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منوذج التفضيل الرياضي
-  في كتاب اهلل تعالى سامر مظهر قنطقجي.د

Mathema'cal Preference Model
- In the Quran Dr. Samer Kantakji
Finding the best solu<on to be a measure for others and a template to be
measured requires a quest to determine the best solu<on, either by minimizing the
value of the output of a studied case, or by maximizing it; on the basis of a clear
and speciﬁc goal such as maximizing proﬁt or minimizing cost.
If there are so many conﬂic<ng objec<ves that they can not be combined into a
single solu<on, in such a case a realis<c and op<mal solu<on that best interests is
sought.
Opera<ng research dis<nguishes between linear and nonlinear issues in the search
for op<mal values - MIN or MAX - for an algebraic formula of several variables,
subject to a set of limita<ons, which takes the form of equivalence or regression.
The nature and limita<ons of the formula determine whether the rela<onship is
linear or non-linear.
The development of this research is aLributed to the athlete of the 17th century
and beyond.
I found in the book of God references to these issues, I men<oned in this research,
and found illumina<ons not men<oned by the literature of mathema<cs and the
like of science; the op<mal solu<on enriches the generosity of Allah.
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منوذج التفضيل الرياضي
 في كتاب اهلل تعالى -د .سامر مظهر قنطقجي
إن إيIجاد احلIل األفIضل لIيكون مIقداراً لIغيره وقIالIباً يُIقاس عIليه ،يIتطلب الIسعي نIحو حتIديIد احلIل
األفIIضل سIIواء بIIتصغير قIIيمة نIIاجت حIIالIIة مIIدروسIIة )الIIنموذج املIIدروس( ،أو بتعظيمه؛ عIIلى أسIIاس
وجIIود هIIدف واضIIح ومحIIدد؛ كIIتعظيم الIIربIIح أو تIIصغير الIIتكلفة؛ فIIإذا وجIIدت عIIدة أهIIداف
مIتناقIضة ،بIحيث يسIتحيل جIمعها فIي حIلّ واحIد؛ فIفي هIكذا حIالIة يIتم الIبحث عIن حIل واقIعي
أمثل؛ يحقق أفضل املصالح.
متُIيّز بIحوث الIعمليات بIني مIسائIل خIطية وغIير خIطية عIند الIبحث عIن الIقيم املIثلى  -سIواء أكIانIت
عIظمى أم صIغرى -؛ لIتابIع جIبري يIضم عIدة مIتغيرات ،يIخضع جلIملة قIيود ،تIأخIذ صIيغة مIساويIات
