل دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، االأولى
الكلية الفقه  ق�اعد  اإي�صاح  في  • ال�جيز 
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محمد �صدقي بن اأحمد بن محمد الب�رن�، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، الرابعة
• متفرقات

تيمية،  البن  الجحيم،  اأ�صحاب  مخالفة  الم�صتقيم  ال�صراط  • اقت�صاء 
االآداب منظ�مة  �صرح  في  االألباب  • غذاء 

محمد بن اأحمد بن �صالم ال�صفاريني، م�ؤ�ص�صة قرطبة
• �صير

والمل�ك( االأمم  )تاريخ  الطبري  • تاريخ 
محمد بن جرير الطبري اأب� جعفر، دار الكتب العلمية، بيروت، االأولى

مجلة االأزهر، المجلد ال�صاد�س، الجزء االأول
المعل�ماتية ال�صبكة  على  • م�اقع 

ال�صنية الدرر  • م�قع 
www.dorar.net

الي�م االإ�صالم  • م�قع 
www.islamtoday.net
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د. ماجد الدروي�ش الطرابل�سي الحنفي)))

الحروب الأهلية
من منظور ال�صيرة النبوية

الحمد هلل رب العالمين المنِعم على عباده باالأمن واالأمان.

وال�ص���الة وال�صالم االأتم���ان االأكمالن على �صيدنا ر�ص�ل اهلل �صيد ولد عدن���ان، وعلى اآله واأ�صحابه 
بدور كل زمان، وبعد:

ال يخف���ى عل���ى باحث ما خال���ط الكثير من المفاهيم والقي���م الدينية من َدَخ���ٍن اأدى اإلى ت�ص�يهها، 
وعط���ل ف�ائدها، وت�صبب بم�صكالت غلبت على حي���اة النا�س، فقلبت االأمن خ�فا، واالطمئنان قلقا، 

والخالف جريمة.

ومن هذه المفاهيم والقيم: )الجهاد(، حيث اختلط فيه ال�صرعيُّ بحبِّ االنتقام والثاأر، وباالعتداء 
عل���ى حي���اة النا�س واأم�اله���م، فكانت النتيجة دم���اًء ت�صفك في الطرقات، وم�تا يط���ارد النا�س في 
�ص�ارعه���م وبي�تهم، وكاأننا نعي�س تلك المرحلة من عالمات ال�صاعة التي نقلها لنا اأب� هريرة ر�صي 
اهلل عن���ه، ع���ن النبي �صلى اهلل عليه و�صل���م اأنه قال: »والذي نف�صي بي���ده ال تذهب الدنيا حتى ياأتي 
عل���ى النا����س ي�م ال ي���دري القاتل فيما َقَت���ل وال المقت�ل فيم ُقِت���ل« . وما اأظن اأح���دًا ممن اأراد اهلل 
تعال���ى به خي���را ففقهه في دينه اإال وي���درك اأن مثل هذه االأفعال ت�صرُّ في دي���ن اهلل، وقد تك�ن بابا 
لل�صدِّ عن دين اهلل تعالى، كما اأخبر اهلل تعالى عن عباده الم�ؤمنين في دعائهم: {وال تجعلنا فتنة 
للذين كفروا}.. فمثل هذه االأفعال الم�صينة تنفر منها الطباع ال�صليمة، ناهيكم عن اأن المترب�صين 

يفرح�ن بها ال�صتغاللها �صد االإ�صالم.

وه���ذا ال ي�صتغرب، فالق���راآن الكريم اأخبرنا عن األ�اٍن من الكيد َتخفى عل���ى اأولي االألباب، من مثل 

1- اأ�صتاذ احلديث النب�ي ال�صريف وعل�مه يف جامعة اجلنان
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ق�صية م�صجد �صرار، فل�ال اأن اهلل تعالى اأخبر نبينا �صلى اهلل عليه و�صلم ب�صاأنه لكان ر�ص�ل اهلل �صلى 
؛  اهلل علي���ه و�صل���م �صلى فيه وافتتحه.. وبذلك يكت�صب �صرعيته. فم���ع اأن عن�ان هذا العمل اإ�صالميٌّ
وه���� الم�صج���د ال���ذي ُيعَبد فيه رب الع���زة �صبحانه؛ اإال اأن الذي���ن اأقام�ه اأرادوا جعل���ه مركز تجمع 
لم���ن ح���ارب اهلل ور�ص�له، تعمية على الم�ؤمني���ن، واإمعانا في حرب االإ�ص���الم والم�صلمين. وبالتالي 
ف���ال ُي�صتغرب الي�م اأن ت�جد عناوي���ن دينية كبيرة، وتك�ن حقيقتها كحقيق���ة م�صجد �صرار، وعليه 
ق به بين الحقِّ والباطل، الأنه ال وحي بع���د ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم،  ف���ال ب���د من �صابط نفرِّ
وال�صابط في ذلك براأيي: ه� ال�صل�ك العملي لهذه العناوين، فبقدر ما يك�ن هذا ال�صل�ك م�صتقيما 
على الجاّدة، يك�ن العن�ان واأ�صحابه �صادقين في انت�صابهم و�صل�كهم. وبقدر ما يك�ن هذا ال�صل�ك 
ر عن حقيقة الدين، وال ُي�صمُح له اأن  منحرف���ا عن ال�صراط ال�ا�ص���ح الجلي، يك�ن �صاحبه غير معبِّ
ينطق با�صمه، بل ربما كان ُمغررا به من ِقَبِل اأمثال من�صئي م�صجد �صرار، وما اأكثرهم في كل زمان 

ومكان. فالعبرة لي�صت بالمظاهر والم�صميات، واإنما بالحقائق والمعامالت.

مة اأريد اأن اأوؤكد على مفه�ٍم، واأن اأعالج م�صكلة.. بعد هذه المقدِّ

اأم���ا المفه����م فه� اأن م�صيئة اهلل �صبحانه ق�ص���ت اأن يك�ن النا�س ِملال وِفرق���ا واأمما �صتى، كما قال 
�صبحان���ه: {وال يزال����ن مختلفين. اإال من رحم ربك. ولذلك خلقهم..}. ق���ال العلماء: اأي، خلقهم 

الأجل الخالف.

���ن َذَكٍر َواأُنَثى  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ ث���م بيَّن الحكمة من ه���ذا االختالف، فقال �صبحانه: {َي���ا اأَيَُّها النَّ
َ َعِليٌم َخِبيٌر }. فكانت الحكمة  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ َوَجَعْلَناُكْم �ُصُع�ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف�ا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
م���ن االخت���الف والتن�ع ه���ي اأن يتعارف النا����س، وهذا ي�صتل���زم الح�ار واأدب الخ���الف واالحترام 
المتب���ادل بين اأ�صحاب الثقافات المختلفة الذين يتعارف�ن فيم���ا بينهم، واالأهم من ذلك: ي�صتلزم 

االإن�صاف، فال يك�ن الخالف �صببا لالفتراء والتقاذف بالتهم.

ول�صب���ط عملية التعارف بي���ن المختلفين �صرع اهلل �صبحانه اأحكام التعام���ل مع المخالفين واآدابه: 
�ص�اء كان االختالف بين الم�صلمين اأنف�صهم، اأو بينهم وبين غيرهم من بني الب�صر.

ٌم على كل  وي���زداد ه���ذا التاأكيد اإذا كان المختلف����ن يعي�ص�ن في بلد واحد، ذلك اأن اأم���ن البلد مقدَّ
ة وق�ص�ة، كما قال �صبحانه: {َواإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن  �صيء، والمنازعة التي ت��صل اإلى االقتتال ت�اَجه ب�صدَّ
ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء اإَِلى  ْحَداُهَما َعَلى االأُْخَرى َفَقاِتُل�ا الَّ ِلُح�ا َبْيَنُهَما َفاإِن َبَغْت اإِ �صْ اْلُم�ؤِْمِنيَن اْقَتَتُل�ا َفاأَ
َ ُيِحبُّ اْلُمْق�ِصِطين}، فهذه االآية فيها  نَّ اهللَّ ِلُح�ا َبْيَنُهَما ِباْلَع���ْدِل َواأَْق�ِصُط�ا اإِ ن َفاءْت َفاأَ�صْ ِ َفاإِ اأَْم���ِر اهللَّ
اإ�ص���ارة؛ قد ترتقي اإل���ى مرتبة البيان؛ اإلى حرمة الحروب الداخلية في البلد ال�احد، واأن اأمن البلد 



41

ٌم على كل خالف ونزاع.. وهذه هي الم�صكلة التي اأريد اأن اأعالجها.  الذي يعي�س فيه الم�صلم�ن مقدَّ
ودليلن���ا على ذلك جملٌة من الم�اقف والت�جيهات ل�صاحب ال�صيرة العطرة عليه ال�صالة وال�صالم، 
�صاأكتف���ي بدرا�ص���ة مثالي���ن فقط: االأول ف���ي مكة المكرمة زم���ن اال�صت�صعاف الذي ك���ان ي�صكل فيه 
ة. والثاني في المدينة المن�رة زمن الغلب���ة والظه�ر حيث كان ي�صكل فيه الم�صلم�ن  الم�صلم����ن اأقليَّ

االأغلبية. 

فــي مـكـة
االنطالقة �صتك�ن من ق�ل رّبنا �صبحانه وتعالى:

ا ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل اإَِذا  َكاَة َفَلمَّ الَة َواآُت�ا الزَّ ْيِدَيُكْم َواأَِقيُم�ا ال�صَّ �ا اأَ ِذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّ َلى الَّ {اأََل���ْم َت���َر اإِ
ْرَتَنا  َنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْ�ال اأَخَّ ا�َس َكَخ�ْصَيِة اهلِل اأَْو اأَ�َصدَّ َخ�ْصَيًة َوَقاُل�ا َربَّ َفِريٌق ِمْنُهْم َيْخ�َصْ�َن النَّ

َقى َوال ُتْظَلُم�َن َفِتياًل}.   ْنَيا َقِليٌل َواالآِخَرُة َخْيٌر ِلَمْن اتَّ اإَِلى اأََجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ

هذه االآية من �ص�رة الن�صاء، رقم )77(، وهي �ص�رة مدنّية، وهذا يعني اأّنها نزلت بعد الهجرة، على 
التعري���ف المختار للقراآن المدن���ي، وبالتحديد في المدينة كما قال حب���ر االأّمة عبد اهلل بن عّبا�س 
ر�صي اهلل عنهما، وقيل في �صبب نزولها ما اأخرجه ابن اأبي حاتم في تف�صيره ب�صنده عن ابن عّبا�س: 
اأّن عبد الرحمن بن ع�ف واأ�صحابًا له اأت�ا النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم بمّكة-  وقد ا�صتدَّ االأذى بهم 
ي�صتاأذن�ن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بالدفاع عن اأنف�صهم- فقال�ا: يا نبّي اهلل، كّنا في عّزة ونحن 
م�صرك����ن فلّما اآمّن���ا �صرنا اأذّلة؟:، قال – �صّل���ى اهلل عليه و�صّلم-: »اإّني اأم���رت بالعف� فال تقاتل�ا 
ِذيَن ِقيَل  الق�م«، فلّما حّ�له اهلل اإلى المدينة، اأمره بالقتال فكّف�ا، فاأنزل اهلل تعالى : {اأََلْم َتَر اإَِلى الَّ

�ا اأَْيِدَيُكْم …}.  َلُهْم ُكفُّ

�صائي والحاكم واب���ن َمْرُدْوَيه، من ق�ل  ذك���ر ذل���ك الحافظ ابن كثير ف���ي تف�صيره، وق���ال: ورواه النَّ
ّي: لم يكن عليهم – اأي في مّكة – اإاّل ال�صالة والزكاة، ف�صاأل�ا اهلل اأن يفر�س عليهم القتال،  ال�ُصدِّ
ا�َس َكَخ�ْصَيِة اهلِل اأَْو اأَ�َصدَّ  فلّم���ا فر����س عليهم القتال- اأي في المدينة- {اإَِذا َفِريٌق ِمْنُهْم َيْخ�َص���ْ�َن النَّ

ْرَتَنا اإَِلى اأََجٍل َقِريٍب} وه� الم�ت.اه�. َنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْ�ال اأَخَّ َخ�ْصَيًة َوَقاُل�ا َربَّ

ه���ذا ما اأورده الحافظ ابن كثير من اأ�صباب نزول، وهناك �صبب اآخر: قيل اإنها نزلت في يه�د، وه� 
اأمر م�صتبعد الأم�ر :

َقى َوال ُتْظَلُم�َن َفِتياًل}. ومعل�م اأن يه�د  ْنَيا َقِليٌل َواالآِخَرُة َخْيٌر ِلَمْن اتَّ 1-  لق�ل�ه تعالى: {ُقْل َمَتاُع الدُّ
ه اإلى م�ؤمنين يرج�ن االآخرة. لي�س لهم حّظ في االآخرة، وهذا خطاب ُوجِّ
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2-  من منهج الحافظ ابن كثير في تف�صيره اأّنه يقّدم ابتداًء اأ�صّح االأق�ال فيما تعّددت فيه التف�صيرات، 
وق���د ق���ال رحم���ه اهلل في تف�صير هذه االآي���ة ما ياأتي : »ك���ان الم�ؤمن�ن في ابت���داء االإ�صالم وهم 
���ب - اأي االأن�صبة المقّدرة -، وكان�ا  بمّك���ة ماأم�ري���ن بال�صالة والزكاة، واإن لم تكن ذات النُّ�صُ
ماأم�ري���ن بم�ا�صاة الفقراء منهم، وكان�ا ماأم�رين بال�صفح والعف� عن الم�صركين وال�صبر اإلى 
حي���ن، وكان�ا يتحرق�ن وي�دون ل� اأُمروا بالقتال لي�صت�ف�ا من اأعدائهم، ولم يكن الحال اإذ ذاك 
منا�صب���ًا الأ�صب���اب كثيرة، منها: قّلة عددهم بالن�صبة اإلى كثرة عدد عدوهم، ومنها: ك�نهم كان�ا 
ف���ي بلدهم، وه� بلد ح���رام، اأ�صرف بقاع االأر�س، فلم يكن االأمر بالقت���ال فيه ابتداًء كما ُيقال، 
فله���ذا لم ي�ؤمر بالجهاد اإاّل بالمدينة لما �صارت لهم دار ومنعة واأن�صار ومع هذا، لّما اأُمروا بما 
َنا ِلَم َكَتْبَت  كان�ا ي�ّدونه، جزع بع�صهم منه، وخاف�ا من م�اجهة النا�س خ�فًا �صديدًا {َوَقاُل�ا َربَّ
َجٍل َقِريٍب} اأي ل�ال اأّخرت فر�صه اإلى مّدة اأخرى، فاإّن فيه �صفك  ْرَتَنا اإَِلى اأَ َعَلْيَن���ا اْلِقَتاَل َلْ�ال اأَخَّ

الدماء، ويتم االأوالد، وتاأيم الن�صاء«. انتهى.

هذا الكالم التحليلي لقراءة الن�س مقرونًا بزمنه و�صبب نزوله مهّم جدًا الأّنه يعطينا مفتاحًا للبحث 
ع���ن العل���ل التي ت�صلح اأ�ص���اًل ُيقا�س عليه في كّل زم���ان ومكان. والحقيقة اأّن ه���ذا اأ�صٌل من اأ�ص�ل 
التف�صي���ر للن�ّس القراآن���ي اأو الن�ّس النب�ّي، وه� ما لفت اإلى مخاط���ر الجهل به �صيُدنا عبد اهلل بن 
عّبا����س ر�صي اهلل عنهما، عندما ا�صتف�ص���ره اأمير الم�ؤمنين الملهم الفاروق عمر بن الخّطاب ر�صي 
اهلل عن���ه، ع���ن اأ�صباب افتراق هذه االأّم���ة، والحال اأّن كتابها واحد ونبّيه���ا واحد؟!!. فقال ترجمان 
الق���راآن ر�صي اهلل عنه: يا اأمير الم�ؤمنين اإن القراآن نزل فينا وُكّنا نعلم فيم نزل، و�صياأتي ي�م على 
النا����س يقرءون القراآن وال يعلم����ن فيم نزل، فيك�ن لكّل واحد منهم راأي، ف���اإن كان ذلك اختلف�ا، 

واإذا اختلف�ا اقتتل�ا. على ما جاء في �صنن �صعيد ابن من�ص�ر.

فاإذا ُعْدنا اإلى تحليل كالم الحافظ ابن كثير رحمه اهلل، ن�صتطيع اأن نخرج بنتائج منها:

1-  اأّن بع����س ال�صحابة - ولي�س كلُّهم - عندما طلب�ا من النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم االإذن بالقتال 
ف���ي مّكة كان الدافع الث���اأر الأنف�صهم من طغيان قري�س عليهم. وه���ذا يتما�صى مع طبيعة الحياة 
القبلي���ة التي كان����ا يعي�ص�نها قبل االإ�صالم، وهم اأ�صاًل حديث� عه���د باإ�صالم، وما زالت عندهم 
بقايا مّما �صّب�ا عليه، وُيْظِهر هذا المعنى، ق�ل عبد الرحمن بن عْ�ف ر�صي اهلل عنه ومن رافقه 
من اأ�صحابه للنبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم في الحديث اآنف الذكر : »كّنا في عّزة ونحن م�صرك�ن 

فلّما اآمّنا �صرنا اأذّلة« ؟!!.

اإّن نف����س العرب���ي تاأبى الذّلة والمهانة، بل كانِت الحرب لتن�صب بين القبائل الأقّل من ذلك، وهذا ما 
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دف���ع الحافظ ابن كثي���ر رحمه اهلل اإلى الق�ل : »وكان�ا يتحرق�ن وي�دون ل���� اأُمروا بالقتال لي�صت�ف�ا 
م���ن اأعدائهم«. غير اأن اهلل تعالى يري���د منهم اأن يتخّل�ص�ا نهائيًا من هذه النزعة القبلّية، ويرتق�ا 
بت�صّرفاته���م اإل���ى م�صت�ى العالمّية الت���ي تنظر اإلى االأمر نظ���رة �صاملة ال مجت���زاأة. وهذا يعني اأن 
ال�صب���ر في فترة كهذه ه� الذي يحّقق الن�صر والظفر، وينقل الم�صلمين من حالة ال�صيق اإلى حالة 
ال�صع���ة والفرج. واهلل اأعلم. مع العلم اأّن الق�م فيهم اأمثال: عمر بن الخّطاب، وما اأدراكم ما عمر. 
وحم���زة ب���ن عبد المّطلب -�صائد االأ�ص����د- والزبير بن الع�ام، اأول من �صه���ر �صيفًا في �صبيل اهلل، 
وعل���ّي بن اأب���ي طالب، فتى قري�س. وفيه���م من اأمثال اأبي بك���ر ال�صديق، وعثمان ب���ن عّفان، وعبد 
الرحم���ن بن ع�ف، م���ن كبار تّجار مّك���ة واأ�صيادها المقّدمي���ن. فاأمثال ه�ؤالء لي�س م���ن ال�صهل اأن 
ي�صكت����ا على طغيان من قد ال يدان�هم �صرفًا ون�صب���ًا، واإن �صاووهم ولكن حتمًا ال يف�ق�نهم. فال بّد 

اأن يك�ن ال�صك�ت اإذن الأمر اأعظم واأكبر من مجّرد الثاأر للنف�س. هذا من ناحية.

وم���ن ناحية اأخ���رى فاإن الجهاد اأم���ٌر خطير �صاأنه، مرير ق���راره، فال بّد اأن يك����ن الدافع اإلى زهق 
االأنف����س واالأم�ال اأم���رًا يف�ق مجّرد االعتبارات ال�صخ�صّية ليتخّطاه���ا اإلى اعتبارات دع�ّية ترتبط 

بالهدف االأ�صا�س اأال وه� عبادة اهلل تعالى…

2-  نفه���م من كالم الحافظ ابن كثير رحمه اهلل اأّنه عندما تغّير ال�اقع المعا�س من ت�صييق و�صغط 
َنا ِلَم  في مّكة، اإلى �صعة ورغٍد في العي�س في المدينة، تغّيرت نظرة البع�س اإلى القتال {َوَقاُل�ا َربَّ
َجٍل َقِريٍب}. وهذا - واهلل اأعلم - من اأعظم االأ�صباب التي  ْرَتَنا اإَِلى اأَ َكَتْب���َت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْ�ال اأَخَّ
ق���د تك����ن وراء عدم االإذن في القتال بمّكة. الأّن النف�س مجب�لة على رّد الفعل والثاأر للذات مّمن 
ظلمها، ولذلك ُوجد االندفاع للقتال في مّكة في ظّل ظروف القهر وال�صغط. وهذا ان�صياع وراء 
اإرادة النف�س اأكثر منه اندفاعًا وراء حكم اهلل �صبحانه. اأما في المدينة حيث بدلت االأر�س غير 
�صت الدور واالأم����ال و�صار للمهاجرين م�طئ قدم وتج���ارة وارتاحت النف��س من  االأر����س وع�ِّ
اأج����اء ال�صغط والت�صييق، وتغّيرت و�صائل ال�صراع، و�ص���ار الم�صلم�ن في مجتمع اآخر منف�صل 
ع���ن مجتمع مكة، مالت النف�س اإل���ى المحافظة على المكت�صبات الجدي���دة، فنرى الحافظ ابن 
كثير يغ��س في اأعماق نف��س المخاطبين في تلك االآيات ويق�ل: »لم ي�ؤمر - اأي النبّي �صّلى اهلل 
عليه و�صّلم - بالجهاد اإاّل بالمدينة، لما �صارت لهم - اأي للمهاجرين - دار ومنعة واأن�صار، ومع 
مروا بما كان�ا ي�ّدونه، جزع بع�صهم من���ه، وخاف�ا من م�اجهة النا�س خ�فًا �صديدًا«.  ه���ذا لّما اأُ
وهذا يعطينا فكرة وا�صحة اأّنه قد يعلن اأحٌد ما حالة الجهاد في �صبيل اهلل تعالى، بينما ينطلق 
مدف�عًا بحب الثاأر من النظام الذي طغى عليه وظلمه واأخذ ماله بغير حق. ولعّل هذا المنطلق 
ال ي�صل���ح دافعًا للجهاد، واإّنم���ا الذي ي�صلح اأن يك�ن منطلقًا ه� مثل ق�ل����ه تعالى: {َوَما َلُكْم ال 
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َنا اأَْخِرْجَنا  ِذيَن َيُق�ُل�َن َربَّ �َصاِء َواْلِ�ْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ َعِفيَن ِمْن الرِّ ُتَقاِتُل�َن ِفي �َصِبيِل اهلِل َواْلُم�ْصَت�صْ
يًرا}. فالجهاد  ا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�صِ اِلِم اأَْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ
يك����ن م���ن اأجل ا�صتخال�س الم�صت�صعفي���ن من الم�ؤمنين من اأيدي الظالمي���ن، ال من اأجل الثاأر 
للنف����س. وهذا يحتاج اإلى اأركان، اأهمها: االأر�س الت���ي تنطلق منها لتجميع ه�ؤالء الم�صت�صعفين 
الذي���ن ا�صتخل�ص����ا من اأي���دي الظالمين. واالأهم من ذل���ك القدرة عليه. ونلح���ظ هذا في ق�ل 
الحاف���ظ ابن كثير رحمه اهلل مبررًا عدم االإذن بالقتال في مّكة باأّنه الأ�صباب كثيرة، منها: »ِقلَُّة 
عددهم بالن�صبة اإلى عدد عدّوهم، ومنها: ك�نهم كان�ا في بلدهم، وه� بلد حرام، اأ�صرف بقاع 
االأر�س«. وما ال �صّك فيه اأّن مّكة اأ�صرف بقاع االأر�س، واأّنها بلد حرام، ولكّن حرمة الم�ؤمن اأ�صّد 
عن���د اهلل تعالى حتى م���ن الكعبة نف�صها، ولذلك اأحّلها اهلل تعال���ى لنبّيه عام الفتح، وقد وجدنا 
في القراآن الكريم ما يثبت اأن حرمة الم�ؤمن اأعظم من حرمة الزمان والمكان، في ق�له تعالى: 
ْهِر اْلَح���َراِم ِقَتاٍل ِفيِه؟ ُقْل ِقَتاٌل ِفي���ِه َكِبيٌر…}.االآية. اإذن يبقى عندنا اأن  ُل�َن���َك َعْن ال�صَّ {َي�ْصاأَ
ال�صب���ب االأ�صا����س اأنهم كان�ا ف���ي بلدهم، واأّنه ل���� اأُذن لهم بالقتال لدارت ح���رب اأهلية ال ُتبقي 
وال ت���ذر، والق����م مدف�ع�ن بالع�صبية التي لم ت�ؤثر فيها ابت���داًء العقيدة الجديدة تاأثيرًا كبيرًا. 
فه����ؤالء ق����م النبي �صّلى اهلل عليه و�صّلم ل���م يتخّل�ا عنه وقت الح�صار عل���ى كفرهم و�صركهم، 
وه����ؤالء بن���� تميم، اجتمع�ا ف�ق راأ�س اأبي بكر ال�صّديق عندما اأوذي بال�صرب حّتى كادت روحه 
تزه���ق، وهم يت�عدون قري�صًا اإن مات �صاحبهم، وهذا العّبا����س عّم النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم 

يخّ�ف قري�صًا من بط�صة بني غفار عندما تعّر�ص�ا بال�صرب الأبي ذر ر�صي اهلل عنه.

فهذه كلها اأ�صباب، واهلل اأعلم، قد ت�صعل حربًا اأهلية تطي�س معها العق�ل، وتذهب برجاالت الدع�ة، 
له ر�ص����ل اهلل �صّلى اهلل علي���ه و�صّلم من كّل  وتنته���ي ه���ذه العقيدة ف���ي مهدها. فما ال���ذي �صيح�صّ
له الدين الجديد؟: بينما وجدنا اأن �صيا�صة ال�صبر و�صبط النف�س قد  ذل���ك؟!!. بل ما الذي �صيح�صّ
اآت���ت ثمارها. وي�ؤكد ه���ذا المعنى اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأمر اأ�صحابه بالهجرة اإلى الحب�صة 
ي����م راأى ال�صغط ي�صتد على اأ�صحابه، خ�فا م���ن ردات فعل غير مح�ص�بة تخلط االأم�ر، وخ�فا من 
اأن ي����ؤدي االحتك���اك الي�مي اإلى حرب قبلية جديدة ال م�صلحة للدع�ة فيها على االطالق. ونحن ل� 
قراأن���ا ما ذكره االأخباري�ن من تعليل للهجرة اإلى الحب�صة نجدهم يذكرون اأن النبي �صلى اهلل عليه 
و�صل���م قد اأمر اأ�صحاب���ه بالهجرة اإلى الحب�صة، فهاج���ر ال�صعفاء... ول� اأننا راجعن���ا اأ�صماء الذين 
هاجروا ل�جدناهم من اأ�صراف قري�س، من مثل: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن ع�ف، والزبير 
ب���ن الع����ام، وجعفر بن اأب���ي طالب، وغيرهم.. بينم���ا ال�صعفاء، من مثل: �صهي���ب، وعمار، وبالل، 
وخباب، وغيرهم لم يترك�ا مكة. وهذا يعني عندي اأمرا مهما، وه�: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
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اأراد اأن يف�صل بين اأكابر �صحابته وبين ال�صغط عليهم من قبل قري�س خ�فا من اندالع حرب اأهلية 
بي���ن القبائ���ل، لذلك اأر�صلهم اإل���ى اأر�س ) ال يظلم فيها اأحد( فباعد بي���ن اأ�صباب اندالع حرب بين 

اأهل مكة.

في المدينة المنورة
ه���ذا الحر�س على عدم اإثارة ح���رب اأهلية نجده اأي�صا في المدينة المن����رة، فقد اأخرج االإمام اأب� 
داود ف���ي �صننه في كتاب الخراج واالإمارة والف���يء، باب في خبر الّن�صير: اأّن كّفار قري�س كتب�ا اإلى 
اب���ن اأَُبيٍّ بن اأبي �صل�ل وَمْن كان مع���ه يعُبد االأوثان من االأو�س والخزرج، ور�ص�ل اهلل �صّلى اهلل عليه 
ه اأو  ه اأو لُتخِرَجنَّ و�صّل���م ي�مئ���ذ بالمدينة قبل وقعة بدر: اإنكم اآويتم �صاحبنا، واإّنا ُنق�صم باهلل لُتقاتُلنَّ
لن�صي���رّن اإليك���م باأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ون�صتبيح ن�صاءكم. فلّما بلغ ذلك عبد اهلل بن اأُبّي ومن 
كان معه من عبدة االأوثان، اأجمع�ا لقتال النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم. فلّما بلغ النبّي �صّلى اهلل عليه 
و�صّل���م َلِقَيُه���م، فقال: »لقد بلغ وعي���ُد قري�س منكم المبالغ، ما كانت تكيدُك���م باأكثر مّما تريدون اأن 
تكي���دوا به اأنف�صكم، تري���دون اأن تقاتل�ا اأبناءكم واإخ�انكم!« فلّما �صمع����ا ذلك من النبّي �صّلى اهلل 
علي���ه و�صّل���م تفّرق�ا…اه�. واأول ما ي�صت�قفنا في الخبر وروده تح���ت باب )بني الن�صير( وهم من 
اليه����د، م���ع اأن���ه ال ذكر لليه�د في الحديث، فغلب عل���ى ظني اأن اأبا داود رحم���ه اهلل تعالى اأراد اأن 
يق����ل: اإن ه���ذه الخط�ة التي قامت بها قري�س كانت بت�جيه من بني الن�صير، مما يعني اأن مثل هذه 

المكائد التي ت�صعل الحروب االأهلية لي�س اليه�د ببعيدين عنها.

ث���م لُينظر اإل���ى محاولة قري�س اإثارة حرب اأهلية بين اأهل المدينة، الأنه حتمًا لن َيْتُرك االأن�صاُر من 
اأه���ل المدين���ة ابَن اأُبي يطرد ر�ص�ل اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّل���م، وهم الذين بايع�ه في العقبة الثانية 
عل���ى منعه في بلدهم مما يمنع�ن منه اأهليه���م واأوالدهم، وبالتالي فهذا اأول اختبار ل�صدق البيعة، 
ولك���ن ه���ذا ال�فاء في هذا الم�قع يعني اال�صتجابة لمكر الذي���ن اأرادوا اإ�صعال حرب بين اأبناء البلد 
ال�اح���د، وه���ذا الذي اأفهمه النبّي �صّلى اهلل عليه و�صّلم البن اأَُبّي بن اأبي �صل�ل قبل اأن يظهر نفاقه، 
وك���ان المخاطب����ن االأ�صا�صي�ن من معه م���ن اأهل المدينة، فقال لهم: )تري���دون اأن تقاتل�ا اأبناءكم 
واإخ�انك���م( واأن ذل���ك مكيدٌة كادتكم بها قري�س، لت�قع بين اأهل البلد ال�احد، وترتاح هي من عناء 
الم�اجهة المبا�صرة، نلمح ذلك في ق�له �صّلى اهلل عليه و�صّلم: »ما كانت تكيدكم باأكثر مّما تريدون 
اأن تكيدوا به اأنف�صكم«. ثم لُينظر اإلى حكمة هذا المنافق ابن اأبي �صل�ل كيف امتنع عن القتال حتى 

ال ُيدخل المدينة بحرب دفعته اإليها قري�س عدوة االإ�صالم االأولى. 

في���ا ليت حكامنا يعقل�ن، وال يك�ن هذا المنافق اأوع���ى منهم، ويا ليت �صباب الم�صلمين يفقه�ن وال 
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يفتح�ا مجااًل )لقري�س( لُت�صعل حربًا اأهلية تهلك فيها الق�ة التي ت�صكل فيها خطرًا حقيقيًا عليها.

اإّن ال�عي والحكمة وح�صن القراءة لل�صيرة النب�ّية في �ص�ء ما تنّزل من اآيات القراآن الكريم، كفيل 
باأن ي�جد عند الم�صلمين فهمًا �صرعيًا مميزًا وطاعة هلل تعالى قبل كّل �صيء يت�ّلد عنها ن�صر مبين 
ُرُه}. واإّن الت�صّرع والتهّ�ر وخ��س غمار حروب ُتَجرُّ اإليها  َرنَّ اهلُل َمْن َين�صُ باإذن اهلل تعالى: {َوَلَين�صُ
ج���ّرًا، لن يجلب على االأّم���ة اإاّل الخ�صران، وخا�صة عندما تك�ن غير م�صتع���دة لذلك، وهذا ما اأ�صار 
اإلي���ه راوي الحديث بق�له: »ور�ص����ل اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم ي�مئذ بالمدينة قبل وقعة بدر«. فهذا 
يعن���ي اأّنه لم يم�ِس على الهج���رة اإاّل الزمن القليل، واإذا كانت معركة ب���در قد ح�صلت، والم�صلم�ن 
غير م�صتعّدين لها، فكيف يك�ن حالهم قبلها؟!… فاإذًا ال بّد من تف�يت الفر�س على اأعداء الدع�ة 
من اأن ي�صتدرج�ها اإلى مقتلها، وكان الخطاب ال�طني والقبلّي ه� المفتاح الذي ا�صتخدمه الر�ص�ل 

�صّلى اهلل عليه و�صّلم لنزع الفتيل. )تريدون اأن تقاتل�ا اأبناءكم واإخ�انكم(.

وهن���اك م�اقف اأخرى نلمح فيها الحر�س على ع���دم االقتتال بين اأبناء البلد ال�احد، من مثل ق�له 
�صلى اهلل عليه و�صلم: »ال ترجع�ا بعدي كفارا ي�صرب بع�صكم رقاب بع�س« ومن مثل مدحه ل�صبطه 
ال�صهيد الح�صن ر�صي اهلل تعالى عنه، بق�له: »ابني هذا �صيد، ولعل اهلل تعالى ي�صلح به بين فئتين 
من الم�صلمين عظيمتين«، وغيرها كثير. اإال اأنني اأكتفي بما ذكرت الأوؤكد على اأن الحروب الداخلية 
في نظر ال�صريعة االإ�صالمية مما ال ُيْحَمُد، ومما ينبغي اأن ُيغلق في وجهه الباب، واأهم اأ�صباب منعها 
اإقام���ة العدل بين اأبن���اء المجتمع ال�احد حتى ال يك�ن ذلك �صبب���ا ال�صتغالله من قبل المترب�صين، 

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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وليد هويمل عوجان
جامعة ال�سرق الأو�سط - كلية الحقوق

الم�صتحقون للو�صية الواجبة ومقدار ن�صيبهم من التركة
درا�صة مقارنة في ال�صريعة والقانون

الملخ�س
ف���ي بع�س البالد االإ�صالمية تاأخذ المحاك���م ال�صرعية بال��صية ال�اجبة في الميراث قان�نيا، بحيث 
يت���م اقتط���اع جزء من التركة ُيعط���ى لالأحفاد با�صم ال��صي���ة ال�اجبة، �صمن �ص���روط معينة ولفئة 
مخ�ص�صة، مع اأنه في نظام الم�اريث االإ�صالمية ال ي�صتحق ه�ؤالء الحفدة �صيئًا من ميراث الجد اأو 

الجدة ل�ج�د اأعمامهم اأو عماتهم على قيد الحياة. 

وف���ي هذا البحث �صيتم بي���ان ال��صية ال�اجبة وحكمه���ا �صرعا وقان�نا والم�صتحق����ن لهذه ال��صية 
ومقدار ن�صيبهم من ال��صية ال�اجبة.

Abstract
 In some Muslim countries the Sharia courts apply the obligatory bequest in
 the inheritance legally, so that the truncated part of the inheritance to the
 grandchildren on behalf of the will, under certain conditions and a custom
 class, with that in the system of inheritance, the Islamic does not deserve
 grandchildren a thing of the legacy of a grandfather or grandmother of the
.existence of their paternal uncles or aunts alive Life

 In this research, a statement will be the will and the rule of law and the
 commandment and eligible for this the obligatory bequest and the amount of
.The amount of their share the obligatory bequest
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وال�صالة وال�صالم على �صيدنا محمد وعلى اآله و�صحبه و�صلم 

ال��صي���ة ال�اجب���ة �صناعة قان�نية، جاء بها الم�صرع الحديث بعد اأن ب���داأت تتبل�ر معالم التقنين)1(  
للفق���ه االإ�صالمي ف���ي الع�صر الحديث)2(، من حي���ث عدم التقيد بمذهب معي���ن من مذاهب الفقه 
االإ�صالم���ي، ول���� كان ه� المذه���ب ال�صائد، وع���دم محاولة ا�صتق�ص���اء كل التف�صي���ل والفروع على 
حكمه���ا، اكتفاء بالكليات، تحقيقا لغر�س المرونة، وتمكين���ا للق�صاء والفقه من دورهما في تطبيق 

تلك الكليات، وبنيانها على ال�اقعات وفقا للق�اعد المقررة في الفقه االإ�صالمي)3(.
وق���د ظهرت مح���اوالت عديدة لتقنين الفق���ه االإ�صالمي في القرنين الما�صيي���ن)4(، منها )الفتاوى 
الهندية()5( لجماعة من علماء الهن���د، لتقنين العبادات والعق�بات والمعامالت، ومجلة )االأحكام 
العدلي���ة()6( التي ت�صمنت جملة من اأحكام: البي�ع، والدعاوى، والق�صاء و�صدرت هذه المجلة عام 

1-  التقنني لغة: م�صدر » قنن » مبعنى » و�صع الق�انني » وهي كلمة م�لدة )اأي غري عربية االأ�صل(، والقان�ن: مقيا�س كل �صيء 
وطريقه ». م�صطفى، اإبراهيم وزمالوؤه، املعجم ال��صيط، دار املعارف، بريوت )1980(، مادة قنن، 769/2.

2-  يق�صد بكلمة التقنني ب�جه عام »جمع االأحكام والق�اعد الت�صريعية املتعّلقة مبجال من جماالت العالقات االجتماعية، وتب�يبها 
وترتيبها و�صياغتها بعبارات اآمرة م�جزة وا�صحة يف بن�د ت�صّمى »م�اد ذات اأرقام م�صل�صلة«، ثم اإ�صدارها يف �ص�رة قان�ن اأو 
نظام تفر�صه الدولة، ويلتزم الق�صاة بتطبيقه بني النا�س«. الزرقا، م�صطفى، املدخل الفقهي العام، دار الفكر، دم�صق، ط9 
)1968(، 313/1. اأو ه� »�صياغة الفقه يف �ص�رة م�اد قان�نية مرتبة على غرار الق�انني احلديثة من مدنية وجنائية واإدارية، 
وذلك لتك�ن منهًجا �صهاًل حمدًدا ميكن اأن يتقيد به الق�صاة، ويرجع اإليه املحام�ن، ويتعامل على اأ�صا�صه امل�اطن�ن«. القر�صاوي، 
ي��صف: الفقه االإ�صالمي بني االأ�صالة والتجديد، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت )1989(. 46. القر�صاوي، ي��صف، مدخل لدرا�صة 
ال�صريعة االإ�صالمية، مكتبة وهبة، القاهرة )1990(، 297. الزحيلي، وهبة، جه�د تقنني الفقه االإ�صالمي، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، 
ط1  الريا�س،  العبيكان،  مكتبة  الن�ازل،  فقه  يف  اجلامع  اهلل،  عبد  بن  �صالح  حميد،  ابن  وانظر:   .26  ،)1408( ط1  بريوت 

.101 ،)1424(
3-  انظر: ح�صني، اأحمد فراج. اإمام، حممد كمال، نظام االإرث وال��صايا واالأوقاف يف الفقه االإ�صالمي، من�ص�رات احللبي احلق�قية، 

بريوت )2002(، 97.
4-  انظر: حمدي، حممد بن حممد حجر ظافري، املت�ن الفقهية و�صلتها بتقنني الفقه، دار البالد للطباعة والن�صر، جدة )ب.ت(، 475.
وىل  كبار.  جملدات  �صت  يف  وهي  الهندية«،  ب�«الفتاوى  وم�صر  وال�صام  العرب  بالد  يف  وا�صتهرت  العاملكريية«  »الفتاوى  5-  وهي 
ال�صلطان اأورنَك زيب عاملَكري التيم�ري، ال�صيخ نظام الدين الربنهاب�ري يف اأوائل �صلطنته تدوينها با�صتخدام الفقهاء احلنفية. 
جمع ال�صيخ نظام مع م�صاهري الهند من العلماء واالأعالم يف هذا الكتاب االأحكام ال�صرعية على مذهب االإمام اأبي حنيفة… 
لي�صهل اأخذها ومعرفة مظانها لكل قا�صد حيث عمل�ا على تتبع الفروع املعتربة على مذهب االإمام اأبي حنيفة يف الكتب املط�لة 
وغريها من الكتب املعتربة املحف�ظة يف دار كتب �صلطان الهند حممد اأورنك زيب عاملكري، ف�صار ما ح�صل�ه كتابًا جامعًا مغنيًا 
عما �ص�اه يف الفقه احلنفي، حاويًا للفروع ال�صحيحة املنقحة، و�صم�ا كتابهم »العاملكريية«، ن�صبة اإىل ال�صلطان حيث كان �صببًا 

يف حت�صيل هذا الكتاب.
لتقنني  مراقبني  االأخرى  الثالث  املذاهب  من  م�صاهمني  مع  احلنفية  الفقهاء  من  جلنة  املجيد  عبد  العثماين  ال�صلطان  6-  اأن�صاأ 
الق�صاء واالأحكام الفقهية االإ�صالمية، ف�صدرت جملة االأحكام العدلية والتي هي جمم�عة من الت�صريعات مك�نة من �صتة ع�صر 
كتاب اأولها كتاب البي�ع واآخرها كتاب الق�صاء، �صدر اآخر اأعدادها يف فرتة اخلالفة العثمانية يف �صعبان �صنة 1293 هجرية 
االأديان  جميع  �ص�ؤون  يف  املدنية  االأح�ال  الق�صاء  يخ�س  ملا  تقنني  جرى  االإ�صالمي  الفقهي  التقنني  جانب  واإىل  1882ميالدية 
بريوت، ط2 )1981(،  القلم،  دار  االإ�صالمي،  للت�صريع  املدخل  فاروق،  النبهان، حممد  انظر:  العثمانية.  الدولة  واملذاهب يف 

354-355. القطان، مناع، الت�صريع والفقه يف االإ�صالم تاريخا ومنهجا، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت )1982(، 338-336.
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1869م، واحت����ت عل���ى 1851 مادة ا�صتمد اأغلبها من الفقه الحنفي، وقد ظلت هذه المجلة مطبقة 
في اأكثر البالد العربية اإلى اأوا�صط القرن الع�صرين)1(. 

وُيع���د »التقنين« و�صيلة لت�حيد االأئمة والق�صاة على حك���م واحد مختار من بين االآراء الراجحة في 
الفق���ه االإ�صالمي، وحمايتهم من التاأثيرات ال�صخ�صية التي قد يتعر�ص�ن لها، والحفاظ على �صمعة 
الق�صاة، وحفظ هيبتهم، واإبعاد ال�صك�ك عنهم. كما اأنه و�صيلة الإ�صراف الدولة على �صالمة تطبيق 
الفقه االإ�صالمي، وذلك عن طريق اختيار االأحكام المالئمة لها واإلزام الق�صاة جميًعا بال�صير على 
مقت�صاه، والتي�صير لدرا�صة الفقه االإ�صالمي وتدري�صه و�صرحه ومقارنته بالمذاهب الفقهية االأخرى.

كما اأن عدم تقنين الفقه االإ�صالمي، �صيدفع حكام الم�صلمين اإلى اقتبا�س الق�انين االأجنبية؛ لتنظيم 
�ص����ؤون الدول���ة، واالبتعاد عن تطبيق ال�صريع���ة االإ�صالمية. وهذه م�صرة ال يدروؤه���ا اإال تقنين الفقه 
االإ�صالم���ي، ومعاونة الق�صاة ف���ي اأداء واجباتهم؛ لل��ص�ل اإلى اأح�صن الحل����ل واأي�صرها واأ�صرعها، 

وبذلك ال تتراكم الق�صايا، وال يتاأخر الف�صل اإال بما ت�جب الم�صلحة تاأخيره)2(.

فهذا التقنين لالأحكام، ال �صك ،ي�صهم في اإقامة العدل المن�ص�د في ق�صايا الخ�ص�م، ويزيل االإرباك 
ف���ي الخالفات الفقهية التف�صيلية واآراء العلماء فيها، وي�صهل مهمة القا�صي، ويريحه من الم�صقة، 
واإطال���ة البحث في ال�قت الذي يطلب منه �صرعة البت في الق�صايا المعرو�صة المتراكمة)3(، والتي 
تزداد ي�ما بعد ي�م، بل يعالج ما نراه من ت�صارب في االأحكام ال�صادرة في م��ص�ع واحد في البلد 

ال�احد، اأو ربما في المحكمة ال�احدة، اإن لم يكن من القا�صي ال�احد)4(.

من هنا نق�ل: اإنه يبدو اأن كلمة التقنين في حقيقتها ترجع اإلى التنظيم والتب�يب للفقه االإ�صالمي، 
حت���ى ي�صهل الأهل ال���راأي والق�صاة والمحامين وطلبة العلم معرفة الحكم ف���ي ق�صية ما، واأن اإلزام 

المحكمة بحكم وا�صح راجح ه� االأهم في هذا الم��ص�ع.

1-  اأب� العينني، بدران، تاريخ الفقه االإ�صالمي ونظرية امللكية والعق�د، دار النه�صة العربية للطباعة والن�صر والت�زيع، بريوت، ط1 
)1999(، 106-110. الزحيلي، وهبة، جه�د تقنني الفقه االإ�صالمي، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط1 )1978(، 23. املحاميد، 
ر�صتم  �صليم  الباز،   .64  ،)2001  ( ط.1  عمان،  املطابع،  عمال  جمعية  ومالحمه،  املعا�صر  االإ�صالمي  الفقه  م�صرية  �ص�ي�س، 

اللبناين، �صرح جملة االأحكام العدلية الفقهية، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت )ب.ت(، 10.
االإ�صالمي  الفقه  اإىل  املدخل  الزرقاء،  بعدها.  وما   56 �صابق(،  )مرجع  والتجديد  االأ�صالة  بني  االإ�صالمي  الفقه  2-  القر�صاوي، 

)مرجع �صابق(، 319/1.
كلية  ال�صريعة،  اأ�ص�اء  جملة  والتدوين،  التطبيق  بني  ال�صريعة  اأحكام  اإبراهيم،  بن  حممد  بن  العزيز  عبد  ال�صيخ،  اآل  3-  انظر: 

ال�صريعة، الريا�س، العدد 4، �س 13.
4-  انظر: احلج�ي، حممد بن احل�صن، الفكر ال�صامي يف تاريخ الفقه االإ�صالمي، دار الرتاث، القاهرة )1396(، 418/2. وانظر: 
�صاكر، اأحمد حممد، الكتاب وال�صنة يجب اأن يك�نا م�صدر الق�انني، املكتبة ال�صلفية، القاهرة )1986(، 30. الزحيلي، وهبه، 

جه�د تقنني الفقه االإ�صالمي )مرجع �صابق(، 23. املحاميد، م�صرية الفقه االإ�صالمي املعا�صر ومالحمه)مرجع �صابق(، 64.
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وق���د خ�صع���ت ال��صية في الميراث اإلى مثل هذا التقنين، حيث اإن���ه من المعروف اإذا مات االإن�صان 
اآل���ت اأم�اله، بحك���م ال�صارع وطبقًا لتق�صيمه، اإل���ى اأقرب النا�س م�دة اإليه، وم���ن تعد حياتهم بعده 
امت���دادًا معن�يًا لحيات���ه، من اأوالد واأقارب ونح�هم. فاالإن�صان وذريت���ه وورثته امتداد الأ�صل واحد، 
و�صجرة تمتد جذورها في الما�صي. وتتجدد فروعها في الم�صتقبل. فلي�س لالإن�صان حق الت�صرف في 
اأم�اله ت�صرفًا �صارًا ب�رثته، حتى ل� كان هذا ت�صرفًا خيريًا، اإال في الحدود الم�صروعة والمحددة، 
والمح���دد بالثلث)1( . ولي����س لالإن�صان محاباة بع�صهم على بع�س اإتباع���ا له�ى نف�صه، دون اأن يك�ن 
هن���اك م�صلح���ة يريد اأن يحققه���ا اأو مف�صدة يري���د اأن يمنعها. وهذا اال�صتخالف ف���ي المال الذي 
خلف���ه ال�صخ�س، اإم���ا اأن يك�ن خالفه جبرية، وه� الميراث، واإما اأن يك�ن  خالفة اختيارية وُت�صمى 
بال��صية. فالخالف���ة االإجبارية »الميراث« تثبت بحكم ال�صارع والخالفة االختيارية »ال��صية« تثبت 
باإرادة ال�صخ�س »الم��صي«. وقد حدد ال�صارع حدوًدا للخالفة االختيارية في القدر الذي تج�ز فيه 

وفي �صفة الم��صى له، وفي الباعث على تلك الخالفة وفي ال�صروط المقترنة...اإلخ)2(. 
واأحكام الميراث هي من االأحكام التي ت�لى اهلل ت�زيعها على م�صتحقيه بنف�صه، فهي ق�صمة قراآنية، 
ول���م يترك فيها مجال اجتهاد كبير للخلق، فجميع اأحكامه من�ص��صة، كما يق�ل �صيخ االإ�صالم ابن 
ًة. فالذي ت�لى اأم���ر تق�صيم التركات في االإ�صالم ه�  تيمي���ة)3(، وذل���ك رحمة بعباده وف�صال منه ومنَّ

1-  منع الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم �صعد بن اأبي وقا�س ر�صي اهلل عنه من ال��صية باأكرث من الثلث ، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإِنََّك 
ا�َس«. البخاري، اأب� عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل، �صحيح البخاري، دار  ُف�َن النَّ اأَْن َتَذَر َوَرَثَتَك اأَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن اأَْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
اجليل، بريوت، )م�ص�رة عن الطبعة الي�نانية(، 1007/3، رقم: 2742. الني�صاب�ري، م�صلم بن حجاج الق�صريي، �صحيح م�صلم، 
حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي، املكتبة االإ�صالمية، اإ�صتنب�ل، ط1 )1374(، 1252/3، رقم: 1628. وانظر: ابن قدامه، عبد اهلل 
بن اأحمد بن حممد املقد�صي )ت: 620ه�(، املغني، دار املنار، القاهرة )1367(، 392/8، 393. االأ�صبحي، مالك بن اأن�س )ت: 
279ه�(، امل�طاأ، حتقيق �صعيد حممد اللحام، دار اإحياء العل�م، بريوت، ط1 )1408(، 763/2، رقم 1456. الطيال�صى، �صليمان 
بن داود )ت: 204ه�(، م�صند الطيال�صي، دار املعرفة، بريوت )ب.ت(، 27، رقم 195(. ابن اأبي �صيبة، اأب� بكر عبد اهلل بن حممد 
املعروف )ت: 235ه�(، امل�صنف، حتقيق وت�صحيح عبد اخلالق االأفغاين، الدار ال�صلفية، ب�مباي، الهند )1979(، 226/6، رقم: 
30913. ابن حنبل، اأحمد ال�صيباين )ت: 241ه�(، امل�صند، م�ؤ�ص�صة قرطبة، م�صر )ب.ت(، 176/1، رقم: 1524. اأب� داود، االإمام 
احلافظ بن االأ�صعث ال�صج�صتاين االأزدي )ت: 275ه�(، �صنن اأبي داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�صرية، 
بريوت )ب.ت(، 112/3، رقم 2864، الرتمذي، اأب� عي�صى حممد بن عي�صى بن �ص�رة  )ت: 279ه�(، ال�صنن، حتقيق �صدقي حممد 
جميل العطار، دار الفكر للطباعة والن�صر والت�زيع، بريوت، )1414(، 430/4، رقم: 2116. الن�صائي، اأب� عبد الرحمن اأحمد بن 
�صعيب )ت: 303ه�(، كتاب ال�صنن الكربى، حتقيق عبد الغفار �صليمان البنداري و�صيد ك�صروي ح�صن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 
)1411(، 241/6، رقم 3626. ابن ماجه، اأب� عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت: 275ه�(، �صنن ابن ماجه، حتقيق حممد ف�ؤاد 
عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي )ب.ت(، 903/2، رقم: 2708، ابن حبان، اأب� حامت حممد التميمي )ت: 354ه�(، �صحيح ابن 
حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق �صعيب االأرناوؤوط، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط2 )ب.ت(، 251/16، رقم: 7261. البيهقي، اأب� بكر 
اأحمد بن احل�صني، ال�صنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 )1414(، 18/9، رقم: 17558.

غري  ماج�صتري  ر�صالة  مقارنة،  درا�صة  ال��صعي  والقان�ن  االإ�صالمي  الفقه  يف  ال�اجبة  ال��صية  �صالح،  قا�صم  منري  2-  اجليالين، 
من�ص�رة، جامعة عدن، اليمن )2004(، املقدمة.

3-  ابن تيمية، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم احلراين، جمم�ع الفتاوى، جمع نا�صر بن حمد الفهد، دار اأ�ص�اء ال�صلف، الريا�س، ط1 
.280 ،196/19 ،)1423(
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اهلل تعال���ى ولي����س الب�سر، فكانت بذل���ك من النظام والدق���ة والعدالة في التوزيع م���ا ي�ستحيل على 
الب�سر اأن يهتدوا اإليه لوال اأن هداهم اهلل.

ا�َس، وَتَعلَُّموا الُقْراآَن  فق���د روى عب���د اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه، قوله: » َتَعلَُّموا الِعْلَم وَعلُِّم���وُه النَّ
ي اْمروؤٌ َمْقُبو�ٌس، واإْن الِعْلَم �َسُيْقَب�ُس وَتْظَهُر  ا�َس، فاإنِّ ا�َس، وَتَعلَُّم���وا الَفَراِئ�َس وَعلُِّموها النَّ وَعلُِّم���وُه النَّ

الِفَتن حتى يختلف االثنان في الَفري�سة، فال يجدان اأحًدا يف�سل بينهما«))).
وعن���ه ر�س���ي اهلل عنه اأن النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم  ق���ال: »العلم ثالثة وما �سوى ذلك فهو ف�سل: 

اآيٌة محكمة، اأو �سّنٌة قائمة، اأو فري�سُة عادلة«))). 
وع���ن عمر ب���ن الخطاب ر�سي اهلل عنه اأنه كان يق���ول: »تعلموا الفرائ�س كم���ا تتعلمون القراآن«)))، 

ويقول ر�سي اهلل عنه اأي�سا: »اإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائ�س واإذا لهوتم فالهوا بالرمي«))). 
اأم���ا فيما يخ�س الو�سي���ة الواجبة، فقد اأخذت معظم قوانين االأحوال ال�سخ�سية في البالد العربية 
ب���راأي المذهب القائ���ل بوجوب الو�سية لبع����س المحرومين من االإرث، وه���م االأحفاد الذين يموت 

اإباوؤهم في حياة اأبيهم اأو اأمهم.
فف���ي �سن���ة 6)9)م تحدي���دا، �ُسرع ف���ي م�سر قان���ون الو�سية الواجب���ة، الذي يعط���ي االأبناء الحق 
باأخ���ذ حظ والدهم المتوفى قب���ل والده »جدهم« بحكم القانون، ومن ث���م اأخذت العديد من الدول 

)-  الدار قطني، علي بن عمر )ت: 85)ه�)، �سنن الدارقطني، وبذيله التعليق املغني على الدارقطني، الأبي الطيب حممد اآبادي، 
ط) )06)))، كتاب الفرائ�س وال�سري وغري ذلك، )/)8-)8. رقم: 5)، 6). الرتمذي، ال�سنن )مرجع �سلبق)، كتاب الفرائ�س، 
باب ما جاء يف تعليم الفرائ�س، )/ 7)-8)، رقم: 098). الن�سائي، ال�سنن الكربى )مرجع �سابق)، كتاب الفرائ�س، باب االأمر 
بتعليم الفرائ�س، )/)6-)6. الداين، عثمان بن �سعيد املقرئ اأبو عمرو )ت: )))ه�)، ال�سنن الواردة يف الفنت وغوائلها وال�ساعة 

واأ�سراطها، ر�ساء اهلل املباركفوري، دار العا�سمة، الريا�س، ط) )6))))، )/585.
اأبو داود،   . الفرائ�س، )/908. حديث رقم: 9)7)  تعليم  الفرائ�س، باب احلث على  �سلبق)، كتاب  )-  ابن ماجه، �سنن )مرجع 
�سنن )مرجع �سابق)، كتاب الفرائ�س، باب ما جاء يف تعلم الفرائ�س، )/9)). حديث رقم: 885) . الدارقطني، �سنن )مرجع 

�سابق)، كتاب الفرائ�س وال�سري، )/68. حديث رقم: ).
)-  الدارمي، اأبو حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الف�سل بن بهرام )ت: 55)ه�)، �سنن الدارمي، حتقيق م�سطفى ديب البغا، 
تعلموا   ( بلفظ   ،  (7(( رقم:   حديث   .799/( الفرائ�س،  تعليم  يف  باب  الفرائ�س،  كتاب   ،(((((( ط)  دم�سق،  القلم،  دار 

الفرائ�س واللحن وال�سنن كما تعلمون القراآن).
اأبي مو�سى  اإىل  اأبي هالل الرا�سبي عن قتادة عن �سعيد بن امل�سيب قال: » كتب عمر بن اخلطاب  )-  اأخرجه احلاكم من طريق 
االأ�سعري: اإذا لهومت، فالهوا بالرمي، واإذا حتدثتم، فتحدثوا بالفرائ�س«. وقال : » هذا واإن كان موقوفا، فاإنه �سحيح االإ�سناد 
». احلاكم، حممد بن عبد اهلل اأبو عبد اهلل الني�سابوري، امل�ستدرك على ال�سحيحني، حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط) ))))))، )/))). قال القروي: »رواه احلاكم والبيهقي، ورواته ثقات اإال اأنه منقطع. القروي، حممد 
العربي، اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية، دار الكتب العلمية،  بريوت )ب.ت)، )/85. وانظر: االألباين، حممد 
نا�سر الدين، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، املكتب االإ�سالمي، بريوت )05)))، 6/ 07). رقم: 666). وانظر: 
النووي، اأبو زكريا يحيى بن �سرف الدين، مغني  املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، �سرح ال�سيخ حممد �سربيني اخلطيب، 

على منت املنهاج، م�سطفى البابي احللبي واأوالده، م�سر )77)) ه�)، )/) .
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االإ�سالمي���ة ب�سن القواني���ن المماثلة)))، واإن اختلف���ت �سوره من دولة الأخرى، فم���ن تلك الدول من 
يق�س���ر االأم���ر على اأوالد الولد فق���ط، واإن نزلوا ومنهم من يقره بجانب ذل���ك الأوالد البنت ق�سرا، 
ومنه���م من يحدد مق���داره بالثلث فقط، ومنهم م���ن يجعل مقداره هو مقدار ح���ظ والد االأبناء في 

ميراث والده »جدهم«.
اأما بالن�سبة لت�سريع الميراث في النظام االإ�سالمي، فاإن هوؤالء الحفدة ال ي�ستحقون �سيئًا من ميراث 
الج���د اأو الجدة، لوجود من ه���م اأعلى درجة منهم، كاالأعمام اأو العمات على قيد الحياة. وقد يكون 

هوؤالء الحفدة يعي�سون حالة الفقر والعوز، اإذ غالبا ما يكونون في �سن �سغير.
واالأ�س���ل في الو�سية، حت���ى ولو كانت واجبة �سرعًا، اأنها اختياري���ة، ين�سئها االإن�سان بمح�س اإرادته 
وال يل���زم به���ا ق�ساء)))، وال تخرج و�سية من مال دون اأن يك���ون �ساحب المال قد اأن�ساأها قبل موته، 
ول���و وجبت الو�سية في حقوق اهلل تعالى من زك���اة وكفارة و�سوم، اأو في حقوق االآدميين، ولم يو�س 
به���ا المي���ت، ولم يقر بها الورثة، وال دلي���ل يثبتها في ذمة الميت، فال يخرج م���ن تركته �سيء جبرًا 
بالق�س���اء، فاإن ب���ادر الورثة باإخراجها طوعًا، فتكون من راأ�س م���ال التركة كبقية الديون، وال يطلق 

عليها و�سية، الأن الوجوب هنا ديانة..)))

)-  دولة الكويت: قانون رقم 5 ل�سنة )97) يف �ساأن الو�سية الواجبة )رقم: 5/)97))، الو�سية الواجبة، املواد ))-)). االإمارات العربية 
املتحدة: قانون االأحوال ال�سخ�سية )رقم: 8)/005) ) الكتاب الرابع، الو�سية، الباب الثاين، اأركان الو�سية و�سروطها، الف�سل 
ال�ساد�س، الو�سية الواجبة، املادة: )7). عمان: قانون االأحوال ال�سخ�سية العمانى رقم )) ل�سنة 997)، الكتاب الرابع )الو�سية)، 
الباب اخلام�س، الو�سية الواجبة، املواد: 9)) ، 0)) . تون�س: قانون املرياث التون�سي، الكتاب التا�سع يف املرياث، الباب االأول، اأحكام 
عامة، الف�سل: )9)، الو�سية الواجبة. ليبيا: القانون رقم 7 ل�سنة ))))ه�، ب�ساأن اأحكام الو�سية، حيث تناول يف املادة 7) الو�سية 
الواجبة. املغرب: قانون املواريث، الكتاب ال�ساد�س: املرياث، الق�سم الثامن، املادة: 69) )الو�سية الواجبة). اليمن: قانون االأحوال 
ال�سخ�سية رقم )0)) ل�سنة )99)م واملعدل بالقانون رقم )7)) ل�سنة 998)م، الف�سل اخلام�س، الو�سية الواجبة، املادة: )59)). 
قانون االأ�سرة اجلزائري، الف�سل ال�سابع )التنزيل)، املواد: 69) اإىل )7). العراق: الد�ستور العراقي وقانون االأحوال ال�سخ�سية 

املرقم )88)) ل�سنة 959)، املادة: )). ال�سودان: قانون االأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني �سنة )99)، مادة: 5)).
)-  ال�سرخ�سي، اأبو بكر حممد بن اأبي �سهل )ت: )8)ه�)، املب�سوط، دار املعرفة، بريوت، ط)  )98))ه�)، 7)/))). الزيلعي، فخر 
الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي )ت: ))7ه�)، تبني احلقائق �سرح كنز الدقائق، دار الكتب االإ�سالمي، القاهرة ))))))، 
5/)8). ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم احلنفي )ت 970ه�)، البحر الرائق �سرح كن�ز الدقائق، املطبعة العلمية، القاهرة، ط) 
)ب.ت)، 60/8). احلطاب، اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن )ت: )95ه�)، مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، 
دار الفكر، بريوت )978))، 6/)6). النفراوي، اأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالك )ت:5))) ه�)، الفواكه الدواين على 
ر�سالة اأبي زيد القريواين، دار الفكر، بريوت )5))))، )/))). الدمياطي، ال�سيد اأبو بكر بكري حممد �سطا، اإعانة الطالبني على 
�سرح األفاظ املعني، املطبعة امليمنية، م�سر )00))ه�)، )/98). ابن قدامه، موفق الدين اأبي حممد عبد اهلل بن اأحمد بن حممد 
)ت: 0)6ه�)، عمدة الفقه، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط) )))))ه�)، 69. املرغيناين، برهان الدين اأبو احل�سن علي بن اأبي بكر 
بن عبد اجلليل الر�سداين )ت: )59ه�)، الهداية �سرح بداية املبتدي، مطبعة م�سطفى احللبي، م�سر )ب.ت)، )/))). اخلطيب 
ال�سربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، حتقيق حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، ط) )8))))، )/9). 
ابن قدامه، عبد اهلل بن اأحمد بن حممد املقد�سي، املغني، دار املنار، القاهرة )67)))، 6/). �سهبون، عبد الكرمي، ال�سايف يف �سرح 

مدونة االأ�سرة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء )006))، 58). 
)- اأبو زهرة، حممد، اأحكام الرتكات واملواريث، دار الفكر العربي، القاهرة )ب.ت)، 0)).
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الهدف من الدرا�سة
اإن الهدف من بحثنا هو الو�سية الواجبة قانونا، وهي نوع جديد من الو�سايا، اتخذت �سفة الوجوب، 
لكونه���ا تنف���ذ ق�سائيًا ال دينيًا، واأن القا�سي هو الذي يوجبها في م���ال المتوفى، للفئات الذين ن�س 
قان���ون الو�سية الواجبة على اإعطائهم، �سواء اأو�سى لهم الميت اأم لم يو�س، و�سواء ر�سي الورثة اأم 

لم ير�سوا.)))

فق���د ا�ستح���دث القانون الو�سي���ة الواجبة لمعالجة م�سكل���ة اأبناء المتوفى، تم�سيًا م���ع روح الت�سريع 
االإ�سالم���ي في توزيع الثروة على اأ�سا�س من الع���دل والمنطق، اإذ ما ذنب ولد المتوفى في الحرمان 
م���ن ن�سي���ب والده الذي توفي مبك���را قبل والده، وقد يكون هذا المتوفى ق���د �ساهم في تكوين ثروة 
الج���د، فيجتم���ع على اأولئ���ك الفقر وفق���دان المعيل. وبم���ا اإن االأحفاد في هذه الحال���ة يعدون غير 
وارثي���ن، فلولي االأمر من ب���اب الم�سلحة، اإعطاء �سف���ة الوارث عليهم للم�سلح���ة، ب�سفتهم اأولى 

النا�س بهذا المال، وهو في االأ�سل مال اأبيهم.

ف���اإذا ل���م يو�س الجد اأو الج���دة لهوؤالء الحف���دة بمثل ن�سيب اأ�سله���م حال حيات���ه، فاإنه تجب لهم 
َر  َذا َح�سَ الو�سية، قانونا، بمثل هذا الن�سيب، على اأال يزيد على الثلث، لقوله تعالى: {ُكِتَب َعَلْيُكْم اإِ

ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن}))) .  ُة ِلْلَواِلَدْيِن َواالأْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ يَّ اأََحَدُكُم اْلَمْوُت اإِن َتَرَك َخْيًرا اْلَو�سِ

منهج البحث:
اعتم���د الباح���ث على المنه���ج الو�سفي. والمنهج الو�سف���ي هو المنهج يعتمد عل���ى درا�سة الواقع اأو 
الظاهرة، كما توجد في الواقع، ثم ي�سفها و�سفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا اأو كميا.كيفيا اأي 
ي�س���ف الظاهرة مو�سحا خ�سائ�سها، وتعبيرا كميا يعطي و�سفا رقميا يو�سح فيه مقدار الظاهرة 
وحجمها ودرجات ارتباطها من الظواهر المختلفة عنها))). هذا باالإ�سافة اإلى اأن الباحث �سينتهج 
ف���ي ثنايا البحث النه���ج اال�ستقرائ���ي اال�ستنباطي التحليل���ي الو�سفي من خالل الرج���وع اإلى كتب 

التفا�سير لالأئمة المعتبرين، وكتب الفقه واأبحاث الو�سية �سرعا وقانونا.

وكذل���ك �سيت���م االعتماد في ه���ذه الدرا�سة على المنه���َج اال�ستقرائي التحليلي، م���ن حيث ا�ستقراء 
عب���ارات الفقهاء على اختالف مذاهبهم والم���واد القانونية في بع�س البالد العربية، ثم ي�سار اإلى 
تْحِليلها، وُمناق�ستها، وتحقيقها؛ للو�سول في النهاية اإلى تحقيق القول في مو�سوع الو�سية الواجبة.

)- االأزعر، رمي عادل، الو�سية الواجبة درا�سة فقهية مقارنة، اجلامعة االإ�سالمية، كلية ال�سريعة والقانون، غزة )008))، 9).
)- �سورة البقرة، 80).

)- عبد الرحمن عد�س واآخرون، البحث العلمي، مفهومه، اأدواته، اأ�ساليبه، دار اأ�سامة للن�سر والتوزيع، الريا�س )005))، 7)).
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م�سكلة الدرا�سة
ك���ان وال زال مو�س���وع حق االأبناء الذي���ن يتوفى والدهم قبل جدهم في ميراث ه���وؤالء االآباء مو�سع 
خ���الف وجدل بين الم�سلمين، فمنه���م من ال يرى اأحقية لهم في ذلك، ومنه���م من يرى اأحقيتهم. 
والذي���ن راأوا  اأحقيتهم في ذلك اختلف���وا، فمنهم من ح�سر الو�سية الواجبة الأبناء المتوفى الذكور 

فقط، ومنهم من جعله للذكور واالإناث، وكذلك اختلفوا في مقدار ذلك الن�سيب لالأوالد. 

فم�سكلة الدرا�سة تظهر في بع�س الحاالت التي يموت الولد فيها في حياة اأبويه اأو اأحدهما، ويترك 
وراءه اأوالدًا، فعندما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث االأعمام والعمات تركة االأب، فيحرم اأبناء 
االب���ن واأبناء البنت، م���ن الميراث. وهذا من ناحية الميراث �سحي���ح، الأن اأوالد االبن ال يرثون، ما 
دام االأبن���اء اأنف�سه���م موجودين، وذلك الأن الميراث قائم عل���ى قواعد معينة وهي اأن االأقرب درجة 

يحجب االأبعد درجة.

وتحقيق���ا للغاية من البح���ث، ف�سيتم تق�سيم الدرا�س���ة اإلى مبحثين، ف�سيناق����س المبحث االأول من 
الف�س���ل االأول: تعريف الو�سية والو�سية الواجبة، و�سيخ�س����س المطلب االأول لتعريف الو�سية لغة 

وا�سطالحا، والمطلب الثاني لتعريف الو�سية الواجبة.

اأم���ا المبحث الثاني، ف�سيركز الحديث فيه على  الم�ستحقين للو�سية الواجبة واالأ�سل الفقهي لهذه 
الو�سية، بحيث يناق�س المطلب االأول من هذا المبحث على ال�سور التي تجب فيها الو�سية الواجبة، 
والمطل���ب الثان���ي على الت�سريعات العربي���ة والو�سية الواجبة والمطلب الثال���ث على االأ�سل الفقهي 
له���ذه الو�سية، والمطلب الرابع على مقدار الو�سي���ة الواجبة واأخيرا المطلب الخام�س �سيركز على 

�سروط ا�ستحقاق الو�سية الواجبة.
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الف�سل الأول: تعريف الو�سية والو�سية الواجبة 

المطلب الأول: تعريف الو�سية لغة وا�سطالحا

)- الو�سية لغة: للو�سية في اللغة عّدة معاٍن نذكر منها))): 
���ى يو�سي، بمعنى الو�سل، و�سّمي���ت و�سية الت�سالها باأمر المي���ت، حيث اإّن المو�سي  اأ:  م�س���در َو�سَ
ي  ى الرجُل و�سيًا: و�سله، ويَو�سَ ي�س���ل ت�سّرفه بعد الموت بت�سّرفه ح���ال الحياة. ومنه يقال: َو�سَ
ي ال�سيء بغيره و�سيًا: و�سله، وتوا�سى النبت: اإذا اّت�سل، وتوا�سى  ال�سيُء ي�سي: اإذا ات�سل، ويَو�سَ
ْوا ِِباْلَحقِّ  الق���وُم: اأو�سي بع�سه���م بع�سًا، وتوا�سوا به: اأو�سى اأولهم اآخرهم، قال تعال���ى: {َوَتَوا�سَ
ْب���ِر})))  ومنه اأي�سًا: َف���الة وا�سية: تّت�سل بَفالة اأخرى، واأر����س وا�سية: مّت�سلة  ���ْواِ ِبال�سَّ َوَتَوا�سَ

النبات.

اه تو�سيًة: َعِهَد اإليه ، واأو�سيت له   ب:  وتاأت���ي بمعنى العهد للغي���ر بال�سيء، يقال: اأو�سى الرجل وو�سّ
واأو�سيت اإليه))): اإذا جعلته و�سيك، واال�سم الَو�ساة والَو�ساية والِو�ساية.

ُكُم اآهلّلُ  ج�:  ووردت الو�سية كذلك في القراآن الكريم بمعنى الفر�س اأي�سًا، ومنه قوله تعالى: {ُيو�سِ
ِفي اأََْواَلِدُكم}))) معناه: يفر�س عليكم؛ الأّن الو�سية من اهلّل تعالى اإّنما هي فر�س، والدليل على 
اُكم ِبِه})5)  وهذا من  َم اآهلّلُ اإِالَّ ِباْلَحقِّ ِلُك���ْم َو�سَّ ْف����سَ اآلَِّتي َحرَّ ذل���ك قول���ه تعالى: {َواَل َتْقُتُلوا اآلنَّ

الفر�س المحكم علينا)6).

د، اأبو العبا�س حممد بن يزيد )ت: 85)ه�)، الكامل يف اللغة واالأدب، موؤ�س�سة املعارف، بريوت، ط) )0)))ه�)، )/)5).  )-  املرِبّ
الزبيدي، حممد مرت�سى، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، حتقيق عبد ال�ستار اأحمد فراج، مطبعة احلكومة، الكويت )965))، 
0)/)9). الزخم�سري، اأبو القا�سم حممود بن عمر )ت: 8)5ه�)، اأ�سا�س البالغة، حتقيق حممد با�سل عيون ال�سود، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط) )998))، 679. النووي، حميي الدين يحيى )ت: 676ه�)، تهذيب االأ�سماء واللغات، دار الكتب العلمية، 
دار �سادر، بريوت )ب.ت)،  العرب،  ل�سان  االأن�ساري،  بن مكرم  الدين حممد  ابن منظور، جمال  بريوت )ب.ت)، )/)9)؛ 
 .(((  ،((987( بريوت  لبنان،  مكتبة  الكبري،  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح  علي،  بن  حممد  بن  اأحمد  الفيومي،  59/9)؛ 
الرازي، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر )ت: 666ه�)، خمتار ال�سحاح، مكتبة لبنان، بريوت )986))، )0). الفريوزاآبادي، 

جمد الدين حممد بن يعقوب )ت: 7)8ه�)، القامو�س املحيط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط) )07)))، )/)0).
)- �سورة الع�سر: )0)/).

اأبو احل�سني )ت: 95)ه�)، معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر،  اأحمد بن زكريا  )-  ابن فار�س، 
بريوت )99)))، 6/6)).

)- �سورة الن�ساء، ) / )).
5- �سورة االأنعام، 6 / )5).

الراغب   .(66  /6 �سابق)،  )مرجع  اللغة  مقايي�س  معجم  فار�س،  ابن   ،(59/9 �سابق)،  )مرجع  العرب  ل�سان  منظور،  6-  ابن 
ط)  دم�سق،  القلم،  دار  الداوودي،  �سفوان  حتقيق  القراآن،  األفاظ  مفردات  )50ه�)،  )ت:  الف�سل  بن  احل�سني  االأ�سفهاين، 
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2- الو�سية ا�سطالحا
فقد عرفها الحنفية باأنها: »تمليك م�ساف اإلى ما بعد الموت على وجه التبرع«))) . وعرفها المالكية 
باأنها: »عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده، يلزم بموته، اأو نيابة عنه بعده«))) . وعرفها ال�سافعية باأنها: 
»تب���رع بح���ق م�ساف ولو تقديرا لم���ا بعد الموت«))) . وعرفه���ا الحنابلة باأنها: »التب���رع بالمال بعد 
اٍف ِلَما َبْع���َد اْلَمْوِت َلْي�َس ِبَتْدِبيٍر َوال  ٌع ِبَحقٍّ ُم�سَ ُة َتَبرُّ يَّ فها االإبا�سي���ة بقولهم: »اْلَو�سِ الم���وت«))). وعرَّ
ِف  رُّ فها الزيدية باأنه���ا: »َحْب�ُس َماٍل ُيْمِكُن االْنِتَفاُع ِبِه مع َبَق���اء َعْيِنِه ِلَقْطِع َت�سَ َتْعِلي���ِق ِعْتٍق«)5). وعرَّ

)8))))، 5)5. اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد )ت: )9)ه�)، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق اأحمد عبد الغفور 
اأحمد )ت: 75) ه�)،  اأبو عبد الرحمن اخلليل بن  الفراهيدي،  العلم للماليني، بريوت، ط) )99)))، 5/6)5).  عطار، دار 

العني، موؤ�س�سة دار الهجرة، اإيران، ط) )09)))، 77/7). الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط )مرجع �سابق)، )/)0).
احللبي،  البابي  مكتبة  االأب�سار،  تنوير  �سرح  املختار  الدر  على  املحتار  رد  اأمني احلنفي )ت: )5))ه�)،  عابدين، حممد  )-  ابن 
الرائق،  البحر  تكملة  8))ه�)،  )ت:  احلنفي  الطوري  علي  بن  ح�سني  بن  حممد  القادري،   .6(8/6  ،(((0(( ط)  القاهرة، 
البن جنيم، املطبعة العلمية، م�سر ) )89))، 9/))). املو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود )ت: )68ه�)، االختيار لتعليل 
املختار، تعليق ال�سيخ حممود اأبو دقيقة، دار املعرفة، بريوت، ط) )95)))، 5/)6. البابرتي، اأكمل الدين حممد بن حممود، 
)ت: 786ه�)، �سرح العناية على الهداية، بذيل �سرح فتح القدير، دار الفكر، بريوت )ب.ت)، 0)/))). الكليبويل، عبد الرحمن 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  االأبحر،  ملتقى  �سرح  االأنهر يف  زاده )ت: 078)ه�)، جممع  ب�سيخي  املدعو  �سليمان  بن  بن حممد 
)9))))، )/7)). قا�سي زاده، �سم�س الدين اأحمد )ت: 988ه�)، نتائج االأفكار يف ك�سف الرموز واالأ�سرار، تكملة فتح القدير، 
مطبوع معه الهداية للمرغيناين، �سرح العناية للبابرتي، حا�سية �سعد جلبي على العناية يلي فتح القدير، دار الفكر، بريوت، 

ط) )ب.ت)، 0)/0)).
)-  احلطاب، اأبو عبد اهلل حممد الرعيني املالكي )ت: )95ه�)، مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل، دار الفكر، بريوت، م�سورة 
عن طبعة ال�سعادة، م�سر )9)))ه�)، 8/))5. العدوي، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي )ت: 89))ه�)، حا�سية العدوي على 
كفاية الطالب الرباين لر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، حتقيق حممد عبد اهلل �ساهني، دار الكتب العلمية، بريوت )997))، 
)/90). الت�سويل، اأبو احل�سن علي بن عبد ال�سالم )58))ه�)، البهجة يف �سرح حتفة احلكام، الأبي بكر حممد بن حممد بن 
عا�سم االأندل�سي، وبهام�سه �سرح االإمام اأبو عبد اهلل حممد التاودي امل�سمى بحلي املعا�سم لبنت فكر بن عا�سم على التحفة 
اأحمد امل�سري املالكي )ت:  99)) ه�)، منح  املذكورة، م�سطفى البابي احللبي م�سر ))7)))، )/))5. علي�س، حممد بن 
اجلليل �سرح خمت�سر خليل، دار الفكر، بريوت )09)))، 9/)50. الدردير، اأبو الربكات اأحمد بن حممد )ت: 786)ه�)، ال�سرح 

ال�سغري على اأقرب امل�سالك اإىل مذهب االإمام مالك، دار املعارف، القاهرة، )986))، )/579.
االإ�سالمي،  الكتاب  دار  الطالب،  رو�س  �سرح  املطالب  اأ�سنى  5)9ه�)،  )ت:  ال�سافعي  حممد  بن  زكريا  يحيى  اأبو  )-  االأن�ساري، 
القاهرة )ب.ت)، 65/6. ال�سربيني، �سم�س الدين حممد بن اأحمد اخلطيب )ت: 977ه�)، االإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع، دار 
الفكر، بريوت )5))))، )9). الرملي، �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن حمزة امل�سري االأن�ساري )ت: )00)ه�)، نهاية املحتاج 
اإىل �سرح املنهاج، م�سطفى البابي احللبي واأوالده، م�سر )86)))، 7/). ال�سربيني، �سم�س الدين حممد اخلطيب ال�سافعي 

)ت: 977ه�)، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت )ب.ت)، )/)5.
املكتب  املقنع،  �سرح  املبدع  املقد�سي)ت: )76ه�)،  ابن مفلح، احلنبلي  �سابق)، 6/))).  املغني )مرجع  املقد�سي،  )-  ابن قدامه 
االإ�سالمي، بريوت )00)))، 8/5)). املرداوي، عالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان بن اأحمد احلنبلي، االإن�ساف يف معرفة 
الراجح من اخلالف، حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، دار هجر ، اجليزة، ط) )5))))، 7/)7). البهوتي، من�سور بن 
يون�س بن اإدري�س )ت: )05) ه�)، ك�ساف القناع على منت االإقناع، دار الفكر، بريوت ))0)))، )/5)). املقد�سي، بهاء الدين 

عبد الرحمن بن اإبراهيم )ت: ))6 ه�)، العدة �سرح العمدة، دار احلديث، القاهرة ))))))، 90).
ة، دار الفتح، بريوت ))9)))، ))/)6. 5- اأطفي�س، حممد بن يو�سف )ت: ))))ه�)، �سرح كتاب النيل و�سفاء العليل، مكتبة االإر�ساد، جَدّ
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ِ َتَعاَلى«))).  ًبا اإَلى اهللَّ ْرِف َمَناِفِعِه ِفي ِجَهِة َخْيٍر َتَقرُّ اْلَواِقِف َوَغْيِرِه ِفي َرَقَبِتِه ِل�سَ

المطلب الثاني: تعريف الو�سية الواجبة
ل���م يعرف العلماء القدامى ما ي�سمى»الو�سي���ة الواجبة«، كما هي في القانون، الأنها محدثة في هذا 

الع�سر، وجاءت بها قوانين وت�سريعات االأحوال ال�سخ�سية في معظم البالد العربية. 

اأم���ا الو�سي���ة الواجبة �سرعا في ا�سط���الح جمهور فقهاء ال�سريعة فهي: و�سي���ه ال�سخ�س بتوفية ما 
عليه من حق اهلل اأو االآدمي من تركته بعد وفاته عندما ال يقوم دليل على ثبوت هذا الحق بذمته))).

والو�سي���ة الواجب���ة �سرعا في ا�سط���الح بع�س الفقهاء ه���ي: الو�سية للوالدي���ن واالأقربين الذين ال 
يرثون لمانع اأو لحاجب))).

اأما الو�سية الواجبة في القانون فهي: افترا�س و�سيه الجد اأو الجدة لالأحفاد، بقدر ح�سة والدهم 
اأو والدته���م، اإذا م���ات الوالد اأو الوالدة قبل وفاة الجد اأو الج���دة، على اأن ال تزيد هذه الح�سة عن 
ثل���ث التركة. والو�سية بهذا المعن���ى االأخير يفتر�س القانون وجودها، ويل���زم القا�سي بالحكم بها 

وبتنفيذها، �سواء اأو�سى المتوفى اأو لم يو�س))).

وق���د عرفها قان���ون االأح���وال ال�سخ�سية االأردن���ي باأنها: »ت�سرف ف���ي التركة م�س���اف اإلى ما بعد 
الموت«)5).

وعرفها قانون االأحوال ال�سخ�سية ال�سوري من خالل تحديد م�ستحقيها بما يلي:

)-  العن�سي، اأحمد بن قا�سم اليماين ال�سنعاين، التاج املذهب الأحكام املذهب: �سرح منت االأزهار يف فقه اأالئمه االأطهار، دار اإحياء 
الكتب العربية، القاهرة، ط) ))6)))، 0/5)) .

)-  ابن عابدين، حممد اأمني ))5))ه�)، حا�سية رد املحتار على الدر املختار، دار الفكر، بريوت، ط) )86)))، )/))7. النفراوي، 
اأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالك )ت:5))) ه�)، الفواكه الدواين على ر�سالة اأبي زيد القريواين، دار الفكر، بريوت 
)5))))، )/0))). ال�سن�سوري، عبد اهلل، فتح القريب املجيب ب�سرح كتاب الرتتيب، مطبعة التقدم العلمية، م�سر )5))))، 

)/) ، ابن قدامه، املغني )مرجع �سابق)، 6/))) .
)- ابن حزم، املحلى )مرجع �سابق)، 9/))).

)-  الزملي، م�سطفى اإبراهيم، اأحكام املرياث والو�سية وحق االنتقال يف الفقه االإ�سالمي املقارن والقانون، �سركة اخلن�ساء للطباعة 
بغداد، ط) )000))، 77).

5-  قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردين، مادة 5))). واملادة: )5) من قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردين )0)0)). قانون االأحوال 
ال�سخ�سية ال�سوري، املادة 07). قانون الو�سية امل�سري رقم )7 ل�سنة 6)9)، مادة ). وانظر: الزحيلي، وهبة، الفقه االإ�سالمي 
االإ�سالمي  الفقه  يف  واملواريث  الرتكات  اأحكام  �سعيد،  الهادي  عرفة،   .7((0/(0  ،((985( ط)  دم�سق،  الفكر،  دار  واأدلته، 
)مرجع  بالرتكة  املتعلقة  احلقوق  داود،   .(59  ،((995( القاهرة  املن�سورة،  حقوق  مكتبة  امل�سري،  النق�س  وق�ساء  والقانون 

�سابق)، 07).
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»م���ن توف���ي ول���ه اأوالد ابن وقد م���ات ذلك االبن قبل���ه اأو معه وج���ب الأحفاده هوؤالء ف���ي ثلث تركته 
و�سية...«))). 

وجاء في قانون الو�سية الم�سري ما يلي:

»اإذا ل���م يو����س الميت لفرع ولده الذي مات في حياته اأو مات مع���ه ولو حكمًا، بمثل ما كان ي�ستحقه 
هذا الولد ميراثًا في تركته، لو كان حيًا عند موته، وجبت للفرع و�سية بقدر هذا الن�سيب في حدود 
الثلث، وتكون هذه الو�سية الأهل الطبقة االأولى من اأوالد البنات والأوالد االأبناء من اأوالد الظهور واإن 

نزلوا«))).

وعرفه���ا قان���ون االأ�س���رة المغربي في الف�سل 77) بالق���ول: »الو�سية عقد يوج���ب حقا في ثلث مال 
عاقده يلزم بموته«))).

وع���رف �سلط���ان الو�سية الواجبة باأنها: »ق���در من المال ي�ستحقه فرع ولد المي���ت اإذا مات اأبوه في 
حي���اة ج���ده فياأخذ ن�سيب والده كما لو ك���ان حيًا فيما ال يزيد عن الثلث، وياأخ���ذ هذا القدر اإلزامًا 

بحكم القانون«))).

وع���رف خليفة الو�سي���ة الواجبة باأنها » و�سية وجبت في ثلث ترك���ة الميت لفرع ولده الذي مات في 
حياته اأو مات معه ولو حكمًا«)5).

وع���رف وي���ح الو�سية الواجبة باأنها »و�سية اأوجبها القانون ب�س���روط معينة لفرع من يموت في حياة 
اأحد اأبويه وفرع من يموت مع اأحد اأبويه حقيقة اأو حكمًا«)6).

فمن خالل الن�سو�س القانونية ال�سالفة نرى اأن الو�سية الواجبة هي :

عب���ارة عن و�سية اأوجبه���ا القانون ل�سنف معين من االأقارب، حرموا م���ن الميراث، لوجود حاجب 
له���م، تنفذ بحكم القانون، �سواء اأن�ساأها المورث اأم لم ين�سئها، بمقدار معين و�سروط معينة، فهذا 

النوع يعد من الو�سايا الواجبة وجوبا قانونيا.

)- املادة: 57) /).
)- قانون الو�سية امل�سري، رقم )7 لعام 6)9)

)-  انظر: بودالحة، حممد، حما�سرات يف علم الو�سايا فقها وعمال، فا�س )006))، 5-7. قانون االأ�سرة، �سل�سلة ن�سو�س ت�سريعية 
وتنظيمية«، من�سورات املجلة املغربية لقانون االأعمال واملقاوالت، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، ط) ))00)).

)- �سلطان، �سالح، املرياث والو�سية بني ال�سريعة والقانون، �سلطان للن�سر، القاهرة )006))، 0)).
5- خليفة، حممد طه اأبو العال، اأحكام املواريث، دار ال�سالم ))00))، 6)).

6- ويح، اأ�سرف عبد الرزاق، الرائد يف علم الفرائ�س، دار النه�سة العربية، القاهرة )999))، )6).



59

يتبين من التعاريف ال�سابقة اأن الو�سية الواجبة قانونًا))): تكون لبع�س االأقارب غير الوارثين، وهم 
اأوالد االبن وربما ت�سمل اأوالد البنت عند بع�س القوانين، واأنها ال تحتاج في تنفيذها اإلى اإن�ساء من 
وجب���ت عليه، فاإن اأن�ساأه���ا باإرادته واختياره نف���ذت، واإن تركها كانت واجبة بحك���م القانون، واأنها 
تنتق���ل اإل���ى اأوالد االبن الم�ستحقين لها بحك���م القانون، واأنها ت�ستمد وجوبها م���ن كونها تنفذ بقوة 

القانون ويلزم القا�سي بتنفيذها ق�ساء .

المبحث الثاني: الم�ستحقون للو�سية الواجبة والأ�سل الفقهي لهذه الو�سية:
اإن عقد الو�سية هو من عقود التبرعات، التي ياأخذ اأحد الطرفين من االآخر دون مقابل. فهي عقود 
تنظ���م كل اأن���واع المعامالت المالية التي تعتم���د على االإح�سان وبغير عو�س، الت���ي يجريها المتبرع 
باإرادت���ه الحرة، وهي عقود اختيارية تطوعية، مندوبة غي���ر واجبة، موكولة اإلى رغبة االإن�سان وقوة 

اإيمانه))).

وهن���اك نوع من الو�سايا واجب���ة وجوبا ق�سائيا اأوجبها القانون بمقدار معين و�سروط معينة، وتنفذ 
بحك���م القانون جب���را، اأي �سواء اأراد المورث وقام باإن�سائها من تلق���اء نف�سه، اأو لم يردها ولم يقم 

باإن�سائها))).

المطلب الأول: ال�سور التي تجب فيها الو�سية الواجبة
تج���ب الو�سي���ة الواجبة في تركة ال�سخ�س المتوفى لفرع مات من ول���ده في حياته حقيقة اأو حكما، 
اأو م���ات معه في وقت واح���د وال يدري اأيهما �سبقت اإليه المنية، فهذه �سور ثالث تجب فيها الو�سية 

الواجبة متى توفرت �سروطها))).

ال�سورة الأولى: اإذا مات ال�سخ�س موتا حقيقيا ذكرا اأو اأنثى، في حياة اأ�سله »اأبيه اأو اأمه« وترك 
اأوالدا، فاإنهم ي�ستحقون و�سية واجبة في تركة ذلك االأ�سل.

)- االأزعر، رمي عادل، الو�سية الواجبة درا�سة فقهية مقارنة، اجلامعة االإ�سالمية، كلية ال�سريعة والقانون، غزة )008))، )).
اأبي القا�سم بن احل�سن )ت: 660ه�)، قواعد االأحكام يف  )-  للمزيد انظر: ال�سلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم ابن 
م�سالح االأنام، حتقيق حممود بن التالميد ال�سنقيطي، دار املعارف بريوت )ب.ت)، )/69�)7، ابن القيم اجلوزية، حممد بن 
اأبي بكر بن اأيوب الزرعي الدم�سقي )ت: 767ه�)، البدائع يف علوم القراآن، حتقيق ي�سري ال�سيد حممد، دار املعرفة، بريوت، 

ط) ))))))، 68/5)، اجل�سا�س، اأحكام القراآن )مرجع �سابق)، )/60).
)- املرجع ال�سابق، )6).

)-  انظر: قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردين، املادة )8). �سدر قانون الو�سية الواجبة رقم )7 ل�سنة 65))ه� و�سنة 6)9)م. الف�سل 
اخلام�س، املادة: 79)، ل�سنة )0)0)) من قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردين اجلديد.
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ال�س��ورة الثاني��ة: اإذا مات ال�سخ�س موتا حكميا، كالمفقود ال���ذي غاب اأربع �سنوات فاأكثر، في 
حال���ة يظ���ن فيها الهالك، كحالة حرب اأو كان في بلدة وب���اء عام، ثم حكم القا�سي بموته في حياة 
اأبيه اأو اأمه، ولو لم يكن مات حقيقة، فاإن اأوالده تجب لهم الو�سية الواجبة، باأنهم اأوالد �سخ�س مات 
بحكم الق�ساء في حالة اأ�سله، وال اإرث له من ذلك االأ�سل))). وذلك الأن المفقود بعد حكم القا�سي 
بموت���ه يعتبر ميتا من وقت الحكم بالن�سبة لتركت���ه، في�ستحقها ورثته الموجودون وثبت الحكم ومن 

مات منهم قبل الحكم ال ي�ستحق �سيئا))).

ال�س��ورة الثالث��ة: اإذا مات ال�سخ�س مع اأ�سله في وقت واح���د، كما اإذا غرقا معا اأو هدم عليهم 
بيت فماتا، وما �سابه ذلك من االأ�سباب. 

واإنما وجبت الو�سية في هذه االأحوال النتفاء االإرث فيها بين المتوفين، والو�سية تجب حيث ال يرث 
ال�سخ�س اأ�سله.

المطلب الثاني: الت�سريعات العربية والو�سية الواجبة:
اإن اأول من قال بالو�سية الواجبة هو القانون الم�سري في قانون الو�سية، رقم )7 لعام 6)9)، وتبعه 
في���ه قانون االأحوال ال�سخ�سية ال�سوري عام )95)، ثم القانون االأردني، وانت�سرت الفكرة بعد ذلك 

في العديد من القوانين العربية))).

فقانون الو�سية الم�سري ن�س على اأنه »اإذا لم يو�س الميت لفرع ولده الذي مات في حياته، اأو مات 
معه ولو حكما، بمثل ما كان ي�ستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع 

في التركة، و�سية بقدر هذا الن�سيب في حدود الثلث«))).

)-  ملزيد من التف�سيل حول هذا املو�سوع، انظر: املواق، حممد بن يو�سف )ت: 897 ه�)، التاج واالإكليل ملخت�سر خليل، دار الكتب 
العلمية، بريوت )6))))، )/)6).ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، دار 
الفكر، بريوت )ي.ت)، )/ 0). ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن يو�سف، املهذب يف فقه االإمام ال�سافعي )ت: 76)ه�)، دار 
املعرفة، بريوت، ط) )97)))، )/ 6)). املرداوي، اأبو احل�سن علي بن �سليمان )ت: 885ه�)، االإن�ساف يف معرفة الراجح من 
اخلالف، حتقيق حممد حامد الفقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت )ب.ت)، 7/ 5)). وانظر: حلو، يو�سف عطا حممد، 

اأحكام املفقود يف ال�سريعة االإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، )00)، )) وما بعدها
)- الزحيلي، الفقه االإ�سالمي واأدلته )مرجع �سابق)، 0)/6)).

)-  قدري، حممد قدري با�سا )ت: 06))ه�)، االأحكام ال�سرعية يف االأحوال ال�سخ�سية  �سرحه ملحمد زيد االأبياري، حتقيق حممد 
االأحوال  مو�سوعة  معو�س،   التواب،  عبد   .(766/(  ،((006( ط)  القاهرة،  ال�سالم،  دار  حممد،  جمعة  على  �سراج،  اأحمد 
ال�سخ�سية، من�ساأة املعارف، اال�سكندرية )998))، )/)))). اأبو العنني، بدران، املواريث والو�سية والهبة يف ال�سريعة االإ�سالمية 
والقانون، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، القاهرة )ب.ت)، 67). ال�سرطاوي، فوؤاد عبد اللطيف، الوجيز يف الو�سايا واملواريث، دار 

البيارق، عمان، ط) )000))، )9.
)- قانون الو�سية امل�سري، رقم )7 ل�سنة 6)9) املادة 76.
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اأم���ا في قانون الأحوال ال�صخ�صية التون�صي، فالو�صية الواجبة تكون في حدود الطبقة الأولى فقط، 
للأبناء والبنات )ابن ابن اأو بنت ابن اأو بنت بنت اأو ابن بنت)))). 

وقانون الأحوال ال�صخ�صية ال�صوري المعمول به منذ 935) ن�ص على اأنه »من توفى وله اأولد ابن، وقد 
مات ذلك البن قبله اأو معه، وجب لأحفاد هوؤلء في ثلث تركته و�صية بالمقدار وال�صرائط...«))).

وقانون الأحوال ال�صخ�صية الأردني ن�ص على اأنه »اإذا توفى اأحد وله اأولد ابن، وقد مات ذلك البن 
قبله اأو معه، وجب لأحفاده هوؤلء في ثلث تركته ال�صرعية و�صية بالمقدار وال�صروط..«)3).

فهناك اختلف بين القانونين الأردني وال�صوري والقانون الم�صري، فلقد اأوجب القانون الم�صري 
الو�صي���ة لف���رع الولد المتوفى ف���ي حياة اأ�صله مهما نزل، ما دام م���ن اأولد الظهور. اأما اإذا كان من 
اأولد البط���ون ا�صتحقها اإذا كان من الطبقة الأولى فقط ف���ي القانون الم�صري. واأولد الظهور هم 
م���ن ل يدخل في ن�صبه���م اإلى الميت اأنثى، كابن البن وابن ابن الب���ن مهما نزل. وبنت البن مهما 
ن���زل اأبوها. اأما اأولد البطون فهم من ينت�صبون اإل���ى الميت باأنثى، كابن البنت وابن بنت البن، اأي 
اأن المي���ت ف���ي حياة اأ�صله، اإذا كان ذكرا ا�صتحق فرع���ه الو�صية من غير تقييد بطبقة، اأما اإذا كان 

اأنثى كانت الو�صية لأولدها فقط، دون اأولد اأولدها.

اأم���ا بالن�صبة للقانونين الأردن���ي)))  وال�صوري)5)  فقد اأوجبا الو�صية الواجبة لأولد البن فقط، دون 
اأولد البن���ت. فالم�صتحق���ون للو�صي���ة الواجبة براأيهما ه���م اأولد البن، واأولد اب���ن البن واإن نزل، 
واح���دًا كان���وا اأم اأكث���ر، يحجب فيها كل اأ�صل فرع���ه، دون فرع غيره، وي�صتح���ق فيها كل فرع ح�صة 

اأ�صله فقط.

اأما القانون الم�صري، فقد اأثبت الو�صية الواجبة لأولد البن واإن نزلوا، كالقانون ال�صوري والقانون 
الأردن���ي، وزاد علي���ه الطبقة الأولى م���ن اأولد البنت))). وه���ذا براأينا يتفق م���ع الموجبات لت�صريع 

)-  املادة: )، الف�صل )9)، قانون الأحوال ال�صخ�صية التون�صي، والذي ين�ص على ما يلي: »من تويف وله اأولد ابن ذكر اأو اأنثى مات 
والدهم اأو والدتهم قبله اأو معه وجبت لهوؤلء الأولد و�صية على ن�صبة ح�صة ما يرثه اأبوهم اأو والدتهم عن اأ�صله الهالك باعتبار 
موته اإثر وفاة اأ�صله املذكور بدون اأن يتجاوز ذلك ثلث الرتكة«،على اأن يكون من الطبقة الأوىل فقط )ابن ابن اأو بنت ابن اأو 

بنت بنت اأو ابن بنت).
)- قانون الأحوال ال�صخ�صية ال�صوري، املادة 57)/).

3- قانون الأحوال ال�صخ�صية الأردين، رقم )) ل�صنة )97)، املادة )8). واملادة: )5) من قانون الأحوال ال�صخ�صية الأردين )0)0))
)-  الفقرة ج من املادة )8) من قانون الأحوال ال�صخ�صية. قانون الأحوال ال�صخ�صية الأردين رقم )) لعام )97). والفقرة د من 

املادة )7) من قانون الأحوال ال�صخ�صية اجلديد )0)0)).
5- الفقرة ج من املادة 57) من قانون الأحوال ال�صخ�صية. قانون الأحوال ال�صخ�صية ال�صوري رقم 59 لعام 953)

)- ن�ص على ذلك يف املادة )7 من قانون الو�صية امل�صري رقم )7 لعام ))9).
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الو�صي���ة الواجب���ة، ذلك اأن حجب اأولد البنت فيه تمييز غير مبرر واإجحاف وتفرقة بعيدة عن روح 
الت�صريع.

اإن تف�صير هذه المادة، التي ت�صكل تمييزا وا�صحا بين البن الذكر والبن الأنثى في الو�صية الواجبة، 
على الرغم من اأن ال�صند ال�صرعي لهذه الو�صية لم يفرق البتة بين اأبناء البنت واأبناء البن، بحيث 
ل���و م���ات البن قبل الجد اأو الجدة، فاإن اأبناءه  ي�صتفي���دون من اأنهم يرثون ح�صة مورثهم المتوفى، 
�صريط���ة اأن ل تزي���د عن ثل���ث التركة، لكن زوجة الب���ن المتوفى، اأي اأرملته، ل ت���رث، في حين اأنه 
ل���و ماتت البنة قبل والده���ا اأو والدتها، فان اأبناءها وبناتها ل يرث���ون قر�صا واحدا. اإن ذلك ي�صكل 
تمييزا وا�صحا.. فالتطبيق ينح�صر في اأبناء الولد الذكر ويحرمه على اأبناء البن الأنثى.. وقد جاء 

في الأ�صباب الموجبة لقانون الأحوال ال�صخ�صية الأردني:

َر اأََحَدُكُم اْلَمْوُت اإِن َتَرَك َخْيًرا  َذا َح�صَ اإن الو�صي���ة الواجبة ثبت اأ�صلها بقوله تعال���ى: {ُكِتَب َعَلْيُكْم اإِ
ا َعَل���ى اْلُمتَِّقيَن}، وقد ذهب جم���ع عظيم من فقهاء  ���ُة ِلْلَواِلَدْي���ِن َوالأْقَرِبي���َن ِباْلَمْع���ُروِف َحقًّ يَّ اْلَو�صِ
التابعين، ومن بعدهم اإلى اأن المن�صوخ في هذه الآية الكريمة هي الو�صية للوارث من الأقربين، وقد 
رئ���ي من الإن�صاف معالجة حرمان الأحفاد من ميراث جدهم اأو جدتهم، اإذا مات اأبوهم قبل اأحد 
اأبوي���ه مع وجود اأعمام لهم، فجعل هذا القانون لهم الح���ق في اأخذ ن�صيب والدهم بطريق الو�صية 

الواجبة.. 

ويب���دو اأن الإ�ص���رار على تطبيق هذا الن�ص على اأبناء البن المتوف���ى دون اأبناء البنة المتوفاة، قد 
ح���رم الكثيرين والكثيرات من حق له���م، وتمييز وا�صح بين البن والبنة، وهذا يتنافى مع ال�صرائع 

والد�صاتير وقوانين حقوق الإن�صان. 

المطلب الثالث: الأ�صل الفقهي للو�صية الواجبة:
ح���اول وا�صعو قان���ون الو�صية اأن يرجعوا كل حكم من اأحكام الو�صية الواجبة اإلى �صند �صرعي يقوم 
علي���ه، فاعتمدوا ف���ي اأ�صل الوجوب على اآية الو�صية، وعلى راأي بع����ص ال�صحابة والتابعين، وبع�ص 
العلم���اء القائلين بوج���وب الو�صية للأقربين غي���ر الوارثين، وقواعد ال�صريع���ة ومقا�صدها العامة، 

وا�صتدلوا بالكتاب وال�صنة النبوية والقواعد الفقهية. 

وق����د ات�ف����ق الف�ق�ه���اء ع�ل���ى اأن الو�صية كان���ت في بداي���ة الإ�صلم واجبة ب���كل الم���ال)))  للوالدين 

)-  عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه اأنه قال: »كان املال للولد،  كانت الو�صية للوالدين فن�صخ اهلل تعاىل من ذلك ما اأحب، فجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيني، جعل للوالدين لكل واحد منهما ال�صد�ص وفر�ص للزوج والزوجة فر�صيهما«. البخاري، �صحيح )مرجع �صابق)، 

كتاب الفرائ�ص، باب مرياث الزوج مع الولد وغريه، )/ )). حديث رقم: 358).



63

ُة  يَّ ���َر اأََحَدُكُم اْلَمْوُت اإِن َتَرَك َخْي���ًرا اْلَو�صِ والأقربي���ن))) لق���ول اهلل عز وجل: {ُكِت���َب َعَلْيُكْم اإَِذا َح�صَ
ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن}))). ِلْلَواِلَدْيِن َوالأْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

ثم اختلفوا في حكمها بعد نزول اآيات الميراث على ثلثة اأقوال:

الق��ول الأول : ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وال�صافعية والحنابلة، اإلى اأن الو�صية 
م�صتحب���ة ح�صب الأ�ص���ل. فالأ�صل في الو�صاي���ا عند جمهور الفقه���اء، ومنهم الأئم���ة الأربعة، اأنها 
اختياري���ة لي�صت واجب���ة)3)، وهناك نوع من الو�صاي���ا واجبة وجوبا دينيا ل ق�صائي���ا، وهي الو�صايا 
بالحق���وق الم�صتحق���ة هلل تعالى اأو للعب���اد، كالو�صية باأداء الكفارات والزك���وات التي تكون قد فاتته 

في حياته، وكالو�صية برٌد ديٍن اأو وديعة، ولم يكن �صيء منها ثابت عن طريق وثيقة اأو �صهادة))).

الق��ول الثان��ي: ذهب �صعيد ب���ن الم�صيب والح�صن الب�ص���ري وجابر بن زيد وم�ص���روق وطاوو�ص 
وقت���ادة وداود الظاهري وق���ول لأحمد والطبري وابن حزم واأبي بكر بن عب���د العزيز من الحنابلة، 
اإل���ى اأن الو�صية واجبة ديانة وق�صاء للوالدين والأقربين الذين ل يرثون)5)، لحجبهم عن الميراث، 

)-  الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير )ت: 0)3ه�)، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )999))، 
388/3. الرازي، ابن اأبي حامت عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ص بن املنذر )ت: 7)3ه�)، تف�صري، حتقيق اأ�صعد حممد الطيب، 
مكتبة نزار م�صطفى الباز، الريا�ص، ط) )7))))، 3/)). اأبو عبيد، القا�صم بن �صّلم البغدادي )ت: )))ه�)، النا�صخ واملن�صوخ يف 
القراآن العزيز وما فيه من الفرائ�ص وال�صنن، درا�صة وحتقيق حممد بن �صالح املديفر، مكتبة الر�صد، �صركة الريا�ص للن�صر والتوزيع، 
الريا�ص ))))))، 30). ابن من�صور، �صعيد بن من�صور بن �صعبة اخلرا�صاين املكي )ت: 7))ه�)، �صنن، حتقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت )378))، )/3)). اأبو داود، �صنن )مرجع �صابق)، كتاب الو�صايا، 3/))). النحا�ص، اأحمد بن 
حممد بن اإ�صماعيل املرادي اأبو جعفر، النا�صخ واملن�صوخ يف القراآن الكرمي، حتقيق حممد عبد ال�صلم حممد، مكتبة الفلح، الكويت 
)08)))، )/)8). احلاكم، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الني�صابوري )ت: 05)ه�)، امل�صتدرك على ال�صحيحني، دار املعرفة، 
بريوت )ب.ت)، )/308. البيهقي، �صنن )مرجع �صابق)، )/5)). ابن حجر الع�صقلين، اأبو الف�صل اأحمد بن علي بن حممد، فتح 
الباري ب�صرح �صحيح البخاري، حتقيق حمب الدين اخلطيب، املكتبة ال�صلفية، القاهرة، ط) )08))ه�)، 359/5. ابن اجلوزي، اأبو 
الفرج عبد الرحمن بن اأبي احل�صن علي بن حممد القر�صي التيمي )ت: 7)5ه�)، نوا�صخ القراآن، حتقيق حممد اأ�صرف امللباري، 
ن�صر اجلامعة الإ�صلمية، املدينة املنورة ))0)))، 59). ال�صيوطي، جلل الدين عبد الرحمن )ت: ))9ه�)، الدر املنثور يف التف�صري 

باملاأثور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )000))، )/3)). الدارمي، �صنن )مرجع �صابق)، )/))5.
)- البقرة 80).

3-  املرغيناين، برهان الدين اأبو احل�صن علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الر�صداين )ت: 593ه�)، الهداية �صرح بداية املبتدي، 
مطبعة م�صطفى احللبي، م�صر )ب.ت)، )/)3). اخلطيب ال�صربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، حتقيق 
حممد خليل عيتاين، دار املعرفة ، بريوت، ط) )8))))، )/39. ابن قدامه، عبد اهلل بن اأحمد بن حممد املقد�صي، املغني، دار 

املنار، القاهرة )7)3))، )/). �صهبون، عبد الكرمي، �صرح مدونة الأحوال ال�صخ�صية املغربية )مرجع �صابق)، 358. 
)-  داود، اأحمد حممد علي، احلقوق املتعلقة بالرتكة بني الفقه والقانون، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عمان، ط) )007))، 5)). ))).

اأحمد بن �صعيد الظاهري )ت: )5)ه�)، املحلى،  اأبو حممد على بن  5-  ابن قدامه، املغني )مرجع �صابق)، 8/))). ابن حزم، 
حتقيق حممد منري الدم�صقي، اإدارة الطباعة املنريية، م�صر، ط) ))35))، 9/))3. الطربي، جامع البيان )مرجع �صابق)، 

)/))). القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن )مرجع �صابق)، )/))).
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اأو لمانع يمنعهم من الإرث؛ كاختلف الدين، فاإذا لم يو�ص الميت للأقارب ب�صيء؛ وجب على ورثته 
اأو عل���ى الو�ص���ي اإخراج �صيء، فاإذا لم يو�ص الميت للأقارب ب�صيء؛ وجب على ورثته اأو على الو�صي 

اإخراج �صيء غير محدد المقدار من مال الميت، واإعطاوؤه للوالدين غير الوارثين))). 
وروى الطب���ري، اأن ال�صح���اك ك���ان يق���ول: »م���ن م���ات ول���م يو�ص ل���ذوي قرابت���ه فقد خت���م عمله 
بمع�صيت���ه«))). وع���ن عكرمة عن عبد اهلل بن عبا�ص قال: »ن�صخ من يرث ولم ين�صخ الأقربون الذين 
ل يرث���ون«)3). وع���ن قتادة والح�صن وعطاء وعلي بن اأبي طلحة ومجاهد وم�صلم بن ي�صار وال�صحاك 

والعلء بن زياد واإيا�ص بن معاوية: »الو�صية لذوي القرابة الذين ل يرثون«))).
وقال���وا ع���ن اآية الو�صية اإنها محكمة، واأن ظاهرها العم���وم ومعناها الخ�صو�ص في الوالدين الذين 
ل يرثان، كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة، قاله ال�صحاك وطاوو�ص والح�صن، واختاره 
الطب���ري. وعن الزه���ري اأن الو�صية واجبة فيما قل اأو كثر. وقال اب���ن المنذر: اأجمع كل من يحفظ 

عنه من اأهل العلم على اأن الو�صية للوالدين الذين ل يرثان والأقرباء الذين ل يرثون جائزة)5). 

وق���ال مالك وال�صافعي واأبو حنيفة واأ�صحابهم والأوزاعي واأحم���د بن حنبل: من اأو�صى لغير قرابته 

)-  بلعقيد، عبد الرحمن، علم الفرائ�ص: املواريث. الو�صية. ت�صفية الرتكة، بدون ا�صم نا�صر )998))،  )7). الزحيلي، وهبة، 
الو�صايا والوقف يف الفقه الإ�صلمي، دار الفكر، بريوت ودم�صق ))99))، 05).

)- الطربي، جامع البيان )مرجع �صابق)، )/))).
3-  الطربي :جامع البيان )مرجع �صابق)، 388/3. رقم )))). البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل، �صحيح البخاري، دار 
اجليل، بريوت، )م�صورة عن الطبعة اليونانية)، كتاب الو�صايا، باب ل و�صية لوارث، 008/3). كتاب التف�صري، )/70)). كتاب 
العلمي، دار  الدارمي، حتقيق فواز زمريل وخالد  الرحمن، �صنن  اأبو حممد عبد اهلل بن عبد  الدارمي،  الفرائ�ص، )/78)). 
الكتاب العربي، بريوت، ط) )07))ه�)، )/))5. البيهقي، اأبو بكر اأحمد بن احل�صني، ال�صنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )))))ه�)، )/))).
)-  الطربي :جامع البيان )مرجع �صابق)، 388/3 رقم 0))). الدارمي، �صنن )مرجع �صابق)، )/))5 رقم )))3. ال�صنعاين، عبد 
الرزاق، تف�صري عبد الرزاق ال�صنعاين ) تف�صري القراآن)، حتقيق م�صطفى م�صلم حممد، مكتبة الر�صد، الريا�ص، ط) )0))))، 
)/8). ابن اجلوزي، اأبو الفرج عبد الرحمن بن اأبي احل�صن علي بن حممد القر�صي التيمي )ت: 7)5ه�)، نوا�صخ القراآن، حتقيق 
حممد اأ�صرف امللباري، ن�صر اجلامعة الإ�صلمية، املدينة املنورة ))0)))، ))). ال�صيوطي، الدر، )/))). �صعيد من من�صور، 
�صنن، )/55). . اأبو عبيد، القا�صم بن �صّلم البغدادي )ت: )))ه�)، النا�صخ واملن�صوخ يف القراآن العزيز وما فيه من الفرائ�ص 
 .(3(  ،(((((( الريا�ص  والتوزيع،  للن�صر  الريا�ص  �صركة  الر�صد،  مكتبة  املديفر،  �صالح  بن  حممد  وحتقيق  درا�صة  وال�صنن، 
الرازي، ابن اأبي حامت عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ص بن املنذر )ت: 7)3ه�)، تف�صري، حتقيق اأ�صعد حممد الطيب، مكتبة 
نزار م�صطفى الباز، الريا�ص، ط) )7))))، )/300. ابن العربي، حممد بن عبد اهلل الأندل�صي )ت: 3)5ه�)، اأحكام القراآن، 
علي حممد البجاوي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط) )ب.ت)، )/)))- )3). ابن عطية الأندل�صي، اأبو حممد عبد احلق 
بن غالب بن عبد الرحمن بن متام املحاربي )ت: ))5ه�)، املحرر الوجيز يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق عبد ال�صلم عبد 

ال�صايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) ))))))، )/8)).
5-  اأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية الأندل�صي، املحرر الوجيز يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق عبد ال�صلم عبد ال�صايف 
حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) )3)))ه�)، )/35). القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد الأن�صاري )ت: )7)ه�)، 

اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق ه�صام �صمري البخاري، دار عامل الكتب، الريا�ص  )3))))، )/)))-3)).
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وترك قرابته محتاجين، فبئ�صما �صنع))). 

وق���د ذه���ب ابن حزم اإلى اأن الو�صية فر�ص على كل من ت���رك ماًل))).  وفى كتاب الفروع لبن مفلح 
اأن م���ن اختي���ارات اأبى بكر عبد العزيز »من الطبقة الثالثة من فقه���اء الحنابلة«)3)  وجوب الو�صية 
لقري���ب غي���ر وارث))). ونقل ابن قدامه عنه الحديث عن وجوب الو�صي���ة بقوله: »وقال اأبو بكر عبد 

العزيز هي واجبة للأقربين الذين ل يرثون«)5).

وق���د اأفا����ص ابن حزم في الدفاع عن القائلين بوجوب الو�صية، اإلى اأن قال: »م�صاألة: الو�صية فر�ص 
على كل من ترك مال، روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ر�صي اهلل عنه  قال: قال ر�صول 
ُتُه َمْكُتوَبٌة  يَّ ي ِفيِه َيِبيُت َلْيَلَتْيِن اإِلَّ َوَو�صِ اهلل �صل���ى اهلل عليه و�صلم: »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُم�ْصِلٍم َلُه �َصْيٌء ُيو�صِ
ِعْن���َدُه«))). ق���ال ابن عمر ر�ص���ي اهلل عنه: ما مرت علي ليلة منذ �صمعت ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم  قال ذلك اإل وعندي و�صيتي«)7).

وتاب���ع ابن حزم قائ���ل: »وروينا اإيجاب الو�صية من طريق ابن المب���ارك عن عبد اهلل بن عوف عن 
ناف���ع ع���ن ابن عمر ر�صي اهلل عنه من قوله، ومن طريق عبد الرزاق عن الح�صن بن عبيد اهلل قال: 
ك���ان طلح���ة والزبير ي�ص���ددان في الو�صي���ة، وهو قول عبد اهلل ب���ن اأبي اأوفى، وطلح���ة بن مطرف، 
وطاوو�ص، وال�صعبي، وغيرهم. وهو قول ابن �صليمان وجميع اأ�صحابنا...واأما قولهم: اإن النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم لم يو�ص؛ فاإنه ت�صدق بجميع ماله، وهذه و�صية«)8).    

)- القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن )مرجع �صابق)، )/))).
)- ابن حزم، املحلى )مرجع �صابق)، 9/))3-3)3. ابن قدامة، املغني )مرجع �صابق)، 8/)39.

�صذرات  العكري احلنبلي )ت: 089)ه�)،  اأحمد بن حممد  بن  الفلح عبد احلي  اأبو  العماد احلنبلي،  ابن  ترجمته يف:  3-  انظر 
الذهب يف اأخبار من ذهب، دار ابن كثري، دم�صق، ط) ))0)))، 5/3).

)-  ابن مفلح املقد�صي، اأبو عبد اهلل حممد احلنبلي، الفروع، دار م�صر للطباعة، القاهرة، ط) ))38)ه�)، )/)9. وانظر: ابن 
العماد، �صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب )مرجع �صابق)، 5/3). الفراء، اأبو احل�صني حممد بن احل�صني اأبو يعلى، طبقات 

احلنابلة، دار املعرفة، بريوت )ب.ت)، )/9)) وما بعدها.
5- ابن قدامه، املغنى )مرجع �صابق)، )/5)).