أو مIتراجIحات .وحتIدد طIبيعة الIتابIع وقIيوده عIادة خIطية الIعالقIة مIن عIدمIها؛ بIكونIها مIن الIدرجIة
األولى أو أكثر.
ويُعزا تطوير هذه البحوث لرياضيّ القرن السابع عشر امليالدي وما بعده.
وقIد وجIدت فIي كIتاب اهلل تIعالIى إشIارات لهIذه املIسائIل ،فIأفIردتIها فIي هIذا الIبحث ،ووجIدت بُIعداً
لم تعهده األدبيات الرياضية وفنونها وما شابهها من علوم؛ فاحلل األمثل يُغنيه فضل اهلل وكرمه.
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حاالت التعظيم:
حالة ):(۱
قال اهلل تعالى في سورة الكهف عن حديث دار بني أصحاب الكهف قولهم:
فَIابْIعَثُوا أَحَIدَكُIم بِIوَرِقِIكُمْ هَـIذِهِ إِلَIى املَْIدِيIنَةِ فَIلْيَنظُرْ أَيُّIهَا أَزْكَIى طَIعَامًIا فَIلْيَأْتِIكُم بِIرِزْقٍ مِّIنْهُ وَلْIيَتَلَطَّفْ وَالَ
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿.﴾۱۹
فIبعدمIا أفIاق الIفتية مIن نIومIهم الIطويIل الIذي دام  ۳۰۹أعIوام كIما أخIبر الIقرآن ،عIادوا لIطبيعتهم
البشIريIة مIن حIاجIتهم لIلطعام والشIراب ،فجIمعوا مIا مIعهم مIن نIقود )وكIانIت دراهIم تIدعIى الIورِق
أي الIIفضة( ،وفIIي هIIذا إعIIجاز ،فIIالIIنقود الIIفضية فIIيها الIIثمنية خِIIلقة كIIما فIIي الIIذهIIب؛ فIIال يIIبلى
معدنها ،وال تفنى قيمتها مبرور الزمن.
وي IIفيد اس IIم اإلش IIارة ﴿هَـI Iذِهِ﴾؛ ب IIأن ال IIدراه IIم م IIعدودة مح IIدودة ،وه IIذا م IIا مي IIثل ق IIيد امل IIوازن IIة
االقتصادية.
ويIفيد حتIديIد اجلIهة ﴿املَْIدِيIنَةِ﴾؛ بIالIتوجIه نIحو الIسوق األكIبر واألفIضل ،حIيث اخلIيارات أوسIع
والتشكيلة أكثر ،وهذا يساعد من سيذهب في حتقيق األفضلية في اختياراته.
أما األمر ﴿فَلْيَنظُرْ﴾؛ فيفيد بحسن التدبير والتصرف بعقالنية.
وتIIفيد الIIعبارة ﴿أَيُّ Iهَا أَزْكَIIى﴾ بIIطلب حتIIقيق األمIIثلية أو األفIIضلية ،وبIIالIIتالIIي فIIاحلIIالIIة هIIنا حIIالIIة
تIعظيم .وهIذا طIلب قIيل ملIن سIيذهIب لIيأتIيهم بIالIطعام؛ ليحIرص عIلى أن يIأتIيهم بIأزكIى الIطعام؛
فIيكون رزقIاً يIأكIلونIه؛ فيُشIبعون حIاجIة اجلIوع ،وميIكن تفسIير أزكIى عIلى أنIها :أفIضل الIطعام ،أو
أكثره ،أو أطيبه ،أو أحسنه ،أو أجوده ،أو أنفعه ،أو أدسمه …1الخ ، .وهذا ما ميثل قيداً فنياً.
ميIكن الIنظر لIلمسألIة املIوصIوفIة فIي هIذه اآليIة عIلى أنIها مIسألIة بIرمIجة خIطية )سIمبلكس( :حIالIة
تIعظيم ،قIيدهIا االقIتصادي محIدوديIة مIا ميIلكونIه مIن دراهIم ،وقIيدهIا الIفني مIتمثل بشIراء األزكIى أو
األفضل أو األكثر أو األنفع.

س ْوداوين ،أَي َ
ض ُّحوا بالبرقاء ،وهي الشاة التي
 1ورد في لسان العرب :في الحديث :أَبْ ِر ُقوا فإ َّن د َم َعفْراء أَزكى عند اهلل من دم َ
في ِ
بالسمن.
دس ْمتَ طعامه
س َم
والس َمن ،من بَ َر ْقت له إذا َّ
ِّ
خالل صوفها األَبيض طاقات سود ،وقيل :معناه اط ُلبوا ال َّد َ
ْ
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إن الصيغة العامة ملسائل السمبلكس ،تكون كاآلتي:
قيود فنية
قيود اقتصادية

☐=☐☐+☐-
☐☐+
☐=
}☐=☐ ☐ ☐

}

وميكن متثيل معادلة التعظيم التي سينفذها من سيذهب لإلتيان بالرزق كالتالي:
] دراهم معدودة [

= ] طعام ،١طعام ،٢طعام ،٣طعام ن [ MAX

حالة ):(۲
قال اهلل تعالى في سورة الكهف:
وَاضْIرِبْ لَIهُم مَّIثَالً رَّجُIلَنيِْ جَIعَلْنَا ألَِحَIدِهِIمَا جَIنَّتَنيِْ مِIنْ أَعْIنَابٍ وَحَIفَفْنَاهُIمَا بِنَخْIلٍ وَجَIعَلْنَا بَIيْنَهُمَا زَرْعIاً
﴿﴾۳۲
الIبساتIني واجلِIنان مIن نِIعم اهلل تIعالIى ،واسIتفاد كIثير مIن املIزارعIني مIن هIذه اآليIة لIزراعIة الIنخيل حIول
عرائش العنب ،وزراعة ما بني العرائش وبينها وبني النخيل احمليط بها.
إنIه الIتعليم املسIتمر فIي آيIات اهلل تIعالIى؛ فهIذه اآليIة الIكرميIة تIقدم صIورة ريIاضIية لIالسIتغالل األفIضل
لIلمساحIات احملIدودة ،لIزيIادة اإلنIتاجIية وزيIادة الIربIحية ،مبIا يIحقق أفIضل الIنفع ،وهIي مIن مIسائIل
تعظيم الربح.
حالة ):(۳
قال اهلل تعالى في سورة اإلسراء:
وَالَ تَIقْرَبُIوا مَIالَ الْIيَتِيمِ إِلَّIا بِIالَّIتِي هِIيَ أَحْIسَنُ حَIتَّى يَIبْلُغَ أَشُIدَّهُ ۚ وَأَوْفُIوا بِIالْعَهْIدِ ۖ إِنَّ الْعَهْIدَ كَIانَ مَسْIئُو ًال
﴿﴾۳٤
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يIجب عIدم تIضييع مIال مIن مIات أبIوه أو أمIه أو كIالهIما ،ألنIه ضIياع جلIزء مIن مIوارد األمIة ،فIمن شIاء
أن يIIرعIIى مIIالIIهم فIIعليه أن يIIفعل مبIIا هIIو أحIIسن ملIIصلحتهم وهIIذا تIIعظيم لIIلمصلحة؛ كIIمسألIIة
ريIاضIية ،تهIدف لIتعظيم الIثروة حIتى يIبلغ الIيتيم رشIده بIأن يَIقوى عIلى إدارة أمIور حIياتIه ،والبIد مIن
حفظ العهد ألن ولي أمر اليتيم مسؤول عنه وعن ماله أمام اهلل تعالى.
حالة التصغير:
قال اهلل تعالى في سورة فصلت:
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿.﴾۲۷
ذكIIر ابIIن عIIاشIIور :وأسIIوأ :اسIIم تIIفضيل مسIIلوب املIIفاضIIلة ،وإمنIIا أريIIد بIIه السّIIيء ،فصِيغ بIIصيغة
الIتفضيل لIلمبالIغة فIي سIوئIه .وإضIافIتُه إلIى ﴿الIذي كIانُIوا يIعمَلُونَ﴾ مIن إضIافIة الIبعض إلIى الIكل
وليس من إضافة اسم التفضيل إلى املفضل عليه.
وميكن متثيل معادلة التصغير التي سيُجزاها الكفار نتيجة فِعالهم؛ كالتالي:
] الجزاء األسوأ [