)م�صورة  بريوت،  اجليل،  دار  البخاري،  �صحيح  اإ�صماعيل،  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  البخاري،  �صحيحه.  يف  البخاري  )-  اأخرجه 
»رواه  القدير:  في�ص  املناوي يف  قال   . رقم: 587)  3/ 0050). حديث  الو�صايا،  باب  الو�صايا،  كتاب  اليونانية)،  الطبعة  عن 
ابن عمر.  ابن ماجه) عن  الن�صائي،  الرتمذي،  داود،  )اأبو  والأربعة  وم�صلم)  )البخاري  عليه  ومتفق  م�صنده  واأحمد يف  مالك 
املناوي، حممد عبد الروؤوف، في�ص القدير �صرح اجلامع ال�صغري، حتقيق اأحمد عبد ال�صلم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط) 

)5)))ه�)، 5/))). حديث رقم: 7893. 
7- البخاري، �صحيح )مرجع �صابق)، 3/)8). م�صلم، �صحيح )مرجع �صابق)، 9/3))).

8- ابن حزم، املحلى )مرجع �صابق)، 9/))3. ويح، الرائد يف علم الفرائ�ص )مرجع �صابق)، )7).
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وخل�ص ابن حزم اإلى اأنه: »فر�ص على كل م�صلم اأن يو�صي لقرابته الذين ل يرثون اإما رقا واإما لكفر 
واإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث اأو لأنهم ل يرثون، فيو�صي لهم بما طابت به نف�صه ل حَد 

في ذلك، فاإن لم يفعل اأعطوا ول بد ما راآه الورثة اأو الو�صي«))).

وق���ال اأبو بكر عبد العزي���ز: »هي واجبة للأقربين الذين ل يرثون، وهو ق���ول داود، وحكى ذلك عن 
م�ص���روق وطاوو����ص واإيا�ص وقت���ادة وابن جرير، واحتج���وا بالآية، وخبر ابن عم���ر)))، وقالوا ن�صخت 

الو�صية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت فيمن ل يرث من الأقربين«)3).

ث���م ا�صت���دل الذين قالوا بالفر�صية باأن الآي���ة توجب الو�صية للوالدين والأقربي���ن لأن »كتب« بمعنى 
فر����ص، واأن تحدي���د المو�ص���ى لهم بينته الآي���ة بالوالدين ثم الأقربين ح�صب ما ي���رى المو�صي، ثم 
ن�صخ���ت الو�صي���ة للوالدين والأقربين باآية الميراث، وبقي حك���م الو�صية على اأ�صله الوجوب في حق 

من ل يرث من الأقربين))).   

وقد ا�صتند وا�صعو القانون لما يلي من اأ�صول ال�صرع :

ُة ِلْلَواِلَدْيِن َوالأْقَرِبيَن  يَّ َحَدُكُم اْلَمْوُت اإِن َتَرَك َخْيًرا اْلَو�صِ َر اأَ ) � الآية الكريمة: {ُكِتَب َعَلْيُكْم اإَِذا َح�صَ
ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن})5)  فهذه الآية واإن اأجمع جمهور الفقهاء على اأنها من�صوخة بالكلية،  ِباْلَمْعُروِف َحقًّ
اإل اأن جمع���ًا م���ن التابعين ومن بعدهم قال���وا اأن المن�صوخ هو وجوب الو�صية لل���وارث من الأقربين 
فق���ط، ولي�ص للأقربين مطلقًا، ومنهم �صعيد بن الم�صي���ب، واأحمد بن حنبل، والطبري، وابن حزم 

وغيرهم كما بينا من قبل.

ق���ال الطب���ري: »فاإن قال قائ���ل: اأو فر�ص على الرجل ذي الم���ال اأن يو�صي لوالدي���ه واأقربيه الذين 
ل يرثون���ه؟ قي���ل نعم. فاإن قال: فاإن ه���و فَرط في ذلك فلم يو�ص لهم، اأيك���ون م�صيعا فر�صا يحرج 
بت�صيع���ه؟ قي���ل نعم. فاإن قال: وما الدللة على ذلك؟ قيل: قول اهلل تعال���ى ذكره: {ُكِتَب َعَليُكْم اإَذا 
ُة لْلَواِلَدْيِن والأْقَرِبين} فاأعلم اأنه قد كتبه علينا وفر�صه،  يَّ َر اأَحَدُكُم الَمْوُت اإْن َتَرَك َخْيرا الَو�صِ َح�صَ

)- ابن حزم، املحلى )مرجع �صابق)، 9/))3
)-  يق�صد احلديث الذي رواه ابن عمر وهو: اأن ر�صول اهلل قال:« ما حق امرئ م�صلم له �صيء يو�صي به يبيت ليلتني اإل وو�صيته 

مكتوبة عنده«. مت تخريجه، رقم 0). �صفحة )). الهام�ص.
3- ابن قدامه املقد�صي، املغني )مرجع �صابق)، )/))).

)-  الطربي :جامع البيان )مرجع �صابق)، )/))). ابن العربي : اأحكام القراآن، )/)0). اجل�صا�ص، اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي 
احلنفي )ت: 370ه�)، اأحكام القراآن، دار الكتب العلمية، بريوت )5))))، )/)3). ابن حزم، املحلى )مرجع �صابق)، 9/))3.

5- البقرة،  80).
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يام}))). كما قال: {ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صّ

ول خ���لف بي���ن الجميع اأن تارك ال�صيام وهو عليه قادر م�صي���ع بتركه فر�صًا هلل عليه، فكذلك هو 
بترك الو�صية لوالديه واأقربيه وله ما يو�صي لهم فيه، م�صيٌع فر�ص اهلل عز وجل))).

ويذك���ر الطب���ري اأن ظاهر الآية العموم في كل والد ووالدة والقريب، والمراد بها في الحكم البع�ص 
دون الجميع، وهو من ل يرث دون من يرث. واختار الطبري  القول بوجوب الو�صية لمن ل يرث .

واأي���د النحا����ص  وابن العربي  ما ذهب اإليه الطبري من اأن الآي���ة محكمة ل ن�صخ فيها، واأن هذا من 
باب التخ�صي�ص، منوهين اإلى �صحة الآثار الواردة في وجوب الو�صية .

وكذل���ك ذهب اأبو م�صل���م الأ�صفهاني )ت: ))3ه�): اإلى اأن اآية الو�صي���ة محكمة غير من�صوخة، نقل 
ذلك عند الفخر الرازي  )ت: )0)ه�) وقرر مذهبه .

والرجح، واهلل اأعلم، باأنها لي�صت بمن�صوخة؛ لإمكان التخ�صي�ص؛ فيقال: اإن قوله تعالى: { ِلْلَواِلَدْيِن 
َواْلأَْقَرِبي���َن} مخ�صو�ص بم���ا اإذا كانوا وارثين؛ بمعنى اأنهم اإذا كانوا وارثين فل و�صية لهم، اكتفاًء 

لما فر�صه اهلل لهم من المواريث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن �صوى الوارث.

والقاع���دة الترجيحي���ة تق���ول: »اإذا وق���ع التعار����ص بي���ن احتم���ال الن�ص���خ واحتم���ال التخ�صي����ص 
فالتخ�صي�ص اأولى«.

3 - القواعد الفقهية: اأخذ ذلك من قاعدة: اأن اأمر الإمام بالمندوب اأو المباح، يجعله واجبًا . حيث 
ا�صتدل���وا ببع����ص القواعد الفقهية التي تعطي ول���ي الأمر حق تقييد المباح لما ي���راه من الم�صلحة 
العام���ة ، ومتى اأمر به وجبت طاعته واأن اأمره ين�ص���ىء حكمًا �صرعيًا . ومفاد القاعدة: "اأن ت�صرف 
الأم���ام وكل من ولي �صيئا من اأمور الم�صلمين يج���ب اأن يكون مق�صودا به الم�صلحة العامة، اأي بما 
فيه نفع لعموم من تحت اأيديهم وما لم يكن كذلك لم يكن �صحيحا ول نافذا �صرعا" . فاإذا األزم به 
ولي الأمر »فاإن طاعته واجبة في هذا المعروف لأنه ت�صرف فيه الم�صلحة«. ولذلك فاإن لولي الأمر 

اأن يحدد الأقربين باأولد الأولد واإعطائهم ن�صيب اأبيهم من الميراث كما لو كان حيًا .

ولقد كان من القواعد التي قررها اأهل العلم في ذلك الباب اأن »ت�صرف الإمام على الرعية منوط 
بالم�صلحة«، ومفاد القاعدة: اأن ت�صرف الأمام وكل من ولي �صيئا من اأمور الم�صلمين يجب اأن يكون 

)- البقرة، 83).
)- الطربي، جامع البيان )مرجع �صابق)، )/8).
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مق�ص���ودا ب���ه الم�صلحة العامة، اأي بما فيه نفع لعموم من تح���ت اأيديهم وما لم يكن كذلك لم يكن 
�صحيحا ول نافذا �صرعًا .

وقد اأخذ بع�ص العلماء من هذه القاعدة اأن لولي الأمر الم�صلم �صلطة تقييد المباح، اأو الإلزام به ، 
منه���م الحنفية  وهو قول عند المالكية   وب���ه قال ال�صبكي وغيره من ال�صافعية . واأغلبية العلماء في 

الع�صر الحديث .

) � �صرورة معالجة م�صكلة اأبناء البن المتوفى الذين قد يكونون من الفقراء.

5- اإقامة العدل والإن�صاف ورفع الظلم الواقع باأبناء الأبناء مع العلم اأنه قد يكون الأب المتوفى قد 
�صاه���م ف���ي تكوين الثروة التي خلفها الجدود وورثها الأعمام وبنوه���م فيكون من العدل والإن�صاف 

اإعطاوؤهم بالو�صية الواجبة ما كان ي�صتحقه اأبوهم لو كان حيًا .

قال ال�صيخ عبد الرحمن بن نا�صر ال�صعدي في تف�صيره: »ويبقى الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين 
الممنوعين من الإرث وغيرهما من حجب �صخ�ص اأو و�صف فاإن الإن�صان ماأمور بالو�صية لهوؤلء وهم 

اأحق النا�ص ببره.

وه���ذا القول تتفق عليه الأمة ويح�صل ب���ه الجمع بين القولين المتقدمين لأن كًل من القائلين بهما 
كل منهم لحظ ملحظًا واختلف المورد.

فهذا الجمع يح�صل التفاق بين الآيات فاإن اأمكن الجمع كان اأح�صن من ادعاء الن�صخ الذي لم يدل 
عليه دليل �صحيح، فال�صحيح وجوب الو�صية للأقارب غير الوارثين«.

المطلب الرابع: مقدار الو�صية الواجبة:
هن���اك اتفاق في الت�صريعات، اأن���ه اإذا اأو�صى قبل الوفاة لمن ي�صتحق���ون الو�صية الواجبة باأكثر من 
القدر الذي اأوجبته الو�صية، تكون الزيادة هنا من باب الو�صية الختيارية. واإن كان قد اأو�صى باأقل 
م���ن الق���در المحدد، وجبت الو�صي���ة بما يكمله . واتفق���وا كذلك على اأنه ل يج���وز اأن تزيد الو�صية 

الواجبة في جميع الأحوال عن حدود الثلث.

لق���د ح���ددت بع�ص القوانين ، مق���دار الو�صية الواجبة، بمقدار ن�صيب الأ�ص���ل الذي كان ي�صتحقه، 
على فر�ص اأنه حي، ب�صرط األ تزيد عن ثلث التركة الباقية، بعد تنفيذ حقي الدين والتجهيز. فاإذا 
اأو�ص���ى باأكثر من ن�صيبه، كانت الزي���ادة، كما اأو�صحنا، و�صية اختياري���ة، موقوفة على اإجازة، اإذا 
اأجازها الورثة نفذت، واإن لم يجيزوها بطلت. اأما اإذا اأجازها البع�ص ورف�صها البع�ص الآخر، فاإنها 
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تنف���ذ ف���ي حق من اأجازها. فاإذا اأو�صى باأق���ل مما كان ي�صتحقه من والده لو ك���ان حيًا، فاإن ن�صيبه 
يكم���ل له بم���ا ي�صتحقه. واإذا لم يو�ص لهم ب�صيء، وجب لهم مثل ن�صي���ب اأ�صلهم، ما دام في حدود 

الثلث. 

وبع����ص القواني���ن ن�صت عل���ى اأن مقدار الو�صية الواجب���ة هو: ح�صة اأولد الب���ن الإرثية، مما يرثه 
اأبوهم المتوفى قبل اأ�صله، على فر�ص اأن هذا الأب توفي بعد اأ�صله ل قبله، اأي الجد المتوفى اأخيرًا 

ب�صرط: األ يتجاوز ذلك ثلث التركة، وتوزع تلك الح�صة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

مثال: يفر�ص اأن الأب متوفى بعد اأ�صله، فتح�صب ح�صته من التركة، ثم تح�صب ح�صة الأولد منها، 
وتعط���ى له���م ثم يرد الباقي على الترك���ة الأولى، فاإذا زاد ما ي�صتحقونه ع���ن الثلث نفذت في الثلث 

فقط، ورد الباقي للتركة الأولى.

فالقان���ون الم�صري ف���ي المادة )7 والقانون الأردن���ي في الفقرة »اآ« من الم���ادة )8) ن�صا على اأن 
مق���دار الو�صية الواجبة لهوؤلء الأحفاد هو ح�صة اأبيهم، ل ح�صتهم منها، ب�صرط اأن ل تتجاوز ثلث 

تركة المتوفى الأ�صل.

وبذل���ك يتبين الف���رق بين الت�صريعات الم�صرية والأردنية ال�صوري���ة، اأن القانون الم�صري والقانون 
الأردني يعطيان الحفيد كامل ح�صة اأبيه المتوفى من ثلث التركة، بينما في القانون ال�صوري يعطى 

الحفيد ما ياأخذه من ح�صة اأبيه.

وفي هذا تطرف من القانونين الم�صري والأردني، اإذ تترتب عليه اأن ت�صتحق بنت البن من التركة 
اأكثر مما ت�صتحق البنت في كثير من الأحوال.

المطلب الخام�س: �صروط ا�صتحقاق الو�صية الواجبة 
بم���ا اأن ه���ذه الو�صي���ة مفرو�صة بحك���م القانون، ف���ل توجد فيها �ص���روط �صكلية ول �ص���روط تتعلق 

بالمو�صي، ولكن �صروطها تنح�صر مبدئيا في المو�صى لهم والمو�صى به، وهي الآتي :

) - اأن يكون المو�صى له فرعًا للميت.

)- األ يك���ون هوؤلء الأحفاد م���ن الوارثين في تركة جدهم، واإل لم ي�صتحقوا �صيئًا من التركة، �صواء 
كان هذا الإرث اأقل اأم اأكثر من الو�صية الواجبة، لأن الو�صية الواجبة وجبت للفرع تعوي�صًا عما فاته 

من ميراث اأ�صله، فل يمنحه القانون �صيئًا .

3 - اأن ل يكون الأ�صل كان قد اأو�صى لهم �صيئا، اأو اأعطاهم بل مقابل في حياته بمثل ما ي�صتحقونه 



70

من الو�صية الواجبة، واإل لم ي�صتحقوا �صيئًا من الو�صية الواجبة. فاإن كان ما اأو�صى به الجد المتوفى 
اأو ما اأعطاهم اإياه في حياته اأقل من ن�صيبهم لو اأخذوا الو�صية الواجبة، فيكمل لهم باقي ح�صتهم 

على اأ�صا�ص نظرية الو�صية الواجبة.

)- اأن يك���ون الول���د المتوف���ى قد مات في حياة الم���ورث حقيقة اأو حكمًا اأو مات مع���ه، لأنه في هذه 
الحال���ة يك���ون ميتًا عند موت الجد، فل ي�صتحق �صيئًا من الميراث وبالتالي يحرم اأولده من ميراث 
جده���م، اأم���ا اإذا مات والد الأحفاد بعد اأ�صله فاإنه ي�صتح���ق الميراث من اأ�صله وبالتالي يرث اأولده 

من تركته ول ياأخذون �صيئًا بالو�صية الواجبة .

5- اأن يكون الم�صتحق للو�صية الواجبة غير محجوب باأ�صله.

)- اأن يك���ون الم�صتح���ق للو�صية الواجب���ة غير ممنوع م���ن اإرث اأ�صله، كاأن كان قات���ًل اأو لختلف 
الدين، فاإنه ل ي�صتحق و�صية واجبة. .

7- ه���ذه الو�صي���ة الواجبة مقدمة عل���ى الو�صايا الختياري���ة  في ال�صتيفاء من ثل���ث التركة، حيث 
القان���ون عل���ى اأن الو�صية الواجبة مقدمه على غيرها من الو�صايا الختيارية الأخرى في ال�صتيفاء 
م���ن ثلث التركة  ولو كانت واجبة ديانة، كالو�صية بفدية ال�صوم لأنها اآكد منها حيث اإن لها مطالب 
م���ن العب���اد ، و�صواء اأك���ان المتوفى قد اأو�صى له���م بحقهم اأم لم يو�ص لهم، وكان���وا قد ا�صتحقوها 
بحك���م القانون فاإنهم ياأخذونه���ا. فان ا�صتوعب الثلث جميع الو�صاي���ا، الواجبة والختيارية، نفذت 
كلها، وان لم ي�صتوعبها نفذت الو�صية الواجبة اأول، ثم بقيه الو�صايا بح�صب اإحكام تزاحم الو�صايا.

الخاتمة
وجد التفكير بت�صريع الو�صية الواجبة قانونا، اأن ال�صخ�ص الذي يموت في حياة اأبيه اأو اأمه، قد يحرم 
اأولده م���ن المي���راث الذي كان ي�صتحقه، لو عا�ص اإلى ما بعد وفاة اأح���د والديه، وذلك ب�صبب وجود 
م���ن يحجبهم عن الميراث، فيئوول اأمرهم اإلى الحاجة والعوز مع اأن اأعمامهم يكونون في �صعة من 
العي����ص. فيختل التوازن في الأ�صرة الواحدة، وقد يكون هذا المال الموروث من جهد الولد المتوفى 
اأو اأ�صهم فيه بن�صيب كبير. وقد يكون هوؤلء الحفدة في رعاية جدهم اأو جدتهم ينفق عليهم. فاإذا 
مات انقطع هذا الإنفاق، فكانت الو�صية لهذه الم�صكلة، تم�صيا مع روح الت�صريع الإ�صلمي في توزيع 
الثروة على اأ�صا�ص من العدل والمنطق . فاإذا مات الولد في حياة اأبويه، وخلف وراءه اأولًدا، ثم مات 
اأب���واه اأو اأحدهم���ا ،فالميراث لأولد هذا الولد مع اإخوته، فلي�ص م���ن الحكمة، بنظر الم�صرعين، اأن 
يت���رك اأولد ذل���ك الولد، يقا�صون العوز الفقر والحاجة، بعد اأن ذاقوا األم اليتم، ب�صبب فقد العائل، 



71

ال���ذي ل���� قدر له اأن يعي�ش اإلى م�ت اأب�يه، ل�رث كم���ا ورث اإخ�ته، لهذا فقد جعل اهلل له�ؤالء االأوالد 
حًقا في التركة التي خلفها جدهم اأوجدتهم.

لق���د عالج ال�ص���رع الحنيف هذه الم�صاألة، باأن اأعط���ى حقا للجد اأن ي��ص���ي الأوالد ابنه المت�فى في 
حياته ب�صيء من ماله، حتى يكفيهم متطلبات الحياة، ويبعدهم عن �ص�ؤال النا�ش، اأو �صل�ك ال��صائل 
المحرم���ة لجمع المال، الأنه لي�ش م���ن الحكمة اأن يترك اأوالد ذلك ال�ل���د يقا�ص�ن الفقر والحاجة، 
بع���د اأن قا�ص����ا األ���م اليتم لفقد العائ���ل، الذي ل� قِدر ل���ه اأن يعي�ش اإلى م�ت اأب�ي���ه ل�رث، كما ورث 
اإخ�ته، لهذا جعل اهلل له�ؤالء االأوالد حقا في التركة التي حلفها جدهم اأو جدتهم عن طريق ال��صية 

ال�اجبة. 

اأم���ا مق���دار ال��صية ال�اجب���ة، فقد حددته بع����ش الق�انين، كاالأردن���ي والم�صري مق���دار ال��صية 
ال�اجب���ة، بمق���دار ن�صيب االأ�صل الذي كان ي�صتحقه، على فر�ش اأن���ه حي، ب�صرط اأال تزيد عن ثلث 
التركة الباقية. وبع�ش الق�انين، كالقان�ن ال�ص�ري، على اأن مقدار ال��صية ال�اجبة ه�: ح�صة اأوالد 

االبن االإرثية، مما يرثه اأب�هم المت�فى قبل اأ�صله.

 والف���رق بين الت�صريعات الم�صرية وال�ص�رية واالأردنية، فاأن الت�صريعات الم�صرية واالأردنية  تعطي 
الحفي���د كام���ل ح�صة اأبيه المت�فى م���ن ثلث التركة، بينما ف���ي القان�ن ال�ص����ري يعطى الحفيد ما 
ياأخذه من ح�صة اأبيه. وفي هذا تطرف من القان�نين الم�صري واالأردني، اإذ تترتب عليه اأن ت�صتحق 

بنت االبن من التركة اأكثر مما ت�صتحق البنت في كثير من االأح�ال.

لقد كان هناك بع�ش االجتهادات من بع�ش العلماء والمذاهب على مر التاريخ االإ�صالمي، بما يخ�ش 
بع����ش تف�صي���الت الميراث وم�صائله، كالم�صاألة العمرية  والم�صاأل���ة المنبرية ، وميراث الجدات مع 
االإخ����ة ، حي���ث روي عن عمر بن الخطاب   اأنه له في الجد مائة ق�صية، كلها ينق�ش بع�صها بع�صا . 
وقال   عند م�ته: اأ�صهدكم اأني لم اأق�ش في الجدِّ ق�صاًء ، وال�صبب في ذلك، اأنه لم يرد ن�شٌّ �صريٌح 
في كتاب اهلل، اأو في �صنة ر�ص�له  . وكذلك ميراث ذوي االأرحام، فاالأ�صل في مذهب ال�صافعية، اأنه 
ال مي���راث لهم، واأفت���ى المتاأخرون من اأ�صحاب هذا المذهب بميراثهم، اإذا لم ي�جد اأحد من ذوي 
الفرو����ش اأو الع�صبات، فم���ن انفرد منهم حاز كل المال. فقد جاء ف���ي  »نهاية المحتاج«: »فاإن لم 

ي�جد �صاحب �صهم وال عا�صب، �صرف المال اإلى ذوى االأرحام، وهم ع�صرة اأ�صناف..«.

اإن ما عليه قان�ن ال��صية ال�اجبة، اأن ال��صية تجب هنا الأهل الطبقة االأولى من اأوالد البنات فقط، 
وتجب الأوالد االأبناء، واإن نزلت طبقاتهم، باإجماع من قال�ا بال��صية ال�اجبة، ب�صرط اأال يك�ن بينه 
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وبين الميت اأنثى. وفي راأي البع�ش تجب فقط الأوالد الذك�ر دون اأوالد االإناث. 

والحقيقة اإن ق�له تعالى: {َواالأْقَرِبيَن} لفظ عام في جميع االأقربين، وهم من يجتمع�ن مع الميت 
ا، ه� من يجتمع مع اأمه في االأب الذي  في االأب الذي به يعرف اإذا ن�صب، ومن جهة اأمه كذلك اأي�صً
يعرف بالن�صبة اإليه، الأن ه�ؤالء في اللغة، اأقارب في�صمل االأحفاد واالإخ�ة واأوالدهم، وي�صمل االأعمام 
واالأخ����ال واأوالدهم، وغيرهم من االأقارب، فتخ�صي�ص���ه باالأحفاد الذك�ر فقط، اأمر ال دليل عليه، 
وال يتف���ق مع  طبيعة االأم�ر. فت�ري���ث اأوالد البنات محقق للمعنى الذي ا�صتن���دت اإليه اأ�صل ال��صية 

ال�اجبة .

اأ�ص���ف اإل���ى ذلك اأن اأوالد البنات قد يت�صاووا مع اأوالد االبن في الحاجة والع�ز، فال معنى لق�صرها 
على فريق دون االآخر.

 وق�ص���ر بع�ش االأقارب الذين ي�صتحق����ن هذه ال��صية على االأحفاد الذك�ر فقط، واأعطاهم ن�صيب 
اأبيهم، قد يفهم من القان�ن اأن هذا ه� مذهب ابن حزم، والحقيقة اأن هذا لي�ش مذهبه، فابن حزم 
ال يخ�ش ال��صية باالأحفاد، بل ذكر باأن ال��صية ال�اجبة تك�ن لجميع االأقارب غير ال�ارثين، وي�جب 
عل���ى الم��ص���ي اأن ي��صي لثالثة من اأقارب���ه على االأقل، الأن هذا ه� اأقل الجم���ع. يق�ل ابن حزم ما 
ن�صه: "وفر�ش على كل م�صلم اأن ي��صى لقرابته الذين ال يرث�ن، اإما لرق واإما لكفر واإما الأن هنالك 
م���ن يحجبه���م عن الميراث، اأو الأنه���م ال يرث�ن اأ�صال، في��صى لهم بما طاب���ت وجادت به نف�صه، ال 
ح���د ف���ي ذلك، فاإن لم يفعل اأعط�ا. فاإن كان وال���داه اأو اأحدهما على الكفر اأو ممل�ًكا، ففر�ش عليه 
اأن ي��ص���ى لهم���ا اأو الأحدهما، اإن لم يكن االآخر كذلك، ف���اإن لم يفعل اأعطى اأو اأعطيا من المال، ثم 

ي��صى فيما �صاء بعد ذلك، فاإن اأو�صى لثالثة من اأقاربه المذك�رين اأجزاأه .

اإن ق����ل اب���ن حزم ب�ج�ب ال��صي���ة لالأقرباء من غير ال�ارثين، الذي ا�صتدل ب���ه القائل�ن بال��صية 
ال�اجبة،لم يحددها باأوالد االبن المت�فى قبل اأبيه، وال بالفروع اأ�صاًل، ولي�ش له التحديد، ك�ن االآية 

جاءت مطلقة من كل قيد اإال ك�نهم اأقرباء.

ومن خالل االطالع على الم�جبات لت�صريع قان�ن ال��صية ال�اجبة، في جميع الدول العربية، نالحظ 
اأن ه���ذه ال��صية نبعت من بعد عاطفي واإن�صاني، لذلك عمت فرع من مات في حياة اأبيه �ص�اء اأكان 

ذكرًا اأم اأنثى، فال مجال على اقت�صارها على فرع االبن الذكر فقط.

م���ن هن���ا، فاإن الباح���ث ي��صي باأن ي�صمل قان����ن االأح����ال ال�صخ�صية االأردن���ي اأوالد البنات وعدم 
االقت�صار على اأوالد الذك�ر كما ه� الحال في القان�ن االأردني الجديد والقديم على حد �ص�اء.
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� الرازي، محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر، مختار ال�صحاح، مكتبة لبنان، بيروت )1986(.
� الراغب االأ�صفهاني، الح�صين بن الف�صل، مفردات األفاظ القراآن، تحقيق �صف�ان الداوودي، دار القلم، دم�صق، 

ط2 )1418(.
� الرمل���ي، �صم�ش الدين محمد بن اأحمد بن حم���زة الم�صري االأن�صاري )ت: 1004ه�(، نهاية المحتاج اإلى �صرح 

المنهاج، م�صطفى البابي الحلبي واأوالده، م�صر )1386ه�(. 
ز

� الزبيدي، محمد مرت�صى، تاج العرو�ش من ج�اهر القام��ش، تحقيق عبد ال�صتار اأحمد فراج، مطبعة الحك�مة، 
الك�يت )1965(.

� الزحيلي، وهبة، جه�د تقنين الفقه االإ�صالمي، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، القاهرة، ط1 )1978(. 
� الزحيلي، وهبة، الفقه االإ�صالمي واأدلته، دار الفكر، دم�صق، ط2 )1985(. 

� الزحيلي، وهبة، ال��صايا وال�قف في الفقه االإ�صالمي، دار الفكر، دم�صق، ط2 )1996(.
� الزرقا، م�صطفى، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دم�صق، ط9 )1968(. 

� الزرك�ص���ي، محم���د بن بهادر بن عبد اهلل اأب� عبد اهلل،  المنث����ر في الق�اعد، تحقيق تي�صير فائق اأحمد محم�د، 
وزارة االأوقاف وال�صئ�ن االإ�صالمية، الك�يت، ط2 )1405(.

� الزلم���ي، م�صطف���ى اإبراهي���م، اأحكام الميراث وال��صية وح���ق االنتقال في الفقه االإ�صالم���ي المقارن والقان�ن، 
�صركة الخن�صاء للطباعة بغداد، ط2 )2000(.

� الزمخ�ص���ري، اأب� القا�صم محم�د بن عم���ر )ت: 528ه�(، اأ�صا�ش البالغة، تحقيق محمد با�صل عي�ن ال�ص�د، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1998(.

� اأب� زهرة، محمد، اأحكام التركات والم�اريث، دار الفكر العربي، القاهرة )ب.ت(.
� اأب� زهرة، محمد،  �صرح قان�ن ال��صية درا�صة مقارنة، مكتبة االأنجل� الم�صرية، القاهرة )ب.ت(.

الزيلع���ي، فخر الدين عثم���ان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق �صرح كن���ز الدقائق، دار الكتب االإ�صالمي، 
القاهرة )1313(.
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�ش
� �صابق، �صيد، فقه ال�صنة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط7 )1405ه�(. 

� ال�صرخ�صي، اأب� بكر محمد بن اأبي �صهل )ت: 483ه�(، المب�ص�ط، دار المعرفة، بيروت، ط3  )1398ه�(.
� ال�صرطاوي، ف�ؤاد عبد اللطيف، ال�جيز في ال��صايا والم�اريث، دار البيارق، عمان، ط1 )2000(.

� ال�صع���دي، عب���د الرحم���ن بن نا�صر ب���ن عبد اهلل، تف�صي���ر ابن �صعدي )تي�صي���ر الكريم المنان ف���ي تف�صير كالم 
الرحمن(، مكتبة الر�صد، الريا�ش، ط4 )1424ه�(.

� �صلطان، �صالح، الميراث وال��صية بين ال�صريعة والقان�ن، �صلطان للن�صر، القاهرة )2006(.
� �صم���اره، محمد، اأحك���ام واآثار الزوجية، �صرح مقارن لقان����ن االأح�ال ال�صخ�صية، ال���دار العلمية الدولية للن�صر 

والت�زيع، عمان، ط1 )2002(.
� ال�صلم���ي، ع���ز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم ابن اأبي القا�صم ب���ن الح�صن )ت: 660ه�(، ق�اعد االأحكام في 

م�صالح االأنام، تحقيق محم�د بن التالميد ال�صنقيطي، دار المعارف بيروت )ب.ت(.
� ال�صي�ط���ي، ج���الل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر )ت: 911ه�(، االأ�صب���اه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت 

)ب.ت(.
� ال�صي�ط���ي، ج���الل الدين عبد الرحم���ن )ت: 911ه�(، الدر المنث�ر ف���ي التف�صير بالماأث����ر، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1 )2000(.
�ش

� �صاكر، اأحمد محمد، الكتاب وال�صنة يجب اأن يك�نا م�صدر الق�انين، المكتبة ال�صلفية، القاهرة )1986(.

� �صهب�ن، عبد الكريم، ال�صافي في �صرح مدونة االأ�صرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي�صاء )2006(.
� ال�صربيني، الخطيب، االإقناع في حل األفاظ اأبي �صجاع، دار الفكر ، بيروت )1415(. 

� ال�صربين���ي، محم���د الخطي���ب ال�صافعي، مغني المحت���اج اإلى معرفة معان���ي األفاظ المنه���اج، دار الفكر، بيروت 
)ب.ت(.

� ال�صن�ص�ري، عبد اهلل، فتح القريب المجيب ب�صرح كتاب الترتيب، مطبعة التقدم العلمية، م�صر )1345ه�(. 
اب���ن اأب���ي �صيبة، اأب� بكر عب���د اهلل بن محمد المع���روف )ت: 235ه�(، الم�صنف، تحقي���ق وت�صحيح عبد الخالق 

االأفغاني، الدار ال�صلفية، ب�مباي، الهند )1979(.
�ش

� ال�صنعاني، عبد الرزاق، تف�صير عبد الرزاق ال�صنعاني ) تف�صير القراآن(، تحقيق م�صطفى م�صلم محمد، مكتبة 
الر�صد، الريا�ش، ط1 )1410(.

ط
الطبري، اأب� جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1999(.

� الطيال�صى، �صليمان بن داود )ت: 204ه�(، م�صند الطيال�صي، دار المعرفة، بيروت )ب.ت(.
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ع
ابن عابدين، محمد اأمين )1252ه�(، حا�صية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط2 )1386(.

اب���ن عابدي���ن، محمد اأمين الحنفي، رد المحتار عل���ى الدر المختار �صرح تن�ير االأب�ص���ار، مكتبة البابي الحلبي، 
القاهرة، ط3 )1404(.

� عبد الت�اب، مع��ش،  م��ص�عة االأح�ال ال�صخ�صية، من�صاأة المعارف، االإ�صكندرية )1998(.

� عب���د العزي���ز بن محمد بن اإبراهي���م اآل ال�صيخ، اأحكام ال�صريعة بين التطبيق والتدوي���ن، مجلة اأ�ص�اء ال�صريعة، 
ال�صادر عن كلية ال�صريعة بالريا�ش، العدد 4، �ش 13. 

� اأب� عبيد، القا�صم بن �صاّلم البغدادي )ت: 224ه�(، النا�صخ والمن�ص�خ في القراآن العزيز وما فيه من الفرائ�ش 
وال�صن���ن، درا�صة وتحقي���ق محمد بن �صالح المديف���ر، مكتبة الر�صد، �صرك���ة الريا�ش للن�ص���ر والت�زيع، الريا�ش 

.)1411(

� الع���دوي، عل���ي ال�صعيدي، حا�صية العدوي على كفاي���ة الطالب الرباني لر�صالة ابن اأبي زي���د القيرواني، تحقيق 
محمد عبد اهلل �صاهين، دار الكتب العلمية، بيروت )1997(.  

� ابن العربي، محمد بن عبد اهلل االأندل�صي )ت: 543ه�(، اأحكام القراآن، علي محمد البجاوي، دار اإحياء التراث 
العربي، بيروت، ط1 )ب.ت(.

� ابن العربي، اأب� بكر محمد بن عبد اهلل، القب�ش في �صرح الم�طاأ، تحقيق محمد عبد اهلل ولد كريم، دار الغرب 
االإ�صالمي، بيروت، ط1 )1992(.

� عرفة، الهادي �صعيد، اأحكام التركات والم�اريث في الفقه االإ�صالمي والقان�ن وق�صاء النق�ش الم�صري، مكتبة 
حق�ق المن�ص�رة، القاهرة )1995-1994(.

� ع���ز الدي���ن عبد العزيز بن عب���د ال�صالم ابن اأبي القا�صم بن الح�صن ال�صلم���ي )ت: 660ه�(، ق�اعد االأحكام في 
م�صالح االأنام، تحقيق محم�د بن التالميد ال�صنقيطي، دار المعارف بيروت )ب.ت(

� العزي���زي، »محم���د رامز« عبد الفتاح، الميراث وال��صية وو�صية القان�ن ف���ي ال�صريعة االإ�صالمية، جهينة للن�صر 
والت�زيع، عمان )2003(.

� ابن عطية االأندل�صي، اأب� محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام المحاربي )ت: 542ه�(، المحرر 
ال�جيز في تف�صير الكتاب العزيز، تحقيق عبد ال�صالم عبد ال�صافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1422(.

� علي�ش، محمد بن اأحمد الم�صري المالكي )ت:  1299 ه�(، منح الجليل �صرح مخت�صر خليل، دار الفكر، بيروت 
.)1409(

� ابن العماد الحنبلي، اأب� الفالح عبد الحي بن اأحمد بن محمد العكري الحنبلي )ت: 1089ه�(، �صذرات الذهب 
في اأخبار من ذهب، دار ابن كثير، دم�صق، ط1 )1406(.

� العن�ص���ي، اأحمد بن قا�صم اليماني ال�صنعاني، التاج المذهب الأحكام المذهب: �صرح متن االأزهار في فقه اأالئمه 
االأطهار، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1 )1361 ه�(.
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� اأب���� العيني���ن، بدران، تاري���خ الفقه االإ�صالمي ونظري���ة الملكية والعق����د، دار النه�صة العربي���ة للطباعة والن�صر 
والت�زيع، بيروت، ط1 )1999(، 

� اأب� العنين، بدران، الم�اريث وال��صية والهبة في ال�صريعة االإ�صالمية والقان�ن، م�ؤ�ص�صة �صباب الجامعة، القاهرة 
)ب.ت(.

غ
� الغام���دي، محم���د بن عل���ي بن عبدان، المرويات واالآراء ف���ي الن�صخ من خالل تف�صير اب���ن جرير الطبري جمعا 

ودرا�صة، ر�صالة ماج�صتير غير من�ص�رة، جامعة اأم القرى، مكة المكرمة، كلية الدع�ة واأ�ص�ل الدين )1420(.
� الغزي، محمد �صدقي بن اأحمد الب�رن� اأب� الحارث، م��ص�عة الق�اعد الفقهية، مكتبة الت�بة، الريا�ش )1418(.

ف
� اب���ن فار����ش، اأحمد بن زكريا اأب� الح�صين، معجم مقايي�ش اللغ���ة، تحقيق عبد ال�صالم محمد هارون، دار الفكر، 

بيروت )1399(.
الفراء، اأب� الح�صين محمد بن الح�صين اأب� يعلى، طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بيروت )ب.ت(.

الفراهيدي، اأب� عبد الرحمن الخليل بن اأحمد )ت: 175 ه�(، العين، م�ؤ�ص�صة دار الهجرة، اإيران، ط2 )1409(.
الفر�صي، اإبراهيم بن عبد اهلل بن اإبراهيم، العذب الفائ�ش �صرح عمدة الفار�ش، مطبعة البابي الحلبي، م�صر، 

ط1 )1372(.
الفيروزاآبادي، مجد الدين محمد بن يعق�ب، القام��ش المحيط، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط2 )1407(.

الفي�مي، اأحمد بن محمد بن علي، الم�صباح المنير في غريب ال�صرح الكبير، مكتبة لبنان، بيروت )1987(.
ق

الق���ادري، محم���د بن ح�صين بن علي الط����ري الحنفي )ت: 138ه�(، تكملة البحر الرائ���ق، البن نجيم، المطبعة 
العلمية، م�صر ) 1893(.

قا�ص���ي زاده، �صم����ش الدين اأحم���د )ت: 988ه�(، نتائج االأفكار ف���ي ك�صف الرم�ز واالأ�ص���رار، تكملة فتح القدير، 
مطب����ع معه الهداي���ة للمرغيناني، �صرح العناية للبابرت���ي، حا�صية �صعد جلبي على العناية يل���ي فتح القدير، دار 

الفكر، بيروت، ط2 )ب.ت(.
قان����ن االأ�ص���رة، �صل�صلة ن�ص��ش ت�صريعي���ة وتنظيمية، من�ص�رات المجل���ة المغربية لقان�ن االأعم���ال والمقاوالت، 

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي�صاء، ط1 )2004(. 
قبالن، ه�صام، ال��صية ال�اجبة في االإ�صالم، من�ص�رات ع�يدات، بيروت، ط2 )1985(.

ابن قدامه، عبد اهلل بن اأحمد بن محمد المقد�صي، المغني، دار المنار، القاهرة )1367(.
اب���ن قدامه، م�فق الدين اأبي محمد عبد اهلل بن اأحمد ب���ن محمد )ت: 620ه�(، عمدة الفقه، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، 

بيروت، ط2 )1412ه�(.
ق���دري، محمد با�ص���ا )ت: 1306ه�(، االأحك���ام ال�صرعية في االأح����ال ال�صخ�صية  �صرحه لمحم���د زيد االأبياري، 
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تحقيق محمد اأحمد �صراج، على جمعة محمد، دار ال�صالم، القاهرة، ط1 )2006(.
القر�صاوي، ي��صف: الفقه االإ�صالمي بين االأ�صالة والتجديد، بيروت، م�ؤ�ص�صة الر�صالة )1989(. 

القر�صاوي، ي��صف، مدخل لدرا�صة ال�صريعة االإ�صالمية، مكتبة وهبة، القاهرة )1990(. 
القطان، مناع، الت�صريع والفقه في االإ�صالم تاريخا ومنهجا، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت )1982(.

القرطب���ي، اأب� عب���د اهلل محمد بن اأحمد االأن�صاري )ت: 671ه�(، الجامع الأحك���ام القراآن، تحقيق ه�صام �صمير 
البخاري، دار عالم الكتب، الريا�ش )1423(.

اب���ن قي���م الج�زية، محمد بن اأبي بك���ر بن اأي�ب بن �صعد �صم����ش الدين )ت: 751ه�(، اإع���الم الم�قعين عن رب 
العالمين، تحقيق طه عبد الروؤوف �صعد، مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة )1968(.

اب���ن القي���م الج�زية، محمد بن اأبي بكر بن اأي�ب بن �صعد �صم�ش الدي���ن )ت: 751ه�(، البدائع في عل�م القراآن، 
تحقيق ي�صري ال�صيد محمد، دار المعرفة، بيروت، ط1 )1424ه�(.

القلي�بي، �صهاب الدين )ت: 1069ه�(، عميرة، اأحمد البرل�صي )ت: 957ه�(، حا�صيتا قلي�بي وعميرة على حا�صية 
على �صرح المحلى على منهاج الطالبين، للن�وي )ت: 676ه�(، دار اإحياء الكتب العربية، م�صر )1327ه�(.

ك
الكا�صاني، عالء الدين اأب� بكر بن م�صع�د بن اأحمد )ت: 587ه�(، بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�صرائع، دار الكتاب 

العربي، بيروت )1402ه�(.
اب���ن كثي���ر، اإ�صماعيل بن عم���ر القر�صي الدم�صقي اأب� الف���داء عماد الدين )ت: 774ه�(، تف�صي���ر القراآن العظيم 

)تف�صير ابن كثير(، دار الجليل، بيروت، ط2 )1410(.
الكليب�لي، عبد الرحمن بن محمد بن �صليمان المدع� ب�صيخي زاده )ت: 1078ه�(، مجمع االأنهر في �صرح ملتقى 

االأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت )1419ه�(.
م

ابن ماجه، اأب� عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت: 275ه�(، �صنن ابن ماجه، تحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي، 
دار اإحياء التراث العربي )ب.ت(.

الم���اوردي، اأب���� الح�ص���ن علي بن محمد بن حبي���ب الب�صري، الح���اوي الكبير في فقه مذهب االإم���ام، دار الكتب 
العلمية، بيروت )1419(.

د، اأب���� العبا����ش محمد بن يزي���د )ت: 285ه�(، الكامل في اللغ���ة واالأدب، م�ؤ�ص�صة المع���ارف، بيروت، ط1  المب���ِرّ
)1420ه�(.

مجل���ة البح�ث االإ�صالمية، مجلة البح�ث االإ�صالمية، مجلة ت�صدر ع���ن الرئا�صة العامة الإدارات البح�ث العلمية 
واالإفتاء والدع�ة واالإر�صاد،الريا�ش، ال�صع�دية، العدد 33.

المحاميد، �ص�ي�ش، م�صيرة الفقه االإ�صالمي المعا�صر ومالمحه، جمعية عمال المطابع، عمان، ط.1 ) 2001(.
المرداوي، عالء الدين اأبي الح�صن علي بن �صليمان بن اأحمد الحنبلي، االإن�صاف في معرفة الراجح من الخالف، 

تحقيق عبد اهلل بن عبد المح�صن التركي، دار هجر، الجيزة، ط1 )1415ه�(. 
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المرغينانـــي، برهان الديـــن اأبو الح�شن علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل الر�شدانـــي )ت: 593هـ(، الهداية �شرح 
بداية المبتدي، مطبعة م�شطفى الحلبي، م�شر )ب.ت(.

م�شطفى، اإبراهيم وزمالوؤه، المعجم الو�شيط، دار المعارف، بيروت )1980(.
ابن مفلح المقد�شي، اأبو عبد اهلل محمد الحنبلي، الفروع، دار م�شر للطباعة، القاهرة، ط2 )1381هـ(.

ابن مفلح، الحنبلي المقد�شي، المبدع �شرح المقنع، المكتب الإ�شالمي، بيروت )1400(. 
المقد�شـــي، بهـــاء الدين عبـــد الرحمن بن اإبراهيـــم )ت: 624 هـ(، العـــدة �شرح العمـــدة، دار الحديث، القاهرة 

.)1424(
المناوي، محمد عبد الروؤوف، في�ض القدير �شرح الجامع ال�شغير، تحقيق اأحمد عبد ال�شالم، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1 )1415هـ(.
ابن من�شور، �شعيد بن من�شور بن �شعبة الخرا�شاني المكي )ت: 227هـ(، �شنن، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، 

دار الكتب العلمية، بيروت )1378(. 
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأن�شاري، ل�شان العرب، دار �شادر، بيروت )ب.ت(.

المناوي، محمد عبد الروؤوف، في�ض القدير �شرح الجامع ال�شغير، تحقيق اأحمد عبد ال�شالم، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1 )1415هـ(.

المواق، محمد بن يو�شف )ت: 897 هـ(، التاج والإكليل لمخت�شر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت )1416(.
الميمـــان، نا�شـــر بن عبد اهلل، نظرة فقهيـــة لالإر�شاد الجيني، مجلة الدعوة ال�شعوديـــة، العدد 2245، ال�شبت 17 

جمادى الثانية 1431.
ن

النبهان، محمد فاروق، المدخل للت�شريع الإ�شالمي، دار القلم، بيروت، ط2 )1981(.
ابـــن نجيم، زيـــن العابدين بن اإبراهيم بـــن محمد الحنفي )ت: 970هــــ(ِ، الأ�شباه والنظائـــر مذهب اأبي حنيفة 

النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت )1400(.
ابـــن نجيم، زين الدين بن اإبراهيـــم الحنفي )ت: 970هـ(، البحر الرائق �شرح كنــــز الدقائق، المطبعة العلمية، 

القاهرة، ط1 )ب.ت(.
النحا�ـــض، اأحمد بن محمد بن اإ�شماعيل المرادي اأبو جعفر، النا�شخ والمن�شوخ في القراآن الكريم، تحقيق محمد 

عبد ال�شالم محمد، مكتبة الفالح، الكويت )1408(.
الن�شائـــي، اأبو عبد الرحمن اأحمد بـــن �شعيب، كتاب ال�شنن الكبرى، تحقيق عبد الغفـــار �شليمان البنداري و�شيد 

ك�شروي ح�شن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 )1411(.
النفـــراوي، اأحمـــد بن غنيم بن �شالـــم النفراوي المالـــك )ت:1125 هـ(، الفواكـــه الدواني علـــى ر�شالة اأبي زيد 

القيرواني، دار الفكر، بيروت )1415(. 
النووي، اأبو زكريا محيي الدين يحيى )ت: 676هـ(، تهذيب الأ�شماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت )ب.ت(.
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النـــووي، اأبو زكريا يحيى بن �شرف الدين، مغني المحتاج اإلـــى معرفة معاني األفاظ المنهاج، �شرح ال�شيخ محمد 
�شربيني الخطيب، على متن المنهاج، م�شطفى البابي الحلبي واأولده، م�شر )1377 هـ(.

الني�شابـــوري، م�شلم بن حجـــاج الق�شيري، �شحيح م�شلم، تحقيـــق محمد فوؤاد عبد الباقـــي، المكتبة الإ�شالمية، 
اإ�شتنبول، ط1 )1374(.

هـ
الهيثمي، �شهاب الدين اأحمد بن محمد بن حجر )ت: 974هـ(، تحفة المحتاج ب�شرح المنهاج، مطبوع مع حا�شية 
ال�شرواني، عبد الحميد ال�شرواني الداغ�شتاني )ت: 1301هـ(، وحا�شية العبادي، اأحمد بن القا�شم �شهاب الدين 

)ت: 994هـ(، �شبطه و�شححه محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت )1416هـ(. 
و

ويح، اأ�شرف عبد الرزاق، الرائد في علم الفرائ�ض، دار النه�شة العربية، القاهرة )1999(.

القوانين العربية للو�صية الواجبة
قانون الأحوال ال�شخ�شية الأردني، مادة: 182. والمادة: 254 من قانون الأحوال ال�شخ�شية الأردني )2010(.

قانون مدونة الأ�شرة المغربية، الجريدة الر�شمية رقم 5184 ال�شادرة يوم الخمي�ض 5 فبراير 2004، . 
قانون الأحوال ال�شخ�شية الكويتي، قانون رقم 51 ل�شنة 1984 في �شاأن الأحوال ال�شخ�شية )1984/51(.

قانـــون الأحوال ال�شخ�شية الإماراتـــي )رقم: 2005/28 ( الكتاب الرابع، الو�شية، البـــاب الثاني، اأركان الو�شية 
و�شروطها، الف�شل ال�شاد�ض، الو�شية الواجبة، المادة: 272. 

قانـــون الأحـــوال ال�شخ�شية العمانى رقـــم 32 ل�شنة 1997، الكتاب الرابـــع )الو�شية(، البـــاب الخام�ض، الو�شية 
الواجبة، المواد: 229 ، 230 . 

القانون الليبي رقم 7 ل�شنة 1423هـ، ب�شاأن اأحكام الو�شية، حيث تناول في المادة 37 الو�شية الواجبة. 
قانون المواريث المغربي، الكتاب ال�شاد�ض: الميراث، الق�شم الثامن، المادة: 369 )الو�شية الواجبة(. 

قانـــون الأحوال ال�شخ�شية اليمني رقم )20( ل�شنة 1992م والمعـــدل بالقانون رقم )27( ل�شنة 1998م، الف�شل 
الخام�ض، الو�شية الواجبة، المادة: )259(. 

قانون الأ�شرة الجزائري، الف�شل ال�شابع )التنزيل(، المواد: 169 اإلى 172. 
قانون الأحوال ال�شخ�شية العراقي المرقم )188( ل�شنة 1959، المادة: 41. 

قانون الو�شية الم�شري، مادة:  76،77 . 
 قانون الأحوال ال�شخ�شية ال�شوري، مادة:   257. 
القانون الأحوال ال�شخ�شية الكويتي، مادة:  1،2 . 
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د. اأ�سامة اإبراهيم علي
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

كلية التربية - جامعة حائل

كالم الطبيب واأثره في الحكم ال�شرعي

يتاأثر الحكـــم ال�شرعي ديانة وق�شاء، بعوامل كثيرة ينبني عليها، ومنها:كالم الطبيب كخبير،حيث 
يترتـــب على كالمه اآثار متنوعة ومهمة فـــي المجتمع الإ�شالمي، كالأثر العالجي ال�شحي المبا�شر، 
والأثـــر الق�شائي في بع�ض الق�شايـــا المنظورة، والتي يحتاج فيها اإلـــى راأي الطبيب كخبير، والأثر 
الدينـــي حيث ي�شدر الفقيه الم�شلم بناء علـــى قول الطبيب حكما اأو فتوى، بخ�شو�ض م�شاألة وردت 

اإليه . 

اإن ال�شتعانـــة باأهـــل الخبرة في الفتوى، وف�شل الخ�شومات وحل النزاعـــات اأمر قديم، وقد اأقرته 
ال�شريعـــة الإ�شالمية، وقد ذكـــر الفقهاء اأحكاما اعتمدوا فيها قول الطبيـــب، كما كان للقا�شي حق 
ال�شتعانـــة بمن يـــراه منا�شبًا من اأهـــل الخبرة في محل النـــزاع، للف�شل فيه، وتواتـــرت الأدلة من 
الكتاب وال�شنة واأقوال واأفعال ال�شحابة – ر�شي اهلل عنهم –والمعقول على م�شرعية ذلك، وتناول 
الفقهاء  – رحمهم اهلل – الكالم على ذلك والتف�شيل فيه في موا�شع متعددة ومتفرقة من كتبهم 

ح�شب الأبواب المنا�شبة.

وقد ق�شمت البحث اإلى: 

- المبحث الأول: في الحكم ال�شرعي، ومعنى الفقيه والقا�شي والمفتي. 

- المبحث الثاني:في مفهوم الطبيب، ومفهوم كالم الطبيب ، �شفات الطبيب الخبير  

-المبحث الثالث: حجية كالم الطبيب، التكييف الفقهي لكالم الطبيب، العدد المقيم للحجة 

-المبحث الرابع: الأثر ال�شرعي لكالم الطبيب من خالل عر�ض نماذج من الفتوى والق�شاء 
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المبحث الأول: في الحكم ال�صرعي، ومعنى الفقيه والقا�صي والمفتي

المطلب الأول: الحكم ال�صرعي واأ�ص�س الإفتاء
الحكـــم ال�شرعي: خطاب اهلل المتعلق بفعل المكلف اقت�شاء اأو تخييرا اأو و�شعاونعني بالقت�شاء ما 
يفهم من خطاب التكليف من ا�شتدعاء الفعل اأو الترك ، وبالتخيير الت�شوية بين الفعل والترك)1(. 

اأق�شامـــه: قـــال الزرك�شـــي: اأحدهما : خطـــاب التكليف بالأمر والنهـــي والإباحـــة، ومتعلقه الأحكام 
الخم�شة: الوجوب، والتحريم والندب، والكراهة،  والإباحة...)2(

الفقيه في الإ�شالم : الفقه لغة : الفهم، وهو اإدراك معنى الكالم، و�شرعا : معرفة الأحكام ال�شرعية 
الفرعية بالفعل اأو القوة القريبة، والفقيه : من عرف جملة غالبة منها كذلك)3( 

اأمـــا المفتـــي: قال ال�شاطبـــي: »المفتي قائم فـــي الأمة مقام النبـــي �شلى اهلل عليـــه و�شلم للحديث 
العلمـــاء ورثـــة الأنبياء« وقال في مو�شـــع اآخر : »المفتي مخبر عن اهلل كالنبـــي وموقع لل�شريعة على 
اأفعـــال المكلفيـــن«)4(. فهو من ينظر في واقع الم�شاألة ثم يبين حكـــم ال�شرع فيها على وجه الإعالم 

للم�شتفتي، ل على وجه الإلزام؛ ويمكن تعيين ولي الأمرللمفتي وبيان حدود اإفتائه.

 اأماالقا�شـــي: فبيانه للحكم ال�شرعي على وجه اللـــزام والحتم)5(. واأهم ما ينبغي عمله هو معرفة 

اأ�شول  )املتوفى: 631هـ(،الإحكام يف  الآمدي  الثعلبي  �شامل  بن  بن حممد  علي  اأبي  بن  علي  الدين  �شيد  احل�شن  اأبو  1-  الآمدي، 
الأحكام، حتقيق عبد الرزاق عفيفي، املكتب الإ�شالمي، بريوت- دم�شق- لبنان 96/1 ، الزرك�شي، اأبو عبد اهلل بدر الدين حممد 

بن عبد اهلل بن بهادر  )املتوفى: 794هـ(، البحر املحيط يف اأ�شول الفقه، دار الكتبي، ط الأوىل، 1414هـ - 1994، 1/ 157
2-  الثاين : خطاب الو�شع : الذي اأخربنا اأن اهلل و�شعه ، وي�شمى خطاب الإخبار ، وهو خم�شة اأي�شا ؛ لأن الو�شف الظاهر املن�شبط 
املت�شمن حكمة الذي ربط به احلكم اإن نا�شب احلكم فهو: -ال�شبب والعلة واملقت�شي .-واإن نافاه فاملانع ،-وتاليه ال�شرط ،ثم 

ال�شحة ثم العزمية -وتقابلهاالرخ�شة .
فالأول : اأوقات ال�شالة ون�شاب الزكاة . 

والثاين : كالدين يف الزكاة ، والقتل يف املرياث ، والنجا�شة يف ال�شالة . 
والثالث : كاحلول يف الزكاة والطهارة يف ال�شالة . 

والرابع : احلكم على ال�شيء بال�شحة والف�شاد والبطالن . 
واخلام�ض : كحل امليتة للم�شطر.) الزرك�شي ، البحر املحيط، م. �شابق  169/1(

3-  ابن النجار، العالمة ال�شيخ تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي 
)املتوفى: 972هـ( حترير خمت�شر ا�شرح الكوكب املنري، حتقيق: حممد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان،الطبعة الثانية 

418هـ - 1997 مـ42-41/1
4-  ال�شاطبي اإبراهيم بن مو�شى اللخمي الغرناطي املالكي ،املوافقات يف اأ�شول الفقه، حتقيق اأبو عبيدة م�شهور بن ح�شن اآل �شلمان، 

دار ابن عفان،  الطبعة الأوىل 1417هـ/ 1997م، 5/ 253
5-  املو�شلي اهلل عبد بن حممود بن مودود املو�شلي البلدحي، جمد الدين اأبو الف�شل احلنفي )املتوفى: 683هـ(، الختيار لتعليل 

املختار، مطبعة احللبي،القاهرة  1356 هـ - 1937 م، 82-81/2
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الواقع)1(، ثم بيان الحكم ال�شرعي  في هذا الواقع.

اإن الحيـــاة متنوعـــة المجـــالت، ولي�ـــض للمفتي والقا�شـــي ا�شتيعـــاب جميع هذه المجـــالت واتقان 
تفا�شيلهـــا، لـــذا ي�شتعين المفتي والقا�شي بخبـــراء كل في اخت�شا�شه رغبة فـــي اأن ي�شدر كل من 

المفتي والقا�شي ما يبين حكم ال�شرع الحنيف لالأمة الم�شلمة . 

المبحث الثاني:في مفهوم الطبيب، ومفهوم كالم الطبيب ، �صفات الطبيب الخبير

المطلب الأول: مفهوم الطبيب
يق�شـــد بالطبيب مـــن حاز على �شهادة الطـــب واأجيز للعمل بهـــا، �شواء كان طبيبا عامـــا اأم طبيبا 
مخت�شا ويدخل �شمن هذا المفهوم: الطبيب المرخ�ض، والطبيب المكلف بالعمل، فال يدخل طلبة 
الطب في مفهوم الطبيب، ول الطبيب غير المجاز اأو الممنوع من العمل. وهذا المفهوم هو المفهوم 
الحديث للطبيب، اأما في ال�شابق فقد كان من �شمن الأطباء الحجام وغيره ممن يمار�ض العالج .

اإن التخ�ش�شـــات الحديثـــة للعلوم الطبية الم�شانـــدة ل توؤهل الخريج لممار�شـــة الطب مما يجعلنا 
نق�شر المفهوم على ال�شطالح العرفي المعا�شر للطبيب)2(.

المطلب الثاني : مفهوم كالم الطبيب 

1. مفهوم كالم الطبيب 
هـــو الكالم المهني الطبي الذي يوجهه اإلى المري�ض اأو اأهلـــه، اأو جهات طبية اأو ر�شمية؛ �شواء كان 
مكتوبا اأو�شفهيا. والأ�شل في الطبيب اأن ين�شبط في كالمه مع المري�ض وفق اأ�ش�ض مهنته ، ومراعيا 
لنف�شيـــة مري�شـــه؛ كما يتوجـــب عليه ال�شدق وال�شفافيـــة مع الجهات الر�شمية حيـــن طلب قوله في 

م�شاألة ما.

2. اأنواع كالم الطبيب:
اأ - الكالم المهني )العالجي( : كالن�شيحة الطبية والإلزام الطبي كالم عالجي موجه للمري�ض اأو 

اأهله، اأو موجه لأطباء اأو غيرهم كال�شيدلي والمحلل في المختبر اأو لدوائر �شحية.

اأثنى اهلل - عز وجل - على �شليمان - عليه ال�شالم - لفهمه  اأمر ل بد منه للحكم الق�شائي ، وقد  الواقعة وتف�شريها  1-  ففهم 
ْكِمِهْم  ا حِلُ ْرِث اإِْذ َنَف�َشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّ الواقعة ووجه احلكم فيها ، كما يف قوله تعايل : {َوَداُوَد َو�ُشَلْيَماَن اإِْذ َيْحُكَماِن يِف احْلَ
ْمَناَها �ُشَلْيَماَن َوُكالاًّ اآَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما})4(.فثناء اهلل - عز وجل - على �شليمان - عليه ال�شالم -لفهمه  �َشاِهِديَن} )3({َفَفهَّ
اأهمية تف�شري الواقعة وت�شورها للحكم فيها . جملة البحوث الإ�شالمية - جملة دورية  الواقعة ووجهه احلكم فيها )1( يوؤكد 

ت�شدر عن الرئا�شة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد287/78
2- د. اأ�شامة التايه، م�شوؤولية الطبيب اجلنائية يف ال�شريعة الإ�شالمية ، دار البيارق ، ، ط1 ، 1999م 1420هـ �ض 61
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ب - الكالم المهني )القانوني( :كالتقرير الطبي باأنواعه وال�شهادة الطبية،اأوالكالم بو�شف حكمي 
على حالة اأو اأداء ما، فهنا الطبيب خبير اأو ع�شو لجنة تحقيق)1(، واأي�شا كالمه �شهادة على واقعة، 
فهنـــا يجب توفر �شروط ال�شهادة العادية كاأي �شخ�ـــض. كالم و�شفي لحالة المري�ض موجه لجهات 

ر�شمية.)2(

وفـــي هذا البحث �شنقت�شر على بيـــان الأحكام المتعلقة بالكالم المهني للطبيب، واآثار هذا الكالم 
على الفتوى والق�شاء.

المطلب الثالث: �صفات الطبيب الخبير
 لقد نال الطبيب ثقة المجتمع بكل �شرائحه، ونظرالنا�ض اإليه قديما وحديثا نظرة مميزة، فاأتمنوه 

وتداووا بو�شفاته واإجراءاته، ولول هذه النظرة ما وثق به اأحد)3(.

ويحتـــاج الق�شـــاة والفقهـــاء اإلى الأطباء في الق�شايـــا التي يكون للطبيب مدخـــال في ك�شف حقيقة 
الواقع، وللقا�شي �شالحية اختيار الطبيب كخبير معاون له؛ فقد ذكر الماوردي – رحمه اهلل – اأن 
القائف يختاره الحاكم، اأي القا�شي، وُيقا�ض على القائف بقية الخبراء ومنهم الطبيب، لكن كالم 
المـــاوردي مقيد بمـــا اإذا لم يتفق الخ�شوم على خبير معين، اأمـــا اإذا اتفقوا على خبير معين فعلى 

1-  يف نظام املرافعات ال�شرعية، ال�شادر باملر�شوم امللكي ال�شعودي  رقم )م/21( وتاأريخ 1421/5/20هـ : اخلبري هو كل �شخ�ض 
له دراية خا�شة مب�شاألة ل تتحقق يف املحقق اأو القا�شي، ومن هذه امل�شائل: الطب والهند�شة واملحا�شبة، ونحوها. ويعامل اخلبري 
معاملة القا�شي، كما يف املادة 129 من نظام املرافعات ال�شرعية، حيث جاء فيها: »يجوز رد اخلرباء لالأ�شباب التي جتيز رد 

الق�شاة«.
2-  اأما الكالم غري املهني : فمثل قناعاته يف ق�شية �شحية ما على غري م�شتند طبي  اأو تاأثر كالم الطبيب بقناعاته املذهبية اأو 
الدينية .وينبه هنا على وجوب التزام الطبيب تخ�ش�شه وحدود مهنته، ولي�ض من مهنته افتاء النا�ض، فمن اأمثلة اأخطاء بع�ض 
الأطباء يف الفتوى : حامل يف �شهرها الثاين ح�شل لها نزيف ا�شتمر ملدة خم�شة اأيام وقد �شاألت الطبيبة هل هذه الأيام يف حكم 
احلي�ض اأم ال�شتحا�شة اأم النفا�ض فقالت لها الطبيبة باأن ذلك يف حكم احلي�ض فرتكت ال�شالة يف ذلك الوقت ثم يف ال�شهر 
الثالث حدث معها نزيف اآخر ا�شتمر اأثنى ع�شر يوم وقد تركت فيه ال�شالة اأي�شا و�شوؤالها تقول ما حكم هذا النزيف هل هو 

حي�ض اأم ا�شتحا�شة اأم نفا�ض وما حكم تركي لل�شالة فيه وهل علي اإعادة واإثم يف ذلك؟ 
اجلواب: ال�شيخ: لي�ض دم حي�ض ول دم ا�شتحا�شة ول دم نفا�ض بل هو دم عرق دم ف�شاد ل ترتك من اأجله ال�شالة ول ال�شيام يف 
رم�شان .... وهذه املراأة التي ا�شتفتت الطبيبة اأخطاأت لأن الطبيبة لي�شت فقيهة يف دين اهلل يف الغالب والطبيبة اآثمة اإذا كانت 
اأفتتها بغري العلم وهي اآثمة حيث ا�شتفتت الطبيبة عن م�شاألة �شرعية دينية واأرى اأنه يلزمها اأن تق�شي الأيام التي مل ت�شلها يف ذلك 
الدم واأن تتوب اإىل اهلل واأن ل ت�شاأل عن العلم اإل اأهله فالطبيبة ت�شاأل عن الطب ول ت�شاأل عن العلم ال�شرعي والعامل ال�شرعي ي�شاأل 

  )ttp://www.ibnothaimeen.com عن العلم ال�شرعي ول ي�شاأل علم الطب اإذا مل يكن لديه علم.)فتاوى على الدرب
3-  من ذلك مكانة كالمه عند امل�شلمني يف عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب، فقد جرح عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه 
- جرحني قطعا معاه، ف�شقاه الطبيب لبنا خرج منه، فقال له: اعهد ، فاإنك ميت فعهد وو�شى ، واأمر ونهى ، فاأجرى امل�شلمون 
عليه حكم احلياة يف جميع ما كان من قوله وفعله، فدل على اأن ما انتهى اإىل حاله من احليوان كان يف حكم احلياة . املاوردي، 

العالمة اأبو احل�شن، احلاوي الكبري، دار الفكر بريوت، 137/15
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القا�شي اأن يقر اختيارهم)1(.
اأهم ما يجب توفره في الطبيب لختياره خبيرًا معاونًا :

1- التخ�ش�ض المبا�شر:مما يجب تدوينه في البحث الفقهي المعا�شر اأن نعمة التقدم الطبي الكبير 
فـــي العالم، قد اأورثـــت ا�شتحقاقات فقهية وق�شائية، فال ي�شح العتمـــاد على قول طبيب عام، مع 
وجود الكثير من اأطباء الخت�شا�ض، وقد عرف اأهل الع�شور الما�شية القائف والبيطري والحجام 

ف�شال عن الطبيب.فق�شية تتعلق بالقلب ل ي�شاأل عنها طبيب عام، اأو طبيب جلدية وهكذا.. 
2- الممار�شـــة الفعليـــة والحاليـــة: فـــال يكفي ح�شوله علـــى الخت�شا�ض، بل يجـــب اأن يكون طبيبا 
ممار�شا، لم يبتعد عن مجال عمله، مثل من يميل اإلى عمل اإداري في المجال الطبي، اأو يبتعد كليا 

اإلى اأعمال تجارة وعامة.
3- الزمـــن الطويـــل: الذي ي�شعر بالطمئنـــان لخبرة الطبيب وتجربته، ويتم ذلـــك بتزكية الطبيب 
مـــن خـــالل �شيرته العمليـــة والعلمية، والتـــي توؤهله للكالم الطبـــي المهني في م�شتـــوى متقدم مثل 
رتبـــة الإ�شت�شاري وغيرها من الرتب العلمية. وقد ذكـــر الفقهاء طرقا في معرفة الخبراء، من مثل 
الطبيـــب، كالقائف الذي يلجاأ اإليه لإثبات الن�شب، هـــل ي�شلح اأم ل؟. في زماننا ُيعتمد من الأطباء 
مـــن ظهـــر م�شتواه المتقدم في وطنـــه اأو خارجه. وفي الأثر ) لحكيـــم اإل ذو تجربة()2(. ولأنه اأمر 

علمي عملي، فال بد من العلم بعلمه له، وذلك ل يعرف بغير التجربة فيه)3( .
4- ال�شروط العامة في المعالج: يجب تحقق ال�شروط العامة ال�شرعية في الطبيب الخبير، واأهمها  
العمل وفق قواعد الدولة المنظمة لمهنة الطب، وبجدارة ا�شتهر بها)4(، وان�شباطه بالحكم ال�شرعي 

والتزامه بالقوانين)5(.

1- العالمة اأبو احل�شن املاوردى: كتاب احلاوى الكبري ، دار الفكر ـ بريوت، 814/17
2-  علقه البخاري يف �شحيحه عن معاوية موقوفا يف كتاب الأدب، واأخرجه مت�شال يف الأدب املفرد، اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد 
بن حنبل بن هالل بن اأ�شد ال�شيباين )املتوفى: 241هـ(،حتقيق �شعيب الأرنوؤوط - عادل مر�شد، واآخرون،  موؤ�ش�شة الر�شالة،ط 

الأوىل، 1421 هـ - 2001 م، 111/17
3- املو�شوعة الفقهية، طبع وزارة الأوقاف ، الكويت ، ط الأوىل 22/19

4-  الأ�شل جواز التداوي عند غري امل�شلم والعمل مبا ي�شفه من دواء ، قال اخلطيب ال�شربيني :  ويجوز ا�شتي�شاف الطبيب الكافر 
واعتماد و�شفه كما �شرح به الأ�شحاب على دخول الكافر احلرم، اخلطيب ال�شربيني ، �شم�ض الدين، حممد بن اأحمد اخلطيب 
ال�شربيني ال�شافعي )املتوفى: 977هـ(مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية،ط الأوىل، 1415هـ - 

1994م، 45/2.
5-  في�شرتط يف املعالج احتاد اجلن�ض اإل عند احلاجة لرفع امل�شقة، وذلك حلرمة النظر وامل�ض، ونحن نفرت�ض الأ�شل وهو وجود 
ف�شل بني الرجال والن�شاء ، وللحاجة ي�شار اإىل خمالفة الأ�شل،وقد اأجاز الفقهاء مداواة الرجل للمراأة والعك�ض،ب�شروط منها: 
) 1-ح�شور املحرم اأو الزوج اأو امراأة ثقة، حيث رجح احلنابلة جواز اخللوة بامراأتني 2-اأن يكون الطبيب اأمينا 3- عدم الفتنان 

من اأي جهة  4- عدم ك�شف ما يزيد عن ال�شرورة. 
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5- قـــدرة الطبيـــب على توثيق معلوماته من مراجع عالمية معتمدة وحديثة، فال يكفي اأن يقول راأيه 
دون �شند علمي، يحقق الثقة بكالمه.  

6- �شروط عامة ت�شترط في اأهل الخبرة كالتكليف، والعدالة.
7- الإ�شـــالم :وهو �شرط عنـــد  الحنفية)1(، وال�شافعية في المذهـــب)2(، وابن حزم)3(، رحمهم اهلل 

تعالى، وحجتهم : 
-  عدم توفر الأمانة في الكافر، فربما يكذب 

- ت�شاهلهم في المع�شية، اإذ لي�ض بعد الكفر ذنب.
- توقع العداوة منهم، والعدو ل ي�شدق لعدو.

- ولأن الإ�شـــالم يوجب على معتنقه ال�شدق والأمانة، ويحرم كل اأنواع الظلم �شواء كان ظلما واقعا 
على الم�شلمين اأو على غير الم�شلمين.  

 وذهـــب بع�ـــض الفقهاء اإلى عدم ا�شتـــراط الإ�شالم في قبول كالم الطبيب، لأنـــه من باب الإخبار، 
اأو مـــن باب �شهادة من يطلعون على اأمـــور خا�شة،ك�شهادة المراأة في عيوب الن�شاء، كما ذكر بع�ض 
فقهـــاء المالكية، اأمـــا ال�شهادة فالمالكية ي�شترطـــون فيها الإ�شالم)4(، وقول عنـــد بع�ض ال�شافعية، 

وذكر الفقهاء ترتيبا للمعاجلني : )الطبيبة امل�شلمة ثم الطبيبة غري امل�شلمة ثم الطبيب امل�شلم ثم  الطبيب غري امل�شلم . مو�شى بن 
اأحمد بن مو�شى بن �شامل بن عي�شى بن �شامل احلجاوي املقد�شي، ثم ال�شاحلي، �شرف الدين، اأبو النجا )املتوفى: 968هـ(الإقناع 

يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق عبد اللطيف حممد مو�شى ال�شبكي  دار املعرفة بريوت - لبنان ،158/3
1-  عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوفى: 743 هـ(،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ، املطبعة 
الكربى الأمريية ،بولق، القاهرة، ط الأوىل، 1313 هـ ، ت�شوير دار الكتاب الإ�شالمي ط133/2،1 ، ابن عابدين، حممد اأمني 
الفكر-بريوت،ط  دار  املختار،  الدر  على  املحتار  1252هـ(،رد  )املتوفى:  احلنفي  الدم�شقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن 

الثانية، 1412هـ - 1992م،228/6
2-  اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي )املتوفى: 676هـ(، رو�شة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري ال�شاوي�ض، املكتب 

الإ�شالمي، بريوت- دم�شق- عمان، ط الثالثة، 1412هـ / 1991م، 129/6.ال�شربيني ، مغني املحتاج، م. �شابق ، 5/ 518.
اأبو حممد علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم الأندل�شي القرطبي الظاهري )املتوفى: 456هـ(، املحلى بالآثار، دار  3-  ابن حزم ، 

الفكر - بريوت، 496/8
4-  اأحمد بن غامن )اأو غنيم( بن �شامل ابن مهنا، �شهاب الدين النفراوي الأزهري املالكي )املتوفى: 1126هـ(،الفواكه الدواين على 
ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، دار الفكر،1415هـ - 1995م، 135/1، وعبارة املالكية يف الإخبار غالبا ل ت�شري اإىل الإ�شالم 
،جاء يف  م�شلم  اعتماد كالم طبيب غري  من  مانع  ل  الكالم  اأنه من حيث ظاهر  يو�شح  املالكية  بع�ض  لكن   ، اأو عدما  وجودا 
ُم�ْشِرِكنَي«  َواإِْن  ُعُدوٍل  َغرْيُ  ِر  َعذُّ ِللتَّ َوُقِبَل  ِف  نِّ امْلُ�شَ َقْوَل  َوُيَواِفُق  َكاِفًرا  َوَلْو  َوَظاِهُرُه  بِّ  ِبالطِّ اِدٌق  �شَ َخرَبٌ  املالكي:«  العدوي  حا�شية 
 ، للطباعة  الفكر  للخر�شي،دار  �شرح خمت�شر خليل  1101هـ(،  )املتوفى:  اهلل  اأبو عبد  املالكي  بن عبد اهلل اخلر�شي  ،حممد 
بريوت،186/1، 170/4، حممد بن اأحمد بن عرفة الد�شوقي املالكي )املتوفى: 1230هـ(،حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري، 
ال�شاد�شة من  الفقرة  اأنه يف  ، ومما يجدر ذكره  ال�شرعية )2(  ال�شيا�شة  الطرق احلكمية يف  القيم،  ابن  الفكر، 149/1.  دار 
الالئحة التنفيذية للمادة ) 136 ( من نظام املرافقات ال�شرعية ) يف اململكة العربية ال�شعودية ( قد جاء  ذكر بع�ض �شروط اأهل 

اخلربة لكنها مل ت�شر اإىل �شروط الإ�شالم ،والذكورة ، واحلرية.
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ون�ض بع�ض الحنابلة على الأخذ بقول الطبيب الثقة ولو غير م�شلم)1(؛ فاعتد بقول الطبيب الكافر، 
اإن كان اأمينا خبيرًا. واحتج لهم بما يلي :

- عـــن عائ�شـــة ر�شي اهلل عنها: )اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ا�شتاأجر رجال من بني الديل هاديا 
خريتـــا وهو على دين كفار قري�ض()2(، وكان ذلـــك في الهجرة وهي من الخطورة البالغة، لكنه كان 

اأمينا ومحل ثقة.

- وثبـــت في ال�شيـــرة تحالف خزاعة على �شركها مع النبي �شلى اهلل عليـــه و�شلم، وكانت تحبه وقد 
تحالفت مع جده ق�شي، وكانت تن�شح للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم فعرف اأمانتها عنده)3(.  

- وكـــان النبـــي �شلى اهلل عليـــه و�شلم ياأمر ال�شحابـــة اأن ي�شتطبوا الحارث بن كلـــدة، وكان كافرا، 
ومـــع ذلك كان ياأمرهم بالتداوي عنـــده والعمل بما يقوله لهم، فهذا كله يـــدل على جواز ال�شتعانة 

بالطبيب الكافر والعمل بقوله)4(.

- ولي�ض الأمر على اإطالقه فقد مدح النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عدالة النجا�شي ملك الحب�شة، لكن 
ذلك ل يعمم على جميع غير الم�شلمين)5(. 

واإذا عدم الطبيب العدل، فقد �شار العتداد يقول غير الم�شلم �شرورة، وهي الحالة التي تجعل من 
قولهم مقبول في الح�شر وال�شفر، وفي كل �شرورة)6(.

1-  الرحيباين، م�شطفى بن �شعد بن عبده ال�شيوطي �شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدم�شقي احلنبلي )املتوفى: 1243هـ(، مطالب 
اأويل النهى يف �شرح غاية املنهى ، املكتب الإ�شالمي،ط الثانية، 1415هـ - 1994م،  181/2. ال�شيخ حممد بن �شالح بن حممد 
العثيمني )املتوفى: 1421هـ(،ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع،دار ابن اجلوزي،ط الأوىل، 1422 - 1428 هـ، 108/11،وقد نقله 

النووي عن اأبي �شليمان اخلطابي ، النووي، رو�شة الطالبني،م.�شابق 129/6.
2-  رواه البخاري، حممد بن اإ�شماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع امل�شند ال�شحيح املخت�شر من اأمور ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم و�شننه واأيامه = �شحيح البخاري، حتقيق  حممد زهري بن نا�شر النا�شر، دار طوق النجاة )م�شورة عن ال�شلطانية 

باإ�شافة ترقيم ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي �شرح وتعليق د. م�شطفى ديب البغا(، ط الأوىل، 1422هـ89/3 رقم 2267.
3-  عبد امللك بن ه�شام بن اأيوب احلمريي املعافري، اأبو حممد، جمال الدين )املتوفى: 213هـ(،ال�شرية النبوية لبن ه�شام،حتقيق: 
مب�شر،ط  واأولده  احللبي  البابي  م�شطفى  ومطبعة  مكتبة  �شركة  ال�شلبي،  احلفيظ  وعبد  لأبياري  واإبراهيم  ال�شقا  م�شطفى 

الثانية، 1375هـ - 1955 م،390/2
ِج�ْشتاين )املتوفى: 275هـ(،  �شنن اأبي  4-  رواه اأبو داود ، �شليمان بن الأ�شعث بن اإ�شحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو الأزدي ال�شَِّ

داود،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�شرية، �شيدا – بريوت،7/4 برقم 3857
5-  حممد بن اإ�شحاق بن ي�شار املطلبي بالولء، املدين )املتوفى: 151هـ(، �شرية ابن اإ�شحاق )كتاب ال�شري واملغازي(، حتقيق �شهيل 

زكار، دار الفكر – بريوت، ط الأوىل 1398هـ /1978م، 174/1
6-  تقي الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�شالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�شم بن حممد ابن تيمية احلراين 
احلنبلي الدم�شقي )املتوفى: 728هـ(،الفتاوى الكربى لبن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1 1408هـ - 1987م، 576/5، 

اإبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوفى: 799هـ(،تب�شرة احلكام يف اأ�شول الأق�شية ومناهج 
الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية،ط1 1406هـ - 1986م، 484/1.
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وقـــد و�شـــح بع�ض الفقهـــاء اأن ما يدفعنا للتخفف فـــي �شروط الطبيب هو ال�شطـــرار، كما جاء في 
منح الجليل : »يحكم بقول الطبيب الكافر، وغير العدل فيما ا�شطر فيه لقوله لمعرفته بالطب دون 

غيره«)1(
ويـــرى الباحث عدم ا�شتـــراط الإ�شالم، لالأ�شباب ال�شابقـــة، ولتو�شيح معا�شـــر وواقعي لل�شيخ ابن 
عثيميـــن رحمـــه اهلل تعالى، حيث يقول: » وال�شواب في هذه الم�شاألـــة: اأنه اإذا قال طبيب ماهر: اإن 
هذا مر�ض مخوف، قبل قوله، �شواء كان م�شلمًا اأو كافرًا، ولو اأننا م�شينا على ما قال الموؤلف لم نثق 
في اأي طبيب غير م�شلم، مع اأننا اأحيانًا نثق بالطبيب غير الم�شلم اأكثر مما نثق بالطبيب الم�شلم، 

اإذا كان الأول اأ�شد حذقًا من الثاني.ثم اإن �شناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ ل�شببين:
الأول: اأن كل اإن�شـــان يريـــد اأن تنجح �شناعته، فالطبيب ولو كان غير م�شلم يريد اأن تنجح �شناعته، 

واأن يكون م�شيبًا في العالج وفي الجراحة.
الثانـــي: اأن مـــن الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافـــر، واإذا كان داعية لدينه فال يمكن اأن يغرر 
بالم�شلم؛ لأنه يريد اأن يمدحه النا�ض ويحبوه ويحترموه؛ لأنه نا�شح، فال�شواب في هذه الم�شاألة اأن 

المعتبر حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانة، ولو كان غير م�شلم«)2(. 

المبحث الثالث:
م�صروعية الأخذ بكالم الطبيب، التكييف الفقهي لكالم الطبيب،

العدد المقيم للحجة

المطلب الأول : م�صروعية الأخذ بكالم الطبيب 
الأ�شل في م�شروعية الأخذ بكالم الطبيب ما يلي :

- مكانـــة الخبيرفـــي القراآن الكريـــم، فقد حث القـــراآن الكريم على اعتماد قـــول الخبير، قال اهلل 
تعالى: {فا�شاأل به خبيرا})3( ؛   

1-  حممد بن اأحمد بن حممد علي�ض، اأبو عبد اهلل املالكي )املتوفى: 1299هـ(، منح اجلليل �شرح خمت�شر خليل، دار الفكر، بريوت، 
بدون طبعة، 1409هـ/1989م، 293/8

2- املرجع ال�شابق، ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع، 11/ 109-108
3-  �شورة الفرقان 59، مع وجود خالف عند مالك والغزايل من ال�شافعية وقول عن بع�ض ال�شحابة يف الأخذ بكالم الطبيب يف عدم 
الأخذ بكالم الطبيب يف م�شاألة الأرمد، هل يجوز له الأخذ بقول الطبيب بال�شتلقاء اأو اجللو�ض؟ �شرح الوجيز 3/ 296، وذهب 
البع�ض اإىل تعلق احلكم ال�شرعي على قول الطبيب كما يف التيمم : اإن مل يكن عارفا بالطب فاإن كان عارفا به فاإنه يكتفي مبعرفة 
نف�شه فاإن مل يكن عارفا به ومل يجد طبيبا وخاف حمذورا فعن اأبي علي ال�شنجي اأنه ل يتيمم وخالفه البغوي فاأفتى باأنه يتيمم 
وي�شلي ثم يعيد اإذا وجد املخرب واأخربه بجواز التيمم اأو بعدمه انتهت )اجلمل، العالمة �شليمان اجلمل ،حا�شية اجلمل على 

املنهج ل�شيخ الإ�شالم زكريا الأن�شاري، دار الفكر بريوت 608/1(
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- الح���ث عل���ى �سوؤال اأهل التخ�س�ص عن���د عدم العلم به ، يقول اهلل تع�ل���ى : {ف��س�ألوا اأهل الذكر 
اإن كنت���م ال تعلمون})))، و ال يعلم الق��سي والمفتي الكثي���ر من اأمور الطب وال�سحة، ف�حت�ج� اإلى 

�سوؤال الطبيب . 

- ذل���ك الأن الخبي���ر اأعل���م من غيره بحقيق���ة ال�سيء، والأن���ه ذو ب�سيرة يدرك ال�س���يء على اأ�سله، 
والطبيب خبير في تخ�س�سه))).

وه���ذا م�سل���ك عقلي منذ بدء الخليق���ة، فمن ذلك م� ك�ن م���ن اأمر القي�فة وهي عملي���ة تتبع االآث�ر 
ومعرف���ة �سبه الرجل ب�أخيه واأبيه)))، كذلك عرفوا الفرا�سة)))، وهي م� تكون بجودة القريحة وحدة 
النظ���ر و�سف�ء الفك���ر، ب�الإله�م اأو التج����رب، والطبيب خبير ف���ي مج�له، وقد اتف���ق الفقه�ء على 
اعتم����د الخب���رة العلمية والعملية في كثي���ر من االأحك�م الفقهية والق�س�ئي���ة؛ �سبيلهم في ذلك كم� 
�سم����ه االأ�سوليون تحقي���ق المن�ط، ق�ل ابن القيم رحمه اهلل تع�ل���ى : وال يتمكن المفتي وال الح�كم 

من الفتوى والحكم ب�لحق اإال بنوعين من الفهم:

- اأحدهم���� فه���م الواقع والفقه في���ه وا�ستنب�ط علم حقيقة م� وقع ب�لقرائ���ن واالإم�رات والعالم�ت 
حتى يحيط به علمً�.

- والن���وع الث�ن���ي فهم الواجب في الواق���ع وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به ف���ي كت�به اأو على ل�س�ن 
ر�سول���ه ف���ي هذا الواقع ثم يطبق اأحدهم���� على االآخر فمن بذل جهده وا�ستف���رغ و�سعه في ذلك لم 

يعدم اأجرين اأو اأجرًا....)))

 وفي قول الطبيب من الحجية القوية دي�نة وق�س�ء، فهو من اأهل الخبرة الذين ُي�س�ألون في غ�م�ص 
االأمر، وتزكيته في علمه توؤهله لهذه الثقة االجتم�عية؛ قي��س� على ال�س�هد المزكى، ق�ل اهلل تع�لى:   

)- �سورة االأنبي�ء: 7
ربة لغة : العلم ب�ل�سيء ومعرفته على حقيقته ، واخلبريب�ل�سيء الع�مل به،  اأبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد  )-  اخلخِ
بن يحيى بن مهران الع�سكري )املتوفى: نحو )9)ه�)، الفروق اللغوية، حتقيق حممد اإبراهيم �سليم، دار العلم والثق�فة للن�سر 

والتوزيع، الق�هرة – م�سر، )/)9
)-  عثم�ن بن علي بن حمجن الب�رعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوفى: ))7 ه�)،  تبيني احلق�ئق �سرح كنز الدق�ئق وح��سية 
،  املطبعة الكربى االأمريية - بوالق، الق�هرة، ط)، )))) ه�، )/ )0)، ال�سربيني ، مغني املحت�ج ، م. �س�بق ، )/ 06)، تب�سرة  يِّ ْلبخِ ال�سِّ
احلك�م )/)))، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلم�عيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري 

ب�بن قدامة املقد�سي )املتوفى: 0)6ه�) املغني البن قدامة، مكتبة الق�هرة،  بدون طبعة، 88))ه� - 968)م، 7/6)) 
)- ابن فرحون ، تب�سرة احلك�م ، م . �س�بق )/)))

)-  حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: ))7ه�)،  اإعالم املوقعني عن رب الع�ملني،ابن قيم 
اجلوزية، دار الكتب العلمية،بريوت ط)،، حتقيق حممد عبدال�سالم-))))ه�-)99)، )/69
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{مم���ن تر�سون من ال�سهداء})))، ف�ل�س�هد المزكى حجة في االإثب�ت، فكيف اإن ك�ن طبيب� خبيرًا 
وع�لم� ب�الأ�سول والقواعد المتعلقة بعلمه؟.

اإن فل�سفة االحتج�ج بكالم الطبيب تقوم اإذن على كونه:

- خبي���رًا ف���ي فن قل المتخ�س�سون في���ه. كم� �سبق ذكره من قول الم�لكي���ة : »يحكم بقول الطبيب 
الك�فر، وغير العدل فيم� ا�سطر فيه لقوله لمعرفته ب�لطب دون غيره«.

- ومطلع� على حق�ئق واأحوال وتف��سيل تخ�ص االأ�سخ��ص، اطالع� ال يت�ح لغيره من المجتمع، مم� 
يجعله م�ستقال ب�لعلم والتف��سيل الدقيقة.

 وه���ذان اأمران ُيحت�ج اإليهم� في تو�سيح الحق بين المتخ��سمين اأحي�نً�، وفي بي�ن الحكم ال�سرعي 
المتعلق ب�ل�سحة ب�أنواعه� العقلية والنف�سية والج�سدية. 

ويت�أك���د القول اإن التثبت في الم�س�ئل المتعلق���ة بمج�ل الطب »ال يعدل عنه«))) اإلى و�س�ئل اأخرى اإال 
اإن ك�ن���ت الم�س�ألة ي�سيرة، يمك���ن اإدراكه�، ك�إثب�ت البلوغ، فيمكن بفح����ص بع�ص العالم�ت اإثب�ته، 
وحتى من يقوم بمثل هذ الدور البديل،لم يكن �سخ�س� ع�دي� بل من ذوي الخبرة االآخذه من الطب 

بن�سيب ك�لق�بلة .....  اأو مجموعة من الن�س�ء الثق�ت .

وعلي���ه، ف����إن البحث عن كالم الطبيب ف���ي الق�س�ي� ذات ال�سل���ة، هو بحث يقت�سي���ه ال�سرع االآمر 
ب�لع���دل، كم� اأنه منهج م�ستمد من ن�سو�ص ال�سريع���ة التي تربط بين الحكم ال�سرعي وكالم علم�ء 

الطب، في كثير من الم�س�ئل التعبدية، والتع�ملية، والجن�ئية، والخ��سة ب�الأ�سرة .

المطلب الثاني : كالم الطبيب من حيث تدرج الحكم 
يتن���وع الكالم الطبي تبع���� لت�سخي�ص الح�لة، فت����رة يوجه الطبيب اإر�س�دات ملزم���ة، وت�رة اأخرى 
يقل���ل من درجة االإلزام، وت�رة يق���دم تقريره اإلى الجهة الم�سوؤولة ك�لق�س����ء، اأو التحقيق، اأو لج�ن 

التعيين...اإلخ .

اإن الفت���وى تقوم على فحوى كالم الطبيب، وعندم� يحت�ج المفتي لفهم عب�رة الطبيب، ف�الأ�سل اأن 
ي�س����ر اإل���ى مدار�سة بينهم�، ليفهم المفت���ي مراد الطبيب. فم� ك�ن ب���راأي الطبيب فعله �سرورة اأو 

)- �سورة البقرة اآية )8)
islamset. ، د. عبد ال�ست�ر اأبو غدة، الفقه واخلربة الطبية : الدكتور عبدال�ست�ر اأبو غدة دكتور. عبد ال�ست�ر اأبو غدة ، الكويت  -(

com/arabic/aethics/fiqh.html
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ح�جة ف�لفتوى تكون ب�لوجوب، وم� ينبني عليه. اأم� اإن ك�ن كالم الطبيب مجرد اإر�س�دات لالأف�سل 
واالأكم���ل واالأول���ى، ف�لمفتي يقدر االأم���ر ليكون بين االإب�حة والندب. واالأمر ف���ي التحريم يق�م على 

كالم الطبيب الملزم للتجنب، والموؤكد لالأخط�ر.

اأم���� كالم الطبي���ب المتعلق ب�لجه����ت الر�سمية، ف�إنه� ملزمة به، م�دام مح���ل ثقته�، اأو كلفته، وهو 
م�سوؤول عنه م�سوؤولية ك�ملة. وبح�سب نظ�م كل دائرة اأو جهة ر�سمية ينظر في �سفة الطبيب المكلف 

بهذه الم�سوؤولية. 

التكييف الفقهي لكالم الطبيب
ينظ���ر اإلى كالم الطبيب تبع���� لطبيعة المهمة اأو الدور الذي ي�سنده الفقيه اأو الق��سي اإلى الطبيب، 

ليقوم ب�إعط�ء الراأي اأو الو�سف اأو القرار .

اإن كالم الطبي���ب بين���ة تخدم المفتي لبي�ن حك���م ال�سرع في م�س�ألة م�، وتخ���دم الق�س�ء في اإثب�ت 
الحق���وق، والأن المفت���ي اأو الق��سي ملزُم بتح���ري الدقة وال�سواب م� اأمكن، فقد لج����أوا اإليه، فيم� 

يمكنه اأن يقدم خدمة للبي�ن الفقهي اأو ف�ص النزاع واإظه�ر الحق. 

لق���د اختل���ف الفقه�ء في تكييف كالم الطبيب، فمنهم من حمله عل���ى اأنه �سه�دة وتخفف في بع�ص 
�سروطه����)))، ومنه���م من ع���ده اإخب�رًا ورواية، ومنهم م���ن و�سفه ب�لحكم))). وثم���رة الخالف : اإن 
ك����ن من ب����ب ال�سه�دة ف�الأ�س���ل اأن قوله يعوزه العدد المح���دد، اإال اإن تعذر وج���ود العدد. واإن ك�ن 
ب����ب االإخب�ر،الأنه يقول راأيه وم� تعلمه، والرواية ال يلزم منه� العدد، لكن قد تع�ر�سه� رواية اأخرى 
لطبي���ب اآخ���ر، مم� يجعل الحكم ال�سرعي ق�ئم� على م� يترجح ف���ي الطب ، وهن� ي�س�ر اإلى اعتم�د 

)-  امل�لكيةو احلن�بلة يجيزون �سه�دة طبيب واحد للح�جة، القرايف، الذخرية م.�س�بق 0)/0)). املروزي ، م�س�ئل االإم�م اأحمد بن 
حنبل واإ�سح�ق بن راهويه، م.�س�بق 7/)0)) ، ابن قدامة، املغني م.�س�بق  0)/  0))

)-  ممن اأ�س�ر اإىل معنى احلكم يف بع�ص كالم الطبيب:العالمة  اجلزيري حيث ق�ل: وي�سرتط يف ثبوت العنة اإقرار الزوج به� اأم�م 
اأم�م بينة ت�سهد بذلك االإقرار واإن ك�ن للمراأة بينة من اأهل اخلربة والثقة عمل به�، وهذا ح�سن، الأن معنى هذا  اأو  الق��سي 
عر�ص املعيب على الطبيب الثقة اخلبري، وقراره يف�سل يف املو�سوع. ومثل ذلك م� اإذا ادعت اأن بذكره �سلاًل ف�إنه ال ميكن اأن 
يحكم يف املو�سوع حكمً� �سحيحً� اإال الطبيب اخلبري،  عبد الرحمن بن حممد عو�ص اجلزيري )املتوفى: 60))ه�)، الفقه على 
املذاهب االأربعة، دار الكتب العلمية، بريوت – لبن�ن، ط الث�نية، )))) ه� - )00) م، )/76).واأي�س� يعد الطبيب ك�ملرتجم من 
اخلرباء وقد بحثوا فيم اإذا ترجم للق��سي واحد، فنقل القرايف عن اأبي اإ�سحق قوله : لو ترجم له واحد ج�ز، الأنه من ب�ب اخلرب 
، ال من ب�ب ال�سه�دة ، اأو من ب�ب احلكم واحل�كم يكفي فيه واحد.، القرايف ، الذخرية ، م. �س�بق 0)/)6، وق�ل ابن فرحون 
يف الق�ئف : �سبب اخلالف هل هو من ب�ب ال�سه�دة اأو الرواية ؟ واالأظهر اأنه لي�ص منهم� ، بل هو من ب�ب احلكم ب�الأم�رات، 
وبهذا ق�ل بع�ص احلن�بللة . ابن فرحون ، تب�سرة احلك�م )/)))، ويف الق��سم ق�ل ابن فرحون : اإذا ا�ستن�به احل�كم ف�الأظهر 

اأنه �سبه احلكم .)/6))
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قول االأوثق علمي�))).

وال يع���د ق���ول الطبيب حكم�، اإال اإذا ن�سبه ولي االأمر ق��سي� ف���ي بع�ص ال�سوؤون الطبية، بحيث يمثل 
ح�كم� في نزاع�ت علمية، واإجراءات مهنية بحتة، �سواء ك�ن النزاع �سمن الموظفين في القط�ع�ت 
الطبي���ة اأو ك�ن���ت بين المر�سى والجه����ز الطبي،فيمكنه اأن ي�سدر حكم� ع����دال، لقي�مه على العلم 

المتخ�س�ص والخبرة المقدرة.

اأم� اإن لم يكن ق��سي�، فكالمه كالم خبير، وحمله على ال�سه�دة اأو الخبر والرواية، يرجع اإلى طبيعة 
كل واقعة. والتفريق لي�ص بع�سير في ذلك، فق�سية االدع�ء بدعوى م�، مثل �سرقة كلية مري�ص، يكون 
كالم���ه من ب�ب ال�سه�دة على جزء من الق�سية، مثل �سه�دته ب�أن الكلية موجودة ، اأو غير موجودة، 

ومتى تم ا�سئ�س�له� وم� يتعلق بذلك، وتترك للق��سي االإجراءات االأخرى في الق�سية. 

اأم���� كالمه كرواية اأو خبر، فمثل كالمه في خط���ر ال�سوم على �سحة الح�مل اأو المر�ص اأو الجنين 
اأو الر�سي���ع، فهو من ب�ب اال�ستدالل العقلي المبني عل���ى اأ�سول علم الطب، وهو راأي منه )))، فهذا 
خب���ر له قيمة عند الفقه�ء، وي�س�ر لالأخذ به ب�سروط راأوه�، الإ�سدار الحكم الفقهي والفتوى، على 

اأف�سل وجه واأدقه م� ا�ستط�عوا اإليه �سبيال.

، ف�سه�دة الطبيب الثق���ة، اأو خبره ال�سحيح، عمدة في الفت���وى والق�س�ء ، فمتى خل�ست  وعل���ى كٍلّ
الجه�ت الطبية اإلى ت�سدير قرار اأو تقرير اأو كالم طبي ر�سمي، فللق��سي))) اإق�مة الحكم وفق هذا 
الكالم، كم� اأن للمفتي اإفت�ء ال�س�ئل وفق ذلك. وال ي�سلم الق�س�ء من نق�ص، وال الفتوى من رد فيم� 

للطبيب كالم فيه، اإال ب�سم�ع الكلمة االأ�س��ص، وهي كلمة الطبيب ب�سروطه.

اأقوال الفقهاء في تكييف كالم الطبيب
اأوال : الم�لكية : ذهب الم�لكية اإلى اعتب�ر كالم الطبيب من قبيل المتردد بين الخبر و ال�سه�دة)))، 

�سرح منهج  بتو�سيح  الوه�ب  فتوح�ت  املعروف ب�جلمل )املتوفى: )0))ه�)،  االأزهري،  العجيلي  بن من�سور  بن عمر  )-  �سليم�ن 
للنووي ثم �سرحه يف �سرح  الط�لبني  االأن�س�ري من منه�ج  الطالب املعروف بح��سية اجلمل )منهج الطالب اخت�سره زكري� 
ّي امل�سري ال�س�فعي )املتوفى:  مخِ منهج الطالب)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون ت�ريخ )/08) .�سليم�ن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
))))ه�)، حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب = ح��سية البجريمي على اخلطيب، دار الفكر، بدون طبعة، ))))ه� - )99)م، 
)/97) مطبوع على مع »ااالإقن�ع يف حل األف�ظ اأبي �سج�ع للخطيب ال�سربيني« 08)�سرح عمدة الفقه البن تيمية )/ غريموافق 

للمطبوع 7)).
)-  اأبو العب��ص �سه�ب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن امل�لكي ال�سهري ب�لقرايف )املتوفى: )68ه�)،الذخرية،  دار الغرب 

االإ�سالمي- بريوت،ط)، )99) م، 0)/ 6))
)-  وكالم الطبيب يتعلق بجزء من الدعوى ، وهو اجل�نب الفني ، وم� مل يتع�ر�ص مع اأي دليل اآخر  اأكرث داللة، فقد ج�ز للق��سي اأن 

يحكم مبقت�س�ه، ف�لق��سي ال يحكم اإال مب� تطمئن اإليه نف�سه ح�سب االأدلة املقدمة يف الدعوى.
)-  ق�ل يف الذخرية: املرتدد بني ال�سه�دة واخلرب �سبع: الق�ئف والرتجم�ن والك��سف عن البني�ن وق�ئ�ص اجلرح، والن�ظر يف العيوب 
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فيقب���ل خبر الواحد فيه ، الأن���ه يطلع على م� ال يطلع عليه الكثير : »وكفى ق��سم ال مقوم )�ص) يعني 
اأن الق��س���م الواحد يكفي الأن طريقه الخبر عن علم يخت�ص به القليل من الن��ص ك�لق�ئف والمفتي 

والطبيب ولو ك�فرا اأو عبدا اإال اأن يكون وجهه الق��سي في�سترط فيه العدالة«))).

ث�ني� : الحنفية : يفرق الحنفية بين ال�سه�دة والخبر من حيث العدد المطلوب في كل منهم� .

فيم� يتعلق ب�لعب�دات: عد كالم الطبيب من ب�ب االإخب�ر ، مث�ل ذلك:

اأ - )والخرف المعتبر ) الإب�حة الفطر لمعرفة طريقة اأمران اأحدهم� )م� ك�ن م�ستندا) فيه )لغلبة 
الظ���ن) ف�إنه���� بمنزلة اليقين )بتجربة) �س�بقة والث�ني قول���ه )اأو اإخب�ر طبيب) م�سلم ح�ذق عدل 
ع�لم بداء كذا في البره�ن وق�ل الكم�ل م�سلم ح�ذق غير ظ�هر الف�سق وقيل عدالته �سرط )مراقي 

الفالح حنفي ).

ب - ول���و اأمره الطبيب ب�ال�ستلق�ء لبزغ الم����ء من عينه، �سلى ب�الإيم�ء، الأن حرمة االأع�س�ء كحرمة 
النف�ص))). 

فيم� يتعلق ب�لحقوق:   في اإثب�ت عيوب الن�س�ء ف�إن القول هو قول طبيبين عدلين))).

ث�لث���� : ال�س�فعي���ة : فرق بع����ص ال�س�فعية بين ال�سه����دة والخبر من حيث احتي����ج العدد، ف�لخبر ال 
يحت�ج العدد. 

)- فيم� يتعلق ب�لعب�دات : راأوا جعل كالمه من ب�ب الخبر، وذلك في موا�سع منه�: 

- في الم�ء الم�سم�ص على الوجه الق�ئل بمراجعة اأهل الطب، حيث ق�لوا: اإن ق�ل طبيب�ن اإنه يورث 
البر����ص كره، واإال فال، ق�ل في �سرح المهذب:»وا�ستراط طبيبين �سعيف، بل يكفي واحد، ف�إنه من 

ب�ب االإخب�ر«.

ك�لبيط�ر والطبيب وامل�ستنكه لل�سكران، اإذا اأمر احل�كم بذلك، واأم� ال�سه�دة على ال�سرب فال بد من اثنني ، القرايف ، الذخرية 
م. �س�بق )م)0)، ومن امل�لكية من جعل التمييز بني اخلرب وال�سه�دة مق�م� عزيزا ، ال ميكن ب�عتم�د عدد اأو قبول املراأة والعبد، 
وراأى اأن هذا املق�م عزيز يحت�ج الفقيه املح�سل اإىل ك�سفه، وق�ل : هو عزيز يف �سدور االأئمة النبالء، ومعدوم عند اأكرث الفقه�ء. 

م. �س�بق
للطب�عة،  الفكر،  دار  للخر�سي،  �سرح خمت�سر خليل  )0))ه�)،  )املتوفى:  اهلل  اأبو عبد  امل�لكي  بن عبد اهلل اخلر�سي  )-  حممد 

بريوت، بدون طبعة وبدون ت�ريخ 6/ 09)
)-  ابن ع�بدين، خ�متة املحققني حممد اأمني، الدر املخت�ر�سرح تنوير االأب�س�ر يف فقه االإم�م اأبي حنيفة النعم�ن،م�سححة ب�إ�سراف 

مكتبة البحوث والدرا�س�ت، دار الفكر للطب�عة والن�سر والتوزيع ))))-)99) لبن�ن، )/0))
)-  عبد الرحمن بن حممد بن �سليم�ن املدعو ب�سيخي زاده يعرف بدام�د اأفندي )املتوفى: 078)ه�)،جممع االأنهر يف �سرح ملتقى 

االأبحر، دار اإحي�ء الرتاث العربي، )/))
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- وف���ي المر�ص المبي���ح للتيمم : ق�لوا :»والذي يقطع به الجمهور اأن���ه يكفي قول طبيب واحد، وفي 
وجه ال بد من اثنين«))).

)- فيم� يتعلق ب�لحقوق : راأوا عدم عد كالمه من ب�ب االإخب�ر بل من ب�ب ال�سه�دة.

- فف���ي الو�سي���ة : ا�سترطوا فيه م���� ي�سترط في ال�سه����دة، ورجحه النووي وق�ل اإن���ه المذهب، الأن 
الو�سية لي�ست ك�لو�سوء الذي هو حق هلل وله بدل وهو التيمم))). )االأ�سب�ه والنظ�ئر)

- وفي عالج الجنون ب�لتزويج: مقت�سى عب�رة ال�سرح والرو�سة ا�ستراط العدد ك�ل�سه�دة.وفي قول: 
اأنه ال يبعد عده ك�الأخب�ر)))

- وكذا في العيوب بين الزوجين ك�لبر�ص والجذام ، فكالمه من ب�ب ال�سه�دة، في�سترط فيه �سه�دة 
�س�هدين ع�لمين ب�لطب))). 

-  فيم���� يطل���ع عليه الطبيب من اأمور خ��س���ة ب�لمري�ص ، مثل الطبيب�ت ي�سه���دن العيوب الب�طنة، 
وكم���� ي�س�هد الطبيب عند ال�سرورة فرج المراأة. واإذا ك�ن كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر اأو 
ال�سه�دة ؟ على وجهين : اإحداهم� : وهو قول اأبي اإ�سح�ق المروزي : اأنه يجري مجرى الخبر فيقبل 

فيه خبر المراأة الواحدة.والوجه الث�ني : اأنه� �سه�دة ال يقبل فيه� اأقل من اأربعة ن�سوة))).

- في الحكم على خط�أ طبي: ذكر بع�ص ال�س�فعية اأن من يطبب وال يعرق منه الطب، فتلف به �سيء 
�سمن ، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدويين، وال خ�سمين)6).

رابعا : الحنابلة: 
-  ف���ي العب�دات:ف���ي الراجح عندهم عد كالمه من ب�ب االإخب����ر، الأنه� مبنية على غلبة الظن ق�ل 
ف���ي االإن�س�ف: في المر�ص المبيح لل�سالة ا�ستلق�ء : »واعلم اأن ال�سحيح من المذهب : جواز فعل 

)- النووي ، املجموع �سرح املهذب، م.�س�بق )/88 ، النووي ، رو�سة الط�لبني م.�س�بق )
العلمية، ط)، ))))ه�-،  ال�سيوطي )املتوفى: ))9ه�)، االأ�سب�ه والنظ�ئر، دار الكتب  اأبي بكر، جالل الدين  )-  عبد الرحمن بن 

990)م، )/)9)
)- االأ�سب�ه والنظ�ئرم.�س�بق )/)9)-)9)

)- االأ�سب�ه والنظ�ئر م.�س�بق
)-  اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهري ب�مل�وردي )املتوفى: 0))ه�): احل�وي الكبري يف فقه 
اأحمد عبد املوجود، دار  مذهب االإم�م ال�س�فعي وهو �سرح خمت�سر املزين، حتقيق ال�سيخ علي حممد معو�ص - ال�سيخ ع�دل 

الكتب العلمية، بريوت – لبن�ن،ط )، 9))) ه� -999) م، ))/)))
6-  زكري� بن حممد بن زكري� االأن�س�ري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )املتوفى: 6)9ه�)، اأ�سنى املط�لب يف �سرح رو�ص الط�لب، 

دار الكت�ب االإ�سالمي، بدون طبعة وبدون ت�ريخ، )/7))
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ذلك ، بقول م�سلم ثقة ، اإذا ك�ن طبيب� ح�ذق� فطن� ، وعليه اأكثر االأ�سح�ب .وجزم به في الوجيز ، 
وتذكرة ابن عبدو�ص ، واالإف�دات ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرع�يتين ، والح�ويين 
، وغيرهم ، وقيل : ي�سترط اثن�ن  وتقدم ظ�هر كالم الم�سنف وغيره .فوائد .اإحداهم� : حيث قبلن� 
قول الطبيب : ف�إنه يكفي فيه غلبة الظن ، على ال�سحيح من المذهب ، وقيل : ي�سترط لقبول خبرة 

اأن يكون عن يقين .قلت : وهو بعيد جدا«))). 
- ف���ي الحق���وق : يع���د كالم الطبيب �سه����دة ، ولكنه� عند ال�س���رورة يكتفى بواح���د ك�لخبر، وهذا 
ظ�ه���ر كالم الخرق���ي اأنه اإذا قدر على طبيبين ال يجزئ واحد الأنه مم� يطلع عليه الرج�ل فلم تقبل 
في���ه �سه����دة واحد ك�س�ئر الحقوق، ف�إن لم يقدر على اثني���ن اأجزاأ واحد، الأنه مم� ال يمكن كل واحد 
اأن ي�سه���د به الأن���ه مم� يخت�ص به اأهل الخبرة من اأهل ال�سنعة ف�جت���زئ فيه ب�سه�دة واحد بمنزلة 
العيوب تحت الثي�ب يقبل فيه� قول المراأة الواحدة فقبول قول الرجل الواحد اأولى))).                   

خال�صة: 
اإن المالح���ظ من العر�ص ال�س�بق للمو�سوع، اأن الفقه�ء قدموا لن� فل�سفة لت�سور الفرق بين �سه�دة 
الطبيب وخبره ، فم� ك�ن في حق عبد ف�سه�دة، وم� ك�ن في حق اهلل فخبر، وم� ك�ن حقً� لعبد ولكن 

بتع�مل ب�لترا�سي فخبر، مثل )زواج المجنون). 

ولعل القول ب�إن تكييف كالم الطبيب ب�أنه خبر خبر، يعود اإلى رغبة ب�لتخفيف من �سروط ال�سه�دة، 
واعترافً� بواقع قلة االأطب�ء عندهم، وكون بع�سهم من غير الم�سلمين.

اإذًا، لي�ص في و�سف كالم الطبيب ب�لخبر اإ�سع�ف لمنزلة كالمه، بل هو من ب�ب تي�سير العمل وفق 
قول���ه، واالكتف����ء بواحد كم� يكتفى ب�لخبر الواحد. وفي الحقيقة قد يطلق على كالم الواحد و�سف 

ال�سه�دة، ويقبل كالمه الإحق�ق حق واإن�س�ف مظلوم.

 كم���� ج�ء في �س���ورة يو�سف، ق�ل اهلل تع�لى: {و�سهد �س�هد من اأهله���� اإن ك�ن قمي�سه قد من قبل 
ف�سدق���ت وهو م���ن الك�ذبين واإن ك�ن قمي�سه قد من دبر فكذبت وهو م���ن ال�س�دقين }))). وهذا 
ال�س�ه���د ك����ن واحدًا، قد اأخبر بق�عدة من�سبطة، انبنى عليه� الحك���م وا�سح� بين�) اإن ك�ن .. واإن 
ك�ن ..)؛ ولو قلن� اإن هذا ال�س�هد الذي من اأهله� لم ي�س�هد م� تم، فقد �سمى القراآن الكريم اإخب�ره 

�سه�دة، لقوة بي�نه للحق، واإن ك�ن واحدا.

)-  عالء الدين اأبو احل�سن علي بن �سليم�ن املرداوي الدم�سقي ال�س�حلي احلنبلي )املتوفى: )88ه�)االإن�س�ف يف معرفة الراجح 
من اخلالف، دار اإحي�ء الرتاث العربي، ط)،)/)))

)- ابن قدامة ، املغني م.�س�بق 0)/)))
)- �سورة يو�سف :7)،6)
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 ف���ال م�ن���ع من الق���ول :اإن كالم الطبيب هو بينة طبية يق�س���ى به� �سواء اأطلق عل���ى كالمه خبر اأو 
�سه�دة اأو حكم�. وكلم� عز وجود الطبيب في بلدة م� اكتفى المفتي اأو الق��سي بكالمه، واأم� اإن ك�ن 
االأطب����ء ب�أع���داد كبيرة، بل ودرج�ت تخ�س�سية دقيقة، اأو ك�ن الو�س���ول اإليهم �سهال ومي�سرا، ف�إن 
االطمئن����ن في الفتوى ينبني على مدى ح�سن اختي�ر الخبرة الطبية، وعلى درجة اإثب�ت هذا الراأي 

اأو الكالم الطبي.

 ف�الأم���ر ال يع���دو، اإذًا، ت�سوف� من المفتي اأو الق��سي اإلى توخي اأعلى درج�ت �سحة الفتوى والق�س�ء 
الممكنة في زمنهم.

الراأي الراجح في تكييف كالم الطبيب:
  اإن التطور الح��سل في زمنن� تطور تقني لم ي�سهده فقه�ء الع�سور ال�س�بقة، لذا ف�إن البينة الطبية 
بكالم الطبيب تحت�ج اإلى تن�ول جوانب جديدة مثل درجته العلمية، و�سمعته المحلية والع�لمية، لدى 
الموؤ�س�س�ت الطبية المعتمدة، ومبنى كالمه على الفهم اأم الفح�ص التقني الحديث المتخ�س�ص. 

اإن فح����ص البين���ة الطبية المخت�سة ب���كالم الطبيب ال يتم فق���ط وفق اأ�س�ص ال�سه����دة المقبولة اأو 
الخبر، فلو اأن طبيب� ذكًرا عدال تقي� مرخ�س� في بلده، لكنه ال يواكب التطور العلمي في اخت�س��سه، 
وق�س���ده اأح���د م� في فتوى اأو ق�س�ء، فق�ل كالمه وفق علم ق���د جد م� هو اأقوى منه، واأيده في ذلك 
جم���ع م���ن االأطب�ء، لكنه يخ�ل���ف في كالمه اأحدث الم�ستج���دات العلمية براأي اأه���ل اأ�س�تذة الطب 

وموؤ�س�س�ته المتقدمة، فهل يقبل قوله؟ ب�لت�أكيد لن يقبل قوله المخ�لف للم�ستجدات الث�بتة.

اإن التط���ور الح��سل في الطب يوجب على المفتي والق��س���ي مواكبته في تطوير �سروطهم المتعلقة 
ب�لطبيب وكالمه.  

وم���ن ال�سه���ل جدًا على كثيرم���ن البلدان االإ�سالمي���ة ، تحري ال�سواب ف���ي كالم الطبيب، ب�عتم�د 
اإج���راءات مهنية لدى االأطب�ء، تقوي من الثقة بكالمه الطبي، ك�لم�س�دقة عليه من مج�ل�ص علمية 

محلية اأو دولية. وهي اإجراءات ت�سمن الدقة بدرجة اأكبر من ال�سه�دة، اأو الخبر.

واأرى اأن بين���ة كالم الطبيب ت�رة تكون خبرًا يعتمد راأي���ه العلمي، وت�رة تكون �سه�دة يعتمد م� اطلع 
عليه من ح�لة وواقع. وت�رة يجمع بين م� �س�هده وتف�سيره العلمي .

اإن بع����ص كالم الطبي���ب معتمدًا على تح�ليل، واأ�سعة وفحو�س�ت، ومن ث���م يتدخل بقراءته�، وبي�ن 
موقف���ه المهن���ي، مم� يجعله مخب���رًا عن راأيه العلمي به���ذه التح�ليل، وقد يوؤك���ده راأي من هم اأكثر 
�سه���رة منه. اأم� اإذا ك�ن كالمه عن فح�ص ق����م به هو للمري�ص، فكالمه يجمع بين م� �س�هده، وم� 
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يراه من تف�سير علمي واإجراءات طبية مطلوبة؛ وهن� يفرق بين كالمين له، الم�س�هدة، والراأي))).

العدد الكافي لقبول كالم الطبيب: 
ووقع التب�ين بين الفقه�ء في عدد االأطب�ء الك�في لقبول القول الطبي، فمنهم من قبل كالم الطبيب 
واإن ك����ن واح���دا، �سواء في الفتوى اأو الق�س�ء؛ ومنهم م���ن قبل ذلك ب�سرط عدم وجود غيره، كقول 
االإم����م اأحم���د: »اإذا ك����ن هذا في مو�سع ي�سطر اإلي���ه، اإذا لم يكن اإال طبيب واح���د، وبيط�ر واحد، 
وقول���ه ج�ئ���ز اإذا ك�ن ثقة«))). ومن قب���ل كالم الواحد جعل ذلك من ب�ب الخب���ر والرواية، حيث ال 

ي�سترط العدد فيه�. اأم� من عد قوله من ب�ب ال�سه�دة فقد طبق �سروط ال�س�هد على الطبيب.

�صوابط قبول خبر الطبيب: 
- كل عي���ب ال يطل���ع عليه اأحد غي���ر الطبيب، فيكفي فيه كالم الواحد، ولو ام���راأة؛ وهو معنى متفق 

على جوازه))).
-  قي��ص الجروح وال�سج�ج يكفي فيه قول الواحد)))  

- االأ�سل اأن االإخب�ر يكفي فيه الواحد كم� تقدم، فكل م� يتعلق ب�ل�سوؤال وفيم� ك�ن علم� يوؤديه، وهو 
يخت�ص به، فيجوز بقول الواحد))). ومنه� االأ�سئلة المتعلقة ب�لعب�دات.

)-  �سه�دة الطبيب مب� علم �سه�دة ا�ستداللية يف بع�ص االأمور مثل قدم العيب : ومدارك العلم اأربعة العقل واأحد احلوا�ص اخلم�ص 
والنقل املتواتر واال�ستدالل ؛ فتجوز ال�سه�دة مب� علم ب�أحد هذه الوجوه ، و�سه�دة خزمية ك�نت ب�لنظر واال�ستدالل ، ومثله �سه�دة 
اأبي هريرة اأن رجال ق�ء خمرا فق�ل له عمر ت�سهد اأنه �سربه� ق�ل اأ�سهد اأنه ق�ءه� فق�ل عمر ر�سي اهلل عنه م� هذا التعمق فال 
وربك م� ق�ءه� حتى �سربه� ، ومنه� �سه�دة الطبيب بقدم العيب .  اأبو العب��ص �سه�ب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن 

امل�لكي ال�سهري ب�لقرايف )املتوفى: )68ه�)، اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق،  ع�مل الكتب ،  بدون طبعة وبدون ت�ريخ، )/))
)-  اإ�سح�ق بن من�سور بن بهرام، اأبو يعقوب املروزي، املعروف ب�لكو�سج )املتوفى: )))ه�)،م�س�ئل االإم�م اأحمد بن حنبل واإ�سح�ق 
)00)م،   - ))))ه�  ط)  ال�سعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  ب�ملدينة  االإ�سالمية  اجل�معة  العلمي،  البحث  عم�دة  راهويه،  بن 

7/8)))، و�سبق ذكر قول امل�لكية يف االكتف�ء بواحد عند اال�سطرار�ص 7 من هذا البحث .
)املتوفى:  احلنفي  املوقت  ابن  له  ويق�ل  ح�ج  اأمري  ب�بن  املعروف  حممد  بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  اهلل،  عبد  )-  اأبو 

879ه�)،التقرير والتحبري، دار الكتب العلمية، ط)، )0))ه� - )98)م، )/)))
)-  عند امل�لكية واحلن�بلة ، وخ�لف احلنفية ف��سرتطوا العدد ، املو�سوعة الفقهية ، دولة الكويت ط)، 9)/))-))، ابن اأمري ح�ج، 

التقرير والتحبري، م.�س�بق
)املتوفى:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  الوليد حممد  اأبو  املخت�ر، )/0))،  الدر   ، ابن ع�بدين   ، م.�س�بق.  الفقهية،  )-  املو�سوعة 
0))ه�)، املقدم�ت املمهدات، دار الغرب االإ�سالمي، ط)، 08)) ه� - 988) م، )/)9)، ،  حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، 
الفروع  ت�سحيح  ومعه  الفروع  )املتوفى: )76ه�)،كت�ب  ال�س�حلي احلنبلي  ثم  الرامينى  املقد�سي  الدين  �سم�ص  اهلل،  اأبو عبد 
لعالء الدين علي بن �سليم�ن املرداوي، حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي،  موؤ�س�سة الر�س�لة، ط)، )))) ه� - )00) م� 
، )/79، النووي ، املجموع �سرح املهذب، م.�س�بق )/88 ، النووي ، رو�سة الط�لبني م.�س�بق )/)0)، عالء الدين اأبو احل�سن 
علي بن �سليم�ن املرداوي الدم�سقي ال�س�حلي احلنبلي )املتوفى: )88ه�)،االإن�س�ف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار اإحي�ء 

الرتاث العربي،ط)، )/0))، 
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- واالأ�سل في ال�سه�دة عند الجمهور ا�ستراط اثنين من االأطب�ء ، اإال اإذا لم يقدر على اثنين فيجوز 
اعتم�د الق��سي على كالم طبيب خبير واحد .

-  ي�س����ف اإل���ى �سرط العدد والتخ�س�ص ، �سرط عدم العداوة فيم� اإذا ك�نت الق�سية مرفوعة �سد 
طبيب، وهو �سرط يتحرى الق��سي توفيره، اإن دفع الخ�سم بوجود عداوة. 

المبحث الرابع
 الأثر ال�صرعي لكالم الطبيب من خالل عر�ض نماذج من الفتوى والق�صاء

اأول في الفتوى
م���ن المق���رر عند علم�ء االأ�سول اأن اهلل تع�ل���ى اأنزل �سرائعه لحفظ �سروري����ت اأ�س��سية لالإن�س�ن، 
متمثل���ة في حفظ الدين والنف�ص والعقل والن�سل والم����ل. وج�ءت االآي�ت القراآنية الكريمة مت�سمنة 
لالإر�س����دات واالأحك����م المنظم���ة ل�س���وؤون الم�سلم ف���ي �ستى المج����الت؛ ومنه� م� يتعل���ق ب�سحته، 
ومر�س���ه، ومن الجوانب ال�سحية التي نزل البي�ن الرب�ني ج�مع���� بين الحقيقة والحكم ال�سرعي : 
خطر دم الحي�ص، وتحريم االإتي�ن في وقته؛ وتحريم اأكل الخب�ئث؛ وتحريم الزن� وتحريم الخمر.. 
وغيره� م���ن الحق�ئق القراآنية في المج�ل الطبي))). وهي بال�سك توؤثر في ت�سور االإن�س�ن، وترتب 

في مج�ل تطبيقه للحكم ال�سرعي اآث�رًا وا�سحة. 

وم���ن الن�سو�ص ال�سرعية التي اأ�س�رت اإلى العالق���ة بين الح�لة الطبية والحكم ال�سرعي، م� يندرج 
تحت عنوان الطب النبوي)))، الذي ج�ء فيه كالم طبي يترتب عليه حكم �سرعي، مثل 

- النهي عن دخول اأر�ص فيه� الط�عون.

- اأن رجال ا�س�به جدري ف�أجنب فغ�سل فكز فم�ت ف�أخبر النبي فق�ل قتلوه قتلهم اهلل .

- واأوك���وا قربك���م واذكروا ا�سم اهلل، وخمروا اآنيتكم واذكروا ا�سم اهلل، ولو اأن تعر�سوا عليه� �سيئً�، 
واأطفئوا م�س�بيحكم

- النهي عن البول في الم�ء الراكد

- ع���ن اأن�ص بن م�لك ق�ل : اأت���ى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على رجل يه�دى بين ابنيه، فق�ل: 

http://almowil.com/ayat : د.كم�ل املويل، كت�ب اآي�ت طبية يف القراآن الكرمي ، ر�س�لة دكتوراه ، من�سورة على موقع  -(
)-  �سي�ء الدين اأبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقد�سي )املتوفى: ))6ه�)،كت�ب االأمرا�ص والكف�رات والطب والرقي�ت، حتقيق 

اأبو اإ�سح�ق احلويني االأثري، دار ابن عف�ن، ط)، )))).
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)م���ا �س���اأن هذا؟(، فقي���ل نذر اأن يم�سي اإلى الكعب���ة . فقال : )اإن اهلل ال ي�سن���ع بتعذيب هذا نف�سه 
�سيئا())(. 

ويخت����ص الكالم الطبي. من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بكونه يجمع بين حقيقتين؛ االأولى: حقيقة 
الوحي بالعلم الدنيوي الطبي والثانية :حقيقة الوحي باالأمر اأو النهي. 

اأم���ا كالم غير النب���ي �سلى اهلل عليه و�سلم من االأطباء، فاإنه ي���ورث درجات متفاوتة في االحتمال، 
م���ن القط���ع اأو غلبة الظن اأو الظن، والعلم���اء يبنون االأحكام الفقهية في الجمل���ة على غلبة الظن، 
يحملهم على ذلك قوله تعالى: {فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم}))(، ويف�سره معنى القاعدة الفقهية : اإذا 
�س���اق االأمر ات�سع. ول���كل فقيه نظرة في تقدير حاجة الفتوى لراأي الطبي���ب وتقدير �سفاته والعدد 

الكافي))(،. فيما يلي اأمثلة ذلك:

في المر�ض المبيح للتيمم
 فعن���د ال�سافعية خم�سة اآراء، وال���ذي قطع به الجمهور اأنه يكفي قول طبيب واحد، و في وجه : ال بد 
من اثنين. و في ثالث : يجوز اعتماد العبد و المراأة ، و في رابع : و الفا�سق و المراهق، و في خام�ص: 

)املتوفى: )0)ه�(،املجتبى من  الن�سائي  اخلرا�ساين،  علي  بن  �سعيب  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبو  برقم 845)،  الن�سائي  )-  �سنن 
ال�سنن »ال�سنن ال�سغرى للن�سائي«، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة،  مكتب املطبوعات االإ�سالمية،حلب، ط)، 406) – 986،7)/0)

)- �سورة التغابن : 6)
)-  اأحيانا ال يوؤخذ براأي الطبيب لوجود دالئل اأخرى كما اإن حا�ست بعد الطالق ثم انقطع الدم فال ينظر يف قول الطبيب كما يف 
ال�سوؤال املوجه اإىل ال�سيخ اأحمد هريدي من مفتي االأزهر :  بعد الطالق ب�سهر انقطع احلي�ص عنها وقد ك�سف عليها طبيا بتاريخ 
4/4/)6 وجاء التقرير الطبى اأن �سنها 45 اأو 50 .واأن احلي�ص انقطع عنها منذ عام، وطلب ال�سائل االإفادة عن احلكم ال�سرعى 
فى احت�ساب مدة العدة، هل تكون باحلي�ص اأم باالأ�سهر ومتى تبداأ العدة، وهل يعول على تقرير اخلبري �سرعا اأم ال؟ وجاء يف 

اجلواب :) ...و�سن االإيا�ص خم�ص وخم�سون �سنة عند اجلمهور وعليه الفتوى .
لكنه ي�سرتط للحكم باالإيا�ص فى هذه املدة اأن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى �ستة اأ�سهر فى االأ�سح، وال ي�سرتط اأن يكون انقطاع 
الدم �ستة اأ�سهر بعد مدة االإيا�ص فى االأ�سح، حتى لو كان منقطعا قبل مدة االإيا�ص ثم متت مدة االإيا�ص وطلقها زوجها يحكم باإيا�سها 

وتعتد بثالثة اأ�سهر .
وفى حادثة ال�سوؤال تقرر املطلقة اأنها كانت ترى احلي�ص كل �سهر قبل الطالق وراأته مرة بعد الطالق ثم انقطع عنها فال يحكم باأنها 
اأي�سة وقت الطالق واإن جتاوزت اخلم�ص واخلم�سني، لعدم حتقق ال�سرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى �ستة اأ�سهر، واإمنا 
طراأ عليها االإيا�ص وهى معتدة حي�ص فيحكم باإيا�سها بعد انقطاع الدم عنها �ستة اأ�سهر، وتبداأ عدتها باالأ�سهر بعد ذلك والعربة فى 
ذلك باإخبارها الأن ذلك ال يعرف اإال من جهتها، وهى اأمينة فيما تخرب به فى حق نف�سها، وال يعول على قول الطبيب بتحديد ال�سن 
متى كان معروفا كما فى حادثة ال�سوؤال، وال فى معرفة احلي�ص والعدة، الأن ذلك ال يعرف اإال من جهة املراأة نف�سها كما هو مقرر 

�سرعا، وبهذا علم اجلواب عن ال�سوؤال، واهلل اأعلم( موقع وزارة االأوقاف امل�سرية
http://www.islamic-council.com فتاوى االأزهر )/ 98
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و الكافر))(.  وعند ابن حزم: ال يقبل قول الكافر اإال في الو�سية في ال�سفر))(.

فق���ه الم�ساأل���ة في �سوء تاأثير الكالم الطبي: اإن قوال واحدا ا�ست���رط طبيبن، في مقابل اأربعة اأقوال 
خفف���ت بدرجات متباين���ة، حتى اأجيز قول اأي طبيب مادام موثوقا في فن���ه . وا�ستراط االثنين فيه 
حيطة للدين، فال ي�سرع اأحد بالتيمم، والعبادة، وقد اعتمد على راأي واحد، لربما كان مخطئا. هذه 
نظرة تحتاط للحكم ال�سرعي؛ غير اأن االأقوال االأخرى تنظر اإلى االأمر من زاوية اأخرى، وهي حماية 
النف�ص وما دونها واالحتياط بحفظها. ولعمري اإن في كل راأي حكمة، وفي كل قول نور، ولي�ص االأمر 

بالحتم في جانب محدد.

والترجي���ح بقول الجمهور يي�سر على النا�ص اأمور تعبدهم، ويحقق حفظ النف�ص، وخا�سة في حاالت 
�سحي���ة مقلق���ة اأو خطرة، وقد ات�سح تحذير الطبي���ب الثقة فيها من ا�ستعمال الم���اء. اأما الحاالت 
االعتيادي���ة، اأو الت���ي جاء كالم الطبيب بدرج���ة تحذير اأخف، فلم يوؤكد خط���ر الماء، فهنا يحتاط 

الم�سلم لدينه، فيعتمد قول طبيبين، نظرًا لعدم وجود خطورة على النف�ص اأو الع�سو.

الماء الم�شم�ض
عن���د ال�سافعي���ة ثالث���ة اأق���وال : الكراه���ة ، وعدمها وه���و ترجيح الن���ووي ، والثالث يرج���ع فيه اإلى 
االأطباء))(، وقول ال�سافعي: وال اأكره الماء الم�سم�ص اإال من جهة الطب)4(، تاأكيد على �سرورة انتباه 
البح���ث العلمي الطبي في خطر الماء الم�سم�ص. فمتى تبين الخطر، ومدى �سدته، ترتب عليه حكم 
�سرعي، من �ساأنه حماية النف�ص من اأي �سرر، والبحث في الماء الم�سم�ص من االأبحاث المعا�سرة، 

التي قد تغير في عادات االإن�سان في العالم.

في المر�ض المبيح لل�شالة ا�شتلقاء
كاأن يخ�سى على عينيه من مر�ص، فعند الحنفية ي�سلي اإيماء، الأن حرمة االأع�ساء كحرمة النف�ص)5(، 

)-  النووي ، املجموع �سرح املهذب، م.�سابق )/88 ، النووي ، رو�سة الطالبني م.�سابق )/)0) جاء يف خبايا الزوايا : حكى اخلطابي 
وجها اأنه يجوز العدول عن الو�سوء اإىل التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز �سرب الدواء من يده وهو ال يدري اأهو داء اأم دواء 
حكاه الرافعي يف باب الو�سية وهو يرد قول النووي يف املجموع واتفقوا على اأنه ال يقبل خرب الكافر . انظر الزرك�سي ، حممد بن 

بهادر بن عبداهلل ، خبايا الزوايا ، ن�سر وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ، الكويت ، ط) ، )/60
)- ابن حزم، املحلى، كتاب ال�سهادات، م�ساألة )79)، 494/8

)- النووي ، املجموع �سرح املهذب، م.�سابق )/88 ، النووي ، رو�سة الطالبني م.�سابق )/)0)، و�سفحة )) من البحث
4-  ال�سافعي اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي 

)املتوفى: 04)ه�(، االأم، دار املعرفة – بريوت ،  0)4)ه�/990)م، )/6)
حنيفة  اأبي  االإمام  فقه  يف  االأب�سار  تنوير  املختار�سرح  الدر   : للمطبوع  ،موافق  اأمني  حممد  املحققني  خامتة  عابدين،  5-  ابن 

النعمان،م�سححة باإ�سراف مكتبة البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع 5)4)-995) لبنان، )/0))
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وه���و ال�سحيح من االأقوال في مذهب المالكية، وعن���د ال�سافعية قوالن: وقطع االإمام الجويني اإمام 
الحرمي���ن بالج���واز. وعند الحنابلة اختالف كما مر ، قال في االإن�س���اف: »واعلم اأن ال�سحيح من 
المذه���ب: ج���واز فعل ذلك، بقول م�سلم ثق���ة، اإذا كان طبيبا حاذقا فطنا، وعلي���ه اأكثر االأ�سحاب. 
وقي���ل : ي�سترط اثنان . وقال اأي�سًا:فوائد .اإحداهما : حيث قبلنا قول الطبيب،  فاإنه يكفي فيه غلبة 
الظن ، على ال�سحيح من المذهب، وقيل: ي�سترط لقبول خبرة اأن يكون عن يقين . قلت : وهو بعيد 

ج�دا«))(. 

يت�سح من الحكم الفقهي لدى الجمهور في هذه الم�ساألة، تغليبهم لحفظ االأع�ساء الأنها من حرمة 
النف����ص، ولما اأورث كالم الطبيب احتماال بال�سف���اء، اإن ا�ستلقى المري�ص، فقد ترتب الحكم بجواز 
ال�سالة م�ستلقيا وعدم االإعادة. فاالحتمال الطبي بتح�سيل منفعة راجحة، اأو دفع م�سرة محتملة، 
احتم���ال يوؤثر في الحكم ال�سرع���ي، ويوؤكد روح الت�سريع االإ�سالمي الخال���د ، الذي اأنزله اهلل تعالى 
رحمة للعالمين ، وحفظا لهم في اأديانهم واأبدانهم، وقد قال اهلل تعالى في رفع الحرج : { ما جعل 

عليكم في الدين من حرج}))(، وقال : { يريد اهلل بكم الي�سر وال يريد بكم الع�سر}))(. 

في المر�ض المبيح للفطر
 ي���رى الفقه���اء)4( اعتماد قول الطبيب الماأمون في الفطر اإن ك���ان ال�سوم ي�سر بالمري�ص اأو يزيده 
�سعف���ا. وه���ذا يوؤكد ما �سبق من منهج في بناء الحكم ال�سرع���ي على و�سف �سحيح من طبيب ثقة، 

للحالة والواقع.

في اإفطار الحامل والمر�شع
من االفتاء المعا�سر ما يوؤكد اطمئنان علماء ال�سرع الحنيف للطبيب المخت�ص ، وقد جاء في فتوى 

)-  حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص، اأبو عبد اهلل املالكي )املتوفى: 99))ه�(، منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل،  دار الفكر، بريوت،  
409)ه�/989)م، )/80) . النووي ،  رو�سة الطالبني )/7)) . وانظر �ص 4) من هذا البحث

)- �سورة احلج: 78
)- �سورة البقرة : 85)

عيني املالكي )املتوفى:  4-  �سم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ
954ه�(،  مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل،دار الفكر، ط)، ))4)ه� - )99)م،  )/448  ، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، 
، ُ )املتوفى: ))0) ه�(، املطبعة  ْلِبيِّ فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوفى: )74 ه�(، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
الكربى االأمريية، بوالق، القاهرة، ط)، )))) ه�)/)))  زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى 
ال�سنيكي )املتوفى: 6)9ه�(: الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية، املطبعة امليمنية، )/4))،  من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين 
ابن ح�سن بن اإدري�ص البهوتى احلنبلى )املتوفى: )05)ه�(: ك�ساف القناع عن منت االإقناع، دار الكتب العلمية، )/ )50وجاء يف اإفتاء 
اللجنة الدائمة : »ومن عجز عن اإمتام �سوم يوم لطوله، اأو علم باالأمارات اأو التجربة اأو اإخبار طبيب اأمني حاذق، اأو غلب على ظنه 
اأن ال�سوم يف�سي اإىل اإهالكه اأو مر�سه مر�سًا �سديدًا، اأو يف�سي اإىل زيادة مر�سه اأو بطء برئه اأفطر ويق�سي االأيام التي اأفطرها يف 

اأي �سهر متكن فيه من الق�ساء )فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء ، فتوى رقم 769)(
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لف�سيل���ة مفتي جمهورية م�سر العربية: الجواب:  طالما اأن الطبيبة المخت�سة قد اأمرتك باالإفطار 
ب�سب���ب الحمل فلك اأن تفطري ويلزمك الق�ساء بعد رم�سان وال تجزئ الفدية عن الق�ساء اإذا كنت 

قادرة على ال�سيام بعد و�سع الحمل))(. 
اإباحة التداوي بالمحرم

ف���ي قول عند الحنفية بخ���الف المذهب وقول عند ال�سافعية))(:  يجوز الت���داوي بمحرم اإذا اأخبره 
طبيب م�سلم اأن فيه �سفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه. 

ووج���ه هذا القول: اأن اهلل تعالى جعل لنا الدواء حالال، فلم يجعل الداء اإال واأنزل معه الدواء، �سوى 
الم���وت. وعل���ى االإن�سان البحث عن هذا الدواء حيث كان؛ فاإن عل���م بح�سول ال�سفاء بدواء ما، فال 
حرمة فيه. وبهذا يفهم قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن اهلل لم يجعل �سفاءكم فيما حرم عليكم«))( 

نفي الحرمة عند العلم بال�سفاء، اأي حيث لم يقم غيره مقامه . 

وحا�س���ل المعن���ى حينئذ: اأن اهلل تعالى اأذن لكم بالتداوي ، وجعل لكل داء دواء ، فاإذا كان في ذلك 
ال���دواء �س���يء محرم وعلمتم به ال�سف���اء ، فقد زالت حرمة ا�ستعماله الأن���ه تعالى لم يجعل �سفاءكم 

فيما حرم عليكم. 

من ذلك اأي�سا ، ما نقل عن بع�ص الفقهاء االعتداد بكالم الطبيب في اإباحة اتخاذ االآالت المحرمة 
كالمالهي :»ال يباح ا�ستعمالها للحاجة بل لل�سرورة فيما اإذا اأخبره الطبيب العدل باأن هذا المر�ص 
ي���زول ب�سماعها«)4(. وهذا القول ي�سف مدى الثقة باالأطباء، التي كانت �سابقا، والتدقيق واجب في 

هذا الكالم من الطبيب، ويجب اأن ال يتخذ حجة، دون ح�سوله على تاأييد علمي رفيع ووا�سع.

http://www.islamic-council.com  اأ.د علي جمعة ، موقع وزارة االأوقاف امل�سرية -(
)-  زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم امل�سري )املتوفى: 970ه�(،البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، دار الكتاب 
االإ�سالمي، ط)، 8/))). القرايف ، الذخرية، م.�سابق ))/09) . اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة 
اإىل بني عدي، بالقرب من منفلوط( )املتوفى: 89))ه�(حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، حتقيق: يو�سف ال�سيخ 

حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت4)4)ه� - 994)م ، )/)49
ابن قدامة، املغني ، م �سابق 9/))4، قال اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي : حمل اخلالف يف التداوي بها ب�سرفها، اأما الرتياق املعجون 
بها ونحوه مما ت�ستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يح�سل به التداوي من الطاهرات .. ولو كان بذلك 

لتعجيل �سفاء ب�سرط اإخبار طبيب م�سلم عدل بذلك اأو معرفته للتداوي به.، ال�سربيني ، مغني املحتاج م �سابق  8/5)5
)-  اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين الني�سابوري املعروف بابن 
العلمية، بريوت، ط)،  الكتب  دار  القادر عطا،  ال�سحيحني، حتقيق: م�سطفى عبد  على  امل�ستدرك  )املتوفى: 405ه�(،  البيع 

))4) – 990)، 455/4 ووافقه الذهبي
ِمّي امل�سري ال�سافعي )املتوفى: ))))ه�(،حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب« حا�سية البجريمي  4-  �سليمان بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ

على اخلطيب«، دار الفكر، بدون طبعة، 5)4)ه� - 995)م، )/0)
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الطبيب يحدد الوفاة
تترت���ب اأحكام فقهيه عل���ى تحديد الوفاة، كاإجراءات الغ�سل والتكفي���ن ، و�سالة الجنازة، والدفن. 
وف���ي ع�سرنا وحي���ث تنتظم الحياة المدنية،ب�س���كل طبيعي ، ال يقبل دفن اأح���د دون اأوراق ر�سمية، 
ومنه���ا تقرير الطبيب، وهو ما يوؤكد علي الفق���ه االإ�سالمي المعا�سر، كما جاء في ن�ص فتوى للجنة 
الدائم���ة: »واأم���ا حركة الجنازة على النع�ص فيدل ذلك على حياته، واأنه لم يمت، فلينظر في �ساأنه، 
وليعر����ص على الطبيب المخت�ص حتى يقرر موته وحياته، وال ي�ستعجل في دفنه حتى يعلم يقيًنا اأنه 

ميت«))( 

ثانيا: في الق�شاء
يعتم���د القا�سي على البينات ال�سرعية الإ�سدار حكم���ه ، والبينة ال�سرعية هي:  ا�سم لما يبّين الحّق 
ويظهره ، وهي تارًة تكون اأربعة �سهود، وتارًة ثالثًة، بالّن�ّص في بّينة المفل�ص، وتارًة تكون �ساهدين، 
و�ساهدًا واحدًا وامراأًة واحدًة ونكواًل، ويمينًا، اأو خم�سين يمينا، اأو اأربعة اأيمان. وتكون �ساهد الحال 
ف���ي �سور كثيرة . فقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »البّين���ة على المّدعي«))(. اأي عليه اأن يظهر ما يبّين 

�سّحة دعواه. فاإذا ظهر �سدقه بطريق من الّطرق حكم له))(. 

 والق�ساء بالقرينة القاطعة م�سلك فقهي معتمد عند العلماء، وي�ستدل لهم بما يلي : 

-  م���ن الق���راآن الكريم : يقول اهلل تعالى: {وجاءوا على قمي�سه ب���دم كذب})4( فقد روي اأّن اإخوة 
يو�سف، لّما اأتوا بقمي�سه اإلى اأبيهم تاأّمله ، فلم ير خرقًا وال اأثر ناب، فا�ستدّل به على كذبهم. 

- وف���ي ال�سن���ة النبوي���ة: ما وقع في غزوة ب���در لغالمين من االأن�س���ار معاذ بن عف���راء ، ومعاذ بن 
عم���رو ب���ن الجم���وح،  لّما تداعي���ا قتل اأبي جه���ل. فقال لهما ر�س���ول اهلّل �سلى اهلل علي���ه و�سلم هل 
م�سحتم���ا �سيفيكم���ا؟ فقاال: ال. فق���ال: اأرياني �سيفيكم���ا فلّما نظر اإليهما، وق�س���ى ب�سلبه لمعاذ بن 

عمرو . فاعتمد �سلى اهلل عليه و�سلم على االأثر في ال�ّسيف)5(.

)- اللجنة الدائمة م .�سابق برقم  )87).
)-  حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى )املتوفى: 79)ه�(، �سنن الرتمذي، حتقيق حممد فوؤاد 

عبد الباقي )ج� )(،  �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي، م�سر،ط)، 95)) ه� - 975) م، )/8)6 برقم )4))
)- حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: )75ه�(،الطرق احلكمية،  مكتبة دار البيان، �ص ))

4- �سورة يو�سف : 8)
5-  اأبو �سعيد الهيثم بن كليب بن �سريج بن معقل ال�سا�سي الِبْنَكثي )املتوفى: 5))ه�(، امل�سند لل�سا�سي،  د. حمفوظ الرحمن زين 

اهلل،  مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط)، 0)4)، )/77)
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- ف���ي عه���د عثمان ولدت امراأة ل�ستة اأ�سهر، فاأمر باإقامة الح���د، فقال علي : لي�ص لك عليها �سبيل، 
ق���ال اهلل تعال���ى: {وحمله وف�ساله ثالثون �سهرا}))(.  فدل فعل عثمان ر�سي اهلل عنه على اأنه لوال 
ال�سبه���ة الأق���ام الحد، وال�سحابة على ه���ذا المنهج كما ذكر علي : زنا العالني���ة اأن يظهر الحبل اأو 

االعتراف، واالأمام اأول من يرمي به))(. 

وكالم الطبيب بينة طبية تقوى في نظر الق�ساء كلما ازداد تاأكيدها، كما اأنه كالم يفقد �سفة البينة 
اإذا كان واهيا اأو خطاأ اأو كذبًا. وفيما يلي عر�ص يفيد كيف تعامل الفقه الق�سائي مع كالم الطبيب:

ت�شديد التثبت في حقوق النا�ض 
 اإن تقديم حقوق النا�ص على حقوق اهلل تعالى في الق�ساء، يوجب الت�سدد في البينة الطبية. فمثال 
ف���ي كالمه في نوعية المر�ص الذي كتبت الو�سي���ة اأثناءه، هل هو مخوف؟ فالمذهب عند ال�سافعية 
كم���ا حكاه النووي هو ا�ست���راط االإ�سالم والبلوغ والعدالة والحرية والعدد، الأنه كالم يتعلق به حقوق 
اآدميين من الورثة والمو�سى لهم؛ فا�سترط فيه �سروط ال�سهادة لغيره بخالف الو�سوء. وقيل : و ال 
يبع���د جريان الخالف الذي في التيمم هنا. ولو اختلف االأطباء اأخذ -كما قاله الماوردي ونقله ابن 
الرفع���ة واأقره- بقول االأعلم ثم باالأكثر عددا ثم بمن يخبر باأنه مخوف؛ الأنه علم من غام�ص العلم 
ما خفي على غيره، وعند الحنابلة ي�سترط العدد في الو�سايا اإال اإن لم يوجد�سوى طبيب واحد))(. 

الت�شدد في تزويج المجنون
ف���ي الفح�ص الطبي لزواج المجنون، ل���م يعتمدوا كالم طبيب واحد ين�سح لعالج مجنون بالزواج، 
واإنما ت�سددوا فا�سترط ال�سافعية العدد، وقال العالئي: ولم اأجد اأحدا تعر�ص لالكتفاء فيه بواحد، 
وال يبع���د الأن���ه جار مجرى االإخب���ار)4(. ومن التاأكيد على اأهمية قول الطبيب ف���ي هذه الم�ساألة ، اأن 
ي�سار اإلى تحديد التخ�س�ص، فيعتمد على قول المتخ�س�ص في ال�سحة العقلية والنف�سية، مبرهنا 

ذلك بحاالت تعالجت بالزواج. 

في العيوب بين الزوجين
ف���ي العي���وب بين الزوجين،من ذل���ك: البر�ص والج���ذام، فكالمه من باب ال�سه���ادة، في�سترط فيه 

)- �سورة االأحقاف :5)
)- ابن قدامة ،  املغني 79/9

العلمية، ط)، ))4)ه�.  الكتب  دار  والنظائر،  االأ�سباه  ال�سيوطي )املتوفى: ))9ه�.(،  الدين  بكر، جالل  اأبي  بن  الرحمن  )-  عبد 
990)م. )/)9)، ابن قدامة، املغني 6/)0).

4- ال�سيوطي ، االأ�سباه والنظائر)/)9)
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�سه���ادة �ساهدين عالمي���ن بالطب))(. وكذلك كالمه يع���د �سهادة فيما يتعلق بدع���وى الن�سوز: ففي 
اإجاب���ة على �س���وؤال مفاده: اأن رجال ظهر ببدن���ه المبارك المعروف، وهو اأن���ه اإذا اأخبر طبيبان اأنه 
مم���ا يع���دي ، اأو لم يخبرا بذلك لكن تاأذت به تاأذيا ال يحتمل ع���ادة بمالزمته مع ذلك عدم تعاطي 
م���ا ينظ���ف به بدنه فال ت�سير نا�س���زة بامتناعها واإن لم يخبر الطبيبان المذك���وران بما ذكر وكان 
مالزم���ا على النظافة بحيث ل���م يبق ببدنه من العفونات ما تتاأذى به وال عبرة بمجرد نفرتها وجب 

عليها تمكينه))(. 

في الأمرا�ض الن�شائية
قبل ال�سادة الفقهاء كالم طبيب واحد في اأمرا�ص الن�ساء، وذلك الأنها اأمور باطنة ال يطلع عليها اإال 
الطبيب فالحنفية قبلوا بكالم طبيب واحد اإذا كان العيب عيبا ال يعرفه اإال الن�ساء واالأطباء، وقالوا: 
وقوله���ن وقول الطبيب حجة في توجه الخ�سومة، وهو قول عن���د المالكية اأي�سا ولو بامراأة واحدة، 
ب���ل اأفهم���ت العبارة اخت�سا����ص الن�ساء باالأمر، وتثب���ت الوقائع في العلل الن�سائي���ة الباطنة، برجل 
وامراأتي���ن، وبمح�ص الن�سوة، كما قال في نهاية المحتاج :اأفهم كالمه عدم الثبوت برجل وامراأتين 
وبمح����ص الن�سوة ، لكن محله ف���ي غير علة باطنة بامراأة، وتفيد عب���ارة الحنابلة باأن العيوب تحت 

الثياب فيها قول المراأة الواحدة الأن ، اأو الطبيب الواحد))(.  

في اأمرا�ض الرجال
ي���رى العالمة الجزيري قوة كالم الطبيب واعتباره الحكم ف���ي عيوب الرجال، فقال : وي�سترط في 
ثب���وت العنة اإقرار الزوج بها اأمام القا�س���ي، اأو اأمام بينة ت�سهد بذلك االإقرار، واإن كان للمراأة بينة 
م���ن اأهل الخب���رة والثقة عمل بها وه���ذا ح�سن، الأن معنى ه���ذا عر�ص المعيب عل���ى الطبيب الثقة 
الخبير وقراره يف�سل في المو�سوع . ومثل ذلك ما اإذا ادعت اأن بذكره �سلال فاإنه ال يمكن اأن يحكم 

في المو�سوع حكما �سحيحا اإال الطبيب الخبير)4(.

)- االأ�سباه والنظائر م.�سابق )/)9)
)-  حوا�سي ال�سرواين 5/7))، مطبوع مع حتفة املحتاج :اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي،  حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج، 

املكتبة التجارية الكربى مب�سر،  57)) ه� - )98) م، م�سورة  دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
)-  زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم امل�سري )املتوفى: 970ه�(،البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، دار الكتاب 
االإ�سالمي، ط) ،70/7)، ابن فرحون ، تب�سرة احلكام م.�سابق )/59)،  �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة 
اأخرية - 404)ه�/984)م  الفكر، بريوت، ط  املنهاج، دار  اإىل �سرح  الرملي )املتوفى: 004)ه�(: نهاية املحتاج  الدين  �سهاب 

6/)6، ابن قدامة ، املغني ،0)/)4)
4- اجلزيري ، الفقه على املذاهب االأربعة م.�سابق 4/ 89
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انتهاء عدة الحامل المطلقة اأو المتوفى عنها زوجها
عم���ل ال�سافعية براأي القوابل في اإثبات نزول ال�سقط من رحم المراأة ، وبكالمهن ي�سار اإلى تنفيذ 
االأحكام الالحقة كاإقامة الق�سا�ص عليها، اأو انتهاء العدة)5(. ومما ال �سك فيه اأن الو�سائل الحديثة 
واالأجه���زة الكا�سفة والمثبتة والتحاليل ، والمتخ�س�سات في طب الن�ساء اإثبات براءة الرحم، اأمرا 

خا�ص بهن. 

في اإثبات الن�شب
ق���ال بع�ص العلماء اإن االأطباء ه���م المخت�سون باإثبات الن�سب، فلو كان الرجل خ�سيا وقال االأطباء 

ال يولد له، لم نلحق الن�سب به. ورف�ص االإمام الجويني قول االأطباء هنا)6(. 

في الجراحات
نظ���ر الحنابلة اإلى الجراحات من حيث اط���الع الرجال عليها، فقالوا: ال تقبل �سهادة طبيب واحد، 
اإن وجد اثنان، الأنه مما يطلع عليه الرجال. لكن اإن لم يقدر على اثنين، اأجزاأ واحد الأنه ال يمكن كل 

اأحد اأن ي�سهد به؛ والأنه مما يخت�ص به اأهل الخبرة من اأهل ال�سنعة)7(. 

في ح�شم نزاع حول تنظيم الن�شل
عندم���ا يختلف الزوجان في اختيار و�سيلة طبية لتنظيم الن�سل، فاإن كلمة الف�سل في الق�سية الأهل 
االخت�سا�ص، والطبيبة الن�سائية المطلعة على حالة الزوجة ، هي االأقدر على و�سف المنا�سب لها. 
واإذا ك���ان ثم���ة راأي علمي لدى ال���زوج، فمن ال�س���روري اأن يثبته، وعندما تتعار����ص االآراء الطبية، 

في�سار اإلى االأوثق علميا كما مر.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين

5-  اأبو بكر )امل�سهور بالبكري( بن حممد �سطا الدمياطي )املتوفى: بعد )0))ه�(،اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )هو 
حا�سية على فتح املعني ب�سرح قرة العني مبهمات الدين(، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوريع،ط)، 8)4) ه� - 997) م،57/4

6-  عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني، اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني )املتوفى: 478ه�(نهاية 
املطلب يف دراية املذهب، حتقيق اأ. د عبد العظيم حممود الّديب،  دار املنهاج،ط8)4)،)ه�-007)م5)/9)، من البينات الطبية 
احلديثة ما اأفرزه الك�سف العلمي عن الب�سمة الوراثية ، فقد �سدرت بخ�سو�ص الب�سمة الوراثية فتوى املجمع الفقهي االإ�سالمي 
مبكة يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة، وت�سمنت اأن ال مانع �سرعًا من االعتماد على الب�سمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي، واعتبارها 
و�سيلة اإثبات يف اجلرائم التي لي�ص فيها حد �سرعي وال ق�سا�ص، وال يجوز االعتماد على الب�سمة الوراثية يف نفي الن�سب، لكن 

يعتمد عليها يف حاالت التنازع على جمهول الن�سب، و�سياع االأطفال واملواليد يف امل�ست�سفيات ... الخ( 
7- ابن قدامة ، املغني ، م.�سابق 90/7)
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المراجع والم�شادر ح�شب ورودها في البحث 
- االآمدي، اأبو الح�سن �سيد الدين علي بن اأبي علي بن محمد بن �سالم الثعلبي االآمدي )المتوفى: ))6ه�(،االإحكام 
في اأ�سول االأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب االإ�سالمي، بيروت- دم�سق- لبنان - الزرك�سي، اأبو عبد اهلل 
بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر  )المتوفى: 794ه�(، البحر المحيط في اأ�سول الفقه، دار الكتبي، ط االأولى، 

4)4)ه� - 994)
- ابن النجار، العالمة ال�سيخ تقي الدين اأبو البقاء محمد بن اأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن 
النج���ار الحنبلي )المتوفى: )97ه�( تحرير مخت�سر ا�سرح الكوكب المني���ر، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، 

مكتبة العبيكان،الطبعة الثانية 8)4ه� - 997) م�
- ال�ساطبي اإبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي المالكي ،الموافقات في اأ�سول الفقه، تحقيق اأبو عبيدة م�سهور بن 

ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان،  الطبعة االأولى 7)4)ه�/ 997)م
-  المو�سلي اهلل عبد بن محمود بن مودود المو�سلي البلدحي، مجد الدين اأبو الف�سل الحنفي )المتوفى: )68ه�(، 

االختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي،القاهرة  56)) ه� - 7)9) م
- مجل���ة البحوث االإ�سالمي���ة - مجلة دورية ت�سدر عن الرئا�س���ة العامة الإدارات البحوث العلمي���ة واالإفتاء والدعوة 

واالإر�ساد جزء78
-  اأ�سامة التايه، م�سوؤولية الطبيب الجنائية في ال�سريعة االإ�سالمية ، دار البيارق ، ، ط) ، 999)م 0)4)ه�

)ttp://www.ibnothaimeen.com فتاوى على الدرب -
-   الماوردي، العالمة اأبو الح�سن، الحاوي الكبير، دار الفكر بيروت

-  العالمة اأبو الح�سن الماوردى: كتاب الحاوى الكبير ، دار الفكر � بيروت
- اأبو عبد اهلل اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباني )المتوفى: )4)ه�(، االأدب المفرد، تحقيق �سعيب 

االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون،  موؤ�س�سة الر�سالة،ط االأولى، ))4) ه� - )00) م
-  المو�سوعة الفقهية، طبع وزارة االأوقاف ، الكويت ، ط االأولى

-  �سم�ص الدين، محمد بن اأحمد الخطيب ال�سربيني ال�سافعي )المتوفى: 977ه�(مغني المحتاج اإلى معرفة معاني 
األفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،ط االأولى، 5)4)ه� - 994)م

-  مو�س���ى ب���ن اأحمد بن مو�سى بن �سالم بن عي�سى بن �سالم الحجاوي المقد�س���ي، ثم ال�سالحي، �سرف الدين، اأبو 
النجا )المتوفى: 968ه�(االإقناع في فقه االإمام اأحمد بن حنبل، تحقيق عبد اللطيف محمد مو�سى ال�سبكي

 دار المعرفة بيروت - لبنان 
-  عثم���ان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدي���ن الزيلعي الحنفي )المتوفى: )74 ه�(،تبيين الحقائق �سرح كنز 

الدقائق ، المطبعة الكبرى االأميرية ،بوالق، القاهرة، ط االأولى، )))) ه� ، ت�سوير دار الكتاب االإ�سالمي ط)
- ابن عابدين، محمد اأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي الحنفي )المتوفى: )5))ه�(،رد المحتار على 

الدر المختار، دار الفكر-بيروت،ط الثانية، ))4)ه� - )99)
-  اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن �سرف النووي )المتوفى: 676ه�(، رو�سة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير 

ال�ساوي�ص، المكتب االإ�سالمي، بيروت- دم�سق- عمان، ط الثالثة، ))4)ه� / )99)م،.
- ابن حزم ، اأبو محمد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم االأندل�سي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456ه�(، المحلى 

باالآثار، دار الفكر – بيروت
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- اأحمد بن غانم )اأو غنيم( بن �سالم ابن مهنا، �سهاب الدين النفراوي االأزهري المالكي )المتوفى: 6)))ه�(،الفواكه 
الدواني على ر�سالة ابن اأبي زيد القيرواني، دار الفكر،5)4)ه� - 995)م

- محمد بن عبد اهلل الخر�سي المالكي اأبو عبد اهلل )المتوفى: )0))ه�(، �سرح مخت�سر خليل للخر�سي،دار الفكر 
للطباعة ، بيروت،)/86)

-  محمد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي المالكي )المتوفى: 0)))ه�(،حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبير، دار الفكر
- الرحيبان���ي، م�سطفى ب���ن �سعد بن عبده ال�سيوطي �سه���رة، الرحيبانى مولدا ثم الدم�سق���ي الحنبلي )المتوفى: 

)4))ه�(، مطالب اأولي النهى في �سرح غاية المنهى ، المكتب االإ�سالمي،ط الثانية، 5)4)ه� - 994)م،  
- ال�سي���خ محم���د بن �سال���ح بن محمد العثيمي���ن )المتوفى: ))4)ه�(،ال�س���رح الممتع عل���ى زاد الم�ستقنع،دار ابن 

الجوزي،ط االأولى، ))4) - 8)4) ه�
-  رواه البخ���اري، محم���د بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري الجعفي، الجامع الم�سند ال�سحيح المخت�سر من اأمور 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه واأيامه" �سحيح البخاري"، تحقيق  محمد زهير بن نا�سر النا�سر،  دار طوق 
النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم ترقيم محمد فوؤاد عبد الباقي �سرح وتعليق د. م�سطفى ديب البغا(، 

ط االأولى، ))4)ه�
- عب���د الملك بن ه�سام بن اأيوب الحميري المعاف���ري، اأبو محمد، جمال الدين )المتوفى: )))ه�(،ال�سيرة النبوية 
البن ه�سام،تحقيق: م�سطفى ال�سقا واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ ال�سلبي، �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي 

الحلبي واأوالده بم�سر،ط الثانية، 75))ه� - 955) م
ِج�ْستاني )المتوفى: 75)ه�(،  �سنن اأبي  -  �سليم���ان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سير بن �سداد ب���ن عمرو االأزدي ال�سَِّ

داود،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة الع�سرية، �سيدا – بيروت
- محم���د ب���ن اإ�سحاق ب���ن ي�سار المطلبي بال���والء، المدن���ي )المتوفى: )5)ه�(، �سي���رة ابن اإ�سح���اق )كتاب ال�سير 

والمغازي(، تحقيق �سهيل زكار، دار الفكر – بيروت، ط االأولى 98))ه� /978)م
- تق���ي الدي���ن اأبو العبا�ص اأحمد بن عب���د الحليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأب���ي القا�سم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدم�سقي )المتوفى: 8)7ه�(،الفتاوى الكبرى البن تيمية، دار الكتب العلمية، ط) 408)ه� - 987)م

-  اإبراهي���م بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعم���ري )المتوفى: 799ه�(،تب�سرة الحكام في اأ�سول 
االأق�سية ومناهج االأحكام، مكتبة الكليات االأزهرية،ط) 406)ه� - 986)م

- محمد بن اأحمد بن محمد علي�ص، اأبو عبد اهلل المالكي )المتوفى: 99))ه�(، منح الجليل �سرح مخت�سر خليل، دار 
الفكر – بيروت،بدون طبعة،409)ه�/989)م

-  الجمل ، العالمة �سليمان الجمل، حا�سية الجمل على المنهج ل�سيخ االإ�سالم زكريا االأن�ساري، دار الفكر بيروت 
- اأب���و ه���الل الح�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري )المتوفى: نحو 95)ه�(، الفروق 

اللغوية، تحقيق محمد اإبراهيم �سليم، دار العلم والثقافة للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر
-  عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: )74 ه�(،  تبيين الحقائق �سرح كنز 

، المطبعة الكبرى االأميرية، بوالق، القاهرة، ط)، )))) ه�، ْلِبيِّ الدقائق وحا�سية ال�سِّ
- اأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقد�سي ثم الدم�سقي الحنبلي، ال�سهير 

بابن قدامة المقد�سي )المتوفى: 0)6ه�( المغني البن قدامة، مكتبة القاهرة،  بدون طبعة، 88))ه� - 968)م
- محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: )75ه�(،  اإعالم الموقعين عن رب 

العالمين،ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية،بيروت ط)،، تحقيق محمد عبدال�سالم-))4)ه�-)99)
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- د. عبد ال�ستار اأبو غدة، الفقه والخبرة الطبية : الدكتور عبدال�ستار اأبو غدة دكتور. عبد ال�ستار اأبو غدة ، الكويت ، 
islamset.com/arabic/aethics/fiqh.html

- عب���د الرحمن بن محمد عو�ص الجزيري )المتوفى: 60))ه����(، الفقه على المذاهب االأربعة، دار الكتب العلمية، 
بيروت – لبنان، ط الثانية، 4)4) ه� - )00) م

- �سليمان بن عمر بن من�سور العجيلي االأزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 04))ه�(، فتوحات الوهاب بتو�سيح 
�سرح منهج الطالب المعروف بحا�سية الجمل )منهج الطالب اخت�سره زكريا االأن�ساري من منهاج الطالبين للنووي 

ثم �سرحه في �سرح منهج الطالب(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ 
-�سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي الم�سري ال�سافعي )المتوفى: ))))ه�(، تحفة الحبيب على �سرح الخطيب 
»حا�سية البجيرمي على الخطيب«، دار الفكر، بدون طبعة، 5)4)ه� - 995)م، مطبوع على مع »ااالإقناع في حل األفاظ 

اأبي �سجاع للخطيب ال�سربيني«
- اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن المالكي ال�سهير بالقرافي )المتوفى: 684ه�(،الذخيرة،  

دار الغرب االإ�سالمي- بيروت،ط)، 994) م
-  محم���د ب���ن عبد اهلل الخر�س���ي المالكي اأبو عبد اهلل )المتوف���ى: )0))ه�(، �سرح مخت�سر خلي���ل للخر�سي،  دار 

الفكر،للطباعة – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ 
-  اب���ن عابدي���ن، خاتم���ة المحققين محم���د اأمين ، ال���در المختار�سرح تنوير االأب�س���ار في فقه االإم���ام اأبي حنيفة 

النعمان،م�سححة باإ�سراف مكتبة البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع 5)4)-995) لبنان
-  عبد الرحمن بن محمد بن �سليمان المدعو ب�سيخي زاده يعرف بداماد اأفندي )المتوفى: 078)ه�(،مجمع االأنهر 

في �سرح ملتقى االأبحر، دار اإحياء التراث العربي
-  عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )المتوفى: ))9ه�(، االأ�سباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط)، 

))4)ه�-، 990)م
-  اأبو الح�سن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهير بالماوردي )المتوفى: 450ه�(: الحاوي 
الكبير في فقه مذهب االإمام ال�سافعي وهو �سرح مخت�سر المزني، تحقيق ال�سيخ علي محمد معو�ص - ال�سيخ عادل 

اأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،ط )، 9)4) ه� -999) م
-  زكريا بن محمد بن زكريا االأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )المتوفى: 6)9ه�(، اأ�سنى المطالب في �سرح 

رو�ص الطالب، دار الكتاب االإ�سالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ
-   عالء الدين اأبو الح�سن علي بن �سليمان المرداوي الدم�سقي ال�سالحي الحنبلي )المتوفى: 885ه�(االإن�ساف في 

معرفة الراجح من الخالف، دار اإحياء التراث العربي، ط)
- اأب���و العبا�ص �سهاب الدين اأحمد ب���ن اإدري�ص بن عبد الرحمن المالكي ال�سهير بالقرافي )المتوفى: 684ه�(، اأنوار 

البروق في اأنواء الفروق،  عالم الكتب ،  بدون طبعة وبدون تاريخ
-   اإ�سحاق بن من�سور بن بهرام، اأبو يعقوب المروزي، المعروف بالكو�سج )المتوفى: )5)ه�(،م�سائل االإمام اأحمد بن 
حنبل واإ�سحاق بن راهويه، عمادة البحث العلمي، الجامعة االإ�سالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية ال�سعودية، 

ط) 5)4)ه� - )00)م
-  اأب���و عب���د اهلل، �سم����ص الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن اأمير ح���اج ويقال له ابن الموقت الحنفي 

)المتوفى: 879ه�(،التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، ط)، )40)ه� - )98)م
-  المو�سوعة الفقهية ، دولة الكويت ط)
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- اأب���و الوليد محمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )المتوفى: 0)5ه����(، المقدمات الممهدات، دار الغرب االإ�سالمي، 
ط)، 408) ه� - 988) م

- محم���د ب���ن مفلح بن محمد ب���ن مفرج، اأبو عب���د اهلل، �سم�ص الدي���ن المقد�سي الرامينى ث���م ال�سالحي الحنبلي 
)المتوفى: )76ه�(،كتاب الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان المرداوي، تحقيق عبد اهلل بن 

عبد المح�سن التركي،  موؤ�س�سة الر�سالة، ط)، 4)4) ه� - )00) م� 
- عالء الدين اأبو الح�سن علي بن �سليمان المرداوي الدم�سقي ال�سالحي الحنبلي )المتوفى: 885ه�(،االإن�ساف في 

معرفة الراجح من الخالف، دار اإحياء التراث العربي،ط)، 
                                                                             : موق���ع  عل���ى  من�س���ورة   ، دكت���وراه  ر�سال���ة  الكري���م،  الق���راآن  ف���ي  طبي���ة  اآي���ات  كت���اب  الموي���ل،  د.كم���ال   -

http://almowil.com/ayat

- �سياء الدين اأبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقد�سي )المتوفى: )64ه�(،كتاب االأمرا�ص والكفارات والطب 
والرقيات، تحقيق اأبو اإ�سحاق الحويني االأثري، دار ابن عفان، ط)

-  اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي الخرا�ساني، الن�سائي )المتوفى: )0)ه�(،المجتبى من ال�سنن »ال�سنن 
ال�سغرى للن�سائي«، تحقيق: عبد الفتاح اأبو غدة،  مكتب المطبوعات االإ�سالمية،حلب، ط)، 406) – 986)

 http://www.islamic-council.com -موقع وزارة االأوقاف الم�سرية 
-  انظ���ر الزرك�س���ي ، محمد بن بهادر بن عبداهلل ، خبايا الزوايا ، ن�سر وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ، الكويت 

، ط) ، )/60 
- ال�سافع���ي اأب���و عبد اهلل محمد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 

القر�سي المكي )المتوفى: 04)ه�(، االأم، دار المعرفة – بيروت ،  0)4)ه�/990)م
-  اب���ن عابدين، خاتمة المحققين محمد اأمين ،موافق للمطب���وع : الدر المختار�سرح تنوير االأب�سار في فقه االإمام 
اأبي حنيفة النعمان،م�سححة باإ�سراف مكتبة البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع 5)4)-995) 

لبنان
-  محم���د ب���ن اأحمد بن محمد علي�ص، اأبو عبد اهلل المالكي )المتوفى: 99))ه�(، منح الجليل �سرح مخت�سر خليل،  

دار الفكر، بيروت،  409)ه�/989)م
عيني  -  �سم����ص الدي���ن اأبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابل�سي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

المالكي )المتوفى: 954ه�(،  مواهب الجليل في �سرح مخت�سر خليل،دار الفكر، ط)، ))4)ه� - )99)م
-  عثم���ان ب���ن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: )74 ه�(، تبيين الحقائق �سرح كنز 

، ُ )المتوفى: ))0) ه�(، المطبعة الكبرى االأميرية، بوالق، القاهرة، ط)، )))) ه� ْلِبيِّ الدقائق وحا�سية ال�سِّ
-  زكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )المتوفى: 6)9ه�(: الغرر البهية في 
�سرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، )/4))،  من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�ص البهوتى 

الحنبلى )المتوفى: )05)ه�(: ك�ساف القناع عن متن االإقناع، دار الكتب العلمية
- )فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء ، فتوى رقم 769)(

- زي���ن الدين بن اإبراهيم ب���ن محمد، المعروف بابن نجيم الم�سري )المتوف���ى: 970ه�(،البحر الرائق �سرح كنز 
الدقائق، دار الكتاب االإ�سالمي، ط)

- اأب���و الح�س���ن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة اإل���ى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: 
89))ه�(حا�سي���ة الع���دوي عل���ى �سرح كفاية الطال���ب الرباني، تحقيق: يو�س���ف ال�سيخ محمد البقاع���ي، دار الفكر، 
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بيروت4)4)ه� - 994)م
-  اأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم ال�سبي الطهماني الني�سابوري 
المع���روف بابن البيع )المتوفى: 405ه����(، الم�ستدرك على ال�سحيحين، تحقيق: م�سطفى عب���د القادر عطا، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))4) – 990)
-  �سليم���ان ب���ن محمد ب���ن عم���ر الُبَجْيَرِمّي الم�س���ري ال�سافع���ي )المتوف���ى: ))))ه�(،تحفة الحبي���ب على �سرح 

الخطيب»حا�سية البجيرمي على الخطيب«، دار الفكر، بدون طبعة، 5)4)ه� - 995)م
-  محم���د ب���ن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى ب���ن ال�سحاك، الترمذي، اأبو عي�سى )المتوف���ى: 79)ه�(، �سنن الترمذي، 
تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي )ج� )(،  �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي الحلبي، م�سر،ط)، 95)) ه� - 975) 
-  محم���د ب���ن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: )75ه�(،الطرق الحكمية،  مكتبة 

دار البيان.
-  اأبو �سعيد الهيثم بن كليب بن �سريج بن معقل ال�سا�سي الِبْنَكثي )المتوفى: 5))ه�(، الم�سند لل�سا�سي،  د. محفوظ 

الرحمن زين اهلل،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط)، 0)4)
- عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )المتوفى: ))9ه�(، االأ�سباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط)، 

))4)ه� - 990)م.
-  حوا�سي ال�سرواني مطبوع مع تحفة المحتاج :اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  تحفة المحتاج في �سرح 
المنه���اج، المكتبة التجارية الكبرى بم�سر،  57)) ه���� - )98) م، م�سورة  دار اإحياء التراث العربي، بيروت، بدون 

طبعة وبدون تاريخ
- زي���ن الدين بن اإبراهيم ب���ن محمد، المعروف بابن نجيم الم�سري )المتوف���ى: 970ه�(،البحر الرائق �سرح كنز 

الدقائق، دار الكتاب االإ�سالمي، ط) 
-  �سم�ص الدين محمد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة �سهاب الدين الرملي )المتوفى: 004)ه�(: نهاية المحتاج اإلى 

�سرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، ط اأخيرة - 404)ه�/984)م 
-  اأبو بكر )الم�سهور بالبكري( بن محمد �سطا الدمياطي )المتوفى: بعد )0))ه�(،اإعانة الطالبين على حل األفاظ 
فتح المعين )هو حا�سية على فتح المعين ب�سرح قرة العين بمهمات الدين(، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوريع،ط)، 

8)4) ه� - 997) م.
-  عبد الملك بن عبد اهلل بن يو�سف بن محمد الجويني، اأبو المعالي، ركن الدين، الملقب باإمام الحرمين )المتوفى: 
478ه�(نهاي���ة المطلب في دراي���ة المذهب، تحقيق اأ. د عب���د العظيم محمود الّدي���ب،  دار المنهاج،ط8)4)،)ه�-

007)م.
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Knowledge-Intelligence Integrative Taxonomy

 

1 - Abstract
Knowledge and Intelligence constitute the base for human cognition 
processes. Knowledge and Intelligence are also reciprocal since 
intelligent behavior requires good knowledge and good knowledge 
about a problem implies an intelligent behavior to solve it. Educational 
psychologists have thoroughly studied knowledge and intelligence 
concepts while discussing the teaching and learning paradigms. 
Knowledge was defined to be information in action or the set of skills, 
competencies, beliefs, and insights owned by an individual and exerted 
during problem solving process. Intelligence, on the other hand, is 
the process conditions affecting the problem solution, such as time, 
place, shape, suitability, appropriateness, reliability, and truthfulness. 
Intelligence is the general ability to learn, to acquire, and to use new 
knowledge.

Little, if none, has been written on building a conceptual structure 
for knowledge concept with major, if not all, relational connections 
to the human intelligence concept. The primary objective behind the 
development of Knowledge-Intelligence taxonomy is to create an 
integrated educational environment that merges between learning theories 
and teaching theories and guide the teacher-students communication 
toward a teacher-student matching learning and teaching styles.
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The human cognition is a system of thinking having knowledge as input, 
memory, and intelligence as process tools, and intellectual capital as the 
primary output that represents the last stage of a three phased cognitive 
system: Knowledge-Intelligence-Intellectual Property.
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3 - Introduction

Between abstraction and realization stands the human mind on 
making decisions; sometimes life or death decisions. Use of analogies, 
metaphors, associations, and many other cognitive processes are 
brought in whenever the brain is up to making his mind. The fact that 
some of the brain cognitive functions are automated and others depend 
on the human desire to reason, makes human decisions unreliable and 
in need for inferences from other mental sources.

If the human brain fails to choose the right decision for solving a problem, 
this would be attributable to many factors of which the ignorance of the 
necessary clues about the problem is of major importance.

In general, if humans know their cognitive capacities and if they know 
what should be known in a certain situation then they would always 
come out with the perfect decision.

Decision making is the only human-centered concern. It shapes 
human’s life for the good or for the bad and depends mainly on human 
abilities. Of course, such a statement is somewhat unreal for it neglects 
the environmental influences and uncontrollable events that may 
alter human behavior and redirects many confirmed decisions. But 
considering all the humans as one single reasoning entity, and knowing 
in advance all the external factors, little concern may be given to small 
unwanted exceptions.

Restating the question differently: What would make a decision the 
perfect decision? The human mind itself never knows! So, is there any 
perfect decision at all? Or is there a better solution?

This introduction may look peculiar, but it was intended to be as such for 
one reason: the undecidedness of any human being. And this would lead 
us to conclude that there is no such a perfect human, except what God 
has chosen for his Mighty. Therefore, there is no such thing as perfect 
decision and humans will always struggle to reach the perfectness, but 
unfortunately, they always fail.

Despite this obscure view, the human brain is armored with powerful 
weapon: Intelligence. Through intelligence, great amount of problems 
are solved. Intelligence, still biologically unexplained, is the key to 
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success. But alone, intelligence is like a car engine without a fuel. 
Intelligence uses knowledge, all kind of knowledge, to assess situations, 
compare alternatives, and choose the best solution. This process is 
called reasoning.

This paper describes the decision making process from an intellectual 
perspective where the human memory both working and permanent, the 
cognitive processes, and the problem substance, i.e. knowledge, are all 
brought into the human brain during the reasoning process. 

The author contribution in this respect is the development of a 
taxonomical representation for knowledge and intelligence concepts 
and their derived conceptual descendants to unify their terminological 
and contextual use.

4 - What is Knowledge

The term Knowledge is not new. It is as ancient as the human history. 
Without knowledge, the human race couldn't be able to persist. So what 
is Knowledge?

Some people may consider that data, information, and knowledge are 
different faces of a single picture and therefore fail to assess the real 
value of that picture. To clarify the differences of meanings between 
data, information, and knowledge, let us consider an example of a 
photo, about nature, taken by an expert photographer. 

This photo can be read differently depending on the observers:

1. Some observers look at the different colors the picture hold, the 
number of trees, rivers, personage, and other elements that the photo 
may contain. Those observers are mainly interested in the different 
objects or data the photo holds.

2. Others may be interested in the season and weather during which the 
photo was taken and the kind of clothes the personage they were wearing 
and what kind of animals appear. Observers are looking for some useful 
information that gives more meaning and value to the photo.

3. The rest, and are few, are more thoughtful and want to gain new 
knowledge out of this photo. They look for actionable information through 
their observation. They apply their perceptions and commitments to 
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conclude the photographer values, beliefs, and integrity. They focus on 
the tasks used to take the photo and not only limited to the end product. 
Their observation is based on learning, thinking, and familiarity with 
the various aspects embedded in the photo. They put the photo into their 
framed experiences and values and assign it certain meaningful context 
to be semantically absorbed.

From the above example we conclude that knowledge is high in 
the human understanding hierarchy. But it is not at the top because 
knowledge is not a target by itself. Humans seek wisdom by possessing 
knowledge. As we mentioned before, decision making is the human-
centered concern and wise people are apt to generate right decisions at 
the right time and in the right place.

Epistemology is the study of the nature and grounds of knowledge. 
Epistemology reasons that knowledge is a 'justified belief [1:8] 

The following Table )41-) lists some theoretical definitions of the terms 
Data, Information, and Knowledge.

Definition/ViewAuthor
Data

«Data are unorganized and unprocessed facts. It is a set of 
discrete facts about events».

[3:36]

«Data are transaction-oriented»[15]
 «Data are raw facts»[25]
 «Data are set of discrete, objective facts»[23]
 «Data are discrete facts about the world, which in 
themselves are meaningless» )Grover & Davenport, 2001)

[31]

Information
«Information is an aggregation of data that makes 
decision making easier. It is also facts and figures based 
on reformatted or processed data»

[3:36]

«Information is data drawn into patterns to reduce 
uncertainty. Davenport and Prusak (1998) suggest that 
data are objective while information ‹shapes the person 
who receives it».

[15]

 «Information is organized data».[25]
«Information is passive in nature». )Polanyi, 1962)[28]
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«Information is data that ‹makes a difference to the 
receiver. It is data with added value».

[23]

«Information is data that has been processed or interpreted 
within a particular context to inform or reduce uncertainty» 
)Grover & Davenport, 2001)

[31]

Knowledge
«Knowledge is the engine of creativity and culture and 
defines our humanity».

[10:8]

«Knowledge is information in action. O›Dell, Essaides 
and Ostro (1998)»

[5:13]

«Knowledge consists of models, which reflect the 
surrounding environment, resulting in targeted, simplified 
problem-solving and cognitive conclusions»

[1:8]

«Knowledge – the insights, understanding, and practical 
know-how that we all possess – is the fundamental resource 
that allows us to function intelligently. Knowledge is the 
principal factor that makes personal, organizational, and 
societal intelligent behavior possible» (Wiig, 1993:38-
39).

[5:11]

«Knowledge consists of truth and beliefs, perspectives, 
concepts, judgments, expectations, methodologies and 
know-how.» )Wiig, 1993).

[8:20]

«Finding the material for learning within experience 
is only the first step. The next step is the progressive 
development of what is already experienced into a fuller 
and richer and also more organized form, a form that 
gradually approximates that in which subject matter is 
presented to the skilled, mature person.» )‹Experience 
and Education› (1938, p.86), John Dewey)

[9:217]

«Tiwana views knowledge as actionable information 
available in the right format, at the right time, and at the 
right place for decision making )2000). 

Knowledge is human understanding of a specialized 
field of interest that has been acquired through study 
and experience. It is based on learning, thinking, and 
familiarity with the problem area in a department, a 
division, or in the company as a whole.»

[3:36]
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«Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, 
contextual information, and expert insight that provides 
a framework for evaluating and incorporating new 
experiences and information. It originates and is applied in 
the minds of knowers. In organizations, it often becomes 
embedded not only in the documents and repositories but 
also in the organizational routines, processes, practices, 
and norms.» (Davenport & Prusak, 1998).

[12]

«Knowledge is neither a fact nor a message acting upon 
the receiver. It is a potent stew of ‹experiences, values, 
context information, and expert insight› that resides 
within the individual.» Davenport and Prusak (1998)

[15]

«Knowledge is information that has been understood, 
interpreted, and validated in the context of application.»

[11]

«Knowledge is generated by putting information in a 
social context.»

[18]

«Once knowing is no longer understood as the search 
for an iconic representation of ontological reality, but, 
instead, as a search for fitting ways of behaving and 
thinking, the traditional problem disappears. Knowledge 
can now be seen as something that the organism builds 
up in the attempt to order the as such amorphous flow of 
experience. Von Glasersfeld (1984)»

[21]

«Knowledge is organized collection of facts, rules, and 
heuristics plus the ‹how› and ‹when› to apply them.»

[25]

«Knowledge is constructed through the interplay between 
an individual›s knowledge and judgment in a particular 
context.»

[27]

«Knowledge is dynamic and active resources, residing in 
peoples› heads» )Polanyi, 1962).

[27]

Table  4 1: Data, Information, and Knowledge

This research is knowledge centered. It builds upon this unique and 
essential substance. Therefore, it necessitates a clear definition for the 
word knowledge and a mapped view of its sources, resources, processes, 
functions, and outcomes.

As mentioned from the definitions above, knowledge is not physical. 
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It differs from data and information in the fact that it has a human 
considerations and not simply human manipulation. Knowledge reflects 
human behavior, beliefs, values, insights, perceptions, judgment, 
expertise, culture, understanding, and many other human capacities, 
abilities, and cognitive powers.

Knowledge is an effective measurement of the humanity civilization 
level. The more we know )what, how, when, and why) the more we 
value ourselves closer to the wisdom level.

Also knowledge is an important prerequisite of creativity. Creativity 
is defined as the connectedness between two different knowledge 
domains. The better domain knowledge is cultivated, the more creative 
insights could be harnessed. Sallis and Jones stated that «knowledge 
is at the heart of human civilization. It is the engine of creativity and 
culture and defines out humanity» [10:8].

Figure 41- depicts a relatively detailed model for the knowledge system 
)or knowledge taxonomy); so far called system for the input-process-
output features it involves. The model views knowledge from different 
perspectives:

1. static vs. dynamic

2. input vs. output

3. process vs. function 

The knowledge taxonomy, developed solely by the author, can be 
considered as a fundamental base for Knowledge Management for it 
maps individual as well as organizational knowledge dimensions and 
institutes for its proper manipulation and use. The terminology defined 
in this taxonomy is directly used throughout this thesis.

The scope of this research is beyond going through all the specific 
aspects involving knowledge, however general considerations are 
described in the sections that follow.
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4.1 Knowledge Components

Knowledge components describe the bases on which knowledge is 
constructed. Learning and Thinking, for example, are indispensable for 
knowledge creation during the educational process. Familiarity with the 
domain problem, Skills, and Common Sense reinforce the knowledge 
creation process at the individual level and provide a framework for 
evaluation and assessment. Values, Perceptions, and Expert Insights are 
the humanistic dimension given to knowledge. They represent beliefs 
and commitments the knower may have toward what he/she knows 
[3:36].

John Mingers, in [31], distinguished four generic forms of knowledge 
based on )i) the object of knowledge, )ii) source, )iii) form, and )iv) 
truthfulness. In that context, knowledge components can be grouped 
into what Mingers considered as different ways of justifying their claim 
to truth:

1. Propositional: know that.

2. Experiential: know something.

3. Performance: know how.

4. Epistemological: know why.

4.2 Knowledge Sources

According to [9:217], there are five approaches through which 
knowledge is acquired:

1. Reasoning: the use of cognitive rules to take some actions.

2. Divine Revelation: in what concerns God's knowledge given to his 
Prophets and Messengers.  

3. Intuition: is a set of perceptions and insights residing in the head of 
the expert.

4. Empiricism: through experiences, rehearsals, and practices guided 
by experts.

5. Authority: trainers, teachers, textbooks, and others form an 
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authoritative and trustful source of knowledge.

4.3 Knowledge Types

Knowledge is represented in different forms depending on factors such 
as:

1. Situation.

2. Case problem. 

3. Sender and Receiver expertise.

4. Technology used.

The three major types representing the body of knowledge are the 
following:

1. Facts: a fact is a declaration of some aspect of truth about a subject 
matter or domain. Facts are two dimensional:

a.  Declarative Knowledge: knowing-what, declared through lectures, 
training sessions, reading, writing, speaking, and so on. Declarative 
facts are the «skills, strategies, and resources needed to perform a 
task» [7:260]. They are also called «awareness knowledge or routine 
knowledge» [3:42]. Declarative knowledge is academic knowledge 
involving theorems, propositions, assertions, and laws [15].

b.  Procedural Knowledge: knowing-how, must be demonstrated through 
a set of sequential steps showing how to use strategies. «It is often 
the driving force behind the learning skill» [4:13]. It is the mechanics 
of conforming to the theories' requirements in a particular situation 
[20].

2. Procedural Rules: a procedural rule is a series of relations describing 
a process or routine. «They are represented as condition-action rules 
sometimes called productions» [7:238].

a.  Conditional Rules: knowing-when and -why to apply the declarative 
and procedural facts or strategies.

3. Heuristic Rules: a heuristic rule is a rule of thumb based on years of 
experience.
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a.  Episodic Rules: they are rules based on incidents, events, or 
experiential information tied to a particular place and time.

b.  Semantic Rules: they are rules for meanings. They include propositions, 
major concepts, domain specific vocabularies, formal descriptions of 
terms and their relationships. Semantic rules «are highly organized 
chunked knowledge that resides in long term memory» [3:42].

An important characteristic featuring experts is that «much of their 
declarative knowledge has become proceduralized, that is incorporated 
into routines and can be applied automatically without making many 
demands on working memory» [7:269]. Experts know what action that 
best fits the condition-action schema stored in their heads.

4.4 Knowledge Categories

Knowledge is not physical in all its types. Knowledge is complex 
and hard to express for it embeds the knower humanitarian aspects 
besides its representation of the world facts, and for it is mostly created 
through action. Knowledge is difficult to express and requires lengthy 
statements to materialize into a simple and comprehensible form. In 
that concern, knowledge has been categorized into Tacit and Explicit. 
Authors have written much to describe these two categories. Table )42-) 
depicts authors' views about tacit and explicit knowledge.

Definition/ViewAuthor
Explicit Knowledge

«Captured in some tangible form – Novices are apt to easily 
verbalize – Ability to disseminate – Ability to teach – Ability 
to organize, to systematize – Transfer of knowledge via 
products.»

[5:20]

«Explicit knowledge is formal and systematic.»[2:21]
«Because explicit knowledge is the knowledge that can be 
most easily articulated and transmitted, it is sometimes called 
codified or declarative knowledge. Explicit knowledge is: 
declarative (know that), codified, objective, tangible, and 
easily communicated and transferred.»

[4:10]

«Explicit knowledge is codified and digitized.»[3:15]
«Explicit knowledge is only ever a limited representation of 
human knowledge.»

[13]
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«Explicit knowledge transfer consequences can be measured 
through patents, licenses, and publications.»

[14]

«Explicit knowledge )know what), also called declarative or 
academic knowledge, is the knowledge we are familiar with 
as facts, theorems, propositions and laws.»

[15]

«Explicit Knowledge: Tangible, Systematic, Ease of 
transfer.»

[19]

Tacit Knowledge

«Difficult to articulate – Reside within the heads of knowers 
– Ability to adapt – Expertise – Ability to collaborate – 
Coaching and mentoring»

[5:20] 

«Tacit knowledge is highly personal and difficult to 
communicate to others. Or in the words of the philosopher 
Michael Polanyi: ‹We can know more than we can tell›. 
It consists of mental models, beliefs, and perspectives so 
ingrained that we take them for granted, and therefore cannot 
easily articulate them.»

[2:31]

«Tacit Knowledge is the sum total of the actions, experiences, 
ideals, values, and emotions of an individual. It is often context 
specific and can only be expressed and communicated through 
metaphor and by analogy. Tacit knowledge is: knowing how 
)procedural), socially constructed, technical and cognitive, 
the folklore of the organization, inside people›s heads, the 
mastery of a skill, values, insights, hunches, prejudices, 
feelings, images, symbols, beliefs, chaotic, difficult to codify 
and store, difficult to communicate and share, and rich source 
of experience and learning.»

[4:14]

Tacit knowledge is intuition, values, and beliefs. It is 
embedded in the human mind through experience and jobs. 
It is best communicated personally through dialogue and 
scenarios with use of metaphors.

[3:21]

«Knowledge is considered to be largely tacit or rooted in 
tacit knowledge.»

[13]

«Tacit knowledge transfer from the research center can occur 
through cooperative education programs and from hiring of 
recent graduates… Tacit Knowledge transfer embodies non-
patented or non-licensed product and process technologies.”

[14]
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«Tacit knowledge )know why) is more personal, context 
specific, and practice based (Nonaka & Takeuchi 1995). It is 
often difficult to formalize and articulate and often must be 
‹inferred from actions or statements›.»

[15]

«Tacit knowledge: contextual, mental processes, difficult to 
transfer.»

[19]

Table 4 2: Tacit vs. Explicit Knowledge

To resume, explicit knowledge is declarative, tangible, and can be 
easily transmitted via teaching, documentaries, and patents. Explicit 
knowledge is structured and codified building blocks. It takes the form 
of manuals, policies, procedures, databases, and reports.

Whereas tacit knowledge resides in the knower's head, and is difficult to 
communicate for it is highly personal. Tacit knowledge is «job specific, 
contextual, difficult to articulate and poorly documented but highly 
operational in the minds of the possessor )Kidwell, Vander Linde, 
and Johnson, 2000)» [1:9]. Tacit knowledge is difficult to formalize, 
capture, communicate, and share.

The idea behind categorizing knowledge into tacit and explicit resides on 
the fact that knowledge is becoming an asset that determines the wealth 
of the organizations. Therefore, nurturing organizational knowledge is 
strategic and requires top management focus on both types of knowledge 
especially tacit for it is personal, difficult to communicate, and always 
taken for granted. 

4.5 Metacognitive Knowledge 
Your knowledge about the world is one thing, and your knowledge 
about what you know about the world is another thing. In other words, 
metacognitive knowledge is knowledge about knowledge. It is knowing 
what you know, knowing how to think about it, knowing how to learn 
from it, and what resources are necessary to increase your knowledge.

Anita Woolfolk, [7:260], has defined the metacognitive knowledge 
as «people's awareness of their own cognitive machinery and how it 
works. It is cognition about cognition, or knowledge about knowing.»

During the decision making process, people make use of some strategies 
to analyze the problem case, look for alternatives, and select, implement, 
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and test the best one. The metacognitive knowledge is concerned with 
the thinking methods during the decision making:

1. How to reason about the problem issue.

2. How to comprehend it.

3. How to solve it.

4. How to learn from it.

The metacognitive knowledge calls for the declarative knowledge 
about the skills and thinking strategies that the problem solver has, for 
the procedural knowledge that describes how to use these strategies, 
and finally for the conditional knowledge to decide on when and why to 
apply these thinking strategies.

Anita Woolfolk considered the metacognitive knowledge as thinking 
and learning regulator that requires the following three skills:

1. Planning: deciding on the time to start, resources to use, and strategy 
to follow in the thinking process.

2. Monitoring: examining the thinking success or failure and suggesting 
new strategies. 

3. Evaluation: assessing the whole thinking process, learning from it, 
and making judgments and suggestions for future cognitive practices.

4.6 Knowledge Management Functions
In an attempt to posit knowledge as a cultural evolution, Francisco 
J. Ricardo, in [33], considered Knowledge Management as a semi-
paradigmatic discipline that follows Feudal and industrial cultures 
and precedes the creative culture. Both the organizational and 
cultural aspects of Knowledge Management focus on more sharing 
methodologies to improve customers' relationships and work 
effectiveness with terms like «distributed mind )Fisher & Fisher 1997), 
the collaborative enterprise )Skyrme, 1999), knowledge communities 
)Botkin, 1999), virtual enterprising )Savage, 1996).» The distributive 
involvement of knowledge culture in all the organizational internal and 
external processes imposes a multidisciplinary expertise in Knowledge 
Management functions. 
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Daniel G. Andriessen, [32], argued that knowledge is differently 
conceptualized depending on the “unconscious choice of metaphor” 
which would influence the way we reason, see, and understand various 
abstract concepts. For that purpose, he developed a Knowledge 
Management Metaphor Analysis Scoring Form that categorizes 
Knowledge Management functions depending on the metaphorical 
conditions.

The fact that the disciplinary expertise governs people set of metaphors 
they formally or informally use to externalize their knowledge leads 
us to adopt the multidisciplinary factors: Human, Organizational, 
and Intellectual, to categorize the various metaphorical Knowledge 
Management functions.

5 -  What is Intelligence
Knowledge constitutes the only substance manufactured in the brain. 
Intelligence governs the manufacturing process and provides it 
with necessary accuracy, reliability, speed, and integrity. So what is 
intelligence?

Table )51-) presents few definitions for both human and artificial 
intelligences. There is a tight correlation between both fields for 
the main reason that artificial intelligence research has contributed 
enormously to the understanding of the human intelligence itself. The 
artificial intelligence has brought new concepts and structure about 
thinking [3:51]. 

Intelligence is that immaterialized power that is sought to be possessed 
by all: individuals, organizations, and systems. 

At the individual level, people compete to prove their superiority in 
cognitive based fields such in schools, universities, training, research, 
and so on. They enthusiastically show their cognitive skills by learning 
and applying what they have learned. Howard Gardner suggested 
the multiple intelligences theory which entails a large proportion of 
intelligent people but in different areas [9:165]. 

At the organizational level, intelligence is becoming a corner stone 
for almost all organizational constituents. This fact is driven by the 
recent Learning Organization trend which suggests that «[a] learning 
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organization is an organization skilled at creating, acquiring, and 

transferring knowledge, and at modifying its behavior to reflect new 

knowledge and insights»[4:47].

At the system level, artificial intelligence works closely with the 

individual and organizational intelligences through expert systems and 

learning machines. The artificial intelligence is multidisciplinary which 

provides a base for challenging, integrative, and interoperative projects.  

Definition/ViewAuthor
Human Intelligence

«Intelligence is the general ability to learn, to acquire, and 
to use new knowledge. Gardner suggested that there were 
at least seven human intelligences: Logical – Mathematical, 
Linguistic, Musical, Spatial, Bodily – Kinesthetic, 
Intrapersonal, Interpersonal, Naturalist»

[9:165]

«Intelligence refers to the capacity to acquire and apply 
knowledge. Ability to understand and use language is 
another attribute of intelligence.»

[3:35]

«James G. March thinks that ‹Organizations pursue 
intelligence. In that pursuit, they process information, 
formulate plans and aspirations, interpret environments, 
generate strategies and decisions, monitor experiences and 
learn from them, and imitate others as they do the same.»

[4:275]

Artificial Intelligence
«Artificial Intelligence was coined in 1956… A system is 
rational if it does the ‹right thing›, given what it knows.»

[6:38]

«Artificial intelligence […] studies the cognition of 
computer-based intelligent systems»

[3:36]

«As concepts are the most basic units of thought, it is not 
surprising that they became important building blocks 
in Artificial Intelligence research. Their appearance is 
prevailing in Knowledge Representation )e. g., in semantic 
networks, conceptual graphs, description logics), but they 
also appear for instance in Machine Learning )e. g., in 
conceptual clustering, concept learning).»

[29]
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«Nowadays, an Artificial Intelligence (AI) technology which 
emerged in the late eighties as a means for sharing knowledge 
between knowledge based systems, ontologies, is advocated 
as the preferable solution for enabling interoperability. Their 
applications vary across a wide range of fields, including 
Web-based Educational Systems )WBES).»

[26]

«Software design, or software engineering, is the discipline 
concerned with the construction of software that is efficient, 
reliable, robust, and easy to maintain. There is still an area 
that is unexplored: bringing into the design process explicit 
knowledge regarding the domain on which the system to 
be developed will operate. The study and modeling of that 
knowledge is a core theme in artificial intelligence research.»

[24]

Table  5 1: Intelligence vs. Artificial Intelligence

The Intelligence system model is briefly described in the following 
sections )see Figure 51-).

5.1 Definitions
In general, Intelligence is defined from three perspectives:

1. Linguistic perspective: the ability to understand and use languages. 
Language is the key to learn, understand, and explain knowledge.

2. Internal perspective: the ability to build, improve, and transform 
acquired knowledge. It is a mind power that characterizes creativity 
and promotes innovation.

3. External perspective: the capacity to apply and acquire knowledge. It 
depends on both personal and external factors such as the place, time, 
and methods used to employ knowledge.

5.2 Cognition
Cognition is an act of mind during which people use a set of reasoning 
rules and procedures for the purpose of designing and implementing an 
action, performing a certain behavior, making decisions, and solving 
problems. Chris Argyris stated that cognition is «how to reason about 
[…] behavior.» While Dorothy Leonard & Suzan Straus mentioned that 
cognition is an approach to «perceiving and assimilating data, making 
decisions, solving problems, and relating to other people» [2:81]. In 
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addition, they claimed that cognition is a personal preference that may 
change according to situations.

According to Elias M. Awad & Hassan M. Ghaziri, researchers tackled 
cognition from two perspectives [3]:

1. Psychological perspective: one that identifies cognitive processes and 
structures required to accomplish effectively and efficiently a specified 
task.

2. Scientific perspective: studies human intelligence using experimental 
psychology to build a computer-based intelligent system that uses 
assimilated human cognitive processes.

5.3 Types
Howard Gardner, in his book «Frames of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligences (1983, 1993a, p.8)», [9:165], advocates that 
human intelligence is not solely logical or mathematical that helps the 
individual take a decision or behave in a certain way or another. 

Gardner attributed various human competencies to a context specific 
intelligence and by that he suggested at least ten human intelligences:

1. Logical and Mathematical intelligence.

2. Verbal and Linguistic intelligence.

3. Musical intelligence.

4. Visual and Spatial intelligence.

5. Bodily and Kinaesthetic intelligence.

6. Intrapersonal intelligence.

7. Interpersonal )social) intelligence.

8. Naturalistic intelligence (recognition of the environment and the 
natural world).

9. Existential intelligence )concern with the human condition).

10. Spiritual intelligence.
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The theory of multiple intelligences put forward by Gardner has had 
considerable influence in education and has important consequences 
for organizational learning. Unfortunately, the Information and 
Communication Technologies )ICT) is still short of putting the various 
human intellectual competencies into work. 

The current research tackles directly this issue by suggesting an 
integrated ontological approach which maps all human life cycle 
starting from the educational stage up to the working stage and dealing 
with a multitude of human functions: learning, researches, activities, 
work, and so on. This integrated approach is easily extendable to cover 
remaining human functions including: living, hobbies, sports, spiritual 
activities, and many others.
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5.4 Components

5.4.1  Learning

When people learn, their knowledge is modified reflecting an observable 
change in behavior and an unobservable change in the permanent 
memory of the mind. Behavioral change, however, is limited to social 
constraints and environment expectations.

David Garvin, in [2:47], defined learning to be "the process of 
improving actions through better knowledge and understanding.” 
Garvin considered, in the learning process, factors that change 
potential behaviors such as information processing, errors detection and 
correction, sharing )insights, knowledge, and mental models), and past 
experience.

Anita Woolfolk, in [7:238], and Forrest Parkay et al., in [9:165], 
considered learning to be the «result of our attempts to make sense of the 
world» [7:238]. Their view of learning differentiates between learning 
by thinking about situations )knowledge, expectations) and learning by 
changing behaviors )interactions, environment). Anita suggested two 
views of learning: 

1. Cognitive view: also called collaborative, where knowledge is 
the learned material through acquisition, depth on understanding, 
and feedback. Cognitive theories are based on «personal meaning, 
generalizations, principles, advance organizers, discovery learning, 
coding» [9:165].

2. Behavioral view: also called objectivist, where new behaviors are 
directly learned through observation and stimulus response associations 
[22]. 

David Garvin, and Forrest Parkay et al., anticipated a third view for 
learning that they called Performance Improvement view )or construction 
view). Constructivist view of learning emphasizes the construction of 
a new meaning for an already known knowledge. It involves active 
learner participation and not just mere passive gathering of knowledge.

Hoadley and Kilner, in [17], argued that communities are excellent 
settings for modern learning theories. They distinguished four major 
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learning theories:

1. Behaviorist learning: results in changing learner behavior.

2. Developmental learning: results from interaction with the world.

3. Cognitive learning: results in new mental representations.

4. Sociocultural learning: results in proper social practices.

Lim and Weber, in [16], presented five learning theories having links 
with the practicality of doing:

1. Andragogy: self motivated problem solving approach prepared for 
adults learning.

2. Minimalism: emphasizes the value of unobtrusive learning content in 
self-directed learning activities.

3. Experiential learning: addresses the specific needs of the learners in 
a self directed and self-controlled learning experience.

4. Constructivist learning: learning by creating knowledge from using 
what is known to find sense of experiences.

5. Cognitive Information Processing: learners have their own individual 
learning frame of references and act only upon processed information 
and their prior knowledge of a particular domain.

5.4.2  Memory
The most common explanations of memory activities are based on 
the information processing theory that uses the computer as a model 
to describe the human mental activity. Information processing can be 
described as follows:

1- Perceived information, received from the sensory memory, is encoded 
and sent to the working memory.

2- Necessary operations are performed, which may change the 
information form and content.

3- Processed information is stored in the long-term memory.

4- When needed, stored information can be activated to generate 
responses to it.
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Cognitive psychologists consider the computer as only a metaphorical 
representation for human mental activity. Whereas, this research 
considers the cognitive scientists perspective for understanding 
memory processes by studying Artificial Intelligence, designing, and 
programming computers to reason and solve problems like we do.

5.4.3  Expertise
Experts have the intuition about how to solve a problem based on 
recognizing and matching the problem at hand with the large store 
of productions, condition-action schemas, and domain knowledge 
stored in their long-term memory. Expertise is a skill that features 
an automatic problem understanding, organizing information around 
central principles, planning the right actions, and monitoring the 
problem solving progress.

5.5 Processes
5.5.1  Metacognitive
Metacognition is a self-monitoring and self-control mental activity 
performed by the human brain during the learning process. The sensory 
memory initiates the executive control processes which direct the 
information flow through the information processing system. 

Metacognition regulates and monitors the cognition machinery through 
control processes, also called metacognitive skills, such as:

1. Attention: the first step in learning is paying attention. In observational 
learning we gain new performance behavior and insight about what will 
happen in specific situations if we do perform it.

2. Rehearsal: it retains the information in the working memory as long 
as it is repeated.

3. Organization: it is structuring knowledge into a conceptual framework 
to improve the learning process.

4. Elaboration: it associates new information with another already stored 
in the long term memory. It is an executive control process that affects 
the flow of information through the information processing system.

«Metacognition is cognition about cognition or knowledge about 
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knowing» [7:260]. Metacognitive knowledge involves: 

1- Declarative knowledge: the skills, strategies, and resources that 
influence the memory activities. It focuses on planning, monitoring, and 
evaluating the cognitive processes required to resolve certain problem.

2- Procedural knowledge: that describes different thinking approaches.

3- Conditional knowledge: that situates thinking processes according to 
the specific time and conditions.

5.5.2 Cognitive
Cognition is the comprehension and conception of the information. 
It is bound to the domain knowledge. An essential element of the 
cognitive process is learning that yields new mental representations and 
predispositions where knowledge is constructed and not reproduced. 
The cognitive theory is often called constructivism emphasizing new 
understanding of the world.

The cognitive process reflects problem-solving skills, creativity, 
attitudes, and the depth of understanding. It involves a reasoning criteria 
)formal, by analogy, or case-based) used to design and implement 
actions.

The main descendants of the cognitive process are:

1. Reasoning: there are two formal approaches to reasoning. The first 
is Inductive, proposed by Bruner, and suggests that people acquire 
knowledge through discovery in contrast to the second approach, 
proposed by Ausubel’s who viewed that concepts, principles, and ideas 
are presented and understood, not discovered.  

2. Comprehension: “The German philosopher Wittgenstein realized that 
linguistic referents are the vehicles of our knowledge and comprehension 
of the world. [30]” Comprehension affects the knowledge constructed 
by the learners and therefore the conceptual structure of meanings, 
words, and sentences representing information.

3. Learning: is a result of active cognitive processes that yield new 
mental representations and predispositions [17]. 

4. Problem Solving: is a mental process that focuses attention on 
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identifying problems and opportunities, defining goals and representing 
the problem with the relevant details, understanding it, exploring 
possible solution strategies, selecting a solution and anticipating the 
consequences [7]. 

6 -  Future Research and Recommendations
This paper suggested a taxonomic representation for the concepts of 
Knowledge and Intelligence. Knowledge being the main substance 
matter for any Intelligence concept, Knowledge taxonomy can be 
considered as a sub-tree or an extended branching for the Intelligence 
taxonomy.

Taxonomic representation for Knowledge and Intelligence helps 
unify, standardize, and conceptualize related terminologies and their 
interrelationships.

Knowledge and Intelligence taxonomies can be integrated together 
in various ways depending on the domain knowledge and contextual 
information required. In addition, they can be embedded into 
organizational ontologies to expand the organizational memory capacity 
and intelligence power. 

One such application is to build a common and integrated infrastructure 
between various academic disciplines which would tighten or otherwise 
reveal the hidden conceptual links between knowledge objects, sources, 
and forms as well as the existing cognitive elements, both human and 
artificial.

Finally, Knowledge and Intelligence taxonomies form the basic 
framework for human intelligence concepts and add potential 
perspectives for Artificial Intelligence development.
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امبية عمر امبية عويدات

واقع اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر في االقت�صاد الليبي
  

المقدمة:
اإن المتغي���رات العالمي���ة في جوانبه���ا المختلفة تفر�ص على ال���دول التفكير ف���ي الو�سائل المجدية 
لمواكب���ة تل���ك المتغيرات تم�سي���ا مع ظروف كل دولة. وتعم���ل ليبيا كمثيالتها م���ن دول العالم على 
اإيج���اد ال�سبل الكفيلة بموا�سلة التنمية وتلبية احتياجاته���ا با�ستمرار، من خالل ت�سجيع القطاعات 

االإنتاجية المختلفة لم�ساندة القطاع النفطي الذي يعتبر الم�سدر الرئي�سي للدخل القومي.

وم���ن اأجل ذل���ك �سعت الدولة اإل���ى اإعطاء دور اأكبر للقط���اع الخا�ص للم�ساهمة ف���ي عملية التنمية 
االقت�سادي���ة. حيث �سجعت اال�ستثمار الخا�ص في القطاع���ات االقت�سادية المختلفة وتحاول تهيئة 
المناخ المنا�سب لقيام اال�ستثمارات التنموية للم�ساهمة في تعزيز البنية التحتية لالقت�ساد الوطني 
. كم���ا قامت الدول���ة بالترويج لال�ستثمار االأجنبي لي�ساهم مع اال�ستثمار المحلي في تحقيق اأهداف 

ا�ستراتيجية التنمية االقت�سادية التالية:))(

- تنوي���ع م�سادر الدخ���ل القومي والتقليل م���ن االعتماد على النفط ، وذلك م���ن خالل العمل على 
اإقامة الم�سروعات في القطاعات االقت�سادية كال�سناعة والزراعة وال�سياحة وغيرها.

- تطوير ال�سادرات المحلية بوا�سطة ا�ستخدام الخبرات الوا�سعة لل�سركات االأجنبية الم�ستثمرة.

- اال�ستف���ادة م���ن المي���زة الن�سبي���ة لالقت�س���اد الليب���ي م���ن حيث توف���ر الطاق���ة الالزم���ة لقيام 
الم�سروع���ات ال�سناعي���ة، ف�ساًل عن م���وارد اأخرى كالخام���ات المعدنية الممك���ن ا�ستخدامها في 

(-  UNCTAD «World Investment Report 2002 Transnational Corporations and Export 
Competitiveness,  Overview» New York and Geneva, 2002
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العدي���د من ال�سناعات الثقيلة التي تحقق قيما م�ساف���ة عالية مثل م�ساريع الغاز الم�سال وم�ساريع 
البتروكيماويات.

- اال�ستفادة من الخبرات االإدارية الم�ستخدمة في الدول االأخرى مع اإمكانية تطبيقها في ليبيا.

- �س���د الفج���وات الحالية م���ن ناحية التكنولوجي���ا الم�ستخدمة في ليبيا، وذل���ك من خالل تح�سين 
و�سائ���ل نق���ل التكنولوجي���ا والمهارات المترتب���ة عليها وموائمة تل���ك الو�سائل والخب���رات مع البيئة 

الليبية.

ونظ���رًا لحاجة اال�ستثم���ارات التنموية المطروحة اإلى المزيد من الم���وارد المالية ال�سخمة، قامت 
الدولة بالترويج للم�ساريع اال�ستثمارية، وقدمت العديد من الحوافز الم�سجعة والت�سهيالت الالزمة 
باالإ�سافة اإلى اإعادة النظر ب�سورة دورية في الت�سريعات والقوانين ذات ال�سلة باال�ستثمار االأجنبي 
المبا�سر لخلق بيئة ا�ستثمارية ت�ساهم ب�سكل كبير في زيادة ال�سادرات الليبية وذلك بهدف  تحقيق 
قيما م�سافة عالية لالأن�سطة الم�ستحدثة، وتحقيق معدل اأكبر من ت�سغيل العمالة المحلية، وتحديث 

التكنولوجيا الم�ستخدمة في الت�سنيع من اأجل اإنتاج �سلع ذات موا�سفات وجودة عالية.

م�شكلة الدرا�شة:
تكم���ن م�سكلة البح���ث في ظهور حاجة ما�س���ة في االقت�س���اد الليبي الى زيادة تدفق���ات اال�ستثمار 
االأجنبي المبا�سر من اأجل تحفيز النمو االقت�سادي، وخلق المزيد من فر�ص العمل، ورفع م�ستويات 
الدخ���ول، ونقل تكنولوجيا الحديثة ، وتحدي���ث ال�سناعات المحلية وتطوير الق���درات التناف�سية،و 
رف���ع م�ست���وى االإنتاجية ، وتح�سي���ن جودة المنتجات ال�سلعي���ة والخدمية. بع���د اأن ك�سف الواقع عن 
�سع���ف حجم االنجاز التنموي ال���ذي تمكنت من تحقيقه خطط التح���ول االقت�سادي واالجتماعي، 
والميزانيات التنموية المتعاقبة  التي تم تبنيها خالل العقود الثالثة الما�سية، فال يزال االقت�ساد 
الليب���ي  يعتمد  ب�سكل رئي�سي في  دخله على المورد النفطي النا�سب، ويفتقر اإل�ى العمالة الماهرة، 
باالإ�ساف���ة اإلى ارتفاع معدل النم���و ال�سكاني والح�سري. فرغم اال�ستثم���ارات ال�سخمة التي نفذت 
خ���الل الفترة الما�سية، التي كان���ت ت�ستهدف تحقيق معدالت نمو عالية ف���ي االأن�سطة االقت�سادية 
االإنتاجية ال�سلعية والخدمية،وخلق قاعدة اإنتاجية ت�ساعد في تنويع م�سادر الدخل القومي وتخفيف 
االعتماد على النفط،فاإن التجربة قد ك�سفت عن �سعف كف�اءة اال�ستثمارات المنفذة، و ر�سخت حالة 
االعتم���اد على النفط الخام كم�سدر للدخل القومي ولل�سرف االأجنبي،  ورغم التعديالت العديدة 
التي  اأدخلت على القوانين والت�سريعات فان االقت�ساد الليبي لم يحقق لحد االآن الن�سب المطلوبة، 

ولم ينجح لحد االآن  في جذب الن�سب المطلوبة من  تدفقات لال�ستثمار االأجنبي المبا�سر .
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*فر�سي���ة الدرا�سة  :- » تلعب ال�سيا�سات االقت�سادية  )المالية  والنقدية ( دور  محوريا في تعديل  
المناخ اال�ستثماري  وتهيئة  البيئة المنا�سبة لجذب اال�ستثمار االأجنبي  وتحفيز اال�ستثمار المحلي«.

اأهداف الدرا�شة:
ته���دف الدرا�س���ة اإلى تحدي���د دور ال�سيا�س���ة االقت�سادية الواق���ع اال�ستثمار االأجنب���ي المبا�سر في 
االقت�س���اد الليب���ي ومدى م�ساهمت���ه في هذا االقت�ساد والظ���روف والبيئة المالئم���ة التي يمكن اأن 

توفرها ليبيا لجذب اال�ستثمارات االأجنبية وتو�سيح الفر�ص التي تمنح للم�ستثمرين االأجانب.

اأوًل:  مفهوم ال�شتثمار الأجنبي المبا�شرو مزاياه و�شوره المختلفة. 
 Foreign Direct Investment FDI : 1. مفهوم ال�شتثمار الجنبي المبا�شر

ارتب���ط اال�ستثمار االأجنب���ي في ن�ساأته بن�ساأة وتطور التجارة الدولي���ة، و�ساعد على انت�ساره وتعاظم 
معدالته ظهور ال�سركات متعددة الجن�سية. فقد ا�ستعانت معظم دول العالم براأ�ص المال االأجنبي- 
بدرجات مختلفة - لتحديث وتطوير من�ساآتها االإنتاجية وغيرها من مرافق االقت�ساد الوطني. حيث 
اأ�سهم اال�ستثمار االأجنبي في تحريك الن�ساط االقت�سادي بما يوفره من تمويل وتكنولوجيا واأ�ساليب 
اإنتاج وممار�سات في االإدارة والتدريب والت�سويق، وخلق فر�ص عمل جديدة والتو�سع في ال�سادرات 

مما يمكن من زيادة قدرات االقت�ساديات الم�سيفة.

وي�سي���ر اال�ستثم���ار االأجنبي المبا�سر اإلى انتق���ال روؤو�ص االأموال االأجنبي���ة لال�ستثمار في الداخل ؟ 
ب�س���كل مبا�س���ر للعمل في �سورة وحدات �سناعية اأو تمويلية اأو اإن�سائي���ة اأو زراعية اأو خدمية، ويمثل 

حافز الربح المحرك الرئي�سي لهذه اال�ستثمارات))(.

 )DECD) ومنظمة التعاون االقت�س���ادي والتنمية )IMF) ف كل م���ن �سندوق النقد الدول���ي ويع���رِّ
اأن اال�ستثم���ار االأجنب���ي المبا�سر ه���و الذي ي�سيطر في���ه الم�ستثمر االأجنبي على ن�سب���ة تتراوح بين 
5)% -50% م���ن كام���ل اأ�سهم الم�سروع))(. اأما منظمة االأمم المتح���دة للتجارة والتنمية )االونكتاد 
WNCTAD( فتعرف���ه باأنه اال�ستثمار الذي ي�سمل عالق���ة طويلة االأجل ويعك�ص م�سلحة م�ستديمة 

ورقابة بوا�سطة م�ستثمر في م�سروع مقيم في اقت�ساد ينتمي لدولة غير دولة الم�ستثمر االأ�سلية))(.

)-  ح�سني عبد املطلب االأ�سرج ، �سيا�سات تنمية اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر اإىل الدول العربية، �سل�سلة البنك ال�سناعي ، العدد )8 
، بنك الكويت ال�سناعي ، دي�سمرب 005) ، �ص )) .

)-  هيكل عجمي جميل ، اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر اخلا�ص يف الدول النامية احلجم واالجتاه وامل�ستقبل ، مركز االإمارات للدرا�سات 
والبحوث اال�سرتاتيجية ، الطبعة االأوىل ، 999) ، �ص 0) .

)-  د. ح�سن بن وفدان الهجموج ، اجتاهات وحمددات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي ، موؤمتر اال�ستثمار 
والتمويل : تطوير االإدارة العربية جلذب اال�ستثمار ، �سرم ال�سيخ ، 5-8 دي�سمرب 004) ، �ص 56 .
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2 .  مزايا ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر.
تلع���ب اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�سرة دورًا هامًا في عملية التنمي���ة االقت�سادية للدول الم�سيفة، 
خا�سة الدول النامية لي�ص فقط لوجود فجوة في المدخرات التي تعاني منها هذه الدول وعدم قدرتها 
على توفير المدخرات المحلية الالزمة لعملية التنمية ، ولكن بالنظر لقدرة هذه اال�ستثمارات على 
نق���ل التكنولوجيا المتقدمة ف���ي المجاالت االإنتاجي���ة والفنية واالإدارية والت�سويقي���ة المختلفة التي 
ت�سهم في تطور عملية التنمية االقت�سادية في تلك الدول، فقد كان لهذه االإ�ستثمارات مزابا متعددة

ويمكن اإعطاء ملخ�ص لمزايا اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر في البلد الم�سيف في االآتي))(: 

- الم�ساعدة في الفجوة المالية الداخلية والفجوة المالية الخارجية للدول الم�سيفة.

- الم�ساهمة في ا�ستيراد وتوطين التكنولوجيا االأجنبية الحديثة في البلد الم�سيف.

- جلب وتطبيق االأ�ساليب الحديثة في االإدارة والت�سويق وغيرها.

- تدريب االأيدي العاملة ورفع م�ستوى مهاراتها.

- ت�سويق المنتجات المحلية محليا وخارجيًا.

- الم�ساعدة في معالجة م�سكلة البطالة من خالل خلق فر�ص عمل جديدة.

ه���ذا ب�سكل عام، ولكن بالن�سبة لليبيا فتتمحور مزايا اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة حول النقاط 
الثالث االأ�سا�سية التالية:

بالترابط  تتمتع  التي  الم�سروعات اال�ستثماري���ة  اإقامة  القاعدة االقت�سادية ع���ن طريق  •��تنوي���ع 
االأمام���ي و والخلف���ي مع الم�سروع���ات القائمة ، ودع���م الم�سروعات الموجهة اأ�سا�س���ًا للت�سدير 

ودعم وتعزيز القدرة التناف�سية للم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة .

•��التركيز على ال�سناعات ذات راأ�ص مال كبير والم�سروعات المعتمدة على الخامات المتوافرة 
محليا من النفط والغاز الطبيعي.

•��نق���ل وتوطين التكنولوجيا عن طريق ت�سجيع زيادة عدد ال�سركات ذات التكنولوجيا المتقدمة 
م���ن خالل الدخول في �سراك���ة مع ال�سركات المحلي���ة اأو عن طريق �س���راء التراخي�ص الخا�سة 

بطرق االإنتاج المتقدمة، وتدريب العمالة المحلية ورفع م�ستوى مهاراتها.

)-  د. �سادق الراوي ، دور اال�ستثمارات االأجنبية يف اقت�ساد دولة االإمارات العربية املتحدة، اأخبار النفط وال�سناعة ، العدد 90) 
، مار�ص )00) ، �ص 5) .
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3 .  �شور ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر 
 تتمث���ل اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة عادة في تل���ك الم�سروعات المملوكة لالأجانب �سواء كانت 
ملكية كاملة اأم كانت باال�ستراك بن�سبة معينة مع راأ�ص المال المحلي بما يكفل ال�سيطرة على اإدارة 
الم�سروع ، حيث ي�ستوي في ذلك اأن يكون الم�ستثمر االأجنبي فردًا اأو �سركة اأجنبية اأو فرعا الإحدى 
ال�سركات االأجنبية . وال �سك اأن الم�ستثمر �سواء الوطني اأو االأجنبي يعتمد في قراراته اال�ستثمارية 
على العديد من الظروف واالعتبارات التي ياأتي في مقدمتها التاأكد من توافر فر�ص الربح التجاري 
التي يمكن اأن يحققها الم�سروع اال�ستثماري ، وطبيعة المزايا والت�سهيالت وال�سمانات التي تمنحها 
الدول���ة الم�سيف���ة باالإ�سافة اإل���ى المناخ اال�ستثم���اري ال�سائد في تلك الدولة . وم���ن المالحظ باأن 
الت�سريع���ات المنظم���ة لال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة في دول العال���م المختلفة تاأخذ باأ�سلوب اأو 

اآخر من االأ�ساليب التالية في مجال اال�ستعانة باال�ستثمارات االأجنبية))(:

:)Joint Venture) تاأ�سي�ص الم�سروعات االقت�سادية الم�ستركة . (

 وذل���ك من خالل قيام االأف���راد اأو ال�سركات والموؤ�س�سات االأجنبي���ة باال�ستراك مع �سركاء محليين 
ف���ي ال���دول الم�سيفة لتاأ�سي�ص ه���ذه الم�سروعات في المج���االت االقت�سادية المختلف���ة ، وغالبا ما 
يكون ال�سريك االأجنبي م�ستثمرًا خا�سًا فردًا اأو �سركة خا�سة اأو مجموعة �سركات اأو حكومة الدولة 
االأجنبي���ة اأو اإح���دى هيئاتها العامة . كما يمك���ن اأن يكون ال�سريك المحلي ف���ردًا اأو جماعة اأو هيئة 
اأو �سرك���ة اأو حكوم���ة الدول���ة الم�سيفة ذاتها . وتعتب���ر الم�سروعات الم�سترك���ة و�سيلة هامة لجذب 
اال�ستثم���ارات االأجنبية بما توفره م���ن خبرات فنية وتكنولوجية متطورة للدولة الم�سيفة، باالإ�سافة 

اإلى اأنها تعبر و�سيلة اأ�سا�سية متميزة لتحقيق التكامل االقت�سادي على الم�ستوى االإقليمي.

).  قي���ام الم�ستثمر االأجنبي ب�سراء ن�سبة معينة من اأ�سه���م ال�سركات القائمة في الدولة الم�سيفة: 
حي���ث يمكن اأن يت���م ذلك نتيجة لقيام هذه الدول بعمليات تخ�سي����ص وبيع اأ�سهم ال�سركات العامة 
اأو لرغب���ة الدول���ة الم�سيفة في التو�سع وزي���ادة اال�ستثمارات اأو الح�سول عل���ى المعارف والخبرات 

التكنولوجية االأكثر تطورًا اأو الو�سول بمنتجاتها اإلى االأ�سواق العالمية .

). ال�سم���اح باإنفراد راأ�ص المال االأجنبي الخا�ص لال�ستثم���ار المبا�سر وتملك الم�سروع اال�ستثماري 
بالكامل وتحمل م�سئوليات اإدارته .

4. قي���ام ال�سركات متع���ددة الجن�سيات بتاأ�سي�ص �سرك���ات تابعة لل�سرك���ة االأم ومملوكة لها بالكامل 

)-  غرفة جتارة و�سناعة البحرين، اال�ستثمارات االأجنبية يف دولة البحرين، ندوة و�سائل ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص يف دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي، الدوحة – دولة قطر ))-)) دي�سمرب 996).
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ف���ي ال���دول الم�سيفة لال�ستثم���ار : ويتم ذلك بع���د قيام هذه ال�سرك���ات باإعداد درا�س���ات الجدوى 
االقت�سادي���ة الالزم���ة للتاأكد من اأن هذا النوع من اال�ستثمار يتنا�س���ب مع ا�ستراتيجيتها في االإنتاج 

والتوزيع الدولي ، ومع االأهداف اال�ستراتيجية بعيدة المدى التي تنتهجها ال�سركة االأم .

5.  قي���ام ال�سرك���ات متعددة الجن�سي���ة بعقد اتفاقيات م���ع ال�سركات المحلية في ال���دول الم�سيفة 
لال�ستثم���ارات وذلك بهدف منحها تراخي����ص بحقوق ا�ستغالل تقنية معينة : حيث تتولى ال�سركات 
المحلي���ة م�سئولي���ة االإنتاج والت�سويق ف���ي ال�سوق المحلي، وذل���ك لقاء دفع ر�س���وم معينة لل�سركات 
المتع���ددة الجن�سي���ة مقابل ا�ستخ���دام هذه التراخي����ص . وتتيح هذه الترتيبات ف���ي بع�ص االأحيان 
لل�سرك���ات متعددة الجن�سية الحق ف���ي اقتناء جزء من اأ�سهم ال�سرك���ات المحلية التي ترتبط معها 

بعقود تراخي�ص بحقوق ال�ستخدام التقنية .

ومن الجدير بالذكر اأن ال�سيا�سة اال�ستثمارية في االقت�ساد الليبي في مجال التعامل مع اال�ستثمارات 
االأجنبية المبا�سرة تاأخذ باأ�ساليب متعددة من االأ�ساليب ال�سابق االإ�سارة اإليها ، وياأتي في مقدمتها 
�سيغ���ة الم�سروع���ات الم�ستركة ، كما ت�سم���ح بتاأ�سي�ص م�سروعات اقت�سادية تك���ون مملوكة بالكامل 
للم�ستثمر االأجنبي باالإ�سافة اإلى ال�سماح لل�سركات متعددة الجن�سية بفتح فروع لها للعمل في ليبيا. 

ومن االأهمية التاأكيد فيما يتعلق بال�سيا�سة اال�ستثمارية لالقت�ساد الليبي على االأمور التالية:

•��اأن الت�سريع���ات المنظم���ة لال�ستثمارات االأجنبية في ليبي���ا تت�سع للعديد من االأ�سكال وال�سيغ 
القانونية المعروفة اأو المعمول بها في دول العالم في مجال تاأ�سي�ص هذه الم�سروعات .

•��اإن الم�سارك���ة ف���ي ملكية الم�سروعات اال�ستثمارية واإدارته���ا وتاأ�سي�سها تعتبر متاحة في ليبيا 
�سواء لالأ�سخا�ص الطبيعيين اأو المعنويين التابعين لجن�سيات الدول المختلفة.

•��اإن الم�ساهم���ة ف���ي تاأ�سي����ص الم�سروع���ات اال�ستثمارية يمكن اأن يتم ب���اأي عن�سر من عنا�سر 
االإنت���اج، مادامت ه���ذه العنا�سر الزمة لقي���ام الم�س���روع بالن�ساط االقت�سادي ال���ذي اأ�س�ص من 
اأجل���ه. وبالتال���ي فاإنه ي�ستوي اأن تكون الم�ساركة في هذه الم�سروع���ات براأ�سمال نقدي اأو باأ�سول 
عيني���ة اأو بتقديم تقني���ة اإنتاجية معينة، حيث يعتبر جميع هذه العنا�سر �سرورية لقيام الم�سروع 
اال�ستثم���اري بوظائفه، وبالتالي تعط���ي للم�ساركين فيه الحق في الم�ساهم���ة في ملكية الم�سروع 

واإدارته.

•��اإن اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الخا�سة اأو العامة يمكن اأن تعمل في العديد من المجاالت 
االقت�سادية والخدمية، وب�سفة خا�سة في ال�سناعات التحويلية والمجاالت المالية والم�سرفية 
والخدم���ات ال�سحية عالوة على اال�ستثمار في مجال ال�سناع���ات المكملة لل�سناعات الرئي�سية 
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المقامة كااللمومني���وم والبتروكيماويات وغيرها. حيث يمك���ن اأن تعتمد الم�سروعات الم�ستركة 
ف���ي هذه القطاعات على الم���وارد الطبيعية المتوف���رة كالنفط والغاز الطبيع���ي ، اإ�سافة اإلى ما 
تتمت���ع به ليبيا من موقع جغراف���ي متميز وتوافر االأ�سواق المحلي���ة واالإقليمية الالزمة لت�سريف 

منتجات هذه الم�سروعات وغيرها من المزايا التناف�سية .

•��اإن ليبي���ا تنظ���ر اإلى اال�ستثمارات االأجنبية المبا�س���رة والم�سروعات الم�ستركة بوجه عام على 
اأنه���ا و�سيل���ة هام���ة ت�ساهم ف���ي اإيجاد واق���ع اقت�س���ادي يت�سم بت�ساب���ك الم�سال���ح االقت�سادية 
لل���دول االأطراف في هذه الم�سروعات ، مما ي�ساهم بال�سرورة في تو�سيع نطاق التبادل التجاري 
على الم�ستوى االإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والتمتع بمزايا االإنتاج على نطاق وا�سع والقدرة 
عل���ى الت�سدير والمناف�سة في االأ�سواق الدولية ، وتح�سين الق���درة التفاو�سية في الح�سول على 

م�ستلزمات االإنتاج والتكنولوجيا المتطورة ب�سروط منا�سبة .

•��ته���دف ال�سيا�سة اال�ستثمارية ف���ي االقت�ساد الليبي اإلى ت�سجيع قيام الم�سروعات اال�ستثمارية 
التي تتمي���ز باإنتاجية مرتفعة وذات القدرة على تحقيق التراب���ط االقت�سادي االأمامي والخلفي، 
اأي تلك الم�سروعات التي تت�سم بمراحل اإنتاجية متعددة خا�سة في المجال ال�سناعي لتعمل على 
اإيجادالعالقات الت�سابكية بين الم�سروعات القائمة وا�ستخدام منتجاتها في عملياتها االإنتاجية ، 

مما يوؤدي اإلى تطوير الهياكل االإنتاجية وتعظيم العالقات التكاملية لالأطراف الم�ساركة.

 تعمل االأجهزة المخت�سة في ليبيا على �سرعة مواجهة كافة الم�ساكل والعقبات التي قد تواجه بع�ص 
ه���ذه الم�سروعات اال�ستثمارية، وو�سع كافة الحلول له���ا بهدف زيادة اأن�سطتها االإنتاجية وت�سريف 
منتجاته���ا في الخ���ارج، وتقرير مزاي���ا تف�سيلية لمنتجات ه���ذه الم�سروعات في مج���ال اال�ستيراد 

والت�سدير.

ثانيًا:  ا�شكال ال�شتثمارالجنبي المبا�شر :
 اأ- لق���د ج���رى العرف الدولي عل���ى تق�سيم اال�ستثم���ارات االأجنبية اإلى ا�ستثم���ارات مبا�سرة وغير 

مبا�سرة 

Foreign Direct Investments اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة -(

وه���ى تتمث���ل في الم�سروعات المملوك���ة لالأجانب �سواء كانت هذه الملكية كامل���ة اأم باال�ستراك مع 
را����ص المال الوطني وذلك بما يكفل الرقابة المبا�س���رة لالأجنبي على الم�سروع وهذا يعنى اإمكانية 

تق�سيم اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر اإلى نوعين اأ�سا�سين هما:
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 Joint Venture : اأ- اال�ستثمار الم�سترك
    وه���و اأح���د م�سروع���ات االأعمال الت���ي تت�سمن م�سارك���ة طرفين)�سخ�سيتان معنويت���ان( اأو اأكثر 
م���ن دولتي���ن مختلفتين ب�سف���ة دائمة والم�ساركة هن���ا ال تقت�سر على الح�سة ف���ي را�ص المال ، بل 
اأي�س���ا اإل���ى االإدارة والخبرة وبراءات االختراع اأو العالمات التجاري���ة والبد اأن يكون لكل طرف من 
اأطراف اال�ستثمار الحق في الم�ساركة باإدارة الم�سروع ، وهذا هو العن�سر الحا�سم في التفرقة بين 

م�سروعات اال�ستثمار الم�سترك وعقود االإدارة واتفاقيات الت�سنيع اأو م�سروعات ت�سليم المفتاح .

 Wholly - owned foreign investments :ب- اال�ستثمارات المملوكة بالكامل للم�ستثمر االأجنبي
تمث���ل م�سروعات اال�ستثمار المملوكة بالكامل للم�ستثمر االأجنب���ي اأكثر اأنواع اال�ستثمارات االأجنبية 
تف�سي���اًل ل���دى ال�سركات متع���ددة الجن�سي���ات  Multinational Corporations  وتجدر االإ�سارة 
 Subsidiarie اإل���ى اأن هذه الم�سروعات تتمثل في قيام ال�سرك���ات متعددة الجن�سيات باإن�ساء فروع

لالإنتاج اأو الت�سويق اأو اأي نوع للن�ساط االنتاجى والخدمي بالدولة الم�سيفة .

 Foreign Indirect Investments : اال�ستثمارات االأجنبية غير المبا�سرة -(
ف���ي ظ���ل هذا الن���وع من اال�ستثم���ارات ال يك���ون الم�ستثمر االأجنب���ي مالكًا لكل اأو ج���زء من م�سروع 
اال�ستثم���ار وفى بع�ص اأنواع هذه اال�ستثمارات ال يتحكم الم�ستثم���ر االأجنبي جزئيًا اأو كليًا في اإدارة 

وتنظيم الم�سروع وتتخذ اال�ستثمارات االأجنبية غير المبا�سرة االأ�سكال اآالتية :

 Licensing Agreements contracts ) اأ - التراخي�ص ) االمتياز
 تعتب���ر تراخي�ص اأو امتياز االإنت���اج اأو الت�سنيع اأو ا�ستخدام العالمات التجارية اأحد االأ�ساليب التي 
يمك���ن لل�سركة متعددة الجن�سي���ات اأن تنقل اإنتاجها من النطاق المحلى بالدول���ة االأم اإلى االأ�سواق 
الدولي���ة دون الحاج���ة اإلى اأي اأنف���اق ا�ستثماري . وتراخي����ص االإنتاج هي عبارة ع���ن اإتفاق اأو عقد 
بمقت�س���اه تق���وم ال�سركة متعددة الجن�سي���ات بالت�سريح لم�ستثمر وطني اأو اأكث���ر ) عام اأو خا�ص ( 
بالدول���ة الم�سيفة ال�ستخدام براءة االختراع اأو الخبرة الفني���ة مقابل عائد مادي معين وقد ت�سمل 

الت�سميمات الهند�سية وال�سناعية ، التدريب اأ�ساليب الرقابة على الجودة .... وغيرها .

Turnkey operations/ projects : ب - اتفاقيات الم�سروعات / عمليات ت�سليم المفتاح
يق�سد بعمليات ت�سليم المفتاح هي الم�سروعات اال�ستثمارية التي ينتهي فيها دور الم�ستثمر االأجنبي 
وق���ت االنتهاء من بن���اء الم�سروع وت�سليم المفت���اح وت�سغيله كما هو الحال ف���ي قطاعات االإن�ساءات 
والمباني واإن�ساء الم�سانع ومحطات الكهرباء والفنادق ..... الخ ويتم تغطية النفقات اال�ستثمارية 

هذه وقت ت�سليم الم�سروع اأو على دفعات ح�سب العقود المبرمة. 
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Contracts Mangament and Manufacturing -: ج�- عقود الت�سنيع وعقود االإدارة
عق���ود الت�سني���ع هي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين ال�سركة متع���ددة الجن�سيات واإحدى ال�سركات 
الوطني���ة بالدولة الم�سيفة يتم بمقت�ساه���ا اأن يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف االأول بت�سنيع 
�سلعة معينة/ اأي اأنها اتفاقيات اأنتاج بالوكالة/ لال�ستفادة من المزايا الن�سبية لال�ستثمار في الدولة 
الم�سيف���ة مثل انخفا�ص اأ�سع���ار المواد الخام واالأجور والطاقة اأو وف���رة العمالة الماهرة اأو القرب 
من اأ�سواق الت�سدير ...... الخ ) اإنتاج اأمريكي في تايوان - اأنتاج العطور الفرن�سية في المغرب (.

اأم���ا عق���ود االإدارة فهي عبارة عن اتفاقي���ات اأو مجموعة من الترتيبات واالإج���راءات القانونية يتم 
بمقت�ساها اأن تقوم ال�سركة متعددة الجن�سيات باإدارة كل اأو جزء من العمليات واالأن�سطة الوظيفية 
الخا�س���ة بم�سروع ا�ستثماري معين في الدولة الم�سيفة لقاء عائد مادي معين واأبرز مثال على هذا 

النوع من الم�سروعات �سل�سلة فنادق هيلتون في جميع اأنحاء العالم .

  :International sub – Contracts د- عقود امتياز االإنتاج الدولي من الباطن
ه���و عب���ارة عن اتفاقية بي���ن وحدتين اإنتاجيتين بموجبه���ا يقوم اأحد االإط���راف ) مقاول الباطن ( 
باإنت���اج وتوريد اأو ت�سدير قط���ع الغيار اأو المكونات االأ�سا�سية الخا�س���ة ب�سلعة معينة للطرف االآخر 
)االأ�سي���ل ( ال���ذي يقوم با�ستخدامها في اإنتاج ال�سلعة ب�سورته���ا النهائية وبعالمته التجارية . وقد 
تنط���وي االتفاقية الم�س���ار اإليها اأن يقوم االأ�سي���ل بتوريد المقاول بالباطن بالم���واد الخام الالزمة 

لت�سنيع مكونات ال�سلعة ثم يقوم بعد ذلك بتوريدها لالأ�سيل.
ه�- عقود الوكالة / الوكالء :

 Agency Contracts/agreements/arrangements
عق���د الوكالة عبارة عن اتفاقية بين طرفي���ن يتم بموجبها قيام اأحد االإطراف ) االأ�سيل( بتوظيف 
الط���رف الثان���ي ) الوكيل ( لبيع اأو ت�سهيل واإبرام اتفاقيات بيع �سلع ومنتجات الطرف االأول لطرف 

ثالث هو الم�ستهلك النهائي اى اأن الوكيل يعتبر و�سيطًا وغير مالك للب�ساعة .

 Distributors :و- الموزعون
الم���وزع ه���و عبارة عن عميل يق���وم بال�سراء المبا�سر م���ن الم�سدر اأو ال�سركة متع���ددة الجن�سيات 
وذل���ك بغر����ص اإعادة البيع لح�سابه الخا�ص وق���د تقوم ال�سركة المعني���ة اأو الم�سدر بمنح موزٍع ما 
خدم���ة �سوق معي���ن، بمعنى اأنَّ الموزع قد يك���ون الم�ستورد الوحيد في �سوق معي���ن لمنتجات اأحدى 

ال�سركات االأجنبية))(.

)-  د. عبد ال�سالم اأبو �سعف . االأ�سكال وال�سيا�سات املختلفة لال�ستمارات االأجنبية . موؤ�س�سة �سباب اجلامعة . االإ�سكندرية .)00) 
. �ص )6-)6 .
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ب  : �سيا�سات حوافز اال�ستثمار : 
بخ�سو����ص الحواف���ز المقدمة من ال���دول النامي���ة الم�سيفة يج���در بالذكر اأنه م���ن الخطاأ بمكان 
االإعتق���اد باأنَّ التع���دد والتنوع في الحواف���ز والت�سهيالت واالمتي���ازات المتاح���ة للم�ستثمرين يوؤدى 
بال�سرورة اإلى زيادة حجم اال�ستثمارات االأجنبية اأو رفع جاذبية الدولة الم�سيفة كمكان لال�ستثمار 
االأجنب���ي . ففي بع�ص الح���االت قد نجد اأحدى الدول الم�سيفة تق���دم اأنواعًا كثيرة من الت�سهيالت 
واالمتي���ازات وال�سمان���ات ) الجمركية وغير الجمركي���ة ، المالية واالإدارية ...ال���خ ( وبالرغم من 
ه���ذا نجد اأن حجم اال�ستثمار االأجنبي مقا�سًا� )على �سبيل المثال( بعدد ال�سركات اأو اال�ستثمارات 
م���ن الم�سروعات محدود االأجنبية فيها مح���دودة للغاية ، وهذا يعنى اأن جاذبية الدولة الم�سيفة ال 
تتوق���ف فقط على اأنواع الحوافز وال�سمانات المقدمة للم�ستثمرين االأجانب بل اإنَّ عوامل اأخرى قد 

تلعب دورًا كبيرًا التاأثير على حجم ومدى تدفق اال�ستثمارات االأجنبية اإلى الدولة .

كم���ا  اأن اال�ستق���رار ال�سيا�س���ي للدولة وحجم ال�س���وق ومدى توافر الم���وارد المادي���ة والب�سرية بها 
والبن���ي التحتي���ة ومناخ واأ�سكال اال�ستثمار المتاحة ..... الخ قد يكون من بين هذه العوامل ، حوافز 
والت�سهي���الت وال�سمانات الممنوح���ة اأو المتاحة اأمام الم�ستثمرين قد تك���ون في كثيٍر من الحاالت 
�سروط غير كافيه لجذب اال�ستثمار . وفيما يتعلق باأنواع الحوافز والت�سهيالت واالمتيازات المقدمة 
م���ن الدول الم�سيف���ة لجذب اال�ستثم���ارات االأجنبية يمكن عر����ص االأمثلة االآتية )ه���ذه االمثله تم 
الح�سول عليها من واقع مراجعة تجارب ع�سر دول نامية بع�سها من اأمريكيا الالتينية و�سرق اآ�سيا 

وال�سرق االأو�سط (.
). عدم و�سع اأي قيود على تملك م�سروعات اال�ستثمار �سواء كان تملكًا كاماًل اأو جزئيًا .

). ال�سماح للم�ستثمرين االأجانب بتملك االرا�سى والعقارات .
). اإعف���اء الواردات من االأ�سول الراأ�سمالية والمواد الخ���ام والمواد الم�ساعدة وم�ستلزمات االإنتاج 

من ال�سرائب الجمركية ف�ساًل عن ت�سهيل االإجراءات الجمركية المرتبطة بها .
4. اإعفاء اأو تخفي�ص معدالت ال�سرائب الجمركية على ال�سادرات .

5. اإعف���اء الم�سروعات اال�ستثمارية من ال�سرائب على االأرباح التجارية وال�سناعية لمدد قد ت�سل 
اإلى5) �سنة. 

6. تخفي�ص الر�سوم )اأو االإعفاء منها نهائيًا( والخا�سة با�ستخدام وا�ستغالل منافع المرافق العامة 
كالمي���اه والكهرب���اء... الخ . وتخفي�ص قيمة االإيج���ارات للعقارات واالرا�س���ى الخا�سة بم�سروعات 

اال�ستثمار. 
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7.  اإعفاء العاملين االأجانب من ال�سريبة العامة على الدخل �سواء بالمناطق الحرة اأو الم�سروعات 
القائمة داخل البالد.

8. ال�سم���اح بتحويل جزء من االإرب���اح واأجزاء من را�ص المال والمرتبات للخ���ارج اإما �سنويًا اأو بعد 
فترة زمنية معينة في ظل ن�سبه مئوية تحددها الدولة الم�سيفة. 

9. ت�سهيالت الح�سول على القرو�ص من البنوك الوطنية وتخفي�ص معدل الفائدة عليها .
0). تقدي���م م�ساع���دات مالية الإجراء البح���وث والدرا�سات الالزم���ة الإقامة الم�س���روع والتو�سعات 

الم�ستقبلية في مجاالت الن�ساط المختلفة.
)). اإعف���اء ال�سادرات بالمناطق الحرة من الر�س���وم الجمركية و�سرائب الت�سدير لمدد قد ت�سل 

اإلى )) اأو 5) عامًا.
)). اإعف���اء م�سروع���ات اال�ستثم���ار االأجنبي م���ن تطبيق قوانين العم���ل ال�سائ���دة والمعمول بها في 

نظيرتها الوطنية.

ثالثًا :- اأهمية ال�شتثمار الجنبي ومكوناته: 
اأ- اهمية اال�ستثمار االأجنبي:

تكمن اأهمية اال�ستثمار اأو الن�ساط اال�ستثماري بمعناه ال�سامل في كونه المحرك االأ�سا�سي والرئي�سي 
لعملي���ة التنمي���ة ، وذلك نظ���را لما يتحقق ف���ي ظل وجود هذا الن�س���اط من بنية تحتي���ة وزيادة في 
الطاق���ات االإنتاجية والخدمية وتنمية وتاأهيل للم���وارد الب�سرية تكون مح�سلة رفع م�ستوى المعي�سة 

وتحقيق الرفاهية للمواطن .
اإال ان���ه يوجد اختالف بي���ن االقت�ساديين حول ج���دوى واأهمية اال�ستثمار االأجنب���ي بالن�سبة للدول 

الم�سيفة فقد انق�سموا اإلى ق�سمين رئي�سين هما:
المجموعة االأولى: اأن�سار النظرية التقليدية اأو )الكال�سيكية (.

المجموعة الثانية : اأن�سار النظرية الحديثة.
يفتر����ص اأن�سار النظري���ة الكال�سيكية اأن اال�ستثم���ارات االأجنبية تنطوي عل���ى العديد من المنافع 
غي���ر اأن ه���ذه المنافع تعود في معظمها عل���ى ال�سركات متعددة الجن�سيات اإل���ى الحد الذي جعلهم 
ينظ���رون اإليها بمثابة مباراة من طرف واحد يكون الفائز فيها محددًا �سلفًا وهو ال�سركات متعددة 
الجن�سي���ات ولي�ست الدولة الم�سيفة ا�ستند اأن�س���ار هذه النظرية اإلى عدد من المبررات متمثل في 

التالي:))(

)- املوؤ�س�سة العربية لال�ستثمار، تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية، الكويت 987).
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)- �سغ���ر حج���م روؤو�ص االأموال االأجنبي���ة المتدفقة اإلى الدول الم�سيفة بدرج���ة ال تبرر فتح الباب 
لهذا النوع من اال�ستثمارات .

)- تميل ال�سركات متعددة الجن�س�يات اإلى تحويل اأكبر قدر ممكن من االأرباح المتولدة من عملياتها 
) اإلى الدولة االأم ( بداًل من اإعادة ا�ستثمار في الدولة الم�سيفة .

)-قي���ام ال�سرك���ات متعددة الجن�سي���ات بنقل التكنولوجيا الت���ي ال تتواءم م�ستوياته���ا مع متطلبات 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، بالدولة الم�سيفة .

4- اإن م���ا تنتج���ه ال�سركات متعددة الجن�سيات ق���د يوؤدى اإلى خلق اأنماط جدي���دة لال�ستهالك في 
الدول الم�سيفة ال تتالءم ومتطلبات التنمية ال�ساملة في هذه الدول.

5- ق���د يترتب على وج���ود ال�سركات متع���ددة الجن�سيات ات�س���اع الفجوة بين اأف���راد المجتمع فيما 
يخت�ص بهيكل توزيع الدخول، وذلك من خالل ما تقدمة من اأجور مرتفعة للعاملين فيها بالمقارنة 

بنظائرها من ال�سركات الوطنية ويترتب على هذا خلق تفاوت بين هذه الطبقة  وغيرها.
6- اأن وج���ود ال�سركات االأجنبية قد يوؤثر ب�س���ورة مبا�سرة على �سيادة الدولة الم�سيفة وا�ستغاللها 

من خالل ما يلي:
اأ- اعتماد التقدم التكنولوجي في الدول الم�سيفة على دول اأجنبية .

ب- خلق التبعية االقت�سادية اأو االعتماد على الدول »الدول االأم لل�سركات االأجنبية«.
ج- ق���د تمار����ص ال�سرك���ات االأجنبية / متع���ددة الجن�سيات الكثي���ر من ال�سغوط عل���ى الموؤ�س�سات 

ال�سيا�سية في الدولة الم�سيفة لتحقيق اأغرا�سها الخا�سة .
د- ف���ي حالة االقت�ساديات ال�سغي���رة ي�سعب ال�سيطرة على ال�سيا�سة النقدي���ة والمالية في الدول 
الم�سيف���ة ، لمق���درة ال�سركات االأجنبية على توفير اأموال طائلة من الخ���ارج توؤثر �سلبًا على ميزان 

المدفوعات و�سعر ال�سرف ومعدالت الت�سخم .
اإم���ا بالن�سبة للجانب االآخر يرى اأ�سحاب النظري���ة الحديثة اإن كاًل من طرفي اال�ستثمار»ال�سركات 
متع���ددة الجن�سيات والدولة الم�سيف���ة« تربطهم عالقة الم�سلحة الم�سترك���ة ، كّل منهما يعتمد اأو 
ي�ستفي���د م���ن االآخر لتحقيق هدف اأو مجموع���ة من االأهداف المحددة. بمعن���ى اآخر اأن يح�سل كل 
طرف منهم على الكثير من العوائد، غير اأن حجم وعدد ونوع العوائد التي يتح�سل عليها كل طرف 
تعتمد على ال�سيا�سات المتبعة من الدول الم�سيفة ، حيث يرى اأ�سحاب هذه النظرية اأن اال�ستثمار 

االأجنبي في الدول الم�سيفة ي�ساعد في تحقيق االآتي))(:

)- عبد ال�سالم اأبو قحف ، اقت�ساديات اال�ستثمار الدويل املكتب العربي احلديث باالإ�سكندرية )99) ، الطبعة الثانية �ص 5) .
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)- اال�ستغ���الل واال�ستف���ادة من الم���وارد المادية والب�سري���ة المحلية المتاح���ة والمتوفرة لدى هذه 
الدول.

)- الم�ساهم���ة في خل���ق عالقات اقت�سادية بين قطاعات االإنتاج والخدم���ات داخل الدولة المعنية 
مما ي�ساعد في تحقيق التكامل االقت�سادي بها.

)- خلق اأ�سواق جديدة للت�سدير، وبالتالي خلق وتنمية عالقات اقت�سادية بدول اأخرى اأجنبية.
4- تقليل الواردات.

5- تح�سين ميزان المدفوعات للدولة الم�سيفة.
6- تدفق روؤو�ص االأموال.

7- الم�ساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية.
8- نق���ل التقنيات التكنولوجية في مجاالت االإنتاج والت�سويق وممار�سة االأن�سطة والوظائف االإدارية 

وغيرها .
9- يتحقق التقدم االقت�سادي وال�سيا�سي واالجتماعي في الدول الم�سيفة اإلى حد كبير على المنافع 

المذكورة اأعاله ))- 8(.
يت�س���ح ب���اأن هناك �سبه اتفاق بي���ن الدول حول اأهمية وج���دوى اال�ستثمار االأجنب���ي اإلى الحد الذي 
جعله���م يناف�س���ون بع�سه���م البع�ص على تقدي���م الحوافز واالإغ���راءات المالية لج���دب وا�ستقطاب 
اال�ستثم���ارات االأجنبية ، ودول العالم بتق�سيماتها المختلف���ة ، متقدمة ونامية راأ�سمالية وا�ستراكية 
عربية وغير عربية اإ�سالمية وغير اإ�سالمية جميعها تبدل جهودا  طيبة في تح�سين بيئات اال�ستثمار  
فيها. فنجاح اأي دولة من الدول يعتمد على مدى تطبيق �سيا�سة ا�ستهداف اال�ستثمار االأجنبي وعلى 

ت�سخي�سها لعوامل جذب اال�ستثمار والعمل على االإيفاء بمتطلباته .
ب : مكونات اال�ستثمار االأجنبي

تتكون بيانات اال�ستثمار االأجنبي طبقًا لتو�سيات �سندوق النقد الدولي مما يلي :
-اال�ستثم���ارات في حقوق الملكية الت���ي تمول اإن�ساء م�سانع و�سركات وغيرها من الم�سروعات التي 
يدخ���ل الم�ستثم���ر االأجنبي فيها ك�سريك بح�سة مبا�سرة ال تقل عن 0)% من اإجمالي حقوق الملكية 

)�سواء في �سكل نقدي اأو في �سكل عيني كاالآالت والمعدات(.
- اال�ستثم���ارات المالي���ة ف���ي �سكل �سراء اأ�سهم و�سن���دات تطرح من خالل البور�س���ة ، وي�سترط اإن 
تمث���ل قيمة االأ�سهم اأو ال�سن���دات الم�ستراة 0)%  اأو اأكثر من اإجمالي راأ�ص مال المن�ساة حتى ت�سجل 

البيانات على اأنها ا�ستثمار اأجنبي .



156

- االإرباح المعاد ا�ستثمارها والتي توؤدى اإلى اإحداث زيادة في راأ�سمال المن�ساآت .

- �سراء االأرا�سي والمباني بوا�سطة الم�ستثمرين االأجانب اأو موؤ�س�سات اال�ستثمار .

- ا�ستك�ساف اأو ا�ستخراج المواد والخامات الطبيعية ) مثل ا�ستك�ساف البترول ( .

- ن�س���اط الت�سييد والبن���اء وغالبًا ما يكون ذلك ف���ي حالة اإن�ساء الم�سروع���ات الكبرى التي يتطلب 
تنفيذها مدة تزيد عن عام . 

- المع���دات المنتقل���ة والمتحركة ) الطائرات ، تجهيزات النف���ط، ...... ( التي تعمل داخل الدولة 
لمدة تزيد عن عام .

حيث تن�ص الطبعة الخام�سة من دليل ميزان المدفوعات على اإن امتالك الم�ستثمر االأجنبي ل� 0)% 
اأو اأكثر من االأ�سهم العادية اأو القوة الت�سويتية  ) في حالة ال�سركات الم�ساهمة ( اأو ما يعادل ذلك 

)في حالة ال�سركات غير الم�ساهمة( دليل على وجود اال�ستثمار االأجنبي))(.

رابعا : محددات ال�شتثمار الأجنبي 
توج���د العديد من العوامل المحددة لقرار اال�ستثمار تختلف في اأهميتها باختالف طبيعة الم�سروع 
اال�ستثم���اري وجن�سي���ة الم�ستثمر . اإذا افتر�سنا جدال باأن ه���دف الم�ستثمر هو الح�سول على اأعلى 
اأرباح ممكنة من الم�سروع اال�ستثماري بالتالي نجد اأن االأرباح تعتمد ب�سفة اأ�سا�سية على االإيرادات 
المتوقعة من الم�س���روع والتكاليف المحتملة الإن�ساء وت�سغيل ذلك الم�سروع. ا�ستخدم االقت�ساديون 
معايي���ر مختلف���ة لقيا�ص ربحي���ة الم�سروعات تتمث���ل هذه المعايير ف���ي ما يعرف بالقيم���ة الحالية 
ل�ساف���ى المتدفق���ات النقدي���ة ، ومعدل العائ���د الداخلي والكف���اءة الحدية لراأ�ص الم���ال والكفاءة 
الحدي���ة لال�ستثمار كل ه���ذه المعايير تعك�ص مدى ربحية الم�سروع ، ه���ذه المعايير جميعها معايير 

اقت�سادية بحته ، فهي جزء من عوامل اأخرى ت�سكل ما يعرف بمناخ اال�ستثمار .

واالجتماعية  واالقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة  والظ���روف  االأو�س���اع  يعني مجم���ل  اال�ستثم���ار:  •��من���اخ 
والقانوني���ة، التي توؤثر على حركة راأ�ص المال، كما يع���رف باأنه )االأو�ساع المكونة للمحيط الذي 
تت���م فيه العملية اال�ستثماري���ة ، وتاأثير تلك االأو�ساع والظروف �سلبًا اأو ايجابيا على فر�ص ونجاح 
الم�سروع���ات اال�ستثمارية ومن ثم حرك���ة واتجاهات اال�ستثمارات ، وت�سم���ل الظروف واالأو�ساع 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واالأمنية، كما ت�سمل االأو�ساع القانونية والتنظيمات االإدارية.

)-  �سندوق النقد الدويل ، مر�سد جتميع البيانات ميزان املدفوعات ، وا�سنطن ،995)، �ص 60)-)6) ، �سندوق النقد الدويل ، 
دليل ميزان املدفوعات ، وا�سنطن ،)99) ، �ص )97-9 .
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يت�سح مما �سبق اأن مناخ اال�ستثمار يعتمد ب�سورة رئي�سية على اأو�ساع مختلفة يمكن اأن يطلق عليها 
بيئ���ات حيث ت�سن���ف اإلى بيئات اقت�سادي���ة ومالية ، وبيئ���ات قانونية وت�سريعي���ة ، وبيئات �سيا�سية 

واجتماعية ، وبيئات اإدارية فيما يلي نناق�ص هذه البيئات بالتف�سيل :

اأ (  البيئة االقت�سادية 
توفر الموارد الطبيعية القابلة لال�ستغالل واإمكانية ت�سنيعها تمثل عاماًل مهمًا من عوامل اال�ستثمار 
حيث اأن تدفق راأ�ص المال االأجنبي ال�ستغالل هذه الموارد يبرر اإمكانية الح�سول على معدالت عائد 
كبي���ر، اإال اإن ا�ستغ���الل هذه الموارد يرتبط ب�سرورة توفر كف���اءات معينة واأيدي عاملة مدربة ذات 
تكلف���ة منخف�سة ، لعل تدفق روؤو�ص االأموال االأجنبي���ة لال�ستثمار في مجال البترول في دول الخليج 
يع���زى لتوف���ر الموارد الطبيعية كم���ا اإن تدفق روؤو�ص االأموال االأجنبي���ة لال�ستثمار في ال�سين ودول 
�س���رق اأ�سي���ا يبرره توفر االأيدي العاملة المدربة الرخي�سة وات�س���اع نطاق ال�سوق ولكن اإرتباط توفر 
الم���وارد الطبيعية بعوامل اأخ���رى مثل االأو�ساع ال�سيا�سية واالأداء االقت�س���ادي والمالي وغيرها من 

عنا�سر مناخ اال�ستثمار.

كم���ا اأن توفر جميع هذه العوامل ال تكف���ى لخلق بيئة اقت�سادية �سليمة فالبد اأن ي�ساحب توفر هذه 
الموارد حزم���ة حوافز مثل م�ستوى التنمية االقت�سادية معبرًا عنها بمعدل النمو في الناتج القومي 
االإجمالي ، ن�سيب الفرد من الناتج القومي االإجمالي، معدالت الت�سخم وحجم ال�سوق وال�سيا�سات 
االقت�سادي���ة من حيث التحرر االقت�سادي والخ�سخ�س���ة وحجم القطاع الخا�ص ودرجة المناف�سة 

ال�سائدة في ال�سوق وتكاليف االإنتاج.

ب( البيئة القانونية والت�سريعية
تعتم���د اال�ستثمارات ب�سفة رئي�سية على وج���ود قوانين وت�سريعات تكفل للم�ستثمر حوافز واإعفاءات 
جمركي���ة و�سريبي���ة باالإ�ساف���ة ل�سمان���ات �سد المخاط���ر غي���ر االقت�سادية مثل مخاط���ر التاأميم 
والم�س���ادرة باالإ�سافة لح���ق الم�ستثمر في تحويل اأرباحه الأي دولة في اى لحظة يريد لذلك تناف�ص 
دول العالم بع�سها البع�ص على اإ�سدار ت�سريعات لال�ستثمار تفوق الحوافز التي تقدمها دول العالم 
االأخ���رى ب�س���رط اأال توؤدي تلك الحواف���ز ل�سياع الم���وارد القومية والحد من �سي���ادة ومكانة الدولة 

الم�سيفة .

ج� (  البيئة ال�سيا�سية 
يعتبر النظام ال�سيا�سي القائم في البلد اأحد اأهم العوامل الم�سكلة للبيئة ال�سيا�سية ، حيث اأن وجود 
نظ���ام �سيا�سي م�ستقر يقوم على الحرية وكفالة حقوق االإن�س���ان، وينال ر�سا وا�ستح�سان عدد كبير 
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اأو ن�سب���ة مق���درة من مواطني تلك الدولة و يعتبر متطلبًا رئي�سي���ًا لخلق بيئة جاذبة لال�ستثمار ، الن 
الم�ستثمر االأجنبي ال ياأتي لال�ستثمار في اأي بلد اإال بعد اأن يطمئن للنظام ال�سيا�سي القائم واإمكانية 
ا�ستق���رار ذلك النظام ، اإذ ال نتوقع اأن يقوم م�ستثم���ر باإن�ساء م�سروعات ا�ستثمارية في دولة تنعدم 

فيها مظاهر اال�ستقرار ال�سيا�سي وت�سود فيها االنقالبات اأو تتغير فيها الحكومة ب�سورة �سريعة .

د ( البيئة االإدارية 
يعتب���ر النظ���ام االإداري ال�سائد في الدولة من العوامل المهمة لخل���ق بيئة اإدارية جاذبة لال�ستثمار، 
واه���م مظاهر البيئ���ة االإدارية وجود اأجهزة حكومي���ة تقوم على العملية االإداري���ة بطريقة تقلل من 
الزم���ن المطلوب للح�س���ول على الترخي�ص الإن�س���اء م�سروع الإ�ستثمار ، كم���ا يتطلب ذلك تخفي�ص 
اأو الق�س���اء عل���ى بيروقراطية الجه���از الحكومي ، ومحارب���ة الف�ساد المال���ي واالإداري في االأجهزة 
الحكومي���ة ، كم���ا اأن كفاءة الجه���از االإداري القائم على اأم���ر اال�ستثمار فيما يت�س���ل بالتخطيط ، 

والتنفيذ والمتابعة والترويج وغيرها يعتبر متطلبًا رئي�سيًا لخلق بيئة اإدارية جاذبة لال�ستثمار .

ه� ( و�سع ال�سوق ودرجة وطبيعة المناف�سة ال�سائدة فيه 
يتاأث���ر اال�ستثم���ار االأجنبي بحجم الطلب على منتج���ات الم�سروع اال�ستثم���اري والذي يحدده نطاق 
ال�س���وق واإمكانية ات�ساعه ، وج���ود الم�سروع في منطقة اال�ستهالك يوف���ر العديد من التكاليف التي 
يتحملها المنتج في نقل االإنتاج ويجنبه العديد من المخاطر التي يتعر�ص لها اأثناء نقل ال�سلعة كما 
يتاأثر اأي�سا تدفق اال�ستثمار االأجنبي بطبيعة المناف�سة ال�سائدة في �سوق ال�سلعة حيث اأن وجود عدد 
كبير من المنتجين لل�سلعة يعر�ص المنتج لمخاطر كبيرة كما يعر�سه اأي�سا لتكاليف كبيرة يتحملها 
في �سبيل الترويج لل�سلعة حتى يقنع الم�ستهلك باأف�سلية �سلعته على غيرها من ال�سلع اإن تدفق روؤو�ص 
االأم���وال االأجنبي���ة على العديد من ال���دول النامية يعزيه بع�ص المخت�سي���ن لتوفر فر�ص اال�ستثمار 
وانع���دام المناف�سة في العديد من الم�سروعات االإنتاجية كم���ا اأن التدفق الخارجي لروؤو�ص االأموال 

في العديد من الدول المتقدمة يرجع لحدة المناف�سة واكتظاظ ال�سوق بالمنتجات المتماثلة .

خام�شًا: الإ�شارة اإلي القت�شاد الليبي و�شيا�شة ا�شتهداف ال�شتثمار الأجنبي
يت�سح من خالل تتبع التطور االقت�سادي على م�ستوى الدولة ، بان هناك اإ�سالحًا اقت�ساديًا كبيرًا 
ورغب���ة اأكيدة لتوفير بني���ة ا�ستثمارية منا�سبة حي���ت اأن القطاع ال�سناعي ي�ستح���وذ على الن�سيب 
االأكب���ر  م���ن اال�ستم���ارات االأجنبي���ة الموزعة على مج���االت الن�س���اط االقت�سادي تم يلي���ه القطاع 
الخدمي وبعد ذل���ك قطاع ال�سحة وبع�ص القطاعات االقت�سادية االأخرى، لتحقيق وزيادة معدالت 
عالي���ة ف���ي الناتج المحلى االإجمال���ي ، وخلق فر�ص عمل جدي���دة وجذب اأح���دث االأ�ساليب التقنية 

االإنتاجية الحديثة.
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م���ن هذا يتبي���ن اأن ا�ستقط���اب اال�ستثمار االأجنبي يبرز م���ن خالل اإ�سدار العديد م���ن الت�سريعات 
واللوائ���ح الت���ي من �ساأنها ت�سجيع و تفعيل دور واأهمية القط���اع االأهلي »الخا�ص« �سواء كان في �سكل 
ف���ردى اأو ت�سارك���ي اأو �سركات م�ساهمة وقد تمثل���ت اأهم القوانين والق���رارات ال�سادرة عن موؤتمر 

ال�سعب العام واللجنة ال�سعبية العامة منها على �سيبل الذكر ال الح�سر فيما يلي:

 اأوال : � القان���ون رق���م )))( ل�سنة 69))و.ر /)00) بتقرير بع�ص االأحكام في �ساأن مزاولة االأن�سطة 
االقت�سادية ، الذي حدد اأدوات مزاولة االأن�سطة  االقت�سادية المتمثلة في االأفراد، الن�ساط االأ�سرى، 
الت�ساركي���ات ، ال�سركات الم�ساهمة ، الموؤ�س�سات وال�سرك���ات العامة بحيث تمار�ص كل واحدة منها 

ن�ساطها وفقا للت�سريعات المنظمة.

ثانيًا: القانون رقم )5( ل�سنة 6)4)م 997)م في �سان ت�سجيع روؤو�ص االأموال االأجنبية حيث يهدف 
القان���ون اإل���ى ت�سجيع ا�ستثم���ار روؤو�ص االأم���وال االأجنبية ، الإقام���ة م�سروعات ا�ستثماري���ة في اإطار 

ال�سيا�سة العامة للدولة واأهداف التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

ثالث���ًا: القرار رقم )78)( ل�سنة 69))و.ر /)00) باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اأعمال 
الوك���االت ، الذي حدد تعريف الوكيل التج���اري باأنه ال�سخ�ص الطبيعي  اأو االعتيادي الذي يرخ�ص  
ل���ه بمزاول���ة عمل اأو اأكثر م���ن اأعمال الوكالة التجاري���ة وتت�سف اأعمال الوكي���ل التجاري بالتعريف 
بمنتج���ات اأو خدمات ما اأو توزيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع وتحمل م�سئولية الغ�ص التجاري اأو 

العيب الذي يلحق بال�سلع اأو الخدمات، كما ي�سترط القانون  اأن يكون الوكيل ليبي الجن�سية.

رابع���ًا: الق���رار رق���م )8))( ل�سن���ة 006) م�سيحي باإن�س���اء مركز تنمي���ة ال�سادرات يتب���ع اللجنة 
ال�سعبي���ة العام���ة لالقت�ساد والتجارة واال�ستثمار ، وذلك بهدف زي���ادة حجم ال�سادرات وتخفي�ص 
تكالي���ف اأعب���اء عمليات الت�سدي���ر للخارج ، واقت���راح ال�سيا�سات واالإج���راءات الداعمة للت�سدير، 
وكم���ا يه���دف  اإلى ت�سجيع عملي���ات ت�سويق ال�سلع والخدم���ات المحلية لالأ�س���واق الخارجية وتقديم 
الحواف���ز للم�سدرين للم�ساركة في المعار�ص الدولية ، وتقدي���م المعلومات التجارية واالقت�سادية 

واال�ست�سارات فيما يخ�ص االأ�سواق الخارجية.

خام�س���ًا: الق���رار رقم 757 ل�سنة 007)م ب�س���ان الئحة بتقرير بع�ص االأحكام ب�س���ان تنمية وت�سجيع 
ال�سادرات وهى تهدف لم�سلحة  الم�سدرين وتنمية ال�سادرات الليبية للخارج.

وق���د اتجه���ت اللجن���ة ال�سعبية العام���ة لالقت�س���اد والتج���ارة واال�ستثمار اإل���ى اإ�س���دار العديد من 
الت�سريع���ات واللوائح منه���ا القرار االأول ل�سنة 007) م�سيحي، ين�ص عل���ى اإن�ساء �سجل الم�سدرين 
بمرك���ز تنمية ال�س���ادرات الغاية منه ح�سر الم�سدرين وجمع البيانات الت���ي تتعلق بالب�سائع التي 
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يقوم���ون بت�سديرها ، والدول التي ي�سدرون لها ونوعية الن�ساط الت�سديري ، وذلك لتكوين قاعدة 
بيانات عن الم�سدرين الذين يقومون باالإنتاج والت�سدير في ليبيا.

الق���رار الثاني رق���م )5)4( والذي ين�ص على اإن�ساء مكتب ال�سباك الموحد الإتمام كافة االإجراءات 
بكل �سهولة وي�سر ولتوفير الوقت والجهد.

اإن اعتم���اد ال�سيا�س���ة التجاري���ة ف���ي االقت�ساد الليب���ي مثل هذه الق���رارات �سينعك�ص عل���ى ت�سجيع 
وا�ستقط���اب تدف���ق اال�ستثمار االأجنبي وعلى اعتب���ار اأن هناك عالقة طردية بي���ن تح�سن ال�سيا�سة 
التجارية وزيادة تدفق اال�ستثمار االأجنبي اإلى االقت�ساد الليبي، فالم�ستثمر االأجنبي يتاأثر بال�سيا�سة 
التجارية خا�سة اإذا كان ا�ستثماره مخ�س�سًا للت�سدير اأو انه ي�ستورد بع�ص الم�ستلزمات االإنتاجية ، 

هذا باالإ�سافة اإلى ال�سيا�سات االأخرى الم�ساحبة. 

اإّن المن���اخ اال�ستثماري في ليبيا على موعد مع تطورات اأكثر ايجابية في الفترة المقبلة،  مع �سدور 
مجموع���ة م���ن القوانين الجدي���دة )اأي الجوان���ب الت�سريعية(، م�ساف���ًا اإليها االهتم���ام بالجوانب 
الموؤ�س�سي���ة ب�سورة خا�سة تعدُّ االأمثل لتهيئة الظروف المواتي���ة لالرتقاء بالن�ساط اال�ستثماري في 
الدول���ة اإلى اآفاق اأرحب،وتمكن االقت�ساد الليب���ي بالتالي من المحافظة على موقعه الريادي اإقليمًا 

وعالميًا ف�سال عن االنعكا�سات االإيجابية لهذه التطورات محليًا.

�شاد�شًا:تهيئة المناخ المالئم لجذب ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة في ليبيا: 
يع���رف من���اخ اال�ستثم���ار باأنه مجمل االأو�س���اع والظروف الموؤث���رة في اتجاهات تدف���ق راأ�ص المال 
وتوظيفه، وتعتبر عوامل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني هي االإطار العام االأ�سا�سي لذلك المناخ، وهي 
ت�سكل مع الحوافز االقت�سادية والمالية المقومات المطلوبة ال�ستقطاب روؤو�ص االأموال االأجنبية))(.

وتتواف���ر لدى ليبيا مجموعة من مقومات جذب اال�ستثمارات االأجنبية، والتي تت�سابه في بع�سها مع 
باقي الدول النفطية، اأما البع�ص االآخر فليبيا فيه �سفة الخ�سو�سية، وعموما يمكن اإبراز اأهم هذه 

المقومات في االآتي:

) .  اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني:
اإن م���ن اأهم مقومات جذب اال�ستثمارات االأجنبية ه���و توافر اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني في البلد 
الم�سي���ف له���ذه اال�ستثم���ارات ، وتنتهج ليبي���ا �سيا�سة متوازنة ف���ي عالقتها مع كاف���ة دول العالم ، 
وب�سف���ة خا�سة مع دول الجوار واللجوء اإل���ى التحكيم والحلول الودية لحل ما قد ين�ساأ من خالفات 

)- التقرير االقت�سادي العربي املوحد ،�سبتمرب �ص 5))
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م���ع هذه الدول ، مما يوحي باالطمئنان عل���ى اال�ستثمارات االأجنبية دون خ�سية اأية ظروف �سيا�سية 
معاك�سة قد توؤثر على م�ستقبل هذه اال�ستثمارات .

كذل���ك هن���اك ت�سريعات وقوانين ونظام ق�سائي يمكن للم�ستثمر اللج���وء اإليه في حالة حدوث نزاع 
يرتبط بالم�سرع اال�ستثماري، وبالتالي فهي في ماأمن من عمليات التاأميم والم�سادرة وغيرها.

) .  االأهمية االقت�سادية:
ف�س���ال عن االأهمي���ة االقت�سادية لليبيا في منطقة البحر المتو�سط و�سم���ال اأفريقيا ، فاإنها يمكنها 
اأن تلع���ب دورًا هام���ًا في حركة التجارة الدولية ما بين مختل���ف قارات العالم . فهي من الدول ذات 
االأهمي���ة اال�ستراتيجي���ة ، ب�سبب ما لديها م���ن احتياطات نفطية ، وبالتالي ف���اإن وجود النفط الغاز 
الطبيع���ي وارتف���اع تقديرات احتياطياتها م���ن �ساأنه اإ�سفاء بعٍد و هاٍم ف���ي المجال االقت�سادي، اإذ 
يعتب���ر حقل البوري اأكبر الحقول البحرية في البحر المتو�سط ، وتقدر احتياطياته الموؤكدة بحوالي 

) بليون برميل ، وطاقة اإنتاجه 5) األف برميل يوميا))(.

وتنتج ليبيا 640،) مليون برميل في اليوم ملتزمة بذلك ب�سقف االإنتاج الذي حددته منظمة االأوبك 
اأي حوال���ي 5،4% م���ن اإنت���اج اأوبك ، اأما تقدي���رات االحتياطي من���ه فتبلغ )،9) ملي���ار برميل وفقا 

لتقديرات عام 005) ، اأي حوالي 5% من احتياطي اأوبك))(.

اأم���ا بالن�سبة للغ���از الطبيعي فيبلغ االإنتاج منه 7.000 مليون متر مكعب ع���ام 004) ، اأي ما ن�سبته 
).)% من اإنتاج اأوبك ، في حين يقدر االحتياطي من الغاز الطبيعي بحوالي )49،) مليار متر مكعب 
وفق���ا لتقديرات ع���ام 005). وبالتالي فاإن توافر هذه الموارد الهامة في العديد من ال�سناعات من 

�ساأنه اأن يجعل من ليبيا منطقة جذب لال�ستثمارات االأجنبية المجدية))(.

) . الموقع الجغرافي:
يعط���ي موق���ع ليبيا على البحر المتو�س���ط ميزة ا�ستراتيجية كبيرة ، حيث اأنه���ا تربط قارات العالم 
باأفريقي���ا من خالل خطوط المالح���ة الدولية ، باالإ�سافة اإلى اأنها تج���اور العديد من الدول االآهلة 
بال�سك���ان ، والتي يمك���ن اأن تكون اأ�سواقا رائجة للمنتجات الليبية ، مم���ا يزيد من فر�ص الدولة في 

ا�ستقطاب روؤو�ص االأموال االأجنبية لال�ستثمار في ليبيا.

)- االحتاد العام لغرف التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد العربية، التقرير االقت�سادي العربي، يونيو 998)، �ص ))7.
)- التقرير االقت�سادي العربي املوحد، �سبتمرب 006)، �ص 4)).

)-  غرفة جتارة و�سناعة قطر، اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص ) حالة دولة قطر(، ندوة و�سائل ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص يف 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مرجع �سبق ذكره.
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4 .  البنية التحتية :
لق���د ا�ستطاع���ت ليبيا خالل الحقبتي���ن الما�سيتين بناء بني���ة تحتية جيدة م�ستفي���دة في ذلك من 
االإي���رادات التي تحقق���ت للدولة من ح�سيلة بيع النفط الخام . وتحظى زيادة حجم هذه البنية من 
طرق ومرافق وموانئ و�سرف �سحي وو�سائل ات�سال وتطويرها وفقا الأحدث التقنيات بن�سيب وافر 
م���ن اأولويات الدولة في اإط���ار �سيا�ستها لتحقيق التنويع االقت�سادي وج���ذب اال�ستثمارات االأجنبية 

للم�ساركة بدور فعال في العملية التنموية .

5 .  الموارد وعنا�سر االإنتاج:

اأ (  المواد الخام :
اإن توفر عنا�سر الطاقة من النفط والغاز في ليبيا ) وب�سفة خا�سة الغاز كم�سدر للطاقة النظيفة( 
ي���وؤدي اإل���ى اإيجاد االأ�سا�ص الإقام���ة الم�سروعات الجدي���دة كثيفة اال�ستخدام للطاق���ة ذات الجدوى 
االقت�سادي���ة ، اإ�سافة اإلى ذلك توفر بع����ص الموارد الطبيعية االأخرى مثل الجب�ص والطين والرمال 
والحجر الجيري والمغني�سيوم . كذلك قامت الدولة باإن�ساء العديد من ال�سناعات االأ�سا�سية لزيادة 
عر����ص الموارد القابلة لال�ستثمار لتالفي النق�ص الن�سبي في الم���وارد االأولية ، وفتح المجال اأمام 

اإقامة العديد من ال�سناعات لتلبية االحتياجات المتنامية لل�سوق ا لمحلية واالأ�سواق المجاورة .
اإن تواف���ر مجموع���ة من ال�سناع���ات تنتج منتجات كثيرة ي���وؤدي اإلى اإقامة العدي���د من ال�سناعات 

االأمامية والخلفية التي ترتبط بها ، ومنها :
- ال�سناع���ات البتروكيماوي���ة : بداأ اإنتاج ه���ذه ال�سناعات في عام ))(970)، وه���ي تتمتع بقدرتها 
الفائق���ة ف���ي اإمكانية زي���ادة قدرته���ا االإنتاجية باإ�سافة خط���وط اإنتاجية جديدة ، وق���درة ترابطها 
بالعدي���د من ال�سناع���ات االأخرى الخلفية مثل �سناع���ة ال�سلع الراأ�سمالي���ة والهند�سية ، واالأمامية 
مثل �سناعة البال�ستيك واالألي���اف ال�سناعي�ة والمطاط ال�سناعي واالأدوي�ة والمبي�دات الح�سرية ، 

والدهانات واالأ�سباغ والمذيبات والمنظفات و ال�سابون))(.
- �سناع���ات الحديد وال�سلب : بداأ اإنتاج هذه ال�سناعة في عام 985)، وهي من ال�سناعات كثيفة 
اال�ستخدام للطاق���ة وراأ�ص المال، ولديها ارتباط بالعديد من ال�سناع���ات االأمامية واال�ستراتيجية 
مثل �سناعة المعدات وال�سلع الراأ�سمالية وال�سلع الهند�سية ومواد البناء، وهي كلها �سناعات كثيفة 
اال�ستخ���دام للطاقة، وبالتالي تت���الءم طبيعتها مع الميزة الن�سبية في ه���ذا المجال الموجودة لدى 

االقت�ساد الليبي .

)- جمموعة من االأ�ساتذة، ليبيا الثورة يف 5) عاما 69-94، التحوالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية، مرجع �سبق ذكره، �ص 05).

)- اللجنة ال�سعبية العامة للتخطيط والتجارة واملالية ، منجزات االقت�ساد الوطني خالل الفرتة 970)-)99) ، اأغ�سط�ص )99) – �ص)).
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- �سناعة االأ�سمنت : بداأ اإنتاج هذه ال�سناعة في عام ))(970)، وهي من ال�سناعات اال�ستراتيجية 
الهام���ة التي توفر االأ�سا����ص المتين الإقامة العديد م���ن ال�سناعات مثل �سناع���ة البناء والخر�سانة 

الالزمة للتنمية العمرانية والبنية االأ�سا�سية المطلوبة .

وبالتال���ي فاإن توافر ال�سناع���ات االأ�سا�سية ال�سابقة يتيح فر�سًا وا�سع���ة لال�ستثمار االأجنبي ، نظرًا 
الأنه���ا تعط���ي ميزات كثي���رة لل�سناعة المحلية التي يمك���ن اأن تقوم على منتجات ه���ذه ال�سناعات 
كمدخ���الت له���ا . وم���ن اأهم المزايا : �سم���ان الح�سول على مدخ���الت باأ�سعار مناف�س���ة ، و�سمان 

اإن�سيابها دون انقطاع ، مما يوفر ويقلل من تكاليف الت�سغيل ، وبالتالي زيادة معدالت االأرباح .

ب (  راأ�ص المال :
تعتب���ر ليبيا من ال���دول الم�سدرة لراأ�ص المال، حيث لديها ا�ستثمارات في اأكثر من 50 دولة موزعة 
عل���ى مختلف قارات العالم))(. مما يدل على اأن هناك وفرة في عن�سر راأ�ص المال الوطني ، اإال اأنه 
مطل���وب العم���ل على توطين هذا العن�سر محليا بخلق الظروف الت���ي توؤدي اإلى التقليل من مخاطر 
اإقام���ة ه���ذه الم�سروعات محلي���ا وزيادة �سمان���ات ربحيتها ، االأم���ر الذي يمك���ن اأن يتاأتى بمعرفة 
الفر�س���ة اال�ستثماري���ة الجيدة ووجود ال�سري���ك االأجنبي ذي الخبرات و�ساح���ب التقنيات الحديثة 
المطلوبة . ومن ثم يكون توطين روؤو�ص االأموال الوطنية من م�سببات ونتائج تدفقات روؤو�ص االأموال 
ر روؤو�ص االأموال المحلية يعتبر م���ن مقومات جذب اال�ستثمارات  االأجنبي���ة اإلى ليبيا ، حي���ث اأن توفَّ
االأجنبية لال�ستفادة من الخبرة والتقنيات الحديثة المطلوبة الإقامة الم�سروعات الناجحة التي ترد 

م�ساحبة لهذه اال�ستثمارات .

ج( العمالة:
ت�سم���ح القوانين المعمول بها في ليبيا با�ستيراد العمالة الماهرة الالزمة لت�سغيل الم�سروعات، مما 
يتي���ح فر�سة الح�سول على العمالة االأجنبية المطلوبة من م�سادرها الرخي�سة ، وبالتالي تخفي�ص 

تكاليف االإنتاج ، وزيادة القدرات التناف�سية للم�سروعات التي تقوم با�ستخدام هذه العمالة .

6 . ال�سوق المحلية:
اإن انخفا����ص ع���دد ال�سكان في ليبيا ، قد يعتب���ره البع�ص موؤ�سرًا ل�سيق حج���م ال�سوق المحلية ، اإال 
اأن هن���اك ث���الث حقائق في ه���ذا المجال : االأول���ى  اأن ليبيا ع�سو في دول اتح���اد المغرب العربي، 

)-  جمموعة من االأ�ساتذة ، ليبيا الثورة يف 5) عاما 69-94 ، التحوالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية ، مرجع �سبق  ذكره، 
�ص 89).

)-  اأ. روابح عبد القادر، واآخرين، واقع االحتاد املغاربي وحتديات امل�ستقبل يف اإ�سارة خا�سة اإىل العوملة، املوؤمتر العلمي الثالث حول 
»املوقع التناف�سي للتكتالت االقت�سادية العربية يف ظل العوملة واأثرها على االقت�ساد االأردين، جامعة اإربد االأهلية 4)-5) اأيار )00).
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واأن االتفاقي���ة االقت�سادية الموحدة التي تم الت�سديق عليها م���ن قبل مجل�ص الرئا�سة لدول اتحاد 
المغ���رب العربي ف���ي مدينة راأ�ص النوف الليبية عام ))()99) ، ق���د جعلت كل دولة من دول االتحاد 
�سوق���ًا محلية الأي اإنتاج مغاربي . وبالتالي فاإن م�سنع���ا يقام في ليبيا �ستكون �سوقه المحلية ممتدة 
عل���ى ات�س���اع دول االتحاد الخم�ص ) ليبيا – تون�ص – الجزائر – المغرب – موريتانيا( ، وهي �سوق 
تبل���غ فات���ورة م�ستورداته���ا ال�سنوية حوالي 40 ملي���ار دوالر ، ويبلغ عدد �سكانه���ا اأكثر من 80 مليون 

ن�سمة))(.
اأما الحقيقة الثانية ، فهي اأن موقع ليبيا اال�ستراتيجي المطل على البحر االأبي�ص المتو�سط، وكنقطة 

عبور بين اأوروبا واأفريقيا تجعلها مدخال ل�سوق اإقليمية ودولية عديدة .
والحقيق���ة الثالث���ة اأن ليبيا ال ت�سع���ى الجتذاب اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�س���رة الإقامة �سناعات 
�سغي���رة ، بل تعمل على توجيه هذه اال�ستثمارات نحو ال�سناعات الت�سديرية التي تملك فيها مزايا 
ن�سبي���ة ، وخا�س���ة في مجال �سناعة المنتجات النفطية والبتروكيماوي���ة التي تتوافر موادها االأولية 
باأ�سع���ار تناف�سية ، وف���ي مجال �سناعات ال�سل���ع الهند�سية ب�سبب انخفا�ص �سع���ر الطاقة ، وب�سبب 
ارتباطها بالمن�ساآت الحيوية كم�سافي النفط ومحطات توليد الكهرباء ومعامل تحلية المياه ، وفي 
كل االأح���وال ، ف���اإن ت�سجيع اال�ستثمارات االأجنبية في ليبيا ال تنبثق من الحاجة اإلى م�سادر تمويل ، 
بل ت�ستند اإلى �سرورة اأن ترافق هذه اال�ستثمارات تقنيات متقدمة ، ومهارات اإدارية عالية، وقدرات 

ت�سويقية متميزة .

7 .  معدل الت�سخم:
يعتب���ر انخفا�ص مع���دالت الت�سخم واتجاهه نح���و اال�ستقرار في البلد الم�سيف م���ن اأهم المعايير 
الت���ي تحظى باهتمام كبي���ر من قبل الم�ستثمري���ن االأجانب ، فمعظم الدرا�س���ات التي تم اإعدادها 
لعالق���ات االنحدار بين التدفق���ات اال�ستثمارية االأجنبية والعوامل الموؤث���رة فيها ، تو�سح اأن هناك 
اآث���ار �سلبي���ة لمعدالت الت�سخ���م المرتفعة على حرك���ة اال�ستثمار االأجنبي في البل���د المعني)))( . 
وبالتال���ي فاإن ارتفاع معدالت الت�سخم في البلد الم�سي���ف �ستنعك�ص على ارتفاع اأ�سعار بع�ص اأو كل 
مدخ���الت العملي���ة االإنتاجية ، ومن ثم ارتف���اع تكلفة عنا�سر االإنتاج وزي���ادة اأ�سعار المنتج النهائي 
وت���اآكل معدالت الربحية . وتجدر االإ�سارة اإلى اأن ا�ستقرار مع���دالت الت�سخم يعك�ص ا�ستقرار بع�ص 
المتغي���رات االقت�سادية ومنها اأ�سع���ار ال�سرف واأ�سعار الفائدة واأ�سع���ار عنا�سر االإنتاج والتي تهم 

الم�ستثمرين االأجانب عند اإعداد درا�سات جدوى ال�ستثماراتهم في البلد الم�سيف .

)- التقرير االقت�سادي العرب املوحد، �سبتمرب 005).
)-  غرفة جتارة و�سناعة قطر، اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص )حالة قطر( ندوة ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، مرجع �سبق ذكره.
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�شابعًا: ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة في ليبيا 
) . التوزيع القطاعي لال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة 

ال ي���زال االقت�س���اد الليبي يعاني من تدني حج���م اال�ستثمارات االأجنبية ال���وارد اإليه مقارنة ببع�ص 
االقت�سادي���ات النامي���ة . كما اأن تدفقات ه���ذه اال�ستثمارات مازالت تت�س���م بالتذبذب من �سنة اإلى 
اأخ���رى ، واأن هي���كل هذه اال�ستثمارات ال يزال مح�سورًا في قطاع���ات محدودة كالنفط الذي يعتبر 

اأكبر قطاع جاذب لال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة .

الج���دول رق���م ))( يبين توزي���ع اال�ستثم���ارات االأجنبي���ة المبا�سرة عل���ى القطاع���ات االقت�سادية 
المختلف���ة خالل الفترة 000) – 007). حيث بلغت هذه اال�ستثمارات ))56 مليون دينار، وعددها 
54) م�سروع���ا ا�ستثماري���ا. كما و�سل حج���م العمالة بهذه الم�سروع���ات 595)) عاماًل منهم )409 
عمال���ة اأجنبية والباقي عمالة محلية. اأم���ا فيما يتعلق بتوزيع هذه اال�ستثمارات على القطاعات غير 

النفطية فكان على النحو التالي:

- ياأت���ي قطاع ال�سناعة في الترتيب االأول من حيث اجتذاب���ه لال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة، اإذ 
بلغ���ت هذه اال�ستثمارات 498) مليون دين���ار اأي ما ن�سبته 44% من اإجمال���ي اال�ستثمارات االأجنبية 
المبا�سرة خالل الفترة 000)-007)، الجدول رقم ))(. كما و�سل عدد الم�ساريع بهذا القطاع 67 
م�سروع���ا ا�ستثماريًا، ت�ستوع���ب عمالة عددها 69)7 عاماًل منهم 745 عمالة اأجنبية والباقي عمالة 

محلية.

- اأم���ا قط���اع ال�سياحة فياأتي في الترتيب الثاني ، حيث بلغت اال�ستثمارات الواردة اإليه ))5) مليون 
دينار ، اأي ما ن�سبته 7)% من اإجمالي اال�ستثمارات االأجنبية . كما و�سل عدد الم�ساريع اال�ستثمارية 
بهذا القطاع 46 م�سروعا ، وبلغ عدد العمالة )))7 عاماًل ، منهم 5)) عمالة اأجنبية والباقي عمالة 

محلية ، الجدول رقم ))( .

- ياأت���ي قط���اع اال�ستثمار العقاري ف���ي الترتيب الثالث من حي���ث اجتذابه لال�ستثم���ارات االأجنبية 
المبا�س���رة، فقد و�سلت هذه اال�ستثمارات اإلى )09) ملي���ون دينار اأي ما ن�سبته 9،5)% من اإجمالي 
اال�ستثم���ارات االأجنبي���ة خالل الفترة الم�س���ار اإليها. في حين بلغ عدد الم�ساري���ع اال�ستثمارية بهذا 
القط���اع ) م�ساريع، وحجم العمالة بها و�س���ل اإلى )75) عامال، منهم )))) عمالة اأجنبية والباقي 

عمالة محلية، الجدول رقم ))(.

مم���ا �سبق يتبين ب���اأن اال�ستثم���ارات االأجنبي���ة المبا�سرة في القطاع���ات االقت�سادي���ة المختلفة ال 
ت���زال �سعيفة، وتترك���ز معظمها في ثالث قطاعات وه���ي على التوالي ال�سناع���ة، ال�سياحة، قطاع 
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اال�ستثم���ار العقاري. وهذه م�ساألة قد تت�سل بالبيئة اال�ستثمارية المكبلة باأعباء التنظيمات االإدارية 
والبيروقراطي���ة ، فالخ�سخ�س���ة ت�سير ببطء ، ونوعية البنية التحتية غير منا�سبة بما فيه الكفاية ، 

كما اأن ال�سوق المالي ال يزال يحتاج اإلى الكثير من التطوير .
جدول )1(

تطور حجم اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة الواردة اإلى بع�ض القطاعات االقت�صادية
خالل الفترة 2000 – 2007)•(

ن�سبة العددالقطاع
الم�ساهمة 

)%(

اال�ستثمارات 
االأجنبية 
المبا�سرة 

بالمليون دينار

اإجمالي العمالةعمالة اأجنبيةعمالية محلية

69)47457)65))498.6)6744ال�سناعة
)4))85)499957.)))4.)))ال�سحة

)))57))06896)0.))5)6.9)46ال�سياحة
5))4))759).5).0)الزراعة

986))9)595)806.)7)6.6))الخدمات
اال�ستثمار 

العقاري
((9.5(09(.90((440(((((75(

595)))409)750)04).))00.056)54)االإجمالي••
)•( بيانات عام 007) اأخذت خالل الفترة من )/)/007) اإلى 6)/007/7).

)••(  كما اأن اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة ال ت�سمل اال�ستثمارات االأجنبية في قطاع النفط لعدم توفر بيانات 
عنها من م�سادر ر�سمية .

الم�سدر: هيئة ت�سجيع اال�ستثمار ، تقارير ل�سنوات مختلفة .

) .  اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة، حجمها، عددها، العمالة المطلوبة لتنفيذها

يو�س���ح الجدول رقم ))( اال�ستثمارات االأجنبية الواردة وحجمها وعدد العمالة المطلوبة لتنفيذها 
خ���الل الفت���رة 000)-007) . فقد بلغ عدد الم�سروعات اال�ستثماري���ة االأجنبية ) م�سروعين بقيمة 
اإجمالية بلغت 50).89) مليون دينار عام 000)، ارتفعت اإلى 7) م�سروعًا بقيمة اإجمالية 486،074 
مليون دينار عام 004)، ثم اإلى 6 م�سروعات بقيمة اإجمالية 40،586)) مليون دينار عام 007)، اإذ 

بلغ معدل النمو ال�سنوي لها 4،)))% خالل الفترة 000) – 007) .

اأم���ا بالن�سبة للعمالة المطلوبة لتنفي���ذ هذه الم�سروعات اال�ستثمارية خ���الل الفترة 000)-007). 
فتبي���ن م���ن الجدول رقم ))( اأن حجم العمالة قد ارتفع من )0)) عاماًل منهم ))) عمالة اأجنبية 
بن�سب���ة )،))% والباق���ي عمالة محلية عام 004)،اإلى 769) عام���ل منهم 67) عمالة اأجنبية بن�سبة 
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).7% والباق���ي عمال���ة محلي���ة عام 004)، ثم اإل���ى 6))4 عامل منهم 69)) عمال���ة اأجنبية بن�سبة 
57،6% والباقي عمالة محلية عام 007) ، الجدول رقم ))( .

ونخل����ص من ذلك باأن حجم العمال���ة االأجنبية الالزمة لتنفيذ الم�سروع���ات اال�ستثمارية االأجنبية 
خالل الفترة 000) -007) لم تتجاوز ))% با�ستثناء عام 007).

جدول رقم )2(
اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة حجمها ، عددها ، العمالة المطلوبة لتنفيذها

خالل الفترة 2000 – 2007
اال�ستثمارات ال�سنة

االأجنبية 
بالمليون دينار

معدل 
النمو

عدد 
الم�سروعات 
اال�ستثمارية

العمالة 
المحلية

ن�سبة 
الم�ساهمة

العمالة 
االأجنبية

ن�سبة 
الم�ساهمة

اإجمالي 
العمالة

(000(89.(50-(87078.9(((((.(((0(
(00((((.897(9.7-(7(67(8(.6(5((7.4(0(4
(00((00.(0(((.9-958(8(.(((4(8.77(5
(004486.074(84.6(7(50(9(.9(677.((769
(005(8((.(4(48(.54750((9(.(4878.85509
(00675(.05(7(.5-464((094.((505.74(60
(007((40.5865(.96(7474(.4((6957.64((6

االإجمالي 
-(000
(007

56((.(04(((.4(54(750(8(.(409((8.9((595

)•(  بيانات عام 007) اأخذت للفترة )/)/007) اإلى 6)/007/7) 
الم�سدر:   هيئة ت�سجيع اال�ستثمار  ، تقارير ل�سنوات مختلفة  

).  التوزيع الجغرافي لال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الواردة اإلى ليبيا 

بلغ اإجمالي اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الواردة اإلى ليبيا 59).)48) مليون دينار خالل الفترة 
000)-007)  والجدول رقم ))( يو�سح التوزيع الجغرافي لهذه اال�ستثمارات ويتبين منه ما يلي :

- اإن عدد الدول التي قامت باال�ستثمار المبا�سر في ليبيا 7) دولة منها )) دولة عربية.

- تاأت���ي دول���ة االإم���ارات ف���ي الترتي���ب االأول بين ال���دول الم�ستثم���رة ، اإذ بل���غ حج���م ا�ستثماراتها 
)6).8)0) مليون دينار ، اأي ما ن�سبته 6.)4% من اإجمالي اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة خالل 

الفترة الم�سار اإليها.

- اأم���ا بريطانيا فتاأتي في الترتيب الثاني اإذ و�سل حجم ا�ستثماراتها 4،076)7 مليون دينار، اأي ما 
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ن�سبته 8،8)% من اإجمالي اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سر خالل الفترة الم�سار اإليها.

- وتاأت���ي مالطا ف���ي الترتيب الثالث على م�ستوى ال���دول الم�ستثمرة ، حيث بلغ حج���م ا�ستثماراتها 
48.959) ملي���ون دين���ار ، اأي ما ن�سبته 6% من اإجمالي اال�ستثمارات االأجنبية الواردة خالل الفترة 

. (007-(000

- بلغ حجم اال�ستثمارات العربية المبا�سرة 66)،)5)) مليون دينار ، اأي ن�سبته 50،5% من اإجمالي 
اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الواردة خالل الفترة الم�سار اإليها.

- اأن م�ساهم���ة اال�ستثمارات االأجنبي���ة المبا�سرة لبقية الدول لم تتج���اوز 5% خالل الفترة 000)-
007)، الجدول رقم ))(.

جدول رقم )3(
التوزيع الجغرافي لال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة الواردة

ح�صب الدول اإلى ليبيا خالل الفترة
)•(2007-2000

عدد الم�سروعات الدولةر.م
اال�ستثمارية

اال�ستثمارات االأجنبية 
المبا�سرة )مليون دينار(

ن�سبة الم�ساهمة )%(

00.09)).))اأ�سبانيا)
9).0)9.57)االأردن)
8).400).4)البحرين)
6).8640.))البو�سنة4
)70.0)0.4)الجزائر5
9).4.9000)ال�سعودية6
0).0))4.9)ال�سين7
0.77)6).9)4األمانيا8
7).0)6.58)المغرب9

0.09))).))النم�سا0)
)).7.5840)اليونان))
8).)7)).4))اأمريكا))
)4.)0)).5)0)اإيطاليا))
8.77)4.076)77)بريطانيا4)
8).0))4.6)بلجيكا5)
0.4544.85))6)تون�ص6)
)0.4))).0))رو�سيا البي�ساء7)
8).)689.))6�سوي�سرا8)
4.9440.60))فرن�سا9)
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)9.))547.68قبر�ص0)
0).5.0650)كندا))
)).)957.764ليبيا))
48.9596.00)7مالطا))
)00.9)6.))6م�سر4)
070.008).0)موري�سو�ص5)
4.5890.58))هولندا6)
9.5000.79))كوريا الجنوبية7)
64.)004).058)))االإمارات8)
4).0)55.))دولة الباهاما9)
0).0)4.98)الهند0)
)).0)97.))الكويت))
6.0980.65))قطر))
000.05).))�سوريا))
54.)57).8))جنوب اأفريقيا4)
)).5.8500)العراق5)
0.09))).))جزيرة انجيال6)
)70.0)).0)بنما7)

00.0)59).)48)االإجمالي
)•(  بيانات عام 007) اأخذت للفترة )/)/007) اإلى 6)/007/7) .

الم�سدر: هيئة ت�سجيع اال�ستثمار ، تقارير �سنوية ل�سنوات مختلفة .

ويالحظ من خالل التحليل ال�سابق ما يلي :

- اإن ه���ذه اال�ستثم���ارات دون م�ست���وى الطموح���ات – واأن اأغلبه���ا كانت في قط���اع النفط حيث اأن 
اال�ستثم���ار فيه ي�سمح با�ستعمال الم���وارد المحلية في ا�ستثمارات اأخرى – وحاجة االقت�ساد الليبي 
ه���ي اال�ستثمار ف���ي القطاعات االأخرى التي تتج���دد مواردها ، وت�سمح بانط���الق العملية االإنتاجية 
ف���ي كل القطاع���ات، ويمكن اإرج���اع تدني م�ست���وى اال�ستثم���ارات االأجنبية في مختل���ف القطاعات 

االقت�سادية اإلى مجموعة من العوامل اأهمها ما يلي:
اإلى م�ستوى االإ�سالحات المطلوبة،  الليبي لم ي�سل بعد  •�عدم وجود �سوق مناف�سة، فاالقت�ساد 

وهذا يعد ن�سبيا مقبوال نظرًا لما مرت به ليبيا من ح�سار اقت�سادي خالل فترة الت�سعينيات.
•�كم���ا اأن اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�سرة مرتبط���ة ارتباطا وثيقا بمدى قدرة القطاع الخا�ص 
المحل���ي عل���ى االإ�سهام في العملي���ة التنموية، فهذا القط���اع لم ي�سل بعد اإل���ى الم�ستوى المطلوب. 
فمعظ���م اال�ستثم���ارات ف���ي القطاعات االقت�سادي���ة نفذت بوا�سط���ة القطاع الع���ام، اإذ بلغت ن�سبة 
ا�ستثمارات هذا القطاع من اإجمالي اال�ستثمارات 88%، بينما لم تزيد م�ساركة القطاع الخا�ص عن 
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))% خالل الفترة 970)-))(997).
•�نق����ص التجرب���ة والخب���رة في القط���اع الخا�ص المحلي جعلته ال ي�سهم كم���ا هو مطلوب منه. 
فالقط���اع الخا����ص في كثير م���ن الدول يعول علي���ه كثيرا في ج���ذب اال�ستثم���ارات االأجنبية بف�سل 

خبرته وعالقاته الخا�سة مع الم�ستثمرين االأجانب.
•�كذل���ك ف���اإن الم�ستثمر االأجنبي ال يمكن اأن يغامر اإال اإذا الحظ اأن القطاع الخا�ص يغامر في 
الدول���ة الم�سيفة. ولكن ما يالحظ ف���ي االقت�ساد الليبي اأن الن�ساط التج���اري المتعلق باال�ستيراد 
هو الغالب، وهذا لما يحققه من مردودية مرتفعة مقارنة بالن�ساط اال�ستثماري. كما اأن الت�سهيالت 
والتالعب���ات ف���ي ه���ذا المجال ت�سج���ع الخوا�ص على موا�سلة ه���ذا الن�ساط بدال م���ن المغامرة في 

المحلية اإ �ستثمارًا.
اأن هناك العديد من الموؤ�س�س���ات االقت�سادية العامة التي لم  •�اأم���ا الجان���ب االآخر المهم فهو 
يت���م الف�س���ل في و�سعيته���ا �سواء باال�ستم���رار اأو التوق���ف اأو الخ�سخ�سة ، وه���ذا محبط ال ي�سمح 
للم�ستثم���ر االأجنب���ي باأن يقوم باال�ستثم���ار في محيط ال يعرف كيف �سيك���ون الم�ستقبل االقت�سادي 

فيه.

ثامنًا : العوائق التي تواجه ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة في ليبيا 
اإن حجم اال�ستثمارات االأجنبية مازالت دون م�ستوى الطموحات، وال تتنا�سب مع مقومات اال�ستثمار 
المتواف���رة والطاقة الكامنة غير الم�ستغلة في االقت�ساد الليبي، اإ�سافة اإلى اأن معظم اال�ستثمارات 
االأجنبية -رغم �سغر حجمها- فاإنها تتركز في قطاع النفط والغاز. اأما بالن�سبة لقطاع ال�سناعات 
التحويلي���ة والت���ي يعول عليها كثيرًا في بناء قاعدة اإنتاجية متنوعة ت�ساهم في تنويع م�سادر الدخل 
القوم���ي ، فاإن اإ�سهامات اال�ستثمارات االأجنبي���ة فيها با�ستثناء بع�ص الم�سروعات االأ�سا�سيةمازالت 
مح���دودة للغاية ، بل اأن بع�ص المجاالت مثل ال�سياحة وخدمات النقل البري والبحري وعلى الرغم 

من اأنها مجاالت واعدة  فاإن ن�سيبها من اال�ستثمارات االأجنبية ال يزال معدومًا تمامًا.
ومن ثم فاإن االأمر ي�ستدعي التعرف على االأ�سباب الكامنة لعدم تطابق الواقع الفعلي لال�ستثمارات 
االأجنبي���ة وبين المقوم���ات المتاحة لجذب تلك اال�ستثمارات، واإجمااًل يمك���ن تحديد االأ�سباب التي 
تكم���ن وراء تراج���ع اال�ستثمارات االأجنبية ف���ي االقت�ساد الليبي عن الم�ستوى ال���ذي يجب اأن تكون 

عليه في النقاط التالية))(:

)- جمموعة من االأ�ساتذة، ليبيا الثورة يف 0) عاما، التحوالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية، 969) -999)، الطبعة الثانية، 
الدار اجلماهريية للن�سر والتوزيع واالإعالن، 999)، �ص 5)).

)- ميكن الرجوع يف ذلك اإىل:
اأ (  املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار ،مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ، 004) ،  �ص5) .

ب(  املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار ، مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ، 005) ، �ص 40 .
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). عدم و�سوح الفر�ص اال�ستثمارية بالن�سبة للم�ستثمر االأجنبي 
ال ي���زال ي�سيط���ر عل���ى الم�ستثمر االأجنب���ي اأن اال�ستثماري االأمث���ل والوحيد في ليبيا ه���و اال�ستثمار 
ف���ي مج���ال ا�ستخراج النفط الخ���ام والغاز ، اإلى الحد ال���ذي نجد معه اأنه ال يوج���د حاجة الأي نوع 
م���ن التروي���ج لجذب المزيد من روؤو����ص االأموال االأجنبي���ة لال�ستثمار هذا القط���اع ، الأن ال�سركات 
االأجنبي���ة تبح���ث من تلقاء نف�سها عل���ى الفوز بح�سة من اال�ستثمار في ه���ذا القطاع ، وعلى الرغم 
م���ن الجهود التي تبذل من قب���ل الدولة لالإعداد والترويج لبع�ص الفر����ص اال�ستثمارية المتاحة في 
مج���ال ال�سناعات التحويلية ، اإال اأنه ال تزال هناك ع���دم و�سوح للفر�ص المجدية في هذا المجال 
بالن�سب���ة للم�ستثمر االأجنبي ، نظرًا لعدم كفاية الترويج في هذه الم�سروعات والمزايا والت�سهيالت 

التي تقدمها الدولة في هذا ال�سدد .
ويالح���ظ اأي�س���ا بالرغم من اأهمي���ة التركيز في الترويج عل���ى الم�سروعات في مج���ال ال�سناعات 
التحويلي���ة ، اإال اأن التروي���ج للفر����ص اال�ستثمارية في مج���االت ال�سياحة وخدم���ات النقل والموانئ 
والث���روة ال�سمكي���ة لم تحظ باالهتمام الكافي ، والتي يمكن اأن تك���ون لالقت�ساد الليبي ميزة ن�سبية 

فيها .

) .  نق�ص المعلومات :
ال يمك���ن للم�ستثمر االأجنبي االإقبال على اال�ستثمار في بلد م���ا اإال اإذا توافرت لديه معلومات دقيقة 
وموثقة عن مناخ اال�ستثمار في البلد الم�سيف ، لذا فاإن الدول في اإطار �سعيها لجذب اال�ستثمارات 
االأجنبي���ة تولى مو�سوع المعلومات اأهمية خا�سة ، وتعمل على زيادة وتعدد قنواتها ، ال�سيما في ظل 
الث���ورة التكنولوجي���ة والعولمة التي ت�سود عال���م اليوم))(. فالم�ستثمر االأجنب���ي يهمه الح�سول على 
معلوم���ات دقيقة ووا�سحة كي يتخذ قرارات���ه اال�ستثمارية من عدمها ، وعلى الرغم من اأن الجهات 
الر�سمية في ليبيا تحاول توفير بع�ص البيانات والمعلومات ، اإال اأنها تظل دون الم�ستوى المطلوب . 
وهنا تبرز الحاجة اإلى بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن الفر�ص اال�ستثمارية المتاحة في العديد 

من القطاعات االقت�سادية وفروعها.

) .  ال�سوق المحلي:

اإنَّ حج���م ال�سوق المحلي���ة التي قوامها اأكثر من 6 مليون ن�سمة غير ك���اٍف ، فعلى الرغم من ارتفاع 

)- ميكن الرجوع يف ذلك اإىل: 
اأ (  د. عي�سى حمد الفار�سي ، واآخرين ، البيئة املالئمة جلذب اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة لالقت�ساد الليبي ، املوؤمتر الوطني 

حول اال�ستثمار االأجنبي يف اجلماهريية ، طرابل�ص 9)/006/4) ، هيئة ت�سجيع اال�ستثمار ، الطبعة االأوىل 006) ، �ص 69 .
اال�ستثمار يف  ندوة   ، امل�ستقبلية  واآفاقه   ، واقعه   ، : مقوماته  ليبيا  املبا�سر يف  االأجنبي  اال�ستثمار   ، الفار�سي  د. عي�سى حمد  ب(  

االقت�ساد الليبي ، الواقع واالآفاق ، ق�سم االقت�ساد – جامعة قاريون�ص ، بنغازي خالل الفرتة 8-0)/7/)00) ، �ص 4) .
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القوة ال�سرائية للم�ستهلك ، اإال اأنه من ال�سعب بمكان اإقامة بع�ص الم�سروعات )خا�سة الم�سروعات 
ال�سناعي���ة المتو�سط���ة والثقيلة( بالحج���م االقت�سادي اعتم���ادا على ال�سوق المحلي���ة وحدها في 
ت�سري���ف اأو ت�سويق منتجاتها . واإذا لم يك���ن هناك فر�ص اأمام هذه ال�سناعات لت�سدير منتجاتها 
للدول االأخرى ، فاإن ذلك �سي�سكل عقبة اأمام ا�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية للم�ساهمة في اإقامة  

هذه ال�سناعات .

4. العمالة:
اإن القانون رقم )5( ل�سنة 997) في �ساأن ت�سجيع ا�ستثمار روؤو�ص االأموال االأجنبية والمعدل بالقانون 
رقم )7( ل�سنة )00) والئحته التنفيذية ، يلزم الم�ستثمر بتوفير فر�ص عمل للعمالة المحلية والعمل 
عل���ى تدريبها واإك�سابها المهارات والخبرات الفنية))( . فق���د يترتب على ذلك ارتفاع اأجور العمالة 
المحلية مقارنة باالأجنبية التي ينوي الم�ستثمر االأجنبي ا�ستجالبها ، االأمر الذي قد يوؤدي اإلى تردد 

الم�ستثمر االأجنبي عن اال�ستثمار في ليبيا.

5 .  وجود �سوق لالأوراق المالية متطور:
اإن ع���دم وجود �س���وق لالأوراق المالي���ة متطور في ليبيا يعتب���ر من العوامل التي تعي���ق عملية جذب 
اال�ستثم���ارات االأجنبية، ذل���ك اأن وجود �سوق لالأوراق المالية مرتب���ط باالأ�سواق العالمية من خالل 

�سبكة من المعلومات من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى زيادة التدفقات المالية الالزمة للعملية اال�ستثمارية.

6 .  تقادم االأنظمة اأو عدمها:
ل���م تواكب العديد م���ن االأنظمة التغيرات الهيكلي���ة التي حدثت في االقت�س���اد الليبي خالل الفترة 
الما�سي���ة ، ناهي���ك عن التغيرات التي حدثت في االقت�ساد العالم���ي . وليبيا وهي تبحث عن جذب 
المزي���د من اال�ستثمارات االأجنبية البد اأن تواكب اأنظمته���ا التحوالت االقت�سادية العالمية وخا�سة 
بع���د قي���ام منظمة التجارة العالمي���ة . لذا هناك حاج���ة لتطوير العديد من االأنظم���ة ذات العالقة 
كنظ���ام العمل والمرتبات مثال ، وكذلك هناك بع�ص االأن�سطة ذات العالقة باالقت�ساد ب�سفة عامة 

واال�ستثمارات االأجنبية ب�سفة خا�سة تحتاج اإلى اإعداد ودرا�سة مثل قانون اال�ستثمار االأجنبي .

7 .  التنظيم االإداري:
تتمي���ز االإجراءات االإداري���ة بالتعقيد وبتعدد القوانين واالأنظمة المت�سارب���ة اأحيانا والكثيرة التغير 
بم���ا يقلل من �سفافيتها وي�سعب التعرف عليها، ي�س���اف اإلى عدم كفاءة بع�ص العاملين في االإدارة 

)-  غرفة جتارة و�سناعة قطر، اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص )حالة دولة قطر (، ندوة و�سائل ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي اخلا�ص يف 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مرجع �سبق ذكره.
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وتباطوؤهم في اأداء مهامهم وانت�سار البيروقراطية . وهو ما يعني �سرورة اإدخال اإ�سالحات اإدارية 
عميقة خا�سة ما يتعلق بالموؤ�س�سات التي لها عالقة باال�ستثمار االأجنبي.

تا�شعًا: �شيا�شات  دعم ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر في ليبيا 
هن���اك العديد م���ن العوامل التي توؤدي اإلى نجاح �سيا�سات وا�ستراتيجي���ات دعم اال�ستثمار االأجنبي 

المبا�سر في ليبيا ، ومن اأهم هذه العوامل ما يلي))(: 

) .  توفر االإرادة على اأعلى الم�ستويات ال�سيا�سية والت�سريعية والتنفيذية :
يعتب���ر توفر هذه االإرادة العامل االأ�سا�سي لنجاح ه���ذه اال�ستراتيجية ب�سرط اأن تترجم هذه االإرادة 
اإل���ى خطوات ت�سريعية وتنفيذية تمهيدًا لزيادة التدفق م���ن اال�ستثمارات االأجنبية ، فعلى الم�ستوى 
الت�سريع���ي يجب و�سع القواني���ن المالئمة لمثل هذا التدفق ، وفي مقدمته���ا قوانين حماية الملكية 
الفكري���ة، وقواني���ن دع���م المناف�سة ، وقواني���ن ال�سركات ، وقواني���ن تحرير التج���ارة وراأ�ص المال، 
وقواني���ن الخ�سخ�سة وغيرها، فمن هذه القوانين ما يوفر االأمان وال�سمان للم�ستثمر االأجنبي باأن 
ا�ستثمارات���ه تتمتع بحماية تكلفه���ا قوانين و�سعتها ال�سلطات الت�سريعي���ة ولي�ص مجرد تدابير يمكن 
اأن تتغي���ر في اأي وق���ت ، كما اأن هذه القوانين تدل على تم�سك الدولة عل���ى اأعلى م�ستوياتها بتنفيذ 
ا�ستراتيجي���ة وا�سحة لجذب اال�ستثمارات االأجنبية ، وعلى الم�ستوى التنفيذي يجب على الدولة اأن 

تكفل تحويل هذه الت�سريعات اإلى اإجراءات تنفيذية ت�سهل تدفق اال�ستثمارات االأجنبية وتحميها.

وينبغ���ي اأن تك���ون هذه القوانين واالإج���راءات وا�سحة وم�ستقرة ، واأن توف���ر ال�سفافية الالزمة التي 
ت�سج���ع الم�ستثم���ر االأجنبي ، كما يج���ب اإقرار وتنفيذ �سيا�س���ة اقت�سادية كلي���ة م�ستقرة بحيث يتم 
ال�سيطرة على م�ستوى الت�سخم مع ا�ستقرار �سعر ال�سرف بعد اأن يتم تحريره بحيث يعك�ص القدرة 
ال�سرائي���ة للعمل���ة المحلية ، وي���وؤدي تحقيق هذه االأهداف اإلى تقليل المخاط���ر التي قد تتعر�ص لها 

اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة ، وهو االأمر الذي ي�ساهم في دعم تدفق هذه اال�ستثمارات .

) .  تحديد االأهداف االقت�سادية المراد تحقيقها من تدفق اال�ستثمار االأجنبي : 
تمث���ل الحواف���ز الم�سجعة لزيادة تدف���ق اال�ستثمار االأجنب���ي المبا�سر عبئا اقت�سادي���ًا وماليًا، ومن 
ث���م يجب اأن يك���ون المردود االقت�سادي لهذا التدفق اأكثر من االأعب���اء المالية، وتعتبر هذه االأعباء 
المتمثل���ة في االإعفاء م���ن ال�سرائب والر�سوم وتقديم الت�سهيالت المالي���ة االأخرى ، بمثابة خ�سارة 
مالي���ة للخزانة العامة، وبالتالي فاإن المكا�سب النهائية له���ذا التدفق يجب اأن تفوق هذه الخ�سائر، 

)-  هيئة ت�سجيع اال�ستثمار ، قانون رقم )5( ل�سنة 997) يف �ساأن ت�سجيع ا�ستثمار روؤو�ص االأموال االأجنبية املعدل بالقانون رقم )7( 
ل�سنة )00) والئحته التنفيذية ، �ص 9 .
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واإال ف���ال داع���ي لدعم هذا التدف���ق . ويجب اأن تكون االأهداف المو�سوع���ة وا�سحة ومحددة ، �سواء 
اأكان���ت تتمث���ل في زيادة ال�س���ادرات ، اأو اإ�سباع ال�سوق المحلي ، اأو زيادة الكف���اءة االقت�سادية ، اأو 
ا�ستثم���ار وا�ستغالل الموارد الطبيعية ، والغر�ص منها هو تحديد نوعية اال�ستثمار االأجنبي المالئم 
لتحقي���ق كل هذه االأه���داف . فاال�ستثمار االأجنبي المبا�سر الذي يطمح اإل���ى اإ�سباع حاجات ال�سوق 
المحلي يختلف عن ذلك الذي ي�سعى اإلى زيادة ال�سادرات، وكالهما يختلف عن ذلك الذي يهدف 
اإل���ى ا�ستغالل االأيدي العاملة المحلية وغيرها. كما اأن تحديد الهدف من تدفق اال�ستثمار االأجنبي 
المبا�سر يوؤدي اإلى تحديد الحوافز المقدمة بحيث ال يكون هدفا عامًا مجردًا ، بل يتجه اإلى نوعية 
اال�ستثمار الذي يراد تدفقه طبقا للهدف االقت�سادي المعلن ، مما يحقق الهدف باأقل تكلفة ممكنة 

على الخزانة العامة .

) .  اأن تك���ون �سيا�س���ة دع���م اال�ستثم���ار االأجنبي المبا�سر مكمل���ة ل�سيا�سة دع���م اال�ستثمار المحلي 
وخا�سة القطاع الخا�ص ولي�ست مناف�سة اأو متناق�سة معها:

ويعن���ي ذلك النظر اإلى تدفق اال�ستثم���ارات االأجنبية باعتبارها عملية موؤقتة لحين زيادة اال�ستثمار 
المحل���ي كمًا ونوع���ًا ، وبحيث ي�ستطيع قيادة عملي���ة التنمية االقت�سادي���ة ، اإذ اأن االعتماد الكلي اأو 
�سب���ه الكلي عل���ى اال�ستثمارات االأجنبية المبا�س���رة يولد مخاطر على االقت�س���اد الوطني ، وخا�سة 
ف���ي حالة االأزم���ات االقت�سادية المحلية والعالمي���ة ، وعلى ذلك فيجب اأن تك���ون ا�ستراتيجية دعم 
اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر متنا�سقة مع ا�ستراتيجية دعم اال�ستثمار المحلي ، بحيث ينخف�ص على 
المدى الطويل ويظل في حدود �سيقة ومحدودة في مجال نقل التكنولوجيا مثال . ويتطلب هذا عدم 
التميي���ز ف���ي التعامل بين اال�ستثمار المحلي الخا�ص واال�ستثم���ار االأجنبي المبا�سر �سواء من ناحية 
التخفي�س���ات الجمركي���ة اأو ال�سريبية اأو تقدي���م الت�سهيالت المالية وغيره���ا ، اأي اأن �سيا�سة دعم 
اال�ستثم���ار االأجنبي المبا�سر يجب اأال توؤدي اإلى هروب اال�ستثمار المحلي ، بل تعمل على زيادة هذا 

اال�ستثمار حتى تكون المح�سلة النهائية هي زيادة في اال�ستثمار المحلي ولي�ص العك�ص .

4 .  اإيجاد التكامل الوثيق بين فروع ال�سركات االأجنبية ومعدات االإنتاج المحلي :
ال يمك���ن لتدفق اال�ستثمار االأجنب���ي المبا�سر اأن ينجح في تحقيق اأه���داف التنمية االقت�سادية في 
ليبي���ا اإال اإذا كان هناك ارتباط بين وحدات االإنتاج المحلي���ة ومثيالتها التابعة لال�ستثمار االأجنبي 
المبا�س���ر ، فانتفاع وحدات االإنتاج المحلية من التقني���ة الحديثة وو�سائل االإنتاج واالإدارة المتطورة 
ه���و العامل الرئي�سي في تحقيق االأثر االإيجابي لتدفق اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر ، والتي تتمثل في 

زيادة كفاءة عوامل االإنتاج نتيجة لتطبيق اأحدث و�سائل االإنتاج والتكنولوجيا المتطورة.

5 .  ربط �سيا�سة تدفق اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر بال�سيا�سة االقت�سادية العامة للدولة :
ويعن���ي ذلك اأال تكون �سيا�سة دع���م اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر معزولة ع���ن ال�سيا�سة االقت�سادية 
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الكلي���ة، وهذا يتطلب تحدي���د القطاعات التي ترغب الدولة في ج���ذب اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر 
اإليها ، واالأهداف المراد تحقيقها في كل قطاع والو�سائل المطلوبة ، وا�ستراتيجية جذب اال�ستثمار 
بهذه القطاعات . كما يتطلب ذلك تحديد القطاعات االقت�سادية التي يتمتع فيها االقت�ساد بميزة 
ن�سبي���ة ت�ساع���د على نجاح هذه ال�سيا�سة باأقل تكلفة ، خا�س���ة اإذا اقت�سر توجيه اال�ستثمار االأجنبي 
المبا�س���ر عل���ى ه���ذه القطاعات ،  وهو ما يعن���ي اعتماد �سيا�س���ة تراعي نوعية اال�ستثم���ار االأجنبي 
المبا�سر ولي�ست فقط كمية اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر المراد جذبه لتحقيق اأق�سى قدر من االآثار 

االيجابية على االقت�ساد الوطني وباأقل تكلفة على الخزانة العامة .

6 . تح�سين مناخ اال�ستثمار العام وخلق فر�ص لال�ستثمار ت�ستطيع جذب اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر:
يتطل���ب تح�سي���ن مناخ اال�ستثمار ف���ي ليبيا ، ا�ستق���رار ال�سيا�س���ة االقت�سادية الكلي���ة بما في ذلك 
ا�ستق���رار ال�سيا�س���ة المالية والنقدية والتحكم في الت�سخم ، كما اأن خلق فر�ص لال�ستثمار ، بما في 
ذل���ك االإ�س���راع في برامج الخ�سخ�سة �سي���وؤدي اإلى دعم جهود الدولة في نج���اح �سيا�ساتها لجذب 
اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�س���ر لالقت�ساد الوطني . وال�سكل رقم ))( تبي���ن المكونات االأ�سا�سية 

لخطة جذب ودعم اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر .

7 .  معرف���ة الدواف���ع التي ي�سعى اال�ستثم���ار االأجنبي المبا�سر اإلى تحقيقها حت���ى يتم التركيز على 
واحد اأو اأكثر من هذه الدوافع:

هن���اك ثالث���ة دواف���ع اأ�سا�سية تمث���ل اأهم دواف���ع اال�ستثمار االأجنب���ي المبا�سر : اأولها ه���و ا�ستغالل 
وا�ستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في البلد الم�سيف ، وهذه ت�سمل كل اأنواع الموارد بما في ذلك 
النفط والغاز الطبيعي وغيرها ؛ والدافع الثاني هو البحث عن االأ�سواق الجديدة اإما من اأجل تعزيز 
ال�س���ادرات من الدول التي تعد مقرًا لهذا اال�ستثمار اأو اإن�ساء فروع لل�سناعات في الدول الم�سيفة 
الإ�سباع ال�سوق المحلي ، ويعتمد تعزيز ال�سادرات اأو اإن�ساء وحدات اإنتاج في البلد الم�سيف بالدرجة 
االأولى على تكلفة االإنتاج من ناحية وعلى تكلفة الت�سدير من دولة المقر اإلى دولة ال�سوق من ناحية 
اأخ���رى ، ففي الدول التي تتب���ع �سيا�سة اإحالل الواردات يلجاأ اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر اإلى اإن�ساء 
ف���روع لالإنتاج في الدولة الم�سيفة بغر�ص االلتفاف على القيود التي تفر�سها الدولة الم�سيفة على 
ه���ذه الواردات ، اأما ف���ي الدول التي تتبع �سيا�سة تحرير الواردات فقد يتجه اال�ستثمار االأجنبي اإلى 
الت�سدي���ر من دول���ة المقر اإلى الدولة الم�سيفة ، حيث اأن التكلفة ه���ي العامل الرئي�سي الذي يقرر 
اعتم���اد اأي من النهجين ، ويتمث���ل الدافع الثالث لال�ستثمار االأجنبي المبا�س���ر ال�سعي اإلى تح�سين 
الفر����ص التناف�سي���ة لمنتجاته على الم�ست���وى العالمي ، وذلك بتقليل كلف���ًة االإنتاج عن طريق توزيع 
وح���دات االإنتاج اأو جزٍء منها ف���ي دول ذات تكلفة منخف�سة ، وخا�سة فيما يتعلق بتكلفة العمالة في 
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ظل وجود عمالة مدربة ورخي�سة ن�سبيا في الدول الم�سيفة مقارنة بدولة المقر التي غالبا ما تكون 
دول���ة متقدمة ، ومن اأهم ال�سناعات الت���ي انتهجت هذا النهج �سناعة ال�سيارات و�سناعة االأجهزة 

االإلكترونية))(.
ال�صكل رقم )1(

المكونات االأ�صا�صية لخطة جذب ودعم اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر
خفض أو التحكم في:  

-  العجز المالي  

-  التضخم 

 -  العجز التجاري
استقرار سياسات االقتصادية 

تنسيق السياسات في مجاالت:  الكلية 

*  الترويج اإلعالمي 

*  خدمة االستثمار األجنبي المباشر  

*  المحافظة على دعم االستثمار 

 األجنبي المباشر
توفير الخدمات العامة * 

- أمن 

- تعليم 

- صحة 

- الخ  

* توفير البنية التحتية  

- طرق  

- اتصاالت  

 - كهرباء ومياه

دعم استراتيجية الترويج بناء اإلطار المؤسسي 

إصدار أو تحديث: 

* قوانين االستثمار  

*  قوانين حماية الملكية الفردية والفكرية 

*  قوانين المنافسة  

الم�س���در: اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغرب���ي اآ�سيا ، �سيا�سات جذب اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر والبني في 
منطقة اأال�سكوا ، االأمم المتحدة – نيويورك ، )00) .

)-  د. عي�سى حمد الفار�سي ، واآخرين ، البيئة املالئمة جلذب اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة لالقت�ساد الليبي ، مرجع �سبق ذكره، �ص 75 .
ميكن الرجوع يف ذلك اإىل:

اأ (  املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار ، مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية 005) ، �ص 64 .
ب(  املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار ، مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ، 006) ، �ص78 .



177

8 .  توف���ر خريط���ة ا�ستثماري���ة وا�سحة الأه���م الم�ساريع المطروح���ة لال�ستثمار االأجنب���ي المبا�سر 
والقطاع���ات الت���ي ت�سمله���ا واالأه���داف المطل���وب تحقيقه���ا والخدم���ات المتوف���رة لخدم���ة ه���ذه 

اال�ستثمارات:
ويعني ذلك تعريف الم�ستثمر االأجنبي باأهم الفر�ص المتاحة وحجمها والقطاعات الرئي�سية المراد 
تنميتها، فالمعرفة هي اأهم عن�سر يجب على الدولة توفيرها لال�ستثمار االأجنبي المبا�سر من اأجل 
دع���م هذا التدفق. وتع���د الخرائط اال�ستثمارية عن�س���رًا رئي�سيًا في جهود الدول���ة للترويج لزيادة 
تدف���ق اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر ، كم���ا ت�سمل هذه الجهود اإبرام االتفاقي���ات الثنائية واالإقليمية 
والدولية لت�سهيل تدفق اال�ستثمار االأجنبي عن طريق تقديم الت�سهيالت ، ومن اأهمها اإلغاء االزدواج 
ال�سريب���ي وت�سهيل اإعادة انتقال االأرباح وراأ�ص المال وغيرها ، واإقامة المعار�ص التي تبين الفر�ص 

اال�ستثمارية والحوافز المقدمة والخدمات المتوفرة لخدمة هذه الفر�ص .

9 .  تعزي���ز التنمي���ة الب�سرية من خالل االهتمام بقطاع التعليم بم���ا يتما�سى ومتطلبات ال�سوق من 
العمالة المدربة في مختلف التخ�س�سات:

يلع���ب توفير االأيدي العاملة المدرب���ة والرخي�سة ن�سبيا مقارنة مع مثيلتها في الدول المجاورة دورًا 
اأ�سا�سيًا في زيادة تدفق اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر اإلى ليبيا . حيث تمثل العمالة الماهرة عن�سرًا 
مهمًا من تكلفة االإنتاج ، وبالتالي من اال�ستثمار االأجنبي ، وخا�سة ذلك اال�ستثمار الذي يهدف اإلى 
المناف�س���ة في االأ�س���واق المحلية ، اإذ اأنه ي�سعى اإلى خف�ص هذه التكلف���ة عن طريق عدة و�سائل من 
اأهمه���ا توفير العمالة المدرب���ة والرخي�سة ن�سبيا . كما ينبغي على الدول���ة االهتمام بنظام التعليم 
والتدري���ب بما يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق المحلية من جهة واال�ستثمار االأجنبي المبا�سر من جهة 

اأخرى .

0).  اإعداد خطة للترويج لجذب اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر :
اإن خط���ة التروي���ج تتك���ون من ثالث���ة مراح���ل ؛ تت�سمن االأول���ى الدعاي���ة والترويج ، بم���ا في ذلك 
الم�سارك���ة في الموؤتمرات والمعار�ص الدولية وعقد لقاءات م���ع الم�ستثمرين واإبرام االتفاقيات مع 
مختل���ف ال���دول ؛ وت�سم���ل المرحلة الثانية خلق اال�ستثم���ار ، بما في ذلك اإيج���اد الفر�ص المواتية ، 
والم�سجع���ة لال�ستثم���ار ف���ي القطاعات التي يمكن اأن تج���ذب اال�ستثمارات االأجنبي���ة اإليها ، وذلك 
ببن���اء الموؤ�س�سات واإ�سدار القوانين الم�سجعة لال�ستثم���ار المبا�سر ؛ اأما المرحلة الثالثة فتمثل في 
المحافظ���ة على اال�ستثمارات القائمة عن طريق توفي���ر الخدمات الالزمة والبنية التحتية الحديثة 
وغيره���ا م���ن الخدمات التي ت�سجع على بقاء هذه اال�ستثمارات وع���دم هروبها ، مما ي�سجع بالتالي 
على قدوم ا�ستثمارات اإ�سافية بف�سل الجهود القائمة لخدمة هذه اال�ستثمارات ، ال�سكل رقم ))(. 
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وتج���در االإ�سارة اإل���ى اأن هذه الحملة الترويجية يج���ب اأن ت�سمل جميع القطاع���ات ذات ال�سلة بما 
ف���ي ذل���ك القطاع الخا����ص ، وو�سائل االإعالم المختلف���ة والمكاتب التجارية في الخ���ارج والمكاتب 
ال�سعبي���ة وغيرها ، باالإ�ساف���ة اإلى ذلك يجب اأن تتوفر البيانات والمعلومات والخرائط اال�ستثمارية 
المف�سلة التي تو�سح اأرقام وبيانات عن االقت�ساد الوطني ، والقطاعات الرئي�سية ومعدالت نموها 
، وحجم اال�ستثمارات المخ�س�سة وغيرها ، على اأن تكون هذه الجهود تحت اإ�سراف وتن�سيق هيئة 
متخ�س�سة مثل هيئة ت�سجيع اال�ستثمار اأو اأمانة التخطيط اأو اأية جهة اأخرى تتوفر فيها االإمكانيات 
المادي���ة والب�سرية والقانوني���ة التي ت�سمح لها بالح�س���ول على البيانات والمعلوم���ات والتن�سيق مع 

مختلف القطاعات االأخرى))(.

عا�شرًا: الخاتمة والتو�شيات 
الخاتمة:

رك���زت الورقة على واقع واتجاهات اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�سرة في االقت�ساد الليبي من حيث 
حجمه���ا وعددها والعمال���ة المطلوبة لتنفيذها باالإ�سافة اإلى التوزي���ع الجغرافي لهذه اال�ستثمارات 
خالل الفترة 000) – 007) ،وذلك لمعرفة العوامل الموؤثرة على هذه االتجاهات ، وبالتالي اقتراح 
ال�سيا�سات التي ت�ساعد على تح�سين مناخ جذب اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الواردة لالقت�ساد 

الليبي .

فق���د تبين باأن ليبيا تعاني من تدني في حجم اال�ستثم���ارات االأجنبية المبا�سرة الواردة في مختلف 
القطاع���ات االقت�سادية. ولت�سحيح هذا الو�سع ينبغ���ي اتخاذ عدة اإجراءات على م�ستوى ا�ستقرار 
ال�سيا�س���ات االقت�سادية الكلية ، وتح�سين االإطار الت�سريعي م���ن اأجل دعم تدفق هذه اال�ستثمارات 

لت�سل اإلى الحجم المطلوب الذي ين�سجم مع االإمكانيات االقت�سادية لالقت�ساد الليبي.

فق���د نفذت بع�ص االإ�سالح���ات التي انبثقت من اأولويات محلية تركزت ف���ي معظمها على ا�ستقرار 
ال�سيا�س���ة االقت�سادية ، واإ�سدار وتعديل بع����ص القوانين ذات ال�سلة باال�ستثمار االأجنبي المبا�سر، 
ولك���ن عملية االإ�سالح ه���ذه كانت مبنية على خطوات متعاقبة ، ولم تك���ن �سمن برنامج �سامل ذي 
اإط���ار زمني مح���دد ، كما اأن برنامج الخ�سخ�سة ال يزال ي�سير بب���طء على الرغم من ظهور بع�ص 
ال�سلبي���ات ومنها م�سكلة العمالة الزائدة . وكان من �ساأن اإبقاء بع�ص القطاعات بعيدة عن م�ساركة 
اال�ستثمار االأجنبي ، اأن تلعب دورًا اأي�سا في تخفي�ص حجم اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة الواردة 

)-  عي�سى حممد الفار�سي و�سليمان �سامل ال�سحومي »البيئة املالئمة جلذب اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة لالقت�ساد الليبي«. �ص 
)6- �ص 67.
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اإل���ى ليبيا . وبالتالي فاإن تو�سيع قاعدة م�ساركة اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر في قطاعات مهمة مثل 
النف���ط والبنية التحتية وال�سياحة والتعليم وال�سناعات التحويلي���ة والنقل البحري والبري وغيرها 

�سيكون له اآثار اإيجابية على مجمل االأن�سطة االقت�سادية .
كم���ا لعبت بع����ص العوامل غير االقت�سادي���ة دورًا معوقًا لتدف���ق اال�ستثمارات االأجنبي���ة المبا�سرة، 
وتاأتي في مقدمتها التعقيدات االإدارية التي تعرقل اأعمال الم�ستثمرين وترفع تكلفة اال�ستثمار، مما 
ينعك����ص �سلبا على حجم تدفق هذه اال�ستثمارات. وبالرغم م���ن وجود التزام على اأعلى الم�ستويات 
ال�سيا�سي���ة واالقت�سادية ، فاإن الم�س���اكل تظهر عند الم�ستويات الدنيا م���ن الهيكل االإداري ، االأمر 
ال���ذي يعيق الجهود التي تبذله���ا الدولة لزيادة حجم اال�ستثمارات االأجنبي���ة المبا�سرة في مختلف 

القطاعات االقت�سادية .

التو�شيات:
فيم���ا يلي نق���دم بع�ص التو�سي���ات التي قد ت�ساع���د في دفع حرك���ة اال�ستثم���ارات االأجنبية وتفعيل 

م�ساهمتها في التنمية االقت�سادية، وهي على النحو التالي :
) . العم���ل عل���ى تحقيق اال�ستق���رار في القواني���ن والت�سريع���ات ، وخ�سو�سا بع���د اأن تمت مراجعة 
وتحدي���ث وتعديل بع�ص القوانين لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة ، لما لذلك من اأهمية في زيادة 
االطمئنان والثقة لدى الم�ستثمرين ، اإ�سافة اإلى التعهد بعدم اإلحاق اأي �سرر باال�ستثمارات القائمة 

من جراء التعديالت التي تطراأ على القوانين والت�سريعات .
) . اإيج���اد خط���ة ا�ستثماري���ة �سامل���ة وواقعية لجمي���ع االأن�سط���ة اال�ستثمارية ، تت�سم���ن م�سروعات 
لل�سناع���ات التحويلية تقوم على ا�ستخدام الم���وارد والمواد الخام المحلية ، وب�سفة خا�سة النفط 
والغ���از الطبيعي وم�ستقاتها، وبالتالي �ستكون هناك ميزة ن�سبي���ة في اإقامة هذه الم�سروعات ، مما 
ي�سكل حافزا لروؤو�ص االأموال االأجنبية للم�ساركة فيها ، ف�سال عن تحقيق التكامل االأمامي والخلفي 

بين ال�سناعات المحلية مما يدعم هيكل البنيان ال�سناعي لالقت�ساد الليبي .
) . العم���ل على توحيد الموؤ�س�سات والجه���ات المعنية بق�سايا اال�ستثمار االأجنبي تحت مظلة واحدة 
ل�سم���ان توحي���د جهوده���ا والحيولة دون تع���دد الجهات الرقابي���ة والجهات المانح���ة للتراخي�ص . 
وبالتال���ي تب�سي���ط اإجراءات الح�سول عل���ى الموافقات والتراخي�ص وت�سجي���ل الم�ساريع والحد من 

تكلفة هذه االإجراءات .
4 . تعزي���ز النظ���ام الق�سائي واإ�سف���اء ثقة اأكبر على عمله من خالل اإن�س���اء محاكم تجارية ومالية 
متخ�س�س���ة توؤدي اإلى االإ�سراع ف���ي البّت في ق�سايا المنازعات المتعلق���ة باال�ستثمار االأجنبي عند 

وجودها .
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5 . ت�سجيع اإقامة الروابط االأمامية والخلفية بين الم�ساريع وال�سناعات المحلية من جهة وم�ساريع 
اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر من جهة اأخرى، لما لذلك من فوائد تعميم المهارات والتكنولوجيا على 

هذه الم�ساريع وال�سناعات.

6 . �سرورة اإ�سفاء �سفة اال�ستمرار على برامج ترويج اال�ستثمار االأجنبي  في ليبيا والتي تهدف اإلى 
التعري���ف بالفر�ص اال�ستثمارية والمزايا المقدمة لها وال�سناعات الواعدة والجاذبة لال�ستثمارات 

االأجنبية المبا�سرة .

7 . موا�سل���ة العمل عل���ى تطوير البنية التحتي���ة االأ�سا�سية من �سبكات الط���رق واالت�ساالت والنقل 
والكهرباء والطاق���ة وغيرها ، نظرًا الأهميتها في ترويج وتح�سين بيئة االأعمال وجذب اال�ستثمارات 

االأجنبية اإلى االقت�ساد الليبي .

8 . تكثي���ف جه���ود التع���اون م���ع المنظم���ات الدولي���ة والعربي���ة التي له���ا دور في عملي���ات الترويج 
للم�سروع���ات اال�ستثماري���ة ، وتقديم الخدمات اال�ستثمارية مثل الوكال���ة الدولية ل�سمان اال�ستثمار 
التابع���ة للبنك الدولي ، والموؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار ، وكذلك جهاز الخدمات اال�ست�سارية 
لال�ستثم���ار االأجنب���ي التابع لموؤ�س�سة التمويل الدولية والبنك الدول���ي ، باالإ�سافة اإلى اإن�ساء وتفعيل 

دور مكاتب التمثيل التجاري في المكاتب ال�سعبية في مختلف دول العالم .

وينبغ���ي اأن نق���ول باأن الخطوات التي تقوم بها الدولة لت�سجي���ع اال�ستثمارات االأجنبية المبا�سرة في 
اإط���ار توجهات االنفتاح واالندماج في االقت�ساد العالمي ، والعمل على ا�ستيفاء متطلبات االن�سمام 
اإلى منظمة التجارة العالمية ، ف�سال عن ال�سروع في تنفيذ اإ�سالحات هيكلية وت�سريعية وموؤ�س�سية 
، �ستوف���ر البيئ���ة المنا�سب���ة والم�ساندة لالأن�سط���ة االقت�سادية ، و�ستعمل على اجت���ذاب المزيد من 

تدفقات اال�ستثمارات االأجنبية في االقت�ساد الليبي .
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محمد محمود ب�شايرة  
مدر�س في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الح�صن الجامعية

المحا�صبة واالف�صاح عن تكاليف االقترا�ض في �صوء معيار 
المحا�صبة الدولي 23 في ال�صركات الم�صاهمة العامة االردنية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

»المحا�سب���ة واالف�س���اح عن تكاليف االقترا�ص في �سوء معي���ار المحا�سبة الدولي )) في ال�سركات 
الم�ساهمة العامة االردنية« 

ملخ�ض الدرا�شة:
هدف���ت ه���ذه الدرا�سة اإلى تقييم كيفية تطبي���ق ومدى التزام ال�سركات الم�ساهم���ة العامة االأردنية 
بمتطلب���ات معي���ار المحا�سبة الدولي رق���م )) ) تكاليف االقترا�ص( المتعلق���ة بمتطلبات المعالجة 
المحا�سبي���ة ومتطلبات االإف�ساح، وقد تم اإعداد وتوزي���ع ا�ستبانة على عينة الدرا�سة وهم محا�سبي 
اأو مع���دي القوائم المالية في ه���ذه ال�سركات وعددها )60( �سركة فقد ت���م توزيع )0))( ا�ستبانة 
ت���م ا�سترداد ) 00)( حيث تم قبولها للتحليل بوا�سط���ة برنامج الرزم االإح�سائية spss  وكان اهم 

نتائج الدرا�سة ما يلي: 

)- اإن ال�سرك���ات الم�ساهمة العامة تلتزم  بالمحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمتطلبات معيار 
المحا�سبة 

)- تف�س���ح ال�سركات الم�ساهمة العامة ع���ن تكاليف االقترا�ص ح�سب متطلب���ات معيار المحا�سبة 
الدولي )). 

وف���ي �س���وء نتائج الدرا�سة ف���ان اهم تو�سي���ات الدلرا�سة هو: ان يت���م تبنى جميع فق���رات المعيار 
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المحا�سب���ي الدول���ي )) ) تكالي���ف االقترا����ص( حتى ال يكون هن���اك تناق�ص في تطبي���ق متطلبات 
المعيار. 

المقدمة:
يعتبر االقترا�ص في الع�سر الحديث من االأمور التي ين�سد اإليها اأ�سحاب القرار في القطاع المالي 
وذلك لما للمو�سوع من اأهمية ق�سوى في تكوين الهيكل التمويلي للمن�ساة ولما له من اأهمية ق�سوى 
ف���ي درا�سة العائد والمنفعة عل���ى موجودات المن�ساة االأمر الذي يحتم عل���ى ال�سركات بذل العناية 
والجهد اإثناء اللجوء اإلى االقترا�ص حتى يكون م�سدر من م�سادر التمويل المف�سلة �سمن البدائل 

المتاحة للتمويل. 

وم���ن اأهم المو�سوعات الت���ي عالجتها المعايير المحا�سبية الدولية ه���و مو�سوع القيا�ص واالإف�ساح 
وبالتال���ي فاإنن���ا �سنبحث ف���ي المحا�سبة ع���ن  تكاليف االقترا�ص ف���ي ال�سرك���ات الم�ساهمة العامة 
االأردني���ة من حيث طرق القيا�ص واالإف�س���اح ؛ وفي علم المحا�سبة ينق�سم المحا�سبين اإلى اأكثر من 
فري���ق اإثناء الت�سجيل المحا�سبي للعمليات التي تتعلق باالقترا�ص ، ففريق ي�سجل االقترا�ص بقيمته 
الحالي���ة وفريق ي�سجله بقيمته الم�ستقبلية وفريق ير�سمل تكاليف االقترا�ص وفريق يحملها لالإرباح 

والخ�سائر بو�سفها م�ساريف والى غير ذلك من التف�سيالت الدقيقة حول المو�سوع . 

    ولقد ارتئيت اأن ابحث في كيفية المعالجة المحا�سبية لتكاليف االقترا�ص في ال�سركات الم�ساهمة 
العامة االأردنية ومدى تالزمها مع متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم )) »تكاليف االقترا�ص«. 
ومن ثم  يمكن ا�ستخال�ص نتائج توؤيد تطبيق ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية لتطبيق متطلبات 
المعالج���ة المحا�سبية لتكاليف االقترا����ص اأو ا�ستخال�ص نتائج ترف�ص وتوؤكد عدم تطبيق متطلبات 

المعيار في المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص .  

م�سكلة الدرا�سة: تكمن م�سكلة الدرا�سة في االإجابة عن المحاور التالية : 

)- ه���ل تلت���زم ال�سرك���ات الم�ساهمة العام���ة االأردني���ة بالمحا�سبة ع���ن تكالي���ف االقترا�ص طبقا 
لمتطلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم )). 

)- ه���ل تلت���زم ال�سركات الم�ساهم���ة العامة االأردني���ة باالإف�ساح ع���ن الطرق المتبعة ف���ي القيا�ص 
واالإف�ساح ح�سب متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي)). 

اأهداف الدرا�سة: تهدف الدرا�سة الي ما يلي : 

)- التعرف على بنود المعيار المحا�سبي الدولي رقم ))»تكاليف االقترا�ص«. 
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)- التعرف على الطرق المحا�سبية التي ت�ستخدمها ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية في القيا�ص 
واالإف�س���اح عن تكاليف االقترا�ص ومدى التزامها بتطبيق متطلب���ات المعيار المحا�سبي الدولي)) 

عن تكاليف االقترا�ص . 

اأهمية الدرا�سة: تنبع اأهمية الدرا�سة من اأهمية تطبيق معايير المحا�سبة الدولية، حيث اإن تطبيقها 
ي�سف���ي م�سداقية ودقة وقابلية للمقارنة ومو�سوعية مم���ا يجعل المعلومات المحا�سبية اأكثر منفعة 
وقب���وال وموثوقية من قبل الم�ستخدمين الداخليين والخارجيين. انه من المفيد للمحا�سبين اللذين 
يعملون في ال�سركات الم�ساهمة العامة ان يطبقوا متطلبات معايير المحا�سبة الدولية ومنها المعيار 
)) ب�سان تكاليف االقترا�ص لما لذلك من اهمية في ا�سفاء طابع دولى على �سيا�ساتهم المحا�سبية.

فر�سيات الدرا�سة: تقوم الدرا�سة على الفر�سيات التالية : 

الفر�شية الأولى: 
تلت���زم ال�سرك���ات الم�ساهمة العامة االأردني���ة بالمحا�سبة ع���ن تكاليف االقترا�ص وفق���ا لمتطلبات 

المعيار المحا�سبي الدولي رقم )) . 

الفر�شية الثانية:
 تلتزم ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بمتطلبات االف�ساح عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار 

المحا�سبة الدولي رقم )).

الدرا�شات ال�شابقة:
 درا�سة الب�سايرة، محمد )0)0)( بعنوان »تطبيق  المفاهيم المحا�سبية للقيمة العادلة في البنوك 
االردني���ة«  هدف���ت ه���ذه الدرا�سة ال���ى التعرف عل���ى القيمة العادل���ة ومفاهيمها وكيفي���ة قيا�سها و 
المحا�سبة على ا�سا�سها واالف�ساح عنها. طبقت هذه الدرا�سة على البنوك االردنية واعدت ا�ستبانة 
وزع���ت عل���ى محا�سبي االدارة او المدي���ر المالي لجمع البيان���ات من اجل تحليله���ا، وتم ا�ستخدام 
برنام���ج ال���رزم االح�سائي���ة SPSS  من اج���ل تحليل البيان���ات واختبار الفر�سي���ات والتو�سل الى 

النتائج. 

وقد خل�ست الدرا�سة الى ان البنوك االردنية تطبق مفاهيم القيمة العادلة المحا�سبية في �سجالتها 
المحا�سبية من حيث القيا�ص  واالف�ساح وتطبيق  المفاهيم المحا�سبية الخا�سة بالقيمة العادلة . 

وهدف���ت درا�سةالمطارن���ة و ب�ساي���رة ) 006) (  بعن���وان  »م���دى التزام البن���وك الم�ساهمة العامة 
االردنية بالمحا�سبة عن اال�ستثمار في اال�سهم وال�سندات في �سوء معيار المح�سبة الدولي )9)(«.
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للتع���رف ال���ي معيار المحا�سب���ة الدول���ي رق���م 9) ، والت�سنيفات الجدي���دة التي جاء به���ا المعيار 
المحا�سب���ي الدولي رق���م 9) ، وهدفت اي�سا التع���رف الى المعالجة المحا�سبي���ة لال�ستثمارات في 

االوراق المالية ح�سب مفهوم اعادة التقييم بالقيمة العادلة .  

وخل�س���ت الى ان البن���وك االردنية االردنية تلتزم بالمحا�سبة عن اال�ستثم���ارات في االوراق المالية 
ح�س���ب متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي 9) ، وذلك من حي���ث المعالجة المحا�سبية واالف�ساح 

لال�ستثمارات المالية  ح�سب متطلبات المعيار . 

ام���ا  درا�س���ة ) زلموط ،)00)( بعنوان »م���دى مالءمة بيانات القوائم المالي���ة للم�سارف االأردنية 
لمعي���ار المحا�سبة الدولي 9)« هدفت ه���ذه الدرا�سة اإلى تقييم متطلبات معي���ار المحا�سبة الدولي 
9) م���ن وجه���ة نظر مع���دي القوائم ووجه���ة نظر المدققي���ن الخارجيين وم���دى مالءمتها لبيانات 
القوائم المالية للم�سارف االأردنية فقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإلى  اإن متطلبات المعيار المحا�سبي 
الدولي 9) مهمة اإح�سائيا من وجهة نظر معدي القوائم المالية في الم�سارف وان متطلبات معيار 

المحا�سبة الدولي 9) مهمة اإح�سائيا من وجهة نظر المدققين الخارجيين في االأردن . 

اتفق���ت اآراء معدي القوائ���م المالية والمدققين الخارجيين حول بع����ص متطلبات معيار المحا�سبة 
الدول���ي 9) مث���ل متطلبات المتعلق���ة باعتبارات القيم���ة العادلة ومحا�سبة التح���وط واالإف�ساح عن 
االأدوات المالية وكذلك هناك فروقات حول المتطلبات المتعلقة باالعتراف وقيا�ص االأدوات المالية. 

درا�س���ة  )�سعيد، 996)( بعنوان »مدى مالءمة تطبيق معي���ار المحا�سبة الدولي رقم 0) من وجهة 
نظر البنوك وال�سركات المالية االأردنية العاملة في االأردن« 

فق���د هدفت هذه الدرا�سة اإلى تقييم اأجزاء المعيار الدول���ي رقم 0) ح�سب راأي البنوك وال�سركات 
االأردنية عن طريق اإداراتها ومدققيها الداخليين. 

وقد اأظهرت اأن متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم 0) مهمة اإح�سائيا من وجهة نظر البنوك 
وال�سرك���ات االأردني���ة . كم���ا اظهرت االتفاق الت���ام بين المدققي���ن والمدراء الماليي���ن حول اأهمية 

متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي )0)(. 

الدرا�سات االجنبية:

درا�س���ة، Combes Elisabeth 2000  بعن���وان  »�سيا�سات التقارير المالي���ة في البنوك االأوروبية 
�سمن مفهوم االأدوات المالية والقيمة العادلة«. 

هدف���ت ه���ذه الدرا�سة اإلى اإبراز واإظهار اأهمي���ة القيمة العادلة في المحا�سبة ع���ن االأدوات المالية 
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واالإف�س���اح ع���ن اآثارها في الك�سوف���ات المالية في البنوك االوروبيه حيث ج���رت هذه الدرا�سة على 
9) بنك���ا اأوروبيا. وقد اأظهرت النتائج اأن تطبي���ق اأ�س�ص ومفاهيم القيمة العادلة اأمر مرحب به وان 
االإط���ار المعلوماتي ال���ذي توفره القيمة العادلة مهم ج���دا ويلقى اإقبال م���ن الموظفين في البنوك 

ويرحبون بتطبيق تعليمات القيمة العادلة ح�سب مقت�سيات المعيار المحا�سبي الدولي 9). 

وق���د هدفت درا�س���ة، Pascal Delvaille 2005  بعنوان»االلتزام بمعايي���ر المحا�سبة الدولية في 
اأوروب���ا : دالئ���ل من بلدان اأوروبية بحلول عام 005)« اإلى مقارنة عملية التقارب في تطبيق المعايير 
المحا�سبي���ة الدولي���ة بحل���ول عام 005) ف���ي ايطالي���ا وفرن�سا والماني���ا من حيث تكيي���ف االأنظمة 
المحا�سبي���ة المحلية في هذه الدول واإع���داد التقارير المالية الموحدة في كافة ال�سركات المدرجة 

في االأ�سواق المالية في كل بلد منها. 

واأظهرت النتائج اإلى اأن جميع هذه الدول ت�سعي اإلى تطبيق المعايير الدولية في �سركاتها الم�ساهمة 
األعامه المدرجة في ال�سوق المالية وان ال�سركات غير المدرجة في ال�سوق المالية في األمانيا وفرن�سا 
�ستبقى تطبق معايير المحا�سبة المتعارف عليها اأما ال�سركات غير األمدرجه في ال�سوق المالية في 

ايطاليا �ستطبق معايير المحا�سبة الدولية بحلول عام 005).

منهجية الدرا�شة: 
ان هذه الدرا�سة  تتبع المنهج الو�سفي التحليلي ويت�سح ذلك من خالل اإتباع الجانبين التاليين

الجانب النظري: 
ويعتم���د هذا الجان���ب في جمع البيانات على م�س���ادر المعلومات المكتوبة مث���ل الكتب الدوريات و 
المج���الت والمق���االت العربي���ة واالأجنبي���ة والدرا�س���ات ال�سابقة العربي���ة واالأجنبي���ة ذات العالقة 
بالمو�س���وع.  وم���ا اأ�سدرته معايي���ر المحا�سب���ة الدولية وباالأخ����ص المعيار المحا�سب���ي الدولي)) 

باالإ�سافة اإلى اال�ستفادة من المو�سوعات ذات ال�سلة والمن�سورة على االنترنت.

الجانب التطبيقي: 
ويتكون من اإعداد ا�ستبانه احتوت على اأ�سئلة دقيقة ووا�سحة حيث تتكون اال�ستبانة من ثالثة اجزاء  
الجزء االأول يقي�ص هذه  الفر�سية االأولى تلتزم ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بالمحا�سبة عن 
تكالي���ف االقترا�ص وفقا لمتطلبات المعيار المحا�سب���ي الدولي رقم )) من خالل )))( �سوؤال. اأما 
الجزء الثاني والمتعلق باالف�ساح عن متطلبات المعيار )) فقد تم قيا�سها من خالل  )))( �سوؤال. 

وت���وزع اال�ستبان���ة على عينة الدرا�سة وه���م معدي القوائم المالية متمثلة ف���ي احد المحا�سبين  في 
ال�سرك���ات الم�ساهمة العام���ة االردنية لالإجابةعن اأ�سئل���ة اال�ستبيان من اجل اختب���ار الفر�سيات. 
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ه���ذا وقد تم ا�ستخدام مقيا�ص ليكرت الخما�سي لتحديد بدائل االإجابة المتاحة، حيث تتم االإجابة 
باختي���ار اإح���دى درجات المقيا����ص المطروحة لكل �س���وؤال، والتي تعبر عن درج���ة االأهمية اأو درجة 
التطبيق وااللتزام بتعليمات المعيار المحا�سبي الدولي )) ب�سان المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص.  

     ولمعرف���ة م���دى االأهمي���ة الن�سبي���ة ف���ي تطبيق المعي���ار وفي االلت���زام بتطبيق متطلب���ات معيار 
المحا�سب���ة الدول���ي )) في المحا�سبة تكالي���ف االقترا�ص من قبل عينة الدرا�س���ة تم االعتماد على 
الو�س���ط  الفر�س���ي ) )60%(، والذي عل���ى �سوئه تقارن االأو�س���اط الح�سابية لكل ج���زء من اأ�سئلة 

اختبار الفر�سيات مع الو�سط الفر�سي. ) الرفاعي ، 998) ، 49)(

االأ�ساليب االإح�سائية الم�ستخدمة في تحليل البيانات: 

لق���د تم ا�ستخ���دام االأ�سالي���ب االإح�سائي���ة المالءمه  لتحلي���ل البيانات التي ت���م جمعها من خالل 
اال�ستبيان، وبا�ستخدام البرنامج االإح�سائي (SPSS(، وذلك باالعتماد على االأ�ساليب االإح�سائية 

التالية: 

)- التك���رارات: حيث تم تق�سيم ال�سركات الم�ساهم���ة العامة االأردنية ح�سب قطاعاتها وتم ح�ساب 
التكرارات الخا�سة لكل قطاع على حدا والن�سبة المئوية لكل قطاع اإلى اإجمالي القطاعات .

)- مقايي����ص النزع���ة المركزي���ة ومقايي����ص الت�ست���ت من خ���الل ح�س���اب  المتو�سط���ات الح�سابية 
واالنحراف���ات المعياري���ة من اجل معرف���ة متو�سط االإجابات الخا�سة بكل �س���وؤال على حدة ولجميع 

االأ�سئلة مجتمعة الخا�سة بكل فر�سية. 

)- اختب���ار T- Test   للعين���ة الواح���دة وقد تم اإتباع ه���ذا االأ�سلوب لمعرفة م���دى تطبيق متطلبات 
المعيار الدولي )) والخا�سة بالمحا�سبة واالف�ساح عن تكاليف االقترا�ص.

�شدق وثبات ال�شتبانة: 
للتاأكد من �سدق اأال�ستبيانه، تم عر�سها على عدد من المحكمين من ذوي االخت�سا�ص من اأع�ساء 
هيئة التدري�ص في الجامعات االردنية وتم قيا�ص ثبات اال�ستبانة من خالل االعتماد على اختبار األفا 

كرونباخ حيث كانت ن�سبتة ))0.9%( وهي ن�سبة تدل على ثبات مقيا�ص الدرا�سة.  

مجتمع وعينة الدرا�شة:
يتكون مجتمع الدرا�سة من ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية ) بنوك ، خدمات ، تامين ، �سناعة(  
والبال���غ عدده���ا ))))( �سركة م�ساهمة عام���ة، وقد تم التو�سل اإلى هذا الرق���م عن طريق الموقع 
االلكترون���ي ل�سوق عمان المالي كما هي ف���ي 0)/0/5)0)، وقد تم ا�ستثناء ال�سركات التي ال يوجد 
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فيه���ا اقترا�ص هام مثل ال�سركات التي تتبع النظ���ام اال�سالمي وال�سركات التعليمية مثل الجامعات 
الخا�سة من خالل فح�ص الميزانيات العمومية لها كما هي في ))/))/009) وكان عددها تقريبا 
))6( �سركة وعليه ي�سبح حجم مجتمع الدرا�سة )50)( �سركة م�ساهمة عامة اأردنية تنطبق عليها 
�س���روط الدرا�سة ونظ���را لكبر حجم مجتمع الدرا�سة ونظرا ل�سعوب���ة م�سحها جميعها نتيجة البعد 
الجغراف���ي اأو نتيجة الوقت والجه���د اأو عدم اال�ستجابة لتعبئة اال�ستبيان ف���ي بع�ص االأحيان. لذلك 
فق���د تم اإتب���اع اأ�سلوب العينة االإح�سائية لمجتمع الدرا�سة.وقد ت���م ا�ستخراج عينة الدرا�سة ح�سب 

المعادلة التالية : )الرفاعي،998،58)(.
0.25
N=

0.25      +      ) A)2
N       )E)2

0.25 : العدد الثابت في المعادلة.

n: حجم العينة .
E: القيمة الماخوذه من التوزيع الطبيعي عند م�ستوى الثقة )0.05( 

A: الخطاأ الع�سوائي الم�سموح به ) على فر�ص ان الخطاأ الم�سموح به بناءًا على  الدرا�سات ال�سابقة 
كان )0).0(.

N: مجتمع الدرا�سة.
0.25
N=

0.25      +      ) 0.10)2      
150              )1.96)2

  �سركة 60=
جدول رقم )1(

اال�صتبيانات الموزعة والم�صترجعة لعينة الدرا�صة
ا�ستبيانات مجتمع الدرا�سة عينة الدرا�سة 

موزعة 
ن�سبة اال�ستبيانات 

الموزعة الى مجتمع 
الدرا�سة

اال�ستبيانات 
الم�سترجعة 

ن�سبة 
اال�ستبيانات 

الم�سترجعة من 
عينة الدرا�سة

)8%00)00)%0))60المحا�سبين
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وت���م اختي���ار هذه العينة من مجتمع الدرا�س���ة والمتمثل في ال�سركات الم�ساهم���ة العامة االأردنية ) 
بن���وك، خدمات، تامين، �سناعي���ة (، وذلك با�ستخدام طريقة العينة الع�سوائية الطبقية بحيث يتم 
تق�سيم المجتمع اإلى مجتمعات جزئية ت�سمى طبقات، بحيث تكون مفردات كل طبقة متجان�سة، وقد 
ت���م اختيار عينه  البحث ب�سورة ع�سوائية ب�سيط���ة من كل طبقه من هذه الطبقات وذلك لتعبر عن 
مجتمع الدرا�سة وقد تم ا�ستخراج عينة كل قطاع من القطاعات االربعة ح�سب وزنها الن�سبي لحجم 

مجتمع الدرا�سة دون اأي تحيز في النتائج على النحو التالي:

البنوك  = 6) × 60
50) = 7 بنوك 

ال�سناعة = 58 × 60
50) = ))  �سركة �سناعية 

الخدمات = 50 × 60
50) = 0) �سركة خدمات

التاأمين = 6) × 60
50) = 0) �سركات تاأمين .

60 �سركة .

الخلفية النظرية للدرا�شة
ن�شاأة وتطور معايير المحا�شبة الدولية: 

مفهوم وتعريف المعايير المحا�شبية: 
يع���رف المعي���ار على انه ) المبداأ ( اأو) المقيا�ص ( اأو ) النم���وذج ( ويميل المحا�سبون اإلى كلمة اأو 
ت�سمية المعيار المحا�سبي حيث انه: المقيا�ص الذي يو�سع ويقا�ص علية وزن �سي اأو طوله اأو عر�سة. 

وعلية يمكن تعريف المعيار المحا�سبي كالتالي. 

المعي���ار المحا�سب���ي: هو القاع���دة اأو القانون العام ال���ذي ي�ستر�سد به المحا�س���ب باإنجاز عملة في 
تح�سير الك�سوفات اأو التقارير المالية. ) الراوي ،995)(

اأما تعريف المعيار ح�سب المنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي :
ه���و موا�سفة فنية او اأي وثيقة اأخرى متاحة لعام���ة النا�ص وم�ساغه بتعاون او اتفاق عام من جانب 
جمي���ع المهتمين والمتاأثرين بها معتم���ده على النتائج والتجارب المجمعة في مجال من المجاالت. 
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)وفي نف�ص الموقع االإلكتروني تم تعريف المعيار كالتالي اأي�سًا(: المعيار هو النموذج الذي يحتذى 
لقيا�ص درجة اكتمال اأو كفاءة �سيء ما. 

مزايا تبني معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS(: )دهم�ص،)00)(

يمكن تحديد اأهم المزايا التي يحققها التطبيق الدولي لهذه المعايير :
)-  وج���ود ه���ذا االت�ساق على الم�ستوى الدول���ي يعطي البيانات المالية القب���ول العام والم�سداقية 

وقابلية المقارنة .

)- يعتبر هذا االت�ساق و�سيله فعاله لتقلي�ص الهوة بين االأ�ساليب والممار�سات المحا�سبية المطبقة 
بي���ن ال���دول المختلة مما يزيد م���ن فعالية الخدمات الت���ي تقدمها مهنة المحا�سبي���ن األم�ستخدمه 

الدوليين للبيانات المالية .

)-  يوف���ر على ال�سركات الجهد والتكلفة الإعداد مجموعتين من البيانات المالية اإحداها بالمعايير 
المحلية واالأخرى بالمعايير الدولية .

4-  يوف���ر ه���ذا االت�س���اق عمل م�سلح���ة ال�سرائب في الدول الت���ي تتواجد فيه���ا ال�سركات متعددة 
الجن�سيات .

5-  ي�سجع الجهات المخت�سة بو�سع المعايير المحا�سبية المحلية على تح�سين م�ستوى ونوعية هذه 
المعايير كي تحوز على القبول العام .

6- ان تبن���ى معايي���ر دولية توؤدي الى التو�س���ل الى اف�سل النتائج حي���ث ان ا�ستخدام هذه المعايير 
ف���ي الدول التي تتبناه���ا �ست�ساعد على تح�سين م�ست���وى البيانات والمعلومات الت���ي �ستقي�سها هذه 
ال�سرك���ات داخل الدول ه���ذا يعني انه عند تطبي���ق معايير دولية �سيالح���ظ المخت�سين الفرق في 

التطبيق والفرق في النتائج وغالبا ما تكون هذه النتائج ل�سالح المن�ساة . 

المعيار المحا�شبي الدولي الثالث و الع�شرون )تكاليف القترا�ض(
المعيار المحا�سبي الدولي الثالث و الع�سرون تكاليف االقترا�ص : )ترجمه: جمعية المجمع العربي 

للمحا�سبين القانونيين، 008)(.

مقدم���ة :  يج���ب تطبي���ق هذا المعي���ار في �سوء ما ج���اء من م���واد  واإي�ساحات و في �س���وء ما جاء 
بالمقدم���ة الخا�س���ة بالمعايي���ر المحا�سبي���ة الدولية، مع مالحظة ع���دم �سرورة تطبي���ق المعايير 

المحا�سبية الدولية على البنود قليلة االأهمية ن�سبيا . 
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ويه���دف هذا المعيار اإلى و�سف المعالجة المحا�سبية لتكالي���ف االقترا�ص، ويتطلب المعيار عموما 
اعتب���ار تكاليف االقترا�ص تكالي���ف را�سمالية ويتم ر�سملة تكاليف االقترا����ص التي يمكن اأن تن�سب 

مبا�سرة المتالك اأو اإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل للر�سملة.

وتع���رف تكاليف االقترا�ص:  هي الفائ���دة وغيرها من التكاليف التي تتحمله���ا المن�ساأة فيما يتعلق 
باقترا�ص  االأموال. ويمكن اأن ت�سمل تكاليف االقترا�ص ما يلي:

 اأ. الفوائد على ال�سحب على المك�سوف وعلى االقترا�ص الق�سير والطويل االأجل.

 ب.  اإطفاء الخ�سم والعالوات المتعلقة باالقترا�ص .

 ج.  اإطفاء اأو تخفي�ص التكاليف االإ�سافية المتعلقة بترتيبات االقترا�ص.

 د.  نفقات التمويل المت�سلة بالتاأجير التمويلى والمعترف به ح�سب المعيار المحا�سبي ال�سابع ع�سر 
والخا�ص بالمحا�سبة عن عقود االإيجار.

 ه.  ف���روق العمل���ة النا�سئة م���ن اقترا�ص العملة االأجنبية ف���ي الحدود التي تعتب���ر تعديالت لنفقات 
الفائدة. 

العتراف بتكاليف القترا�ض:
يجب االعت���راف بتكاليف االقترا�ص بر�سملة تكاليف االقترا�ص مبا�سرة على اال�سل الموؤهل. حيث 
ان تكالي���ف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب مبا�سرة المتالك واإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل تر�سمل 
كج���زء م���ن تكلفة ذلك االأ�سل. ويجب تحدي���د قيمة تكاليف االقترا�ص الموؤهل���ة للر�سملة طبقا لما 

جاء بهذا المعيار.

بموجب هذه المعالجة فان تكاليف االقترا�ص التي تن�سب مبا�سرة المتالك اأو اإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل 
تدخل في تكلفة ذلك االأ�سل اذ يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ص كجزء من تكلفة  االأ�سل حينما يحتمل 
اأن تحق���ق المن�ساأة منافع م�ستقبلية واأن التكلفة يمكن قيا�سه���ا ب�سكل موثوق به بينما تعتبر تكاليف 

االقترا�ص االأخرى كنفقات في الفترة التي حدثت فيها.

تكاليف القترا�ض التي يمكن ر�شملتها: 
تتمث���ل تكالي���ف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب مبا�سرة اإلى امتالك اأو اإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل 
ف���ي تلك التكاليف التي ك���ان باالإمكان تجنبها لو لم تتم النفقات الراأ�سمالي���ة على االأ�سل الموؤهل. 
عندم���ا تقتر����ص المن�ساأة اأموال خ�سي�سا للح�سول على اأ�سل موؤه���ل معين فاإن تكاليف االقترا�ص 

المتعلقة مبا�سرة بذلك االأ�سل الموؤهل يمكن تحديدها ب�سهولة.
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تاريخ بدء فترة الر�شملة: 
تبداأ ر�سملة تكاليف االقترا�ص كجزء من تكلفة االأ�سل الموؤهل عندما:

 اأ. تكون النفقات الراأ�سمالية على االأ�سل جاري حدوثها.

 ب. تكون تكاليف االقترا�ص جاري تحملها.

 ج. اأن تكون االأن�سطة ال�سرورية العداد االأ�سل لال�ستخدام اأو البيع جارية.

تمث���ل النفق���ات الراأ�سمالية على اأ�سل موؤهل فقط تلك النفقات الت���ي ين�ساأ عنها �سداد مبالغ نقدية 
اأو تحوي���ل موج���ودات اأخرى، اأو تحمل التزامات محملة بفوائد. وتخف����ص النفقات الراأ�سمالية باأي 
مقبو�س���ات م�سايرة للتق���دم بالتنفيذ اأو منح مقبو�س���ة متعلقة باالأ�سل )انظ���ر المعيار المحا�سبي 
الع�س���رون والخا����ص بالمحا�سبة عن المن���ح الحكومية واالإف�س���اح عن الم�ساع���دة الحكومية(. اإن 
متو�س���ط القيمة الدفتري���ة لالأ�سل خالل الفترة بما في ذلك تكالي���ف االقترا�ص المر�سملة �سابقا، 

عادة ما يمثل تقريب معقول للنفقات الراأ�سمالية التي طبق عليها معدل الر�سملة في تلك الفترة.

تعليق الر�شملة:
يج���ب اإيقاف ر�سمل���ة تكاليف االقترا�ص خالل الفت���رات الممتدة من توقف ن�س���اط التطوير.يمكن 
ح���دوث تكاليف االقترا�ص خالل فترة ممت���دة والتي تتوقف فيها االأن�سطة ال�سرورية العداد االأ�سل 
لال�ستعم���ال المرج���و اأو للبيع. وتكون ه���ذه التكاليف هي تكلفة امتالك اأ�س���ل م�ستكمل جزئيا ولذا 
ال توؤه���ل للر�سملة. ولكن ر�سمل���ة تكاليف االقترا�ص ال تعلق عادة خالل الفت���رة التي يجري خاللها 
ق���در كبير من االأعمال الفنية واالإدارية. كما ال تعلق ر�سملة تكاليف االقترا�ص حينما يكون التاأخير 
الموؤقت جزءا �سروريا من عملية اإعداد االأ�سل لال�ستعمال المرجو اأو للبيع . فمثال ت�ستمر الر�سملة 
خ���الل الفت���رة الممتدة والمطلوب���ة لن�سج المخزون اأو خ���الل الفترة الممتدة م���ن ارتفاع منا�سيب 
المي���اه الت���ي توؤخ���ر بناء اأح���د الج�سور، اإذا كان م���ن المعتاد ارتف���اع منا�سيب المياه ف���ي المنطقة 

الجغرافية المعنية.

اإيقاف الر�شملة:
يتعين اإيقاف ر�سملة تكاليف االقترا�ص عندما تتح ب�سكل جوهري كافة  االأن�سطة ال�سرورية العداد 
االأ�س���ل الموؤه���ل لال�ستعمال المرج���و اأو للبيع. ويكون االأ�سل ع���ادة جاهزا لال�ستعم���ال المرجو اأو 
للبي���ع اإذا ا�ستكمل اإن�ساوؤه عل���ى الرغم من اأن العمل االإداري الروتيني م���ازال م�ستمرا. و اإذا تبقت 
تعدي���الت ثانوي���ة مثل ديكور المبنى لينا�سب موا�سفات الم�ست���ري اأو الم�ستخدم فهذا ي�سير اإلى اأن 

كافة االأن�سطة قد ا�ستكملت ب�سكل جوهري.
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عن���د ا�ستكم���ال اإن�ساء اأجزاء م���ن االأ�سل الموؤهل ويك���ون كل جزء قابل لال�ستعم���ال اأثناء ا�ستمرار 
االإن�س���اء على االأج���زاء االأخرى فانه يتعين اإيق���اف ر�سملة تكاليف االقترا����ص عندما يتم ا�ستكمال 

جميع االأن�سطة ال�سرورية الإعداد  ذلك الجزء لال�ستعمال المرجو اأو للبيع.

كمث���ال عل���ى اأ�سل موؤهل مك���ون من عدة اأجزاء قابل���ة لال�ستعمال منفردة كما ه���و في حالة مجمع  
تجاري مكون من عدة مباني قابلة لال�ستعمال منفردة بينما ي�ستمر االإن�ساء لباقي المباني. وكمثال 
الأ�س���ل موؤه���ل ي�ستلزم ا�ستكماله قبل اإمكان ا�ستخدام اأي ج���زء في حالة الم�سنع الذي يتطلب عدة 

عمليات تنفذ ب�سكل مت�سل�سل في عدة اأجزاء من الم�سنع في نف�ص الموقع مثل م�سنع ال�سلب.

االإف�ساح ح�سب متطلبات المعيار )): 

). يجب اأن تف�سح البيانات المالية عن:

 اأ. ال�سيا�سة المحا�سبية المطبقة لتكاليف االقترا�ص .

 ب. قيمة تكاليف االقترا�ص المر�سملة خالل الفترة.

 ج. معدل الر�سملة الم�ستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقترا�ص الموؤهلة للر�سملة.

).  يجب اأن تف�سح البيانات المالية عن ال�سيا�سة المحا�سبية المطبقة ب�ساأن تكاليف  االقترا�ص.

تحليل البيانات واختبار الفر�شيات:
هدفت هذه الدرا�سة  اإلى التعرف على مدى التزام ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بالمحا�سبة 

تكاليف االقترا�ص ح�سب متطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم )).

ولذل���ك يت�سمن ه���ذا الف�سل عر�سًا للنتائج التي تو�سلت اإليه���ا الدرا�سة الحالية وذلك بعد القيام 
بعملي���ة جمع وتحلي���ل ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة من ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية  على 

.SPSS المقيا�ص الم�ستخدم في الدرا�سة بوا�سطة برنامج الرزم االإح�سائية

قيا�ض ثبات ال�شتبانة:
اختبار األفا كرونباخ:

للتاأك���د م���ن ثبات مقيا�ص الدرا�س���ة لجاأ الباحث اإلى ا�ستخ���دام طريقة كرونباخ األف���ا للتعرف على 
الدرج���ة الكلية لثبات مقيا�ص الدرا�سة، باالإ�ساف���ة اإلى التعرف على ثبات المقيا�ص في حالة حذف 
كل فقرة من الفقرات االأمر الذي يعطي �سورة وا�سحة عن الفقرات القوية والفقرات ال�سعيفة في 

مقيا�ص الدرا�سة.
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وبلغ���ت قي���م معامل ثب���ات المقيا����ص )0.90(، حيث كانت ه���ذه القيمة ذات دال���ة اإح�سائيه عند 
م�ستوى الثقة )α ≥ 0.05(، مما جعل الباحث مطمئن على �سالحية المقيا�ص من الناحية العلمية 

للتطبيق العملي على عينة الدرا�سة.

- النتائ���ج المتعلق���ة بالفر�سي���ة االأولى: تلت���زم ال�سرك���ات الم�ساهم���ة العامة االأردني���ة بمتطلبات 
المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم )).

 One  للتاأك���د من �سحة ه���ذه الفر�سية قام الباح���ث با�ستخدام اختبار )ت( للمجموع���ة الواحدة
Sample T-test عل���ى متغي���ر درجة الت���زام ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردني���ة بالمحا�سبة عن 

تكالي���ف االقترا����ص ح�سب المعي���ار ))، ولذلك ي�سير الج���دول رقم ))( اإل���ى المتو�سط الح�سابي 
واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة .

جدول رقم )2(
المتو�صط الح�صابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة على متغير التزام 

ال�صركات الم�صاهمة العامة االأردنية بالمحا�صبة عن تكاليف االقترا�ض ح�صب متطلبات المعيار المحا�صبي 
100=n  23 الدولي رقم

قيمة االختبار = ) درجاتالفقرةالرقم
�س���ط  لمتو ا

الح�سابي
االنحراف 

المعياري
متو�س���ط 

الفرق
قيمة ت

تلت���زم ال�سركات الم�ساهمة العام���ة االأردنية بالمحا�سبة 
المعي���ار  لمتطلب���ات  وفق���ا  االقترا����ص  تكالي���ف  ع���ن 

المحا�سبي الدولي رقم )) .
ح�س���ب متطلب���ات المعيار ف���ان تكالي���ف االقترا�ص التي ) 

يمك���ن اأن تن�سب مبا�س���رة المتالك اأو اإن�س���اء اأو ت�سنيع 
اأ�سل موؤهل للر�سملة.يجب ان تر�سمل .

4.550.67(.55•(7.79

تكاليف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب مبا�سرة المتالك )
واإن�س���اء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل تر�سم���ل كجزء من تكلفة 

ذلك االأ�سل. 

4.450.6((.45•(8

يت���م ر�سملة تكاليف االقترا�ص كجزء م���ن تكلفة  االأ�سل )
حينم���ا يحتمل اأن تحق���ق المن�ساأة مناف���ع م�ستقبلية واأن 

التكلفة يمكن قيا�سها ب�سكل موثوق .

4.450.7((.45•(5،5(

يت���م ر�سمل���ة الم�ساري���ف المتعلقة بالقر����ص ) تكاليف 4     
االقترا�ص (  اذا كانت تخ�ص اال�سول الموؤهلة . 

4.450.69(.45•(6

يتم ر�سمل���ة تكاليف االقترا�ص اي�سا عل���ى االأ�سول التي 5 
يتم تجهيزها ب�سكل روتيني .

•(4،46

يتم اثب���ات تكاليف االقترا�ص المتعلق���ة بالقر�ص لحظة 6- 
حدوثها وتحميلها لقيمة القر�ص .

(،980.980.98•7.75
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اإذا كان القر�ص عاما لكافة اأن�سطة المن�ساأة فانك تحدد 7
تكالي���ف االقترا�ص الت���ي يجب اأن تر�سم���ل على االأ�سول 

الموؤهلة . 

(،(50.980.(5•(.65

تثب���ت وتر�سمل فائدة االقترا�ص على ح�ساب القر�ص مع 8 
تاريخ اثبات قيمة القر�ص . 

(،800.680.80•5.70

تر�سمل العالوة او الخ�سم المتعلقة باالقترا�ص كتكاليف 9
اقترا�ص . 

4،(80.7((.(8•(4.50

اذا نت���ج ع���ن تكالي���ف االقترا����ص الخارجي���ة فروق���ات 0)
عمل���ة فانها تر�سمل على قيم���ة القر�ص ب�سفتها تكاليف 

اقترا�ص . 

4،((0.8((،((•((.4(

عند اقترا����ص اأم���وال خ�سي�سا لغر����ص الح�سول على ))
اأ�س���ل موؤهل تح���دد مق���دار تكاليف االقترا����ص الموؤهلة 
للر�سمل���ة عل���ى ذل���ك االأ�سل خ���الل الفت���رة  بالتكاليف 
الفعلي���ة لذل���ك االقترا�ص مطروح���ا منه���ا اأي ربح على 

اال�ستثمار الموؤقت لتلك االأموال المقتر�سة.

4،4(0.6((،4(•(7.88

 يج���ب اإيقاف ر�سملة تكالي���ف االقترا�ص خالل الفترات )) 
الممتدة من توقف ن�ساط التطوير.

4،(00.84(.(0•((.85

يتعي���ن اإيقاف ر�سملة تكالي���ف االقترا�ص عندما تتو�سح ))
ب�سكل جوهري كاف���ة  االأن�سطة ال�سرورية الإعداد االأ�سل 

الموؤهل لال�ستعمال المرجو اأو للبيع 

(،50(.00.50•(.6(

7).))•5).))50.4).4المجموع

.)99( حرية  بدرجة   )0.05 ≤  α( الثقة  م�ستوى  عند  •�دالة 

يت�س���ح من الجدول ))( اع���الة والذي يقي�ص الفر�سي���ة االولى وهي )تلتزم ال�سرك���ات الم�ساهمة 
العام���ة االأردني���ة بمتطلبات المحا�سبة عن تكالي���ف االقترا�ص وفقا لمتطلب���ات المعيار المحا�سبي 
الدول���ي رقم ))(. بحيث حازت جميع الفقرات على درجة قب���ول مرتفعة جدا وقد ح�سلت الفقرة 
رقم ))( والتي تن�ص على انه ح�سب متطلبات المعيار فان تكاليف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب 
مبا�سرة المتالك اأو اإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل للر�سملة.يجب ان تر�سمل .وذلك بمتو�سط ح�سابي 
بل���غ )4.55( وانح���راف معياري بل���غ )0.68( وبلغ الفرق بي���ن الو�سط الح�ساب���ي للفقرة ودرجة 
االختب���ار )55.)( ل�سالح درجة االلتزام بالفقرة كما بلغت قيمة  t  لهذه الفقرة )7.79)( درجة 
وهي قيمة ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الثقة )α ≥ 0.05( مما ي�سير الى قبول هذه الفقرة . 
تلتزم ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بمتطلبات المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار 

المحا�سبة الدولي رقم )).

  كم���ا ح�سل���ت الفقرة )7( والتي تن����ص اإذا كان القر�ص عاما لكافة اأن�سط���ة المن�ساأة فانك تحدد 
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تكالي���ف االقترا�ص التي يجب اأن تر�سمل عل���ى االأ�سول الموؤهلة .على متو�سط ح�سابي بلغ )5).)( 
وانحراف معياري )0.98( كما بلغ الفرق بين المتو�سط الح�سابي للفقرة ودرجة االختبار )5).0( 
ل�سال���ح االلت���زام بالفقرة ، وبلغ���ت قيمة t للفق���رة )65.)( وهي قيمة ذات دالل���ة اح�سائية عند 

م�ستوى الثقة )α ≥ 0.05( مما يعني قبول الفقرة. 

 t  وق���د بل���غ المتو�سط الح�ساب���ي للفر�سية )5).4( وانح���راف معياري ))0.4( كم���ا بلغت قيمة 
للفر�سية  )7).))( درجة، وهي قيمة ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الثقة )α ≥ 0.05( مما 
ي�سي���ر الى قب���ول الفر�سية ال�سحيحة وهي تلت���زم ال�سركات الم�ساهمة العام���ة االأردنية بمتطلبات 

المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم )).

- النتائج المتعلقة بالفر�سية الثانية: تلتزم ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بمتطلبات االف�ساح 
عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم )).

 One  للتاأك���د من �سحة ه���ذه الفر�سية قام الباح���ث با�ستخدام اختبار )ت( للمجموع���ة الواحدة
Sample T-test عل���ى متغي���ر درج���ة التزام ال�سرك���ات الم�ساهمة العامة االأردني���ة باالإف�ساح عن 

تكالي���ف االقترا����ص ح�سب المعي���ار ))، ولذلك ي�سير الج���دول رقم ))( اإل���ى المتو�سط الح�سابي 
واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة .

جدول رقم )3(
المتو�صط الح�صابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )ت( للمجموعة الواحدة على متغير التزام 

ال�صركات الم�صاهمة العامة االأردنية باالإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض ح�صب متطلبات المعيار المحا�صبي 
100=n  23 الدولي رقم

قيمة االختبار = ) درجاتالفقرة
�س���ط  لمتو ا

الح�سابي
االنحراف 

المعياري
�سط  متو

الفرق
قيمة ت

تلت���زم ال�سرك���ات الم�ساهمة العامة االأردنية بمتطلبات االف�ساح عن تكاليف االقترا����ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي 
رقم )). 

يت���م االف�ساح عن ال�سيا�سات المالي���ة المتبعة في ت�سجيل )   
قيمة القر�ص اثناء االقترا�ص . 

(.(50.990.(5•(.6(

ت�سج���ل الم�ساري���ف المتعلقة باالقترا����ص ) من البنك او )
قر�ص ال�سندات ( ب�سكل منف�سل عن قيمة القر�ص .

(.600.990.60•4.(8

تحمل الم�ساريف المتعلق���ة باالقترا�ص على قيمة االأ�سل )
الموؤهل للر�سملة. 

4.((0.89(.((•9.84

يف�سح عن قيمة القر�ص في الميزانية العمومية في جانب 4 
الخ�سوم ق�سيرة او طويلة االأمد . 

4.050.9((.05•8.76
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ت�سجل قيمة القر�ص بر�سملة تكاليف االقترا�ص على قيمة 5
القر�ص 

4.080.9((.08•9.06

ت�س���اف تكاليف االقترا����ص لقيمة القر����ص وبالتالي فان 6 
النفق���ات تحم���ل للقر����ص ويف�س���ح عنه���ا ف���ي الميزانية 

العمومية . 

4.(80.64(.(8•(6.7(

4.07)•)).))0.7)).4يف�سح عن الكلفة الكلية للقر�ص في الميزانية العمومية  7 
عن���د ا�ستخدام قر�ص ال�سندات فان قيمة القر�ص تر�سمل 8

علية كافة التكاليف المتعلقة به. 
4.(50.54(.(5•(9.((

ت�ستخ���دم طريق���ة العائ���د الحقيق���ي ف���ي اطف���اء قر����ص 9     
ال�سندات الرا�سمالي.

4.((0.8((.((•(0.48

يف�س���ح عن عالوة قر����ص ال�سندات المر�سم���ل في قائمة 0)
الدخل.

4.080.84(.08•9.87

يف�س���ح عن خ�س���م قر�ص ال�سن���دات المر�سمل في قائمة ))
الدخل. 

(.860.850.86•7.87

ت�ستخ���دم ال�سركة طريقة االإطفاء بطريقة الق�سط الثابت ))
لقر�ص ال�سندات الرا�سمالي بدال من طريقة معدل العائد 

الحقيقي . 

(.((0.9(0.((•(.94

(.960.440.96•(6.80

.)99( حرية  بدرجة   )0.05 ≤  α( الثقة  م�ستوى  عند  •�دالة 
   يت�س���ح من الجدول ))( اعالة والذي يقي����ص الفر�سية االثانية وهي )تلتزم ال�سركات الم�ساهمة 
العام���ة االأردني���ة بمتطلبات االف�س���اح عن تكاليف االقترا����ص وفقا لمتطلبات المعي���ار المحا�سبي 
الدول���ي رقم)) (. ان جميع الفقرات نالت القبول التام وابمتو�سطات ح�سابية مرتفعة وقد ح�سلت 
الفق���رة رق���م )6( والتي تن�ص عل���ى انه ت�س���اف تكاليف االقترا����ص لقيمة القر����ص وبالتالي فان 
النفقات تحمل للقر�ص ويف�سح عنها في الميزانية العمومية .وذلك بمتو�سط ح�سابي بلغ )8).4( 
وانحراف معياري بلغ )0.64( وقد بلغ متو�سط افرق بين الو�سط الح�سابي للفقرة ودرجة االختبار 
)8).)( ل�سالح درجة االلتزام بالفقرة كما بلغت قيمة  t  لهذه الفقرة ))6.7)( درجة وهي قيمة 

ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الثقة )α ≥ 0.05( مما ي�سير الى قبول هذه الفقرة.
  وق���د ح�سلت الفقرة رقم )))( وهي ) ت�ستخ���دم ال�سركة طريقة االإطفاء بطريقة الق�سط الثابت 
لقر����ص ال�سندات الرا�سمالي بدال من طريق���ة معدل العائد الحقيقي( . على اقل و�سط ح�سابي بلغ 
))).)( وانحراف معياري ))0.9( كما بلغ متو�سط الفرق بين الو�سط الح�سابي ودرجة االختبار 
))).0( ل�سال���ح درج���ة قبول الفق���رة وبلغت قيمة  t عند هذا الم�ستوى م���ن الفرق )94.)( وهي 

.)0.05 ≤ α( قيمة ذات داللة اح�سائية عند م�ستوى الثقة
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 t  وق���د بل���غ المتو�سط الح�ساب���ي للفر�سية )96.)( وانح���راف معياري )0.44( كم���ا بلغت قيمة 
 )0.05 ≤ α( درج���ة، وه���ي قيمة ذات دالل���ة اح�سائية عند م�ست���وى الثقة )(للفر�سي���ة  )6.80
مم���ا ي�سير الى قب���ول الفر�سية ال�سحيحة والتي تن�ص على انه ) تلتزم ال�سركات الم�ساهمة العامة 

االأردنية بمتطلبات االف�ساح عن تكاليف االقترا�ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ))(.
نتائج الدرا�سة : وقد تو�سلت الدرا�سة الى النتائج التالية: 

)-  تلت���زم ال�سركات الم�ساهمة العامة االأردنية بالمحا�سبة عن تكاليف االقترا�ص طبقا لمتطلبات 
معيار المحا�سبة الدولي رقم )))(. وقد جاءت اهم نقاط االلتزام كما يلي: 

اأ - ح�س���ب متطلبات المعيار فان تكاليف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب مبا�سرة المتالك اأو اإن�ساء 
اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل للر�سملة.يجب ان تر�سمل .

ب - تكاليف االقترا�ص التي يمكن اأن تن�سب مبا�سرة المتالك واإن�ساء اأو ت�سنيع اأ�سل موؤهل تر�سمل 
كجزء من تكلفة ذلك االأ�سل.

ت - يت���م ر�سملة تكاليف االقترا����ص كجزء من تكلفة  االأ�سل حينما يحتمل اأن تحقق المن�ساأة منافع 
م�ستقبلية واأن التكلفة يمكن قيا�سها ب�سكل موثوق .

يتم ر�سملة الم�ساريف المتعلقة بالقر�ص ) تكاليف االقترا�ص (  اإذا كانت تخ�ص االأ�سول الموؤهلة. 
ث-  يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ص اي�سا على االأ�سول التي يتم تجهيزها ب�سكل روتيني .

)- تلت���زم ال�سركات الم�ساهمة العام���ة االردنية باالف�ساح عن تكالي���ف االقترا�ص وفقا لمتطلبات 
معيار المحا�سبة الدولي رقم )). وقد جاءت اهم نقاط االلتزام كما يلي: 

اأ- ت�س���اف تكاليف االقترا�ص لقيمة القر�ص وبالتالي فان النفقات تحمل للقر�ص ويف�سح عنها في 
الميزانية العمومية .

ب- يف�سح عن عالوة قر�ص ال�سندات المر�سمل في قائمة الدخل .
ت- يف�سح عن طريقة العائد الحقيقي في اإطفاء قر�ص ال�سندات الراأ�سمالي.

ث- ت�س���اف تكالي���ف االقترا�ص لقيمة القر�ص وبالتالي فان النفق���ات تحمل للقر�ص ويف�سح عنها 
في الميزانية العمومية .

تو�شيات الدرا�شة: 
وفي �سوء النتائج والتحليل ال�سابق يو�سي الباحث بما يلي: 

)-ان يت���م تبن���ى جميع فقرات المعي���ار المحا�سبي الدولي )) ) تكالي���ف االقترا�ص( حتى ال يكون 
هناك تناق�ص في تطبيق متطلبات المعيار. 
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)- �سرورة تبني معايير المحا�سبة الدولية وذلك لما له من اهمية في توحيد ال�سيا�سات المحا�سبية 
والحد من فروقات الطرق المحا�سبية. 

)-ان يتم اجراء درا�سات تو�سح االثار االيجابية لاللتزام بمعايير المحا�سبة الدولية. 

المراجع:
 ب�ساي���رة، محمد محم���ود والمطارنة غ�س���ان)006)(. االمحا�سبة ع���ن اال�ستثمارات في االأ�سه���م وال�سندات في 
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اأثر المعنى في تعدد وجوه االإعراب عند اأبي جعفر النحا�ض
درا�صة تطبيقية في �صورة المائدة

ملخ�ض
تناول���ت الدرا�س���ة العالقة بين المعنى وتع���دد وجوه االإعراب في القراآن الكري���م، واأخذت الدرا�سة 
اإع���راب �سورة المائدة من كتاب اإعراب القراآن الأبي جعف���ر النحا�ص نموذجًا تطبيقيًا للوقوف على 
ه���ذه العالقة، فح�سرت االآيات التي اختلف العلماء ف���ي اإعرابها، وذكرت وجوه االإعراب المتعددة 
وناق�ستها في �سوء المعنى المترّتب على هذا الخالف، فتبّين اأن المعنى هو العامل االأبرز في تعدد 

وجوه االإعراب في كثير من موا�سع الخالف في اإعراب ال�سورة الكريمة.
Abstract
The semantic impact on the diversity of parsing according to Abi- Ja'far AN-
Naḥaas: An applied study on Surat Al Ma'idah (The Repast)

The current paper studies the relationship between the meaning and its various 
parses in the holy Qura'n. The study has taken the parsing moods of Chapter 
5 )Surat) Al Ma'idah )The Repast) from the book named 'i9raab Al-Quran' by 
Abi Ja'far Al-Naḥaas as a typical example of application to demonstrate this 
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relation. First, the parsing forms of controversial verses in chapter 5 were 
confined. The diversity of perspectives of parsing these forms among scholars 
were discussed in light of the meaning resulted of their disputes. Findings 
revealed that the meaning is the prominent factor causes the diversity of 

parsing in the disputed positions )situations) of Surat Al Ma'idah.        

تمهيد
المعنى هو الغاية من التوا�سل الكالمي بين النا�ص الذين يعبرون عن اأفكارهم وم�ساعرهم واآمالهم 
واآالمه���م بجمل تحم���ل معاني ياأمل اأ�سحابها اأن ت�س���ل اإلى اأ�سماع تتفاعل معه���ا ، وال ريب اأّن فهم 
النا�ص للمعاني اأمر في غاية االأهمية وال ت�ستقيم الحياة دونه، اإذ هو اأ�سل التوا�سل، فكيف الثنين اأن 
يتفاهم���ا دون معاني وا�سحة تربط لغ���ة التوا�سل بينهما؟ وما وجد االإعراب اإال لي�ساهم في اإي�سال 

هذه الر�سالة اإلى م�ستقبلها بجالء تام.

ن���ا حينما ننظم الكالم ونوؤلفه نرّتب الكلمات   فاالإع���راب – كم���ا قالت العرب – فرع المعنى؛ اأي اأنَّ
ف���ي النط���ق ح�سب ترتيبها في النف�ص، لذا ف���اإن المعاني المنبثقة من النف�ص ه���ي االأ�سل واالأ�سا�ص 
ال���ذي ُيبنى عليه تركيب الكلمات في النطق، وتركيب الكلمات هذا هو الفرع. وبناء على ذلك تاأخذ 
الكلم���ة حركتها االإعرابية من موقعها ال���ذي حدده المعنى؛ ويقول ال�سيوط���ي)ت))9( في تو�سيح 
ذلك: »اإنَّه على الناظر في كتاب اهلل –عز وجل- الكا�سف عن اأ�سراره مراعاة اأمور اأولها اأن يفهم 
معنى ما يريد اأن يعربه مفردا اأو مركبا قبل االإعراب فاإنه فرع المعنى ؛ ولهذا ال يجوز اإعراب فواتح 

ال�سور«))(  

وق���ال اب���ن ه�سام في ذك���ر الجهات التي يدخل االعترا����ص على المعرب من جهته���ا »اأن يراعي ما 
يقت�سيه ظاهر ال�سنعة وال يراعي المعنى ، وكثيرا ما َتزّل االأقدام ب�سبب ذلك«))(.  وقال اأي�سا: اإّنه 
متى ُبني الكالم على ظاهر اللفظ، ولم ُينظر في ُموجب المعنى ح�سل الف�ساد، وقد يقع للُمعربين 

فيه الَوهم بهذا ال�سبب))(. 

وم���ن خالل درا�ستنا راأينا اأنَّ معظ���م المف�سرين يتوجهون لتف�سير المعن���ى اأوال، وهذا يقودهم اإلى 
االإعراب ال�سليم، ولعل الزمخ�سري اأبرز برهان على ذلك في معالجته الن�سو�ص القراآنية من حيث 

)- االإتقان يف علوم القراآن ،جالل الدين ال�سيوطي، علق عليه د.م�سطفى �سيخ م�سطفى ، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط) 008) م �ص 84)
)-  مغني اللبيب عن كتب االأعاريب ، ابن ه�سام االأن�ساري ، حتقيق د. عبد اللطيف حممد اخلطيب ، ال�سل�سلة الرتاثية ، ط) 000)، ج6، �ص7

)- مغني اللبيب عن كتب االأعاريب ، ابن ه�سام االأن�ساري ، ج6 ، �ص4)
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نظرات���ه الفاح�صة وتعليقاته الدقيقة ف���ي توجيه معاني الآيات الكريمة ثم يقوده ذلك اإلى الإعراب 
الدقي���ق بهدي ما يقت�صيه م�صمون الآية الكريمة الذي يتفق م���ع المعنى والنحو فكان ي�صعى للربط 

بين التراكيب اللغوية وما ت�صير اإليه المعاني.

    واإنَّ َم���ن ينظ���ر ف���ي كتب تف�صير الق���راآن يتبّين له اأن العلم���اء ذكروا وجوهًا متع���ددة في اإعراب 
بع����ض األفاظ الق���راآن وفقا لم�صمون الآية، واإنَّ ذلك مرده اإلى الحج���ج التي يعتمدها كّل مف�ّصر في 
فه���م م�صمون الآية بن���اء على ما ا�صتكنَّ في نف�ص���ه من معاني نتيجة لما َو�صله م���ن اأ�صباب النزول 
والأحاديث التي ُتف�ّصر الآية اأو غيرها من الحجج، فتعدد احتمالت الإعراب للكلمة الواحدة مردود 
اإل���ى التباي���ن في الفه���م الدللي لمكنون الآية الكريم���ة، وفي درا�صتنا هذه ن�صع���ى للك�صف عن هذا 

المكنون الداخلي في نف�ض من ارت�صى وجها دون اآخر.

زون كثيرا من  ولع���لَّ م���ن المفيد اأن نبّي���ن اأنَّ بع�ض النحويين ومعرب���ي القراآن ومف�صريه كانوا يج���َوّ
التاأوي���ات النحوي���ة ف���ي بع�ض الوجوه �ص���واء كان هذا التاأوي���ل م�صتقيمًا مع المعن���ى اأم ل، فالمهم 
عندهم هو تف�صير الحركة الإعرابية دون النظر اإلى المعنى، وقد تنّبه ابن القيم )ت:751( –رحمه 
ح اأنَّ اأكثر المعربين يذكرون التاأويات النحوية دون اللتفات اإلى ما يقت�صيه  اهلل –اإل���ى ذلك فو�صَّ
المعن���ى فيق���ول: »ينبغي اأن يتفطن هاهنا لأمر ل بّد منه ؛ وهو اأنَّه ل يجوز اأن ُيحمل كام اهلل –عزَّ 
وجل –ويف�ّصر لمجرد الحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكام، ويكون الكام به له 
معنى، فاإنَّ هذا المقام غلط فيه اأكثر المعربين للقراآن، فاإنهم يف�صرون الآية ويعربونها بما يحتمله 
تركي���ب تلك الجملة ...بل للقراآن عرف ومعاٍن معهودة ل ينا�صبه تف�صيره بغيرها، ول يجوز تف�صيره 
بغي���ر عرفه والمعهود من معانيه ...فا يجوز حمله على المعاني القاهرة بمجرد الحتمال النحوي 

والإعرابي« )1(

وتحاول الدرا�صة اأن تك�صف عن اأثر المعنى في تعدد وجوه الإعراب، وتبين ماهّية هذا الأثر، ومدى 
اخت���اف البعد الدللي للوجوه الإعرابية المتعددة، ولأجل ذلك الهدف اأجرينا درا�صة تطبيقية في 
اإع���راب �صورة المائدة من خال كتاب )اإعراب القران( لأب���ي جعفر النحا�ض، فوقفنا على الوجوه 
الإعرابي���ة المتعددة عنده، وناق�صناها م�صتعينين باأب���رز كتب التف�صير؛ للوقوف على حقيقة المعنى 
المراد من كل مو�صع تعددت حوله الوجوه الإعرابية، كما ا�صتعنا بكتب النحو لكي نح�صح�ض القول 

1- التف�صري القيم، الإمام ابن القيم )ت 751(، حتقيق حممد الفقي ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، �ض 269-268
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الح���ق في كل وجه اإعرابي، ثم اعتمدنا في الترجيح على اأقوال اأهل العلم من المف�صرين واللغويين 
والنحويين، مع بيان وجه القّوة وال�صعف في كل وجه من الوجوه ما اأمكن.

وق�ّصمن���ا البحث اإلى اثنتين وع�صرين م�صاألة تبعًا لموا�ص���ع الخاف التي اأوردها اأبو جعفر النحا�ض 
في كتابه )اإعراب القراآن( ، فكل مو�صع اأخذ عنوانًا م�صتقًا ، عر�صنا فيه اأوجه الإعراب المتعددة، 

ثم ناق�صناها في �صوء المعنى المترّتب على الخاف.
المو�ضع الأول:

 في قوله تعالى: {...اأُِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة الأَْنَعاِم اإِلَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ...}
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن:

- اإل اأداة ا�صتثناء.
- الفراء زعم اأنه يجوز اأن تكون )ما( في مو�صع رفع، وذلك بحعل )اإل( العاطفة)1(

ول���م يختل���ف المف�صرون في تحديد مق�ص���ود هذه الآية الكريمة، فقالوا ف���ي معناها : اأبيح لكم اأكل 
الأنع���ام، وه���ي الإبل والبقر والغن���م بعد ذبحها،اإل ما ح���رم عليكم في هذه ال�ص���ورة، وهي الميتة، 
وال���دم، ولحم الخنزير، وم���ا ذبح على غير ا�ص���م اهلل تعالى، والمنخنقة، والموق���وذة، والمتردية، 

والنطيحة، وما اأكل ال�صبع بع�صها)2(.
وبناًء على قول المف�صرين، تكون )اإل( اأداة ا�صتثناء، اأفادت اإخراج كل ما يتلى تحريمه من الأنعام 

من حكم الحال والإباحة،وعليه تكون )ما( في مو�صع ن�صب م�صتثنى.
ويوؤكد ذلك ما تورده كتب النحو في )اإل(، فذكر ابن ه�صام اأن )اإل( تكون على اأربعة اأوجه:

 اأولها: ال�صتثناء وهي اأم الباب وهي التي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، وثانيها: اأن تكون �صفة 
بمنزل���ة )غي���ر( فيو�صف بها وبتاليها جمع منكر اأو �صبه���ه، وذلك مثل قوله تعالى: {ولو كان فيهما 
اآله���ة اإل اهلل لف�صدت���ا} فا يجوز في )اإل( ه���ذه اأن تكون لا�صتثناء من جه���ة المعنى؛ اإذ التقدير 
حينئذ لو كان فيهما اآلهة  لي�ض فيهم اهلل لف�صدتا وذلك يقت�صي بمفهومه اأنه لو كان فيهما اآلهة فيهم 
اهلل ل���م تف�ص���دا ، ولي�ض ذلك المراد، ول يمكن اأن ت�صح م���ن جهة اللفظ لأن )اآلهة( جمع منكر في 
الإثبات فا عموم له، فا ي�صح ال�صتثناء منه. وثالثها: اأن تكون عاطفة بمنزلة الواو في الت�صريك 

1- ينظر اأبو جعفر النحا�ض/ اإعراب القران/ حتقيق د. زهري زاهد / عامل الكتب / مكتبة النه�صة العربية – ظ )3( ج2/ �ض4-3.
2- ينظر: اأبو حيان الأندل�صي ، البحر املحيط يف التف�صري، ج4، �ض159 دار الفكر، 1413 ه،1992م .
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ف���ي اللف���ظ والمعنى، ومنه قول���ه تعالى ) ل يخاف ل���دى المر�صلون اإل من ظلم ث���م بدل ح�صنا بعد 
�ص���وء( اأي ول م���ن ظلم ..... ورابعها: الزائدة وهي التي ي�ص���ح ال�صتغناء عنها، وهو قول الأ�صمعي 

وابن جني)1(.
وم���ن خال عر�ض )اإل( الواردة في الآية الكريمة عل���ى الأوجه الأربعة نرجح اأنها لا�صتثناء، فهي 
لي�ص���ت بمنزلة )غي���ر( الوا�صفة لما قبلها، اإذ م���ا قبلها لي�ض جمعا منك���را، ول ي�صتقيم المعنى مع 
ها عاطفة بمعنى الواو، اإذ ي�صبح المعنى: اأحلت لكم بهيمة الأنعام واأحل لكم ما يتلى عليكم....  عدِّ

وهذا مخالف ل�صنة الر�صول الكريم �صّلى اهلل عليه و�صّلم.
    اأم���ا َزْع���ُم الفراء في رف���ع مو�صع )ما( وجعل )اإل( عاطفة، فيحتاج اإل���ى نقا�ض، والرفع في هذه 

الآية مذهب بع�ض الكوفيين، ولكنه عندهم على البدل)2(.
والرف���ع عل���ى البدل ل ي�صح البتة، لأن الذي قبله موجب والبدل من الموجب ل يجوز. يقول �صاحب 
الت�صريح )... واإن كان الكام تاما ففيه تف�صيل، فاإن كان موجبا، وجب ن�صب المثنى نحو  »ف�صربوا 
منه اإل قليا«... واإن كان الكام غير موجب، ففيه تف�صيل، فاإن كان الكام مت�صا فالأرجح اإتباع 

الم�صتثنى للم�صتثنى منه، بدل بع�ض من كل عند الب�صريين وعطف ن�صق عند الكوفيين...()3(.
اأما الرفع على العطف، فقد اأجاز الكوفيون اأن تكون )اإل( عاطفة بمعنى الواو، واحتجوا باأن قالوا: 
اإنما قلنا ذلك لمجيئه كثيرا في كتاب اهلل تعالى وكام العرب، ومنه قوله تعالى {لئا يكون للنا�ض 
عليك���م حجة اإل الذين ظلموا منهم} اأي: ول الذين ظلموا، بمعنى والذين ظلموا ل يكون لهم اأي�صا 
حج���ة. اأم���ا الب�صريون فذهب���وا اإل���ى اأن )اإل( ل تكون بمعنى ال���واو، وذل���ك لأن )اإل( لا�صتثناء، 
وال�صتثن���اء يقت�صي اإخراج الثاني من حكم الأول، وال���واو للجمع، والجمع يقت�صي اإدخال الثاني في 
حكم الأول، فا يكون اأحدهما بمعنى الآخر، وردوا حجة الكوفيين باأن ال�صتثناء في الموا�صع التي 

ا�صتدلوا فيها ا�صتثناء منقطع)4(.

وتذه���ب الدرا�صة اإل���ى ما ذهب اإليه الب�صريون، وذل���ك لبعد المعنى بي���ن )اإل( و )الواو(، ولكننا 
يمك���ن اأن نقب���ل ما ذهب اإليه بع�ض الكوفيين باأن )اإل( حرف عطف بمعنى )ل( العاطفة في اأّن ما 

1-  ينظر: ابن ه�صام، معنى اللبيب عن كتب الأعاريب �ض 98-102، حتقيق د. مازن املبارك وحممد علي حمد اهلل دار الفكر، 
ط-6( بريوت 1985.

2- ينظر: اأبو حيان الأندل�صي -ج4- �ض159.
3- ال�صيخ خالد الأزهري- �صرح الت�صريح على التو�صيح- ج1-�ض349- دار الفكر- دون طبعة.

4- ينظر: اأبو بركات الأنباري - الإن�صاف يف م�صائل اخلاف - م�صاألة35 - حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد -  دار الفكر.
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بعدها مخالف لما قبلها)1( فهذا الوجه مقبول من جهة المعنى. ولكن ابن ه�صام و�صع ثاثة �صروط 
لك���ي ي�ص���ح اأن نعد )ل( عاطفة، ومن خال النظر فيها وجدنا اأن ال�صرطين الأولين منطبقان على 
ر ال�ص���رط الثالث وهو اأن يتعاند  الآي���ة الكريمة وهما: األ تقت���رن بعاطف، واأن يتقدمها اإثبات، وتعذَّ
متعاطفاه���ا؛ ف���ا يجوز )جاءني رجل ل زيد( لأنه ي�صدق على زي���د ا�صم الرجل، بخاف )جاءني 
رج���ل ل ام���راأة()2(. وم���ا يتلى في الآية الكريمة غي���ر متعاند مع الأنعام، فهو ي�ص���دق على الأنعام. 

لذلك ترى الدرا�صة اأن )اإل( اأداة ا�صتثناء، واأن )ما( في مو�صع ن�صب م�صتثنى. 
المو�ضع الثاني :

ْنَعاِم اإِلَّ َما  ِحلَّْت َلُكْم َبِهيَم��ُة الأَ ْوُفوا ِباْلُعُق��وِد اأُ َها الَِّذيَن اآَمُن��وا اأَ ف��ي قوله تعال��ى: {اأَيُّ
َ َيْحُكُم َما ُيِريُد} ْيِد َواأَْنُتْم ُحُرٌم اإِنَّ اللَّ ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي ال�ضَّ

ورد عن���د النحا����ض اأن )غي���ر( من�صوبة على الح���ال بالإجماع، ولكن الخاف ف���ي �صاحب الحال، 
فذكروا اأن:

- )غير( حال من الواو في )اأوفوا(، وهو قول الأخف�ض.
- )غير( حال من الكاف والميم في )لكم( وهو قول الجمهور)3(.

وف���ي ذلك يق���ول المف�صرون : اأُح���ل لكم ما تقدم ذكره ما ع���دا ال�صيد في ح���ال اإحرامكم بحج اأو 
عمرة، اأو في حال وجودكم باأر�ض الحرم، فاإن ال�صيد في هاتين الحالتين محرم عليكم وهذا الذي 
ذكرناه ما عليه معظم المف�صرين، وهم الذين جعلوا )غير( حاًل من ال�صمير في )لكم( والتقدير 

عندهم. اأحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي ال�صيد واأنتم حرم)4(.
اأما قول الأخف�ض فقد رده المف�صرون، حيث اإنه يقيد الإيفاء بالعقود بانتفاء اإحال ال�صيد في اأثناء 
الإح���رام، وهم ماأمورون باإيفاء العقود مطلقًا وبغير قي���د. وهذا ما اأّكده اأبو حيان، يقول: »... وفيه 
تقيي���د الإيفاء بالعقود بانتفاء اإحال الموفين ال�صيد وهم حرم، وهم ماأمورون باإيفاء العقود بغير 
قي���د، وي�صير التقدي���ر. اأوفوا بالعقود في حال انتف���اء كونكم محليَن ال�صي���َد واأنتم حرم. وهم قد 
اأحلت لهم بهيمة الأنعام اأنف�صها. واإن اأريد به الظباء وبقر الوح�ض وحمره فيكون المعنى: واأحل لكم 

1- ينظر ابن ه�صام �ض 98.
2- ينظر املرجع ال�صابق �ض 318.

3- ينظر اأبو جعفر النحا�ض/ ج2/ �ض15.
العاملية ط)1( 1408-1988م  الكتب  دار  – �ض26-  – اجلزء )6(  املجلد )3(  القران-  لأحكام  القرطبي- اجلامع  4-  ينظر: 

بريوت لبنان.
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هذه في حال انتفاء كونكم محلين ال�صيد واأنتم حرم، وهذا تركيب قلق معقد، ينزه القراآن اأن ياأتي 
منه مثل هذا، ولو اأريد بالآية هذا المعنى لجاء على اأف�صح تركيب واأح�صنه«)1(.

ويرف����ض جمه���ور النحاة  قول الأخف�ض ، فهم ل يجيزون الف�ص���ل بين �صاحب الحال والحال بجملة 
لي�ص���ت اعترا�صي���ة، والف�صل هن���ا بين الواو في )اأوف���وا( وبين )غير( لي�ض بجمل���ة اعترا�صية، بل 
هم )غير(  بجمل���ة مبينة ومن�صئ���ة اأحكاما. لذلك تذهب الدرا�صة اإلى ما ذهب اإليه الجمهور في عدِّ

حال من الكاف والميم في )لكم()2(.

المو�ضع الثالث
��ي ل اأَْمِلُك اإِلَّ َنْف�ِض��ي َواأَِخي َفاْف��ُرْق َبْيَنَنا َوَبْي��َن اْلَقْوِم  ف��ي قول��ه تعالى: {َق��اَل َربِّ اإِنِّ

اْلَفا�ِضِقيَن}
ورد عند النحا�ض اأن )اأخي()3(: 

- في مو�صع ن�صب عطف على )نف�صي(. 
- في مو�صع ن�صب عطف على) ا�صم اإن(. 

- في مو�صع رفع عطف على الم�صمر في)اأملك(.
- في مو�صع رفع عطف على المو�صع في )اإن وا�صمها(

يقول المف�صرون في الظروف التي األجاأت مو�صى ÷  اإلى هذا القول: اإن بني اإ�صرائيل لما ع�صوا 
اأم���ر اهلل، وتمردوا على مو�ص���ى÷ واأ�صمعوه كلمة الكفر، و�صوء الأدب مع اهلل تعالى ولم يبق معه 
من يثق به اإل هارون، عندها تبراأ منهم، وقال ذلك ملتجئا اإلى اهلل باّثا همه و�صكواه اإليه  �صبحانه 

مع رقة القلب التي بمثلها ُت�صتجلب الرحمة وت�صتنزل الن�صرة)4(. 
وهذا خبر من اهلل - تعالى- عن قيل قوم مو�صى ÷  قال تعالى:{قالوا يا مو�صى اإنا لن ندخلها 
اأب���دًا ما داموا فيها فاذه���ب اأنت وربك فقاتا اإنا هاهنا قاع���دون} )المائدة:24(  فغ�صب ÷ 
من قيلهم، ودعا اهلل: » قال ربِّ اإني ل اأملك اإل نف�صي واأخي فافرق بيننا وبين القوم الفا�صقين«)5(. 

1- اأبو حيان الأندل�صي - ج )4(- �ض160.
2- ذكر ذلك اأبو حيان يف البحر املحيط- ج)2(-�ض160 .

3- ينظر، اإعراب القران ، اأبو جعفر النحا�ض،  حتقيق د. زهري زاهد،  عامل الكتب / مكتبة النه�صة العربية ، ط3،  ج2 ، �ض.15.
اأبو حيان   ، والبحر املحيط  ، م�صر ،ج1، �ض 605  واأولده  البابي احللبي  الك�صاف، الزخم�صري، مطبعة م�صطفى  4-  ينظر مثا، 

الأندل�صي، دار الفكر/ بريوت ،ط2) 1403ه-1983م( ،ج3 ،�ض 456-457 . و املنار، حممد ر�صيد ر�صا، دار املعرفة، ج6، �ض379 
5- جامع البيان عن تاأويل القراآن ،الطربي ، حتقيق : مكتب التحقيق والإعداد العلمي ، دار الإعام ودار ابن حزم ،ج5
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والمعنى على الوجه الأول، اأني ل اأملك اإل نف�صي ول اأملك اإل نف�ض اأخي، اأي ل يجيبني اإلى طاعتك 
ويوافقن���ي عل���ى تنفيذ اأمرك �صوى )نف�ص���ي واأخي()1(، »لأن اأخاه اإذا ك���ان مطيعا له فهو يملكه كما 
يملك نف�صه«)2(  »وهذا على وجه المجاز كما روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: »ما نفعني 
م���ال ق���ط ما نفعني مال اأبي بكر فبكى اأبو بكر وقال: هل اأنا ومالي اإل لك يا ر�صول اهلل«؛ يعني : اأني 

مت�صرف حيث �صرفتني واأمرك جائز في مالي«)3(. 
وعل���ى الوجه الثاني، »اإني ل اأمل���ك اإل نف�صي واإن اأخي ل يملك اإل نف�صه«)4(  والخبر محذوف لدللة 

ما قبله عليه.
ولم���ا كان م���ن َوْكد البحث العناية باأثر المعنى الذي ينبغي اأن يكون عليه الإعراب، فاإنه من المفيد 
اأن نبين ما تناوله المف�صرون في تاأويل معنى الآية على الوجه الثالث، فذكر الزمخ�صري واأبو البقاء: 
اأن )اأخ���ي( مرفوع عطفًا على ال�صمير الم�صتكن ف���ي اأملك، واأجازوا ذلك للف�صل بينهما بالمفعول 
المح�ص���ور )اإل نف�ص���ي()5(  لكن اأبا حيان يرد هذا الوجه باأنه يلزم منه اأن مو�صى وهارون -عليهما 
ال�صام- ل يملكان اإل نف�ض مو�صى ÷ فقط . ولي�ض المعنى على ذلك كما ل يخفى)6(.   وي�صيف 
الألو�ص���ي في معر�ض هذا التوجيه تو�صيحا يعل���ل فيه القول حتى ي�صلم المعنى، فيقول: »اإنه ل يلزم 
ر للمعطوف مفع���ول اآخر اأي :)واأخ���ي اإل نف�صه(،  عل���ى بع����ض الوج���وه التحاد في المفعول ب���ل ُيَقدَّ
وتحقيق ذلك اأن العطف على معمول الفعل ل يقت�صي اإل الم�صاركة في مدلول ذلك ومفهومه الكلي، 

ل ال�صخ�ض المعين بمتعلقاته المخ�صو�صة«)7(.
والمعن���ى على الوجه الرابع كما اأورده الزمخ�صري:»اأنا ل اأملك اإل نف�صي وهارون كذلك ل يملك اإل 
نف�صه)8( ومثله قوله تعالى: {... اأّن اهلل بريٌء من الم�صركين ور�صوُلُه ...} )التوبة:3( اأي؛ ور�صوله 

كذلك. 

1- روح املعاين ،الألو�صي ،اإدارة الطباعة املنربية ودارا حياء الرتاث ، / )بريوت –لبنان( ،ج 6 ، �ض 108
2-  الفريد يف اإعراب القراآن املجيد، ح�صني بن اأبي العز الهمذاين، حتقيق: د. فهمي ح�صن  وفوؤاد خميمر، دار الثقافة/الدوحة،ج2، �ض29

اأبي بكر اأحمد بن احل�صني البهقي ت)384( حتقيق عبد العلي عبد احلميد حامد ،  3-  اجلام�صعع لب الإميان ، الإمام احلافظ 
مكتبة الر�صد ط1 2003 ، ج11 ، �ض 414

4- الك�صاف، الزخم�صري ، ج 1 ، �ض 605
5-  ينظر مثا : امل�صدر ال�صابق ج 1 ، �ض 605 ، و التبيان يف اإعراب القراآن ، اأبو البقاء العكربي ،حتقيق : علي حممد البجاوي، دار 

اجليل  ،ج 1 ،�ض 431   ، والبحر املحيط ،اأبو حيان ، ج 3 ،�ض 457.
6- ينظر ،. البحر املحيط ،اأبو حيان ، ج 3 ،�ض 457.

7- روح املعاين ، الألو�صي ، ج 6 ، �ض 108.
اإبراهيم بن ال�صري- ، حتقيق: د. عبد اجلليل عبده �صلبي ، مطبعة عامل  اإ�صحاق  –اأبو  8-  ينظر مثا، معاين القراآن ، الزجاج 

الكتب، ج2،�ض164 ، و الك�صاف ، الزخم�صري ،ج 1،�ض 605.
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واإذا احتكمن���ا اإلى المعنى واأثره ف���ي الإعراب فاإن الدرا�صة ترت�صي الأخذ بالوجه الأول اأو الثاني اأو 
الرابع ؛ لأن مو�صى ÷ يخاطب ربه، باّثًا اإليه همه وحزنه، وعدم وثوقه اإل من اإيمان نف�صه ونف�ض 

اأخيه.
المو�ضع الرابع:

َبَح  �ضْ َة اأَِخي َفاأَ َواِرَي �َض��ْواأَ ف��ي قوله تعالى: { ...اأََعَج��ْزُت اأَْن اأَُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفاأُ
اِدِميَن} ِمْن النَّ

ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن ) فاأواري()1(: 
- عطف على اأكون. 

- جواب ا�صتفهام.
ذك���رت معظ���م التفا�صير الوجه الأول ويكون المعنى عليه : اأعجزت اأن اأواري �صوءة اأخي)2(.  وَذهب 
الزمخ�ص���ري اإل���ى اأنَّ )فاأواري( من�صوب���ة كونها جواب ا�صتفهام)3(.  لكّن اأب���ا حيان راأى ذلك خطاأ 
فاح�صا، لأّن الفاء الواقعة جوابا لا�صتفهام َتنعقُد من الجملة ال�صتفهامية، والجواب �صرط وجزاء، 
كرمك، ومثله قوله تعالى:{فهل لنا من �ُصفعاء  وهن���ا تقول: اأتزورني َفاأُكرم���ك؟ والمعنى اإْن تُزرني اأُ
في�صفعوا لنا} اأي : اإْن يكن لنا �صفعاء ي�صفعوا لنا. ولو قلت هنا: اإْن اأعجز اأْن اأكون مثل هذا الغراب، 

اأواِر �صوءة اأخي لم ي�صْح المعنى؛ لأنَّ الُمواراة ل تترتب على َعجزه عن كونه مثل الغراب.
وَردَّ ذلك اأبو البقاء اأي�صا في قوله:»َذكر بع�صهم اأّنه يجوز اأْن ينَت�صب على جواب ال�صتفهام ؛ ولي�ض 
ب�ص���يء؛ اإذ لي����ض المعنى اأيكون مّني عجز َفُمواراة ، األ ترى اأنَّ قول���ك: اأين بيتك فاأزورك معناه: لو 

عرفت لزرت. ولي�ض المعنى هنا لو عجزت لواريت«)4(. 

نلح���ظ اأنَّ التوجي���ه الذي ذهب اإليه اأبو حيان واأبو البقاء ي�صير به���دي المعنى وي�صتنير بقب�صه، وهو 
ا م���ا ذهب اإليه  الأق���رب اإل���ى الفهم ال�صحي���ح لاآية الكريم���ة، وهو مذهب جمه���ور المف�صرين. اأمَّ

1- ينظر ،  اإعراب القراآن ، اأبو جعفر النحا�ض ، ج2، �ض17
2-  ينظر مثا، البحر املحيط، اأبو حيان الأندل�صي ، ج3،�ض 467 و مدارك التنزيل وحقائق التاأويل ، اأبو الربكات عبد اهلل حممود 
الن�صفي، حتقيق يو�صف بديوي وزميله ، دار ابن كثري /-دم�صق ، ط1 2005 ، ج1، واأنوار التنزيل واأ�صرار التاأويل امل�صمى -تف�صري 
البي�صاوي-، القا�صي نا�صر الدين اأبي �صعيد عبد اهلل ال�صريازي البي�صاوي ، دار الكتب العلمية  -بريوت لبنان- ط1 1988، 

ج1 ، �ض 265 
3-  ينظر، الك�صاف ، الزخم�صري ، ج1، �ض613 ، و فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�صري ، حممد بن علي 

بن حممد ال�صوكاين ، دار املعرفة /بريوت-لبنان ، ج2 ، �ض 32
4- التبيان يف اإعراب القراآن ، اأبو البقاء العكربي ، ج2، �ض433
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ل  الزمخ�ص���ري فهو يناأى ع���ن هدي المعنى؛ لأنه ل يوؤدي اإلى المعنى المراد من الآية الكريمة اإذا اأُوِّ
ب�صرط وجزاء.

المو�ضع الخام�س
 ِ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َك�َضَبا َنَكاًل ِمْن اللَّ اِرُق َوال�ضَّ في قوله تعالى: {َوال�ضَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} َواللَّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن)1(: 

- ال�صارق رفع بالبتداء ، والخبر جملة ) فاقطعوا اأيديهما(.
- عند �صيبويه ، الخبر محذوف ، والتقدير : وفيما فر�ض عليكم ال�صارق وال�صارقة فاقطعوا اأيديهما.

وبالنظ���ر اإلى ما يقوله المف�صرون عن معنى ه���ذه الآية الكريمة، نرى اأن المعنى ل يختلف اختاف 
الوجهي���ن ال�صابقين فالحق -�صبحانه -يقول حاكمًا واآم���رًا بقطع يد ال�صارق وال�صارقة، واإنما الذي 
دف���ع �صيبوي���ه اإلى رف�ض اأن تكون جملة )فاقطعوا اأيديها( هي الخبر؛ لأن الفاء ل تدخل اإل في خبر 
مبت���داأ مو�صول بظ���رف اأو جار ومجرور، اأي �صالحة لأداة ال�ص���رط. والمو�صول هنا )ال( ، و�صلتها 
ا�ص���م الفاع���ل، وما ك���ان على هذه ال�ص���ورة ل تدخل الفاء في خب���ره)2(.  وفي ذلك يق���ول �صيبويه: 

»الهال واهلل فانظر اإليه  كاأنك قلت: هذا الهال ثم جئت بالأمر، ومن ذلك قول ال�صاعر«)3(:
وقائلة خولن فانكح فتاتهم                     واأكرومة الحيين خلو كما هي  

حيث رفع )خولن( على تقدير مبتداأ محذوف تقديره هذه خولن ، وخولن خبر المبتداأ المحذوف 
وجملة )فانكح فتاتهم( م�صتاأنفه هروبًا من زيادة الفاء في خبر المبتداأ غير المو�صول)4( .

لكن يجوز عند �صيبويه في قوله تعالى )واللذان ياأتيانها منكم( اأن يرتفع على البتداء والجملة التي 
فيه���ا الفاء خبر، لأنه مو�صول م�صتوٍف �صروط المو�صول الذي يجوز دخول الفاء خبره ل�صبهه با�صم 

ال�صرط بخاف قوله تعالى: )وال�صارُق وال�صارقُة()5(.

1- ينظر ، اإعراب القران الكرمي ، اأبو جعفر النحا�ض ، ج 1 ، �ض 19
2- ينظر ، البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض 476

3-  الكتاب، اأبو ب�صر بن عثمان بن قنرب ) �صيبويه( حتقيق عبد ال�صام هارون، مكتبة اخلا جني القاهرة ط3 ، 1988،  ج 1، �ض 
.139-138

العلمية / الكتب  دار   ، ال�صود  عيون  با�صل  : حممد  ، حتقيق  الأزهري  اهلل  ،خالد عبد  التو�صيح  على  الت�صريح  �صرح   ، 4-  ينظر 
بريوت –لبنان-، ط1 ، ج1.

5- ينظر ، البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض 481
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بينم���ا ذهب الأخف�ض والمبرد والكوفيون اإلى اأن خب���ر المبتداأ)فاقطعوا اأيديهما( ودخلت الفاء في 
الخب���ر، لأّن المعنى على العموم؛ اإذ معناه الذي �صرق والتي �صرقت فلم يرد –عز وجل-على راأيهم 
�صارق���ًا بعينه، واإنما اأراد كل من �ص���رق فينزل ال�صارق منزلة الذي �صرق وهو يت�صمن معنى ال�صرط 
والج���زاء)1(. ويظهر لنا اأن هذا المو�صع هو من الخ���اف الذي تمازجت فيه ال�صناعة النحوية مع 

مطلب المعنى.
وم���ن جميل تف�صير هذه الآي���ة باغيًا ما ذهب اإليه �صيبويه، فهو  يهدين���ا اإلى معنى اأتم واأكمل؛ لأن 
-�صبحان���ه- عندما ذكر حكم ال�صارق وال�صارقة كاأن ال�صامع ت�صّوف اإلى تف�صيل هذا المجمل فذكر 

-العلي القدير- الحكم مف�صًا ؛ فهذا اأوقع في النف�ض من ذكره اأول وهلة)2(.
المو�ضع ال�ضاد�س

 ِ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َك�َضَبا َنَكاًل ِمْن اللَّ اِرُق َوال�ضَّ في قوله تعالى:{َوال�ضَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} َواللَّ

ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )جزاء(:)3(
- مفعول من اأجله.

- ن�صب على الم�صدر) مفعول مطلق(.
يقول المف�صرون في معنى هذه الآية: كل من �صرق من رجل اأو امراأة، اقطعوا اأيديهما مجازاة لهما 
عل���ى فعلهم���ا القبيح وعقوب���ة من اهلل على ذلك، في���رون اأن اإنزال العقوبة بال�ص���ارق مق�صودها اأن 
تكون مجازاة، فاهلل -تعالى- يريد اأن تكون هذه العقوبة من اأجل الجزاء، الذي �صيم�صي �صّنة على 
كل �ص���ارق، ليكون رادعا ل���ه)4(. واإذا نظرنا في قول المف�صرين الآنف الذكر، وجدناه مرجحًا للوجه 
الأول، وهو اأّن )جزاء( مفعول من اأجله فالقطع يفعل من اأجل المجازاة. ول يعتر�ض النحويون على 
ذل���ك، ف�صروط المفعول من اأجله متحققة في)جزاء( فهي م�ص���در والم�صدر ي�صعر بالعلّية، وهي 
ح���دث قلب���ي فالجزاء واإن كان يترتب عليه فعل يدوي، فهو في ذاته قلبي، وهي متحدة مع الفعل في 
الزمن؛ فزمنهما الم�صتقبل، وهي متحدة مع الفعل في الفاعل، فالمحدث للفعل والم�صدر هو ُموقع 

العقوبة)5(.

1-  ينظر مثا ، البيان يف غريب اإعراب  القران، الأنباري ، ج 1، �ض 248 و البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض476 غريهم
2- ينظر ، الوجوه الباغية يف توجيه القراءات القراآنية املتواترة ، د. احمد اجلمل ،دار الفرقان ، ط1 ، �ض588 

3- ينظر اأبي جعفر النحا�ض- ج2 – �ض2.
4- ينظر: الألو�صي- املجلد)3(- اجلزء)6(- �ض 124.

5- ينظر:ال�صيخ خالد الزهري –ج1 –�ض335-334.
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كم���ا اأنن���ا ف���ي جعل )جزاء( مفعوًل م���ن اأجله ل نحتاج اإل���ى تاأويل عامل، كما ه���و الحال في عدها 
م�صدرًا، فاإننا في الحالة الأخيرة نقول: اإن العامل محذوف تقديره: فجازوهما جزاء.

ورّج���ح جمهور المف�صري���ن اأن )جزاء( مفعول من اأجله، اأما الزمخ�ص���ري فقد ق�صر )جزاء( على 
وجه المفعول من اأجله ولم يلتفت اإلى غيره من الوجوه)1(.

المو�ضع ال�ضابع
 ِ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َك�َضَبا َنَكاًل ِمْن اللَّ اِرُق َوال�ضَّ من قوله تعالى: {َوال�ضَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} َواللَّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )نكال( من�صوبة كمل ن�صبت )جزاء(، اأي:)2(

- مفعول من اأجله.
- م�صدر) مفعول مطلق(.

يقول المف�صرون في ذلك اأقوال �صتى، فذهب الزمخ�صري اإلى اأن )نكال( مفعول له)3(، وتبع في ذلك 
الزجاج ، وقال الزجاج: )هو مفعول من اأجله -يعني جزاء- وكذلك نكال من اهلل()4(. واعتر�ض اأبو 
حي���ان عل���ى ذلك. وراأى اأن هذا لي�ض بجيد، اإل اإذا كان الج���زاء هو النكال، فيكون ذلك على طريق 
الب���دل، واأم���ا اإذا كانا متباينين فا يج���وز اأن يكونا مفعولي���ن لهما اإل بوا�صطة ح���رف العطف)5(، 

فالمفعول له ل يتعدد دون عطف واإتباع، لأنه على معنى الام)6(.
وذك���ر بع�ض المحققين: )اأنه اإنما ترك العطف اإ�صع���ارا باأن القطع للجزاء، والجزاء للنكال والمنع 

عن المعاودة، وعليه يكون مفعول له متداخا كالحال المتداخلة()7(.
وربم���ا كان ال�صبب في ع���دم العطف كون العلة ل تتم بالجزاء وح���ده ول بالنكال وحده، واإنما تكون 

بمجموعهما معا؛ فالجزاء فيه حق العبد، والنكال فيه حق اهلل تعالى. 
وهذا �صبيه بالقول: )هذا حلو حام�ض(، فالإخبار ل يكون بحلو وحده ول بحام�ض وحده واإنما يكون 

1- ينظر: الزخم�صري- ج)1(- �ض619.
2- ينظر: ابوجعفر النحا�ض/ ج2 - �ض20.

3- ينظر الزخم�صري- ج1- �ض 619.
4- ينظر ابوحيان الندل�صي- ج4 - �ض255

5- ينظر ال�صابق- ج4- �ض255
6- ينظر اللو�صي- جملد 3- ج6 -�ض 134.

7- ال�صابق – ال�صفحات نف�صها.
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بهما معا. وقد و�صح ذلك اأبو ال�صعود، فقال: ) هو من�صوب بجزاء على طريقة الأحوال المتداخلة؛ 
فاإن���ه –النكال- علة للجزاء، والجزاء علة للقطع، كما اإذا قلت: �صربته تاأديبًا له اإح�صانًا اإليه، فاإن 
ال�ص���رب معل���ل بالتاأديب، والتاأديب معلل بالإح�صان، وقد اأجازوا ف���ي قوله  عز وجل:{ اأن يكفر بما 
اأنزل اهلل بغيا اأن ينزل اهلل من ف�صله على من ي�صاء من عباده} اأن يكون )بغيا( مفعول له، ونا�صبه 
اأن يكفر، ثم قالوا: اإن قوله - تعالى- )اأن ينزل اهلل( مفعول له نا�صبه )بغيا(، على اأن التنزيل علة 

للبغي، والبغي علة للكفر()1(.
المو�ضع الثامن

ُ َفاأُْوَلِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن} في قوله تعالى:{ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما اأَنَزَل اللَّ
ذك���ر اأبو جعف���ر النحا�ض في هذه الآية اأن )من( مو�صولية بمعنى ال���ذي، في مو�صع رفع بالبتداء، 
ورد على الذين قالوا اإنها �صرطية، لعدم وجود الجزاء)2(. وكتب التف�صير لم تلتفت اإلى هذه الم�صاألة 

على اعتبار اأن )من( في هذا المو�صع م�صّلم في مو�صوليتها.
المو�ضع التا�ضع

قًا ِلَما َبْي��َن َيَدْيِه ِمْن  دِّ ْيَنا َعَلى اآَثاِرِه��ْم ِبِعي�َضى اْبِن َمْرَي��َم ُم�ضَ ف��ي قول��ه تعالى:{َوَقفَّ
��ْوَراِة َوُهًدى  قًا ِلَم��ا َبْيَن َيَدْيِه ِمْن التَّ دِّ نِجيَل ِفيِه ُه��ًدى َوُنوٌر َوُم�ضَ ��ْوَراِة َواآَتْيَن��اُه الإِ التَّ

ِقيَن}. َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَّ
ورد عن اأبي جعفر النحا�ض اأن )م�صدقا( حال، واختلف في �صاحبها فقيل:)3(

- حال من عي�صى ÷ فيعطف على )م�صدقا(الأولى.
- ويجوز اأن يكون لاإنجيل، ويكون التقدير: واآتيناه الإنجيل م�صتقرا فيه هدى ونور م�صدقا.

ق���ال المف�صرون في معنى هذه الآي���ة: اإن عي�صى وكتابه الذي اأنزل عليه هما م�صدقان لما تقدمهما 
م���ن التوراة، فت�صاف���ر على ت�صديقه الكت���اب الإلهي المن���زل، والنبي المر�صل المن���زل عليه ذلك 

الكتاب)4(.
وه���ذا المعن���ى يرّج���ح كون )م�صدق���ا( حاًل لاإنجي���ل، ف� )م�صدق���ا( الأولى ح���ال لعي�صى ÷ 

1- اأبو ال�صعود – املجلد2 اجلزء3 �ض35
2- ينظر: اأبو جعفر النحا�ض/ ج2 – �ض21.
3- ينظر: اأبو جعفر النحا�ض/ ج2 – �ض23.

4- ينظر مثا: القرطبي – جملد3 – ج6 �ض136-135.
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وم�صدقًا الثانية حال لاإنجيل، وهذا من اأجل ت�صافرهما على ت�صديق التوراة.
وق���ال الزمخ�صري: )»م�صدقا« عطف على محل »فيه ه���دى« ومحله الن�صب على الحال()1(. وقال 
اب���ن عطي���ة: »)م�صدقا( حال موؤكدة معطوفة على مو�صع الجملة التي هي »فيه هدى«، فاإنها جملة 

في مو�صع حال«)2(.
 ول ري���َب اأّن راأي العالمي���ن ال�صابقي���ن ي�صير وفق المعنى الذي عليه ج���ل المف�صرين، لكن اأبا حيان 
يرى اأن جعل »م�صدقا« المفرد معطوفًا على جملة، هو قول �صعيف خا�صة اأنه باإمكاننا تقدير مفرد 
وه���و )م�صتقرا(. واأ�صاف اإلى ذلك اأن جملة »فيه هدى« جملة ا�صمية، ولم تاأت هذه الجملة مقترنة 

بالواو، وعدم مجيء الجملة ال�صمية الحالية مقترنة بالواو، يعد من الوجوه القليلة النادرة)3(.
وم���ن المعل���وم اأّن النحويي���ن ي�صترطون ثاث���ة �صروط لمجيء الح���ال جمل���ة، الأول: كونها خبرية، 
والثاني: اأن تكون غير م�صّدرة بدليل ا�صتقبال، والثالث:اأن تكون مرتبطة اإما بالواو اأو ال�صمير)4(.  
وكم���ا ناح���ظ فاإن ال�صمير متوفر وهو يغن���ي عن ذكر الواو. هذا ولم تتعر����ض كتب النحو اإلى منع 
عط���ف الجملة الحالية على الحال المفردة، واإن ك���ان ذلك قليا في باب العطف، فهناك كثير من 
َب لبع�صها اأبواب خا�صة. الظواهر اللغوية التي جاءت �صواهدها قليلة، ومع ذلك لم ت�صتنكر، بل ُبوِّ

اأم���ا اأن نعد )م�صدق���ا( معطوفًا على )م�صدقا( الأولى، بحيث تك���ون حال من عي�صى ÷  ففي 
ذلك بعد من جهتي التركيب وات�صاق المعاني، وفي ذلك تكّلف، اإذ �صن�صطر اإلى عد جملة )واآتيناه 

الإنجيل( جملة حالية معطوفة على »م�صدقا«)5(.
المو�ضع العا�ضر

ِ ُهْم اْلَغاِلُبوَن} َ َوَر�ُضوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َفاإِنَّ ِحْزَب اللَّ في قوله تعالى: {َوَمْن َيَتَولَّ اللَّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن)6(: 

خبر المبتداأ محذوف والتقدير : ومن يتول اهلل ور�صوله والذين اأمنوا فهو من حزب اهلل.

وقيل »هم« الخبر، و»الغالبون« خبر ثان.

1- الزخم�صري: ج1- �ض629.
2- اأبو حيان الندل�صي ج4- �ض278.

3- ال�صابق ال�صفحات نف�صها.
4- ينظر: ال�صيخ خالد الزهري ج1- �ض391-388.

5- ينظر: ابو حيان الندل�صي- ج4 –�ض 279.
6- ينظر اأبو جعفر النحا�ض/ ج2- �ض28
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ذه���ب معظم المف�صرين اإل���ى احتمالية اأن يكون جواب »من« محذوفا لدللة م���ا بعده عليه، اأي َمن 
يت���ول اهلل ور�صول���ه والذين اآمنوا يكن من حزب اهلل. اأو احتمالي���ة اأن يكون الجواب »فاإن حزب اهلل 
ه���م الغالبون« ويكون من ب���اب و�صع الظاهر مو�صع الم�صمر، اأي: فاإنهم هم الغالبون. ويذكرون اأّن 
الفائدة من و�صع الظاهر- هنا- مو�صع الم�صمر هي الإ�صافة اإلى اهلل – تعالى- لت�صريفهم بذلك.
والمعن���ى عل���ى التوجيهين واح���د، وهو اأّن كل َم���ن يتخذ اهلل والر�ص���ول والموؤمني���ن اأولياء من دون 
الكافرين، فاإّنه يكون من حزب اهلل، وحزب اهلل غالب ل يقهر اأبدا، ولم اأجد في كتب التف�صير التي 
بحثن���ا فيها اأية اإ�صارة اإلى ال���راأي الثاني الذي اأورده النحا�ض، ول ن�صتطي���ع اأن نتاأول تف�صيره لبعده 
عن المعنى الذي يجمع عليه المف�صرون. اأما من ناحية تركيب جملة )فاإن حزب اهلل ( فهي غريبة 
المو�ص���ع اإذا جعلن���ا )هم الغالبون( خب���رًا ل�صم ال�صرط )من( ؛ لأنَّ الجمل���ة حينها تفقد الإ�صناد 

وي�صيع المعنى .

المو�ضع الحادي ع�ضر
  {... ُ ِ َمْن َلَعَنُه اللَّ ُئُكْم ِب�َضرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اللَّ في قوله تعالى:{ُقْل َهْل اأَُنبِّ

ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )من(:)1(
- في مو�صع رفع خبر لمبتداأ محذوف ، والتقدير : هو من لعنه اهلل .

- في مو�صع ن�صب بمعنى : هل اأنبئكم من لعنه اهلل.
- في مو�صع خف�ض على البدل من ب�صر .

ولتو�صيح المعنى الذي يريده اهلل عزَّ وجل نذكر �صبب نزول الآية الكريمة: روي اأنه اأتى ر�صول اهلل- 
�صل���ى اهلل علي���ه و�صلم- نفر من اليهود ف�صاأل���وه عمن يوؤمن به من الر�صل؟ فق���ال: »اأوؤمن باهلل وما 
اأنزل اإلينا.. اإلى قوله: ونحن له م�صلمون« فقالوا حين �صمعوا ذكر عي�صى عليه ال�صام: ما نعلم اأهل 
دي���ن اأق���ل حظًا في الدنيا والآخرة منكم، ول دينًا �صرًا من دينكم. فاأنزلت الآية تخاطب الموؤمنين، 
اأو )اأهل الكتاب()2( ، هل اأنبئكم ب�صر من حال هوؤلء الفا�صقين يوم القيامة، اأولئك اأ�صافهم الذين 

لعنهم اهلل وغ�صب عليهم.)3(

1- ينظر ، اعراب القراآن ، ابو جعفر النحا�ض ، ج 2، �ض29
2-  ينظر،التف�صري الكبري ،الفخر الرازي، ج11  ، �ض 38 ، وغريه من التفا�صري : فان قيل هذا يقت�صي كون املو�صوفني بذلك الدين 
حمكوما عليهم بال�صر ، مع اأنهم منزهون عن �صائبة ال�صرية ، قلنا اإمنا خرج الكام على ح�صب قولهم واعتقادهم، فاإنهم حكموا 
باعتقاد ذلك الدين �صر ، فقيل لهم هب اأن الأمر كذلك، ولكن لعنة اهلل وغ�صبه وم�صخ ال�صور �صر من ذلك . ويف هذا تبكيت لأولئك 

لفجرة لئا حتملهم املجادلة على ركوب منت املكابرة والعناد فقطع عليهم باب املجادلة لتقليل �صغب اخل�صم وقوته بالهوينى.
3- البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض516
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وبن���اًء عل���ى هذا التف�صي���ر يترّجح الراأي الأول وه���و اأن )من( في مو�صع رفع خب���ر لمبتداأ محذوف 
ُئُكْم  تقدي���ره: ه���و من لعن���ه اهلل، ويو�صح الرازي ذلك فيق���ول : اإن اهلل تعالى لما قال: {ُقْل َه���ْل اأَُنبِّ
ِب�َصرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوَبًة} فكاأن قائا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه اهلل، ونظيره قوله تعالى:{ُقل 

ُئكم ب�صرٍّ من ذلكم الّناُر} )الحج:72( َنبِّ اأََفاأُ
كاأنه قال: هو النار.)1(

والراأي���ان الأخيران ل يت�صقان مع المعنى ال�صري���ح لاآية، وخا�صة جملة )ب�صرٍّ من ذلك (، لأنه تم 
التج���اوز عنه���ا، حيث اإن اهلل عز وجل اأراد اأن يخبرنا بم���ن هم �صرٌّ من حال الفا�صقين يوم القيامة 
ولم يرد اأن يخبرنا بمن لعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؛ لأنهم معروفون عندنا 
لعنهم اهلل، كما اأننا لو جعلنا )َمن( في مو�صع بدل من )�صّر( لما تّم الإخبار، ولبقيت الآية بحاجة 

اإلى ما يخبر عن �صر النا�ض في ميزان اهلل.
المو�ضع الثاني ع�ضر

َب  ُ َوَغ�ضِ ِ َمْن َلَعَنُه اللَّ ُئُكْم ِب�َضرٍّ ِم��ْن َذِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اللَّ َنبِّ ف��ي قوله تعالى:{ُقْل َهْل اأُ
لُّ َعْن �َضَواِء  اُغوَت اأُْوَلِئَك �َضرٌّ َمَكانًا َواأَ�ضَ َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهْم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعَبَد الطَّ

ِبيِل} ال�ضَّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأّن )عبد الطاغوت()2(:

- في مو�صع ن�صب على الذم.
- في مو�صع ن�صب بمعنى: وجعل منهم عبد الطاغوت.

- في مو�صع رفع بمعنى: وهم عبد الطاغوت.
- في مو�صع خف�ض عطفًا على )من(، اإذا كانت )من( في مو�صع خف�ض.

كل وج���ه من هذه الوجوه الأربع���ة التي اأوردها اأبو جعفر النحا�ض، يحم���ل معنًى م�صتقا عن غيره؛ 
فالمعن���ى عل���ى الوجه الأول، اأّن اهلل يخبر اأّن �صرَّ النا����ض مكانًا عنده يوم القيامة، هم الذين لعنهم 
اهلل وغ�ص���ب عليه���م والذين جعل منهم الق���ردة والخنازير وخ�ّض بالذم الذي���ن عبدوا الطاغوت. 
وهذا معنى جيد، لكّن معظم التفا�صير التي ُعدنا اإليها لم ت�صر اإلى هذا الوجه، كما اأنه ل يوجد ما 
يقوي ن�صب )عبد الطاغوت( على الذم. اأما المعنى على الوجه الثاني: فيكون باأن اهلل يخبر اأّن �صرَّ 

1- تف�صري الفخر الرازي امل�صتهر –التف�صري الكبري ومفاتيح الغيب - ،حممد الرازي فخر الدين ،دار الفكر ، ط1 ،ج12 ،�ض 39
2- ينظر: اأبو جعفر النحا�ض- ج2- �ض29.
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النا����ض مكانًا عنده يوم القيامة، هم الذين لعنهم، وغ�ص���ب عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير 
وجع���ل فيهم عباد الطاغوت، وه���ذا المعنى، على الرغم من اأّن جلَّ المف�صرين ذكروه بو�صفه وجهًا 
م���ن وج���وه الإعراب المحتملة)1( اإل اأنه لي�ض بجيد؛ ففيه ن�صبة جعل الكفار عبادًا للطاغوت اإلى اهلل 
– جّل وعا- فاهلل- تعالى- �صّيرهم قردة وخنازير، نتيجة كفرهم،  – تعالى- وهذا ل يليق به 

ولكّنه لم ي�صّيرهم عبادًا للطاغوت.)2(
اأم���ا الوجه���ان الأخيران، فالمعنى فيهما قري���ب، غير اأن وجه الرفع بتقدي���ر )هم عبد الطاغوت( 
ل���م ي�ص���ر اإليه المف�صرون، بخاف وج���ه العطف على )من( فقد ذكره معظ���م المف�صرين وتم�صكوا 
ب���ه، فقال الزمخ�ص���ري: »عبد الطاغوت« عطف على جملة »من« كاأنه قي���ل: ومن عبد الطاغوت)3(.  
ون�ص���ب الألو�صي ه���ذا القول اإلى الزجاج)4(. والمعن���ى هنا يكون اأن اهلل يخبر اأن �ص���رَّ النا�ض مكانًا 
عنده يوم القيامة، هم الذين لعنهم اهلل، وغ�صب عليهم، وجعل منهم قردة وخنازيَر والذين عبدوا 
الطاغوت. وهذا توجيه جيد معنى وتركيبًا، واإن كانت الدرا�صة ل تذهب اإلى ما ذهب اإليه اأبو جعفر 
من كون )من( في محل جر، بل هي في محل رفع، فعليه تكون )عبد الطاغوت( في محل رفع عطفًا 

على �صلة )من(. 
المو�ضع الثالث ع�ضر

 ِ اَرى َمْن اآَمَن ِباللَّ �ضَ اِبُئوَن َوالنَّ ف��ي قوله تعالى: {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُن��وا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوال�ضَّ
اِلحًا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن} َواْلَيْوِم الآِخِر َوَعِمَل �ضَ

ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأًَن ) ال�صابئون ( في مو�صع)5(:  
- رفع على البتداء وخبره محذوف والنية فيه التاأخير عما في خبر اإنَّ 

- عطف على ال�صمير في الذين هادوا .
�صغل���ت ه���ذه الآية الكريم���ة جهابذة العلماء م���ن المف�ّصري���ن واللغويين والنحويين؛ لدق���ة اإعرابها 
ومعناها الذي يف�صي اإلى توجيهات عديدة، بع�صها يعتمد على ما ا�صتكّن من معاني لطيفة في نف�ض 

1- ينظر: القرطبي- جملد)3( – ج6- �ض152، وينظر اأبو ال�صعود- جملد )2( – ج3 �ض55، وغريهم
2-  ينظر ، الك�صاف ، الزخم�صري ج1 ، �ض626 : ويخرج الزخم�صري املعنى على هذا الوجه فيقول : »فان قلت كيف اأن يجعل اهلل 
منهم عباد الطاغوت ؟ قلت : فيه توجيهان ؛ اأحدهما انه خذلهم حتى عبدوها والثاين : اأنه حكم عليهم بذلك وو�صفهم به كقوله 

»وجعلوا املائكة الذين هم عباد الرحمن اإناثا » هلل، وغ�صب عليهم،
3- الزخم�صري:ج1 - �ض638

4- ينظر الألو�صي - جملد)3(- ج6 �ض 175.
5- ينظر ، اإعراب القراآن ، اأبو جعفر النحا�ض ، ج2 ، �ض32.
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ناعة النحوية فح�صب.  من ارت�صى وجهًا دون اآخر، وبع�صها يناأى بعيدا نحو ال�صّ
اأّم���ا الراأي الأول، فهو مذهب �صيبويه والخليل ونح���اة الب�صرة)1(  وتقديره : اإنَّ الذين اآمنوا والذين 
ه���ادوا والن�صارى، حكمهم كذا وال�صابئون كذل���ك)2(.  ونظيره: اإنَّ زيدا )وعمرو( قائم، والتقدير 
: اإَن زي���دا قائ���م)3( وعم���رو قائم؛ فُحذف خبر عم���رو لدللة خبر اإنَّ عليه، والني���ة بقوله) وعمرو( 
التاأخي���ر، ويك���ون )عمرو قائ���م( بخبره هذا المق���در معطوفا عل���ى الجملة من) اإَن زي���دا قائم(.  
ق���ال �صيبوي���ه: »واأما قوله ع���ّز وجل ) ال�صابئ���ون( فعلى التقدي���م والتاأخير كاأنه ابت���داء على قوله 

)ال�صابئون(  بعدما ُم�صي الخبر، قال ال�صاعر«)4(:
واإل فاعلموا اأّنا واأنتم                بغاة، ما بقينا في �صقاق)5(                                                           

ا بغاة و اأنتم كذلك.     اأي: فاعلموا اأنَّ
ومثله قول ال�صاعر:

فمن يُك اأم�صى بالمدينة رحله                فاإني وقياٌر بها لغريب)6(  

فرفع )قّيار( على ال�صتئناف ؛ فكاأنه قال: اإني لغريب وقياٌر كذلك. 

والمعن���ى ال���ذي وّجهُه المف�صرون في ه���ذه الآية ي�صف عما في داخله من ف�صاح���ة القراآن وباغته 
بخروج���ه عم���ا هو ماأل���وف لفائ���دة اأ�صفت على ه���ذه الآية معن���ًى منا�صب���ا كانت تقت�صي���ه، واأورد 
الزمخ�ص���ري تو�صي���ح ذلك فقال »ما التقدي���م والتاأخير اإل لفائدة، فما فائ���دة هذا التقديم؟ قلت: 
فائدت���ه التنبي���ه عل���ى اأَن ال�صابئين ُيتاب عليه���م اإن �صحَّ منهم الإيمان والعم���ل ال�صالح فما الظن 
بغيره���م ، وذلك اأنَّ ال�صابئين اأبين ه���وؤلء المعدودين �صال واأ�صدهم غيًا ، وما �ُصموا �صابئين اإل 

لأنهم �صبئوا عن الأديان كلها : اأي خرجوا« )7(

عبا�ض  ،د.  الأن�صاري  ه�صام  بن  يو�صف  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبي  الدين  جمال   ، الفوائد  وتلخي�ض  ال�صواهد  ،تخلي�ض  1-  ينظر 
م�صطفى ال�صاحلي ، دار الكتاب العربي ، ط1 1986 ،�ض 372 : ل يجيز ب�صري اأن ترفع ال�صم بعد العاطف قبل جميء اخلرب، 
ولذلك اقت�صي التقدمي والتاأخري ، يف حني يجيز الكوفيون ذلك ؛ الك�صائي على الإطاق ، والفراء ا�صرتط اأن يكون املعطوف 

عليه ا�صما مبنيا .
2- ينظر ،  الك�صاف ، الزخم�صري ، ج1 ، �ض 632

3- ينظر ، البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض 531
4- الكتاب ، �صيبويه ، ج1 ، �ض 156-155

5-  ينظر ،املعجم املف�صل يف �صواهد العربية ، د. اإميل بديع  يعقوب ، دار الكتب العلمية )بريوت –لبنان( ، ج 5،  ط1  ، 1996، �ض 
205 : ال�صاهد لب�صر بن اأبي خازم 

6- ينظر ، املعجم املف�صل يف �صواهد اللغة العربية ، اإميل بديع يعقوب ،ج1 ، �ض 322 : ال�صاهد ل�صابئ بن احلارث الربجمي 
7-  الك�صاف ، الزخم�صري ، ج1 ، �ض632 : وعلى نظري هذه الفائدة ، ف�صر الزخم�صري ال�صاهد ؛ حيث اإنه اعترب )بغاة( هي اخلرب 

ل�صم اإن لكن تقدمي )اأنتم ( لإيغال الآخرين يف البغي اأكرث من قوم ال�صاعر .
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فكاأنه قيل: »كل هوؤلء الفرق اإن اآمنوا بالعمل ال�صالح قبل اهلل توبتهم واأزال ذنبهم ، حتى ال�صابئون 
فاإنه���م اإن اآمن���وا كانوا اأي�صا كذلك«)1(.   فق���دم )ال�صابئون( تنبيهًا على اأن ه���وؤلء اأ�صد اإيغال في 

ال�صالة وا�صتر�صال في الغواية لأنهم جردوا من كل عقيدة«)2(

���ا الراأي الثان���ي فهو مذهب الك�صائ���ي والأخف�ض  ذكره ف���ي - الم�صائل الكبي���ر- ) وال�صابئون(  اأمَّ
عطف على الم�صمر الذي في هادوا)3(   ويرد الك�صائي على من قال: اإَنك هنا جعلت ال�صابئين من 
اليهود)4(: اإَن هادوا في قوله ) والذين هادوا ( بمعنى تابوا رجعوا اإلى الحق، ويجعله من قوله: )اإنَّا 

ُهدنا اإليك( ولي�ض معنى الذين هادوا الذين كانوا على دين اليهودية)5(. 

ا �صعفه من جه���ة الدللة، فيظهر فيما ذكره اأبو  وه���ذا ال���راأي �صعيف من جهتي الدللة والنحو، اأمَّ
حي���ان م���ن اأنَّ العطف عليه يقت�صي اأَن ال�صابئين تهودوا ولي����ض الأمر كذلك)6(،  واأنَّ ذكر )هادوا( 
في معنى) تابوا( خطاأ في هذا المو�صع اأي�صا؛ لأنَّ معنى الذين اآمنوا هنا اإنَّما هو اإيمان باأفواههم، 
ه ُيْعَنى به المنافقون، األ ترى اأنَّه قال »من اآمن باهلل، فلو كانوا موؤمنين لم يحتج اأن يقال اإن اآمنوا  لأنَّ
فلهم اأجرهم«)7(  ونحن نرّجح اأنَّه ل يمكن اأن تكون الذين هادوا بمعنى )تابوا( لعلتين: اأن ذكر فئة 
تثب���ت توبتها بين فئات �صالة ُترجى توبتها �صاٌذ وغري���ب، واأنه بهذا التخريج تختفي فئة رئي�صة هم 

اليهود من تتابع العطف وهم اأولى بالذكر من الن�صارى واأ�صبقهم زمنا.

واأم���ا �صعف���ه من جهة النحو، فه���و اأنَّ الم�صمر لم يوؤكد ولم يف�صل بينهم���ا بما يقوم مقام التاأكيد، 
وتن����ضّ القاعدة النحوية: اأنًّه اإذا عطف على المرف���وع المت�صل اأُّكَد بمنف�صل مثل �صربت اأنا وزيد 
اإل اأن يق���ع بي���ن ال�صمير المرفوع والمعطوف فا�ص���ل، مثل �صربت اليوم وزي���د ، ومثله قوله تعالى: 
)فكبكب���وا فيها هم والغاوون(.اأما اأن تعطف على ال�صمير المت�صل الذي في محّل رفع دون التاأكيد 

1- التف�صري الكبري ، الرازي ، ج11 ، �ض 55
2- اإعراب القراآن وبيانه ، حمي الدين دروي�ض ، دارابن كثري واليمامة - دم�صق- ، ط1 1990 ، �ض 269

3- ينظر، اإعراب القراآ ن ، اأبو جعفر النحا�ض ، ح2 ، 32
4-   ينظر معاين القراآن واإعرابه ، اإبراهيم بن �صري ) اأبو ا�صحاق الزجاج( ت 311 ، حتقيق عبد اجلليل عبده �صلبي ، عامل الكتب، 
) بريوت - لبنان(، ط1 ، 1988 ،ج2، �ض 192-193   كان الزجاج  من الذين اأنكروا هذا العطف حيث اإن ال�صابيء ي�صارك 

الهود  يف اليهودية .
5- معاين القراآن ،يحيى بن زياد الفراء ت)207(، عامل الكتب ط3- 1983- ،ج1 ، �ض312

6- ينظر ، البحر املحيط ، اأبو حيان الأندل�صي ، ج 3 ، �ض531
7- معاين القراآن واإعرابه، الزجاج، ج2، �ض194
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بال�صمير المنف�صل فهو اأمر قبيح عند الب�صريين، اأما الكوفيون فيقبلونه دون ا�صتقباح)1(. 

المو�ضع الرابع ع�ضر
ُ َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا  وا ُثمَّ َتاَب اللَّ مُّ ف��ي قوله تعالى:{َوَح�ِضُبوا اأَلَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َو�ضَ

يٌر ِبَما َيْعَمُلوَن}. ُ َب�ضِ وا َكِثيٌر ِمْنُهْم َواللَّ مُّ َو�ضَ
والخ���اف ف���ي اأنه لم يقل: عمى و�صم كثير منهم ، والفعل متق���دم، واأورد اأبو جعفر وجوهًا متعددة 

لتوجيه هذه الآية الكريمة، منها:)2(
- تعرب كثير بدًل من الواو في عموا.

- كونه خبرًا لمبتداأ محذوف، اأي: الُعمي، وال�صم كثير منهم.
- اأن يكون على لغة اأكلوني البراغيث، اأي تكون) كثير( فاعا، والواو عامة جمع.

- كونه مبتداأً والجملُة الفعليُة قبَله خبُره.
ولي�ض للمعنى في هذا المو�صع دور ظاهر في تعدد وجوه الإعراب، اإنما ن�صاأ التعدد عن مجيء الفعل 
م�صن���دًا اإلى واو الجماع���ة، التي تمثل الفاعل، على الرغم من تقدم الفع���ل على فاعله، وهي �صورة 
غي���ر �صائعة ف���ي اللغة العربية، فلم تذكر التفا�صير معنى الآية. بح�صب وجوه الإعراب المتعددة، بل 
ذكرت المعنى بمعزل عن هذه الوجوه، ثم اأ�صارت اإلى الوجوه الإعرابية المبينة اأعاه، دون ترجيح 

اأو ت�صعيف)3(.

وف���ي هذا نقول: اإن هذه الظاهرة نالت حظ���ًا غير ي�صير في الدرا�صة النحوية الحديثة، خا�صة عند 
من اّطلع على اللغات ال�صامية، اإذ ت�صيع هذه الظاهرة في اللغات ال�صامية بكثرة، ول�صنا ب�صدد هذا 

الحديث عن هذه الدرا�صات، فهي ل تدخل في �صلب درا�صتنا.

ولك���ن في ه���ذه الآية - على التحديد - نرى اأن )كثير( بدل من ال���واو، فبعد اأن اأ�صند اهلل-تعالى- 
العم���ى وال�صم اإلى بن���ي اإ�صرائيل، اأبدل من �صمير الجماعة ال���ذي ي�صملهم جميعا )كثير(، وذلك 

لبيان اأن العمى وال�صم وقع من الكثير ولي�ض من الجميع.

اأ�ص���ف اإلى ذل���ك اأن )لغة اأكلوني البراغيث( يع���ود فيها ال�صمير على متاأخ���ر، فحين نقول: جاءوا 

1-  ينظر ، الكافية يف النحو ، جمال الدين اأبي عمرو عثمان املعروف بابن احلاجب النحوي و�صرحه ال�صيخ ر�صي الدين الأ�صرتباذي، 
دار الكتب العلمية ، )بريوت –لبنان ( ط2 1979،  ج1 ، �ض 319

2- ينظر : ابو جعفر النحا�ض/ ج2- �ض33
3- اعتمد يف ذلك على التفا�صري املدونة يف الهوام�ض ال�صابقة، فجاءت جميعها مكررة للوجوه العرابية ذاتها.
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الأولد، ف���اإن ال�صمير )الواو( يمثل الأولد المتاأخر، بينما هذه الآية يعود ال�صمير في )عموا( على 
متق���دم وهو)بنو اإ�صرائيل( المذكور في الآية ال�صابقة، واإنما قال )كثير( ليبدل من ال�صمير، ونحو 

ذلك ما ذكره الأخف�ض، هي كما تقول: ) راأيت قومك ثلثيهم()1(.

والمعل���وم اأن اإب���دال الظاه���ر من الم�صم���ر هو مما ل يعتر����ض عليه اأحد من النح���اة يقول �صاحب 
المف�صل: »ويبدل المظهر من الم�صمر الغائب دون المتكلم والمخاطب، تقول: راأيته زيدا، ومررت 

به زيد«)2(.

المو�ضع الخام�س ع�ضر
�ْضَراِئي��َل َعَلى ِل�َضاِن َداُووَد َوِعي�َضى اْبِن  ف��ي قول��ه تعالى: { ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني اإِ

ْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن}. َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َع�ضَ
  ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )ذلك(:)3(

- في مو�صع رفع بالبتداء، اأي ذلك اللعن )بما ع�صوا...(

- على اإ�صمار مبتداأ، الأمر ذلك.

- في مو�صع ن�صب، اأي فعلنا ذلك بهم بع�صيانهم واعتدائهم.

يوّج���ه معظ���م المف�صرين الآية اإلى الوجه الأول، فيقولون ف���ي معنى الآية: اإن اهلل لعن الكافرين من 
بن���ي اإ�صرائي���ل في عهد مو�ص���ى ÷ في التوراة وعلى عه���د داوود ÷ في الزب���ور، وعلى عهد 
عي�ص���ى ÷ في الإنجيل، وعلى عهد محمد �صل���ى اهلل عليه و�صلم في القراآن، وذلك اللعن ب�صبب 
ع�صيانهم واعتدائهم. وذكر �صبب اللعن هنا على �صبيل التوكيد، فتذكره في بداية الآية حيث خ�ّض 
اللعن بالذين كفروا، فالكفر هو �صبب اللعن، كما ذكر ذلك لبّين ماهية الكفر الذي ُوجدوا فيه، وهو 

كفر ناتج عن ع�صيان لأوامر اهلل، واعتداء على حدوده)4(.

وه���ذا المعن���ى الذي يجم���ع عليه المف�ص���رون يوؤكد اأن )ذل���ك( مبت���داأ، وخبره ما بع���ده، واقت�صر 
الزمخ�ص���ري واأبو حيان على ذكر هذا الوجه دون الوجهي���ن الآخَرين. ول�صت اأدري ما الذي دفع اأبا 

1- ينظر القرطبي -املجلد3 - ج6- �ض161.
2- ابن يعي�ض/ �صرح املف�صل/ عامل الكتب - بريوت دون طبعة ج3/ �ض69

3- ينظر ابو جعفر النحا�ض / ج2 - �ض35.
4- ينظر: الزخم�صري -ج1 �ض653- وابو حيان الندل�صي- ج4- �ض337
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جعف���ر النحا����ض اإلى القول بهذين الراأيين، فالأول منهما ل يت�ص���ق مع المعنى؛ فتقدير مبتداأ وجعل 
)ذل���ك( خبرًا له من �صاأن���ه اأن يجعل )بما ع�صوا...( منعزلًة عن ال�صياق. والثاني منهما، واإن كان 
ي���وؤدي المعن���ى المراد اإل اأنه بعيد التاأويل فلماذا نقّدر فعًا ونلج���اأ اإلى التاأويل، مع اأنه باإمكاننا عد 

)ذلك( مبتداأ ونح�صل على المعنى نف�صه.

المو�ضع ال�ضاد�س ع�ضر
ْيَد َواأَْنُتْم ُحُرٌم َوَم��ْن َقَتَلُه ِمْنُكْم  َها الَِّذي��َن اآَمُنوا ل َتْقُتُل��وا ال�ضَّ ف��ي قول��ه تعالى:{َيا اأَيُّ

َعِم ...}. دًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمْن النَّ ُمَتَعمِّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن:)1(

- )جزاء(: مبتداأ خبره محذوف، والتقدير: فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم.

- )جزاء(: مبتداأ وخبره )مثل( والمعنى: فجزاء فعله مثل ما قتل من النعم.

ومعنى هذه الآية اأن اهلل نهى الموؤمنين عن قتل ال�صيد في اأثناء الإحرام بالحج اأو بالعمرة واأن من 
قتل ال�صيد في حالة الإحرام فقد رّتب اهلل عليه جزاًء يماثل ما قتل)2(.

وبالنظ���ر في هذين الراأيين في �صوء هذا المعنى الذي تجمع عليه التفا�صير، نتبّين اأن الوجه الأول 
اأدق ف���ي الو�ص���ول اإلى المعنى المراد، فالإخبار ل يتم ب� )مثل(، اإذ مق�صود الآية اأن توِجب على من 
قت���ل ال�صيد ج���زاًء، وبهذا يتم الإخبار، ثم و�صفت الآية الكريمة اأن الجزاء يجب اأن يماثل المقتول 
م���ن ال�صيد، فتكون بذلك �صبه الجملة المحذوفة هي الخبر، وتكون )مثل( �صفة للجزاء، اأي: ومن 
قت���ل ال�صي���د في الإح���رام فعليه جزاء مماثل لما قت���ل من النعم. ولو ذهبن���ا المذهب الثاني- وهو 
من�ص���وب للزج���اج)3(- لكان المعنى: من قتل �صيدا في حالة الإح���رام فجزاء ذلك الفعل مماثل لما 
قتل���ه، ول يخفى اأن هذا المعنى اأقل دقة من �صابق���ه، والذي دفع اأبا جعفر النحا�ض اإلى تقدير خبر 
مح���ذوف ف���ي الراأي الأول ه���و رغبته في الو�صول اإلى اإع���راب يقودنا اإلى المعن���ى المراد من الآية 

الكريمة.

1- ينظر: ابو جعفر النحا�ض/ ج2- �ض40
2- ينظر: ال�صابوين/ �صفوة التفا�صري / دار القران- بريوت. ط)1( 1981م ق�صم 3- �ض 44.

3- ينظر اللو�صي/ جملد 4- ج7 �ض24.
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المو�ضع ال�ضابع ع�ضر
ْيَد َواأَْنُتْم ُحُرٌم َوَم��ْن َقَتَلُه ِمْنُكْم  َها الَِّذيَن اآَمُن��وا ل َتْقُتُلوا ال�ضَّ ف��ي قوله تعالى: {َي��ا اأَيُّ
َعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا َباِلَغ اْلَكْعَبِة ...} دًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمْن النَّ ُمَتَعمِّ

 ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )َهْديًا()1( :
- ن�صب على الحال من الهاء في به.

- ن�صب على البيان )التمييز(.
- ن�صب على الم�صدر.

ذك���رت معظ���م كتب التف�صي���ر والإعراب الوجه الأول والثال���ث)2(  وذكرت بع�صه���ا الوجه الثاني)3(،  
ونح���ن ن���رى اأنه وج���ه �صعيف؛ لأن دللة التمييز ل���م تتحقق في �صياق الآية الكريم���ة، فكما نعلم اأن 
التميي���ز ا�ص���م ف�صلة جامد يزيل الإبه���ام والغمو�ض عما قبله. والذي يبدو لن���ا اأن كلمة )َهْديًا( لم 
ُتِزل الغمو�ض عن �صيء مبهم، و لم تذكر ل�صتبعاد اأ�صياء قد تتوهم اإذا لم تذكر)َهْديًا( وذلك نحو 
»اأن تخبر بخبر اأو تذكر لفظًا يحتمل وجوهًا فيتردد المخاطب فيها فتنبه على المراد بالن�ض على 
َي تمييزًا اأو تف�صيرًا«)4(.  وهذا لم نلمحه في �صياق الآية  اأح���د محتمات���ه تنبيهًا للغر�ض. ولذلك �ُصمِّ

الكريمة؛ فلذلك َبُعَد اأن يكون تمييزًا، وبقي النقا�ض اأحاٌل هي اأم م�صدٌر؟
واإذا كان���ت )َهْدي���ًا( حاًل فاإنه مَن المفي���د اأن نقف هنا وقفة تحليل لمعنى الآي���ة في �صوء اإعرابها 
لن�صت�صفَّ العاقة بين الدللة والتركيب معًا، فنحن نعلم اأّن الحال و�صف ف�صلة من�صوب تبين هيئة 
�صاحبه���ا وق���ت وقوع الفعل -على الأغلب- و ذلك نحو: ح�صر زيٌد فرح���ًا)5(.  واإذا ما اأنعمنا النظر 
ف���ي كلم���ة )َهْديًا( نرى اأنها لي�ض و�صفًا واإنما جاءت على هيئة الم�صدر، ول يعتر�ض النحويون على 
مجيء الحال م�صدرًا يقول ال�صيرافي: »مذهب �صيبويه في اأتيت زيدًا م�صيًا ورك�صًا وعدوًا وما ذكر 
مع���ه ؛ اأن الم�صدر في مو�صع الح���ال؛ كاأنه قال اأتيته ما�صيًا وراك�صًا وعادي���ًا«)6(، ويقول ابن يعي�ض 
»اإنه قد يقع الم�صدر حاًل وذلك في مثل قولهم اأتيته رك�صًا ..«)7(، ويقول ابن مالك في األفيته في ذلك:

1- ينظر، اإعراب القراآن، اأبو جعفر النحا�ض، ج2 ، �ض41
2-  ينظر مثا، الك�صاف، الزخم�صري ،ج1 ، �ض654 ، و الفخر الرازي، الرازي ، ج12، �ض  100  والبحر املحيط، اأبو حيان الأندل�صي 

، ج 4 ، �ض 20 ، �ض والتبيان يف اإعراب القراآن، العكربي ، ج1 ، �ض461، و الفخر الرازي ، الرازي ، ج12 ، �ض  100
حيان  اأبو  املحيط،  البحر  و  �ض461،  ج1،  العكربي،   ، القراآن  اإعراب  يف  التبيان  و   ، ،ج1  الزخم�صري  الك�صاف،  مثا،  3-  ينظر 

الأندل�صي، ج 4 ، �ض20
4- امل�صدر ال�صابق، ج2 ، �ض70

5- امل�صدر ال�صابق ج2،�ض55
6- الكتاب ،اأبو ب�صر بن عثمان بن قنرب )�صيبويه( ، حتقيق : عبد ال�صام هارون ، مكتبة اخلاجني /القاهرة ، ج1 ، �ض370

7- �صرح املف�صل ، ابن يعي�ض ج 2 ، �ض 59
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وم�صدر منكر حال يقع              بكثرة  كبغتة زيد طلع)1(
اأي اأن: حق الحال اأن يكون و�صفا ووقوعه م�صدرا على خاف الأ�صل وقد كثر مجيء الحال م�صدرا، 

ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة م�صدر والتقدير باغتا.
لة ، نرى اأن كلمة )هديًا( جاءت في هذه  وفي �صوء ما عليه تركيب الكلمة وربطها بالدللة المتح�صّ

الآية مبينة لهيئة �صاحب الحال اأي الحكم به -الجزاء- حال كونه هديًا يذبح عند الكعبة.
اأم���ا ف���ي حال انت�صاب )هدي���ًا( على الم�صدر، فكما نعل���م اأن المفعول المطلق ه���و ا�صم من�صوب 
ماأخوذ من لفظ الفعل وياأتي لتاأكيد الفعل اأو لبيان العدد اأو لبيان النوع، يقول ابن عقيل: »والمفعول 
المطل���ق هو الم�ص���در المنت�صب توكيدا لعامله اأو بيانا لنوعه اأو ع���دده نحو: �صربت �صربا  و�صرت 

�صير زيد و�صربت �صربتين« )2(
ول���و اأردن���ا اأن نوجه الإع���راب ال�صابق في �صوء المفع���ول المطلق نرى اأن كلمة )هدي���ًا( مبّينة لنوع 

عامله اأي »يهديه هديا«    
والح���ق اأن معن���ى الآية يقبل هذا التوجي���ه اأي�صًا، لأّن دللة الم�صدر المبّي���ن للنوع تقترب من دللة 
الح���ال، ومم���ا يوؤّيد ذلك م���ا عليه معظ���م المعربين من اأّن الم�ص���در المن�ص���وب اإذا وقع بعد فعل 
م���ن معن���اه ل من لفظه، فيعرب على ثاث���ة اأوجه: اأولها اأن نجعله مفعول مطلق���ا، وثانيها اأن تجعل 
الم�ص���در مفعول لأجله اإن كان م�صتكما ل�صروط ن�صب المفعول لأجله، وثالثها: اأن تجعل الم�صدر 
ح���ال بتاأوي���ل الم�صتق)3(. وهذا ما عليه معظم المعربين لدى اإعرابهم القراآن اأو توجيههم ال�صواهد 

النحوية، ولكن يجب األ نغفل المعنى فقد يكون هو الفي�صل في كثير من الأحيان.

المو�ضع الثامن ع�ضر
ْه��َر اْلَحَراَم  ا�ِس َوال�ضَّ ُ اْلَكْعَب��َة اْلَبْيَت اْلَح��َراَم ِقَيام��ًا ِللنَّ ف��ي قول��ه تعالى: {َجَع��َل اللَّ
 َ َم��َواِت َوَما ِفي الأَْر�ِس َواأَنَّ اللَّ َ َيْعَلُم َما ِفي ال�ضَّ َواْلَه��ْدَي َواْلَقالِئ��َد َذِلَك ِلَتْعَلُموا اأَنَّ اللَّ

ِبُكلِّ �َضْيٍء َعِليٌم}.
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )ذلك(:)4(

- في مو�صع رفع على اأنه خبر لمبتداأ محذوف، اأي: الأمر الذي ق�صيناه ذلك ل غير.
- في مو�صع ن�صب، اأي فعل )�صرع( )جعل( اهلل ذلك.

1-  �صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك ، ابن عقيل ، حممد حمي الدين عبد احلميد ، مكتبة الهداية / العراق ، ط2 ، ج 2  ، �ض 112
2- ينظر ينظر، �صرح ابن عقيل ،  ابن عقيل  ،ج 2 ، �ض 77

3- امل�صدر ال�صابق  ج1 ، �ض 467-466
4- ينظر اأبو جعفر النحا�ض، ج2-�ض42.
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ذك���ر المف�ص���رون اأقواًل متعددة ح���ول الإ�صارة في )ذلك(، فق���ال اأبو حيان: »الظاه���ر اأن الإ�صارة 
للم�ص���در المفهوم، اأي: ذل���ك الجعل لهذه الأ�صياء قياما للنا�ض واأمنا له���م، ليعلموا اأنه تعالى يعلم 
تفا�صي���ل الأمور الكائنة ف���ي ال�صماوات والأر�ض، ويعل���م م�صالحكم في دنياك���م ودينكم: فانظروا 
لطف���ه بعب���اده على حال كفره���م«)1(. و اأجاز الزمخ�ص���ري اأن تكون الإ�صارة اإلى م���ا ذكر من حفظ 
حرم���ة الإحرام بترك ال�صيد وغي���ره)2(  وقال الزجاج الإ�صارة اإلى ما نب���اأ به -تعالى- من الإخبار 
بالمغيبات، والك�صف عن الأ�صرار، اأي: ذلك الغيب الذي اأنباأكم به على ل�صان ر�صوله يدلكم على اأنه 

يعلم ما في ال�صماوات وما في الأر�ض.
وترى الدرا�صة اأن الآراء الثاثة �صالحة المعنى ول تعار�ض بينها، وفي �صوئها ترى اأن الراأي الثاني 
مم���ا اأورده النحا����ض هو الأق���رب وذلك لم�صا�صه المعن���ى عند تقدير فعل يدل علي���ه �صياق الكام، 
فال�صي���اق ي�صتدعي تقدير فعل يعمل في )ذلك( اأكثر من تقدير خبر، فيكون المعنى بتقدير الفعل: 
�ص���رع اهلل الأمر لتعلموا اأن اهلل يعلم م���ا في ال�صماوات والأر�ض. ونحن نعلم اأنه يجوز حذف العامل 
)وه���و الفع���ل هنا( في المفعول به اإذا دل عليه دليل)3(، كما يج���وز حذف خبر المبتداأ اإذا دل عليه 
دليل اأي�صا، ويكون التقدير ح�صب ما يقت�صيه ال�صياق، ول يخلو كتاب من كتب النحو من ذكر هذا.

المو�ضع التا�ضع ع�ضر
لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم  ُكْم َمْن �ضَ رُّ نُف�َضُكْم ل َي�ضُ َها الَِّذيَن اآَمُنوا َعَلْيُكْم اأَ ف��ي قول��ه تعالى:{َيا اأَيُّ

ُئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبِّ اإَِلى اللَّ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن )ي�صركم()4(: 

- م�صارع مرفوع على الإخبار.
- مجزوم بجواب الطلب.

- مجزوم على النهي، يراد به المخاطبون
وّج���ه المف�ص���رون هذه الأقوال، فذكروا اأّن الرفع على اأّنه كام م�صتاأنف في مو�صع التعليل لما قبله، 
ويوؤّيد الرفع قراءة »ل ي�صيُركم«)5(. وعّد الزجاج هذا الوجه من اأجود الوجوه في قوله: »والأجود اأن 

1- اأبو حيان الأندل�صي/ ج4، �ض373
2- ينظر الزخم�صري/ ج1،�ض667.

3- ينظر ال�صيخ خالد الزهر- ج1- �ض314
4- ينظر: اأبو جعفر النحا�ض،  ج2- �ض44

5-  ينظر معجم القراءات، عبد اللطيف اخلطيب ، دار �صعد الدين ، ط1 2002، ج2 ، �ض352 : »قراأ اأبو حيوة ب�صم  الراء وتتخفيفها 
وهذا ين�صر تخريج الرفع يف قراءة اجلمهور »
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يك���ون رفعا«)1(. واأّما الجزم فيحتم���ل اأن يكون جوابا لاأمر، والمعنى: اإن لزمتم اأنف�صكم ل ي�صركم 
َم���ن �صّل، وفي هذه الحالة يف�صرون وجود ال�صمة على الراء باأنها اإتباع �صمة ال�صاد المنقولة اإليها 
من الراء المدغمة، والأ�صل: ل ي�صرركم. ويحتمل اأن يكون نهيًا موؤكدًا لاأمر ال�صابق، ويكون تقدير 
المعنى في هذه الحالة: اأي ل تجعلوا لل�صال عليكم �صبيًا باأن ي�صركم ؛ فهذا طلب وخطاب من اهلل 
-ع���ّز وجل- للموؤمنين ينهاهم اأن يكون لل�صال عليهم �صبيًا اأن ي�صرهم، ويوؤيد حالة الجزم- على 

كم«)2(  حد قولهم- قراءة »ل ي�صرَّ
وظاه���ر الآية قد يوهم باأن فيها رخ�صًة لترك الأم���ر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحقيقة غير 
ذل���ك، فقد ُروي اأّن اأب���ا بكر ال�صديق، قال يومًا على المنبر: ي�ا اأيها النا�ض اإنكم تقروؤون هذه الآية: 
كم من �صلَّ اإذا اهتديتم} وت�صعونها في غير مو�صعها،  {يا اأيها الذين اآمنوا عليكم اأنف�صكم ل ي�صرُّ
واإن���ي �صمع���ت ر�صول اهلل- �صل���ى اهلل عليه و�صلم- يق���ول: )اإن النا����ض اإذا راأوا المنكر فلم يغيروه، 
عمه���م اهلل بعقاب���ه()3(. وروى اأبو داود و الترمذي وغيرهما ،»اأن اأبا اأمي���ة ال�صعباني قال: اأتيت اأبا 
ِذيَن اآَمُنوا  ثعلب���ة فقل���ت له: كيف ت�صنع به���ذه الآية؟ فقال: اأية اآية ؟ قل���ت: قوله تعالى: {َيا اأَيَُّه���ا الَّ
ُئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن}  ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبِّ َلى اهللَّ لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم اإِ ُكْم َمْن �صَ رُّ َعَلْيُكْم اأَنُف�َصُكْم ل َي�صُ
ق���ال: اأم���ا واهلل لقد �صاألت عنها خبيرًا ؛�صاألت عنها ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى اإذا راأيت �صحًا مطاعًا، وهوى متبعًا ،ودنيا موؤثرة، واإعجاب كلِّ 

ذي راأي براأيه ؛ فعليك بخا�صة نف�صك وَدع عنك اأمر العامة«)4(  
ويوؤكد ذلك النحا�ض في قوله :»لي�ض في هذا دليل على الرخ�صة، في ترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر واهلل -عز وجل- قد اأمر بذلك«)5(. 
والحُق اأن الأدلة ال�صابقة كافية لبيان ما يريده الحق -�صبحانه- من وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ؛ فا �صبيل للتوّهم في �صوء ما �صبق.
وم���ا قيل في منا�صبة نزول الآي���ة، يو�صح المق�صود منها، فقيل: كان الرجل اإذا اأ�صلم قال له الكفار 

1- ينظر معاين القراآن واإعرابه ، الزجاج ، ج2، �ض 214
2-  ينظر مثا: القرطبي جملد)3(- ج6- �ض 221-222 ، الزخم�صري ج1- �ض 672، وابو ال�صعود- جملد2 – جزء 3- �ض 87، 

وغريهم.
3-  م�صند الإمام اأحمد ، كتاب م�صند الع�صرة املب�صرين باجلنة، باب م�صند اأبي بكر ال�صديق، احلديث رقم 30، موؤ�ص�صة قرطبة  

القاهرة.
4- ينظر ، �صنن اأبي داود، اأبو داود �صليمان ال�صج�صتاين، ج4 ،�ض215،احلديث رقم4343، دار الكتاب العربي-بريوت.

5- ينظر معاين القراآن ، الإمام اأبو جعفر النحا�ض )ت338( ، حتقيق :حممد علي ال�صابوين ، ط1 1988، ج1 ، �ض 373
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�صّفه���ت اآب���اءك و�صللتهم وفعلت وفعلت، فنزل���ت الآية. وقيل: نزلت الآية في اأه���ل الأهواء الذين ل 
ينفعه���م الوعظ، فاإذا علمت من قوم اأنهم ل يقبل���ون الهداية بل ي�صخرون ويعر�صون فا�صكت عنهم 
وال���زْم خا�صة نف�صك وقي���ل: اإّن الموؤمنين كانت تذهب اأنف�صهم ح�صرة عل���ى اأهل العناد من الكفرة 
يتمن���ون دخوله���م في الإ�صام، فقيل له���م )عليكم اأنف�صكم( وما كلفتم م���ن اإ�صاحها والم�صي بها 
���َن َلُه �ُصوُء َعَمِلِه  ف���ي ط���رق الهدى كما قال -عّز وجل- لنبي���ه عليه ال�صاة وال�صام)1( : {اأََفَمْن ُزيِّ
 َ لُّ َمْن َي�َص���اُء َوَيْهِدي َمْن َي�َصاُء َف���َا َتْذَهْب َنْف�ُصَك َعَلْيِه���ْم َح�َصَراٍت اإِنَّ اهللَّ َ ُي�صِ نَّ اهللَّ َف���َراآَُه َح�َصًن���ا َفاإِ
َنُعوَن})فاطر:8(. ولعّل الجزم )با الناهية( جعلنا نلحظ الخطاب الذي حدث بين  َعِليٌم ِبَما َي�صْ
ال عليهم  المخاِط���ب -عز وجل- والمخاطبين ف���ي نهيه -�صبحانه- عباده الموؤمنين اأن يجعلوا لل�صّ
�صبي���ا اأن ي�صره���م؛ اإذ ل يخفى ما تفي���ده جملة النهي من الخطاب والطل���ب، وهذا معنى ح�صن ؛ 
ولك���ن لّما كنا نعنى ب�صح���ة المعنى والتركيب معا ؛ فاإّن هذا الوجه من الناحية التركيبية فيه �صيٌء 

من التكّلف في التاأويل من اأجل تف�صير الحركة الإعرابية.
وبم���ا اأّن ال���ذوق العرب���ي يميل اإلى ما قلَّ فيه التاأوي���ل ما اأمكن رّجحنا وجه الرف���ع ؛ اإذ اإنه التركيب 
الأق���رب لطبيع���ة العربية، وعندها تكون )ل( في هذا المو�صع نافي���ة تفيد الإخبار؛ فاهلل –جل في 
عاه- يخبر الموؤمنين في حال م�صادفتهم في اأثناء دعوتهم اإلى اهلل قومًا  ل ي�صتجيبون لهم؛ فاإن 
اإث���م اأولئك القوم راجع عليهم ولن ُي�صرَّ الموؤمنين ما داموا ملتزمين بالهداية. فالمعنى المراد من 
هذه الآية تحقق مع �صحة التركيب؛ فا �صرورة لتمحل وجه الجزم ، ويوؤكد ترجيحنا هذا ما ذهب 

اإليه الزجاج اآنف الذكر، اإذ اإّن الرفع من اأجود الوجوه.

 المو�ضع الع�ضرون
َحَدُك��ْم اْلَمْوُت ِحيَن  َر اأَ َها الَِّذي��َن اآَمُنوا �َضَهاَدُة َبْيِنُك��ْم اإَِذا َح�ضَ ف��ي قول��ه تعالى:{َيا اأَيُّ

ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم ...}. يَّ اْلَو�ضِ
ورد عند اأبي جعفر النحا�ض اأن:)2(

- �صهادة مبتداأ، وخبره )اثنان(، والتقدير: �صهادة اثنين، مثل، )وا�صاأل القرية(.
- يجوز اأن تكون )اثنان( مرفوعة بفعلها، اأي: ليكن منكم اأن ي�صهد اثنان، وعليه يكون خبر �صهادة 

محذوفًا.

1- ينظر ، ينظر ، الك�صاف ، الزخم�صري �ض 307
2- ينظر ابو جعفر النحا�ض/ ج2، �ض44،45،46.
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- وقي���ل:  )�صه���ادة( رفع ب���اإذا ح�صر الموت، و)اثنان( عن���د قائل القول مرف���وع وبمعنى اأن ي�صهد 
اثنان.

واختل���ف المف�صرون في تحديد المق�ص���ود بال�صهادة، فذكروا لها معاني متع���ددة، منها الإح�صار، 
والق�ص���اء، والحكم، والحلف، والعلم، والإي�صاء، واإلى هذه الأخيرة ذهب معظمهم)1(، وهي بالرفع 
ف���ي جميع الق���راءات، واأكد المف�صرون �صحة الوجه الأول، وهو اأنه���ا مبتداأ و)اثنان( خبرها، ولكي 
يتحق���ق تطاب���ق بين المبتداأ والخبر، قالوا: اإن الكام على حذف م�صاف من الأول، اأي: ذوا �صهادة 

بينكم اثنان، وقد يكون الحذف من الثاني، بتقدير: �صهادة بينكم �صهادة اثنين)2(.
واأم���ا الوج���ه الثاني مما اأورده اأب���و جعفر النحا�ض، فقد ذكره بع�ض المف�صري���ن لأنهم لم�صوا اأن في 
الم�ص���در )�صه���ادة( معنى الفعل، اأي: لي�صهدوا اإذا ح�صر اأحدك���م الموت اثنان وهذا ما ذهب اإليه 

الزجاج في اأحد راأييه)3(.

واأما الوجه الثالث، فلم تذكره كتب التفا�صير، وربما كان ال�صبب في ذلك بعد هذا الراأي في التاأويل، 
كم���ا اأن تف�صي���ر اأبي جعفر في جعل )�صه���ادة( مرفوعة ب� )اإذا ح�صر(، كونه���ا �صهادة م�صتاأنفة، ل 

يمكن اأن يكون تف�صيرا مقنعا.
ل���ذا ترى الدرا�صة اأن الوجهين الأول والثاني وجهان محقق���ان للمعنى المراد من الآية واإنهما لي�صا 

بعيدي التاأويل.

المو�ضع الحادي والع�ضرون
ُ َيا ِعي�َضى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك..}. في قوله تعالى:{اإِْذ َقاَل اللَّ

ورد عند اأبي جعفر النحا�ض في اإعراب )عي�صى(:)4(

- اأنه يكون على دعوة واحدة فيكون )عي�صى( ÷ في مو�صع ن�صب.
- ويك���ون عل���ى دعوتين فيكون )عي�صى( ÷ ف���ي مو�صع �صم، وابن مريم ن���داء ثانيا، واإن �صئت 

بدل، واإن �صئت نعتا على البدل.
      ربما يكون اأبو حيان من اأبرز المف�ّصرين الذين عّقبوا على هذه الم�صاألة،وتبّنى فيها راأي جمهور 
النحاة ، وهو اإذا كان المنادى علما مفردا ظاهر ال�صمة مو�صوفا بابن مت�صل م�صاف اإلى علم جاز 

1- ينظر اللو�صي – جملد)4(- ج7-�ض45.
2- ينظر اأبو حيان الأندل�صي / ج4/�ض490

3- ينظر الزجاج/ معاين القراآن واإعرابه/ج2/ �ض215/ حتقيق د. عبد اجلليل عبده �صبلي عامل الكتب- بريوت/ ط1،1988م.
4- ينظر: اأبو جعفر النحا�ض/ ج2- �ض49.
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فتحه اإتباعا لفتحة ابن. وعي�صى في هذا الو�صع ل يجوز فيه الإتباع لأنه غير ظاهر الإعراب)1(.
وت���رى الدرا�ص���ة، اعتمادًا عل���ى اأن المنادى واإن لم يك���ن من�صوبا فهو في مو�ص���ع ن�صب، اأن حركة 
)ابن( تتبع مو�صع )عي�صى( وهو الن�صب، كما اأن ال�صفة والمو�صوف يعدان كال�صيء الواحد فعليه 

يكونان معا م�صافين اإلى العلم، وبهذا تكون )عي�صى( من�صوبة ب�صمة مقدرة.
ونلحظ اأن هذا الخاف ل عاقة له بالمعنى، واإنما ن�صاأ من اأجل تف�صير الفتحة على )ابن(، لذلك 

لم ت�صغل هذه الم�صاألة م�صاحة وا�صعة في كتب التف�صير.

المو�ضع الثاني والع�ضرين
ُكْم ...} ي َوَربَّ َ َربِّ في قوله تعالى:{َما ُقْلُت َلُهْم اإِلَّ َما اأََمْرَتِني ِبِه اأَْن اْعُبُدوا اللَّ

ورد عند اأبي جعفر اأن:)2(
- )اأن اعبدوا اهلل( ل مو�صع لها وهي مف�صرة، مثل: »وانطلق الماأ منهم اأن ام�صوا«

- يجوز اأن تكون في مو�صع ن�صب، اأي ما ذكرت لهم اإل عبادة اهلل عز وجل.

- ويجوز اأن تكون في مو�صع خف�ض، اأي: باأن اعبدوا اهلل.

ر،  رف����ض الزمخ�صري الق���ول الأول، وعلل رف�صه فقال:»اإن جعلتها مف�صرة ل���م يكن لها بد من ُمَف�صَّ
���ر اإم���ا فعل القول،واإما فعل الأمر، وكاهما ل وجه ل���ه، اأما فعل القول، فيحكى بعده الكام  والمف�صَّ
م���ن غي���ر اأن يتو�صط بينهما حرف التف�صير، ل نقول: ما قلت له���م اإل اأن اعبدوا اهلل،ولكن: ما قلت 
له���م اإل اعب���دوا اهلل، واأما فعل الأمر، فم�صند اإلى �صمير اهلل عز وج���ل، فلو ف�صرته ب� )اعبدوا اهلل 

ربي وربكم( لم ي�صتقم،لأن اهلل- تعالى- ل يقول: اعبدوا اهلل ربي وربكم«)3(.
ويذك���ر ابن ه�ص���ام اأن النحاة ي�صترطون في )اأن( المف�صرة اأن يكون ف���ي الجملة ال�صابقة لها معنى 

القول، واأل يكون في تلك الجملة اأحرف القول)4(.
والزمخ�صري يذهب هذا المذهب، فهو يرف�ض اأن تكون مف�صرة اإل اأن يحمل فعل القول على معناه؛ 
لأن معن���ى )ما قلت لهم اإل م���ا اأمرتني به( ما اأمرتهم اإل بما اأمرتني به، حتى ي�صتقيم تف�صيره باأن 

اعبدوا اهلل ربي وربكم)5(.
وت���رى الدرا�صة اأن ما ا�صترطه النحاة وما ذهب اإليه الزمخ�صري من �صروط ل)اأن( المف�صرة بعيد 

1- ينظر: اأبو حيان الأندل�صي/ ج2/ �ض405
2- ينظر اأبو جعفر النحا�ض/ ج2- �ض52

3- الزخم�صري ج)1( �ض680
4- ينظر ابن ه�صام، مغني اللبيب، �ض48.

5- ينظر: الزخم�صري/ ج1/ �ض681.
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ع���ن روح المعن���ى، فلماذا نف�صر القول بالأمر؟ وما الأمر اإل ق�صم من القول، وما من فرق بينهما اإل 
اأن الأم���ر خا����ض والقول عام، ثم ل���و كانت العربية ترف�ض وقوع )اأن( المف�ص���رة بعد القول، فلماذا 
اأوقعته���ا بع���د فعٍل لي�ض بقول، ثم عبرت عن ذلك الفعل بالقول؟ ل �صك اأن ذلك ي�صبه لجوء الهارب 

اإلى ما فر منه.
كم���ا اأن تاأوي���ل الق���ول بالأمر هنا هو �صيء دف���ع اإليه �صرط النح���اة، فلو لم ي�صترط���وا هذا ال�صرط 
لم���ا خط���ر ببال واحد من المف�صرين اأن ي���وؤول القول بالأمر. وربما ل نتردد ف���ي رف�ض هذا التاأويل 
اإذا نح���ن ربطنا ه���ذه الآية ب�صابقتها، فالآية ال�صابقة عبارة عن �ص���وؤال من اهلل { اأاأنت قلت للنا�ض 
اتخذون���ي واأم���ي اإلهين من دون اهلل قال �صبحانك ما يكون لي اأن اأقول ما لي�ض لي بحق اإن كنت قلته 
فق���د علمته...} فقول عي�ص���ى ÷ هنا جاء ردا على ال�صوؤال في الآي���ة ال�صابقة، فال�صوؤال ت�صمن 

احتمالية القول، والجواب ت�صمن نفي هذه الحتمالية للقول نف�صه.
واأم���ا الوج���ه الثاني الذي يذهب اإليه اأبو جعفر النحا�ض، وهو اأن تكون في مو�صع ن�صب على البدل، 
فقد رف�صه الزمخ�صري اأي�صا، فيذكر اأنها ل تكون بدل من »ما اأمرتني به« لأنه ل يقال: ما قلت لهم 

اإل اأن اعبدوا اهلل، بمعنى: ما قلت لهم اإل عبادته؛ لأن العبادة ل تقال)1(.
ولك���ن اأبا حيان تكفل بالرد عليه فقال: »ذلك ي�ص���ح على حذف م�صاف، اأي: ما قلت لهم اإل القول 

الذي اأمرتني به قول عبادة اهلل، اأي: القول المت�صمن عبادة اهلل«)2(.
واأم���ا الوج���ه الثال���ث وهو اأن تك���ون في مو�صع خف����ض على البدل م���ن الهاء في)ب���ه(، فقد رف�صه 
الزمخ�ص���ري ك�صابقي���ه، فذكر اأن���ه ل يجوز اأن تجعله بدل من الهاء »لأنك ل���و اأقمت« اأن اعبدوا اهلل 
»مق���ام اله���اء، فقلت: اإل ما اأمرتني باأن اعب���دوا اهلل لم ي�صح لبقاء المو�ص���ول بغير راجع اإليه من 
�صلت���ه«)3( ويق���ول ابن ه�صام الأن�صاري في هذا : »وَوَهَم الزمخ�صري فَمَنَع ذلك ظنًا منه اأن المبدل 

منه في قوة ال�صاقط فتبقى ال�صلة با عائد، والعائد موجود ِح�ّصًا فا مانع«)4(.
و ت���رى الدرا�ص���ة بعد هذا العر�ض اأن الوج���ه الثالث اأقرب الوجوه اإلى المعن���ى المراد وهو اأي�صرها 
تاأوي���ا، واإن كان���ت ترى راأيا رابع���ا وهو اأن يكون الم�ص���در الموؤول من )اأن اعب���دوا( في محل رفع 

لمبتداأ محذوف تقدير هو، بمعنى: ما قلت لهم اإل ما اأمرتني به وهو عبادة اهلل.

الخاتمة:
وبعد اأن ا�صتعر�صت الدرا�صة بيان واإعراب �صورة المائدة،من خال كتاب اإعراب القراآن لأبي جعفر 

1- ينظر: ال�صابق/ ج1 �ض68
2- ابو حيان الندل�صي/ ج4/ �ض 418.

3- الزخم�صري، ج1- �ض680
4- ابن ه�صام/ �ض49
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النحا����ض، ووقفت على وج���وه الإعراب التي تعددت عن���ده، وح�صرتها في اثني���ن وع�صرين مو�صعًا 
م���ن ه���ذه ال�صورة، توؤكد الدرا�صة اأن للمعنى اأثرا في تعدد ه���ذه الوجوه الإعرابية في ق�صم كبير من 
الموا�صع، واأن اأثر المعنى يبدو وا�صحا جليا في معظمها وبع�صها يحتاج منا اإلى اإطالة نظر للو�صول 
اإلى هذا الأثر، وبع�صها الآخر -وهو قليل- ن�صتطيع اأن نطمئن اإلى القول بعدم وجود عاقة للمعنى 
في تعدد وجوه الإعراب فيه، بل كانت تقود اإليه قاعدة نحوية ت�صعى اإلى طرد تراكيب واأ�صاليب اللغة 
العربية على وتيرة واحدة.فمن خال اإجراء عملية اإح�صائية �صريعة بلغ عدد الآيات التي ظهر فيها 
اأث���ر المعن���ى وا�صحا جليا : ثمانية ع�صر مو�صعا من اأ�صل  اثنين وع�صرين مو�صعًا، وبلغ عدد الآيات 
الت���ي تح�ّص�صن���ا فيها اأثر المعنى فلم نجده ظاهرًا : اأربعة موا�ص���ع من اأ�صل اثنين وع�صرين مو�صعا 

تعددت حوله الوجوه الإعرابية .
وق���د كان���ت الوجوه الإعرابية تتعدد رغب���ة من اأبي جعفر في توجيه المعن���ى اإلى غير وجهة واحدة، 
وبع�صه���ا تعدد نتيجة ال�ص���راع القائم بين تقدير المعنى وتقدير الإع���راب وكثيرا ما كان ينتج عن 

هذا ال�صراع وجوه اإعرابية غير م�صت�صاغة من جهتي الدللة والتركيب.
   واأخي���را ف���اإن ظاهرة تعدد وجوه الإع���راب لي�ض ق�صرا على القراآن، فه���ي ظاهرة عامة ت�صيع في 

�صعر العرب ونثرهم.



230

د.محمد عبداهلل �صالح اأبوالرب
اأ�ستاذ م�ساعد جامعة البلقاء التطبيقية-كلية الأميرة عالية الجامعية

تعدد المفاهيم واال�ستخدام
في م�سطلح االأ�سول لدى ابن ال�سراج  

الملخ�س
يق���ف هذا البحث على حقيقة مفهوم م�صطلح )الأ�ص���ول( ودللته من منظور ل�صاني في كتاب ابن 
ال�ص���راج )الأ�صول في النحو (؛ اإذ يوحي عنوانه اأنه كتاب في اأ�صول النحو العربي ال�صماع والقيا�ض 

والإجماع وا�صت�صحاب الحال.

 وف���ي �صعينا لتجلي���ة حقيقة الأمر حر�صنا على تقديم ما يمهد لنا ذل���ك اأول، ثم عّرفنا الأ�صل لغة 
وا�صطاح���ا ، وبين���ا اآراء الباحثي���ن قدماء ومحدثين ف���ي الكتاب نف�صه ومو�صعه م���ن تلك الأ�صول 

النحوية.

وبعد ذلك كله، وقراءة الكتاب نف�صه من قبل تبين لنا اأن ابن ال�صراج قد تحّدث عن ال�صماع والقيا�ض 
في بداية كتابه ب�صورة موجزة ، وتحدث عن العلة بو�صفها ركنا من اأركان القيا�ض. والحّق اأن الأمر 
لدي���ه لم يقت�صر على تلك ال�صياغ���ة المنهجية الموجزة لذينك الأ�صلين؛ اإذ اطرد هذان الأ�صان 
ف���ي الكتاب عمليا، اإ�صافة اإل���ى الأ�صل الثالث الذي خا الكتاب م���ن اأّي �صياغة منهجية له ؛ فكان 
القا�صم الم�صترك بين تلك الأ�صول النحوية جميعها الحديث عنها عمليا من خال موا�صيع الكتاب 
نف�صها كقوله: »واأما لم )يفعلن( فاإّنما اأ�صكنت ت�صبيها بام )فعلن( واإن لم يجتمع فيه اأربع حركات 
ولك���ن م���ن �صاأنهم اإذا اأعّلوا اأحد الفعلين لعلة اأعّلوا الفعل الآخ���ر واإن لم تكن فيه تلك العلة«. فذكر 

هنا علة ا�صطلح عليها بعلة الت�صبيه ، وهي واحدة من العلل التي جعلها النحاة اأربعا وع�صرين.

الكلمات الدالة: الأ�صول في النحو ، وابن ال�صراج، وال�صماع والقيا�ض والعلة والإجماع.
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تمهيد:
تتمث���ل اأ�ص���ول النحو العربي في اأ�صلين اأ�صا�صيين، هما ال�صم���اع والقيا�ض، وقد اأ�صاف اإليهما بع�ض 
النحويي���ن اأ�صلين اآخرين، هما: اإجماع النحويين على حكم نحوي، وا�صت�صحاب حال الأ�صل في ما 

لم يرد فيه دليل من �صماع اأو قيا�ض اأو اإجماع. 

وه���ذه الأ�ص���ول كان���ت قائمة في اأذهان النح���اة وهم يوؤ�ص�ص���ون النحو العربي ؛ فف���ي كتاب �صيبويه 
ومقت�ص���ب المبرد �صواهد كثيرة عليها ، لكن ال�صياغ���ة المنهجية لهذه الأ�صول مجتمعة كانت على 

يد ابن جني، وابن الأنباري ، ثم ال�صيوطي، حتى ا�صتوت بذلك علما له منهجه وحدوده)1(. 

وك���ان م���ن اأوؤلئك النحويين اأي�صا ابن ال�صراج في كتابه )الأ�صول في النحو( الذي تناول فيه اأ�صول 
النح���و العرب���ي، ولكن تناول���ه اإياها كان وف���ق منهج عملي ارت�ص���اه لنف�صه وما يت���اءم وكتابه هذا 
وغر�ص���ه منه؛ فقد  خا الكتاب من ال�صياغة المنهجية لتلك الأ�صول اإل ما ندر كما �صنو�صح ذلك 

في هذا البحث.

والحق اأن هناك من �صبق ابن ال�صراج اإلى التاأليف في اأ�صول النحو منهجيا ؛ اإذ يذكر لنا ابن جني 
كت���اب المقايي�ض لأبي الح�صن الأخف�ض )ت211ه�()2( ال���ذي اقت�صر فيه- كما نلحظ من العنوان- 
عل���ى اأ�صل واح���د من اأ�صول النحو وه���و القيا�ض ؛ ولذلك ق���رر ابن جني اأن كتاب���ه )الخ�صائ�ض( 

�صينوب عنه)3(.

وكذلك كان �صاأن الزجاجي المتاأخر عنهما -ابن ال�صراج والأخف�ض الأو�صط - في كتابه: )الإي�صاح 
في علل النحو( اإذ اقت�صر فيه على جزء من اأ�صل وهو العلة التي ت�صكل ركنا من اأركان القيا�ض)4(. 

وك���ان م���ن جملة م���ا تناوله ابن جن���ي بال�صياغة المنهجية ف���ي كتابه الخ�صائ����ض - اأ�صول النحو 

1- نحلة، حممود اأحمد:اأ�صول النحو العربي، ط1، دار العلوم العربية، 1987، �ض6. 
2-  ال�صيوطي،جال الدين عبد الرحمن)ت911ه�/1505م(:بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،حتقيق حممد اأبو ) الف�صل 

اإبراهيم،ط1،مطبعة عي�صى البابلياحللبي و�صركاه،1964،ج1،�ض 591.
3-  ابن جني، اأبو الفتح عثمان)ت392ه�/1001م(:اخل�صائ�ض، حتقيق حممد النجار، ط4، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد، 

1990، �ض 2.
ابن  اأن  الزبيدي  وذكر   ، النحو(  اأ�صول  يف  :)الكايف  اأ�صماه  النحو  اأ�صول  يف  كتابا  األف  النحا�ض  جعفر  اأبا  اأن  القفطي  4-  ذكر 
الدين  ي�صانا.القفطي،جمال  مل  الكتابني  كا  ولكن   ، العربية  اأ�صول  فيه  وجمع   ، اجلرمي  لكتاب  تف�صريه  يف  افنت  در�صتويه 
الكتب  اإبراهيم،ط1،دار  الف�صل  اأبو  حممد  النحاة،حتقيق  اأنباه  على  الرواة  يو�صف)646ته�/1248م(:اإنباه  بن  علي 
واللغويني،حتقيق  النحويني  احل�صن)ت379ه�/989م(:طبقات  بن  الزبيدي،حممد   .103 امل�صرية،القاهرة،1950،ج1،�ض 

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم،دار املعارف،القاهرة،�ض 116.
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العرب���ي. ولك���ن ابن الأنب���اري خ�ض تلك الأ�ص���ول بكتابيه: )الإغ���راب في جدل الإع���راب( و)لمع 
الأدل���ة( فك���ان بذلك اأول من اأفرد لأ�صول النحو بحثا مخت�ص���ا وم�صتقا ، متناول اإياها بال�صياغة 
المنهجية. ثم تو�صع ال�صيوطي في تلك الأ�صول في كتابه:)القتراح في علم اأ�صول النحو(على خير 

وجه واأتمه.   

تعريف الأ�ضل:
جاء في ل�صان العرب اأن الأ�صل اأ�صفل كل �صيء وجمعه اأ�صول.واأ�صل ال�صيء: �صار ذا اأ�صل، وكذلك 

تاأ�صل)1(. 

وف���ي المقايي����ض: اأ�ص���ل، فالأ�صل اأ�صل ال�ص���يء)2(. وجاء في معج���م مفردات اأ�ص���ول القراآن:اأ�صل 
ال�ص���يء: قاعدت���ه التي لو توهمت مرتفعة لرتف���ع بارتفاعه �صائره كذلك ق���ال تعالى:{اأ�صلها ثابت 

وفرعها في ال�صماء})3(.

وف���ي المعجم الو�صي���ط: اأ�صل ال�صيء اأ�صا: ا�صتق�صى بحثه حتى ع���رف اأ�صله. واأ�صل ال�صيء جعل 
ل���ه اأ�صا ثابتا يبنى عليه.واأ�صل ال�صيء: اأ�صا�صه ال���ذي يقوم عليه من�صوؤه الذي ينبت منه. والأ�صول 

اأ�صول العلوم: قواعدها التي تبنى عليها الأحكام)4(.

وفي كتب الفقه واأ�صوله يطلق الأ�صوليون كلمة الأ�صل على الدليل ال�صرعي الذي ا�صتند اإليه الحكم، 
فيقولون مثا: الأ�صل في هذه الم�صاألة:)الكتاب اأو ال�صنة اأو الإجماع( ويق�صدون الدليل عليها)5(.

واأم���ا المعنى ال�صطاحي لأ�ص���ول النحو، فهو علم يبحث فيه عن اأدل���ة النحو الإجمالية من حيث 
ه���ي اأدلت���ه وكيفية ال�صتدلل بها وحال الم�صت���دل)6(. وهذه الأدلة هي: ال�صم���اع والقيا�ض والإجماع 
وا�صت�صح���اب الحال. وقد تو�صلوا اإل���ى تلك الأ�صول عندما ا�صتقروؤوا كامه���م  وا�صتق�صوا بحثه ؛ 

فكان اأن اأ�صلوا قواعدهم باأن جعلوا لها اأ�صا  ثابتا تبنى عليه.

1- ابن منظور،حممد بن مكرم)711ه�/1311م(:ل�صان العرب،حتقيق يو�صف خياط وندمي مرع�صلي،مادة )اأ�صل(.
2-  ابن فار�ض، اأحمد بن فار�ض)ت 395ه�/1004م(:معجم مقايي�ض اللغة، حتققي عبد ال�صام هارون، ط1، دار اجليل، )بريوت، 

1991، مادة)اأ�صل(.
3-  الراغب الأ�صفهاين،احل�صني بن حممد)ت 502ه�/1108م(:معجم مفردات األفاظ القراآن،حتقيق ندمي مرع�صلي،دار الكتاب 

العربي، �ض 15.
4- اأني�ض،اإبراهيم واآخرون:املعجم الو�صيط،ط2،اأمواج،بريوت،1987،مادة0اأ�صل.

5- جمال الدين، م�صطفى:البحث النحوي عند الأ�صوليني، دار الر�صيد، 1980، �ض 32.
6-  ال�صيوطي،جال الدين عبد الرحمن)ت911ه�/1505م(:القرتاح يف علم اأ�صول النحو،حتقيق اأحمد �صليم احلم�صي وحممد 

اأحمد قا�صم،ط1،جرو�ض بر�ض،1988،�ض21.
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ولعلن���ا نلح���ظ مدى التراب���ط بين المعن���ى اللغوي والمعن���ى ال�صطاحي الذي ات�ص���م به م�صطلح 
)الأ�صول( ل�صانيا على وجه التخ�صي�ض.

 اآراء الباحثين في مو�ضع كتاب ابن ال�ضراج من اأ�ضول النحو:    
ن����ض اب���ن جني في مقدمة كتابه )الخ�صائ����ض( على اأنه األف كتابه هذا مودع���ا اإياه اأ�صول النحو 
العرب���ي ؛ لأن���ه لم ير اأحدا من علماء النح���و الب�صريين والكوفيين تعر�ض لعم���ل اأ�صول النحو على 
مذهب اأ�صول الكام والفقه ؛ وذلك لمتناع جانبه وانت�صار �صعاعه وبادي تهاجر قوانينه واأو�صاعه، 

على حد تعبيره)1(.

وه���و ي���رى اأن ابن ال�صراج ف���ي كتابه الأ�صول في النحو ل���م:» يلمم فيه بما نحن علي���ه، اإل حرفا اأو 
حرفي���ن ف���ي اأوله، وقد تعلق عليه به، و�صنقول في معناه«)2(. ولعله اأراد بذلك ما نجده في كتاب ابن 
ال�ص���راج م���ن ذكره للعلة وعلة العلة ث���م ذكره لل�صماع والقيا�ض معا، وقد اأ�ص���ار اإلى ذلك بقوله:»في 

اأوله«. 

وق���د تح���دث ابن ال�صراج بالفعل-كما ذكر اب���ن جني- عن اأ�صلين مهمين هم���ا: ال�صماع والقيا�ض، 
وك���ان حديث���ه عن العلة بو�صفها ركنا من اأركان القيا�ض. ولكنه لم يكفه ما كان من حديثه عن العلة 
وال�صم���اع والقيا����ض؛ لأنه اأوج���ز القول في ذلك كثيرا. ول���م ي�صف غليله ما وجده عن���د ابن ال�صراج 
وغي���ره)3(؛ ولذل���ك اأخذ على نف�صه التاألي���ف في هذا المو�صوع  رغم �صعوبته، كم���ا األمعنا اإلى ذلك 
قبل قليل، وعلى الرغم من �صبق ابن ال�صراج والأخف�ض الأو�صط له اإلى و�صع كتابين في الأ�صول)4(.

ولك���ن كتابه »الخ�صائ�ض« لم يكن كتابا مخت�صا فقط باأ�صول النحو اإذ تناول غير ذلك مما يت�صل 
باللغ���ة العربي���ة ؛ ولذلك لم ي�صنف بو�صفه اأول ما األف في ذلك. ولع���ل هذا ال�صبب هو نف�صه الذي 
دف���ع الكم���ال ابن الأنباري لأن  ين�صب لنف�صه اأنه األحق بعل���وم الأدب علمين و�صعهما هو، وهما:علم 

الجدل في النحو وعلم اأ�صول النحو)5(.

1- ابن جني، اخل�صائ�ض، ج1، �ض 2.
2- ال�صابق.

ابن  كتاب  اإىل  الأو�صط،اإ�صافة  الأخف�ض  احل�صن  لأبي  كتابه)اخل�صائ�ض(كتاب)املقايي�ض(  مقدمة  يف  لنا  ذكر  جني  3-  فابن 
ال�صراج،وقال اإن كتابه)اخل�صائ�ض( �صينوب عنه.ال�صابق.

4- حممود، حممود ح�صني:املدر�صة البغدادية يف تاريخ النحو العربي، ط1، موؤ�ص�صة الر�صالة ودار عمار، بريوت، 1986، �ض 342.
5-  ابن الأنباري،كمال الدين اأبو الربكات)ت577ه�/1181م(:نزهة الألباء يف طبقات الأدباء،حتقيق اإبراهيم ال�صامرائي،ط2،مكتبة 

الأندل�ض،بغداد،�ض 76،وال�صيوطي،القرتاح،�ض 18.
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وي���رى محي���ي الدين توفي���ق اإبراهيم اأن لب���ن جني ف�صا كبيرا ف���ي هذا المجال فق���د اأودع كتابه 
)الخ�صائ����ض( كثيرا من القواع���د  وال�صوابط التي ذكرها ابن الأنباري ف���ي كتابه )الإغراب في 
ج���دل الإع���راب( ولكنه يرى اأن ف�صل ال�صبق في اإفراد م�صنف في ه���ذا العلم يبقى لأبي البركات؛ 
ولذل���ك ن�صب لنف�صه اأن���ه اأ�صاف هذا العلم-اأي علم الجدل-مع علم اأ�ص���ول النحو اإلى علوم الأدب 

والمعرفة)1(.

ول���و حاولن���ا الم�صي مع القدم���اء في اآرائهم حول اأ�صول اب���ن ال�صراج، لما اأ�صعفن���ا ذلك كثيرا؛ اإذ 
ج���اءت معظمها ف���ي اأثناء ترجماتهم لبن ال�صراج . ف�صاحب نزهة الألباء في طبقات الأدباء يوؤكد 
اأن لب���ن ال�صراج م�صنف���ات ح�صنة واأح�صنها واأكبره���ا كتاب )الأ�صول( فاإنه جم���ع فيه اأ�صول علم 

العربية، واأخذ م�صائل �صيبويه ، ورتبها اأح�صن ترتيب وكان ثقة)2(.  

وق���ال �صاحب )طبقات اللغويي���ن والنحويين( في كتاب ابن ال�صراج الأ�ص���ول اإنه غاية من ال�صرف 
والفائ���دة)3(. وك���ان يقال:ما زال النح���و مجنونا حتى عقله اب���ن ال�صراج باأ�صول���ه)4(. ويرى ياقوت 
الحم���وي اأن كتاب ابن ال�صراج الأ�صول هو اأح�ص���ن م�صنفاته واأكبرها واإليه المرجع عند ا�صطراب 
النقل واختافه جمع فيه اأ�صول علم العربية، واأخذ م�صائل �صيبويه، ورتبها اأح�صن ترتيب)5(.  وهذا 

ما نقله اأي�صا �صاحب )ك�صف الظنون عن اأ�صامي الكتب والفنون()6(. 

وال���ذي نلحظه على تلك الأقوال جميعا اأنها اأعلت من �صاأن الكتاب با اأي اإ�صارة اإلى طبيعة الكتاب 
من حيث طبيعته وما يدل عليه عنوانه، على عك�ض ما وجدناه عند ابن جني.

واأم���ا اآراء المحدثي���ن في الكتاب ومو�صعه من اأ�صول النحو ، فتتمثل اأول براأي يحيى م�صري وا�صع 
فهار�ض الكتاب )الأ�صول في النحو( - اأن ابن جني اأول من فكر من علماء العربية في اأن يو�صع اإلى 

جانب علم النحو علم اأ�صول النحو كما و�صع اإلى جانب علم الفقه علم اأ�صول الفقه)7( 

1- براهيم،حميي الدين:ابن الأنباري يف كتابه الإن�صاف يف م�صائل اخلاف بني الب�صريني والكوفيني،1979،�ض 89. 
2- ابن الأنباري،نزهة الألباء،�ض 186.
3- الزبيدي، طبقات اللغويني،�ض 112

4- ياقوت احلموي،ياقوت بن عبداهلل)ت626ه�/1228م(:معجم الأدباء،دار امل�صت�صرق،بريوت،ج18،�ض 198.
5- ال�صابق، ج18، �ض 200.

الدين  �صرف  والفنون:حممد  الكتب  اأ�صامي  عن  الظنون  ك�صف  )ت1067ه�/1656م(:  عبداهلل  بن  م�صطفى  خليفة،  6-  حاجي 
بالتقايا،رفعت بيلكه الكلي�صي،وكالة املعارف،1941،ج1،�ض 111.

7- م�صري،يحيى ب�صري:فهار�ض الأ�صول يف النحو،دار البخاري،الق�صيم،�ض7.
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وه���و ينف���ي اأن يك���ون كتاب ابن ال�ص���راج في علم اأ�صول النح���و ، مثبتا اأنه كتاب ف���ي قواعد النحو ، 
م�صتندا في ذلك اإلى مقدمة ابن جني ، ما ت�صمنته من تعليق حول كتاب ابن ال�صراج.

ولم يلحظ يحيى م�صري اأن الن�صق الذي اتبعه ابن ال�صراج في كتابه يغاير ما نجده عند النحويين 
الآخري���ن ف���ي كتبهم ، �ص���واء اأكانوا مم���ن تقدموا اب���ن ال�صراج ك�صيبوي���ه في الكت���اب والمبرد في 
المقت�ص���ب ، اأم ل���م يتقدم���وه كالزجاجي في كتابه الجم���ل و ابن ه�صام في اأو�ص���ح الم�صالك و ابن 

عقيل في �صرح الألفية.   
فاب���ن جني لم يذك���ر اأن كتاب ابن ال�صراج في قواعد النحو ، واإنما ق���ال عن �صاحبه اإنه لم: »يلمم 
في���ه بم���ا نحن عليه اإل حرفا اأو حرفين في اأوله ، وقد تعلق عليه به و�صنقول في معناه«)1(. وهو يريد 
بذلك-كم���ا بين���ا �صابقا- ما ذك���ره ابن ال�صراج في بداي���ة كتابه من العلة ، وما اأ�صم���اه بعلة العلة ، 

وذكره من ثم ال�صماع والقيا�ض.
وثم���ة راأي اآخ���ر لم�صطف���ى جم���ال الدين يوافق م���ا ذهب اإليه يحي���ى م�صري ؛ فهو ي���رى اأن كلمة 
)الأ�ص���ول( في���ه اأ�صبه���ت بع�ض الباحثين فع���دوه من نوع هذه الكت���ب ، وهو لي�ض منه���ا، ولعل كلمة 
الأ�ص���ول هن���ا تعني القواعد النحوية ل الأدلة التي تنبني عليها القواعد ، ويرى اأن ما في اأ�صول ابن 

ال�صراج ل يتعدى النحو العتيادي)2(.
ولتم���ام ح�صان في اأ�صول ابن ال�ص���راج راأي اآخر يت�صح في اأثناء قوله: »وهناك كثير من الكتب التي 
تحم���ل كلمة الأ�صول ولكنها ل تعر�ض منهج النحاة من حيث ه���و منهج واإنما تعنى باأ�صول القواعد 

النحوية ككتاب الأ�صول لبن ال�صراج«)3(.
ويذك���ر عبد ال���رزاق ال�صعدي اأنه: »اإذا اأخذن���ا كتاب الأ�صول في النحو لبن ال�ص���راج فاإننا نجده ل 
يختل���ف كثيرا عم���ا �صبقه من الم�صنفات التي مزجت بين الأ�صول والف���روع دون تمييز بينها �صوى 
اأن���ه اأ�صار في مقدمة كتابه اإلى العلة واأنواعها فقال:»واعت���الت النحويين ... «)4(، ثم يقول :»وفي 
ه���ذا الن����ض ما يدل  �صراح���ة على اأن ابن ال�صراج عن���ي بالعلل دون ان�صغال بم�صائ���ل اأ�صول النحو 

الأخرى«)5(. 
لقد اأراد عبد الرزاق ال�صعدي بالأ�صول اأدلة النحو من �صماع وقيا�ض وغيرها، واأراد بالفروع قواعد 

1- ابن جني، اخل�صائ�ض، ج1، �ض 2.
2- جمال الدين، م�صطفى:« راأي يف اأ�صول النحو«، جملة كلية الفقه، العدد الأول، 1979م، �ض 11.

3- ح�صان، متام:الأ�صول، الهيئة امل�صرية للكتاب، 1982، �ض 7.
4- اوي،يحيى:ارتقاء ال�صيادة يف علم اأ�صول النحو،حتقيق عبد الرزاق ال�صعدي،ط1،دار الأنبار،بغداد،1990،�ض 9. 

5- ال�صابق. 
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النح���و، ولعلنا نلحظ من كامه ذلك عدم اإنزال���ه كتاب ابن ال�صراج اأي منزلة تفوق الكتب الأخرى 
التي مزجت بين الأ�صول والفروع من مثل م�صنفات �صيبويه والمبرد والفراء وثعلب.

والح���ق اأن ف���ي كتاب ابن ال�ص���راج اإ�صارات مهمة ف���ي القيا�ض وال�صماع، على الرغ���م من اأن المادة 
المنهجية المرتبطة بهما قدمت باإيجاز، والحق اأي�صا اأن الأ�صول كلها ترد في الكتاب ب�صورة عملية 
بعي���دا ع���ن �صياغتها منهجيا. وهذا يك�صف لنا- كما األمحنا اإل���ى ذلك �صابقا- عن منهج واحد من 

علماء النحو في تناوله لأ�صول النحو العربي.
ولع���ل من اأكث���ر الباحثين قربا اإل���ى حقيقة الكتاب محم���ود اأحمد نحلة الذي ي���رى اأن ما عناه ابن 
ال�صراج بالأ�صول هو قواعد النحو الأ�صا�صية ل اأدلته التي ا�صتنبطت منها هذه القواعد)1(، ويرى اأن 
اب���ن ال�ص���راج كان في اأثناء عر�صه لقواعد النحو التي يراها اأ�صا�صية يذكر عددا من الأ�صول الكلية 
الت���ي تحكم الفروع  والجزئيات ، بع�صها يت�صل باأ�صل الو�ص���ع ، وبع�صها يت�صل باأ�صل القاعدة)2(، 
ث���م يعط���ي اأمثل���ة على ذلك. ولكنه يرى في الوق���ت نف�صه اأن  من الحق اأن اب���ن ال�صراج قد ذكر في 
حديث���ه عن اأ�صول النحو بالمعنى الذي حددناه بع�صا مما عرف من بعد باأ�صول النحو بمعنى اأدلته 
الت���ي تاأ�صلت بها اأ�صوله وتفرعت فروعه ، فعر����ض في موا�صع من كتابه لل�صماع والقيا�ض والمطرد 

وال�صاذ والعلة)3(. ثم اأورد ن�صو�صا من اأ�صول ابن ال�صراج توؤيد ما ذكر .
وينته���ي محم���ود نحلة من بحثه في ه���ذا المو�صوع اإلى اإدراج كتاب ابن ال�ص���راج �صمن الكتب التي 
عر�صت لأ�صول النحو بمعنى قواعده الأ�صا�صية ، وما يت�صل بذلك من اأ�صل الو�صع واأ�صل القاعدة.
ونحن نرى اأن محمود نحلة ما اإن و�صع يده على حقيقة هذا الأمر حتى طفق يبتعد عنها ؛ اإذ انتهى 
-كم���ا راأينا- من بحثه في ه���ذا المو�صوع اإلى اإدراج كتاب ابن ال�ص���راج �صمن الكتب التي عر�صت 

لأ�صول النحو بمعنى قواعده، وما يت�صل بذلك من اأ�صل الو�صع واأ�صل القاعدة.
وف���ي مقاب���ل تلك الآراء ثمة من عد كتاب ابن ال�صراج )الأ�صول ف���ي النحو( اأول ما و�صع في اأ�صول 

النحو بمعنى اأدلته، وو�صعه على قائمة هذه الكتب.
فمحم���د عي���د يرى اأن���ه اأول موؤلف م�صهور ع���ن اأ�صول النح���و العربي. ويرى اأن كت���اب الخ�صائ�ض 
لب���ن جن���ي )ت 392ه�( قد �ص���م اأبحاثا قيمة من تل���ك الأ�صول ثم األف اب���ن الأنباري )ت577ه�( 

1- نحلة، اأ�صول النحو العربي، �ض 17.
2- ال�صابق، �ض 18.

3- ال�صابق، �ض 19-20�ض.) (



237

ر�صالتيه المخت�صرتين )الإغراب( و )لمع الأدلة( فقدم فيهما اآراء مفيدة �صديدة اعتمد ال�صيوطي 
)ن911ه�( على الكثير منها فيما بعد في م�صنفه)القتراح()1(. 

و�صنق���ف باأنف�صن���ا في ما ياأتي على حقيقة هذا الأمر ، معتمدي���ن اأول على قراءة كتاب ابن ال�صراج 
نف�صه ، مفيدين ثانيا مما جاء حول المو�صوع نف�صه اأو ما يتعلق به في الكتب التي تناولته بالدرا�صة 
اأو اأ�صارت اإليه، وكنا قد بينا معظمها ، واألمحنا من خالها اإلى راأينا في اأثناء التعليق عليها ونقدها.

حقيقة الأ�صول في كتاب ابن ال�صراج ومعناها: 
تج���در الإ�ص���ارة اأول اإلى اأن الأ�صل قد يجيء في كتب النح���و بمعنى اآخر ل يتفق ومعناه عندما نقول 

اأ�صول النحو بمعنى اأدلته ، ومن هذه المعاني:
1 - الأ�صل بمعنى اأ�صل القاعدة مثل قول ابن ال�صراج: »وال�صكون اأ�صل كل مبني«)2(.

 2-  الأ�ص���ل بمعن���ى ما حق اللفظ اأن يكون عليه)3( واإنما جاء على �صورة اأخرى لعلة ما ، مثل قولنا: 
اأ�صل )باع(هو)بيع(.

3- الأ�ص���ل بمعنى الغال���ب والراجح)4( كما �صرح بذلك ال�صبان عند ق���ول ابن مالك: »والأ�صل في 
الفاعل اأن يت�صا«)5(.

4- الأ�ص���ل يقابل الفرع)6( كقول �صاحب الإن�صاف في الم�صاأل���ة ال�صابعة وال�صبعين: »حما للمعتل 
على ال�صحيح؛ لأن ال�صحيح هو الأ�صل، والمعتل فرع عليه؛ فحذفت حما للفرع على الأ�صل«)7(.

5- الأً�ص���ل يقاب���ل الزائد، فف���ي قولنا) ا�صتك�صف( مثا، ن���رى اأن اأحرفه الأول���ى زوائد، والأخيرة 
اأ�صول.

وحري بنا اأن نقف الآن على الكتاب نف�صه بالقراءة وقفة متاأنية ؛ عّلنا ن�صل فعا اإلى حقيقة مفهوم 
م�صطلح )لأ�صول( وا�صتخدامه لديه ؛ ولذلك ي�صكل هذا الوقوف بوؤرة بحثنا هذا.

ترد كلمة الأ�صل في كتاب ابن ال�صراج حاملة دللت متعددة، فهي:

1- عيد، حممد:اأ�صول النحو العربي، عامل الكتب، القاهرة، 1973، �ض اأ.
2-  ابن ال�صراج، حممد بن �صهل )ت316ه�/928م(: الأ�صول يف النحو، حتقيق عبد احل�صني الفتلي، ط1، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 

1985،ج1،�ض 51. 
3- م�صري،فهار�ض الأ�صول،�ض 9.

4- ال�صابق.
5-  ال�صبان، حممد بن علي)ت1206ه�/1791م(:حا�صية ال�صبان ومعه �صرح ال�صواهد للعيني، دار اإحياء الكتب العربية، ج2، �ض 55.

6- م�صري، فهار�ض الأ�صول، �ض 9.
7-  ابن الأنباري، عبد الرحمن بن حممد )ت577ه�/1181م(: الإن�صاف يف م�صائل اخلاف بني النحويني الب�صريني والكوفيني، 

حتقيق حممد حميي الدين،1982،ج2، �ض543. 
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1-تاأت���ي بمعن���ى اأ�صل القاعدة: و�صنذكر بعد قليل جملة منها؛ لم���ا لها من اأهمية ؛ اإذ جاءت نتيجة 
ل�صتقراء اأ�صول النحو من �صماع وقيا�ض وا�صت�صحاب حال واإجماع ، فكانت مح�صلة طبيعية ، حتى 
وجدناه���ا م���ن بعد ذلك تطرد)1( وبناء عليها بنى علماء النح���و اأحكامهم في كل ما عر�ض لهم من 
م���ادة نحوية ، فك���ان التفاق وكان الختاف تبعا لعتمادهم على تلك الأ�صول. وكان اأن اأّلفت كتب 
مخت�صة بم�صائل الخاف في النحو ، عر�صت لختاف علماء النحو حول تلك الأ�صول ، والتي كان 
مرده���ا علم اأ�صول النحو بمعنى اأدلته المختلفة من �صم���اع وقيا�ض وغيرها-ومن اأ�صهر تلك الكتب 

كتاب ابن الأنباري:)الإن�صاف في م�صائل الخاف بين النحويين الب�صريين والكوفيين(.
وفي ما ياأتي اأبرز اأ�ضول تلك القواعد في الكتاب:

ق���ال ابن ال�صراج ف���ي الجزء الأول �صفح���ة )51(: »وال�صكون اأ�صل كل مبن���ي ، وذلك نحو: ا�صرْب 
واقتْل ودحرْج وانطلْق ، وكل فعل تاأمر به اإذا كان بغير لم ولم يكن فيه حرف من حروف الم�صارعة 

نحو: الياء والتاء والنون والألف فهذا حكمه«.
وق���ال في الجزء الأول اأي�صا �صفح���ة )66(: »واأ�صل الكام مو�صوع للفائ���دة واإن ات�صعت المذاهب 
فيه، ولكن لو قال قائل: النار حارة والثلج بارد لكان هذا كاما ل فائدة  فيه ، واإن كان الخبر فيهما 

نكرة«.
وقول���ه في الجزء نف�صه �صفحة )123(: »وقد بينا اأن الفع���ل الم�صارع اأعرب لم�صارعته ال�صم، اإذ 
كان اأ�صل الإعراب لاأ�صماء واأن ا�صم الفاعل اأعمل بم�صارعته الفعل اإذ كان اأ�صل الأعمال لاأفعال 

واأ�صل الإعراب لاأ�صماء«.
ويق���ول ف���ي الجزء الثان���ي �صفحة )79(: »واأ�ص���ول الأ�صماء كله���ا ال�صرف واإنما ف���ي بع�صها ترك 

ال�صرف، ولل�صاعر اإذا ا�صطر اأن ي�صرف جميع ما ل ين�صرف«.
وفي ال�صفحة )145( من الجزء الثاني قال: »اأ�صل الأفعال ال�صكون والبناء ، واإنما اأعربوا منها ما 
اأ�صبه الأ�صماء و�صارعها ، وبنوا منها على الحركة ما �صارع الم�صارع ، وما خا من ذلك اأ�صكنوه«.
وف���ي الج���زء الثاني نف�صه �صفح���ة )170( يقول: »اعلم: اأن اأ�صل الدع���اء اأن يكون على لفظ الأمر، 

واإنما ا�صتعظم اأن يقال اأمر ، والأمر لمن دونك والدعاء لمن فوقك«.
وقوله في ال�صفحة )361( الجزء الثاني اأي�صا :»واأ�صل التحريكات للتقاء ال�صاكنين الك�صر«

1-  يقول متام ح�صان: »والطابع الذي يطبع هذه القواعد الأ�صلية اأنها مطلقة مطردة يف ال�صماع )لأنها منه اأخذت( والقيا�ض )لأنها 
هي املقي�ض عليها ابتداء(«. ح�صان، الأ�صول، �ض144. 
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وف���ي الجزء الثالث ال�صفحة )85( قوله :»الم�صادر الأ�صول والأفعال م�صتقة منها، وكذلك اأ�صماء 
الفاعلي���ن«. وفي هذا الجزء نف�صه  ال�صفح���ة )180( قوله:»اعلم:اأن اأقل ما تكون عليه الأ�صول من 

الأ�صماء والأفعال ثاثة اأحرف ، تقدر بفاء وعين ولم«.
وقول���ه في ال�صفحة )184( م���ن ذاك الجزء: »ولي�ض في اأ�صول كامهم جم���ع بين اأربع متحركات 

في كلمة«.
وقول���ه في ال�صفح���ة )250( من الج���زء ال�صابق: »والأفع���ال الم�صارعة اإذا ك���ان اآخرها معتا لم 

يدخلوا الرفع في �صيء من الكام ، وهذا اأ�صل مطرد فيها«.
وقال في ال�صفحة )317( من الجزء ال�صابق نف�صه: »والأ�صوات كلها مبنية على اأ�صولها«.

وق���ال في ال�صفحة )331( م���ن ذلك الجزء اأي�صا: »والحروف والأ�ص���وات اأ�صول ل تكاد تجد فيها 
زائ���دا«... وذل���ك اإلى اآخر تلك القواعد الأ�صولية التي نجدها في كت���اب ابن  ال�صراج )الأ�صول في 

النحو ( وفي غيره من كتب النحو.
وكن���ا ق���د بينا اأهمية تل���ك القواعد الأ�صولية قب���ل ذكر اأبرز ما ج���اء منها في كتاب اب���ن ال�صراج، 
وقلنا: اإنها جاءت نتيجة ل�صتقراء اأ�صول النحو من �صماع وقيا�ض وغيرها ، فكانت مح�صلة طبيعية. 
وبن���اء  عليه���ا كان التفاق اأو الخت���اف بين علماء النحو ، فمثا نحن نع���رف خاف العلماء حول 
اأ�ص���ل ال�صتق���اق: هل ه���و الم�صدر؟ اأم الفع���ل؟ اأم غير ذلك؟ فاب���ن ال�صراج �ص���ّرح لنا من خال 
كتاب���ه الأ�صول اأن الم�صادر الأ�ص���ول ، واإنما الأفعال م�صتقة منها ، فوجدناه يقول في الجزء الثالث 

�صفحة)85(: »الم�صادر الأ�صول والأفعال م�صتقة منها«.
2- تاأتي  بمعنى  اأ�صل الو�صع ، اأوما حق اللفظ اأن يكون عليه ، واإنما جاء على �صورة اأخرى لعلة ما، 
ونجد ذلك في ال�صيغ المفردة ، ومن ذلك قوله: »واأما فعل فمثل نذير وُنُذر ، ومثله من بنات الياء 

ثنّي وُثن، وكان الأ�صل ثنّوا، فوقعت الواو طرفا قبلها �صمة فقلبت ياء وك�صر ما قبلها«)1(.
وقول���ه: »تق���ول : ظبي واأظ���ّب ، ودلو واأْدل، ك���ان الأ�صل: اأظب���و، واأدلو، ولكن ال���واو ل تكون لما في 

الأ�صماء وقبلها متحرك فقلبوها ياء وك�صروا ما قبلها«)2(.

وقوله: »وتقول في :ُمذّكر مذيكر ، وكان الأ�صل مذتكرا، فقلبت التاء ذال من اأجل الدال ثم اأدغمت 
الذال في الدال«)3(.   

1- ابن ال�صراج، الأ�صول يف النحو،ج3، �ض18.
2- ال�صابق، ج2، �ض432-�ض433

3- ال�صابق، ج3، �ض42.
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ونجده في ال�صيغ المركبة كقوله:
»فاأم���ا ال�ص���م الذي بن���ي مع ال�صم فخم�ص���ة ع�صر و�صتة ع�ص���ر، وكل كلمتين من ه���ذا ال�صرب من 
العدد فهما مبنيتان على الفتح، وكان الأ�صل خم�صة وع�صرة، فحذفت الواو، وبني اأحدهما مع الآخر 

اخت�صارا، وجعا كا�صم واحد«)1(.
وكذلك نجده في الكام كقوله:     

»فاإذا قلت: �صرب زيدا غامه كان الأ�صل: �صرب غام زيد زيدا ، فلما قدمت زيدا المفعول فقلت 
�صرب زيدا قلت غامه، وكان الأ�صل: غام زيد ، فا�صتغنيت عن اإظهاره لتقدمه«)2(. 

وقول���ه: »وقد جاءت حروف خاف�صة، وذك���روا اأنها زوائد اإل اأنها تدخل لمعان، فمن ذلك: لي�ض زيد 
بقائم، اأ�صل الكام: لي�ض زيد قائما، ودخلت الباء لتوؤكد النفي«)3(

وقول���ه: »واأما قوله���م: عجبت من �صريبك و�صريب���ه فالأ�صل من �صربي اإياك و�صرب���ي اإياه ، واأقل 
العرب من يقول: �صريبه واإنما وقع هذا مع الم�صدر لأنه لم ت�صتحكم عامات الإ�صمار معه«)4(.

ونجده اأي�صا في الحروف كقوله:    
»واأما اإ�صكان ال�صتثقال فنحو ما حكوا في �صعر امرئ القي�ض في قوله:   

فاليوم اأ�صرْب غير م�صتحقب              اإثما من اهلل ول واغل        
���د( لا�صتثقال ف�صبه   ���د( فتقول:)ع�صْ ك���ان الأ�صل: اأ�ص���رُب فاأ�صكن الب���اء كما ت�صكنه���ا في )ع�صُ

المنف�صل والإعراب بما هو من نف�ض الكلمة ، وهذا عندي غير جائز لذهاب علم الإعراب«)5(
3- ت�اأت���ي مقابلة للزائد: فعندما يكون الح���رف جزءا من بنية الكلمة، يكون اأ�صا ، ويقابله ما كان 
زائ���دا م���ن تلك الحروف على الكلم���ة. ويت�صح هذا  المعنى من خال قول اب���ن ال�صراج عندما بداأ 

بتناول مادة الت�صريف:
»ه���ذا الح���د اإنما �صمي ت�صريف���ا لت�صريف الكلمة الواح���دة ب�اأبنية مختلفة، وخ�ص���وا به ما عر�ض 
ف���ي اأ�ص���ول الكام، وذواتها من التغيير ، وهو ينق�صم خم�صة اأق�ص���ام: زيادة واإبدال وحذف، وتغيير 

بالحركة وال�صكون ، واإدغام وله حد يعرف به«)6(.

1- ال�صابق، ج2، �ض140.
2- ال�صابق، ج2، �ض238

3- ال�صابق، ج2، �ض259.

4- ال�صابق، ج2، �ض117.
5- ال�صابق، ج2، �ض364-�ض365.

6- ال�صابق، ج3، �ض231.
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وقول���ه: »فاأق���ول اإني بينت ما دعا النحويين اإل���ى اأن يزنوا بالفاء والعين وال���ام. واأنهم ق�صدوا اأن 
يف�صلوا بين الزائد والأ�صل ، فالقيا�ض في كل لفظ مقدر اإذا كان فيه زائد اأن تحكي الزائد بعينه، 
فتق���ول ف���ي »اأكرم« اإنه »اأفع���ل« وفي»كرامة« اأنها »فعالة« وفي »كريم« اأن���ه »فعيل« ومكرم مفعل؛ لأن 
ذلك كله من الكرم، فالأ�صل الذي هو الكاف والراء والميم موجود في جميعها، فالكاف فاء والراء 

عين والجيم لم فعلى هذا يجري جميع الكام في كل اأ�صلي وزائد«)1(.
رفوط ؛ لأن الحروف الزوائد  ونجد ذلك اأي�صا في قوله: »وي�صتعور الياء فيه اأ�صلية بمنزلة عين ع�صْ

ل تلحق ببنات الأربعة اأول اإل الميم التي في ال�صم الذي يكون على فعله«)2(.
وكذل���ك في قوله: »واأم���ا جندب فالنون فيه زائدة ، لأنك تقول جدب ل���ول ذلك لكانت اأ�صا، ونون 

ُعرند زائدة لقولهم: ُعُرد ، ولأنه لي�ض في الأربعة على هذا المثال«)3(.
-4 تاأتي بمعنى اأدلة النحو التي تاأ�صلت بها اأ�صوله وتفرعت فروعه)4(:

و�صنق�صمها اإلى ق�صمين للغر�ض العلمي لهذا البحث لنخرج بعد ذلك بنتيجته:
اأ-الق�صم الأول: وي�صم ما جاء من تلك الأدلة، وقد تحدث ابن ال�صراج عنه في كتابه حديثا منهجيا 

واأعطى اأمثلة عليه.
فم���ن ذلك مثا قوله: »واعتالت النحويين على �صربين: �صرب منها هو الموؤدي اإلى كام العرب 
كقولن���ا: كل فاع���ل مرف���وع ، و�صرب اآخر ي�صمى عل���ة العلة مثل اأن يقولوا: لم �ص���ار الفاعل مرفوعا 
والمفع���ول ب���ه من�صوبا، ولم اإذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهم���ا مفتوحا قلبتا األفا، وهذا لي�ض 
يك�صبن���ا اأن نتكلم كم���ا تكلمت العرب، واإنما ت�صتخرج منه حكمتها ف���ي الأ�صول التي و�صعتها وتبين 
به���ا ف�صل هذه اللغة على غيرها من اللغات وق���د وفر اهلل تعالى من الحكمة بحفظها وجعل ف�صلها 

غير مدفوع«)5(. 
فف���ي ه���ذا الن�ض ذكر العلل واأنواعها ، اإذ ق�صمها اإلى �صربي���ن: ال�صرب الأول منها هو الموؤدي اإلى 
كام العرب، واأ�صماه في موا�صع اأخرى من الكتاب  بالعلل الأول التي ا�صطلح عليها فيما بعد بالعلل 
التعليمية. واأما ال�صرب الثاني فاأ�صماه ابن ال�صراج علة العلة ، وذكره في موا�صع اأخرى من الكتاب 

با�صم العلل الثواني التي ا�صطلح عليها فيما بعد بالعلل القيا�صية والفل�صفية.

1- ال�صابق، ج3، �ض334.

2- ال�صابق، ج3، �ض235.

3- ال�صابق، ج3، �ض241.
4- نحلة، اأ�صول النحو، �ض19-�ض20.

5- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج1،�ض35.
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واب���ن ال�ص���راج يقّر ال�صرب الأول من العلل؛ لأنه يك�صبن���ا اأن نتكلم كما تكلمت العرب. واأما ال�صرب 
الثان���ي فاإن���ه ل يك�صبنا ذلك؛ واإنم���ا منه ت�صتخرج حكمة الع���رب في الأ�صول الت���ي و�صعتها، ويبان 
ب���ه ف�ص���ل هذه اللغة على غيرها من اللغ���ات. ومن الوا�صح من كام���ه اأن المتعلم لي�ض بحاجة اإلى 

ال�صرب الثاني من هذه العلل.
وتج���در الإ�ص���ارة اإلى اأن ابن جني قد ذهب اإلى اأن ما اأ�صماه اب���ن ال�صراج علة العلة - اإنما هو تجوز 
ف���ي اللف���ظ، »فاأما في الحقيقة فاإنه �صرح وتف�صير وتتميم للعل���ة ؛ األ ترى اأنه اإذا قيل له: فلم ارتفع 
الفاع���ل ق���ال: لإ�صناد الفعل اإليه ، ولو �صاء لبتداأ ه���ذا فقال في  جواب رفع زيد من قولنا قام زيد : 
اإنم���ا ارتف���ع لإ�صناد الفع���ل اإليه ، فكان مغنيا عن قوله: اإنما ارتفع بفعل���ه ، حتى ت�صاأله فيما بعد عن 

العلة التي ارتفع لها الفاعل«)1(.
ومثل هذا الراأي لبن ال�صراج في العلل وتق�صيمه اإياها  اإلى �صربين -كما اأو�صحنا ذلك- نجده عند 
اأب���ي عبداهلل الح�صين بن مو�ص���ى الدينوري الجلي�ض؛ اإذ يذكر لنا ال�صيوط���ي في كتابه القتراح اأنه 
قال في كتابه )ثمار ال�صناعة(: »اعتالت النحويين �صنفان: علة تطرد على كام العرب وتن�صاق 
اإلى قانون لغتهم ، وعلة تظهر حكمتهم وتك�صف عن �صحة اأغرا�صهم ومقا�صدهم في مو�صوعاتهم. 

وهم لاأولى اأكثر ا�صتعمال واأ�صد تداول«)2(.  
وه���ذا م���ا �صار عليه النحويون اإل اب���ن م�صاء القرطبي مثا؛ اإذ ق�صم علة العل���ة اإلى ق�صمين: �صمى 
اأحدهم���ا العلة الثانية والآخ���ر العلة الثالثة)3(. وقد اعترف بالعلة الأولى  ورف�ض العلة الثانية والعلة 

الثالثة.
وي���رى اب���ن ال�صراج في هذا الق�صم: »اأنه ربما �صذ ال�صيء عن باب���ه فينبغي اأن تعلم: اأن القيا�ض اإذا 
اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي ي�صذ منه، فا يطرد في نظائره وهذا ي�صتعمل في كثير 
من العلوم ، ولو اعتر�ض بال�صاذ على القيا�ض المطرد لبطل اأكثر ال�صناعات والعلوم ، فمتى وجدت 
حرف���ا مخالف���ا ل �صك في خافه لهذه الأ�صول فاعلم: اأنه �صاذ ف���اإن كان �صمع ممن تر�صى عربيته 
ف���ا ب���د من اأن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوج���وه اأو ا�صتهواه اأمر غلطه، وال�صاذ على 
ثاث���ة اأ�صرب: منه م���ا �صذ عن بابه وقيا�صه ولم ي�صذ في ا�صتعمال العرب له نحو:ا�صتحوذ فاإن بابه 
وقيا�ص���ه اأن يعل فيقال: ا�صتحاذ مثل ا�صتقام وا�صتع���اذ، وجميع ما كان على هذا المثال، ولكنه جاء 
على الأ�صل وا�صتعملته العرب كذلك، ومنه ما �صذ عن ال�صتعمال ولم ي�صذ عن القيا�ض نحو ما�صي 

1- ابن جني،اخل�صائ�ض،ج1،�ض174،وال�صيوطي،القرتاح،�ض85.
2- ال�صيوطي،القرتاح،�ض83.
3- ح�صان، الأ�صول، �ض186.
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يدع، فاإن قيا�صه وبابه اأن يقال:ودع يدع ، اإذ ل يكون فعل م�صتقبل اإل له ما�ض، ولكنهم لم ي�صتعملوا 
ودع ا�صتغنى عنه »بترك« ف�صار قول القائل الذي قال: ودعه �صاذا وهذه اأ�صياء تحفظ، ومنه ما�صذ 
عن القيا�ض وال�صتعمال فهذا الذي يطرح ول يعرج عليه نحو ما حكى من اإدخال الألف والام على 

اليجدع«)1(.
فم���ن الوا�ص���ح في هذا الن�ض اأن اب���ن ال�صراج قد تح���دث منهجيا عن اأ�صل مهم اآخ���ر هو ال�صماع 
وتح���دث كذل���ك عن القيا�ض الذي يعد الأ�صل الثاني، وذلك بع���د اأن تحدث منهجيا اأي�صا عن العلة 

التي تعد ركنا من اأركان القيا�ض.
وف���ي ه���ذا الن�ض يبدو اب���ن ال�صراج وقد نظر ف���ي الم�صموع عن العرب فوج���ده نوعين: مطردا من 

الكام م�صتمرا ، و�صاذا يتفرد عن غيره ويفارق ما عليه بقية بابه)2(.
وعليه ق�صم ال�صاذ اإلى ثاثة اأ�صرب:

1- ما �صذ عن بابه وقيا�صه، ولم ي�صذ في ا�صتعمال العرب له، نحو ا�صتحوذ.
2- ما �صذ عن ال�صتعمال ولم ي�صذ عن القيا�ض نحو:ما�صي يدع.

3- ما �صذ عن القيا�ض وال�صتعمال نحو:ما حكي من اإدخال الألف والام على اليجدع.     
 ولعلنا نلحظ اأن ابن ال�صراج قد ف�صر كل ما ذكر لنا من تلك الأ�صول باأوجز عبارة ولم يكتف بذلك 
بل اأعطى حكم كل نوع منها وما يندرج تحتها من فروع. فمثا حكم ال�صرب الثالث من ال�صاذ: اأنه 

يطرح ول يعرج عليه.
ونج���د ما ذكره ابن ال�صراج من تق�صي���م  الكام اإلى مطرد و�صاذ، وتق�صيم ال�صاذ اإلى ثاثة اأ�صرب 
نج���ده عن���د ابن جني، وقد ن�صب���ه اإلى من اأ�صماه���م »اأهل علم الع���رب« م�صيفا اإلي���ه بع�ض الأمثلة 

المو�صحة، وذلك بعد اأن اأعاد �صياغة تق�صيم ابن ال�صراج ال�صاذ اإلى ثاثة اأ�صرب)3(.
يق���ول اب���ن جن���ي : »فجعل اأهل علم الع���رب ما ا�صتمر من ال���كام في الإعراب وغي���ره من موا�صع 
ال�صناع���ة مط���ردا وجعل���وا ما ف���ارق ما علي���ه بقية بابه وانف���رد عن ذل���ك اإلى غيره �ص���اذا«)4( ثم 
يق���ول: »اعلم م���ن بعد هذا اأن الكام في الطراد وال�صذوذ على اأربع���ة اأ�صرب : مطرد في القيا�ض 
وال�صتعم���ال جميعا، وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة، وذلك نحو: قام زيد و�صربت عمرا 
وم���ررت ب�صعي���د، مطرد ف���ي القيا�ض ، �ص���اذ في ال�صتعمال وذل���ك نحو الما�صي من ي���ذر ويدع ... 

1- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج1،�ض56-�ض57.
2- نحلة، اأ�صول النحو، �ض113.

3- ال�صابق، �ض114.
4- ابن جني، اخل�صائ�ض، �ض98.
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والثال���ث المطرد في ال�صتعمال ال�صاذ في القيا�ض نحو قولهم: اأخو�ض الرمث وا�صت�صوبت الأمر... 
والراب���ع ال�صاذ في القيا�ض وال�صتعمال جميعا وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو: ثوب م�صوون 

وم�صك مرووف.وحكى البغداديون: فر�ض مقوود...«)1(.
وك���ان ذل���ك هو كل ما وجدناه عند ابن ال�صراج تحت هذا الق�صم؛ وهو يوؤكد مقولة ابن جني في حق 
كت���اب ابن ال�صراج: »فاأما كتاب اأ�ص���ول اأبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه اإل حرفا اأو حرفين في 

اأوله، وقد تعلق عليه به ، و�صنقول في معناه«)2(. 

الق�ضم الثاني:
وي�صم هذا الق�صم تلك الأدلة ، وقد خلت من اأي �صياغة منهجية ؛ فكانت حقا اأ�صول عملية، تناولها 
ابن ال�صراج محكما اإياها على كل ما عر�ض له من ق�صايا لغوية �صواء ما تعلق منها باللغة نف�صها اأو 

ب�صرفها اأو بتراكيبها، حتى اأننا نجده يعنون بع�ض الموا�صيع معتمدا في ذلك على تلك الأ�صول. 
ومثل ذلك نجده في عنونته لمو�صوع ذكر المحذوفات ، اإذ جاء على النحو الآتي: »ذكر المحذوفات 
التي قا�ض عليها النحويون«)3(. وقوله: »باب ما غير في الن�صب وجاء على غير القيا�ض الذي تقدم«)4(. 
وقول���ه: »ب���اب ما تقول العرب ما اأفعله ولي�ض فيه فعل واإنما يحفظ حفظا ول يقا�ض عليه«)5(. وقوله: 
»ال�صرب الثاني ما قي�ض على  كام العرب ولي�ض من كامهم«)6(. وقوله: »وال�صرب الثاني مما قي�ض 

من المعتل على ال�صحيح«)7(.

فم���ن الوا�صح من خال تلك العناوين الرئي�صية اأنن���ا ن�صتطيع اأن نتبين قيمة ما اأودعه ابن ال�صراج 
كتاب���ه من تلك الأ�صول التي ابتعدت عن اأي �صياغ���ة منهجية لها ؛ فجاءت بحق اأ�صول عملية. ففي 
قول���ه مث���ا: »باب ما تقول العرب ما اأفعل���ه، ولي�ض فيه فعل واإنما يحف���ظ ول يقا�ض عليه«. فهو هنا 
يذك���ر لنا اأ�صلين مهمين هم���ا: ال�صماع والقيا�ض. ثم نجده يقدم لنا الحكم في هذين الأ�صلين بناء 
على ما جاء تحتهما من مادة لغوية. وبذلك يكون حكمه هذا خا�صا فقط بتلك المادة النحوية التي 

عالجها تحت هذا العنوان .

1- ال�صابق، �ض98-�ض99.
2- ابن جني، اخل�صائ�ض، ج1، �ض2.

3- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج2،�ض315.
4- ال�صابق، ج3، �ض80.
5- ال�صابق، ج3، �ض155

6- ال�صابق، ج3، �ض351.

7- ال�صابق، ج3، �ض358.
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فم���ن الم�صم���وع قول العرب عل���ى �صيغة ما اأفعله ، ولي�ض في���ه فعل: اآبل النا�ض كله���م، كاأنهم قالوا: 
اأبل)1(. فهذا حكمه اأنه �صمع ، ولكن ل نقي�ض عليه.

وي�صتم���ر ابن ال�صراج على هذا النهج في تناوله اأ�ص���ول النحو العربي: ففي الوقت الذي يعر�ض فيه 
لق�صاي���ا النحو يتن���اول تلك الأ�صول مطبقا اإياه���ا على تلك الق�صايا اللغوية فه���و ل يف�صل بين اأي 
منهم���ا، ب���ل يعتمد في ذكر اأحكامه في تلك الق�صايا اللغوية على تلك الأ�صول، فيذكر ما �صمع منها 
وم���ا قي����ض عليه وما اأجمع عليه النحويون ، وما �صذ م���ن كام العرب، وما حقه القيا�ض ، وما ي�صمع 

ول يقا�ض عليه.... 
يق���ول مثا: »وه���ذا الجمع مخ�صو�ض به من يعقل ، ول يجوز اأن تقول في جمل جملون، ول في جبل 
جبل���ون، ومتى جاء ذلك فيما ل يعقل، فهو �ص���اذ فل�صذوذه عن القيا�ض علة �صنذكرها في مو�صعها، 

ولكن التثنية ي�صتوي فيها ما يعقل وما ل يعقل«)2(.
فه���ذا م���ن قبيل الم�صموع غير المطرد ؛ ولذلك فهو �صاذ ل يقا�ض عليه. ويعلق تمام ح�صان على قول 
اب���ن ال�صراج ال�صابق بقوله: » فغير المطرد ي�صمع ول يقا�ض عليه ول يهتم النحاة لتعليله في العادة، 

واإن كان البع�ض يفعل ذلك اأحيانا كما في قول ابن ال�صراج«)3(.
وبع���د قراءة الكتاب باأجزائه الث���اث لم نجد ابن ال�صراج يعلل لمثل ذلك ال�صاذ، واإنما قال: »فمتى 
وج���دت حرفا مخالف���ا ل �صك في خافه لهذه الأ�صول فاعلم: اأنه �صاذ،  فاإن كان �صمع ممن تر�صى 

عربيته فا بد من اأن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوجوه اأو ا�صتهواه اأمر غلطه«)4(.
ويق���ول اب���ن ال�ص���راج: »واأما لم )يفعل���ن( فاإنما اأ�صكنت ت�صبيه���ا بام )فعلن( واإن ل���م يجتمع فيه 
اأرب���ع حرك���ات ولكن من �صاأنهم اإذا اأعلوا اأحد الفعلين لعلة اأعل���وا الفعل الآخر واإن لم تكن فيه تلك 
العلة«)5(. فذكر هنا علة ا�صطلح عليها بعلة الت�صبيه، وهي واحدة من العلل التي جعلها النحاة اأربعا 

وع�صرين)6(.

ويق���ول: »وقد نط���ق بما لم ي�صم فاعله في اأح���رف ولم ينطق فيها بت�صمية الفاع���ل، فقالوا: اأنيخت 
الناقة، وقد و�صع زيد في تجارته، ووك�ض، واأغرى به، واأولع به، وما كان من نحو هذا مما اأخذ عنهم 

1- ال�صابق ، ج3، �ض155  
2- ال�صابق، ج1، �ض47.

3- ح�صان، الأ�صول، �ض179.
4- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج1،�ض56-�ض57.

5- ال�صابق، ج1، �ض50.
6- ح�صان، الأ�صول، �ض188-�ض189.
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�صماعا ولي�ض بباب يقا�ض عليه«)1(.
فه���ذا ي�ص���ح اأن يكون من ال�صاذ عن القيا�ض، واإن �صمع عن العرب ؛ ولذلك ل يقا�ض عليه. وفي هذا 

الن�ض ذكر ابن ال�صراج ما ا�صطلح عليه بعلة ال�صماع)2(، وهي اإحدى العلل الأربع والع�صرين.
وفي قوله الآتي نلحظ اأي�صا ذكره للعلة الأولى، اإذ يقول: »فالعلة التي بنيت لها الأ�صماء هي وقوعها 

موقع الحروف وم�صارعتها لها«)3(.
وهك���ذا ك���ان �صاأنه في كل ما عر�ض له من العلل ؛ اإذ كان يكتفي بذكر العلل الأول فقط ، مع اإ�صارته 
اأحيانا اإلى ما اأ�صماه بعلة العلة اأو العلل الثواني. ويت�صح هذا في قوله: »اعلم اأن كل فعل ل يخلو من 
اأن يك���ون عام���ا، واأول عمله اأن يرفع الفاعل اأو المفعول الذي هو حديث عنه نحو: قام زيد و�صرب 
عم���رو، وكل ا�ص���م تذكره ليزيد في الفائدة بعد اأن ي�صتغن���ي الفعل بال�صم المرفوع الذي يكون ذلك 
الفع���ل حديثا عنه، فهو من�صوب، ون�صبه لأن الكام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه، وهذه العلل 
التي ذكرناها ها هنا هي العلل الأول، وها هنا علل ثوان اأقرب منها ي�صحبها كل نوع من هذه الجمل 

اإن �صاء اهلل«)4(.
فاب���ن ال�ص���راج ذكر لنا �صبب عنايته بالعل���ل الأول دون العلل الأخرى اأو ما اأ�صم���اه علة العلة )العلل 

الثواني( وقد بينا ذلك �صابقا.
وق���د ذكرن���ا في ما م�صى اأمثلة على العلة ، وهي تعد ركنا من اأرك���ان القيا�ض. وها نحن نذكر اأمثلة 

على الأ�صل الثالث وهو الإجماع.
يقول ابن ال�صراج: »وقد اأن�صد بع�ض النا�ض:

يا ليتني  مثلك في البيا�ض           اأبي�ض من اأخت بني اإبا�ض
ق���ال اأب���و العبا�ض: هذا معمول على ف�صاد ولي�ض البيت ال�صاذ وال���كام المحفوظ باأدنى اإ�صناد حجة 
عل���ى الأ�ص���ل المجمع عليه في كام ول نحو ول فق���ه ، واإنما يركن اإلى هذا �صعفة اأهل النحو ، ومن 

ل حجة معه«)5(.   
ففي هذا الن�ض نتبين الأ�صل الثالث من اأ�صول النحو وهو الإجماع اإجماع الرواة)6(.

1- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج1،�ض81.
2- ح�صان، الأ�صول، �ض193.

3- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج1،�ض50.
4- ال�صابق، ج1، �ض54.

5- ال�صابق، ج1، �ض104-�ض105.
6- نحلة، اأ�صول النحو العربي، �ض79-�ض80.
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وفي الن�ض الآتي  مثال على اإجماع العرب. يقول تحت باب ذكر البتداء:
»كل كلمة يبتداأ بها من ا�صم وفعل وحرف ، فاأول حرف تبتدئ به وهو متحرك ثابت في اللفظ ، فاإن 
ك���ان قبله كام ل���م يحذف ولم يغير اإل اأن يكون األف و�صل  فتح���ذف األبتة من اللفظ وذلك اإجماع 

من العرب«)1(.
اأما اإجماع النحويين ، فنجد مثال عليه في الن�ض الآتي تحت عنوان )الإخبار عن الم�صمر(: »واإذا 
قل���ت: )هذا غامه( قل���ت: )الذي هذا غامه هو( لأن )اأنا( للمتكلم واأنت للمخاطب وهو للغائب. 
وقال المازني في هذا الباب: اإنه جائز عند جميع النحويين ثم قال: وهو عندي رديء في القيا�ض، 

ولول اجتماع النحويين على اإجازته ما اأجزته«)2(.
ومثال���ه اأي�صا في قوله: »قال���ت العرب: حاحيت وهاهيت وعاعيت. واأجم���ع اأ�صحابنا على اأن الألف 

بدل من ياء«)3(.
وبذل���ك يك���ون اب���ن ال�صراج قد قدم لن���ا اأمثلة عملية على الأ�ص���ل الثالث من اأ�ص���ول النحو ، ممثا 
بالإجماع باأنواعه الثاثة: اإجماع الرواة واإجماع العرب واإجماع النحويين، با اأي �صياغة منهجية.

وف���ي ما ياأتي ن���ورد اأهم ما جاء عنده من اأ�صول عملية �صمت ال�صماع والقيا�ض معا. فمن ذلك قوله 
مثا: »والقيا�ض ما خبرتك به اإذ كان قولك: اأبوه قائم في مو�صع قولك )منطلقا( فهو بمنزلته فاإذا 
ل���م ي�ص���ح �صماع ال�صيء عن العرب لجئ في���ه اإلى القيا�ض«)4(. فالقيا����ض اأن نقي�ض ما لم ي�صمع من 

كام العرب على ما �صمع من كامها.  
وف���ي قول���ه: »ويقولون: ل يتقدم )كان( فعل ما�ض ول م�صتقبل. وما ج���از اأن يكون خبرا فالقيا�ض ل 
يمن���ع م���ن تقديمه اإذ كانت الأخبار تقدم اإل اأني ل اأعلمه م�صموعا عن العرب«)5(  نلحظ اأن القيا�ض 

يجيز ذلك، ولكنه لم ي�صمع عن العرب. 

وقوله: »ويقولون : ما كان عبد هلل ليقوم، ولم يكن ليقوم ، فاأدخلوا الام مع النفي ول يجوز هذا في 
اأخوات )كان( ول تقول : ما كان ليقوم، وهذا يتبع فيه ال�صماع«)6(. فحّكم في ذلك ال�صماع ؛ اإذ يعد 

الأ�صل الأول من اأ�صول النحو العربي.

1- ابن ال�صراج،الأ�صول يف النحو،ج2،�ض367.
2- ال�صابق، ج2، �ض313.
3- ال�صابق، ج3، �ض316.

4- ال�صابق، ج1، �ض88.

5- ال�صابق، ج1، �ض89.

6- ال�صابق، ج1، �ض91.
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وقول���ه: » وق���د ي�صتقبح ذلك في موا�صع ، فكيف تقيم الفعل مقام ال�صم ، واإنما يقوم مقام ال�صفة، 
واإن جاء من هذا �صيء �صذ عن القيا�ض فا ينبغي اأن يقا�ض عليه. بل نقوله فيما قالوه فقط. وتقول: 
نعم بك كفيا زيد ، كما قال تعالى:{بئ�ض للظالمين بدل} فهذا �صاذ عن القيا�ض ؛ ل يقا�ض عليه، 

واإنما يحفظ �صماعا«)1(.
وم���ن القيا�ض قيا�ض مطرد ، وهو يخالف ال�صاذ من حيث اطراده و�صحة القيا�ض عليه، وهذا يت�صح 

في قوله: »ا�صم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل، هو الذي يجري على فعله ويطرد القيا�ض فيه«)2(.
وقول���ه: »ويقول���ون:ل هذين لك ول هاتين ل���ك ، وكذلك ذاك لأنه غائب. وجميع ه���ذه الأ�صياء التي 
تخال���ف الأ�ص���ول التي قدمتها لك ل تجوز في القيا�ض ول ه���ي م�صموعة من الف�صحاء«)3(. وهذا ما 
ا�صطلح عليه ابن ال�صراج بال�صاذ؛ لكونه �صاذا في القيا�ض وال�صماع معا. واأعطى حكمه فيه باأن قال: 

» فهذا الذي يطرح ول يعرج عليه«.
ومثل ذلك نجده في قوله: »فالعطف على عاملين خطاأ في القيا�ض غير م�صموع من العرب«)4(.

ويق���ول: »واعل���م اأن الذي حكي من قولهم: لولي ولول �صيء �صذ عن القيا�ض كان عند �صيخنا يجرى 
مج���رى الغلط، وال���كام الف�صيح ما جاء به الق���راآن: لول اأنت. كما قال ع���ز وجل:{لول اأنتم لكنا 
موؤمنين})5(. فالقيا�ض اأن ل ي�اأتي بعد )لول( اإل �صمير رفع منف�صل ، كما مثل لذلك ابن ال�صراج، 

فاإن ق�صنا على ما خالف ذلك القيا�ض، يكن كامنا �صاذا.
ويق���ول: »ويقول���ون في الوقف: ا�صرب���ا وا�صرْبنا فيمدون. ف���اإذا وقع بعدها األ���ف ولم اأو األف و�صل 
جعلوه���ا هم���زة مخففة ، وهذا لم تفعل���ه العرب، والقيا����ض اأن يقولوا في: ا�صرب���ن ا�صرب الرجل 
فيحذف���ون للتق���اء ال�صاكنين«)6(.  فهذا ل���م ي�صمع من العرب؛ ول يقا�ض علي���ه. واإنما يكون القيا�ض 

على ما جاء اأو �صمع من العرب وكان مطردا.
وقول���ه: »ولي����ض هذا بقيا�ض مط���رد واإنما يحفظ عن العرب حفظا، فمن ذل���ك قولهم في »من�صاأة«: 
مْن�ص���اأة، وم���ن العرب من يقول في اأْو اأْن���ت اأّوْنت ، واأبو يوب في اأبو اأي���وب«)7(.  وهذا �صمع وحقه اأن 

يحفظ م�صموعا ، ول يقا�ض عليه ؛ فيطرد.

1-  ال�صابق. 
2- ال�صابق، ج1، �ض122.
3- ال�صابق، ج1، �ض406.

4- ال�صابق، ج2، �ض75.
5- ال�صابق، ج2، �ض124.
6- ال�صابق، ج2، �ض203.
7- ال�صابق، ج2، �ض405.
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ويق���ول ابن ال�ص���راج تحت عنوان م�صائل الت�صريف: »هذه الم�صائل الت���ي ت�صاأل عنها من هذا الحّد 
عل���ى �صربي���ن : اأحدهما: م���ا تكلمت ب���ه العرب، وكان م�ص���كا فاأحوج اإل���ى اأن يبحث ع���ن اأ�صوله 
وتقديرات���ه. وال�صرب  الثاني: ما قي�ض على كامهم«)1(. ثم اأعطى اأمثلة على ذلك كقول العرب في 
ال�صرب الأول : حاحيت وهاهيت وعاعيت)2(.   فالمقي�ض بناء على هذا الكام نوعان: غير م�صموع 

من العرب وم�صموع غير مطرد. 
وقوله: »وقد عدلت العرب اأ�صماء عن األفاظها في الن�صب وغيرتها واأخذت �صماعا منهم فتلك تقال 
كم���ا قالوه���ا ول يقا�ض عليها«)3(. فم���ن الوا�صح من كامه في ذلك اأنه �صم���ع ولكن ل يقا�ض عليه ؛ 

فحقه اأن يحفظ م�صموعا.
ولننظ���ر الآن في الأمثلة الآتية اإذ ترد فيها اأ�صول النحو ب�صورة عملية مح�ض بعيدا عن اأي �صياغة 
منهجية. فمنها قوله : »واإذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على )اأعنى( والقيا�ض المح�ض يوجب 
اإذا اختل���ف عام���ان في ا�صمي���ن اأو اأكثر من ذلك ل���م يجز اأن تثنى �صفتهم���ا ول حالهما لختاف 

العاملين اللذين عما في ال�صمين«)4(.
وقول���ه: »ومنه ما ل يعلم اإل �صماعا نح���و : ال�صماء والر�صاء والألء والمقاء«)5(. وقوله: »وذلك نحو 
قول���ك: ها�صم���ّي وبكري وزي���دي و�صعدي وتميمي وقي�ص���ي وم�صري فجميع هذه ق���د �صلم منها بناء 
ال�ص���م وزدت علي���ه ياءي الإ�صافة وك�صرت للياء ما قبلها وعلى ه���ذا يجري القيا�ض، طال ال�صم اأو 

ق�صر«)6(.
وقوله: »ما كان قبل لمه ياء زائدة اأو واو ، فما جاء فعيلة اأو ُفعيلة ، فبابه وقيا�صه حذف الياء وفتح 

ما قبله، ذلك تقول في حنيفة: حنفي وجهينة جهني)7(.
وقول���ه: »الم�ص���ادر تجيء عل���ى اأفعالها على القيا����ض ل تتغير نح���و: ا�صتفعلت ا�صتفع���ال واأعطيت 

اإعطاءة«)8(.

وقوله: »فالقيا�ض في كل لفظ مقدر اإذا كان فيه زائد اأن تحكي الزائد بعينه فتقول في )اأكرم( اإنه 
)اأفعل( وفي  )كرامة( اإنها  )فعالة(«)9(.

1- ال�صابق، ج3، �ض316.
2- ال�صابق.

3- ال�صابق، ج3، �ض63.

4- ال�صابق، ج2، �ض41.
5- ال�صابق، ج2، 417.

6- ال�صابق، ج3، �ض64.

7- ال�صابق، ج3، �ض72.
8- ال�صابق، ج3، �ض140.
9- ال�صابق، ج3، �ض334.
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وُح���ق ذل���ك في منهج ابن ال�صراج هذا ؛ لأنه منذ البداية �صّرح ف���ي مقدمة كتابه اأنه و�صعه وغايته 
من���ه: »ذكر العلة التي اإذا اط���ردت و�صل بها اإلى كامهم فقط ، وذكر الأ�صول وال�صائع ؛ لأنه كتاب 
اإيج���از«)1(. وبعد ذلك ف���ا يوجد اأي م�صوغ-في نظر ابن ال�ص���راج -لأن ي�صرع بال�صياغة المنهجية 

كلما عر�ض لم�صاألة من م�صائل كتابه هذا.
 وح�صب���ه اأنه ي�صوق القواع���د اللغوية معتمدا على اأ�صولها ، ذاكرا هذه الأ�صول ب�صكل عملي ومحكما 

اإياها كلما اأحوجه ذلك في مادته اللغوية التي تناولها في كتابه هذا.
ولعلن���ا نلح���ظ عناية ابن ال�صراج بال�صم���اع والقيا�ض دون الأدلة الأخ���رى. وعنايته بهما اأمر طبيعي 
باعتقادن���ا، وهذا �صاأن كل من ت�صدى لأ�صول النحو؛ اإذ يع���د ال�صماع الأ�صل الأول من اأ�صول النحو 
العرب���ي، وه���و الأ�صل الذي بني علي���ه الأ�صل الثاني وهو القيا�ض. ولعل �صب���ب عنايته بالقيا�ض يعود 
اإل���ى تاأث���ره بالمنطق، وكث���رة القيا�ض هذه توؤكد ذل���ك، خا�صة اإذا علمنا اأن النح���و في هذه الحقبة 
في نظر بع����ض الباحثين كمحمد الحلواني كان»م�صبعا بالروح الفل�صفية وورث عن الخليل و�صيبويه 
والف���راء علا واأقي�صة ثم ج���اء ابن ال�صراج فاأن�صاأ في النحو كتاب���ه )الأ�صول( بناه على مزج النحو 

بالمنطق«)2(.
 وق���د عّلق تم���ام ح�صان على عناية بع����ض كتب التراث بالقيا����ض اأكثر من الأ�ص���ول الأخرى بقوله: 
»وربم���ا ك���ان ذلك لأن النحاة راأوا النح���و العربي قيا�صا والقيا�ض نحوا حتى لق���د عرفوا النحو باأنه 

القيا�ض على كام العرب«)3(.
وتمث���ل الأ�صل الثالث ف���ي الإجماع كما بينا ذلك. واأما الأ�صل الرابع وه���و ا�صت�صحاب الحال ، فلم 
نج���د ف���ي الكتاب اأي اإ�صارة �صريحة اإليه نتبينه من خالها. وك���ان ينق�صنا في هذا الأ�صل معرفته 
والإلمام به، ولعل ابن ال�صراج لم يورده اأ�صا ؛ لأنه من اأ�صعف الأدلة ؛ ولعل ما يدلل على ذلك اأننا 
اإذا نظرن���ا مث���ا في اأدلة النحو عند بع�ض المتاأخرين على اب���ن ال�صراج كابن جني وجدناها ثاثة 

ح�صب ، وهي: ال�صماع والقيا�ض والإجماع .

1- ال�صابق، ج1، �ض36.
املاأمون  احللواين،ط2،دار  حممد  النحو،حتقيق  يف  خافية  احل�صني)ت1206ه�/1791م(:م�صائل  بن  2-  العكربي،عبداهلل 

للرتاث،دم�صق،�ض10.
3- ح�صان، الأ�صول، �ض7.
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الأ�صتاذ الدكتور عبد المنعم طوعي ب�صناتي 
رئي�س ق�سام اللغة العربّية واآدابها وال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمّية 

جامعة الجنان – طرابل�س- لبنان

االن�سجام ال�سوتي 
درا�سة تحليليّة في اللغة العربيّة 

الحلقة الأولى

مقّدمة
الحمد هلل رب العالمين الذي اأنزل على عبده الكتاب بل�صان عربي مبين ولم يجعل له عوجًا، واأ�صهد 
اأن ل اإل���ه اإل اهلل وح���ده ل �صري���ك له، واأ�صه���د اأّن محمدًا عبده ور�صوله، اأف�ص���ح العرب بيد اأنه من 

قري�ض، �صلى اهلل عليه و�صلم. 

اأما بعد: 

فلم���ا كان حبى وتفاعلى �صديدًا في علم مقارنة الأ�ص���وات بع�صها ببع�ض انطاقا من التطور الذي 
ح���دث عند علماء اللغة المحدثين في تو�صيح مخارج الحروف و�صفات الحروف، اأردت اأن اأ�صارك 
ف���ي ذلك، فقمت بموازنة �صوتّية بين القديم )التجويد( والحديث )الأ�صوات( وحاولت اأن اأ�صارك 

اأهل العلم والراأي في اإبراز خ�صائ�ض واأ�صرار اللغة العربّية الحبيبة. 

وقد ق�ّصمت البحث اإلى خم�صة ف�صول، وت�صّمنت العديد من المو�صوعات على ال�صكل الآتي: 
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الف�ضل الأول: 
وي�صتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: التاآلف.
المطلب الثاني: المخارج والأ�صوات اللغوّية.

المطلب الثالث: حقيقة تاآلف الأ�صوات.
المطلب الرابع: درجات ا�صتعمال الأ�صوات.

المطلب الخام�ض:  اأكثر الأ�صوات تاأثرًا وان�صجامًا.
المطلب ال�صاد�ض: اأنواع اللفظ المهمل.

المطلب ال�صابع: التاأثر والن�صجام.
المطلب الثامن: اأ( النون وان�صجامها ال�صوتي. 

                          ب( الميم وان�صجامها ال�صوتي. 

الف�ضل الثاني: 
وي�صتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اأثر التنا�صب ال�صوتي في التقاء ال�صاكنين.
المطلب الثاني:  الن�صجام ال�صوتي واأثره في حذف الأ�صوات. 

المطلب الثالث: اأثر الن�صجام ال�صوتي في زيادة الأ�صوات. 

الف�ضل الثالث: 
وي�صتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اأثر الحركات في التنا�صب ال�صوتي.
المطلب الثاني: اأثر الن�صجام ال�صوتي في �صفات الأ�صوات. 

المطلب الثالث: تنا�صب الأ�صوات في الل�صان الف�صيح.
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تمهي���د
ال�صام���ع لنطق الأ�صوات وعاقتها م���ع بع�صها البع�ض يظهر له اأن النط���ق ل ي�صاير قاعدة معروفة 
تراعى لتاأتلف الأ�صوات فت�صبح األفاظًا مفهومة وجمًا ذات معان، واإنما نظام نطق الأ�صوات اأكبر 
م���ن اأن تحكم���ه قاعدة، فهذا النظام يدركه الجاهل كما يعلمه العالم، ويفهمه ال�صغير ويراعيه مع 

الكبير. 
فالكلم���ة مجموعة من الأ�صوات الموؤتلفة -ف���ي اأي لغة- ومعناها معروف عند اأ�صحابها، واأىُّ تغيير 
يح���دث ف���ي الكلم���ة َحَكَمَته قاعدة بني���ة الكلمة -علم ال�ص���رف- اأو كان هذا التغيي���ر ل يحكم من 
قب���ل قاع���دة، فاإن الكلمة توؤدى في اللغة الواحدة على ع���ّدة اأ�صكال،�صواء كان ذلك عن طريق تعّدد 

ال�صتقاق، اأو ب�صبب اختاف اللهجات. 
وتتميز اللغة العربية باأ�صواتها الخفيفة على الل�صان والموؤتلفة في الكلمة، فقد �صّفى ف�صحاء العرب 

لغتهم من ال�صوائب والعجمة واللكنة، وتمثلت اللغة في اأ�صمى �صورة لغوّية في القراآن الكريم. 
واللغ���ة العربي���ة عبقرّية ف���ي تنغيمها ونبرها ومقاطعه���ا، وموحية في اأدائها، فيه���ا يتناف�ض الأدباء 
والباغيون، ويتاعبون في المعاني با�صتعمالهم اأ�صواتهم المتنّوعة بطريقة التنغيم اأو الأداء وغير 

ذلك. 
واأ�ص���وات اللغة العربّية ال�صاكنة واللين المعروفة، بحاجة لدرا�صة حديثة دقيقة، والتعرف على اآراء 
العلم���اء القدام���ى فيها، وو�صلهم بالعلوم اللغوّية الحديثة، فقد ق���ّدم �صيبويه في كتابه العريق وابن 
جن���ي في �صر �صناعة الإعراب وغيرهما، العديد من الآراء والنظريات ال�صوتّية الجديرة بالوقوف 

عندها طويا. 
ودرا�ص���ة دقائ���ق اللغ���ة العربّية واأ�صراره���ا، تبّي���ن متانتها وف�صاحته���ا واأ�صكال نطقه���ا ال�صحيح، 
وت�صح���ح الخطاء التي تقع في بنية الكلمة وتعود بال�صوت العربي اإلى الأ�صالة، وتعتني به باإ�صاعة 
نطقه �صليما وتعّرف بالعاقة بين �صوت واآخر، وترف�ض الأ�صوات الرديئة والقبيحة وتقّوي اللهجات 
الف�صيحة، ق���ال �صيبويه:»وهذه الحروف التي تّممتها اإثنين واأربعين جيدها ورديئها اأ�صلها الت�صعة 

والع�صرون، ل تتبّين اإل بالم�صافهة«)1(  
�ص���ة باللغة العربّية واأ�صواتها تبّين الأ�ص���وات التي تقلب اإلى ما جاورها،  وعناي���ة البحوث المتخ�صّ
اأو حك���م اإظهاره���ا اأو اإدغامها، وتظه���ر الأ�صوات المتقارب���ة المخارج وتاأثرها ببع�صه���ا وتنا�صبها 

وان�صجامها. 

1- الكتاب 432/4.
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وما قاله المحدثون)1(   في الطول الزمنّي لل�صوت، والفرق في المدة الزمنّية بين الأ�صوات، والذى 
ل الحديث في���ه ابن جني، فقال: »اعل���م اأن الحركات اأبعا�ض حروف  ع���رف بظاه���رة »الكمّية« ف�صّ
الم���ّد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما اأن هذه الحروف ثاثة)2(، فكذلك الحركات ثاثة..«، 
فمثل هذه المو�صوعات تعّد اأحدث واأهّم المو�صوعات في التجاه العلمي الحديث.                                                                  
فوج���ب الخو�ض مع علماء الأ�صوات ف���ي الع�صر الحديث لإن�صاف اآراء العلم���اء القدامى، واإظهار 

العلوم التي تحّدثوا بها.  

الف�ضل الأول:
المطلب الأول: التاآلف.

المطلب الثاني: المخارج والأ�صوات اللغوّية. 
المطلب الثالث: حقيقة تاآلف الأ�صوات. 

المطلب الرابع: درجات ا�صتعمال الأ�صوات. 
المطلب الخام�ض: اأكثر الأ�صوات تاأّثرًا وان�صجامًا. 

المطلب ال�صاد�ض: اأنواع اللفظ المهمل.
المطلب ال�صابع: التاأثر والن�صجام. 

المطلب الثامن: اأ( النون وان�صجامها ال�صوتي. 
                          ب( الميم وان�صجامها ال�صوتي. 

المطلب الأول
»التاآلف«

الح���روف عندما تجتمع وتتركب م���ع بع�صها تاأّلف معاني مح���ّددة، »والتاأليف حقيقة في الأج�صام، 
مج���از في الحروف«)3(  واذا ك���ان �صّم الحروف اإلى بع�صها يوؤدي معن���ى فاإّنه يوجد فرق بين كلمة 
»تاألي���ف« و »تركي���ب«  و: »الفرق بين التاأليف والتركيب اأّنه ل بّد في التاأليف من ن�صبة تح�صل فائدة 

تامة مع التركيب، فالمّركب اأعّم من الموؤلف«)4(   

1- انظر مثًا : »اللغة العربية �ض 300«.
2- انظر �صر �صناعة الإعراب 17/1.

3- الأ�صباه والنظائر 111/1.

4- الأ�صباه والنظائر 111/1.
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والألف���اظ ت�صت�صاغ عن���د تاآلف حروفها وان�صجام اأ�صواتها، و»التاألي���ف... من الألفة وهي المائمة، 
اأ�صله في الأج�صام، واأطلق على الألفاظ المتتالية ت�صبيها بها«)1(. 

واذا تنافرت الحروف نطقا فا تاأتلف في اللفظ الواحد، وينبذ الناطق الأ�صوات التي يكون تركيبها 
غير من�صجم.

وان�صج���ام الأح���رف وترتيبها وتباعدها وتقاربه���ا من اأ�صرار اللغة العربّي���ة الدقيقة ظاهرة تتطلب 
الدرا�صة، وقد اأ�صار الى ذلك ابن منظور بقوله: » واأما تقارب بع�صها من بع�ض وتباعدها، فاإن لها 

�صرًا، في النطق، يك�صفه من تعّناه« )2(
وحقيقة الكام: كلمات موؤّلفة داّلة على معنى، اأو اأّن الكام ما �صمع وفهم. والقولن متقاربان: لأن 

الم�صموع المفهوم، يكون بحروف موؤّلفة تدل على معنى)3(. 
���َرَح الألفاظ الم�صتعملة وم���ا كان مهما لم  وم���ن اتب���ع طريقة التقليبات ف���ي التاأليف المعجمي، �َصَ
ي�صر اإليه لأنه ل يعتبر اأ�صواتًا متاآلفة اأولها معنى، ومن نظر الى عناوين الأبواب في »العين« للخليل 

وغيره يجد ذلك جلّيًا. 

المطلب الثاني
»المخارج والأ�ضوات اللغوّية«

علم���اء اللغ���ة القدامى اأّلف���وا معاجمهم على طريق���ة التقليبات ال�صوتّية، وك���ان اأّول من ابتدع هذه 
الفكرة الخليل بن اأحمد، وقد رّتب الأ�صوات اللغوّية »الحروف« بح�صب مخارج الأ�صوات)4(، الحلقّية 
فاق�ص���ى الل�صان واأو�صطه وطرفه، ثم ال�صفوّية فالجوفّية، فكان تق�صيم الأ�صوات على المخارج على 

ال�صكل الآتي)5(: 
1- الأ�ضوات الحلقّية: ء ه� ح ع غ خ 

2- الأ�ضوات الل�ضانية: 

 اأ- اأ�صوات اأق�صى الل�صان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: ق ك و)6(. 

1- الأ�صباه والنظائر 111/1.
2- ل�صان العرب  1 /4 1.

3- انظر ال�صاحبي �ض 87.
4- انظر ترتيبها يف ل�صان العرب 14/1.

5- انظر الأ�صوات اللغوّية. �ض 45 وما بعدها.
6-  انظر خمرج الواو � الأ�صوات اللغوّية �ض 43. ويرى الدكتور رم�صان عبد التواب اأن �صوت الواو �صفوي – )انظر املدخل اإىل علم 

اللغة �ض 16، 31 ( – متابعا يف ذلك �صيبويه. 
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 ب- اأ�صوات و�صط الل�صان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: ج �ض ي.
 ج- اأ�صوات طرف الل�صان مع اأطراف الثنايا ال�صفلى: �ض �ض ز.

 د- اأ�صوات طرف الل�صان مع اأطراف الثنايا العليا: ط د ت �ض. 

 ه- اأ�صوات الل�صان مع اأطراف الثنايا العليا: ظ ذ ث. 

 و- طرف الل�صان مع اللثة العليا: ر ل ن.
3- الحروف ال�ضفوّية: ف ب م.

4- الحروف الجوفّية: و، ي، الألف. 

فالأ�ص���وات الأخيرة »الجوفّي���ة: اأ�صوات اللين« �صميت جوفًا لأنها تخ���رج من الجوف فا تخرج من 
مدرجة من مدارج الحلق، ول مدارج اللهاة ول مدارج الل�صان وهي في الهواء، فلي�ض لها حّيز تن�صب 

اإليه اإل الجوف)1(. 
والأ�ص���وات ذات المخارج الموّحدة تتقارب وتت�صاب���ه به في النطق حتى يقترب كّل �صوت من الآخر 
اقتراب���ا عجيبًا، »ول���ول بّحة في الحاء لأ�صبهت العين لقرب مخرجها منه���ا ثم الهاء، ولول هّتة في 

الهاء، وقال مرة اأخرى -اأي الخليل- هّهة في الهاء لأ�صبهت الحاء لقرب مخرجها منها«)2(  
وك���ان ابن جني ي�صف الأ�ص���وات التي مخرجها واحد باأنها اأخوة: فيق���ول: »ومنه الع�ْصف والأ�َصف، 

والعين اأخت الهمزة«)3(.  
وك���ان ابن جني ي�صتنتج من تقارب الأ�صوات من بع�صه���ا بالمخرج بتوّحد المعنى، وعقد لذلك بابا 
�صماه »باب في ت�صاقب الألفاظ لت�صاقب المعاني« ومما قال فيه: »... فالراء اأخت الام والَعَمان 
متقارب���ان. وعلي���ه قالوا فيها: الجرفة، وهي من )ج ر ف( وهي اأخت جلفت القلم اإذا اأجزت جلفته 
وه���ذا م���ن )ج ل ف()4( ويق���ول اأي�صًا: » وذاك م���ن )�ض ح ل( وهذا من )�ض ه���� ل( وال�صاد اأخت 
ال�صي���ن، كم���ا اأن الهاء اأخت الحاء ونحو من���ه قولهم )�صحل( في ال�صوت و )زح���ر( وال�صين اأخت 

الزاي، كما اأن الام اأخت الراء«)5(  
وقد جمع ابن جني العديد من الألفاظ مبينًا اأّن �صبب تقارب المعاني تقارب الأ�صوات وقال:»وقالوا: 

1- الل�صان 1/ 13.
2- الل�صان 13/1.

3- اخل�صائ�ض 2/ 146.
4- اخل�صائ�ض 147/2.

5- اخل�صائ�ض 149/2. وانظر ما بعدها.
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�صال ي�صول، كما قالوا: �صار ي�صور«)1( ويرى اأنهم تجاوزوا الحرف الواحد اإلى اأن �صارعوا بالأ�صول 
َر ال�صيء، وقالوا: اأََزَل���ه، اذا حب�صه، والع�صر �صرب من  الثاث���ة الفاء والعين والام، فقال���وا: َع�صَ
الحب����ض، وذاك من )ع �ض ر( وه���ذا من )اأزل( والعين اأخت الهمزة، وال�ص���اد اأخت الزاي والراء 
اأخت الام)2(.  ومّثل بالعديد من الكلمات مثل: "اأ ز م- و-  �ض ب( و )�ض ل ب -و- �ض رف( و)غ 

د ر - و خ ت ل( و )ز اأ ر -و �ض ع ل()3(  وغيرها. 
فم���ن ذل���ك اأن الحرفي���ن المتقاربين ف���ي المخ���رج ي�صتعمل اأحدهما مك���ان الآخ���ر وي�صعب علينا 
اأن نح���ّدد الكلم���ة اأ�صلية الح���روف، اإذ اعتبر اأه���ل اللغة اأن ال���كّل اأ�صل »ومن ذل���ك �صكر طبرزل، 
وطبرزن: هما مت�صاويان في ال�صتعمال فل�صت باأن تجعل اأحدهما اأ�صًا ل�صاحبه اأولى منك بحمله 
عل���ى �ص���ّده«)4(   و�صبب جواز جعل جمي���ع اأحرف: طبرزل وطبرزن اأ�صلي���ة اأن مخرجهما واحد من 
ط���رف الل�صان مع اللثة العليا. »ومن ذل���ك قولهم: هتلت ال�صماء، وهتنت. اأهما اأ�صان؟ األ تراهما 
مت�صاويي���ن في الت�ص���رف، يقولون: هتنت ال�صماء تهت���ن تهتانا، وهتلت تهتل تهت���ال، وهي �صحائب 
هت���ن وهتل«)5(  ولتقارب مخ���ارج الأ�صوات كانوا يبدلون �صوتا مكان اآخ���ر، ولمجاورة مخرج الميم 
ال�صف���وي مخ���رج النون من طرف الل�صان مع اللثة العليا، ج���از اأن يحل �صوت مكان اآخر »ومن ذلك 
م���ا حكاه الأ�صمعي من قولهم: َدْهَمَج البعير يدهمج َدْهَمَجة، ودهنج يدهِنج َدْهَنَجة«)6( وعلى ذلك 
قوله���م: م���ا قام زيد بل عمرو، وَبْن عمرو، فالنون بدل من ال���ام، األ ترى الى كثرة ا�صتعمال )بل( 
وقّل���ة ا�صتعمال )بن( والحكم على الأكثر ل على الأق���ل... وكذلك قولهم رجل )خامل( و )خامن( 
النون فيه بدل من الام، األ ترى اأنه اأكثر... وكذلك قولهم قام زيد ُفمَّ عمرو، الفاء بدل من الثاء 
في ثم، وقال الأ�صمعّي عن ال�صحائب: »ياأتين قبل ال�صيف بي�ض منت�صبان في ال�صماء: بنات َمْخر، 

وبنات َبْخر«)7(.

المطلب الثالث 
»حقيقة تاآلف الأ�ضوات« 

ترتي���ب اأ�صوات اللغة العربية وان�صجامها على ال�صكل المعهود لنا يبّين �صا�صتها ولطفها، ومن هذا 

1- اخل�صائ�ض 150/2.

2- اخل�صائ�ض 150/2.
3- انظر اخل�صائ�ض 150/2. وما بعدها.

4- اخل�صائ�ض 2/ 82.
5- اخل�صائ�ض 2 / 82.

6- اخل�صائ�ض 83/2.
7- اخل�صائ�ض 84/2، 85 وانظر بقية المثلة فيما بعد ذلك
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الب���اب ظهر في علم الباغة »التعقيد اللفظي« لاأ�ص���وات المتنافرة، وقد ذكر ابن جنّي بع�صا من 
ه���ذه اللف���اظ، نحو: هع، وقج، وكق،)1(  فلم نجد في المعاجم األفاظ���ًا تبداأ بالقاف وتثنى بالجيم، 
اأو تب���داأ بالك���اف ثم القاف، اأو الهاء ثم العين، اللهم اإل كلم���ة �صنعاء منكرة ذكرها ابن دريد، قال 
الخلي���ل: �صمعن���ا كلمة �صنعاء )الُهْعُخ���ع( فانكرنا تاأليفها، �صئل اأعرابُي عن ناق���ة له، فقال: تركتها 
ع. ف�صاألنا الثقات من علمائنا. فكرهوا ذل���ك، فقالوا نعرف الُخْعُخع، فهذا اأقرب اإلى  ترع���ى الُهْعَخُ

التاأليف)2(. 
وذك���ر اب���ن دريد في مقدمت���ه مخارج الح���روف واأجنا�صه���ا وبين �صفاته���ا ثم ق���ال: »اإنماعّرفتك 
المج���اري لتعرف م���ا ياأتلف منها مما ل ياأتلف، فاإذا جاءتك كلم���ة مبنّية من حروف ل توؤّلف مثلها 

العرب عرفت مو�صع الدخيل منها فرددتها غير هائب لها«)3(. 
فيك���ون �صبب تنافر الحروف قرب المخ���ارج اأو توحدها، ولهذا »اإذا تقارب���ت مخارجها كانت اأثقل 
عل���ى الل�ص���ان منها اذا تباعدت لأنك اذا ا�صتعملت الل�صان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون 

حروف الذلقة كلفته جر�صا واحدا«)4(. 
فكاأّن���ك ترف���ع ل�صانك مّرة واحدة لتنطق حرفين متتالييين من مخرج واحد، اأو ترفع ل�صانك لتنطق 
حرف���ا، ث���م تف�صل الل�صان عن المو�صع وتعيده م���ّرة اأخرى، لكن هذا ياأتلف ف���ي الثنائى وقليًا في 
الثاثي، واأ�صعبها حروف الحلق، وي�صترطون لتاآلف �صوتين مخرجهما واحد اأن يقّدم الأقوى. ومن 
ذل���ك في الثنائ���ى: اأخ. واجتمعا في الثاثي في: اأحد، واأهل، وعهد، ونخع با فا�صلة. لكنهم ابتدوؤا 
بالأقوى من الحرفين واأخّروا ال�صوت الألين. كما قالوا: »ورل ووتد« فبداأوا بالتاء مع الدال، وبالراء 
م���ع الام، فذق التاء والدال فاإّنك تجد الت���اء تنقطع بجر�ض قوّي، وتجد الدال تنقطع بجر�ض لين، 

وكذلك الراء، تنقطع بجر�ض قوّى وتجد الام، تنقطع بغّنة)5(.  
وذك���ر ابن جن���ي الأ�صوات الحلقية اأنها ل تاأتلف لتقارب مخارجها، ف���اإن جمع بين اثنين منها قّدم 
الأق���وى عل���ى الأ�صعف نحو: اأهل، واح���د، واأخ، وعهد، وعهر)6(. ويرى ابن جن���ي اأّنهم اإّنما يقّدمون 
الأق���وى م���ن المتقاربين من ِقَبل اأن جم���ع المتقاربين يثقل على النف�ض، فلّم���ا اعتزموا النطق بهما 
قّدم���وا اأقواهما لأمري���ن: اأحدهما: اأن رتبة الأقوى اأب���دًا اأ�صبق واأعلى، والآخر: اأّنه���م اإّنما يقّدمون 

1- اخل�صائ�ض 64/1.
2- اجلمهرة 9/1.

3- اجلمهرة 1 / 9-8.
4- اجلمهرة 9/1.

5- انظر اجلمهرة 9/1.
6- اخل�صائ�ض 54/1.



259

الأثق���ل ويوؤّخ���رون الأخّف من ِقَب���ل اأّن المتكّلم في اأّول نطقه اأقوى نف�ص���ا واأظهر ن�صاطا، فقّدم اأثقل 
الحرفين، وهو على اأجمل الحالين)1(.  

وم���ن ماحظة ه���ذه الن�صو�ض ن�صتنتج اأن حروف الحل���ق لها اأحوال خا�ص���ة فتاأتلف بع�صها �صمن 
�صروط: 

1-  اأن العين تاأتلف في كلمة واحدة مع الخاء، بدون فا�صل ب�صرط تقديم الحرف الأقوى وهو الخاء، 
مثل: نخع وبخع. 

2-  اذا كانت الهمزة اأ�صلّية في كلمة فاإّنها تاأتلف مع الحاء والخاء والهاء، ومزيدة مع العين والغين، 
مث���ل: اأعطى واأغط�ض. و�صرط ذلك اأن تقّدم على الأح���رف الحلقّية الثاث الأ�صلّية، مثل اأحد، 

اأخذ، اأهل.
3- ائتاف الهاء مع العين، دون فا�صلة، وتقّدم العين على الهاء، مثل: عهد، عهر)2(.   

اأما ائتاف العين والغين، اأو حاء اأو هاء اأو غين فهذا وما اأ�صبهه ل ياأتلف، قاله ابن فار�ض)3(. وكذا 
العين مع الخاء دون فوا�صل، واحتمل في )خ�صع( و )خدع( وهو ح�صن لف�صل ما بين الخاء والعين 

بالدال، واإن قلبت الحروف قبح)4(، ول يحتمل الغين مع الخاء دون فا�صل. 
واأ�صوات اأق�صى الل�صان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: القاف والكاف، لها اأحوال خا�صة، ويلحق 
بها: الجيم لقرب مخرج »الجيم« و�صط الل�صان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من مخرج القاف 
والكاف، ولكن من اأّول و�صط الل�صان من جهة اأق�صاه، ولذلك ل تتجاور اأبدًا الأ�صوات: ق، ك ج. فا 
ياأتل���ف لف���ظ في: قج، وجق، وكق، وقك، وجك)5(. وما هو على ذل���ك دون فا�صل فهو من الأعجمي، 

وهذا النوع من الأ�صوات وا�صح نفور الح�ّض منه. 
اأّم���ا اأ�ص���وات و�صط الل�صان مع م���ا يحاذيه من الحنك الأعلى: »الجيم، وال�صي���ن« فاإّنهم جمعوا بين 
ال�صي���ن والجي���م في ال�ص���ّج والج�ّض)6( و�صجر و�صجي وج�ص���اأ، لكن الأكثر تق���دم ال�صين على الجيم. 
رفا، اأّما مخرج ال�صين فان مخرجها  و�صبب احتمال ائتافهما، اأن مخرج الجيم من و�صط الل�صان �صِ

بين اأّول الل�صان وو�صطه)7(.  

1- انظر اخل�صائ�ض 55/1.
2- انظر ل�صان العرب 14/1.

3- ال�صاحبي �ض 87.
4- انظر اجلمهرة 12/1.

5- اخل�صائ�ض 54/1.
6- اجلمهرة 7/1.

7- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 77.
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واأ�ص���وات طرف الل�صان مع اأ�صول الثناي���ا ال�صفلى: ال�صاد، ال�صين، الزاي. وهي اأ�صوات �صفيرّية ل 
تاأل���ف ول تجتم���ع في كلمة واحدة، وهى ل تتركب �صواء تقدمت اأو تاأخرت، وهذه الأ�صوات ل تترّكب 
، �صّت، �صّث، ث�ّض، ث���ّذ، ذّث. فال�صاد من اأ�صوات  م���ع الث���اء وال�صاد والظاء)1(. فلم ي�صمع: �ص����ضّ

طرف الل�صان مع اأ�صول الثنايا العليا. والثاء والطاء من اأ�صوات الل�صان مع اأطراف الثنايا العليا. 
والأ�صوات ال�صفوية: ف، ب، م. ل تتركب مع بع�صها اإل بفا�صل. 

ق���ال ابن فار�ض: الباء من ح���روف ال�صفة، ولذلك ل تاأتلف مع الفاء والمي���م، اأما الفاء فا تقارنها 
ب���اء متقّدمة ول متاأّخ���رة، واأما الميم فا تتقدم على الباء ما�صقة له���ا بوجه ومتاأخرة كذلك، اإل 
ف���ي قولنا: »�صبم ٌ « وق���د يدخل بينهما دخيل في مثل »عبام« و »�صبام« وهي على الأحوال يقّل تاأّلفها 

معها)2(. 
وعلم���اء اللغ���ة القدامى اأدركوا هذه الم�صائل، فقال ابن دريد: »اعل���م، اأّن اأح�صن الأبنية عندهم اأن 

بّينوا بامتزاج الحروف المتباعدة)3( فجاء تاآلف اأكثر الأحرف ما تباعدت مخارجه«. 

المطلب الرابع
»درجات ا�ضتعمال الأ�ضوات«

التو�ّص���ع في ا�صتعمال الأ�صوات في الكام له درجات، فبع�صها ي�صتعمل بكثرة، وبع�ض الأحرف يقل 
ا�صتعمالها، وذكر ابن دريد: اأّن اأكثر الحروف ا�صتعمال عند العرب: الواو والياء والهمزة)4(.

وال���ذى قال���ه ابن دري���د اأّيده ابن منظ���ور، ونّبه اإل���ى اأّنه من الح���روف ما يتكرر ويكث���ر في الكام 
ا�صتعماله، وهو: اأ ل م ه� و ي ن)5(. 

وبع����ض الأحرف يكون ا�صتعماله���ا اأقل من الأ�صوات ال�صابقة ويكون تكرارها دون ذلك وهى: ر ع ف 
ت ب ك د �ض ق ح ج)6(. 

ومنه���ا ما يكون ا�صتعماله اأقل م���ن المجموعتين ال�صابقتين، لثقل في الل�صان عند ا�صتعمالها، وهى: 
ظ غ ط ز ث خ �ض �ض �ض ذ)7(.

1- انظر الل�صان 1 / 14، اخل�صائ�ض 1 / 62 �� 63.
2- ال�صاحبي �ض 131.

3- اجلمهرة 11/1.

4- اجلمهرة 12/1.
5- ل�صان العرب 14/1.
6- انظر الل�صان 14/1.
7- انظر الل�صان 14/1.
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اأما حروف الذلقة: ف ر م ن ل ب. فالظاهر اأنها من الأحرف التي ل يخلو منها رباعّي اأو خما�صّي 
اأ�صلّي في الأ�صماء، وهى متقاربة المخارج: الفاء والميم والباء، �صفوية، والراء والنون والام، بين 
اأ�صل���ة الل�صان اإلى مقدّمة الغار الأعلى، وهذه �صّمي���ت بحروف الذلقة لأن عملها في طرف الل�صان، 
وط���رف كل �صيء ذلقه وهي اأخّف الح���روف، واأح�صنها امتزاجا بغيرها)1( وقد جعلت هذه الأحرف 
�صرط���ا لعربّية الرباعي والخما�صي، واأما خلو الرباعي منه���ا فقليل جدًا، لكن تح�ّصنه دخول ال�صين 
عليه، مثل: ع�صجد، وذلك اأن ال�صين لّينه وجر�صها من جوهر الغّنة)2(، وهي قريبة من �صوت »الراء 
والن���ون والام« لأن ه���ذه الأ�صوات ممتزجات ب�ص���وت الغّنة، والغّنة �صوت م���ن اأ�صوات الخي�صوم، 

والخي�صوم مركب فوق الغار الأعلى واإليه ت�صمو هذه الأ�صوات)3(. 

المطلب الخام�س
»اأكثر الأ�ضوات تاأّثرًا وان�ضجامًا«

يعّد �صوت الام اأكثر ال�صوات ال�صاكنة �صيوعا في الف�صحى، ون�صبة �صيوعها 127 مرة في كل األف 
من الأ�صوات ال�صاكنة تقريبًا. وهذه الن�صبة تعتبر عالية. والأ�صوات التي ي�صيع ا�صتعمالها تكون اأكثر 

تعر�صًا للتطور ال�صوتي)4(. 
ف�صوت »الام« يتاأثر بما لم يتاأثر به غيره وكان نوعا فريدا من الأ�صوات لكثرة �صيوعه، وقد �صّمى 
المحدث���ون العدي���د من ال�ص���وات بالأحرف ال�صم�صّية، حي���ن النطق بها م���ع لم التعريف، اإذ وجد 

القدامى اأّن الام تفنى وتتاأّثر بثاثة ع�صر �صوتا لغوّيا وتن�صجم معها تماما. 
اأّما ال�صوات التي تفنى فيها »الام« هي: الراء، النون، الدال، ال�صاد، التاء، الطاء، الزاي، ال�صين، 

ال�صاد، ال�صين، وما دونها ت�صّمى بالأحرف القمرّية. 
وياحظ اأن جميع الأ�صوات ال�صم�صّية مخرجها من طرف الل�صان مع �صيء اآخر. اإل ال�صين فهي من 
و�صط الل�صان واأقرب الأ�صوات اإلى مجموعة طرف الل�صان، ولأن ال�صين هو ال�صوت الوحيد الخارج 

عن المجموعة ال�صم�صّية �صّميت به هذه المجموعة:»بالأحرف ال�صم�صّية« تاأليفا وتقوية له.
 ياحظ اأّن الأ�صوات الم�صّماة بالقمرّية والمجموعة في قولنا: »اإبغ حجك وخف عقيمه« هي اأ�صوات 
�صفوّي���ة وحلقّية واأق�ص���ى الل�صان وو�صطه ولكن من ناحية اأق�صى الل�ص���ان، ول يوجد فيها �صوت من 
ط���رف الل�صان اأو يق���ارب الطرف. ولعّل �صفة التف�ّصي ل�صوت ال�صي���ن تقترب بها اإلى مخرج الام. 

1- انظر اجلمهرة 7/1.
2- انظر اجلمهرة 11/1.

3- انظر اجلمهرة 7/1.
4- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 202.



262

اأعطاه���ا مبررا فناء الام بها، فله���ذا عند النطق بام التعريف ويكون بعدها »ال�صين« تتاأثر الام 
بما بعدها وتفنى بها.

 والمحدث���ون م���ن علماء الأ�صوات اللغوّية ق���ّرروا اأّنه قد يتجاور �صوتان لغوّي���ان ويتاأّثر الأول منهما 
بالثاني، وا�صطلحوا على ت�صمية هذا النوع من التاأّثر »بالرجعي «)1(. 

المطلب ال�ضاد�س
»اأنواع اللفظ المهمل«

ذه���ب علم���اء اللغة عند ح�صر اللغة على طريقة التقليبات اأن ي�صرح���وا الم�صتعمل وي�صيروا اإلى اأنه 
يوج���د بع����ض الجذور مهملة، فاللفظ المهمل ع���ن تقليبات م�صتعمله هو: ال���ذي ل تدل حروفه على 

معنى، وكان الخليل في »العين« يذكر الجذور الم�صتعملة ثم يقول: والباقي مهمل. 
اأما �صبب اإهمال بع�ض الجذور فاإنه يرجع الى �صببين: 

الأول: م���ا كان���ت حروفه ل تاأتلف وهو الذي قال فيه ابن فار����ض: �صرب ل يجوز ائتاف حروفه في 
كام الع���رب بّتة، وذلك كجي���م توؤّلف مع كاف، اأو كاف تقّدم على جيم، وكعين مع غين، اأو حاء مع 

هاء اأو غين)2(. 
الثان���ي: م���ن الألفاظ المهملة، ل يكون �صبب اإهمالها تنافر حروفه���ا اأو تقارب مخارجها، ول يوجد 
موانع �صوتّية، ولكن ال�صبب اأّن العرب لم ت�صتعمل كّل ما هو ياأتلف من الأحرف، فلي�ض من ال�صرورّي 
اأن ت�صتعمل جميع تقليبات المادة اللغوّية اإْن ا�صتعمل منها بع�صها. وقد اأ�صار لهذا ابن فار�ض فقال: 
وال�ص���رب الآخ���ر: ما يج���وز تاأّلف حروفه، لكن العرب ل���م تقل عليه، وذلك ك���اإرادة مريد اأن تقول: 
»ع�ص���خ« فه���ذا يجوز تاألُّف���ه ولي�ض بالنافر، األ تراه���م قد قالوا في الاأح���رف الثاثة: »خ�صع« لكن 

العرب لم تقل: »ع�صخ «)3(. 

المطلب ال�ضابع 
»التاأثر والن�ضجام« 

الأ�ص���وات اللغوي���ة تتاأث���ر بما جاورها من اأ�ص���وات، وظاهرة قل���ب الأ�صوات ال�صاكن���ة ب�صبب التاأّثر 
ف���ي اللغ���ة العربّية اإلى اأ�ص���وات �صاكنة اأخرى �صائعة ف���ي الف�صحى، »ويمكن اأن ي�صم���ى هذا التاأثر 

بالن�صجام ال�صوتي بين اأ�صوات اللغة«)4(.

1- الأ�صوات اللغوّية �ض 180.
2- ال�صاحبي �ض 87.
3- ال�صاحبي �ض 87.

4- الأ�صوات اللغوّية �ض 178.
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وخوفا من تاأّثر الأ�صوات ال�صاكنة ببع�صها الأخر وتطور الأل�صن، و�صع علماء اللغة قوانين خا�صة في 
اإباحة القلب، اأو منع بع�ض الأ�صوات من التاأّثر، لئا تتغّير بع�ض �صفات الأ�صوات، »فلحر�صهم على 
الأ�ص���وات ال�صديدة المجه���ورة التي تعّر�صت للهم�ض في بع�ض اللهج���ات الكامّية، �صّموها اأ�صوات 

القلقلة، وقلقلوها في نطقهم لياأمنوا بهذا من هم�صها«)1(.
وتاأّث���ر الأ�ص���وات ببع�صه���ا البع�ض، هو تقريب �ص���وت من �صوت اآخ���ر، وهو الإدغ���ام الماألوف بين 

المتماثلين، و�صّماه ابن جّني: »الإدغام الأ�صغر«)2(. 
وم���ن ذل���ك اأن تقع ف���اء )افتعل( �ص���ادًا اأو�صادًا، اأو طاء اأو ظ���اء، فتقلب لها ياوؤه ط���اء. وذلك نحو 

ا�صطبر، وا�صطرب، واطرد، واظطلم. فهذا تقريب �صوت من �صوت من غير اإدغام)3(.
وم���ن ذل���ك اأن تقع فاء )افتعل( زاي���ًا اأوداًل اأو ذاًل، فتقل���ب تاوؤه لها داًل، كقوله���م: ازدان، واّدعى 

)واّدكر واذدكر()4(.
 وي���رى اب���ن جّني مثل هذا التماثل والن�صج���ام يكون بين ال�صوت المقلوب ع���ن الأ�صل وفيما قبله، 
فيق���ول: »فاأما اّدعى... قلبت ت���اء اّدعى داًل، كقلبها في ازدان، ثم وافقت ف���اوؤه المبدلة من التاء، 

فلم يكن من الإدغام بّد«)5(. 

واأم���ا اذدك���ر... اأنه لما قلبت الت���اء دال لوقوع الذال قبلها �صار اإلى اذدك���ر، غير اأنه اأجريت الذال 
لقربها من الدال بالجهر مجرى الدال، فاأوثر الإدغام لت�صاّم الحرفين في الجهر فاأدغم. 

قت  واذا وق���ع �صوت »ال�صي���ن« قبل �صوت م�صتعلي فتّق���رب منه بقلبها �صادا.كقولهم ف���ي �ُصقت: �صُ
ويق، وفي �صالغ و�صاخط:  ْمَلق و�صَ وفى ال�صوق: ال�صوق، وفي �صبقت: �صبقت، وفي �َصْمَلق و�َصويق: �صَ

�صالخ و�صاخط، وفي �صقر: �صقر. وفي م�صاليخ م�صاليخ)6(.
ومن���ه تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم: م�صدر: مزدر، وف���ي الت�صدير: التزدير، وعليه قول 
ِرب:  َد َله، ثم اأ�صكنت العين، على قولهم في: �صُ العرب في المثل:(لم يحرم من ُفْزَدَلُه( اأ�صله ُف�صِ
عفت به وجاورت ال�صاد -وهي مهمو�صة  د له، فلما اأ�صكنت ال�صاد ف�صُ ْرب... ف�صار تقديره ُف�صْ �صُ

-الدال- وهي مجهورة- قّربت منها باأن اأ�صّمت �صيئًا من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر)7(. 

1- الأ�صوات اللغوّية �ض 179.
2- انظر اخل�صائ�ض 139/2.
3- انظر اخل�صائ�ض 141/2.
4- انظر اخل�صائ�ض 142/2.

5- اخل�صائ�ض 142/2.
6- اخل�صائ�ض 142/2 �143.
7- انظر اخل�صائ�ض 144/2.
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و�صبب وقوع الإمالة في اأ�صوات اللين اإنما هو تقريب ال�صوت من ال�صوت وذلك نحو: عالم، وكتاب، 
و�صع���ى، وق�ص���ى وا�صتق�صى، فقد قربت فتح���ة العين اأو اأميلت من عالم اإلى ك�ص���رة الام منه، باأن 
َنَح���ْوت بالفتح���ة نحو الك�صرة، فاأملت الألف نح���و الياء، وكذلك �صعى وق�ص���ى: فَنَحْوت بالألف نحو 

الياء التي انقلبت عنها. 
والمحدث���ون من علماء ال�صوات نظروا اإلى مث���ل هذه الم�صائل، وقّرروا اأنه اإذا تجاوز �صوتان وتاأثر 
الأّول منهم���ا بالثاني �صّمي هذا التاأثر »الرجعي« واذا تاأثر ال�صوت الثانى بالأّول اأطلقوا عليه التاأثر 

»التقدمي«)1( وهذه الظاهرة �صائعة في اللغة العربّية وغيرها من اللغات. 

المطلب الثامن
)اأ(: »النون وان�ضجامها ال�ضوتي«

ل�ص���وت النون ال�صاكنة اأحكام خا�صة في علم التجويد باأحكام النون ال�صاكنة، وتبنى اأحكامها على 
قرب مخارج الأ�صوات وبعدها عن بقية الأ�صوات. 

فاذا كان ال�صوت مخرجه بعيدًا عن مخرج النون، فاإّن تحقيقه واجب، مثل الأحرف الحلقّية عندما 
تلتقي ب�صوت النون، مثل قولنا: »اأنعمت« فاإننا نلفظ النون محّققة وظاهرة، وهو المعروف بالإظهار 
الحلق���ي، ومثله: »اأنهارا« »انحر« »من اآمن« ولبعد مخرج الن���ون وهو: »طرف الل�صان باأ�صول الثنايا 
العلي���ا« من الأ�صوات الحلقّية، فاإّن النون ال�صاكن���ة ل تتاأّثر بما جاورها منها، وتنطق النون خال�صة 

من كل �صائبة. 
 وتتاأّث���ر النون ال�صاكن���ة باأ�صوات و�صط الل�صان وطرف���ه اإذا جاورتها، اأكثر مما ل���و جاورها اأ�صوات 
اأق�ص���ى الل�ص���ان، واذا اجتمع قرب المخرج اأو توّحد مع النون اأومع �صف���ات النون ال�صوت المجاور 

كان التاأّثر �صديدًا، لت�صل درجة التاأثر بالغناء التام. 
فاإّن الميم - وهي �صفوّية - اإذا وليت النون ال�صاكنة انقلبت الى ميم لقرب مخرج النون ال�صاكنة من 

الميم، وهو الذي يطلق عليه »بالإقاب«. 
واإذا ك���ان ال�ص���وت يدغم مع �صوت النون ال�صاكن مع وجود دليل عليه مثل الغّنة �صّمي: اإدغام بغّنة، 

ويتمّثل هذا الحكم اإذا وليت الأ�صوات المجموعة في كلمة »ينمو« �صوت النون ال�صاكن. 
اأّم���ا اإذا ول���ي �صوت النون �صوتا له نف�ض �صفات النون مع ف���وارق ب�صيطة وكان المخرج موّحدا، فاإّن 
�ص���وت الن���ون يفنى فيما يليه تماما، وهو الذي �صماه علماء التجوي���د: بالإدغام باغنة. وهو اإدغام 

كامل حيث تتاأثر النون ال�صاكنة بال�صوت الذي يليها ول ينطق بها القارىء. 

1- انظر الإ�صوات اللغوّية �ض 180.
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ف�ص���وت »النون« و»ال���راء« و»الام« مخرجها من طرف الل�صان مع اأ�ص���ول الثنايا العليا، والأ�صوات 
الثاث���ة  »مجه���ورة متو�صط���ة« و�صّمى بع�ض العلم���اء هذه الأ�ص���وات »بالأ�صوات الذلقّي���ة«، ولن�صبة 
و�صوحه���ا ال�صوتي، واأّنها م���ن اأو�صح الأ�صوات ال�صاكنة في ال�صمع)1(، �صّمي���ت اأ�صباه اأ�صوات اللين 
ال�صاكن���ة، اأ�صف اإلى ذلك اأنه���ا من الإ�صوات المتو�صطة، اأما الميم والعين من الأ�صوات المتو�ّصطة 

فلي�صتا مّتحدتا المخرج مع الأ�صوات الثاثة. 
وبي���ن الإظهار والإدغام درجة ا�صطلح القدماء على ت�صميته���ا بالإخفاء، و�صّمي هذا الحكم بذلك، 

لأّن الإخفاء محاولة لإبقاء النون، ويكون بميل �صوت النون قليا اإلى مخرج ال�صوت الذي يليه. 
ف���اإذا ج���اور �صوت النون ال�صاك���ن اأحد الأ�ص���وات الآتية:»القاف، الكاف، الجي���م، ال�صين، ال�صاد، 
ال���زاي، ال�صاد، ال���دال، التاء، الطاء، الذال، الث���اء، الفاء« فاإّن نطلق �صوت الن���ون في مرحلة بين 
الإظه���ار والإدغام،ف���ا نحّقق �ص���وت النون تماما، ول نطي���ل اإدغامه مع ما يج���اوره، وهذه مرحلة 

ت�صتدعي من القارىء التدريب والممار�صة.
)ب(: »الميم وان�ضجامها ال�ضوتي« 

اأحك���ام الميم ال�صاكنة مع ما يجاورها اأقّل من اأحك���ام النون ال�صاكنة، اإذ اأن �صوت الميم اأقّل تاأّثرا 
من النون بما يجاوره من الأ�صوات. 

واإظه���ار الميم م���ع ما يليها هو الأكثر، ويكون ذلك اإذا وقع بعد المي���م اأّي �صوت من اأحرف الهجاء 
غير الميم والباء، مثل:»يم�صون« »اأم لهم �صلطان«.  ويجب اإخفاء �صوت الميم اإذا  وقع بعدها �صوت 

الباء، مثل: »ول�صتم باآخذيه« »يوم هم بارزون«. 

اأّما اإذا جاء بعد �صوت الميم، ميم اأخرى فاإن الميم الأولى تدغم بالميم الثانية، مثل:»اإّنكم ماكثون« 
»وجاءهم ما يوعدون«. 

���وا على اإظهاره،  وق���د احت���رز علماء التجويد من اإخف���اء �صوت الميم ب�ص���وت الفاء ال�صفوّي، ون�صّ
نحو:»هم فيها خالدون«. 

و�صب���ب اإخف���اء الميم مع الباء �صوت قوّي »�صديد مجهور« يوؤثر في نظائره المجاورة اأكثر مما يمكن 
اأن توؤّثر الفاء)2( ال�صعيفة:»رخوة مهمو�صة«.

1- انظر ال�صوات اللغوية �ض 27.

2- انظر ال�صوات اللغوية �ض 73.
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الف�ضل الثاني: 
المطلب الأول: اأثر التنا�صب ال�صوتي في التقاء ال�صاكنين.

المطلب الثانى: الن�صجام ال�صوتي واأثره في حذف الأ�صوات.
المطلب الثالث: اأثر الن�صجام ال�صوتي في زيادة الأ�صوات. 

المطلب الأّول
»اأثر التنا�ضب ال�ضوتي في التقاء ال�ضاكنين«

التق���اء ال�صاكنين في ال�صوت العربي م�صاألة مهّمة توؤّث���ر في تغيير نطق ال�صوت اللغوّي، �صواء اأكان 
في كلمتين اأم في كلمة واحدة. 

والل�ص���ان العرب���ّي ل ي�صتطيع اأن ينطق ب�صوتين �صاكنين اإل اإذا كانا حرف مّد بعده �صوت مدغم في 
مثل���ه، نحو قول���ه تعالى:{ول ال�صالي���ن})1(     وقوله تعالى:{وما من داّبة ف���ي الأر�ض اإل على اهلل 

ْيّم وُدَوْبيَّة.  رزقها})2(، وكذلك وجد الإلتقاء في نحو: اأ�صَ
ل���ذا اإذا التق���ى �صاكنان على غير ح���ّده وجب التخل�ض منه، اإّما بح���ذف اأحدهما اأو بتحريكه، حتى 
تن�صج���م الأ�ص���وات بع�صها مع بع�ض، واأل يتعثر الناطق بهذا النوع من الكام، لأن لغة العرب مبنية 

على الخّفة. 
وعند ا�صتقراء الكلم وجد العلماء اأن التغيير الذي يلحق اأواخر الألفاظ على ق�صمين: 

تغيير ب�صبب اختاف العوامل، وهو الذى ي�صّمى بالإعراب.
 والآخر تغيير يلحق اأواخر الألفاظ المنطوقة، من غير اأن يختلف العامل، وهذا الذي يهمنا. 

والتغيي���ر يك���ون بتحري���ك ال�صاكن، نح���و: التحريك للتقاء ال�صاكني���ن في مثل قولنا: ك���ِم ال�صاعة، 
والأ�صل: كْم، ب�صكون النون.   

ونحوتحريك ال�صاكن باإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها من ال�صاكن نحو: كِم اإبُلك ؟ وَمَن اأخوَك؟. 
وق���د ذكر اأبوعلي الفار�صي اأنواعًا اأخرى من هذا القبيل، مثل: اإ�صكان المتحرك في الوقف، واإبدال 
الحرف من الحرف، نحو: هذا الَكَلْو، اإذا وقفت على )الكاأ( واإ�صكان الإدغام، نحو: هذه يْد داود، 
، اإذا وقفت زدت في الوق���ف جيما لم تكن ف���ي الأ�صل، ونق�صان  وزي���ادة الحرف، نح���و: هذا َف���َرجُّ

الحرف، كقوله عز وجل: {والليل اذا َي�ْصْر})3(. 

1- �صورة الفاحتة اآية )7(.
2- �صورة هود اآية )6(.

3- �صورة الفجر اآية )4(.
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ث���م عّق���ب على هذا التغيير الذي يح���دث لنهاية الألفاظ، فقال: )وه���ذه ال�صروب من الخاف في 
الأواخر واإن كانت �صبه المعّرب في اأنه تغيير يلحق اأواخر الكلم فلي�ض باإعراب لأنها غير حادثة عن 

اختاف العوامل()1(. 
وه���ذا يبّين لنا �صّر التغيير الذي يحدث في كثير من الألف���اظ دون تعّر�صها للعوامل التي توؤّثر فيها 
فتغّي���ر اإعرابه���ا، وم���ا �صبب التغيير ال���ذي يلحق اأواخر الألف���اظ اأو و�صطها اإل نوع���ا من الن�صجام 
ال�صوت���ي الذي فطن اإليه العربّي الف�صي���ح، اأنه يجب تعديله من �صورته الأ�صلّية اإلى �صورة جديدة 

اأخّف على الل�صان. 
واإذا التق���ى ال�صاكن���ان ف���ي كلمة واحدة وكان���ا مثلين في الج���زم اأو الوقف، مثل: لم ي���ُرّد، ولم يِغرُّ 
ن الحرف الثان���ي اأي�صًا، وهروبا من  ، الأول م���ن المثلين �صاكن فلما دخ���ل عامل الجزم �صَكَ ويع����ضُّ

التقاء ال�صاكنين وجب اإدغامهما. 
وحركة البناء على اآخر الألفاظ الواجب، اإدغام المثلين عند الجزم اأو الوقف لها اأحكام عند التقاء 
ال�صاكني���ن ف���ي اأرُدِد القوم، وارُدْد ابنك، ف���اإذا وجب الإدغام وجب بالتال���ي تحريك الآخر، للتقاء 
ال�صاكني���ن، لأن الح���رف الأول من المثلي���ن �صاكن، والحرف الثانى �صاكن اأي�ص���ًا للجزم اأو للوقف، 
فلم���ا التقى �صاكنان اآخران، الحرف الثانى من المثلي���ن واأّول الكلمة الثانية وجب تحريك  الحرف 

الثاني من المثلين ال�صاكن المدغم. 
وتحريك الحرف الثاني من المثلين، ي�صتدعي تحريك الأّول في المثلين ال�صاكن، فاإذا كان الحرف 
الثان���ي ف���ي الأ�صل م�صموما اأتبع الحرف الأول بحركة الحرف الثان���ي وحّرك ثاني المثلين بالك�صر 

تخل�صا من التقاء ال�صاكنين، فنقول: لم يرُدِد القوم، وارُدِد القوم. 
والقيا�ض اإذا التقى �صاكنان في مثل: ُغ�ضِّ الطرف، ك�صر ثاني المثلين تخل�صا من التقاء ال�صاكنين، 

وكذا في قولك: فرِّ اليوَم، وُردِّ القوَم. 
واذا التق���ى الحرف���ان ال�صاكنان في كلمة واح���دة، ولم يكن الحرفان ال�صاكن���ان مثلين وكان اللفظ 
اأجوف���ا مث���ل قولنا في الجزم: لم يقم، ولم يبع، ولم يخف، وفي الوق���ف في الأمر اإذا قلت: قْم، وبْع 
وخْف، فاإّنه يجب حذف حرف العّلة من الأجوف الواوي اأو اليائي وال�صبب التقاء ال�صاكنين، فقولك: 
لم يقْم، الأ�صل فيه قبل الجزم: يقوم، فاإذا ا�صتعملنا حرف الجزم �صّكن اآخر اللفظ، و�صوت اللين 
�صاكن���ا، فالتقى �صاكنان �ص���وت اللين وهو عين الفعل ولم الفعل، فا�صطررنا الى حذف عين الفعل 

-�صوت اللين- للتقاء ال�صاكنين، والذي قيل في الجزم يقال في الوقف في الأمر. 

1- انظر كتاب التكملة 116.
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واإذا اأ�صن���د الفع���ل الأجوف اإلى »األ���ف الثنين« اأو »واو الجماعة« فا نقول: ل���م يُقا ولم َيَخفا، ولم 
يبع���وا. واإنم���ا نقول: لم يقول، ولم يبيعا، ولم يخافوا ولم يبيع���وا، لأن لم الفعل هنا لي�ض اأ�صلها في 
هذه الم�صاألة ال�صكون للوقف اأو الجزم، كما كان في الم�صاألة ال�صابقة، واإّنما عامة الجزم في هذه 

الم�صاألة حذف النون. 
واإذا التق���ى �صوت���ان �صاكنان من كلمتين، وكان الح���رف الأّول �صحيحا ح���ّرك بالك�صر، وذلك مثل 
قولن���ا في:)لم يذهْب، ل���م يذهِب القوم، ولم اأ�صرْب، لم اأ�صرِب الغ���ام( عند الجزم. واإذا التقى 
ال�صوت���ان ال�صاكنان من كلمتين وكان الأول �صوت التنوين فاإننا نحقق �صوت النون بعد �صوت اللين 
الق�صي���ر وتلفظ مك�صورة، ومن ذلك قولك: هذا محم���ُد )ِن( العاقُل، ومررت بمحمد )ِن( العاقل، 

وراأيت محمَد )ِن( العاقل. 
واإذا التق���ت ت���اء التاأنيث مع لم التعريف تحرك���ت التاء بالك�صر للتقائها مع ح���رف �صاكن فتقول: 

�َصِرَبِت الماء. 
واإذا اأ�صن���د الفعل المعتل الآخر اإلى تاء التاأنيث حذف ح���رف العّلة للتقاء ال�صاكنين، فنقول: َرَمْت 
وبغ���ْت، واإذا التق���ت تاء التاأنيث م���ع لم التعريف تحركت التاء بالك�ص���ر للتقائها مع حرف �صاكن، 
مث���ل: رم���ِت المراأة، وبغِت الأمة، ول ترّد الألف المحذوفة من: رم���ى وبغى، لأن ك�صرة التاء عار�صة 

وغير لزمة. 
واإذا ك���ان ال�صاكن الأّول من الكلمتين اللتين يلتقي فيهم���ا ال�صاكنان �صوت لين وكانت الحركة التي 
قبل���ه م���ن جن�صه حذف �صوت اللين في الدرج، واإن لم يحذف في الر�صم، فنقول: هو يخ�صى القوم، 
ويغ���زو الجي�ض، ويرم���ي الحر�ض، فا يعطى �ص���وت اللين الطويل حّقه من الط���ول الزمني، فتلفظ 
األ���ف المد حركة مفتوح���ة، واللين الم�صموم الطويل حركة �صم -لين م�صموم ق�صير-، وكذا اللين 
الطويل المك�صور -حركة مك�صورة-، ولو حّركنا �صوت اللين المفتوح مثًا لنقلب همزة، فكره قلبه، 

وكذا عوملت الواو والياء كيا يحدث فيهما قلبا.
واإن كان���ت حركة ما قبل حرف اللين من غير جن�ض ح���رف اللين فالتقى �صوت اللين مع �صاكن من 

كلمة اأخرى فاإّنه يحرك بحركة من جن�صه، ول يكون ذلك اإل في الواو والياء. 
ق���ال تعالى: {ول تن�َصُوا الف�صل بينكم})1( فحّركت واو الجماعة بال�صمة واإذا اأمرت جماعة النا�ض 

قلت: اخ�صُوا اهلل. واإذا قلت:)اإخ�َصِي اهلل( حركت الياء بالك�صرة.
اأما الألف فا تكون حركة ما قبلها اإل الفتحة. 

1- �صورة البقرة اآية )237(
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المطلب الثاني
»الن�ضجام ال�ضوتي واأثره في حذف الأ�ضوات«

تتاأث���ر الكلمة عند النطق به���ا كثيرًا في الدرج اللغوي، فيحدث في الكلمة اقابا اأو اإعال اأو اإبدال، 
وتزاد في بع�ض الأحيان اأ�صواتا وفي البع�ض الآخر تحذف اأخرى. 

وم���ن الم�صائ���ل التي يحذف فيها �صوت م���ا، عند ات�صال الفعل بنون التوكي���د، ويوؤكد الفعل باإحدى 
النوني���ن: النون الخفيفة والنون الثقيلة، والما�صي ل يجوز توكيده بها، والفعل الم�صارع اإن دّل على 

ال�صتقبال كان توكيده واجبا اأو جائزا. 
ف���اإذا ات�ص���ل الفعل بن���ون التوكيد، وكان م�صن���دا الى األف الثني���ن حذفت نون الرف���ع من المرفوع 
، وك�صرت نون التوكيد للتفريق  ، ل تطويانِّ ، ل تن�صيانِّ للتخل�ض من توالي الأمثال، مثل: ل تتكا�صانِّ

، ل تطوياِنّن.  بين مخاطبة المفرد والمثنى، والأ�صل: ل تتكا�صاِنّن، ل تن�صَياِننَّ
واإذا ات�ص���ل الفع���ل بنون التوكيد وك���ان م�صندا اإلى واو الجماعة حذفت نون الرف���ع اأي�صًا، واإذا كان 
الفعل �صحيح الآخر حذفت واو الجماعة للتقاء ال�صاكنين وبقيت ال�صمة دليا عليها، نحو: ليجمُعنَّ 

، ليكتبوَنّن.  . والأ�صل: ليجمعوَنّن، لي�صمعوَننَّ ، ليكتُبنَّ لي�صتمُعنَّ
واإذا ك���ان اآخ���ر الفعل »واوا« اأو»ياًء« وات�صل بنون التوكيد وكان م�صندا اإلى واو الجماعة، حذف اآخر 
. واإذا  ، ليق�صيوَننَّ ، ليرميوَننَّ .والأ�صل:ليعلووَننَّ نَّ ، ليق�صُ ، ليرُمنَّ الفعل مع واو الجماعة، نحو: ليعُلنَّ
كت واو الجماع���ة بال�صم للتقاء ال�صاكنين،  ك���ان اآخره األفًا حذف���ت وبقيت الفتحة دليًاعليه، وحرِّ

. ، لي�صعاوَننَّ ، لين�صاوَننَّ ، والأ�صل: لير�صاوَننَّ ، لي�صَعُونَّ ، لين�َصُونَّ ُونَّ نحو: لير�صَ
واإذا اأ�صن���د الفعل اإلى ياء الموؤنثة المخاطبة حذفت ن���ون الرفع من الفعل المرفوع، فاإذا كان الفعل 
 ، �صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة للتقاء ال�صاكنين، وبقيت الك�صرة دليا عليها، نحو: لتح�صِرنَّ

 . ، والأ�صل: لتح�صريِنّن، لتعوديِننَّ لتعوِدنَّ
 ، ، لتدِعنَّ ، لترِمنَّ واإذا كان اآخر الفعل »ياء« اأو» واو« حذفت لم الفعل مع ياء المخاطبة، نحو: لتبِننَّ

 . ، لتْدعِوْيَننَّ والأ�صل: لتْبِنيَنّن، لَتْرمْيَننَّ
واإذا ك���ان الفع���ل الم�صن���د اإلى »الي���اء« الموؤنث���ة المخاطبة اآخره األف���ًا حذفت وبقي���ت الفتحة دليا 
، والأ�صل:  ، لت�ْصَفِينَّ ِيّن، لت�صعِينَّ علي���ه، وحركت ياء المخاطبة بالك�صر للتقاء ال�صاكنين نحو: لتر�صَ

 . ، لت�صفاْيننَّ لتر�صاْيننَّ لت�صعاْيننَّ
واإذا التق���ت الن���ون الخفيفة -وهي �صاكن���ة- ب�صاكن بعدها حذفت للتخل�ض م���ن التقاء ال�صاكنين، 

 . ، لت�صفايننَّ ، والأ�صل: لتر�صايننَّ لت�صعايننَّ يّن، لت�صعِيّن، لت�صفِينَّ نحو: لتر�صَ
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واإذا التق���ت الن���ون الخفيفة -وهي �صاكن���ة- ب�صاكن بعدها حذفت للتخل�ض م���ن التقاء ال�صاكنين، 
نحو: ها تعِطَي الفقيَر. 

فال���درج في ال���كام منع كثيرا من الأ�ص���وات اللغوية المق���ررة اأ�صًا في النطق، ولك���ن الثقل على 
الل�ص���ان من جّراء نطق بع�ض ال�صوات منع ظهورها فيها فحذفت ل لعّلة نحوية، واإنما لعّلة �صوتّية، 

ُوون وغيرها: م�صون)1(   وخّفة لفظية، وهذا مثل ما تنطق قبيلة تميم -ا�صم المفعول- م�صْ
وبي���ان ه���ذه الم�صاألة وما �صابهها يظهر كثيرا من التغيير الذي يحدث في اللفظ، وهو الم�صّمى عند 

علماء ال�صرف باإلعان. 
فاإن كان الفعل اأجوفًا، فاإن ا�صم المفعول منه يحدث فيه اإعال وتحذف منه واو)مفعول()2(.   فا�صم 
المفعول منه فيما عينه واو على َمُفْعل، بعد نقل حركة عين الكلمة اإلى ما قبلها فيلتقي �صاكنان عين 
الكلم���ة وواو مفعول، فتح���ذف اإحدى الواوين تخل�صا من التقاء ال�صاكنين، فا�صم المفعول من قال: 
قود)3(. ومثله: الأجوف فيما كانت عينه ياًء، فاإن ا�صم المفعول منه  ول. وقاد: َمَ َمٌق���ول. و�صال: َم�صُ
يك���ون على مِفْعل بعد نق���ل حركة الياء اإلى ما قبلها فيلتقي �صاكنان عي���ن الكلمة -الياء- وواو ا�صم 
المفعول، فيحذف اأحد ال�صاكنين تخّل�صًا من التقائهما فا�صم المفعول من باع: مبيع، وهاب:مهيب، 

وقا�ض: مقي�ض)4(. 
ع،  واإذا ك���ان الفع���ل الم�صارع مثال وكانت فاوؤه واوا، حذفت فاء الكلم���ة فنقول:َيِعد، َيَطاأ، َي�َصع، َي�صَ
ْع، ِعْد، وكذا المثال المهموز فاإن  َيِع���د، والأمر محم���ول على الم�صارع، فتحذف فاء الكلمة، نحو: �صَ

الأمر منه تحذف فاوؤه، فنقول خذ، كل، مر)5(.
والأج���وف تح���ذف عينه اإذا ات�صل ب�صمير رف���ع متحرك نحو: خف���ت، خفنا،ا�صتجبتم، ا�صتجبتما، 

قلنا، بعنا، وهكذا...، وكذا تحذف عين الكلمة في الأمر، نحو: قل،ا�صتقم، اختر، �صر، بع. 
واإذا كان الفعل ناق�صا وات�صل بواو الجماعة فاإن الما�صي منه تحذف لمه، مثل: ر�َصوا، �صُروا،بُقوا، 
واذا ات�ص���ل الناق����ض بتاء التاأنيث، تحذف لمه اإذا كانت األفًا، نح���و: ا�صتغنْت، اأعطْت، دعْت. كما 

1- انظر لغة متيم يف الأجوف. كتاب ال�صياء يف ت�صريف الأ�صماء �ض 94 -95.
2-  ذهب الأخف�ض اىل اأن املحذوف هو عني الكلمة. انظر كتاب ت�صريف الأ�صماء والفعال. �ض 156، وكتاب ال�صياء يف ت�صريف 

ال�صماء �ض 92 -93- 94-.
باأنه  علما  �صاذا.  يعتربونه  ال�صرف  وعلماء  َمْقُوود.  ُوون،  َم�صْ  : فيقولون   : اأ�صله  الأجوف على  املفعول  ا�صم  يلفظون  3-  بنو متيم 

الأ�صل. انظر ت�صريف الأ�صماء والأفعال �ض 256. ال�صياء يف ت�صريف الأ�صماء �ض 95 
4-  بنو متيم يلفظون الكلمةعلى اأ�صلها، فيقولون : مبيوع، مهيوب،مقيو�ض، وهذا من ال�صاذ. انظر ت�صريف ال�صماء والفعال �ض 

156، ال�صياء يف ت�صريف ال�صماء �ض 94
5- مر : اإن مل يكن يف اأّول الكام جاز حذف الهمزة وثبوتها، نحو : قوله تعاىل : )واوؤمر اأهلك بال�صاة( �صورة طه اآية )132(
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تح���ذف لم الم�ص���ارع المنقو�ض اإذا ات�صل بياء المخاطبة اأو واو الجماع���ة، نحو: ت�صعين، ترعين، 
دُع، وكذا اإذا اأ�صند اإلى واو الجماعة  ير�صون، يلقون، وتحذف لم المر المنقو�ض، نحو: ِا�صَع، ِارِم، ِاِ

اأو ياء المخاطبة، نحو: ِارموا، ِا�صمعوا، ِادُعوا، ِادعي، ا�صَعي، ِارمي. 
واإذا كان الفعل لفيفا مفروقا فاإن حكم فاوؤه حكم المثال، وحكم لمه حكم المنقو�ض، فنقول: وَقوا، 
وَقتا،وَق���ْت، نق���ي، تقي، تقين، ِق، قين، قوا، فناحظ حذف ف���اء الكلمة واأخرى عين الكلمة، وثالثة 

الثنتين معًا في اآن واحد. 
واإذا ك���ان الفع���ل لفيف���ا مقرونا، فاإن حك���م لم الكلمة مث���ل المنقو�ض فنقول: َط���َووا، طَوتا، طَوْت، 

يطوون، ِاطِوِ،ِاطووا. فتحذف لم الفعل منه. 
والفع���ل )راأى( تحذف همزته في الم�صارع، فنقول: اأرى، ت���رى، َيرون، ترين، وهكذا...، واإذا كان 

اأمرًا حذفت عين الكلمة ولمها، نحو: َر، َرْوا. 

المطلب الثالث
»اأثر الن�ضجام ال�ضوتي في زيادة الأ�ضوات«

عن���د النطق ال�صليم ي�صتدعي المرء اأن ينطق اأ�صواتًا زيادة عن الأ�صل، و�صبب زيادة هذه الأ�صوات 
اإّما لإمكان الل�صان من النطق من ال�صوت، اأو اإظهار حركة اأو اإعطاء لفظ ما معنًى فارقا. 

ولإمكان الل�صان من النطق زيدت الهاء فيما كان من الأفعال على حرف واحد في الوقف كفعل الأمر 
ْه( بزيادة هاء على ما بقي من الفعل حتى يمكن  ْه، وِقِ ْه، وِعِ من )وفى ووقى ووعى( تقول العرب: )ِفِ

النطق به، لأنه ل بد من حرف يبداأ به وحرف يوقف عليه)1(. 
وق���د نّبه علماء الأ�صوات حين نطق �صوت من الأ�صوات وحده م�صتقا عن غيره من الأ�صوات، على 
وا همزة الو�صل  وجوب الحتراز من اِلْتيان قبله بهمزة و�صل، بل ننطق به مجّردا و�صاكنا)2(، وخ�صّ

بالحتراز لخفتها ولإمكان دخولها على جميع الأ�صوات ال�صاكنة المفردة اأو المبدوء بها. 
وذك���ر ابن يعي�ض: زي���ادة الحروف وبّين اأنه لي�ض المراد من قولنا ح���روف الزيادة اأّنها تكون زائدة 
ل محال���ة، لأنها قد توجد زائ���دة وغير زائدة، واإّنما المراد اأنه اإذا احتي���ج الى زيادة حرف لغر�ض 
ل���م يكن اإل من ه���ذه الع�صرة -اأي: �صاألتمونيه���ا-، واأ�صل حروف الزيادة ح���روف المّد واللين التي 
ه���ي ال���واو والياء والألف، وذل���ك لأنها اأخف الحروف اإذ كان���ت اأو�صعها مخرجا واأقّله���ا كلفة، واأما 
ق���ول النحويين اأن ال���واو والياء ثقيلتان، فبالن�صبة اإلى الألف، واأما بالن�صبة الى غيرها من الحروف 

فخفيفتان)3(. 

1- انظر املبدع �ض 118.
2- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 20، املدخل اإىل علم اللغة �ض 37، ودرا�صات يف علم الأ�صوات اللغوّية �ض 140.

3- �صرح املف�صل 141/9.
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واللغ���ة العربية تمنع البدء بال�صاكن، ويجب اأن يك���ون اللفظ المنطوق مبتداأ ب�صوت متحرك، وكان 
ل بّد من التخل�ض من هذه الم�صاألة دون تغيير معنى المنطوق باأن زيد �صوت همزة الو�صل في اأول 

الألفاظ ال�صاكنة. 
وقد عقد اأبو حيان النحوي ف�صا في اأ�صباب زيادة الحروف، وذكر �صبعة اأ�صباب منها: )الإمكان( 
وقال: )والإمكان نحو: همزة الو�صل(. وقد �صرح المحقق ذلك بقوله: فاإنها جيء بها زائدة ليتو�صل 

بها الى النطق بال�صاكن)1(.
ففي فعل الأمر ي�صاغ من الثاثي المجّرد، بحذف حرف الم�صارعة من الفعل الم�صارع، فاإذا كان 
م���ا بعد ح���رف الم�صارعة متحّركا فاإّنه ل يحتاج اإلى همزة و�ص���ل. فنقول: يقول، بيع، يخاف، وفي 

الأمر: ُقل، ِبع، َخف. 
واإذا ك���ان ما بعد حرف الم�صارعة �صاكنا احتجنا اإلى هم���زة الو�صل، فزيدت قبل الحرف ال�صاكن 
للتمك���ن من النط���ق بال�صاكن، نحو: ا�صرب، اكت���ب، اجل�ض، اكرم، اعلم، ا�ص���رب، احلم. وكّلها في 

الم�صارع �صاكنة الحرف الذي يلي حرف الم�صارعة)2(. 
والثاث���ي يكون مزيدا بحرف وحرفين وثاثة اأح���رف، ومزيد الثاثي ل يبداأ بهمزة و�صل. ويعنينا 

المزيد الثاثي بحرفين وثاثة اأحرف. 
ل، تفّعل. فالأوزان  والمزي���د الثاثي بحرفين يكون على خم�صة اأوزان هي: انفعل، افتعل، افعّل،تفاَعَ

الثاثة الأولى تبداأ بهمزة و�صل واأمثلتها على الترتيب: 
1- انفعل: انفتح، انمحى، انك�صر، انقاد، انقطع. 

2- افتعل: ا�صتاق، افتر�ض، ا�صطبر، اتقى، امتّد، اّدعى، افتتح، اتخذ، اّدعى. 
3- افعّل: ا�صفّر، ا�صوّد، احمّر،اْرَعوى، ازَرّق، اخ�صّر)3(. 

، افعّول،  اأّم���ا الثاث���ي المزيد بثاثة اأح���رف فتكون على الأوزان التالي���ة: ا�صتفعَل، اْفَعْوَع���ل، اْفَعالَّ
افعنلل، افعنلى. وجميعها تبداأبهمزة الو�صل واأمثلتها على الترتيب: 

1- ا�صتفعل: ا�صتغفر، ا�صتوزر، ا�صتقام، ا�صتمّد، ا�صتر�صى، ا�صتخرج، ا�صتفهم، ا�صتاأمر، ا�صتحجر.
2- افعوعل: اغدون، اخ�صو�صن، اع�صو�صب. 

3- افَعاّل: احماّر، اخ�صاّر، ا�صهاّب. 

1- انظر املبدع �ض 118. وانظر ال�صباه والنظائر 176/2.
2- انظر ت�صريف الأ�صماء والأفعال �ض 92.

3- انظر التطبيق ال�صريف �ض 36. ر�صالتان يف علم ال�صرف �ض 158 وقارن بينهما.
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4- افعّول: اعلّوَط، اجلّوذ)1(.
5- افعنلل، اقعن�ص�ض)2(.

              .)4 6- افعنلى: ا�صلنقى)3(
اما الثاثي المزيد باأربعة اأحرف -والم�صّمى بم�صدر الفعل ال�صدا�صي- ول يكون اإل في الم�صادر، 

وله من الأبنية ما يبداأ بهمزة الو�صل ما يلي: 
1- ا�صتفعال، نحو: ا�صتقبال، ا�صتفهام، ا�صتغفار. 

2- افعيال، نحو: احميرار، املي�صا�ض، ا�صويداد)5(  
3- افعيعال، نحو: اخ�صي�صان)6( احديداب، اغريراق)7(  

ويك���ون الثاثى المزيد بثاثة اأحرف م�صدرا، وهو م���ا �صّمي بم�صدر الفعل الخما�صي، فيكون على 
ثاثة اأبنية كل منهما يبداأ بهمزة و�صل: 

1- انفعال، نحو: انطاق، انفتاح، انك�صار. 
2- افتعال، نحو: اقتدار، اقتتال. 

3- افعال، نحو: احمرار، ا�صفرار)8(        
اما الرباعى المزيد ويبداأ بهمزة الو�صل فاإنه يكون فيما يزاد فيه ثاثة اأحرف، ويكون على بناءين: 

1- اإفعْنال، نحو: اإحرْنجام، اإ�صحْنفار)9(   
2- اإفِعّال، نحو: اإطمئنان، اإق�صعرار)10(. 

فاإن هذه الأبنية وما كان على اأوزانها من الأفعال اأو الم�صادر اأ�صا�ض البدء في النطق بهمزة الو�صل 
�صببه �صعوبة ابتداء النطق بال�صاكن الذي يلي همزة الو�صل و�صهولة النطق بها:

واأّم���ا الأ�صم���اء التي لي�صت بجارية عل���ى اأفعالها فقليًا ما تدخل همزة الو�ص���ل عليها، وتدخل على 

1-  اجللوذ: الغليظ ال�صديد. القامو�ض املحيط )جلذ(. واجللوز: البندق جمهرة اللغة 423/3.  واجلّوز: ا�صرع. اعلّوط : )تعّلق بعنق 
البعري(. التطبيق ال�صريف �ض 40. 

2- اقعن�ص�ض الرجل : تقاع�ض. جمهرة اللغة 31/3، 399.
3- يقال : �صلق الرجل املراأة : اذا ب�صطها ثم جامعها. جمهرة اللغة 41/3.

4- انظر التطبيق ال�صريف �ض 39 – 40، ر�صالتان يف علم ال�صرف �ض 191 – 193.
5- الحمريار: م�صدر احمار، ّوال ملي�صا�ض : م�صدر اأما�ّض. وال�صويداد م�صدر ا�صواّد.

6- الخ�صي�صان : م�صدر اإخ�صو�صن. والحديداب : م�صدر احدودب. والغريراق : م�صدر اغرورق.
7- انظر ت�صريف الأ�صماء والفعال �ض 73.

8- انظر ال�صياء يف ت�صريف الأفعال �ض 63. ر�صالتان يف علم ال�صرف �ض 200.
9- الحرجنام : الجتماع. وِنَعم حمرجنم اذا اجتمع. جمهرة اللغة 399/3. وال�صحنفار : ال�صراع.

10- انظر ت�صريف الأ�صماء والفعال �ض 80.



274

اأ�صماء ع�صرة معدودة وهي: ابن وابنة وابنم -بمعنى ابن- واثنتان وامروؤ وامراة وا�صم وا�صت وايمن 
اهلل وايم اهلل)1(.

و�صب���ب ت�صمية هذه الهمزة )هم���زة الو�صل( لأنها ت�صقط في الدرج فت�ص���ل ما قبلها الى ما بعدها 
ل به���ا اإلى النطق  ول تقطع���ه عن���ه كم���ا يفعل غيرها من الح���روف. وقيل: �صّميت و�ص���ا لأنه يتو�صّ

بال�صاكن.)2(
وحكمها في الأ�صل اأن تكون مك�صورة اأبدا، لأنها دخلت و�صلة اإلى النطق بال�صاكن، فتخيلوا �صكونها 
مع �صكون ما بعدها فحّركوها بالحركة التي تجب للتقاء ال�صاكنين وهي الك�صرة، فاإن كان الحرف 
الثال���ث من ال�صم الذي فيه همزة الو�صل م�صموما �صمذا لزما �صّمت الهمزة، نحو: اقتل، اخرج، 
ا�صت�صع���ف، وذلك اأنهم كرهوا اأن يخرجوا من ك�صرة اإلى �صمة لأنه خروج من ثقيل الى ما هو اأثقل 

منه لي�ض بينهما اإل حرف �صاكن)3(. 
وتفتح همزة الو�صل مع لم التعريف وميمه، والعّلة في ذلك اأنهم اأرادوا اأن يخالفوا بين حركتها مع 
الح���رف وحركتها مع ال�صم والفعل، وفي همزة )اأيمن اهلل( ف���ي الق�صم، فمفتوحة اأي�صًا، وال�صبب 
اأنه���ا دخلت على غير متمّكن ول ي�صتعمل اإل في الَق�َصِم ففتحت همزته ت�صبيها لها بالهمزة الاحقة 

حرف التعريف)4(. 
واإثب���ات همزة الو�صل ف���ي النطق عند الدرج خ���روج عن كام العرب، ويعتب���ر اإظهار �صوت همزة 
الو�ص���ل عن���د ذلك لحن���ا فاح�صا، واأّن هذه الهم���زات اإّنما جيء به���ا و�صلة اإلى الإبت���داء بال�صاكن، 
اإذ ك���ان ابت���داء بال�صاك���ن مما لي�ض في الو�صع، ف���اإذا تقّدمها كام �صقطت الهم���زة من اللفظ، لأن 
الكام المتقّدم قد اأغنى عنها، فا يقال: الإ�صم، والإنطاق، والإ�صتغفار، ومن اإبنك، وعن اإ�صمك، 
باإثب���ات الهمزة عن���د الدرج، لعدم الحاجة اإليه���ا لأن الداعي اإلى الإتيان بها ق���د زال وهو الإبتداء 
ب�صاكن، فكان اإثبات همزة الو�صل في الدرج لحن، لأنه عدول عن كام العرب، وقيا�ض ا�صتعمالها، 
وك���ان زيادة من غير حاجة اإليه. ونظير هم���زة الو�صل، هاء ال�صكت، اأتي بها و�صلة اإلى الوقف على 

المتحّرك، فاإذا و�صل بكام بعده �صقطت الهاء)5(.

ل 132/9. الأ�صباه والنظائر 177/2. 1- انظر �صرح املف�صّ
ل 136/9. 2- انظر �صرح املف�صّ

ل 137/9. الأ�صباه والنظائر 177/2. 3- انظر �صرح املف�صّ
ل 137/9. 4- انظر �صرح املف�صّ

ل 9/ 137. 5- انظر �صرح املف�صّ
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الف�ضل الثالث: 
المطلب الول: اأثر الحركات في التنا�ضب ال�ضوتي.
المطلب الثانى: اأثر الن�صجام ال�صوتي في �صفات  لأ�صوات. 

المطلب الثالث: تنا�صب الأ�صوات في الل�صان الف�صيح.             
المطلب الأول 

»اأثر الحركات في التنا�ضب ال�ضوتي« 
تمي���ل اللغ���ة العربية اإلى التخفيف، وك���اأّن العربّي الف�صيح يتخّير من الأ�ص���وات الخفيفة وينطقها، 
ول���و ا�صط���ره ذلك اإلى تغيي���ر �صوت اإلى �ص���وت اآخر، كاأن يبدل �ص���وت ال�صّمة فتح���ة اأو ك�صرة، اأو 
يب���دل �صوت���ا �صاكنا باآخ���ر، او يتخّل�ض من الثقل بح���ذف الحرف الم�صتثقل، كل ذل���ك للخفة التي 
يطلبه���ا. و)اأب���و علي الفار�صي( �صّمى فئة م���ن اللغويين: )اأهل التخفي���ف()1( لأنهم ي�صتثقلون عند 

الدرج اللغوي النطق ب�صوت ثقيل فيخّففونه، ولعّله يق�صد بذلك ف�صحاء العرب.
وتحدث���ت �صابق���ًا عن تخفي���ف المنطوق بحذف حرف م���ن الكلمة وهذه م�صاألة ف���ي تخفيف الدرج 

اللغوى بوا�صطة الحركات.
وذكر ال�صيوطي: اأّن اأثقل الحركات ال�صمة ثم الك�صرة ثم الفتحة)2(. ونقل عن )ابن جني( قوله: اأرى 
الدليل على خّفة الفتحة اأنهم يفّرون اإليها من ال�صّمة كما يفّرون من ال�صكون، ويبّين اأن المرفوعات 
قليل���ة بالن�صبة للمن�صوبات، حيث جع���ل الأثقل لاأقل لقّلة دورانه، والأخ���ّف لاأكثر لي�صهل ويعتدل 

الكام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقّل. 
فالفعل لي�ض له اإل مرفوع واحد، وين�صب ع�صرة اأ�صياء، ولما كانت المجرورات اأكثر من المرفوعات 
واأقّل من المن�صوبات اأعطيت الحركة الو�صطى في الثقل والخّفة. والمبني على الك�صر والمبني على 

ال�صّم اأقّل من المبني على الك�صر. 
واخت�صا����ض ن���ون التثنية بالك�صر ونون الجمع بالفتح لثقل الجم���ع فاأعطي الأخف، واأعطيت التثنية 

لخّفتها الك�صر ليتعادل. 
وامتن���اع الج���ر والك�صر في الأفعال ف���رارا من الثقل، ول خاف اأّن الفتح اأخ���ّف من الك�صر، والألف 
اأخ���ّف من الي���اء، والفتحة اأقرب الى الك�صرة من ال�صّمة، ولهذا يحم���ل الجّر على الن�صب في ما ل 

ين�صرف على الجّر في جمع الموؤنث ال�صالم حما على القرب. 

1- انظر كتاب التكملة �ض 212.
2- الأ�صباه والنظائر 193/1.
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وال�صمة والك�ص���رة م�صتثقلتان مباينتان لل�صكون، والفتحة قريبة من ال�صكون، من ال�صّمة والك�صرة، 
وذل���ك اأّنهم يقولون في ُغْرفة ُغُرفات وفي ك�ْصرة َك�َصرات بالإتباع ثم اإنهم ي�صتثقلون ذلك فيقولون: 
فات( و)َك�َص���رات( بالفتح، فيعرف اأن بين  )َك�ْص���رات( و)ُغْرفات( بال�صك���ون، وبع�صهم يقول )ُغَرَ
َربات( ل غير. واأي�صًا  الفتح���ة وال�صكون منا�صبة، ول يقول���ون ذلك في )�صربة( واإنما يقول���ون )�صَ
د(، ول تخف���ف الفتحة في )َجَمل(فاأما  ف���اإن العرب تخفف الك�ص���رة في )َفِخذ( وال�صمة في )ع�صُ

)القَدر( و)الَقْدر( فلغتان وكذلك )الدَرك( و)الدْرك()1(. 
وال���ذي قاله علماء اللغة المحدثون في �صي���وع ا�صتعمال الحركات لخّفتها يوؤكد مفهوم كام العلماء 
القدام���ى، فاأخ���ّف الحركات اأكثرها �صيوع���ا عند المحدثين، فقد بلغت ن�صب���ة ا�صتعمال الفتحة في 
اللغ���ة العربي���ة حوالي 460 في كل األف من الحركات ق�صيره���ا وطويلها، في حين اأّن الك�صرة حواّل 
184 وال�صّم���ة )2(146. ف�صب���ب كث���رة ا�صتعمال الفتحة يع���ود لخّفتها، كما اأن قّل���ة ا�صتعمال ال�صّمة 

لثقلها. 
وق���د اأج���رى الدكتور محمد علي الخولي اأح�صاًء لتكرار الأ�ص���وات وقد ا�صتنتج اأّن ال�صوت المفتوح 
الق�صي���ر يحتّل المرتبة الأول���ى بين جميع الأ�صوات والحركات، وياأتي بع���ده الك�صر الطويل واأخيرًا 
ال�صّم الطويل، ويذكر اأن الفتحة الق�صيرة احتلت المرتبة الأولى في ال�صيوع توافقًا مع مبداأ �صهولة 

النطق)3(.
 والأ�صل في كّل �صاكنين التقيا اأن يحّرك الّول منهما بالك�صر، نحو قولك في الأ�صماء: مِن الرجل، 
وزي���د الظريف، والفعل: خِذ العفو، واأردِد الجي�ض، والحرف، نحو: هِل الرجل في الدار، وقِد انطلق 
خال���د. اإذ التق���اء ال�صاكنين ل يجوز بل هو غير ممكن وذلك من قبل اأّن الحرف ال�صاكن كالموقوف 

عليه وما بعده كالمبدوؤ به ومحال الإبتداء ب�صاكن فذلك امتنع التقاوؤهما)4(. 
والغر����ض من التحريك الإنف�صال من التقاء ال�صاكني���ن ويح�صن بتحريك الأّول ما يح�صن بتحريك 
الثاني، والأّول هو الأ�صل ومقت�صى القيا�ض، ول يعدل عنه اإل لعّلة، والأ�صل في تحريك الأّول من قبل 
اأن �صك���ون الأّول من���ع الو�صول اإلى الثاني ، فكان تحريكه من قبي���ل اإِزالة المانع اذ بتحريكه يتو�صل 

اإلى النطق بالثاني)5(. 

1- انظر الأ�صباه والنظائر �ض 195. عن الغرة.
2- قام بهذا الح�صاء الدكتور ابراهيم اأني�ض، انظر الأ�صوات اللغوية �ض66.

3- انظر ال�صوات اللغوية. اخلوىل �ض 141. ثم انظر ن�صبة �صيوع ال�صوات، جدول )7( �صفحة 117، وجدول )18( �صفحة 141.
ل 120/9. 4- انظر �صرح املف�صّ
ل 125/9. 5- انظر �صرح املف�صّ
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ووجوب تحريك الحرف الأّول بالك�صر لأمرين: 
الأول: اأن الك�صرة ل تكون غالبًا اإعرابًا اإل ومعها التنوين اأو ما يقوم مقامها من األف ولم اأو اإ�صافة، 
وقد تكون ال�صّمة والفتحة اإعرابين ول تنوين ي�صحبهما فاإذا ا�صطررنا اإلى تحريك ال�صاكن حّركناه 

بحركة ل يتوهم اأنها اإعراب وهي الك�صرة. 
الثان���ي: اأن الج���زم مخت����ضّ بالأفعال، ف�صار الج���زم نظير الج���ّر، حيث اإّن الك�ص���ر ل يدخل على 
الأفع���ال، ف���اإذا ا�صطررن���ا اإلى تحريك ال�صاك���ن حّركناه بحرك���ة نظيرة وهي الك�ص���رة، ولو حّركنا 
الأفع���ال المجزومة اأو ال�صاكنة عند �صاكن يلقاها بال�ص���م اأو الفتح لتوّهم فيه اأنه غير مجزوم، لأن 
الرف���ع والن�ص���ب من حركات اإعراب الأفعال، ول يتوّهم ذلك اإذا ح���رك بالك�صر لأن الجّر لي�ض من 

اإعراب الأفعال)1(. 
وربما عدلوا عن ذلك لأمر �صاذ اأو �صرورة، فمن ذلك قراءة: {قالُت اخرج عليهن})2( و{عذاٌب. 
ارك�ض برجلك})3( و {في جنات وعيوٌن. ادخلوها ب�صام})4( بال�صم لاتباع، وذلك اأنه اأتبع �صّمة 
التاء في )قالت( �صمة الراء في )اخرج( اذ لي�ض بينهما حاجز اإل حرف �صاكن. وكذلك )عذاٌب. 
ارك����ض( اتب���ع التنوين حركة الكاف اذ لي�ض بينهما اإل ال���راء ال�صاكنة. واإن كان ال�صل فيه الك�صر، 
والعلم���اء ل ي�صتح�صن���ون ال�صم ف���ي هذا لأّن فيه خروجًا م���ن الك�صر اإلى ال�ص���ّم وذلك م�صتثقل في 

لغتهم معدوم في كامهم)5(. 
ولثق���ل التركي���ب يخرجون منه باأن يغيروا حرك���ة اللفظ ليخف على الل�صان، وف���ي المثال العربية: 
)ذهب���وا اأيِدْي �صَب���ا، وتفرقوا اأيِدْي �صبا)6(( واإنما �صّكت الياء مع اأّنهما من�صوبان لثقلهما بالتركيب 

والعال)7(. 
ولأنه���م يفّرون م���ن التقاء ال�صاكني���ن فاإنهم ك�صروا نون )م���ن( عند ماقاته���ا كل �صاكن، على ما 
يقت�صي���ه القيا����ض، فتقول: )اأخذت مِن ابن���ك، ومِن امرىء القي�ض، ومِن اثني���ن( اإل عند ماقاتها 
لم التعري���ف فهي عندها مفتوحة، فيقولون: )ِمَن الرجل، وِمَن اهلل، ومَن الر�صول( ففتحوا مع لم 
المعرف���ة وعدلوا عن قيا�ض نظائره، وذلك لأنه كثر في كامهم هذا الحرف، وما فيه الألف والام 

ل 127/9. 1- انظر �صرح املف�صّ
2- �صورة يو�صف اآية )31(.

3- �صورة �ض اآية )42-41 (.
4- �صورة احلجر اآية )46-45(.
ل 128/9. 5- انظر �صرح املف�صّ

6- اي : تفرقوا تفرقا ل اجتماع معه. جممع المثال 275/1.
7- انظر مغني اللبيب 92/1.



278

م���ن ال�صم���اء كثير، لأن الألف والام تدخ���ان على كل نكرة، فكرهوا ك�صر الن���ون مع ك�صرة الميم 
قبلها، فتوالى ك�صرتان مع الثقل، فعدلوا اإلى اأخّف الحركات وهي الفتحة)1(.

ومم���ا جاء عل���ى الأ�صل في تحريك ال�صاك���ن عند التق���اء ال�صاكنين فعل الأمر وم���ا ي�صبهه -الفعل 
الم�ص���ارع المج���زوم- فاإّنه يح���ّرك بالك�صرة، فنقول: )و�ص���ِل ابنك، ولم ي�صرِب ابن���ك( بالك�صر، 

وال�صل اأنه �صاكن الحركة. 
واإذا كان���ت الحركة خفيف���ة النطق مع الحرف ومائمة ظهرت وكانت عام���ة اإعراب، وقد ظهرت 
الفتح���ة عل���ى الياء لخّفتها، ففي قوله تعالى:{ويوم يقول نادوا �صركاِئَي... })2( فاإّن فتحة الياء في 
)�صركاِئ���َي( خفيفة عل���ى الل�صان لأنه انتقال م���ن الثقيل -الك�صر- اإلى التخفي���ف -الفتح-. اأو لأّن 

الفتحة اأخّف الحركات. 
واإذا ك���ان حك���م هم���زة الو�صل الك�ص���ر اإذا ابتداأنا بها – لأنه���ا دخلت و�صلة اإلى النط���ق بال�صاكن، 
فحّركوه���ا بالحرك���ة التي تجب للتقاء ال�صاكنين – فاإن الثالث م���ن ال�صم الذي فيه همزة الو�صل 
م�صموم���ا �صّما لزم���ا ت�صّم همزته، نحو(ُاْقُت���ل، ُاْخُرج، ُا�ْصُت�صعف( لأنهم كره���وا اأن يخرجوا من 
ك�صرة اإلى �صمة، لأنه خروج من ثقيل اإلى ما هو اأثقل منه، لي�ض بينهما اإل حرف �صاكن وهو �صعيف، 
ولذل���ك قّل في كامه���م، نحو: )َيْوم، َيْوخ( فاإنه���م ي�صتثقلونه للخروج من الي���اء الى الواو وكثر في 

كامهم، نحو:)ويل، ويح، وي�ض( لأنه خروج من الثقيل اإلى ما هو اأخّف منه)3(.
ف���اإن لم تكن ال�صّم���ة في اللفظ الثاثي اأ�صلية مثل: )ِارموا وِاق�صوا( ف���اإن الهمزة ل تتاأثر بال�صّم، 
وتك���ون مك�ص���ورة، لأن ال�صم���ة عار�ص���ة، فالميم في )ارم���وا( اأ�صله���ا الك�صر، وكذل���ك ال�صاد في 
)اق�ص���وا(، والأ�ص���ل فيهما: )ارمي���وا واق�صيوا( وِمْن نط���ق الكلمتين يظهر اأن الثق���ل في اآخرهما 
ف���اأرادوا التخل�ض منه، و�صبب الثقل ال�صّمة على الياء المك�صور ما قبلها فحذفوا ال�صّمة للتخفيف، 
وبقي���ت الياء �صاكنة، وواو ال�صمير بعده���ا اأي�صا فحذفت الياء للتقاء ال�صاكني���ن، ولُتَنا�ِصب حركة 

ّمت، فبقيت الهمزة مك�صورة على ما كانت عليه.  عين الكلمة واو ال�صمير ال�صاكنة وت�صّح �صُ
وق���د اأبدل���ت الواو ياًء اإذا وقعت الك�صرة قبل الواو، وبينهما حرف �صاكن، ولأن ال�صاكن ل�صعفه لي�ض 
ْبية(  حاج���زا ح�صينا فل���م يعتّد فا�صا، ف�صارت الك�صرة كاأنها قد با�صرت ال���واو، نحو قولهم: )�صِ
ْبوًا(، فقلبت الواو لك�صرة ال�صاد، ولم  َبْوُت �صَ ْبوان( لأنه من)�صَ ْبوة( و)�صِ بيان( والأ�صل )�صِ و)�صْ
ْبوان()4(. ومثله  تف�ص���ل الباء بينهم���ا ل�صعفها بال�صكون، وقد اخرجوه���ا على اأ�صلها، فقال���وا: )�صِ

ل 9 / 131. 1- انظر �صرح املف�صّ
2- �صورة الكهف : اآية )52(.

ل 137/9. 3- انظر �صرح املف�صّ
4- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 736.
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)ِقْني���ة( م���ن )َقْوت(، و )ِعْليه( واأ�صل���ه )ِعْلَوة( لأنه من )علوت( . وقال���وا: فان ِقْدية في الخير، 
يريدون ِقْدوة. وناقة ِبْلُي �صفر، وهي من:  )بلوت()1(. 

المطلب الثاني
»اأثر الن�ضجام ال�ضوتي في �ضفات الأ�ضوات«

يمي���ل المتكّلم عادة عند ال���كام والنطق بالأ�صوات اإلى الإقت�صاد في الجه���د الع�صلي، ولعّل �صبب 
ظه���ور بع�ض اللهجات العربّي���ة هو الميل اإلى تقريب �صوت من �صوت اآخر، اأو تغيير �صفة �صوت الى 
�صفة �صوت اآخر يجاوره، ومثال تقريب الأ�صوات ما يلي: )اإذا وقعت ال�صين قبل غين اأو خاء اأو قاف 
اأو ط���اء ج���از اإبدالها �صادا()2( واإنما �صاغ قلب ال�صين �ص���ادا اإذا وقعت قبل هذه الأ�صوات، من قبل 
اأن هذه الأ�صوات مجهورة م�صتعلية، و�صوت ال�صين مهمو�ض م�صتفل، فكرهوا الخروج من المهمو�ض 
الم�صتف���ل اإل���ى المجهور الم�صتعلي، فاإّن ذلك مما يثقل على الل�ص���ان، فاأبدلوا من ال�صين �صادا، لأن 
ال�صاد توافق ال�صين في الهم�ض وال�صفير، وتوافق هذه الحروف في ال�صتعاء فيتجان�ض ال�صوتان 
المتج���اوران بال�صتع���اء، وذلك نحو قول���ه تعالى:{كاأّنم���ا ي�صاقون اإلى الموت وه���م ينظرون})3(  
وي�صاقون، و{يوم ي�صحبون في النار على وجوههم ذوقوا َم�ّض �صقر})4( و�صقر، و{ثم ا�صتوى على 
العر����ض و�صّخر ال�صم����ض والقمر})5(  و�صّخر، و{اأ�صبغ عليكم نعمه})6(  واأ�صبغ، و{اهدنا ال�صراط 

قت، وفي �صويق: �صويق)8(. الم�صتقيم})7( و�صراط. وقالوا في �ُصقت: �صُ
وذك���ر الزبي���دي: )�صاطع( اأنها من )�صاط���ع( اأبدلوها مع الطاء كما ابدلوها م���ع القاف لأنها في 

الت�صعد بمنزلتها)9(. 
َل���ق -محّرك���ة- القاع ال�صف�ص���ف، لغة ف���ي ال�صين)10(. وق���ال الفّراء:                  ويذك���ر الجوه���ري اأّن: ال�صَ

{�صلقوكم باأل�صنة حداد})11( و)�صلقوكم( لغتان)12(.

1- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 737.
ل 51/10، وانظر �صر �صناعة العراب �ض 211. 2- �صرح املف�صّ

3- �صورة النفال اآية )6(.

4- �صورة القمر اآية )48(.
5- �صورة الرعد اآية )2(.

6- �صورة لقمان اآية )20(.
7- �صورة الفاحتة اآية )6( وكتبت يف امل�صحف )بال�صاد (.

8- انظر�صّر �صناعة الإعراب �ض 212.
9- تاج العرو�ض )�صطع( 413/5. وانظر ل�صان العرب )�صطع( 154/5.

10- انظر ال�صحاح )�صلق( 1509/4، تاج العرو�ض )�صلق( 411/6.
11- �صورة الأحزاب اآية )19(.

12- انظر ال�صحاح )�صلق( 4 / 1509.
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َط���ر -محّركة- ال�صطر، ال�صاد لغة في ال�صين، وم�صيطر بال�صاد  وف���ي قولنا )م�صيطر( فاإّن ال�صَ
وال�صي���ن، واأ�صل �صاده )�صين(، قلبت مع الطاء �صادا لقرب مخرجهما، ومن ذلك ت�صيطر لغة في 

ت�صيطر، وال�صطر -محركة- العتود من المعز.وال�صاد لغة فيه)1(.
اأّما اإذا تاأّخر �صوت ال�صين عن الأ�صوات الم�صتعلية لم ي�صغ فيها الإبدال، لأّنه اإذا كان �صوت ال�صين 
متاأّخرًا كان الناطق منحدرا بال�صوت من عال ول يثقل ذلك ثقل الت�صعيد من منخف�ض، ففي نحو: 

)ق�صت، ويخ�صر( ل تقول: )ق�صت، ويخ�صر(. 
وتغيي���ر �صفة ال�صوت من الجهر ال���ى الهم�ض وبالعك�ض، ومن �صفة ال�صدة اإل���ى الرخاوة وبالعك�ض، 

ي�صترط اأن ل يكون بينهما �صوت فا�صل، واأن يكون الأّول منهما �صاكنا)2(.
ف���اإذا وقع���ت ال�صين قبل الدال ال�صاكن���ة اأبدلت زايا خال�صة)3(، نحو: يزدر، ف���ي: ي�صدر، اإذا تحّير. 
وي���زدل: ف���ي ي�صدل ثوبه اإذا اأرخاه. و�صبب جواز اإبدال ال�صين زايا، اأن ال�صين �صوت مهمو�ض مجاور 
ل�صوت مجهور هو الدال، فكرهوا الخروج من �صوت اإلى �صوت ينافيه، ول يمكن اإدغامهما، فقّربوا 
اأحدهما من الآخرة، فاأبدلوا من ال�صين زايا لأنها من مخرجها)4( واأختها في ال�صفير وتوافق الدال 

في الجهر)5( فيتجان�ض ال�صوتان)6(. 
وال�ص���اد ال�صاكن���ة اإذا وقعت قبل الدال جاز اإبدالها زايا خال�صة ف���ي لغة ف�صحاء من العرب ومنه 

)لم يحرم من فزدله()7( اأي: ف�صد له. وقال ال�صاعر: 
ْرِم ُمْزَدرا)8(   ودْع ذا الَهَوى قبل الِقَلى َتْرُك ذي الهوى      متيَن الُقَوى خيٌر من ال�صُّ

فقد اأبدل ف�صحاء من العرب ال�صاد زايا خال�صة وحجتهم اأن ال�صاد مطبقة مهمو�صة رخوة)9(  وقد 
ج���اورت الدال وهي مجهورة �صديدة غير مطبقة، فلّما كان بي���ن جر�صيهما هذا التنافي َنَبْت الدال 
عنه���ا بع�ض نبّو، فقّربوا بع�صها من بع�ض، ول���م يمكن الإدغام، ولم يجترئوا على اإبدال الدال لأنها 
لي�ص���ت زائدة كالتاء في افتع���ل، نحو( ا�صطبر( فاأبدلوا من �صوت ال�ص���اد زايا خال�صة، فتنا�صبت 

1- انظر تاج العرو�ض )�صطر( 3/ 267.
2- انظر درا�صات يف علم الأ�صوات اللغوّية �ض 198.

َد َرْيه، واأ�ْصَدَرْيه، واأْزَدَرْيه، اإذا جاء الرجل فارغا، انظر التكملة والذيل وال�صلة )�صدر ( 65/3. 3- يقال : جاء ي�صرب اأ�صْ
4- خمرج )ال�صني والزاي وال�صاد ( من طرف الل�صان مع اأطراف الثنايا ال�صفلى. التجويد والأ�صوات �ض 57.

5- فالدال �صوت �صديد جمهور، وال�صني �صوت رخو مهمو�ض، والزاي �صوت رخو جمهور.انظر املدخل اىل علم اللغة �ض 46 /47.
6- انظر �صرح املف�صل 10/ 52.
ل 10/ 52. 7- انظر �صرح املف�صّ

8- انظر ل�صان العرب )�صدر ( 4 /448.
9- انظر التجويد والأ�صوات، �ض 58.
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الأ�ص���وات لأن ال���زاي من مخ���رج ال�صاد واأخته���ا في ال�صفي���ر)1(، وهي تنا�صب ال���دال في الجهر، 
فتاءما وزال ذلك النبّو، قال �صيبويه: )�صمعنا العرب الف�صحاء يجعلونها زايا خال�صة()2(.

ول يتج���اور ف���ي اللغة العربية �ص���وت مجهور مع نظي���ره)3( المهمو�ض، فالدال ل تك���اد تجاور التاء، 
وال���زاي ل تجاور ال�صي���ن، والذال ل تجاور الثاء وهكذا. فاإذا اقت�ص���ت �صيغة من ال�صيغ اأن يتجاور 
�صوت مجهور مع نظيره المهمو�ض مجاورة مبا�صرة وجب اأن يقلب اأحدهما، بحيث ي�صبح ال�صوتان 

اإّما مهمو�صين اأو مجهورين)4(.
ونظائر ال�صوات المهجورة التالية: الدال، الذال، الزاي، ال�صاد، العين، الغين، الأ�صوات المهمو�صة 

على الترتيب الآتي: التاء، الثاء، ال�صين، الطاء، الحاء، الخاء)5(. 
ولبع����ض الأ�ص���وات ال�صديدة نظائر رخوة:فالدال �صوت �صديد نظيره الرخ���و الزاي اأوالذال، والتاء 
�ص���وت �صدي���د نظيره الرخو ال�صين اأوالث���اء، والباء �صوت �صديد نظيره الرخ���و الفاء، والطاء �صوت 
�صدي���د نظي���ره الرخو ال�ص���اد، والكاف �ص���وت �صديد نظيره الرخ���و ال�صين،والق���اف  �صوت �صديد 

نظيرهاالرخوالخاء)6(.  
وخ���رج عن هذا تاآلف ال�صين والكاف: في مث���ل: )�صكر وك�صر(، وقد احتمل اجتماعهما، وخّف على 
الل�ص���ان ائتافه���ا لأن كًا منهم���ا في مقطع، والأم���ر الثاني اأن ال�صين حين تحّرك���ت فقد �صار بين 
ال�صي���ن والك���اف حاجز وهو حركة، وكان يرى العلماء القدام���ى اأن محّل الحركة من الحرف بعده، 
وه���ذا مثل ما ذك���ره ابن يعي�ض: اإن تحركت ال�ص���اد امتنع البدل. لأنه قد �ص���ار بين ال�صاد والدال 

-عند كامه عن �صدر و�صدل- حاجز وهو الحركة، لأن محّل الحركة من الحرف بعده)7(. 
و�ص���وت ال���دال ال�صديد ال�صاكن عندما يجاور نظيره �صوت ال���ذال وهو �صوت رخو،فاإن �صوت الذال 
ي�صبح رخوا وبالتالي يدغم بالذال، قال اهلل تعالى: {ولقد ذراأنا لجهّنم كثيرًا من الجّن والأن�ض})8(   

علم  يف  درا�صات  انظر  وال�صاد.  والزاي  :ال�صني  هي  العربّية،  يف  ال�صوامت  من  اأ�صوات  ثاثة  على  ال�صفري  و�صف  1-  ينطبق 
الأ�صوات اللغوّية �ض 160. ويزيد الدكتور اإبراهيم اأني�ض عن هذه الثاثة بع�ض ال�صوات، هي : الثاء، الذال، ال�صني، الطاء، 

الفاء. ويقول : على اأن ذه الأ�صوات تختلف يف ن�صبة و�صوح �صفريها. انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 74.
ل 10 / 53. 2- انظر �صرح املف�صّ

3-  ومعنى التناظر: اإما احتاد املخرج بني كل من ال�صوتني املتناظرين اأو قرب املخرجني اأحدهما من الآخر. انظر الأ�صوات اللغوّية 
�ض 25 / 22. 

4- انظر ال�صوات اللغوية �ض 183.
5- امل�صدر نف�صه �ض 22. فالدال نظريه التاء، والذال نظريه الثاء وهكذا، ولي�ض جلميع الأ�صوات املجهورة نظائر مهمو�صة.

6- امل�صدر نف�صه �ض25
ل 53/10. 7- انظر �صرح املف�صّ
8- �صورة الأعراف اآية )179 (.
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فال���دال ال�صديدة ال�صاكنة اإذا جاورت نظيرها الثاء الرخوة، اأ�صبحت التاء رخوة ويتحول مخرجها 
ال���ى مخرج الثاء الرخوة ويتّم الإدغام، قال اهلل تعالى: {األ بعدًا لمدين كما بعدت ثمود})1( حيث 

تحول �صوت التاء ال�صديد اإلى �صوت رخو)2(. 
والحرك���ة اذا كان���ت تمنع الإدغام، ف���اإن الحركة تقّوي ال�ص���وت فيمتنع بها، فا يقل���ب اإلى نظيره 
اإذا ج���اوره، لأن الح���رف ل ينقلب اإل بع���د اإيهانه بال�صكون، فيقولون )�ص���دق و�صدر( وذلك مطرد 

وم�صتمر، ول يجوز قلبها )زايا( اإل فيما �صمع عن العرب)3(.  

المطلب الثالث
تنا�ضب ال�ضوات في الل�ضان الف�ضيح

الأ�ص���وات العربّي���ة معروف���ة وهي حروف المعج���م: الأ�ص���ول)4(  - مو�صوفة ومعروف���ة المخارج – 
واأ�صوات اللين. والعربي الف�صيح ينطق هذه ال�صوات نطقًا �صحيحًا. 

هذه الأ�صوات الأ�صول يتفرع عنها اأ�صوات عند الدرج ال�صوتي، منها ما يكون ف�صيحًا واآخر رديئًا. 
فاأ�ص���وات حروف المعجم الأ�ص���ول -الت�صعة والع�صرين- تلحقها �صتة اأحرف تتفرع عنها حتى تكون 
خم�ص���ة وثاثين حرفًا. وهذه ال�صتة ح�صنة يوؤخذ بها في القراآن الكريم وف�صيح الكام، وهي النون 
الخفيفة، ويق���ال الخفّية، والهمزة المخّففة، واألف التفخيم، واأل���ف الإمالة، وال�صين التي كالجيم، 

وال�صاد التي كالزاي)5(. 
ه���ذه الأ�صوات ال�صتة ت���زاد في تعداد الأ�صوات العربّية وهي ف�صيحة ف���ي النطق، واإن لم يرمز لها 
ف���ي تعداد الحروف)6( فالن���ون الخفيفة والخفّية: نون �صاكنة بعدها ح���رف تخفى معه، وهي النون 
ال�صاكنة المدغمة في الباء والتي ينتج عنها مع الباء ما ي�صبه الميم مع خفاء النون)7(  في مثل قوله 

تعالى {اإذ انبعث اأ�صقاها})8( والمعروف بالإقاب. 
وق���د فّرق العلماء بين النون ال�صاكنة والنون المتحّرك���ة، وعّدوا النون المتحركة اأ�صلية. ففى النون 

1- �صورة هود اآية )95(.
2- انظردرا�صات يف علم الأ�صوات اللغوّية �ض 199. والتجويد والأ�صوات �ض 97.

ل 53/10. 3- انظر �صرح املف�صّ
ولي�ض منها  الياء  واآخرها  الباء  اأّولها  ثمانية وع�صرين  اإذ  عّدها  للمربد،  �صيبويه- خافا  راأي  ت�صع وع�صرون حرفا -وهو  4-  هي 
�صّر  املمتع �ض 663 - 664، وانظر  والرد عليه.  للمربد  ابن ع�صفور  تثبت على �صورة واحدة، انظر مناق�صة  الهمزة، لأنها ل 

�صناعة الإعراب �ض 43. 
ل 126/10. واملمتع 665. 5- انظر الكتاب 432/4، و�صّر �صناعة الإعراب �ض 46. و�صرح املف�صّ

ل 126/10. 6- انظر املبدع �ض 255. و�صرح املف�صّ
7- انظر املبدع �ض 255.
8- �صورة ال�صم�ض اآية 12.
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ال�صاكن���ة نح���و »ِمْن«  و»َعْن« والن���ون المتحركة في نحو »َنَعم« و» َنَفر« ت�صم���ع كل واحدة منهما نونا، 
وتكتب���ان �صكا واحدا، ومخرج ال�صاكنة من الخيا�صيم، ومخرج المتحّركة من الفم)1(، ويدّلك على 
اأن الن���ون ال�صاكنة من الأنف والخيا�صيم، اأّنك لو اأم�صك���ت باأنفك، ثم نطقت بها لوجدتها مختلفة، 

واأّما النون المتحركة فمن حروف الفم، اإل اأّن فيها بع�ض الغّنة من الأنف)2(.  
واأم���ا الهمزة المخّفف���ة فهي التي ت�صّمى: همزة َبْيَن َبْيَن ومعنى قول �صيبوي���ه »َبْيَن َبْيَن« اأى هي بين 
الهم���زة وبين الحرف الذي منه حركتها)3(،  اإن كان���ت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، واإن كانت 
مك�صورة فهي بين الهمزة والياء، واإن كانت م�صمومة فهي بين الهمزة والواو، اإل اأنها لي�ض لها تمّكن 
الهمزة المحققة، وهي بزنة المحققة ول تقع اأول اأبدًا لقربها بال�صعف من ال�صاكن، فالمفتوحة نحو 
يم، والم�صمومة نحو قولك في لوؤَُم: لُوَم)4(.  قولك في �صاأل: �َصال، والمك�صورة نحو قولك في  �َصِئم: �َصِ
واأم���ا األف الإمالة التي تجدها بين الألف والياء نح���و قولك في: َعاِلم وَخاِتم:ِعاِلم وِخاِتم)5(، وذكر 
�صيبويه اأنها التي تمال اإمالة �صديدة فتبعدها عن الألف، وتقّربها من الياء، وتتمثل في الم�صافهة في 
الق���راءات)6(. فكتبوا: »احدايها« و»�صوايهن« بالياء لمك���ان اإمالة الفتحة قبل الألف الى الك�صرة)7(. 
وقراأ الك�صائي باإمالة الفتحة الى الك�صرة عندما تكون تاء التاأنيث مثل »رِحَمة« حين الوقوف عليها. 
ومث���ل األف المّد حين تمال ت�صبح م�صوب���ة بالك�صرة، كما في قراءة »ربا« بالمالة، ول فرق بين هذا 
الن���وع والن���وع الأول اإل في كمّي���ة الزمن)8(. وتلفظ الفتح���ة الممالة اإمالة �صدي���دة اأو المّد المفتوح 
المم���ال اإمال���ة �صديدة قريبًا م���ن ال�صوت »é« الفرن�ص���ي، اأما المالة الخفيف���ة فيظهر اأن الفتحة 
حينئ���ذ ت�صب���ه الى حّد كبير ال�صوت الفرن�صي » ê«)9) وقراأ بع��صه���م)10(: {َراأَِى القمر})11( وقرىء    

{واّنا اإِلَيه راجعون})12( و{فاإنهم ل يكذبوِنك})13(.

ل 126/10. 1- انظر الكتاب 433/4 – 434، و�صّر �صناعة الإعراب �ض 43. و�صرح املف�صّ
ل 127/10. 2- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 48. و�صرح املف�صّ

ل 127/10. 3- الكتاب 432/4. و�صرح املف�صّ
4- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 48.

5- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 50. وال�صباه والنظائر 189/1.
6- الكتاب 432/4.

7- �صّر �صناعة الإعراب �ض 50. وكان يظن ابن جني اأن هناك حركات ق�صرية قبل حروف املد. انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 39.
8- انظر الأ�صوات اللغوّية 39- 40.

9- انظر الأ�صوات اللغوّية 35- 41، التجويد والأ�صوات �ض 43.
10- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 52.

11- �صورة الأنعام اآية 77.
12- �صورة البقرة اآية 156.
13- �صورة الأنعام اآية 33.
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واأما األف التفخيم فهي التي تجدها بين الألف وبين الواو، نحو: �ُصاٌم عليك وقام زيد)1(. وهي لغة 
اأه���ل الحجاز في »ال�ص���اة« واأمثالها حيث يفخمون الألف مع الام)2( وعل���ى هذا كتبوا: »ال�صلوة« 
و»الزك���وة« و »الحي���وة« بالواو، لأّن الأل���ف مالت نحو الواو)3(، ولأّن القدام���ى يعتبرون اأنه يوجد قبل 
�ص���وت المّد الطويل حركة، فقد ذك���ر ابن جني اأّن الفتحة الممالة َنْحَو ال�صمة والتي تكون قبل األف 
اع. وكما اأن الحركة اأي�صًا هنا قبل  التفخي���م وذلك نحو: ال�ص���ُاة، والزُكاة، ودُعا، وعُزا، وُقام، و�صُ
الأل���ف لي�ص���ت فتحة مح�صة، بل هي م�صوبة ب�صيء من ال�صمة. فكذلك الألف التي بعدها لي�صت األفًا 

مح�صة لأنها تابعة لحركة هذه �صفتها فجري عليها حكمها)4(. 
ويماثل نط���ق األف التفخيم اأو ال�م�ّد المفخم والفتحة الممالة اإلى التفخيم »e« باللغة الألمانية)5(، 

وهو ال�صوت الخام�ض من المقايي�ض المعيارّية حين النطق بها)6(.
ويظه���ر اأّن تل���ك الأن���واع الفرعي���ة كان���ت �صائعة ف���ي الل�ص���ان العربي قديم���ًا واإن لم تك���ن من�صوبة 
لأ�صحابه���ا)7(. وف���ي الحديث عن الأ�ص���وات الفرعّية فاإّنه يوج���د بع�ض الأ�ص���وات الفرعية تقارب 
الحرك���ات الأ�صلي���ة، وما هي اإل اأ�صوات اللين الق�صيرة اإل اأنها غير خال�صة، فتجد الك�صرة م�صوبة 
ب�صيء من ال�صّمة، وال�صّمة م�صوبة بطرف من الك�صرة )8(. وتحدثت عن الفتحة الممالة الى الك�صرة 

والفتحة المفخمة. 
ي�ض، و�ُصِيق)9(. ومّثل اب���ن جّني بهذه الكلمات  يع، وُغِ ي���ل، وُبِ اأم���ا الك�ص���رة الم�صوبة بال�صمة فنحو: ُقِ
م���ع اأن الك�ص���ر م���ّد طويل اإل اأنه ل فرق بين �ص���وت اللين الطويل والق�صير اإل ف���ي الكمّية الزمنّية. 
وهذا المّد الممال نحو ال�صّم هو ما �صماه النحاة بالإ�صمام حين ينطق بع�ض العرب بالفعل المبنى 

للمجهول)10(. 

ل 127/10. 1- �صّر �صناعة الإعراب �ض50، و�صرح املف�صّ
2- الكتاب 432/4، والأ�صباه والنظائر 189/1، والأ�صوات اللغوّية �ض40.

ل 127/10. 3- �صّر �صناعة الإعراب �ض50، و�صرح املف�صّ
4- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 52.

5- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 35.
6-  انظر علم اللغة العام »الأ�صوات« �ض153. ومقايي�ض الأ�صوات املعيارية هي : i )1  الفرن�صية  é )2 الفرن�صية  ê )3 لفرن�صية. 

a )4 الفرن�صية. g )5 الفرن�صية  e )6 الأملانية. ο )7 الفرن�صية. u )8  الأملانية. 
        انظر الأ�صوات اللغوّية، �ض 35. التجويد والأ�صوات، �ض 37.

7- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 40.
8- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 51. والأ�صباه والنظائر 189/1.

9- انظر �صر �صناعة الإعراب �ض 52.
10- انظر الأ�صوات اللغوية �ض 40.
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ويماثل نطق الك�صر الم�صوب بال�صم �صوت »u« الفرن�صي. 
ور، نحوت ب�صمة  ور وهذا ابن ُبِ وام���ا ال�صمة الم�صوبة بالك�صرة فنحو قولك في الإمالة: مررت بمذُعِ
العي���ن والباء نحو ك�صرة الراء. فاأ�صممتها �صيئًا من الك�صرة. وكما اأّن هذه الحركة قبل هذه الواو)1(   
ولي�ص���ت �صم���ة مح�صة ول ك�صرة مر�صلة، فكذلك الواو اأي�صا بعدها ه���ي م�صوبة بروائح الياء، وهذا 

مذهب �صيبويه وهو ال�صواب)2(. 
ويماثل نطق ال�صّم الم�صوب بالك�صر �صوت »u« الفرن�صي)3(. 

واأما ال�صين التي كالجيم فهي التي يقل تف�صيها وا�صتطالتها، وتتراجع قليا مت�صعدة نحو الجيم)4(، 
وهي �صوت نظير ال�صين الأ�صلية ولكّنه مجهور، وت�صمعه عند النطق بكلمة  »م�صغول« ي�صتعمله اأهالي 
�صوري���ا في نطقه���م للجيم العربّية، وهو نوع م���ن الجيم الكثيرة التعطي����ض)5(، وكقولهم: اأجَدق في 
اأ�ص���َدق)6(، لأن الدال حرف مجهور �صدي���د، والجيم مجهور �صديد، وال�صين مهمو�ض رخو، فهي �صّد 
ال���دال بالهم����ض والرخاة، فقّربوها من لفظ الجيم، لأن الجيم قريب���ة من مخرجها وموافقة للدال 

في ال�صدة والجهر)7(. 
واأم���ا ال�صاد التي كالزاي فهي التي يقّل هم�صه���ا قليا، ويحدث فيها �صرب من الجهر لم�صارعتها 
د)8( )م�صوبة  ٍد: ق�صَ در )م�صوبة ب�صوت الزاي( وفي َق�صْ ُدر: ي�صْ ال���زاي، وذلك نحو قولك ف���ي َي�صْ
ب�ص���وت الزاي(. ومن العرب من يخل�صها زايا، فيقول: يْزُدُر، َوْقُزُد. ومن اأمثال العرب: »لم يحرم 
من َفْزد له« اأي: من ف�صد له)9(. فلما �صكنت ال�صاد �صارعوا بها الدال التي بعدها، باأن قلبوها الى 
اأ�صبه الحروف بالدال من مخرج ال�صاد، وهى الزاي، لأنها مجهورة كما اأن الدال مجهورة، فقالوا: 
َدَف، ل تقول فيها َزَدَر، ول  ���َدَر، و�صَ د« ف���اإن تحركت ال�صاد لم يجز فيها البدل، ونحو ذلك: �صَ »ف���ْزْ
نته فاأبعدته من النقاب. فاإن وقعت ال�صاد قبل غير  َزَدف، وذل���ك اأن الحرك���ة قّوت الحرف وح�صّ

الدال لم يجز ذلك فيها)10(. 

1- يظن ابن جني اأّنه يوجد حركة على احلرف الذي قبل املد، وال�صحيح اأن حركة احلرف اذا تبعه مّد نف�ض املّد. 
2- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 53. والأ�صباه والنظائر 189/1.

»i« الفرن�صي.  3-  هذا ال�صوت الفرن�صي  ينطق يف مرحلة بني �صوت الك�صرة والتي مياثلها يف الأ�صوات املعيارّية ال�صوت الأّول 
و�صوت ال�صمة والتي مياثلها يف الأ�صوات املعيارية ال�صوت الثامن »u« الأملاين. اأو »uο« الفرن�صي. 

4- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 50.
5- انظر الأ�صوات اللغوية �ض 77.

6- انظر املبدع �ض256. وانظر �صرح املف�صل 127/10.
ل 10 / 127. 7- انظر �صرح املف�صّ

د وال�صراط حرف الزاي، دللة على اأنه يجب قراءتها باإ�صمام الزاي.  در وق�صْ ل 10/ 127 كتب فوق ال�صاد عند ي�صْ 8- ويف �صرح املف�صّ
9- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 50.

10- انظر �صّر �صناعة الإعراب �ض 51.
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وقد قرىء ال�صراط الم�صقيم باإ�صمام ال�صاد الزاي، وهي قراءة حمزة وعن اأبي عمرو فيها قراءات 
منه���ا ال�صراط بين ال�ص���اد والزاي، في�صرب ال�صاد �صوت الزاي حتى توافق الظاء في الجهر، لأن 
ال�ص���اد مهمو�صة والطاء مجهورة فبينهن تناف وتناف���ر، فاأ�صربوا ال�صاد �صوت الزاي، لأنها اأختها 
ف���ي ال�صفير والمخرج وموافقة للطاء ف���ي الجهر، فيتقارب ال�صوت���ان ول يختلفان)1(. هذه اأحوال 

الحروف ال�صتة التي هي فروع م�صتح�صنة. 

وهناك ثمانية اأحرف لحقة م�صتقبحة، ول يوؤخذ بها في القراآن الكريم ول في ال�صعر، ول تكاد توجد 
اإل في لغة �صعيفة مرذولة غير متقبلة، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، 
والجي���م الت���ي كال�صين، وال�صاد ال�صعيفة، وال�صاد التي كال�صين، والط���اء التي كالتاء، والظاء التي 

كالثاء، والباء التي كالفاء، ول ي�صح اأمر هذه الحروف اإل بال�صمع والم�صافهة)2(. 

اأما الكاف التي بين الجيم والكاف: فللكاف نظير مجهور هو الجيم القاهرية التي ن�صمعها في اللغة 
العبري���ة والفار�صي���ة، وهو �صوت �صامّي �صائع في معظم اللهج���ات ال�صامّية، وهذا ال�صوت ل يفترق 
ع���ن الكاف في �صيء �صوى اأن الجيم مجهورة والكاف مهمو�صة، ولكن انف�صال الع�صوين في الجيم 

القاهرية فجائي، وهي لهذا اأكثر �صدة من الكاف)3(.

وه���ذا ال�ص���وت في لغة اأهل اليمن م�صهور، يقولون في جمل، كم���ل، وفي: رجل، ركل. وهي في عواّم 
اأهل بغداد فا�صية �صبيهة باللثغة. والجيم التي كالكاف كذلك وهما �صيء واحد، اإل اأّن اأ�صل اأحداهما 

الجيم واأ�صل الأخرى الكاف ثم يقلبونهما الى هذا الحرف الذي بينهما)4(. 

والك���اف العربّي���ة ت�صاوي ف���ي نطقها �ص���وت »k« الفرن�ص���ي، ويناظرها �ص���وت »g« الفرن�صي)5(. 
 .»g« فالكاف التي بين الجيم والكاف تنطق مثل ال�صوت الفرن�صي

اما الجيم التي كالكاف: فقد تطّورت الف�صيحة الى الجيم القاهرية ون�صمعها في األ�صنة القاهريين 
خالي���ة م���ن التعطي�ض، وهي جيم اأق�ص���ى الحنك ولم ت���زد اأن تدرجت بمخرجها اإل���ى الوراء قليا 

وقربت من اأق�صى الحنك، وبهذا زادت �صدة وانقطع ما ي�صمى عادة بالتعطي�ض. 

ل 127/10. 1- انظر �صرح املف�صّ
ل 127/10. 2- انظر الكتاب 432/4، املمتع 665، �صّر �صناعة الإعراب �ض 46، و�صرح املف�صّ

3- انظر الأ�صوات اللغوية �ض 84.
4- انظر جمهرة اللغة 5/1. واملمتع �ض665. و�صرح املف�صل 127/10.

5- انظر الأ�صوات اللغوية، د. اخلوىل �ض 205.
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وذكر ابن دريد وابن يعي�ض وغيرهما)1( اأن الجيم التي كالكاف لغة في اأهل اليمن ويقولون في جمل: 
كمل، وفي رجل: ركل، واأن مثلها الكاف التي بين الجيم والكاف)2(. 

والجي���م الف�صيح���ة قريب���ة في نطقها من �ص���وت »j« الفرن�ص���ي، والجيم التي كالك���اف قريبة من 
 .)3(»g« ال�صوت الفرن�صي

اأم���ا الجي���م التي كال�صين: فهي تكثر في الجيم ال�صاكنة اإذا ك���ان بعدها دال اأو تاء، نحو قولهم في: 
اجتمع���وا والأجدر: ا�صتمعوا والأ�صدر، فتقرب الجيم من ال�صين لأنها من مخرج واحد اإل اأن ال�صين 

اأبين واف�صى. 
وق���د جعل���ت ال�صين الت���ي كالجيم من الأ�ص���وات الفرعي���ة الم�صتح�صنة، والجيم الت���ي كال�صين من 
الأ�ص���وات الم�صتهجن���ة لأنه ك���ره فيه الجمع بي���ن ال�صين والدال ف���ي مثل: »اأ�صدق« لم���ا بينهما من 
التباي���ن، � لأن الدال ح���رف مجهور �صديد والجيم مجهور �صديد، وال�صي���ن مهمو�ض رخو، فهي �صد 
الدال بالهم�ض والرخاوة، فقّربوها من لفظ الجيم لأن الجيم قريبة من مخرجها موافقة الدال في 
ال�صدة والجهر اأّما اإذا كانت الجيم مقدّمة على الدال في مثل: »اأجدر« و »اجتمعوا« فلي�ض بين الجيم 

والدال من التنافي والتباعد ما بين ال�صين والدال)4(.
والجيم التي كال�صين هي الجيم ال�صامّية، فاأهل ال�صام وبع�ض المغاربة ينطقون بها كثيرة التعط�ض 
خالية من ال�صّدة، خال�صة الرخاوة، ومخرجها من و�صط الحنك،بينهما الجيم الف�صيحة،مزدوجة 

من ال�صّدة والرخاوة، فيها من ال�صفتين، ومخرجها من و�صط الحنك)5(.
واأه���ل لبنان ف���ي لهجتهم يقولون:»ت�ص���اج«  في »دجاج«)6( ويرم���ز لهذا ال�صوت باللغ���ات الاتينية 

 .)7(»z« بالحرف
اأم���ا ال�صاد ال�صعيفة، فهي لغة قوم اعتا�صت عليهم، فرّبما اأخرجوها »ظاء« وذلك اأّنهم يخرجونها 
من طرف الل�صان واأطراف الثنايا، ورّبما راموا اخراجها من مخرجها فلم يتاأّت لهم، فخرجت بين 

ال�صاد والظاء)8(. 

ل 10/ 127. 1- انظر جمهرة اللغة 5/1. و�صرح املف�صّ
2- انظر الكاف التي بني اجليم والكاف �صابقا.
3- انظر الأ�صوات اللغوّية د. اخلوىل �ض 211.

ل 127/10، واملمتع �ض 666. 4- انظر �صرح املف�صّ
5- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 78.

6- حكاية عن �صماع �صاحب البحث لبع�ض مناطق لبنان – فهو لبناين – وانظر الأ�صوات اللغوّية د. اخلويل  �ض 211.
7- انظر الأ�صوات اللغوّية د. اخلويل. �ض 211.

ل 127/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 256/3. 8- انظر �صرح املف�صّ
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ويظ���ن محّق���ق كتاب المبدع اأّن ال�صاد ال�صعيفة هي التي تقت���رب في نطقها من الثاء، فتحل محلها 
عن���د بع�ض الع���رب فيقولون في: »اث���ُرْد له« ا�صُرْد ل���ه)1(.  والظاهر اأّن الذي ذكرت���ه هو اأقرب اإلى 
ال�ص���واب. ويقّوي هذا التجاه ما قاله الدكتور اإبراهيم اأني�ض: ول يزال العراقيون حتى الآن وبع�ض 
الب���دو ينطق���ون بنوع من ال�ص���اد ي�صبه الى حد ما »الظاء«)2( وعندما اأفا����ض الكام عنها ذكر قول 
اب���ن يعي����ض ال�صابق، واأن كامه فيه بع�ض الو�صوح، ويبرز اأن �صيبويه لم يحددها، ويبين اأن �صيبويه 
نف�ص���ه يعترف عندما يتح���دث عن الحروف الغير م�صتح�صنة اأنه ل يجدي كثي���را، واأّنها ل تتبين اإل 

بالم�صافهة)3(. 
اأم���ا ال�ص���اد التي كال�صين، كقولهم في »�صبغ«: »�صبغ« ولي�ض في ح�صن ابدال ال�صاد من ال�صين، لأن 
ال�ص���اد اأ�صفى في ال�صم���ع من ال�صين، واأ�صغر في الفم)4(، ولعّل �صبب هذا الإبدال اأن �صوت ال�صاد 
ي�صب���ه ال�صي���ن في كل �صيء، �ص���وى اأّن ال�صاد اأحد اأ�ص���وات الإطباق، فال�صوت���ان رخوان مهمو�صان 
ومخرجهما واحد، من طرف الل�صان مع فويق الثنايا العليا، ولكن عند النطق بال�صاد، يتخذ الل�صان 
و�صع���ا مخالف���ا لو�صعه مع ال�صي���ن، اإذ يكون مقّعرا منطبقا على الحنك الأعل���ى، مع ت�صّعد اأق�صى 
الل�ص���ان وطرفه نح���و الحنك ومع رجوع الل�صان ال���ى الوراء قليًا ككل الأ�ص���وات المطبق)5( وغالب 

اللهجات العربّية الحديثة تفقد هذا الإطباق ممايجعل ال�صاد نطقها اأ�صبه بال�صين. 
ويمك���ن ماحظ���ة اأن ال�صوت المفّخم »�ض« يقابله �صوت مرقق ه���و  »�ض « وال�صوت المفّخم يتاأخر 
ع���ن مكان نطقه قليا الى ال���وراء عن مكان نطق نظيره المرقق، نظرا لرتف���اع موؤخر الل�صان نحو 
الطبق وتراجعه نحو الحلق، الأمر الذي يوؤثر على مدى راأ�ض الل�صان، فناحظ اأن »�ض« متاأخّرة من 
حيث مكان النطق عن »�ض«)6( . ولهذا تكون ال�صاد التي كال�صين متقّدمة عن مكان ال�صاد الأ�صلي 

فاقدة للتفخيم. 
اأم���ا الطاء التي كالتاء، فاإنها ت�صمع من عجم اأه���ل العراق كثيرًا، نحو قولهم في »طالب« تالب، لأن 
الط���اء لي�ص���ت من لغتهم، فاذا احتاجوا ال���ى النطق ب�صيء من العربية فيه ط���اء تكلفوا ما لي�ض في 

لغتهم ف�صعف لفظهم بها)7(. 

مان. انظر �صرح �صافية ابن احلاجب 3/ 256. و املمتع �ض 666. 1- انظر املبدع �ض 256. وهذا الكام عن حا�صية ابن َمرْبُ
2- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 49.
3- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 52.
4- انظر �صرح املف�صل 128/10.

5- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 75 � 76
6- انظر ال�صوات اللغوّية د. اخلويل �ض 215.

ل 127/10. 7- انظر �صرح املف�صّ
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وال�صب���ب ف���ي ظهور هذا ال�صوت عند الكام عدم ا�صتطاعتهم اطباق ل�صانهم مع ال�صوت، اذ التاء 
والط���اء �صوت���ان �صديدان مهمو�صان، ومخرجهما التق���اء طرف الل�صان باأ�ص���ول الثنايا العليا، غير 
اأّن الط���اء اأح���د اأ�ص���وات الطباق، فالل�صان يختلف و�صع���ه مع الطاء عن و�صعه م���ع التاء، فالل�صان 
م���ع الطاء يتخذ �صكًا مقّعرًا منطبقًا عل���ى الحنك الأعلى ويرجع الى الوراء قليًا)1(. وهذه اللهجة 

�صائدة الآن في معظم الباد العربية، ول يكاد يفطن اليها اأحد اأو يعتر�ض عليها)2(.
اما الظاء التي كالثاء، فاإن الأعاجم يقولون في »ظلم«: »ثلم«)3(. والظاء والثاء من الأ�صوات اللثوية 
ومخرجهم���ا واحد من بين ط���رف الل�صان واأطراف الثنايا العليا، والظاء: �صوت مجهور رخو، بينما 
الث���اء: �ص���وت مهمو�ض رخو. وه���ذا ال�صوت يختلف عن الظاء ف���ي الو�صع الذي ياأخ���ذه الل�صان مع 
كل منهم���ا، فعند النط���ق بالظاء ينطبق الل�صان على الحنك الأعلى اآخ���ذا �صكا مقعرا)4(، فهو من 

اأ�صوات الإطباق، ولأّن �صوت الظاء غير موجود في ال�صوت الأعجمي فينطقونه ثاء. 
اما الباء التي كالفاء، فهي كثيرة في لغة الأعاجم والفر�ض، نحو قولهم في »بور«: »فور«)5(. واأحيانا 

يغّلبون الباء على الفاء)6(. 
وك���ان الذين تكلموا به���ذه الحروف الم�صترذلة قوم من العرب خالط���وا العجم فتكلموا بلغاتهم)7(، 
غير ماأخوذ بها في القراآن العزيز ول في كام ف�صيح)8(. بل هي خاف الف�صيح، وُحو�صّي الكام. 

وُحو�صّي الكام ووح�صّية واحد. ووح�صّيه: غريبه)9(. 
والوح�صّي: هو من الكام ما َنَفر عنه ال�صمع. واإذا كانت اللفظة خ�صنة م�صتغربة ل يعلمها اإل العالم 

المبرز والأعرابّي القّح فتلك وح�صّية)10(.  
وق���د كانت الع���رب تتخير للغتها الأف�صح »وكانت قري�ض اأجود العرب انتقادا لاأف�صح من الألفاظ، 

واأ�صهلها على الل�صان عند النطق واأح�صنها م�صموعا واأبينها اإبانة عّما في النف�ض«)11( 

1- انظر ال�صوات اللغوّية �ض 61 – 62.
2- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 52.

ل 128/10. واملمتع �ض 667. 3- انظر �صرح املف�صّ
4- انظر الأ�صوات اللغوّية �ض 47.
5- انظر �صرح املف�صل 128/10.

6- انظر املبدع �ض 256.
7- انظر �صرح املف�صل 128/10.
8- انظر �صرح املف�صل 127/10.

9- انظر البلغة �ض 165. وال�صحاح 1003/3. )و ح �ض (
10- انظر العمدة 265/2 – 266.

11- انظر الإ�صباح يف �صرح الإقرتاح �ض 90. والبلغة �ض 159.
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وتخيُّ���ر العرب للف�صحى جعلهم يح���ّددوا القبائل التي توؤخذ عنها اللغة »فانه لم يوؤخذ عن ح�صرّي 
قط ول عن �صّكان البراري ممن كان ي�صكن اأطراف بادهم التي تجاور �صائر الأمم الذين حولهم، 
فاإّنه لم يوؤخذ ل من لخم ول من جذام، فاإّنهم كانوا مجاورين لأهل م�صر والقبط، ول من ق�صاعة، 
ول من غ�ّصان، ول من اإياد، فاإنهم كانوا مجاورين لأهل ال�صام واأكثرهم ن�صارى يقروؤون في �صاتهم 
بغي���ر العربّي���ة، ول من تغل���ب والنمر فاإنهم كانوا بالجزي���رة مجاورين لليون���ان، ول من بكر، لأنهم 
كان���وا مجاورين للنبط والفر����ض، ول من عبد القي�ض، لأنهم كانوا �صّكان البحرين، مخالطين للهند 
والفر����ض،  ول م���ن اأزد عمان، لمخالطته���م للهند والفر�ض، ول من اأهل اليم���ن اأ�صا، لمخالطتهم 

للهند والحب�صة ولولدة الحب�صة فيهم...« )1(الخ. 
وق���د �صدد العرب منذ عه���د ال�صحابة في كتابة اللغة ور�صمها، وكان اب���ن م�صعود ي�صتحّب اأن يكون 
الذي���ن يكتب���ون الم�صاحف م���ن م�صر)2(. وقال عم���ر: »ل يملَيّن ف���ي م�صاحفن���ا اإل غلمان قري�ض 

وثقيف«)3(. وقال عثمان: »اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف«)4(.

يتبع في العدد القدم

1- انظر الإ�صباح يف �صرح الإقرتاح �ض 91 – 92. والبلغة �ض 160. عن ر�صالة احلروف لأبى ن�صر الفارابي.
2- انظر البلغة �ض 157. وال�صاحبي �ض 41.

3- انظر البلغة 158. وال�صاحبي �ض 41.
4- انظر البلغة �ض 158. وال�صاحبي �ض 41.
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د. ربى �صعراني
عميدة كلية التربية في جامعة الجنان

التربية المثلى للفتية والفتيات وفق اأبحاث الدماغ الم�ستجدة
واأثرها في تنمية المجتمع 

ترتب���ط اإ�صكالي���ة التخلف العربي اإلى حد كبي���ر بف�صل م�صروع �صنع الن�ص���ان العربي وتربيته وبناء 
قدرات���ه البداعي���ة، فالتربيةالعربي���ة تعان���ي م���ن ق�ص���ور يام�ض اأهدافه���ا، مناهجه���ا، طرائقها 

واإداراتها... 
والرهان الوحيد اأمام الأمة لرفعتها ونه�صتها يكمن في التربية، التربية وحدها. وتتحددالنطاقة 
الحقيقي���ة لتطوي���ر التربي���ة والتعليم في الوط���ن العربي في �ص���وء درا�صة الواقع الترب���وي العالمي 
والإف���ادة من اأبحاثه وتجارت���ه ... ولعل اأبحاث درا�صة الدماغ قد ا�صترع���ت اليوم، اهتمام العلماء، 
فج���اءت لتوؤكد تباينًا �صارخ���ًا بين دماغي الذكر والأنثى، وتلقف دم���اغ كل منهما للعملية التعليمية 
ب�ص���كل مغاي���ر ... فما كان م���ن التربويين ال النكباب عل���ى هذه الدرا�صة ل�صتثماره���ا في العملية 

التربوية والتعليمية . 
الف�صل الول : الفتية والفتيات يتعلمون ب�صكل مختلف .

المبحث الأول: كيف يتعلم الدماغ ؟
اأوًل : الدماغ المتعلم، اأ�صا�صياته، حجمه، محتواه . 

ثانيًا : العمل على بناء اأدمغة اأف�صل . 
المبحث الثاني:  كيف تختلف اأدمغة الفتية والفتيات ؟ 

الف�صل الثاني:  تاأثير اختاف الأدمغة على تربية وتعليم الفتية والفتيات .
 المبحث الول :تحديد بع�ض مجالت الختاف . 

المبحث الثاني:التعليم الأمثل للفتية والفتيات .
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اأوًل: عر�ض قائمة موجهة للفتية والفتيات .
ثانيًا: اإعتماد بع�ض المبادئ لامتياز الأكاديمي .

الف�ضل الأول 
الفتية والفتيات يتعلمون ب�ضكل مختلف 

المبحث الأول: كيف يتعلم الدماغ 
اأوًل: الدماغ المتعلم 

ثانيًا: العمل على بناء اأدمغة اأف�ضل 
المبحث الثاني: كيف تختلف اأدمغة الفتية والفتيات ؟ 

تتتاب���ع الث���ورات المعرفي���ة الواح���دة تلو الأخرى، تم���د العالم بمكنن���ة حديثة للدم���اغ واآلية مذهلة 
تنب���ئ تباي���ن هيكليته بين كل من الذكر والأنثى، وقد اأجري���ت اآلف الأبحاث والدرا�صات والتجارب 
لتوؤك���د بالحقائق والأرقام تباين حجم الدماغي���ن وانتهاج كل منهما منهجًا خا�صًا في تبني العملية 

التعليمية. 
وال�ص���وؤال الذي يتبادر اإلى الذه���ن هنا: اأنى للتربويين اآباًء ومعلمين تلق���ف هذه الحقائق المعرفية 
وا�صتثمارها لتح�صين العملية التربوية والتعليمية وا�صفاء البهجة والتجدد عليها، بعد اأن ُلفت بهالة 

من الجمود والرتابة واأ�صحت نذير �صوؤم وتعا�صة على الطاب ... 
فا بد من اأولي العزم والمهتمين في الدول العربية من قطع الأ�صواط لّلحاق بهذا الركب المت�صارع، 

وجني الثمار التربوية المتهافت عليها و�صمها لل�صرك التعليمي في المدار�ض والجامعات. 
اأظه���رت الدرا�ص���ات الحديثة في معظم بلدان العال���م »اأن 50 اإلى 70 بالمائة م���ن النا�ض، يعرفون 
اأن هن���اك جزءًا علويًا وج���زءًا �صفليًا وجانبًا اأيمن وجانبًا اأي�صر للدم���اغ . ومع ذلك ي�صير ا�صتطاع 
الراأي اإلى اأن ما بين 10 اإلى 20 بالمائة فقط هم يعرفون بع�ض المعلومات الأ�صا�صية الم�صو�صة عن 
هذه الأجزاء في الدماغ، واأن اأقل من واحد بالمائة هم الذين قاموا بعمل �صيء لتح�صين مهاراتهم 

الذهنية و�صلوكياتهم، ومن ثم حياتهم بف�صل هذه المعرفة الخا�صة بحياتهم«)1(.
المبحث الأول: كيف يتعلم الدماغ ؟ 

تلح���ظ الدم���اغ الب�صري اأعلى الحبل ال�صوكي وهو اأ�صبه ما يكون بزهرة فوق الأغ�صان اإل اأنها تت�صم 
بكثير من التعقيد وتدعو اإلى الده�صة والتاأمل ... 

1- بوزان،توين،العقل القوي، مكتبة جرير، ال�صعودية،ط1 2006 م،�ض34.
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اإن هذا الع�صو الرخوي الرمادي اللون الم�صرب بالحمرة ي�صكل غرفة التحكم بج�صم الن�صان، فهو 
يقوم ب�صبط وتنظيم كل ما يقوم به الن�صان من تفكير وم�صاعر وروؤية و�صمع وحركة وذاكرة وكل ما 
يمي���زه كب�ص���ر، ولكن مع تباين وا�صح في اأ�صلوبه عند كل من الذك���ر والنثى.. قبل الخو�ض في هذا 
التباين ل بد بداية من تفهم بع�ض خبايا الدماغ اأو بمعنى اأ�صح البنية الأ�صا�صية له والوظائف التي 

توؤديها ... 
اأوًل – الدماغ المتعلم : 

يح���وي دماغ الإن�ص���ان مئة مليار خلّية ع�صبية )ع���دد النجوم في مج���رة درب التبانة(. ويبلغ وزنه 
ثماني���ة باوندات من مادة كثيف���ة تتكون من ثاث طبقات : الق�صرة الدماغي���ة في الأعلى، والجملة 
الحوفي���ة في الو�صط وجذع الدماغ في الأ�صفل والذي يرتبط مع النخاع ال�صوكي)1(.  لهذه الطبقات 
الث���اث وظائف وا�صح���ة، »الق�صرة الدماغي���ة هي الغطاء الخارج���ي للدماغ وهي اأ�صب���ه بالق�صرة 
الخارجية للبرتقالة، وينطوي الدماغ على اأكبر م�صاحة غير م�صتخدمة في الق�صرة الدماغية، وهذا 

يعطي الب�صر مرونة غير عادية للتعلم«)2(.
اإن ال�صتجابة الح�صية والنفعالية تكمن الى حد كبير في الجملة الحوفية في و�صط الدماغ، رغم اأن 
بع����ض ال�صتجابات العدائية من�صوؤها من جذع الدم���اغ الم�صوؤول عن ردود الفعل للقتال اأو الهروب، 
اإن هذا الق�صم البدائي من الدماغ اأ�صا�صي لبقاء الفرد حيًا)3(. وينق�صم الدماغ اإلى �صقين متماثلين 
هم���ا ال�ص���ق الأيمن والأي�صر: الأيمن م�صوؤول عن وظائف ال�ص���ق الأي�صر و الأي�صر م�صوؤول عن وظائف 
ال�ص���ق الأيمن من الج�صم. وغالبًا ما يكون اأحد ال�صقي���ن هو المهيمن، فاإن كنت تكتب باليد اليمين 

فال�صق الأي�صر هو المهيمن والعك�ض �صحيح ....
ت�صم���ل مهام ال�صق اليمن الإيق���اع والإدراك الكافي والج�صتالت ) روؤية ال�صورة الكلية( والمهارات 

الب�صرية والم�صاعر والحوا�ض والبداع وما �صابه ذلك.
اأما ال�صق الأي�صر فهو ي�صمل التحدث والمنطق والأعداد والت�صل�صل والمهارات الخطية والتحليل)4(، 
في�صاع���دك مثًا على القيام بعمل تبعًا لت�صل�ص���ل معين مثل ربط الحذاء اأو النعطاف ب�صيارتك اإلى 
جانب الطريق، اأما اإن كنت تريد تجديد بيتك ف�صوف تت�صور �صكله الجديد بوا�صطة ال�صق الأيمن. 
وق���د ثب���ت حديثًا اأن الجم���ع بين عنا�ص���ر �صقي الم���خ الأيمن والأي�صر ه���ي الطريق���ة المثلى لعمل 

1- اأنظر غوريان، مايكل، ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف مكتبة العبيكان، ال�صعودية، 2008، �ض38، بت�صرف.   
2- ايريك، جين�صني، كيف نوظف اأبحاث الدماغ يف التعلم، دار الكتاب الرتبوي، ال�صعودية، ط2001،1 م �ض 10

3- اأنظر غوريان، مايكل ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف مرجع �صابق، �ض 38، بت�صرف .   
4- اأنظر غوريان، مايكل، ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف  و بوزان ، توين ، العقل القوي ،مرجع �صابق ، �ض 39 ، بت�صرف. 
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الدم���اغ)1(. اإل اأن الأنظم���ة التعليمي���ة التقليدية قدمت -عل���ى جهلها- مهارات ال�ص���ق الأي�صر مثل 
الريا�صي���ات واللغ���ات والعلوم على الفنون والأن�صطة وتعليم مه���ارات التفكير... غير مدركة اإلى اأن 

التركيز على مهارات �صق واحد �صوف يوجد ن�صف ذكاء فقط!!
والباح���ث ف���ي �صي���ر العلماء والعباق���رة يج���د باأنهم جميع���ًا اعتمدوا �صق���ي الدماغ ف���ي م�صيرتهم 

الحياتية... 
ثانيًا: العمل على بناء اأدمغة اأف�ضل . 

لم���ا كان عدد خايا عقلك يفوق عدد �صكان الكرة الأر�صية حوالي166 مرة، لك اأن تتخيل �صعورك 
بم���دى تفوقك العقلي ... فاإن كانت كل خلية تقوم بمهمة واحدة فقط، بل هي تملك قوة هائلة، فاإن 
دلل���ة ه���ذا العدد �صوف تحدو بك اإل���ى اآفاق ل نهائية ... هذا يعني اأنك م�ص���وؤول عن قيادة وتوجيه 

مايين ومايين من الكائنات الذكية !!
من���ذ فت���رة وجيزة اأثبت العلم اأن كل فرد ب�صري يفقد يومي���ًا اآلف الخايا العقلية، ول �صك اأن هذه 
حقيق���ة موؤ�صف���ة موؤلمة فلئ���ن يفقد الن�صان �صيئًا م���ن مركز قوة ذكائه فهذا اأم���ر لي�ض بالّهين على 
الط���اق . ولك���ن ما يجعله هينًا اأن تنظر اإلى الكم الهائل للخاي���ا العقلية التي تملكها ... فبعملية 
ح�صابي���ة ب�صيطة، �صوف ت�صل اإلى اأن متو�صط الن�صبة المئوية لفاقد الخايا العقلية على مدى مائة 

عام ي�صاوي %3،6 ... 
ولكن مع الأبحاث الم�صتجدة �صتدرك اأن كل هذه الح�صابات لم تكن �صرورية، فقد ثبت موؤخرًا »اأن 
العقل الطبيعي ال�صحيح اأي العقل الذي ي�صكن ج�صمًا �صحيًا لئقًا بدنيًا، ل ي�صاب باأي فاقد يذكر 
ف���ي خاياه«)2(. بل وج���د العلماء »اأن هناك اأج���زاء من العقل الب�صري قادرة عل���ى توليد اآلف من 
الخايا العقلية الجديدة يوميًا«)3(. فا بد اإذن من طرح مو�صوع �صائك األ وهو اآلية العمل على بناء 

دماغ اأف�صل اأو بمعنى اآخر، كيفية ح�صول الدماغ على طاقته للتعلم؟
تخير الغذاء: 

يمثل الدم الم�ص���در الرئي�صي للدماغ، اإذ يزوده بعنا�صر غذائية مثل الكلوكوز، البروتين، العنا�صر 
الكيميائي���ة والأك�صجي���ن »يح�صل الدماغ عل���ى حوالي 8 غالونات من ال���دم كل �صاعة اأي ما يقارب 
198 غالون���ًا في الي���وم«)4(. فالنظام الغذائ���ي اإذن يعمل على حماية خايا العق���ل »ويحتل ال�صمك 

1- اأنظر بوزان، توين، العقل القوي، مرجع �صابق، �ض 47 بت�صرف.  
2- بوزان، توين، العقل القوي، مرجع �صابق،�ض59 .   

3- املرجع نف�صه، �ض 60.
4- ايريك، جين�ض، كيف توظف اأبحاث الدماغ يف التعلم، مرجع �صابق، �ض12.   
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ال�ص���دارة وي�صتح���ق بالفعل عن جدارة لقب غ���ذاء العقل«)1(. وفي المقابل يمك���ن للطعام المرتفع 
الده���ون اأن يحرم العقل من اأه���م العنا�صر التي تمده بالطاقة وهو الكلوك���وز، ويجعل خايا العقل 
اأق���ل ا�صتجابة لاأن�صولين اإحدى الهرمونات الم�صاعدة في عملي���ات التمثيل الغذائي داخل الخايا 

وامدادها بالطاقة)2(.
�ضرب الماء:

يعم���ل الماء على حفز م�صتوى الكفاءة الذهني���ة، فالجفاف اأي انخفا�ض ن�صبة الماء هو �صر ال�صعور 
بالوه���ن والفت���ور اأثناء الي���وم. اإذ »يوفر الماء الت���وازن اللكترون���ي لقيام الج�ص���م بوظائفه ب�صكل 
منا�صب، ويحتاج الدماغ اإلى 8 حتى12 كوب من الماء في اليوم للعمل بنحو اأمثل«)3(، والحفاظ على 

الحد الأق�صى للقدرات الذهنية. 
المحافظة على الن�ضاط الحركي:

اإن الإمداد المتوا�صل الثابت بالدم الحامل لاأك�صجين المتجدد اإلى الدماغ يجعل الفرد اأكثر يقظة 
ويزيد من حدة تفكيره . 
تنويع  الهتمامات:

مث���ل زرع حديق���ة، اإذ لهذا الن�صاط اأث���ر فعال اأثبتت���ه الدرا�صات العلمية، فالحتك���اك المنتظم مع 
الطبيع���ة يقل���ل من ا�صتخدام م�صكن���ات الألم ومن ال�صع���ور بالكتئاب والعداوني���ة...)4(  ف�صًا عن 
ارتباط م�صتويات التركيز العليا والنتباه والعمل الفكري بالح�صول على الهواء النقي، اإذ اأن الكثير 

من العقاقير التي تقوي النتباه والذاكرة تزيد من تدفق الك�صجين اإلى الدماغ .
اإن التدريب على كل جديد يمنح الفرد اليمان بقدرته على النجاح في اأعمال جديدة واإنجاز كل ما 

يتوق، ويعمل على تح�صين �صحة عقله . 
التعّلم:

اأظهرت العديد من الدرا�صات اأن الن�صان الذي يتحدى قدراته العقلية دومًا يكون اأقل عر�صة لفقد 
الوظائ���ف الدراكية. فالعملية التعليمية تعر�ض �صاحبها لتحفيز خاياه ، فتنمو الزوائد المت�صجرة 
ويت�ص���كل المزيد من نقاط ال�صتب���اك الع�صبي، مما يزيد عدد الت�صالت التي تربط بين الخايا. 
ويعمل ذلك على تح�صين الذاكرة وحدة النتباه والقدرة على التعليم)5(. اإل اأنه ل بد من التنويه هنا 
اإلى اأن الجل�صة المنحنية المترهلة مع تدلية الراأ�ض تحد من تدفق الدم اإلى الدماغ فت�صو�ض الفكر، 

1- روبن�صون، ماجي، التفكري الأمثل، مكتبة جرير، الريا�ض، ط1 2005 م �ض 23 .   
2- اأنظر املرجع نف�صه، �ض23، بت�صرف .

3- ايريك، جن�صني، كيف توظف اأبحاث الدماغ يف التعلم، مرجع �صابق،�ض 13.   
4- انظر روبن�صون، ماجي، التفكري المثل، مرجع �صابق،�ض27، بت�صرف .    

5- اأنظر روبن�صون،ماجي ، �ض27 -28- بت�صرف
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فهي توؤدي اإلى تجعد اثنين من ال�صرايين فتقلل من تدفق الدم مثلما يحول اأي تلف في خرطوم مياه 
الحديقة دون تدفق المياه . وهذا من �صاأنه اأن يعوق التفكير والأداء العقلي...)1(   

 الف�ضوليًة:
اإن ن�صف الدماغ الأيمن هو موقع التفكير البداعي، وكلما تقدم الن�صان في العمر كلما �صاد ال�صطر 
الأي�صر من الدماغ، اإذ مجرد اأن تلوح فكرة في اأفق ال�صطر الأيمن يحذر ال�صطر الأي�صر وينذر منها 
لمخالفتها القواعد الماألوفة اأو لجعله عر�صة لل�صخرية . ولعل هذا ال�صبب الذي يجعل الطفال اأكثر 
اإبداع���ًا، ف���ا يعوق تفكيرهم ال�صق الأي�ص���ر الذي يتمتع بالمنطق والتحلي���ل. . وهذا ما يدفع العاقل 

الحكيم للتم�صك ب�صفات الطفولة الف�صولية ... 
بعد درا�صة اآلية تعلم الدماغ و�صبل الح�صول على دماغ اأف�صل، يجدر الوقوف لدرا�صة اأوجه التباين 

والإختاف بين اأدمغة الفتية والفتيات للتمعن في الآثار المترتبة عنها . 
المبحث الثاني: كيف تختلف اأدمغة الفتية والفتيات ؟ 

لم يكن الهدف من هذا البحث فهم وظائف واإمكانيات الدماغ، بل الهدف هو ت�صليط ال�صوء على ما 
اكُت�صف من اختاف في كيفية عمل دماغ الفتى والفتاة لم�صاعدتهما على تقبل مهاراتهما وقدراتهما 
الطبيعية وجبر �صعفهما الطبيعي. والحقيقة اإن الإختافات كثيرة ل ي�صع لهذه الدرا�صة ح�صرها، 
ل���ذا تم اختيار تلك الت���ي تبدو اأ�صا�صية في ا�صتراتيجية التعلم، وتم تبويبها وفق اختافات تطورية، 

اختافات كيميائية، اختافات هرمونية، اختافات وظيفية واختافات في معالجة النفعالت .
اختالفات تطورية:

تب���داأ الطفلة بالكام قب���ل الطفل وبطاقة اأكبر، تمتلك ح�صيلة من المف���ردات اأكبر من تلك التي 
يمتلكه���ا الأولد اإذ غالب���ًا ما تتمكن الأنثى ف���ي مرحلة الح�صانة من القراءة ب�ص���كل اأ�صرع ... وجد 
العلم���اء اأن دماغ الفتيات ين�صج قبل دماغ ال�صبية، ويبدو ذلك وا�صحًا في ال�صق الأيمن من الدماغ 
وينتقل ب�صكل تدريجي اإلى الن�صف الأي�صر . ينتقل النمو عند الناث اإلى الن�صف الأي�صر في مرحلة 
اأبك���ر منها عند الذكور)2(. ومن هنا تتمتع الفتاة بمهارات كتابي���ة تفوق ال�صبي، وبدرجة ا�صتيعاب 
اأكبر في القراءة، فتعتمد ب�صكل كبير على و�صائل ات�صال �صفهية اأما ال�صبي فيعتمد و�صائل الت�صال 

غير ال�صفهية.
ف���ي المقابل يكون نح���و بع�ض المناطق المحددة في ن�صف الدماغ الأيم���ن لدى الذكور اأكثر، وهذا 

1- اأنظر املرجع نف�صه، �ض 174، بت�صرف . 
2-  غوريان، مايكل، ال�صبية والفتيان يتعلمون ب�صكل خمتلف، مرجع �صابق، �ض 40. )املق�صود بال�صبي والفتاة  يف هذا البحث دون 

14 عامًا(
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يجعله���م اأف�ص���ل في المق���درة الفراغية مث���ل القيا�ض، الت�صمي���م الميكانيك���ي، الجغرافيا، درا�صة 
الخرائ���ط وتحدي���د الأهداف، ف�صًا ع���ن اأنهم اأكثر مهارة في تحريك الأ�صي���اء من خال الت�صور 
العقل���ي لحل الم�صاكل وقد تو�صل العلماء الى اختاف���ات ب�صيطة في تركيز بع�ض الخايا الع�صبية 
والر�صائ���ل الكيميائي���ة، فمثًا يقع اأ�صفل المه���اد منطقة ع�صبية تتطور ب�ص���كل مختلف بين البنات 
وال�صبي���ان خال ال�صني���ن الولى، ومنطقة اأخرى تق���ع في الجهاز الجوفي -قل���ب الدماغ- ا�صمها 

BST اأكبر بثلثين عند ال�صبي ولكن ل تظهر حتى عمر المراهقة)1(.

-لع���ل ه���ذه التغيرات -ف���ي تجدد ودمار خاي���ا ع�صبية- تف�ص���ر بع�صًا من ت�صرف���ات المراهقين 
وخو�صهم في تجارب جديدة تبلور �صخ�صيتهم . 

اختالفات كيميائية
تتباي���ن ن�ص���ب الم���واد الكيميائي���ة في دم���اغ الذكور و الإن���اث .فمثًا يف���رز دماغ الذك���ر كمية من 
ال�صيروتوني���ن اأق���ل من دماغ الأنثى مما يجعل الذكور متهوري���ن و متململين . كما اأن الأوك�صيتو�صين 
م���ن الم���واد الكيمائية التي تحف���ز لدى الإناث ب�صكل دائ���م بدرجة اأكبر مما هي ف���ي دماغ الذكر ، 

فتم�صي الإناث قادرات على ال�صتجابة المبا�صرة و ال�صريعة تجاه حاجات واآلم الآخرين)2(.

اختالفات هرمونية:
تتباين ن�صب الهرمونات بدورها بين كل من الذكور والإناث فتغلب ن�صبة ال�صتروجين والبروج�صترون 
لدى الإناث، في حين تغلب ن�صبة الت�صتو�صترون لدى الذكور، وتتعار�ض في تاأثيرها . فالبروج�صترون 
م�صوؤول مثًا عن النمو والتاآلف عند الإناث، بينما يمثل الت�صتو�صترون عند الذكور هرمون النمو وهو 
الم�ص���وؤول عن الدافع الجن�صي والعدوانية . فتجد الفتاة تاألف الأ�صياء وتحاول اإقامة األفة اإجتماعية 

�صمن مجموعة، في حين يميل الفتى اإلى العدائية والهيمنة...)3(
وتتميز الفتاة بم�صتقبات خا�صة لات�صال بالجلد، فحا�صة اللم�ض لديها م�صاعفة ع�صر مرات عن 
ال�صب���ي. فالحاج���ة م�صاعفة عندها لّلم�ض ولك���ي تلم�ض)4(، اإذ لديها هرمون���ات لات�صال والعناق            

.(5(L ocytacime et la prolactine

1-  The European Dana Alliance for the brain, cerveau de femme cerveau d,homme, le pt sur les 
differences, Internet , Google 19- 2- 2010

2- اأنظر غوريان ، مايكل ، ال�صبية و الفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف ، مرجع �صابق ، �ض52، بت�صرف .
3- اأنظر  املرجع نف�صه، �ض54 ، بت�صرف .  

4-  Ginger, serge .la psychotherapie et les femmes, conference cerveau feminin cerveau masculin, la 
bibliotheque  de psychologies et de psychoressources, Internet Google 20 - 10 - 2010

5- La difference entre le  cerveau de lafemme et de l homme , questions reponses, yahoo 19, dec 2006 
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اختالفات وظيفية.
يختل���ف تعامل الدماغ م���ع خاياه ون�صاطات الدم اإل���ى حد بعيد بين الذكور والإن���اث، اإذ ي�صتخدم 
ال�صبي���ة جزءًا م���ن العقل في حين ت�صتخدم الفت���اة كًا من ال�صق الأيمن والأي�ص���ر . وقد اأكد ذلك 
 positron  علم���اء قاموا باإجراء مراقبة الكترونية لأدمغة الذكور والأنثى، حي���ث ا�صتعملوا »اإ�صعاع
emission tomography PET   ف���ي تجرب���ة ت�صمل 36 رجًا و36 اأم���راة، وذلك لدرا�صة ن�صاط 

الدماغ اأثناء الراحة، واأظهرت ال�صور اأن المناطق التي تن�صط في دماغ المراأة تختلف عن المناطق 
 pet الت���ي تن�صط ف���ي دماغ الرجل«)1(. كذلك ا�صتخ���دم علماء من جامعة بن�صلفاين���ا جهاز ت�صوير

ليبرهنوا اأن دماغ الأنثى ال�صاكن فّعال بقدر دماغ الفتى النا�صط)2(.
ولح���ظ المراقب���ون اأن ال���ذي ن�صط اأثناء ن�صاط عقلي ه���و جزء بالقرب من ال�ص���ق الأي�صر في دماغ 
الرج���ل، بينما ن�صطت عدة مواق���ع في دماغ المراأة. ونظرًا لت�صاوي م�صت���وى اأداء الذكر والأنثى في 
دم���اغ الم���راأة فقد خل����ض المحققون الى اأن دم���اغ الذكر والأنث���ى يعمل بنف�ض الكف���اءة ال اأن كًا 
منهم���ا يتن���اول المعلومات ب�صكل مغاير)3(، وهذا يدل على ا�صتخ���دام دماغ الأنثى لمعظم اإمكانياته 

في مناطق كثيرة، وهذا يمنحه الأف�صلية الحقيقية في التعلم. 
ولع���ل ه���ذا يف�صر من الناحي���ة العملية �صر تحدث الفتاة عادة في �صن مبك���رة، وكذلك قدرتها على 
الق���راءة والتعل���م بدرجة اأ�صهل. كذل���ك ت�صتطيع الفتاة الروؤية في غرفة مظلم���ة اأف�صل من ال�صبي 
ال���ذي يف�صله���ا في روؤية الأ�صياء ف���ي ال�صوء ال�صاطع، وه���ذا يوحي منطقيًا بالآلي���ة التي يجب على 

المعلمين ترتيب طابهم تبعًا لبعدهم عن اأدوات التعليم الب�صرية.
ك���ذا اإن ع���دد الفتيات اللوات���ي ي�صتطعن الغناء بالتوافق م���ع المو�صيقى اأكثر ب�ص���ت مرات من عدد 
ال�صبي���ة)4(. كم���ا ويتباي���ن م�صتوى الذاكرة بي���ن كل من الذك���ر والنثى، فالأنثى ب�ص���كل عام تتمتع 
بذاك���رة اأف�ص���ل، اإذ يفوق م�صتوى اأدائها م�صت���وى اأداء الذكور في اختب���ارات ال�صترجاع. وت�صتطيع 
»تذكر الأحداث الما�صية والوجوه والأ�صماء والن�صو�ض المحفوظة اأ�صهل من الذكور«)5(. وت�صتطيع 
الفتاة تخزين اأكبر كمية من المعلومات الع�صوائية لمدة زمنية ق�صيرة، بينما ي�صتطيع الفتى القيام 
بذلك في حال تنظيم المعلومات �صمن �صكل مفهوم ومترابط ذي اأهمية محددة له، فينجح بتخزين 

1- Cahill, Larry, his brain her brain , in scientific American, may, 2005 
2- اأنظر غوريان، مايكل،ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف، مرجع �صابق، �ض54 ، بت�صرف

3- انظر روبن�صون ، ماجي ، التفكري المثل ، مرجع �صابق �ض 314 ، بت�صرف . 
4- انظر غوريان ، مايكل ، ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف ، مرجع �صابق �ض 56 ،بت�صرف .

5- منتديات ال�صاخر ، اختافات الدماغ بني الذكور والناث ، موقع على النرتنت 2006-9-5 
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المعلوم���ات العامة اأكثر من الفتاة ولوقت اأطول)1(. اإل اأن ذاك���رة الأنثى تتاأثر بالتجارب والأحداث 
اأكثر من ذاكرة الذكر . 

اختالفات في معالجة النفعالت
اإن نظ���ام الخاي���ا الع�صبي���ة عند الفتاة اأكثر ن�صاط���ًا، فهي تتفاعل ب�صكل طبيع���ي مع الآخرين من 

خال قراءة العواطف وتعبيرات الوجه وتف�صيرات نبرة ال�صوت ... 
»ي�صاعد الت�صاوي بين جزءي الدماغ عند الفتاة في تطوير قدرة التوا�صل«)2( والتعبير عن الم�صاعر. 

في حين تجد ن�صف الدماغ الأي�صر لدى الفتى اأكبر قليًا من الن�صف الأيمن.
ت�صم���ل الختافات اأ�صا�صا ً الج�صم الجا�صئ اأي الج�ص���ر الوا�صل بين �صقي الدماغ الأيمن والأي�صر، 
ويت�ص���م ه���ذا الرباط باأن���ه اأقل كثافة عند الفتى. وتح���وي بع�ض الأماكن في دم���اغ الأنثى عددًا من 
الخاي���ا الع�صبي���ة يفوق مثيله في دماغ الذك���ر، رغم اأن عدد خايا هذا الأخي���ر يفوق عدد خايا 

الأنثى ب 4% )3(. ماذا يعني هذا ؟ 
اإن قل���ة حجم الج�صم الجا�صئ عن���د الفتى يعني انخفا�صًا في معدل ان�صي���اب المعلومات من ال�صق 
الأيم���ن الى ال�صق الأي�ص���ر الذي يتحكم في التعبي���ر العاطفي)4(. وهذا يوؤدي اإل���ى فروق عميقة في 
ال�صلوكي���ات ومعالجة المعلوم���ات . وبالتالي فان تعبير الفتاة عن م�صاعره���ا وعواطفها يفوق مثيله 

عند الرجل. 
ه���ي ح�صا�صة لاأمور الميتافيزيقية تحمل الحداث معاني ذات درجات كثيرة، وهو يتوقف عند اأول 
درجة، هي تلوذ اإليه، فهو ماذها عند طلب الحماية وهنا تبدو ا�صارات الطفولة متملكة اإياها)5(.

ويمكن التنويه اإلى اأن الفتاة غير ال�صعيدة في عاقاتها تجد �صعوبة في التركيز في عملها، في حين 
اأن الفتى غير ال�صعيد في عمله يجد �صعوبة في التركيز في عاقاته)6(.

جدير بال�صارة هنا الى حديث الر�صول الكريم محمد �صلى اهلل عليه و�صلم حيث تعر�ض الى م�صاألة 

1- اأنظر غوريان ، مايكل ، ال�صبية والفتيات يتعلمون ب�صكل خمتلف ، مرجع �صابق ، �ض 56 ، بت�صرف .
2- وكالة رويرتز - جريدة ال�صفري ، العدد 629 – 22-10-2003م

3- اخلطيب ، جمال، درا�صات يف الدماغ ، مركز احل�صني الطبي، عثمان ، موقع على النرتنت Google 9-9-2010 م.
4- اأنظر روبن�صون ، ماجي، التفكري الأمثل ، مرجع �صابق ، �ض 313 ، بت�صرف .

5-  Qelles sont les differences dans la maniere de pensee entre l,homme et la femme ? psychoechange, 
reflexions pyychologiques sur les experiences personelles, internet Google 18 -10 - 2010

6-  Moi aussi moi plus ,1001 differences homme femme presentation de livre – par yvon dollar, 
psychologue – sexologue Québec , Canada , edition option santé internet Google 202010-10-
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الخت���اف بين دماغ كل من الذكر والنثى : »الن�صاء ناق�ص���ات عقل ودين«)1(. وقد ف�صرها العلماء 
ب���اأن الن�صاء تغلب عليهن العاطفة، ولكن الحقيقة العلمية الي���وم تاأتي م�صاندة لهذا الحديث موؤيدة 
ل���ه، فنق�ص���ان العقل هذا بات ملمو�صًا ، حين يوؤكد العل���م حديثًا اأن دماغ الذكر اأكبر 10% من دماغ 
النثى)2(. اإن التباين الحا�صل بين دماغ الذكر والأنثى ل يعني اأن هناك جن�صًا متفوقًا اأو اأف�صل من 

الآخر، وانما يعني اأن كًا منهما يتعامل مع المعلومات ويعالجها ب�صكل مغاير.

ف���ا ب���د اإذن اأن يراعي المربي ه���ذا التباين في العملية التربوي���ة، ويتذكر دوم���ًا اأن الفتاة والفتى 
يفكران ب�صكل متباين، مما يقود بالتالي اإلى اختافات كبرى على م�صتوى الت�صور والتفكيروالتعبير 
العاطف���ي وال�صل���وك. فحريٌّ بالمربي اإذن اقتف���اء اآثار الختاف هذا وا�صتثماره���ا ل�صالح العملية 
التربوية والتعليمية، وهذا ما �صيتم تناوله في الف�صل الثاني نا�صدين الطريقة المثلى لتعليم الفتية 

والفتيات ...                                    

الف�ضل الثاني 
تاأثير اختالف الأدمغة على تربية وتعليم الفتية والفتيات 

المبحث الول: تحديد بع�س مجالت الختالف 
المبحث الثاني: التعليم الأمثل للفتية والفتيات 

اأوًل: عر�س قائمة توجهية للفتية والفتيات 
ثانيًا:اعتماد بع�س المبادئ لالمتياز الأكاديمي 

اإن اخت���اف دماغ���ي الذكر والنثى حقيقة لم تكن لتفاجئ الطاب م���ن ال�صبية والفتيات، فهولء 
يعي�ص���ون ه���ذه الفروقات كل يوم، وعبء هذه الحقيقة يقع عل���ى كاهل المربين الذين باتوا يتحرون 
البيئ���ة الغنية بالتعل���م والأ�صلوب الموؤثر الموجه للجن�ض المائم له -ذك���رًا اأو اأنثى- على نحو اأكثر 

�صموًل وات�صاعًا. 
ولما كان اختاف الجن�ض يوؤثر على ميادين التعلم تاأثيرًا ب�صيطًا اأو كبيرًا تبعًا للحالت المدرو�صة، 
وج���ب التحقق ف���ي بع�ض الفروقات الدقيقة الت���ي تتباين ب�صكل عميق بين ال�صبي���ة والفتيات. هذه 

1-  ن�ض احلديث : عن اأبي �صعيد اخلدري قال خرج ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف ا�صحى اأو فطر اىل امل�صلى فمر عليه الن�صاء 
فقال: يا مع�صر الن�صاء ت�صدقن ، فاين اأريتكن اأكرث اأهل النار فقلن ومل يا ر�صول اهلل قال تكرثن اللعن وتكفرن الع�صري، ما رايت من 
ناق�صات عقل ودين اأذهب للبِّ الرجل احلازم من اإحداكن ، قلن بلى قال فذلك من نق�صان دينها متفق عليه . رواه البخاري وم�صلم. 
اإن املراأة تختلف عن الرجل يف تركيبه العقل اأي اأن تركيبة الدماغ هي غري عند الرجل فكيف تغلب ناق�صة العقل رجًا ذكيًا جدًا؟؟ .

2- غوريان ، مايكل، ال�صبية والفتيان يتعلمون ب�صكل خمتلف، مرجع �صابق، 36
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الفروق���ات ا�ستطاعت الدرا�سات واالأبحاث العلمية اقتناء اثره���ا والتدليل عليها، وال بد من متابعة 
مالحظة المزيد منها لت�ستخدم جميعًا لم�سلحة التربية والتعليم.

المبحث االول: بع�ض مجاالت االختالف بين اأدمغة الفتية والفتيات.
�سيت���م في هذا المبحث ح�سر االختالف بين اأدمغة الفتي���ة والفتيات في المجاالت التي ت�سب في 

العملية التعليمية.
اال�ستنتاج واال�ستقراء 

اال�ستدالل المجرد والح�سي 
ا�ستعمال اللغة 

الحركة 
العمل الجماعي 

اال�ستنتاج واال�ستقراء:
 يميل الفتية اإلى اعتماد المنطق اال�ستداللي او الى اال�ستنتاجي اأكثر من الفتيات، وهذا ما يجعلهم 
متميزي���ن في االختبارات المتعددة الخيارات ال�سريع���ة)))، وكل اختبار اأو موقف يعتمد على مهارة 
اال�ستنتاج . فال�سبية في تفكيرهم ي�سعون للح�سول على نتائج مبا�سرة مبرمجة على حل الم�سكالت 

وتقديم الحلول))).
ف���ي المقابل الفتيات اأكبر قدرة على المالحظات الدقيق���ة ويف�سلن التفكير اال�ستقرائي،  اإذ يملن 
اإلى البدء باأمثلة مح�سو�سة، لذا االأولى تعلميهن باعتماد و�سائل تعليمية ملمو�سة، وخا�سة في مجال 
الكتابة والتعبير))). وعلى ذلك فالطريقة اال�ستقرائية هي المثلى عند الفتيات، تتمثل في ا�ستدراج 

االأمثلة ثم ت�سور روؤية معينة لبناء القاعدة. 

اال�ستبدال المجرد والح�سي: 
يتمي���ز ال�سبية ع���ن الفتيات ف���ي مقدرتهم الح�سابي���ة والقدرة عل���ى التخيل والتفكي���ر العلمي في 
العل���وم الطبيعية. هم اأف�سل من البنات في الحاالت المجردة واالأحجيات الفل�سفية، ينجذبون نحو 
الهند�س���ة المعمارية القائمة عل���ى مبادئ الت�سميم ويف�سلون التعامل م���ع العالقات الفراغية مثل 

االأ�سياء والنظريات))). فالعالم المجرد باأ�سره تم اكت�سافه من قبل الدماغ الذكري.

)- اأنظر ال�سبية والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف، مرجع �سابق �ص 80، بت�سرف  
)- اأنظر املالح، ح�سان، ثقافة االختالف واالبتعاد اأم ثقافة احلب واالقرتاب ، �سارع العابد ، دم�سق �ص5) بت�سرف .  

)- انظر ال�سبية والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف، مرجع �سابق، �ص )8 ، بت�سرف .  
)- انظر غوريان، مايكل، ال�سبية والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف، مرجع �سابق �ص )8 بت�سرف .
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اأما الفتاة فهي قابلة الإتقان الريا�سيات اأذا ما انتزع من اللوح والطب�سور وو�سع في عالم مح�سو�ص 
زاخر باال�سارات والدالالت))). وبينما تميل الفتاة اإلى الن�سو�ص المكتوبة واالأعمال العاطفية يميل 
ال�سبية الى الن�سو�ص الرمزية والمخططات والر�سوم البيانية. ففي �سفوف االأدب يجد المعلمون 
اأن ال�سبية غالبًا ما يهتمون بنماذج الكتب الرمزية والمجازية، ويعتمدون على ال�سور في تعليمهم 

الأنها في الدرجة االولى تحفز الق�سم االأيمن من الدماغ))).       

ا�ستعمال اللغة 
يعم���ل ال�سبي ب�سمت اأثناء عملية التعليم بخالف الفتاة فهي تمتلك مهارات عالية في المناق�سات 
والتوا�س���ل. تعبر ع���ن اآرائها وعن نف�سها م�ستخدم���ة حوالي خم�ص نغمات �سوتي���ة، اأما الرجل فذو 

ثالث نغمات، لذا يبدو اأكثر رقابة واأقل عاطفة ولكن هذا ال يعني اأنه ذلك بالفعل. 
والفت���اة ت�سم���ع مرتين اأكثر م���ن ال�سبي فهي تول���ي اأهمية كب���رى للكالم الناعم، طبق���ة ال�سوت، 
والمو�سيق���ى. ت�سمع ما يقال وخا�سة كي���ف يقال، ح�سا�سة لل�سوت لنفحات  التنف�ص))). فهي عمومًا 
م�ستمع���ة اأف�سل م���ن ال�سبي ت�سغي الى الدر�ص اأو المحادثة في حي���ن غالبًا ما يطلب ال�سبي بنية 

وا�سحة لدعم اأقوال المعلم .
اإن الفت���اة تمتهن اللغة للتعبير فهي ت�ستخدم كلم���ات اأكثر من ال�سبي بكثير، اال اأنها ال ت�سعر بمتعة 
كبي���رة في امته���ان االألفاظ القانونية المربكة اذ ل���و كان الق�ساة والمحام���ون والموؤ�س�سون للثقافة 

الغربية ن�ساء لكان فهم اللغة الق�سائية اأمرًا اأكثر �سهولة))).

الحركة: 
اإن مج���رد انخفا����ص معدل هرم���ون ال�سيروتونين وارتف���اع عمليات التمثيل او االأي����ص لدى الذكور 
ي�سب���ب ت�سرف���ات تلقائي���ة تدل على المل���ل، وال �سيما اذا ح�س���ر ال�سبي في مك���ان �سيق كدرج او 
كر�س���ي)5). وحي���ن ي�سعر ال�سبي بالملل فل���ن يعر�ص عن التعلم وح�سب، وانم���ا �سي�سعى الى اإ�ساعة 
الفو�سى وبالتالي ي�سنف على اأنه ذو م�ساكل �سلوكية، ويبداأ م�سوار البحث عن حلول لهذه الم�ساكل 
وينزع ال�سبي الى احتالل م�ساحة اأكبر اثناء تعلمه �سغيرًا فينتهي الحال الى �سغله م�ساحة مكانية 

1-  Le cerveau hommes et femmes sont ils egaux? Bastianetto, le journal du couple Internet, Google 21 
-10 - 2010

)- انظر غوريان ، مايكل ، ال�سبيةوالفتيات يتعملون ب�سكل خمتلف مرجع �سابق �ص 86 بت�سرف .
(-  La psychothérapie et les femmes , conference : Cerveau feminin cerveau masculin par Serger Ginger 

psychologue clinician , la bibtiotheque de psychologie et de psycho ressources , Internet Google.
)- انظر غوريان ، مايكل، ال�سبية والفتيات يتعملون ب�سكل خمتلف مرجع �سابق �ص)8 بت�سرف .

5- االزرق ، ابراهيم ، التعليم املختلط يف ال�سفوف االولية نظرات علمية، مرجع �سابق،االنرتنت، موقع امل�سلم،))/)/))))
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اأكب���ر من تلك التي ت�سغلها الفتاة، فيظن المربي خطاأً اأن ال�سبي غير مهذب، لكن الحقيقة هي اأن 
ال�سبي بب�ساطة يتعلم وفقًا للطريقة التي يتعلم بها دماغه المكاني))).

ويبدو اأن الحركة ال ت�ساعد ال�سبي على تحفيز دماغه فقط بل على اإدارة وتخفيف ال�سلوك المندفع. 
ويمك���ن التوج���ه بالن�سيحة هنا الى التوقف عن الدرا�سة 60 ثاني���ة من وقت الآخر وال�سماح للطالب 

بتحريك �سيء ما في يده بهدوء ... 
ويتف���وق الذكور عل���ى االإناث في الحركات الكب���رى العامة كالقفز والجري بينم���ا تتفوق االإناث في 
الحرك���ات الدقيق���ة كالكتابة او الق����ص او الحركات التي تحتاج الى تنا�سق مث���ل القفز في موا�سع 

محددة)))...  
العمل الجماعي 

يلج���اأ ال�سبية والفتيات ال���ى فرق التعليم والعمل الجماعي ،غير ان ف���رق ال�سبية اأكثر تنظيماأ من 
ف���رق الفتيات حيث يرك���ز ال�سبية على االتجاه نح���و الهدف  وين�سطون ف���ي ادارة عمليات الفريق 

االختيار ال�سريع للقادة .
اإن م���ا تقدم من معلومات يبرز ب�سكل وا�س���ح للعيان االختالفات بين ال�سبي والفتاة ويفر�ص خطة 

عمل ال�ستثمارها والتعامل معها وتق�سي االأ�سلوب التعليمي االأمثل لالفادة منها .

المبحث الثاني: التعليم االمثل للفتية والفتيات 
ربما هي اأ�سواء وفال�سات ت�سلط على زوايا معينة من التعليم، علها ت�سبح فيما بعد درا�سة منهجية 
توؤيده���ا التجارب والدرا�س���ات الميدانية  في البل���دان العربية ي�ست�سف منها ار�س���ادات وتوجيهات 
ل�سمان ح�سن �سير العملية التعليمية . يتبع هذه االر�سادات بع�ص المبادئ التي يرتجى منها تحقيق 

االمتياز االأكاديمي.
اأواًل: عر�ض قائمة توجيهية للفتية والفتيات 

1- قائمة لم�ساعدة ال�سبية في ال�سف 
- تدريب المعلمين على االآلية التي يتعلم بها دماغ الذكر.

- تهيئ���ة الفر�س���ة للفت���ى بالحركة م���ن حين الآخ���ر وا�ستخدام طاقت���ه العالية ف���ي تنظيف ال�سف 
والم�ساعدة في نقل االأ�سياء وتقديم المعونة للغير.

- اإعط���اء الفتى اأدوات م�ساعدة للم�سه���ا وخا�سة عند تعليم القراءة والكتاب���ة فان اقتران الحركة 

)- انظر غوريان ، مايكل ، ال�سبية والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف مرجع �سابق �ص )8 بت�سرف
)- االزرق ، ابراهيم ، التعليم املختلط يف ال�سفوف االولية نظرات علمية ،مرجع �سابق
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وا�ستخدام الن�ساطات اليدوية تدعم التطور اللغوي.

- ا�ستعم���ال االألع���اب التعليمية ف���ي الريا�سيات كنماذج تج���ذب انتباه الفتى وتحف���ز دماغه، وهي 
بدوره���ا ناجحة مع الفتيات اذ تلبي حاجاتهن للترابط االجتماع���ي وتتحداهن لي�سبحن نا�سطات 

في حل الم�سكالت عو�سًا عن جلو�سهن �سلبيات.

- رواية الق�س�ص التي من �ساأنها م�ساعدة الدماغ الفكري على تطوير مهاراته الخيالية والتعبيرية 
من خالل تمثيل الق�سة .

- الحر�ص على وجود معلم او م�سرف ذكر في حياة الفتى التعليمية وذلك لتعزيز الح�سور الذكري 
ور�سم ال�سورة المثالية من خالله .

2- قائمة لم�ساعدة الفتيات في ال�سف 
- تدريب المعلمين على االآلية التي يتعلم بها دماغ االنثى .

-  يفتر�ص ان تكون غرفة ال�سف مكانًا للروابط واالأوا�سر المتينة تحل فيه النزاعات وال يترك اأي 
طالب متخلفًا عن التبعية.

- تفعيل الحركات الريا�سية واالألعاب التي تقت�سي الحركة الإزكاء المهارات الفعلية ال�سعيفة ن�سبيًا 

- تاأمين كاميرات في غرفة ال�سف وت�سجيل بع�ص االأحداث االيجابية التي قامت بها الفتيات بغية 
عر�سها عليهن واك�سابهن نوعًا من التقدير الذاتي تجاه ما يفعلنه وفي ذلك تاأييد م�ستمر لم�ساعر 

الثقة بالنف�ص المعر�سة لالهتزاز على مدى تقدم االأعوام الدرا�سية. 

3- قائمة لم�ساعدة الفتية والفتيات في البيت.
تتلخ�ص كل القائمة الموجهة لالآباء لالأخذ باأيدي اأبنائهم وبناتهم وا�ستثمار اآلية عمل الدماغ هذه 
ف���ي »اأن يكونوا موجودين«، فهي �سيغة ربما بديهية ولكنه���ا اأ�سا�سية تتطلب بداية م�ساندتهم، فهي 
االأ�سا����ص في التربية، وتوعيتهم باأبح���اث الدماغ ليكونوا الدعم الفعال والقوي للمعلمين وعند ذلك 

يمكن بحق ت�سكيل ال�سف االأمثل للتعليم.

اإن نتائج هذا الدعم ال يمكن الأي درا�سة ح�سرها ولعل اأوالها توحيد المبادىء التربوية المتبعة التي 
تنتج عن ثقة االآباء بالمعلمين وثقة هوؤالء باالآباء، الجزء الممتد المتمم للعملية التربوية ال�سحية.

اأح���داث هذه العملية تناق�ص في ال�سف وتجري مراقبتها و�سط االأ�سرة بم�ستوى مماثل من الرعاية 
التربوية المثلى...
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ثانيًا:اعتماد بع�ض المبادىء لالمتياز االكاديمي 
1- مبداأ ا�ستخدام الحا�سوب

 ه���و عالم محو�سب تتهافت في���ه الدول على توفير حا�سوب لكل تلميذ ف���ي المدر�سة. وفي المجتمع 
الغرب���ي ال يقت�سر توظيف المعلوماتية لديه على �سعف ا�ستخداماته في التدري�ص بل يمتد الق�سور 

توظيفه في االدارة والبحث وتنظيم م�ستوى العمل االداري والتربوي.
وال�س���وؤال المطروح هنا كيف يتعلم االأطفال؟ من الوا�سح اأنه خالل ال�سنوات الخم�ص االأولى تحدث 
العملي���ة التعليمي���ة بن�سبة 00) % من خالل اللعب، وفجاأة في �س���ن ال�ساد�سة يقال لالأطفال »توقفوا 
عن هذا االأ�سلوب في التعلم« وخالل االثنتي ع�سرة �سنة المقبلة �ستتعلمون بوا�سطة التلقين والطرق 

التقليدية))) التي ي�سودها الرقابة والملل.
اإن اأكبر تغيير تدخله الحوا�سيب على عملية التعلم هو التخل�ص من هذا الف�سل الحاد بين مرحلتي 
اللعب والتلقين، واإ�سفاء قليل من اللعب واالثارة والتحفيز في المرحلة االأ�سا�سية التي تمثل الدرجة 
االولى في ال�سلم التعليمي. فهي مرحلة البداية وان فقد االطفال حما�ستهم للتعلم في هذه المرحلة، 

اأو فقدوا تقديرهم لذواتهم فانهم بالتالي �سيفقدون الف�سولية التي تميز المتطور عن المتخلف.
ف�س���اًل عن اأن الحا�س���وب عامل مهم في غرفة ال�سف االأمثل، فالفت���ى يتعلم ب�سكل اأف�سل بوا�سطة 
االألع���اب، والفتاة الت���ي ال ت�ستثيغ المثيرات المتعلقة بالم�ساحة تحم���ل على زيادة الروابط المكانية 

والكفاءة العلمية من خالل اال�ستخدام المبكر للحا�سوب.
فم���ا لم يتم الب���دء باال�ستثمار ف���ي التعليم االأ�سا�سي ب���داأ التعثر بالنهو�ص بالمجتم���ع. هذا ويجدر 
التنويه هنا الى ان االفراط في ا�ستخدام الحا�سوب بالن�سبة للفتيان يحول »دون نمو بع�ص المناطق 

الدماغية -مثل الع�سو ال�سدفي والق�سم االي�سر من الدماغ- نموًا طبيعيًا« )))فينمو بفعالية اأقل.
وكذل���ك ق���ل عن الوظائف الدماغي���ة المتعلقة بالخي���ال خا�سة في الق�سم االأيمن م���ن الدماغ فهي 
ال تنم���و ب�سكل خ�سب حي���ن يتم ربط الدماغ بالمحفزات االآلية وبدوره���ا تتطور الوظائف المتعلقة 

بالقراءة والكتابة ببطء اأكبر اذا تمت مكننة العقول اليافعة في وقت اأكبر من الالزم))).
فالمناداة اإذن بادخال الحا�سوب في التعليم االأ�سا�سي باتت تلفها بع�ص المحاذير، فاالأمثل في هذه 

المرحلة التخفيف الجزئي من ا�ستخدام الحا�سوب واطالق ا�ستخدامه في المراحل التي تليها.

)- انظر مركز االمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية، هكذا ي�سنع امل�ستقبل، ابو ظبي ط )،)00) �ص ))) بت�سرف.
)- غوريان ، مايكل ، ال�سبية والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف مرجع �سابق �ص 77).

)- انظر املرجع نف�سه ، �ص 77) بت�سرف .
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2- اعتماد مبداأ التعليم الجماعي 
يع���د التدري�ص عملية جماعية اأكثر منها فردي���ة اإذ في اأغلب االأحيان ال يقوى الدماغ على الت�سرف 

بمفرده واإنما يحتاج الى مجموعة ت�ساعده في تقدمه.
م���ن هنا يطالب البحث المرتك���ز على الدماغ المعلمي���ن باعتماد العملية الجماعي���ة اأ�سا�سًا للتعلم 
وتعل���م الطالب فنون الريادة والقي���ادة واأ�سول المناق�سة ومهارات التفاو����ص وتقيهم ذل المواقف 

التعليمية وتحفظ لهم التقدير الذاتي وحب التعلم والعطاء.
يمك���ن اعتماد �سور عديدة للتعلم الجماعي: �سور العم���ل بمجموعات، تدري�ص االأقران، العودة الى 

�سورة ال�سف المتعدد االجيال...
ه���ي �س���ورة قديمة تعود حيث كان يجمع ال�سف طالبًا باأعمار متفاوت���ة فيتعلم الطالب االأكبر �سنًا 
ع���ن طريق تعليم الط���الب االأ�سغر، فين�سج الكب���ار الأنهم اأخذوا على عاتقه���م م�سوؤوليات فر�سها 

عليهم الدور الكبير الذي قاموا به فتعلم الكل �سوية.
يت���وق الدم���اغ الب�سري الى التحفيز لي�ص فق���ط من المعلم بل من اأقران متع���ددي االأجيال يمكنهم 
الم�ساع���دة على توفير النظ���ام والتحدي والحكمة والتوجيه والتركيز الفك���ري باآلية اأ�سلح من تلك 

االآلية المعمول بها في االأنظمة التعليمية ال�سائدة اليوم.
ولع���ل هذا م���ا اتبعته �سفوف منت�س���وري، فا�ستهرت بطالبه���ا المتعددي االأجي���ال، المرحلة االأولى 

وحتى الثالثة يتعلمون �سويًا كما يتعلم طالب المرحلة الرابعة حتى ال�ساد�سة))).
3- اعتماد مبداأ الف�سل بين الفتية والفتيات في التعليم 

تبلغ ثورة الهرمونات ذروتها لدى الفتية والفتيات في مرحلة الدرا�سة المدر�سية المتو�سطة.
يب���داأ الفتية �سن البلوغ بجرعات عالي���ة من الت�ستو�سترون، فعليهم ال�سيط���رة على هرمون الغ�سب 
والجن����ص اأكثر مم���ا على الفتيات بع�سري���ن مرة، يجد ط���الب المدر�سة المتو�سط���ة اأنف�سهم غالبًا 
ف���ي مزاج غريب غا�سبين غير قادرين على التعبير ع���ن م�ساعرهم، تفكيرهم مركز على الفتيات 

يتناف�سون مع الفتية االآخرين لنيل انتباه الفتيات.
تب���داأ الفتيات �سن البل���وغ بجرعات عالية م���ن البروج�سترون واال�ستروجي���ن والبروالكتين ويجدن 
انف�سه���ن في حال���ة هرمونية اأكثر تعقيدًا من ال�سبية، وهن يواجه���ن تقلبات المزاج وتذبذب الثقة 
بالنف����ص والتناف����ص مع الفتيات لنيل اعجاب ال�سبية وي�سعرن بالح���زن كون ال�سبية غير نا�سجين 

بالمقارنة معهن))).

)- غوريان ، مايكل ، ال�سبية و الفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف ، مرجع �سابق �ص 75).
)- انظر غوريان ، مايكل ، ال�سبية ، والفتيات يتعلمون ب�سكل خمتلف ، مرجع �سابق ، �ص 75) ، بت�سرف .
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ال �س���ك اأن ه���ذه اال�سطراب���ات الهرمونية والنف�سية �ست���وؤدي بالطالب الى �سلوكي���ات غير مر�سية 
وربم���ا عنيف���ة : ال�سمت، عدم الم�سارك���ة، ال�سيطرة على الحوار والمناق�سة، اث���ارة الفو�سى ك�سبًا 
لالنتب���اه... وهذا كله من �ساأنه فر�ص مزيد من ال�سغوط���ات التعليمية مما يوؤثر حكمًا على م�ستوى 

التعليم االكاديمي المفتر�ص اعتالوؤه .... 
فالتحدي���ات النف�سي���ة في هذه المرحلة حتمًا من االأ�سهل للمربي���ن التغا�سي عنها وتجاهلها. اال ان 
ه���ذا ال يمن���ع القلق من اإحاطة العملية التعليمية باأ�سرها اذ االأف�سل للفتاة التعلم مع فتاة اخرى في 
هذا الوقت الح�سا�ص. وبدوره يتعلم الفتى مع مثيله تدبير الذات فيجد االأمان معه فهو يفهمه ب�سكل 

غريزي، فال يكون التركيز على الحب والت�ستت النف�سي، وانما على التعلم ح�سرًا.
اأما بالن�سبة للمرحلة االأ�سا�سية من التعليم فمبداأ الف�سل يوفر الكثير من العناء وال�سغوط النف�سية 
المتتالي���ة.... لي�ص على الفتى ذي االآلية الدماغية غير اللفظية عبء االخفاق امام الفتيات اللواتي 
لديه���ن دماغ لفظ���ي. ولي�ص على الفتي���ات اللواتي ال يملن دماغي���ًا الى اتقان مه���ارات الريا�سيات 
والفيزي���اء والكيمياء عبء االخفاق اأمام تحيز الذكور، فالمناف�سة �سرورية ولكن ال مبرر لل�سغوط 

النف�سية المناوئة لعمل الدماغ .
اأثبت���ت درا�س���ات حديث���ة اأجرتها جامعة هارف���رد اأن مدر�سة االإن���اث مقارنة بالمدر�س���ة المختلطة 
تحقق اهدافًا تربوية اأعلى ودرجة اأعلى من القيم الذاتية ودرجة اأف�سل لنوعية الحياة وتقوي الثقة 

بالنف�ص والطموح لدى الطالبات. 
اأم���ا من الناحية االأكاديمية البحتة فقد اأكدت الدرا�س���ات على تحقيقهن لم�ستوى اف�سل في العلوم 
والق���راءة، الريا�سي���ات والتكنولوجيا وت�سي���ر مجموعة اخرى من الدرا�س���ات واالأبحاث في المانيا 

الغربية وبريطانيا الى انخفا�ص م�ستوى الذكاء في المدار�ص المختلطة))).
ونظ���رة الى النظام التعليمي تكفي الثبات انه لم ي�سم���م ب�سكل يفي بحاجات الفتية والفتيات معًا.  
فالنظ���ام اأ�سا�س���ًا قائم في اأغلبه على معلمات اناث لم يدركن تمامًا اآلية الدماغ الذكري وما يترتب 

عليه من مناهج تعليمية و�سلوكية خا�سة.
هو نظام يعتمد على ا�ستراتيجيات حركية اأقل وغير موجهة ن�سبيًا وعلى ا�ستراتيجيات اقل ان�سباطًا 
مم���ا يحت���اج اليه الفت���ى، فنوع التاأديب ال���ذي يجدي مع الفت���اة -غالبًا ما يك���ون ودودًا ويفتقر الى 

ال�سلطة المت�سددة- ال يجدي مع الفتى .

(0(0/(0/(( Google الهبدان ، حممد بن عبداهلل ، قراءة يف كتاب االختالط واثره يف التعليم ، االنرتنت -(
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اإن قائم���ة ال�سلبيات للتعلي���م المختلط كبيرة تفتح الباب بم�سراعيه اأم���ام التحديات النف�سية لكل 
من الفتى والفتاة .

4-  اعتماد مبداأ التدري�ض على مدار ال�سنة 
ان اعتم���اد مب���داأ -»ا�ستعمله واال ف�ستفقده« في مجال عمل الدماغ- �سبب وجيه للتدري�ص على مدار 
ال�سن���ة لجميع الطالب فالعطلة ال�سيفي���ة المتبعة في النظام التعليمي كفيل���ة بتقلي�ص المعلومات 
المتلق���اة، وبالتالي تقلي����ص مقايي�ص الذكاء ، فالفتى حين يترك المدر�سة لمدة ثالثة اأ�سهر يتعطل 
ذهن���ه ط���وال ه���ذه الفترة فتركد لدي���ه مهارات التفكي���ر ويلقى الجه���د والعناء ف���ي م�ستهل ال�سنة 

الجديدة لتجديد خالياه الدماغية.
اإن االأبحاث المرتكزة على الدماغ توؤكد على التدري�ص على مدار ال�سنة، فال �سبب يحول دونه واإنما 
ه���ي تقاليد قديمة موروث���ة تبقي النظام التعليمي رهنًا لها. فالبلدان الراقية مثاًل كاليابان وفرن�سا 
تعل���م على مدار ال�سنة م���ع ا�ستراحات تتراوح بين الثالثة واالأربعة اأ�سابي���ع، ثالث مرات في ال�سنة 

فهم بذلك يوؤمنون لطالبهم ذاكرة وتعلمًا اأف�سل.
وم���ن جه���ة اأخ���رى الدعوة قائمة الإطال���ة الي���وم المدر�سي بمعدل �ساع���ة ون�سف، كاأن يب���داأ اليوم 

المدر�سي من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف لينتهي عند الثالثة.
فالتربية الثقافية تعتمد ب�سكل متزايد على المدر�سة للتربية االأخالقية والريا�سية وانجاز الواجبات 
المدر�سي���ة وتدري���ب على الحا�س���وب واهتمام بمناهج الف���ن والمو�سيقى وتطوير مه���ارات التفكير 

واالبداع... فهذا يعني �سرورة اليوم المدر�سي الطويل... 
فالمناهج الدرا�سية المطلوبة ال ي�ستغنى عنها والمهارات والتقنيات الم�ستجدة على ال�ساحة الفكرية 
والثقافي���ة ال يمكن اغالق الباب دونها... والريا�سة والفن واال�ستراحات الذهنية المفتر�ص القيام 
به���ا خ���ارج ال�سف في الطبيعة حيث يمك���ن للتج�سد ان يتنف�ص وللذه���ن ان ينمو... كل ذلك يطرح 

بقوة م�سروع اليوم المدر�سي الطويل.
اإن التعليم االأمثل ي�ستلزم امكانيات مثلى و ر�سد ميزانية قديرة ...

5-اعتماد مبداأ التحرر من الخ�سوع والتبعية 
اإن التربي���ة العربي���ة عملت ك���اأداة لتخلي���د الت�سلط االجتماعي عب���ر تن�سئة االأجي���ال على الخ�سوع 
والتبعي���ة وتربيته���م باأ�سالي���ب قمعية. فكان التعامل م���ع الفتى -بدءًا من البيت، م���رورًا بالمدر�سة 
وانته���اء بالجامع���ة- على اأ�سا�ص ا�سدار االأوامر دون م�س���ورة او مناق�سة، حتى تعودت االأجيال على 
ان يفك���ر لها غيرها ف���ي كل �سوؤون حياتها. فكان نهج قتل الملك���ات النقدية الذي تجلى في جوانب 
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كثي���رة : المناهج مفرو�سة، وطرق التدري�ص تبعث الملل والمحدودية في التفكير، واالدارة التربوية 
مهيمنة تكبت المعلم ليكبت بدوره الطالب ويحد من ابداعيتهم .

ال بد من تغيير نمط التربية هذا، بل ال بد من تغيير المناهج المو�سوعية الإعداد اجيال من الموظفي 
الخا�سعين لروؤ�سائهم: اأعلى طموح لهم المحافظة على اال�ستقرار الوظيفي.

المجتمع العربي يحتاج الى اأجيال متحررة لت�سنع العجائب وتحقق االبداعات. فالتربية المنفتحة 
الخالية من الت�سلط وال�سغط هي التي تنتج اأجيااًل تغير وتك�سف وت�سنع االنجازات.

اإن مجتمعًا جل �سعبه من الموظفين مجتمع تقليدي راكد ال يقوى على التح�سر واالنطالق. ان االأمر 
ربما يحتاج الى ادخال عن�سر المجازفة في تربية العقل العربي فهذا العن�سر قد اعتمدته اميركا 

في تربية عقول �سغارها فن�ساأوا في مجتمع نجحت فيه فكرة تجربة االأ�سياء برمتها.
اأم���ا في اوروبا ف���ان االأطفال ال يتربون على هذا النحو في المدر�سة، بل ان الوالدين قد يرغبان في 
ذل���ك، فال�س���اب االأوروبي جل همه العمل ل���دى �سركة كبيرة او لدى الحكوم���ة او اأي جهة اأخرى في 
حي���ن اأن عن�س���ر المجازفة اذا ما افتقده مجتم���ع فانه لن ي�سهد العجائب الت���ي تخترع كاالنترنت 

وغيرها))). 
تل���ك كان���ت بع�ص المبادىء التي  حبذا لو يتم تكري�سها في نظ���ام التربية والتعليم وقد تم ادراجها 

وفقًا الأبحاث الدماغ وبعد اعتمادها وتجربتها في الدول المتقدمة.
ف���اذا م���ا ا�ستطاعت المدار�ص تلقف ه���ذه المبادىء وترجمتها عمليًا بدت اأكث���ر  تاألقًا واإثارة، وبدا 
المجتم���ع بدوره ناب�سًا بالتجدد والحيوية فاالأجيال التي تربت في كنف مدار�سه ها هي اليوم يانعة 
توؤت���ي ثماره���ا، فهي قد ن�س���اأت على التفت���ح الذهني ،حب العل���م ، حب المجازفة ، ح���ب التعاون ، 

والتوا�سل مع االخرين ... 
اإن م���ا تزرع���ه المدر�سة اليوم يجنيه المجتمع غدًا وتربية اليوم هي قيادة الغد وال تزال التربية هي 

الورقة الرابحة االأخيرة في يد المجتمع العربي، فحذار من �سياعها .

)-  انظر مركز االمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية هكذا ي�سنع امل�ستقبل ، مرجع �سابق ، �ص 8)) . وانظر وات �سكوت، 
كيف ت�ساعف ذكاءك ، مكتبة جرير ، ال�سعودية ، ط ) ، )00) م �ص 9) بت�سرف.
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الدكتور نذير �سيحان محمد اأبوانعير
ا�ستاذ م�ساعد /ق�سم العلوم الأ�سا�سية

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الأميرة رحمة الجامعية

امكانية تطبيق مبادئ المدار�س الم�ستقلة
من وجهة نظر الخبراء التربويين 

الملخ�ض
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على امكانية تطبيق مبادئ المدار�ص الم�ستقلة من وجهة نظر الخبراء 
ن مجتمع الدرا�سة من جميع مدراء التربية في وزارة التربية والتعليم  التربويين في االأردن ، وقد تكوَّ
، والبال���غ عدده���م )7) ) مديرا للتربي���ة، في حين تكونت عينة الدرا�سة م���ن )8)) مديرا للتربية 
، ت���م اختياره���م بالطريق���ة الق�سدية ، وقد تم تطوي���ر ا�ستبانه مكونة من 0) فق���رة ، وا�ستخدمت 
االأ�سالي���ب االإح�سائي���ة المنا�سبة لتحليل المعلوم���ات . واأظهرت نتائج الدرا�س���ة اأن امكانية تطبيق 
المب���ادئ التربوي���ة للمدار�ص الم�ستقلة من وجهة نظر الخب���راء التربويين في االأردن جاءت بدرجة 
تقدير متدنية ، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امكانية تطبيق المبادئ االقت�سادية للمدار�ص الم�ستقلة 
م���ن وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن ج���اءت بدرجة تقدير متدنية ، واأ�سارت النتائج اأي�سا 
اأن امكاني���ة تطبيق مبادئ الرقابة للمدار�ص الم�ستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن 
ج���اءت بدرج���ة تقدير متدني���ة ، وفي �سوء نتائ���ج الدرا�سة ق���دم الباحث مجموعة م���ن التو�سيات 
الت���ي من الموؤم���ل اأن تفيد وا�سعي ومخططي ال�سيا�سة التربوية ف���ي االأردن ، من حيث عقد دورات 
للمعلمي���ن لتعريفهم بالمدار�ص الم�ستقله وماهيتها واآلياتها، و�سرورة اجراء المزيد من الدرا�سات 

في مو�سوع المدار�ص الم�ستقلة. 
الكلمات المفتاحية : ) الخبراء التربويين، المدار�ص الم�ستقله ) .
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Abstract
The study has aimed to acknowledge the ability in applying the independent 
schools from the educational experts point of view in Jordan. The study 
Society was formed from all the educational principles in Ministry of 
Education, their No. have reached (37) principles for education. Where as the 
study sample was formed of (18) principles for education that were chosen 
by the Willful  method. A questionnaire of (20)paragraphs was formed , and 
the SPSS (statistical analysis) was used for the  analyses of the information. 

The study results have revealed that the ability to apply the educational 
principles for independent schools from the educational experts point of view 
in Jordan have low estimated degree. Thus the study results have revealed 
that the ability  in applying the economical principles for the independent 
schools from the educational experts point of view in Jordan has  low degrees. 
Thus the results have also revealed that the ability in applying the supervision  
principles for the independent schools from the educational experts point 
of view in Jordan has low degrees two. Concerning the study results, the 
researcher had submitted several recommendations that may help the 
educational political planners in Jordan, from making the courses for teachers 
to acknowledge them of  the independent schools, their identifications and 
methods. In addition to the ability in making more studies concerning the 
independent schools.

The keywords: ( the educational experts, independent schools)

خلفية الدرا�سة واأهميتها
المقدمة:

للتربي���ة اأث���ر كبير في تط���ور الفكر وتق���دم المجتمع ، ذل���ك اأن النظام التربوي نظ���ام مفتوح على 
االأنظم���ة ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة واالقت�سادية ، لذا فان م���ن ال�سروري تطوي���ر وتجديد النظام 
الترب���وي لي�ستوعب ما اأنتجه التطور والتقدم م���ن االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي ، و�سهولة 
الح�س���ول عليه توفر و�سائل االت�سال الحديثة ، حيث اأ�سبحت التغيرات المت�سارعة �سمة مهمة من 
�سمات هذا الع�سر ، ونتيجة لهذه التغيرات ظهرت الحاجة الما�َسة الى التطوير واال�سالح التربوي 
المبن���ي على التخطيط اال�ستراتيج���ي ال�سليم للواقع التعليمي وللتحدي���ات المختلفة التي تجابهه ، 
وا�سبح لزاما على كافة الموؤ�س�سات المختلفة اأن توافق اأو�ساعها مع الحياة الع�سرية التي تتطلبها 

تكنولوجيا المعلومات .
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وتلعب المدر�سة دورا هاما في تربية الن�صء واإعداده وتن�سئته وتعليمه ليتكيف مع المجتمع ، وكذلك 
في تجديده وتطويره وتغييره وبنائه والمحافظة على التراث وتوفير فر�ص االبتكار واالبداع للطلبة، 

وكذا التفكير العلمي وتنمية �سخ�سيته واعداده للحياة)))
ويقول جون ديوي في المدر�سة : بامكان المدر�سة اأن تغير نظام المجتمع الى حد معين ، وهو عمل 
عج���ز عن���ه �سائر الموؤ�س�سات االجتماعية ))) . ومن ذلك تع���رف المدر�سة باأنها تلك الموؤ�س�سة التي 
اأن�ساأها المجتمع لتتولى تربية ن�سئه الطالع، وهي تلك الموؤ�س�سة القيمة على الح�سارة االن�سانية))).

وظه���ر مفهوم المدر�س���ة الم�ستقله كاأحد اأه���م االأ�س�ص في تطوير وا�سالح النظ���ام التربوي والذي 
يه���دف الى ايجاد مجتمع متكام���ل متجان�ص معتمدا على الق���درات التكنولوجية الحديثة وخدمات 
االت�س���ال ، وتع���ّرف المدار����ص الم�ستقله على انها مدار����ص ممولة حكوميا وله���ا الحرية في تنفيذ 
روؤيتها ور�سالتها واأهدافها التعليمية الخا�سة بها مع االلتزام بال�سروط المن�سو�ص عليها في العقد 

المبرم مع المجل�ص االعلى للتعليم))).
وتمت���از المدار�ص الم�ستقلة من حيث االأ�س�ص التربوية المو�سوعة الإعداد الطلبة وكيفية ترغيبهم با 
لدرا�س���ة وكذلك طريقة غر�ص المهارات التعليمية والحياتية لديهم في مختلف المجاالت التعليمية 
والت���ي ت�سق���ل مواهبهم وتعمل عل���ى ت�سجيع االبتك���ار وتح�سين اأداء الطالب من خ���الل ا�ستقاللية 
المدر�س���ة. وتهت���م ه���ذه المدار�ص بق���درات الطالب ف���ي التفكير النق���دي، واتخاذ الق���رار، وحل 
الم�س���كالت، والعمل الجماعي، واالبداع في التعليم، والقدرة عل���ى ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية 

والتوا�سل الفعال)5).
وتق���وم المدار�ص الم�ستقلة على تقديم تعليم نوعي يركز على تدري�ص المواد العلمية وذلك انطالقا 
من الرغبة الطموحة واالإرادة القوية في تطوير التعليم اأواًل ولتزويد القطاعات االقت�سادية حاجتها 
من العنا�سر الموؤهلة لميدان العمل ثانيا. وهذا يعني تحقيق مبادرة تطوير التعليم العام تحت �سعار 
)تعليم لمرحلة جديدة) لذا اأ�سافت تلك المدار�ص اإلى قائمة مقرراتها العلوم االإن�سانية اإ�سافة اإلى 

ما تطرحه من مقررات علمية وذلك لتاأهيل الطلبة ل�سوق العمل بكافة قطاعاته وتخ�س�ساته)6).

)-  نا�سر ،006) �ص)0).
)- ديوي ،8)9)

)- نا�سر ،006) �ص)0)
)- المجل�ص االأعلى للتعليم ، 006) �ص7)

5- �سالمه ،008)، �ص)
6- �سالمه ،008) ،�ص)
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ويعط���ى مدي���ر المدر�سة الم�ستقله كامل ال�سالحيات في ادارة المدر�س���ة الم�ستقلة، تبداأ من و�سع 
خط���ة �سامل���ة لمدة ع���ام درا�سي كامل، م���رورا بتعيينات الموظفي���ن والمعلمي���ن والفنيين ، وو�سع 
المناه���ج التعليمية الدرا�سية واال�سراف على �سير العملية التعليمية التعلمية داخل المدر�سة بوجود 
هيئة عليا للمدر�سة الم�ستقله وجهة للمراقبة واال�ست�سارة. وي�سترط في مدير المدر�سة الم�ستقله اأن 
يك���ون لدي���ه موؤهل علمي عاٍل ومتفرغ الإدارة المدر�سة ويقدم خطة متكاملة لعام درا�سي على االقل، 
للجه���ة الحكومي���ة الم�سوؤولة عن هذه الموؤ�س�س���ات ، والتي بدورها توفر له مدر�س���ة حديثة المباني 

وتمنحه ميزانية مالية مقابل كل طالب في المدر�سة))).
ونالح���ظ اأنه في المدار����ص الم�ستقله البد من وجود هيئة تعليم كم�سرفة على تلك المدار�ص وتقدم 
الخدم���ات لها ، وتن�س���ب وظيفتها في تطوير معايير المناهج في جمي���ع المواد الدرا�سية لالرتقاء 
بم�ست���وى الطلبة، وتوفير فر�ص التطوي���ر المهني لتمكين الهيئات االداري���ة والتدري�سية من مواكبة 
التقني���ات االداري���ة والتعليمية، و�سمان الم�سوؤولي���ة المالية للمدار�ص الم�ستقل���ه عبر نظام الرقابة 
المالي���ة، وه���ذا مايطبق االآن في دولة قطر بوجود المجل�ص االعل���ى للتعليم في قطر، كم�سرًف على 

هذه المدار�ص الم�ستقله))).
تختل���ف المدار����ص الم�ستقلة ع���ن مدار�ص وزارة التربي���ة والتعليم في االأ�س����ص التربوية المو�سوعة 
الإع���داد الطلبة وكيفية ترغيبهم في الدرا�س���ة وطريقة غر�ص المهارات التعليمي���ة والحياتية والتي 
ت�سق���ل مواهبهم ليواكبوا تطور التكنولوجيا، وتعمل على ت�سجيع االبتكار وتح�سين اأداء الطالب من 
خ���الل ا�ستقاللية المدر�سة، كما تن�سب اهتمامات هذه المدار�ص على قدرات الطالب في التفكير 
النقدي واتخاذ القرار وحل الم�سكالت والعمل الجماعي واالبداع في التعليم والقدرة على ا�ستخدام 

الو�سائل التكنولوجية والتوا�سل الفعال))).
تتمي���ز المدار����ص الم�ستقل���ة ع���ن غيرها م���ن مدار����ص وزارة التربي���ة والتعليم بعدد م���ن ال�سمات 

والخ�سائ�ص، والتي يمكن اأن نجملها باالآتية:))).
-  االأ�ستقاللي���ة وتعمل المدر�سة الم�ستقله ب�سورة ذاتي���ة مع مراعاة ال�سروط المن�سو�ص عليها في 

العقد محدد المدة.
- المحا�سبي���ة وتع���د المدار�ص الم�ستقلة م�سوؤولة اأمام الحكوم���ة، وهي خا�سعة للم�ساءلة من خالل 

)- م�سعل، 008) ،�ص ))
)- م�سعل ، 008)، �ص))
)- م�سعل ،008)، �ص))

)- م�سعل ، ،008) ،�ص8)
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عمليات الرقابة وعمليات تقييم الطلبة وبوجود مجل�ص اأمناء ومالحظات اولياء االأمور.
-  التنوع حيث يتوفر عن�سر االختيار وتتمتع كل مدر�سة م�ستقله بحرية في تحديد الفل�سفة التعليمية 

والخطة العملية الخا�سة بها.
- حرية االختيار ويتمتع اأولياء االأمور بحرية اختيار المدر�سة المالئمة الحتياجات اأبنائهم .

وانت�س���رت المدار����ص الم�ستقله في بدايات هذا القرن ب�سكل كبير ف���ي الواليات المتحدة االمريكية 
وكندا وا�ستراليا ودول اوروبا، ذلك لما تحظى به من خا�سية التميز العالمي في التعليم، وتعد هذه 
المدار����ص تجرب���ة جديدة في منظومة التعليم العربي، واأخذت دول���ة قطر بهذه التجربة لتتميز في 
م�ستوى تعليمها ، وظهرت روؤى النجاح في التجربة القطرية حيث بلغ عدد المدار�ص الم�ستقله فيها 
مايق���ارب 70 مدر�سة، يدر����ص فيها اأكثر من ن�سف طلبة قطر في مختل���ف مراحل التعليم، وتلتزم 
بالمعايي���ر التي ي�سعها المجل�ص االعلى للتعلي���م في قطر، والتي تقع تحت م�سوؤولية مجال�ص االأمناء 
لتحق���ق مبادئ اال�ستقاللية والمحا�سبية والم�سارك���ة المجتمعية، وتم ايجاد مكتب معايير المناهج 
بو�سف���ه م�سوؤواًل عن و�سع معايير مناهج الأربع مواد: اللغة العربية واللغة االإنجليزية، والريا�سيات، 
والعل���وم، ويت���م تطبيق المعايير الدولي���ة عليها، كما يكون هنالك  تقويم ترب���وي �سامل لهذه المواد 
االأرب���ع فقط وذل���ك الأن كفاءة الطلبة ف���ي هذه المواد تعتب���ر �سرورية للطالب القط���ري للمناف�سة 
ومواكب���ة متطلبات ه���ذا الع�سر، فاللغ���ة العربية واللغ���ة االإنجليزية والريا�سي���ات والعلوم تعد من 
الم���واد االأ�سا�سية، حيث اإن نجاح الطالب فيه���ا يكون موؤ�سرًا لنجاحه في باقي المواد، وتدر�ص هذه 
الم���واد فى كل دول العالم لكاف���ة الطلبة في جميع المراحل حتى التخ���رج، كما �سيتم تدري�ص مواد 

اأخرى والتي تختلف من مدر�سة اإلى اأخرى))).  
وبالنظرال���ى مدار�سنا وم���ا تحتاجه في مواجهة الم�سكالت الحقيقية الموؤث���رة في دورها وفي اأداء 
معلميه���ا للواجب���ات والم�سوؤوليات حتى تكون مدار�ص فاعلة قادرة عل���ى اإنتاج جيل مرتبط باالإبداع 
والتمي���ز ومح�س���ن بالمعرف���ة ومبادئها ، جاءت ه���ذه الدرا�سة للك�سف عن امكاني���ة تطبيق مبادئ 

المدار�ص الم�ستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن .

اأهداف الدرا�سة  واأ�سئلتها :
ته���دف الدرا�س���ة اإل���ى التعرف على مفه���وم المدار�ص الم�ستقل���ه امكانية تطبيق مب���ادئ المدار�ص 
الم�ستقل���ة م���ن وجهة نظر الخب���راء التربويين ف���ي االأردن، وذلك م���ن خالل االإجابة ع���ن ال�سوؤال 

المحوري التالي :

)- المجل�ص االأعلى للتعليم ، 006) ،�ص6)
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ما امكانية تطبيق مبادئ المدار�ض الم�ستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن؟

اأهمية الدرا�سة:
تكم���ن اأهمي���ة الدرا�س���ة في الدور ال���ذي تلعب���ه المدار�ص الم�ستقله ف���ي عملية االرتق���اء بالمجتمع 
والنهو�ص به، وجاءت االأهمية كذلك في محاولة التعرف على اهتمام الخبراء التربويين في االأردن 
بالمدار����ص الم�ستقله، وكذلك تنبع اأهميتها من اأهمية مو�سوع المدار�ص الم�ستقلة وحداثة وجودها 
ف���ي دول العال���م، وقلة االأبحاث والدرا�سات في ه���ذا المو�سوع، ومن الموؤم���ل اأن ي�ستفيد من نتائج 
البح���ث الحال���ي القائمين على التطوي���ر االداري بالمعلومات الجدي���دة والدقيقة من خالل معرفة 
اتجاه���ات الخبراء التربويين نحو مبادئ المدار����ص الم�ستقلة، ولعل هذه الدرا�سة �ستكون الدرا�سة 
االول���ى ف���ي االأردن التي تتناول مو�سوع امكاني���ة تطبيق مبادئ المدار����ص الم�ستقلة من وجهة نظر 

الخبراء التربويين.
م�سطلحات الدرا�سة: 

لتحدي���د االإط���ار المفاهيم���ي للدرا�سة ، تمت مراجع���ة االأدب التربوي المتعل���ق بالمو�سوع. وقد تمَّ 
تحديد الم�سطلحات والمفاهيم االأ�سا�سية المتعلقة بهذه الدرا�سة على النحو التالي:

المدار����ص الم�ستقلة: وهي مدار�ص ممولة حكوميا ولها الحرية في تنفيذ روؤيتها ور�سالتها واهدافها 
التعليمي���ة الخا�س���ة بها االلتزام بال�سروط المن�سو�ص عليها في العق���د المبرم مع المجل�ص االأعلى 

للتعليم))).  

الخب���راء التربويون: ويق�سد بهم في هذه الدرا�س���ة القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم وهم 
مدراء التربية من ذوي الخبرة واالخت�سا�ص.

الدرا�سات ال�سابقة:
اأج���رى م�سع���ل )008))درا�سة هدفت الى الك�سف عن اتجاهات مديري���ا ا لمدار�ص ووكالئهم نحو 
العم���ل في المدار�ص الم�ستقلة في دولة قطر ، وتكونت عينة الدرا�سة من ))))) فردا منهم )6)) 
مدي���را ومدي���رة و)87) وكيال من العاملين ف���ي المدار�ص الم�ستقلة في دولة قط���ر للعام الدرا�سي 
ينة  007)/008) ، ويمثل���ون مان�سبت���ه ))7%) م���ن مجتم���ع الدرا�س���ة االأ�سل���ي ، وت���م اختي���ار العِّ
بالطريق���ة الع�سوائية. حيث بني���ت اداة الدرا�سة من خالل االطالع على االأدب النظري والدرا�سات 
ذات ال�سل���ة، وج���رى التحقق من �سدقها وثباتها ، وتم تطبي���ق اأداة الدرا�سة على افراد العينة وتم 

)- المجل�ص االأعلى للتعليم ، 006) ،�ص6)
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اإج���راء التحليل االإح�سائي، وقد تو�سلت الدرا�سة الى النتائج التالية : اإنَّ م�ستوى اتجاهات مديري 
ووكالئه���م نحو العمل في المدار����ص الم�ستقلة في دولة قطر من وجهة نظرهم كان متو�سطا ، وكان 
م�ست���وى اتجاهات مدي���رات المدار�ص ووكيالتهن نحو العمل في المدار����ص الم�ستقلة في دولة قطر 
م���ن وجهة نظرهم كان متو�سط���ا، وان هنالك فروقا ذات داللة اح�سائية عن���د م�ستوى الداللة في 
اتجاهات المديرين والمديرات ووكالئهم نحو العمل في المدار�ص الم�ستقلة ح�سب متغير المرحلة 
الدرا�سي���ة، في كل من مجالي: �سغوط العمل ، والر�سا الوظيفي، والمجموع الكلي ل�سالح المرحلة 
الثانوي���ة، ولم تظهر الدرا�سة وجود ف���روٍق ذات داللة اح�سائية عند م�ست���وى الداللة في اتجاهات 
المديري���ن والمدي���رات ووكالئهم نحو العمل ف���ي المدار�ص الم�ستقله ح�سب متغي���ر الوظيفة لكافة 

المجاالت والمجموع الكلي.
واأجرى كل من فوربي�سا و وينيرب )Forbesa  & Weinerb ((008 درا�سة بعنوان : قوى المدار�ص 
الم�ستقل���ة اال�سكتلندي���ة ، خ�سائ�سه���ا واهدافها ، وقدمت هذه الدرا�سة نظ���رة �ساملة لخ�سائ�ص 
المدار����ص الم�ستقل���ة اال�سكتلندي���ة: موقعها، دماوؤه���ا، ر�سومه���ا، والتمييز بين وجه���ات المدار�ص 
المختلف���ة في القطاع، والج���زء الرئي�سي من هذا البحث هو تحليل لفظي للن�سو�ص لثالثة مدار�ص 

م�ستقلة، كدرا�سة حالٍة من اأجل اظهار كيفية بناء هذه المدار�ص لنف�سها. 
واأج���رى بالفريم���ان )Palfreyman  ((007   درا�سة بعنوان المدار����ص الم�ستقلة :المركز الداعم 
والفائ���دة العامة، وتناولت الدرا�سة المدار����ص الم�ستقلة في بريطانيا، حيث ان المدار�ص الم�ستقلة 
فيه���ا له���ا مركز داع���م خا�ص بها ، وقد عق���د امتحان لتحديد كمي���ة المال الم���زود والرعاية لهذه 
المدار����ص، واقترحت هذه الدرا�س���ة اأن هذا االأمتحان �سوف يكون ب�سكل جيد حيث يت�سمن التكلفة 

المادية والفائدة لهذه المدار�ص الم�ستقلة.
واأج���رى ح�سني���ن )007)) درا�س���ة هدفت الى الك�سف ع���ن دور مراكز م�سادر التعل���م بالمدار�ص 
الم�ستقل���ة في دولة قطر في تحديث العملية التعليمية والتربوية: درا�سة للواقع وتخطيط للم�ستقبل، 
حي���ث �سهد التعلي���م في دولة قطر خالل ال�سن���وات الما�سية مجموعة من التط���ورات وذلك بهدف 
النهو����ص به والو�س���ول به اإلى م�ستوي���ات عالمية. ومن بين ه���ذه التطورات التي ظه���رت اإن�ساء ما 
يع���رف بالمدار����ص الم�ستقلة. )المدر�سة الم�ستقلة هي مدر�سة ممول���ة حكوميًا ولها الحرية بتنفيذ 
ر�سالتها واأهدافها التعليمية الخا�سة بها مع االلتزام بالبنود المن�سو�ص عليها في العقد المبرم مع 
المجل����ص االأعلى للتعليم)، حيث تبلغ ميزانية التعليم ف���ي قطر 6 مليارات ريال، التي خطت خطوة 
نوعي���ة باإيق���اع طريقة التعليم الم�ستقل منذ عام )00) والتي بداأته���ا ب )))) مدر�سة واالآن اأ�سبح 
عدده���ا 6) مدر�س���ة تعطي االإدارة المدر�سي���ة فيها الطالب حرية اختيار الكت���ب المدر�سية وطرق 
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التعلي���م وبرنامج الدرو�ص. ومما يعزى نجاح اأي مدر�سة ب�سورة اأولية اإلى نوعية التعليم الذي تزود 
ب���ه طالبها؛ و تاأكيدًا لحقيق���ة اأن كل طالب يج�ب اأن يزود باال�ستجاب���ات االأولية للتعل�م، فاإن البيئة 
الت���ي يحدث فيها هذا التعلم يجب اأن تتكون من كفاءات، و قدرات، و مثيرات، و طرق تدري�ص، وما 
ي�سب���ه ه���ذه العوامل التي تترابط و تتداخل مع بع�سه���ا و يحتمل اأن توؤث�ر على تلك البيئة. و حيث اأن 
التعل���م هو ن�ساط ف���ردي عالي الم�ستوى فاإن مركز م�سادر التعلم يوؤك���د مبدئيًا على خدمة العديد 
من احتياجات الطالب المتنوعة واأ�ساليب تعلمهم �سمن مفهومه العام.ومما ال�سك فيه اأن المكتبة 
مهم���ا كان اال�سم الذي يطلق عليها يج���ب اأن تحتل دورًا مركزيًا في الم�سادر التعليمية للموؤ�س�سات 

الت�ربوية.
واأجرت مايربيرغ )Myrberg ((007 هدفت الى قيا�ص تاأثير تعليم التعليم الر�سمي على تح�سيل 
الق���راءة ل���دى طلبة ال�س���ف الثالث ف���ي المدار�ص الحكومي���ة والم�ستقلة في ال�سوي���د، وبحثت هذه 
الدرا�س���ة ف���ي تاأثير كف���اءة المعلم على التح�سيل القرائ���ي لل�سف الثالث، وبلغ ع���دد اأفراد العينة 
0.000) طال���ب م���ن طلبة المدار�ص الم�ستقلة ، وح�سل ه���وؤالء الطلبة على تقدير عاٍل في امتحان 
الق���راءة عند �سبط عينة االآباء المتعلمين، ولم تظهر الدرا�س���ة اأي فروق اح�سائية لدى المعلمين 

تعزى الى متغيرات الخبرة التدري�سية، الجن�ص، والعمر . 
واأج���رى داون���ز)Downes ((998 درا�س���ة تحليلية بعن���وان : ال لم�ساألة التبعي���ة المالية ؟ مرونات 
الم�ساعدات للمدار�ص الم�ستقلة . حيث انه كان هناك ت�سور باأن الو�سع المالي للمدر�سة الم�ستقلة 
ف���ي المدينة والت���ي تعتمد عليها خم�ص مناط���ق وا�سعة في والية نيويورك يخل���ق عائقا اأمام تحقيق 
المعايير. وجاءت الدرا�سة كمحاولة لتقييم تاأثير االعتماد المالي، على االإنفاق ،على التعليم. وت�سير 
النتائ���ج اإل���ى اأن م�ستويات االإنف���اق ب�سورة منتظمة قد يكون اأقل من ذلك ف���ي المناطق التي يوجد 
بها مدر�سة م�ستقلة. و مع ذلك هنالك اأدلة تذكر على اأن حكومات الغر�ص العام لهذه المناطق هي 
الت���ي تعتمد ماليا »من الناحية المالية« »�سرقة« ح�سة غير متنا�سبة من م�ساعدات الدولة للتعليم. 
واأختت���م كلمتي بتقيي���م ال�سيا�سات التي يمكن اأن تخفف من اأي اأثر �س���ار الإعتماد المالي قد يكون. 
تقيي���م ه���ذا. يقودني اإلى اال�ستنتاج باأنه، حتى لو اأن م�ستوي���ات االنفاق لي�ست كافية، و اأن التخل�ص 
م���ن التبعية المالية قد ال يكون اأف�سل �سيا�سة لمعالجة هذه الم�سكلة. بدال من ذلك، يمكن لوا�سعي 
ال�سيا�س���ات النظ���ر في التغييرات التي م���ن �ساأنها  ت�سهيل تخ�سي�ص عائ���دات مالية ثابتة اإلى هذه 

المدار�ص وتنظيمها.
واأجرى فري )Frey ((995 درا�سة تحليلية ومراجعة للكتاب الذي األفه با�ص))Bass ((99، والذي 
ك���ان بعنوان: مدار�ص م�ستقله ومفكرين م�ستقلين . وهدفت الدرا�سة التحليلية التعرف على مفهوم 
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ف المدر�سة الم�ستقلة باأنها التي تكون  م�ستقلة من حيث التمويل  المدر�س���ة الم�ستقلة واآلياتها، وعرَّ
واالإدارة، فه���ي ال تعتم���د على الحكومة الوطنية اأو المحلية من اأج���ل تمويل عملياتها وال تعتمد على 
م�ساهم���ات دافع���ي ال�سرائب ، وبدال من ذلك يتم تمويلها من خ���الل مزيج من الر�سوم الدرا�سية، 
والهداي���ا، و ف���ي بع�ص الحاالت على العائد م���ن اال�ستثمارات. و يحكمها مجل����ص االإدارة الذي يتم 
انتخاب���ه من قب���ل و�سيلة م�ستقلة ونظ���ام الحكم الذي ي�سم���ن عملها الم�ستقل. و ق���د تتلقى اأمواال 
حكومي���ة وم���ع ذلك يجب اأن تك���ون م�ستقلة عن مجل�ص االإدارة. و في كثير م���ن االأحيان وخا�سة في 
اال�ستخ���دام ال�سعبي ت�ستخدم المدار�ص الم�ستقلة والمدار����ص الخا�سة كمرادفات، وهذه التعاريف 
العام���ة للمدر�س���ة الم�ستقلة يمكن ان تنطبق عل���ى التعليم االبتدائي والتعلي���م الثانوي ، وموؤ�س�سات 

التعليم العالي. 
والخال�س���ة اأن مو�سوع المدار�ص الم�ستقلة يفتقر ال���ى الدرا�سات واالبحاث التي تخو�ص فيه ب�سكل 
مبا�س���ر، وا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات المتوفرة في و�سع هدف الدرا�سة الحالية  واأ�سئلتها، 
واأه���م مايميز ه���ذه الدرا�سة عدم تط���رق اأي درا�سة �سابق���ة الى امكانية تطبيق مب���ادئ المدار�ص 

الم�ستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين، وتحديدا في االأردن و الدول العربية.

الطريقة واالإجراءات:
منهجية الدرا�سة

ا�ستخدم���ت الدرا�س���ة المنهج الو�سفي التحليل���ي الذي يقوم على و�سف الظاه���رة، بجمع البيانات 
عنها وتبويبها وتحليلها، والربط بين مدلوالتها.

مجتمع الدرا�سة
تك���ون مجتمع الدرا�سة من )7)) مدير تربية في مديريات التربي���ة والتعليم التابعة لوزارة التربية 

والتعليم.
عينة الدرا�سة

ت���م اختي���ار عينة الدرا�سة بالطريقة الق�سدي���ة، مع مراعاة معايير الخب���رة والتميز، من المجتمع 
الكل���ي حيث تكونت م���ن )8)) مدير تربية ف���ي مديريات التربي���ة والتعليم التابعة ل���وزارة التربية 

والتعليم.
حدود الدرا�سة:

اقت�س���رت الدرا�سة على الخبراء التربويين الذين اعتمدتهم الدرا�سة، وتتحدد نتائج هذه الدرا�سة 
بنتائ���ج وا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة، ويتحدد زمن اجراء الدرا�سة في الف�سل الدرا�سي الثاني 

من العام الدرا�سي 009)/0)0). 
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اأداة الدرا�سة
من خالل الدرا�سات ال�سابقة، وخا�سة درا�سة م�سعل )008))، ودرا�سة المجل�ص االعلى للتعليم في 
قطر )006))، ولتحقيق الغر�ص من الدرا�سة اأعد الباحث ا�ستبانه تحددت فيها مجاالت الدرا�سة، 
وق���ام الباحث بو�سع عدد م���ن الفقرات تحت كل مجال من المجاالت والت���ي يمكن اأن تمثل مبادئ 

المدار�ص الم�ستقلة في االأردن، والمبادئ هي : االقت�سادية، التربوية، و مبادئ الرقابة.
وق���د ا�ستخدم الباحث تدريج خما�سي يمثل درجة اال�ستجابة عل���ى فقرات االأداة، والأغرا�ص تحليل 

البيانات اعتمد الباحث ترتيب المتو�سطات الح�سابية للفقرات كالتالي:
المتو�سطات ) فاأعل���ى تمثل درجة عالية والمتو�سطات )-99.) تمثل درجة متو�سطة والمتو�سطات 

99.) فما دون تمثل درجة متدنية.
�سدق االأداة

ت���م التحق���ق من �س���دق االأداة عن طري���ق عر�سها على لجنة م���ن المحكمي���ن والمتخ�س�سين من 
اأ�سات���ذة الجامع���ات االأردنية في مختل���ف التخ�س�سات التربوي���ة لال�ستر�س���اد براأيهم حول درجة 

انتماء الفقرات ومنا�سبتها للمجاالت التي تم تحديدها واإ�سافة وحذف وتعديل ما يرونه منا�سبًا.
ثبات االأداة

للتحق���ق م���ن ثب���ات االأداة تم ح�ساب معام���ل الثبات بطريق���ة االت�ساق الداخلي  م���ن خالل معادلة 
كرونب���اخ األفا (Cronbach Alpha)، وقد بل���غ معامل الثبات  لالأداة ككل  )0.88) واعتبرت هذه 

القيم مقبولة الأغرا�ص الدرا�سة، والجدول ))) يبين ذلك.
الجدول )1( معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ األفا للمجاالت للأداة ككل

معامل الثباتالمجال
0.90المبادئ التربوية

0.86المبادئ االقت�سادية
0.88مبادئ الرقابة

0.88المبادئ ككل

المعالجة االإح�سائية
لالإجابة ع���ن اأ�سئلة الدرا�سة، تم اإجراء المعالجات االإح�سائية المنا�سبة بعد اإدخال البيانات على 
جهاز الحا�سوب لتحليلها على برنامج (SPSS) ومعالجتها اإح�سائيا ، وقد تم ا�ستخدام التكرارات 
والن�س���ب المئوي���ة والمتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية للتع���رف على اآراء عينة الدرا�سة 

ودرجة موافقتها على كل مفردة .
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نتائج الدرا�سة ومناق�ستها 
عر�ض النتائج المتعلقة بال�سوؤال المحوري ون�سه: »ما امكانية تطبيق مبادئ المدار�ض الم�ستقلة 

من وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن« ؟

ولالإجاب���ة عل���ى هذا ال�سوؤال ت���م عر�ص مبادئ المدار����ص الم�ستقلة التي من الممك���ن تطبيقها في 
االأردن من وجهة نظر الخبراء التربويين.

1.المبادئ التربوية:
يبي���ن الجدول ))) المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء على الفقرات 

المتعلقة بمجال المبادئ التربوية 

جدول )2( المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء
على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ التربوية 

درجة التقديراالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقراتالرقم
تنم���َي المدر�س���ة الم�ستقلة ق���درات الطلبة )

باالبداع في التعليم والقدرة على ا�ستخدام 
الو�سائل التكنولوجية والتوا�سل الفعال

متو�سطة)).))0.)

تنم���َي المدر�س���ة الم�ستقلة ق���درات الطلبة )
على التفكير النقدي واتخاذ القرار

متدنية6).)97.)

ت�سجع ه���ذه المدار����ص على االبتك���ار لدى )
الطلبة

متدنية5).))7.)

تنم���َي المدر�س���ة الم�ستقلة ق���درات الطلبة )
على حل الم�سكالت والعمل الجماعي

متدنية9).)55.)

وزارة التربية والتعليم هي الجهة الم�سرفة 5
على ان�ساء المدار�ص الم�ستقلة

متدنية08.)6).)

توف���ر طرائ���ق تدري����ص خا�س���ة ب���كل مادة 6
تدري�سية

متدنية)0.)05.)

متدنية8).)97.)توفر برامج تدريبية لرفع م�ستوى المعلمين7
مناه���ج المدر�سة الم�ستقل���ة �سمن معايير 8

دولية وتواكب متطلبات هذا الع�سر
متدنية7).))9.)

المدر�سة الم�ستقلة له���ا الحرية في اختيار 9
خطتها التعليمية وطرقها

متدنية6).))8.)

ف���ي المدار�ص الم�ستقله يتمتع اأولياء االمور 0)
باختيار المدر�سة االكثر مالئمة الحتياجات 

ابنائهم بين المدار�ص الم�ستقله

متدنية09.)77.)

متدنية)0.)9).)الكلي
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يبي���ن الجدول ))) المتو�سط���ات الح�سابية واالنحراف���ات المعيارية  للفق���رات المتعلقة ال�ستجابة 
الخب���راء عل���ى الفقرات المتعلقة بمج���ال المبادئ التربوي���ة للمدار�ص الم�ستقلة الت���ي من الممكن 
تطبيقه���ا ف���ي االأردن ، وق���د تراوح���ت المتو�سط���ات الح�سابي���ة بي���ن الفق���رات ف���ي ه���ذا المجال 
))0.)) ف���ي حده���ا االأعلى وكان���ت لفقرة »تنمَي المدر�س���ة الم�ستقلة قدرات الطلب���ة باالبداع في 
التعلي���م والقدرة على ا�ستخدام الو�سائ���ل التكنولوجية والتوا�سل الفعال«، وبين )77.)) في حدها 
االأدن���ى وكانت لفقرة »في المدار�ص الم�ستقله يتمتع اأولي���اء االمور باختيار المدر�سة االكثر مالئمة 
الحتياج���ات ابنائهم بين المدار����ص الم�ستقله«. وجاءت باقي فقرات المجال على درجة متدنية من 
االأهمي���ة من قب���ل الخبراء التربويين . ويعزى ذلك اأن تط���ور التكنولوجيا والمعرفة الذي حدث في 
االأردن ف���ي مج���االت التربية والتعليم م���ن حيث ادخال الو�سائل التكنولوجي���ة الحديثة في منظومة 
التعلي���م االأردن���ي، وتطوير ق���درات المعلمي���ن وادارة المدر�سة لتواكب ع�س���ر االقت�ساد المعرفي، 
اأوج���دت البدائل المتطورة التي تتما�سى والتقدم العالمي في مجال التعليم من حيث ايجاد مدر�سة 
الم�ستقب���ل الذكية والمدر�س���ة االلكترونية. اإاَل ان هذا التطور والتق���دم يحَتم علينا اأخذ المفيد من 
التج���ارب العالمية في مجال التربي���ة والتعليم والتي تتما�سى وفل�سفة التربي���ة والتعليم في االردن، 
حي���ث ان تطبي���ق مبادئ المدار����ص الم�ستقبلية ف���ي االأردن لي�ص م�ستحيال ، رغم م���ا تمليه ثقافتنا 
العربية واالردنية تحديدا من الخوف والحذر من تطبيق ماهو جديد من االفكار والروؤى الحديثة . 
وبوجود اأنموذج ناجح للمدار�ص الم�ستقلة والمطبق حاليا في دولة قطر والذي �ساعدها على دخول 
مرحل���ة جديدة ومتميزة في التعليم من حيث الجودة والتميز على م�ستوى العالم ، يدعونا لمحاولة 
الخو�ص في تجربة تعليم نوعي جديد في االردن ، وذلك باعتبار االردن من الدول العربية المتقدمة 
في مجاالت التعليم والتطوير التربوي وفي تدعيم الروؤى اال�ستراتيجية ال�ستثمار االن�سان . ونالحظ 
ان البيئ���ة التعليمية للمدار�ص الم�ستقل���ة هي محفزة للطلبة والمعلمي���ن ، فالطلبة يكونوا م�ستقلين 
وقادري���ن على حل الم�سكالت ذاتي���ا ، بوجود معلمون اأكفَاء يتمتعون ب���اأدوار متجددة في المدار�ص 

الم�ستقلة.

2.المبادئ االقت�سادية:
يبي���ن الجدول ))) المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء على الفقرات 

المتعلقة بمجال المبادئ االقت�سادية 
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جدول )3( المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء
على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ االقت�سادية

درجة التقديراالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقراتالرقم
بتموي���ل ) والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  تق���وم 

المدار�ص الم�ستقلة لدعم الطلبة
متدنية08.))).)

بتموي���ل ) والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  تق���وم 
البرام���ج  لدع���م  الم�ستقل���ة  المدار����ص 

التعليمية ذات الطابع االبتكاري

متدنية)).)6).)

وزارة التربي���ة والتعلي���م ه���ي الت���ي تدع���م )
وت�ساند المدار�ص الم�ستقله لال�سراف على 

خططها المالية

متدنية7).))9.)

يوجد به���ذه المدار�ص مجل�ص اأمناء ي�ساهم )
في زيادة مواردها المالية .

متدنية8).)78.)

متدنية0.97)).)الكلي

يبي���ن الجدول ))) المتو�سط���ات الح�سابية واالنحراف���ات المعيارية  للفق���رات المتعلقة ال�ستجابة 
الخب���راء على الفقرات المتعلقة بمجال المب���ادئ االقت�سادية للمدار�ص الم�ستقلة التي من الممكن 
تطبيقه���ا في االأردن، وقد تراوحت المتو�سطات الح�سابية بي���ن الفقرات في هذا المجال ))).)) 
ف���ي حدها االأعل���ى وكانت لفقرة »تق���وم وزارة التربية والتعلي���م بتمويل المدار����ص الم�ستقله لدعم 
الطلبة«، وبين )78.)) في حدها االأدنى وكانت لفقرة »يوجد بهذه المدار�ص مجل�ص اأمناء ي�ساهم 
ف���ي زي���ادة مواردها المالية «. وجاءت باقي فقرات المج���ال على درجة متدنية من االأهمية من قبل 
الخب���راء التربويين.  ويعزى ذلك اإلى تردي االأو�ساع االقت�سادية الحالية على �سعيد االردن ب�سكل 
خا����ص،  وعل���ى ال�سعيد الدولي ب�سكل عام ، و في ظل االزمة المالي���ة العالمية المعا�سرة، و بوجود 
عج���ز مالي ف���ي موازنة الدولة االردنية ، فان مثل هذه المبادئ والت���ي تحتاج لميزانية مالية كبيرة 
ونفق���ات كبيرة من حيث ان�ساء المدار�ص الم�ستقلة والتي تتمي���ز بمباني كبيرة و�سخمة وتجهيزات 
حديثة من و�سائل تكنولوجية وخدمات عالية الجودة، ونفقات الرواتب واالجور )النفقات الت�سغيلية 
للمدر�س���ة) حي���ث اأن رواتب العاملين ف���ي مثل هذه المدار����ص تكون اأعلى مقارنة بم���ن يعملون في 
مدار�ص الحكومة، وجميع هذه النفقات يتم تمويلها من قبل الدولة، اليمكن تنفيذها حاليا اأو االخذ 

بها في الواقع االردني ، من وجهة نظر خبراء التربية في االردن.
ولكنن���ا ان امعن���ا النظر بالمب���ادئ االقت�سادي���ة للمدار�ص الم�ستقل���ة والتي من الممك���ن تطبيقها 
ف���ي االأردن، فيمك���ن لنا في ظل االو�ساع الراهن���ة ايجاد حلول لتطبيق ه���ذه المبادئ ،مثل ا�سالح 
مدار�ص حكومية وترميمها وتحويلها الى مدار�ص م�ستقلة �سمن موا�سفات الجودة المطلوبة لمباني 
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المدار����ص الم�ستقل���ه ، وبم�ساركة من المجتم���ع المحلي الممثل بمجل�ص اأمن���اء المدار�ص الم�ستقلة 
والذي���ن من واجباتهم توفير التمويل الالزم والدعم المالي لخو�ص غمار هذه التجربة الفريدة في 

معظم دول العالم العربي ، والتي ترفع من �سوية وتميز الطالب االردني.

3.مبادئ الرقابة:
يبي���ن الجدول ))) المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء على الفقرات 

المتعلقة بمجال مبادئ الرقابة

جدول )4( المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابة الخبراء
على الفقرات المتعلقة بمجال مبادئ الرقابة

درجة التقديراالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقراتالرقم
ت���زود مجل�ص اأمنائها واأولي���اء اأمور الطلبة )

والم�سوؤولي���ن بالمعلومات عن مدى تحقيق 
دورها كونها خا�سعة للم�ساءلة والمحا�سبة

متو�سطة)).)6).)

تخ�سع لتقييم دوري من قبل وزارة التربية )
والتعليم

متدنية8).))7.)

الطلب���ة عل���ى تح�سي���ن ) تق���وم بم�ساع���دة 
اأدائهم وتطويره

متدنية06.)8).)

اأداء ) بنتيج���ة  الم�ستقل���ة  المدر�س���ة  تبل���غ 
الطلبة للجهات الم�سوؤولة عنها

متدنية700.97.)

تخلق في طياتها ك���وادر ادارية وفنية ذات 5
مهارات وكفاءة عالية

متدنية6).)66.)

تراق���ب المدر�س���ة الم�ستقل���ه اأداء جمي���ع 6
الطلبة با�ستمرار دون ا�ستثناء

متدنية)0.9)5.)

متدنية0.89)).)الكلي
 يبي���ن الج���دول ))) المتو�سطات الح�سابي���ة واالنحرافات المعيارية  للفق���رات المتعلقة ال�ستجابة 
الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال مبادئ الرقابة للمدار�ص الم�ستقلة التي من الممكن تطبيقها 
في االأردن ، وقد تراوحت المتو�سطات الح�سابية بين الفقرات في هذا المجال )6).)) في حدها 
االأعل���ى وكانت لفقرة »تزود مجل�ص اأمنائها واأولياء اأم���ور الطلبة والم�سوؤولين بالمعلومات عن مدى 
تحقي���ق دوره���ا كونها خا�سع���ة للم�ساءل���ة والمحا�سبة «، وبي���ن ))5.)) في حده���ا االأدنى وكانت 
لفق���رة »تراقب المدر�سة الم�ستقله اأداء جميع الطلبة با�ستمرار دون ا�ستثناء«. وجاءت باقي فقرات 
المج���ال على درج���ة متدنية من االأهمية من قبل الخب���راء التربويين. ويعزى ذل���ك اإلى اأن النظام 
الترب���وي االردني قائم على مب���ادئ ال�سفافية والم�ساءل���ة والمحا�سبية ، واأن جمي���ع مدار�ص وزارة 
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التربي���ة والتعلي���م في االأردن تخ�سع لبرامج الرقابة االإدارية والتربوي���ة ، واأن االدارة المدر�سية في 
االردن تق���وم بابالغ الطلبة بنتائجهم ، وتقوم برامج التطوي���ر والتدريب في وزارة التربية والتعليم 
بمتابعة �سير تطوير المعلم االأردني من حيث عقد دورات تدريبية وور�ص عمل لرفع �سويته ، واأقرت 
وزارة التربي���ة والتعليم في االأردن �سرط الترقية للمعلمي���ن بالح�سول على رخ�سة القيادة الدولية 
للحا�س���وب »ICDL« .وم���ع كل هذا االهتمام والتطور الذي حقق���ه االردن في النظام التربوي فال 
مانع لنا من اال�ستفادة من تجارب الغير في تطوير النظام التربوي لالأف�سل لتحقيق م�ستقبل تزهو 

به االأجيال الواعدة.
ونالحظ في نتائج الدرا�سة اأن المتو�سط الكلي لمجاالت امكانية تطبيق مبادئ المدار�ص الم�ستقلة 

من وجهة نظر الخبراء التربويين في االأردن ،جاءت بدرجة متدنية، والجدول )5) يبين ذلك.

الجدول )5( المتو�سط الكلي لمجاالت الدرا�سة ككل
درجة التقديرالمتو�سط الح�سابي المبادئ

متدنية9).)المبادئ التربوية
متدنية)).)المبادئ االقت�سادية

متدنية)).)مبادئ الرقابة
متدنية)).)الكلي

اأ�سارت  نتائج الدرا�سة الى اأن المتو�سط الكلي المكانية تطبيق مبادئ المدار�ص الم�ستقلة من وجهة 
نظ���ر الخب���راء التربويين في االأردن ، بل���غ ))).)) للمبادئ ككل و بدرج���ة تقدير متدنية . ويعزى 
ذل���ك ال���ى التقدم والتطوير ال���ذي تتبناه وزارة التربي���ة والتعليم وما حققه في مج���ال التحول نحو 
االقت�س���اد المعرفي في النظام الترب���وي االردني، وهذا اليمنع اأن نبداأ بالتحول الى تجارب جديدة 
ومفي���دة لنظامنا التربوي فاإن ما تحققه المدار�ص الم�ستقله م���ن تطوير في االأهداف التربوية وما 
ت�سَخره لتنمية الطلبة وتطويرهم باعتبارهم محور العملية التعليمية التعلمية من خالل ا�ستخدامها 
الأحدث ا�ساليب التدري�ص القائمة على الحوار والنقا�ص . وكذلك تلبية المدار�ص الم�ستقلة لل�سراكة 

المجتمعية في التعليم في تحقيق التعليم للجميع وربط التعليم باحتياجات المجتمع.

التو�سيات
).  عق���د دورات تدريبية في وزارة التربية والتعليم لتعريف المعلمين بالمدار�ص الم�ستقلة من حيث 

مفهومها وماهيتها واآلياتها.

).  العمل على اعداد ا�ستراتيجية تربوية م�ستقبلية على م�ستوى النظام التربوي االردني تكون واعية 
ومر�سدة للتطور التربوي العالمي خالل القرن الحادي والع�سرين.
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). ال�سعي اإلى بناء كوادر تعليمية فاعلة في ظل عالم يحكمه مجتمع المعرفه.
).  االأخذ ببع�ص المبادئ التي تقوم عليها المدار�ص الم�ستقلة من حيث تفعيل الرقابة على المدار�ص 

التابعة لوزارة التربية و التعليم. 
5.  اإجراء المزيد من هذه الدرا�سات في مجال المدار�ص الم�ستقلة، بحيث تت�سمن متغيرات اأخرى، 

ومقارنتها بالمدار�ص الحكومية .
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