= ] عمل سيء ،١عمل سيء ،٢عمل سيء ن [ MIN

حالة اجتماع التعظيم والتصغير في آن:
يقول اهلل تعالى في سورة الزمر:
وَالَّIذِي جَIاءَ بِIالIصِّدْقِ وَصَIدَّقَ بِIهِ ۙ أُولَIئِكَ هُIمُ املُْIتَّقُونَ ﴿ ﴾۳۳لَIهُم مَّIا يَIشَاءُونَ عِIندَ رَبِّIهِمْ ۚ ذَلِIكَ جَIزَاءُ
احملُْ Iسِنِنيَ ﴿ ﴾۳٤لِ Iيُكَفِّرَ ال Iلَّهُ عَ Iنْهُمْ أَسْ Iوَأَ الَّ Iذِي عَ Iمِلُوا وَيَجْ Iزِيَ Iهُمْ أَجْ IرَهُIIم بِ Iأَحْ Iسَنِ الَّ Iذِي كَIIانُIIوا
يَعْمَلُونَ ﴿.﴾۳٥
حتكي هذه اآلية صفات املتقني؛ بأنهم صادقني؛ وبأنهم محسنني..
ذكIر ابIن عIاشIور :وقIولIه تIعالIى﴿ :لIيُكَفِّر اهلل عIنهُم أسْIوَأ الَّIذِي عَIمِلوا﴾ الIالم لIلتعليل وهIي تIتعلق
بIفعل محIذوف دلَّ عIليه قIولIه﴿ :لIهم مIا يIشاءون عIند ربIهم﴾ ،والIتقديIر :وَعَIدَهIم اهلل بIذلIك والIتزمَ
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لIهم ذلIك لIيكفِّر عIنهم أسIوأ الIذي عIملوا .واملIعنى :أن اهلل وعIدهIم وعIداً مIطلقاً لIيُكفَّر عIنهم أسIوأ
مIا عIملوه ،أي مIا وعIدهIم بIذلIك اجلIزاء إال ألنIهُ أراد أن يُIكفر عIنهم سIيئات مIا عIملوا .واملIقصود مIن
هذا اخلبر إعالمهم به؛ ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فَرَطَ منهم من الشرك وأحواله…
وإذا كَIفَّر عIنهم أسIوأَ الIذي عIملوا؛ كIفَّر عIنهم مIا دونIه مIن سIيِّء أعIمالIهم بIداللIة الIفَحوى ،فIأفIاد أنIه
يُكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات…
وإذا كIان اجلIزاء عIلى الIعمل األحIسن بIها ،هIو الIوعIد ،كIما فIي قIولIه تIعالIى﴿ :لIهم مIا يIشاءون عIند
ربIهم﴾؛ فIدلَّ عIلى أنIهم يُIجازَون عIلى مIا هIو دون األحIسن مIن مIحاسIن أعIمالIهم ،بIداللIة إيIذان
وصIف »األحIسن« بIأن عIلّة اجلIزاء هIي :األحIسنية ،وهIي تIتضمن أنّ ملIعنى احلُIسن تIأثIيراً فIي اجلIزاء؛
فIإذا كIان جIزاء أحIسن أعIمالIهم أَنَّ لIهم مIا يIشاءون عIند ربIهم كIان جIزاء مIا هIو دون األحIسن مIن
أعIمالIهم جIزاء دون ذلIك؛ بIأن يُIجَازَوا بIزيIادة وتIنفيل عIلى مIا اسIتحقوه عIلى أحIسن أعIمالIهم بIزيIادة
تَنعم أو كرامة أو نحو ذلك.
ذكIر الIطنطاوي :عIامIلهم بIالIفضل ولIم يIعامIلهم بIالIعدل ،ونIقل عIن الIزمخشIري فIي الIكشاف مIا
معناه أنها :مسألة تفضيل.
وتشIIير كIIتب التفسIIير إلIIى أن املIIقصود بIIأسIIوأ األعIIمال مIIا كIIان مIIنهم قIIبل إسIIالمIIهم مIIن الIIكفر
والشIIرك ،وتIIكفير الشIIرك ال يIIعني تIIكفير مIIا دونIIه مIIن الIIذنIIوب حIIيث إنIIها خIIاضIIعة للمشIIيئة ،إمIIا
يُعذبهم وإما يغفر لهم.
غIير أن الIزمخشIري لIم يIتطرق ملIسألIة الشIرك األكIبر ،ولIفت االنIتباه ملIعنى مIختلف عIما ذكIره غIيره
مIن املفسIريIن ،فIاألسIوأ لIم يIكن بIاعIتبار الIذنIب ذاتIه؛ بIل بIاعIتبار نIظرتIهم هIم لIلذنIب ،فIما اقIترفIوه
مIن الIذنIوب لIم يخIرج عIن دائIرة الIزالت والIهفوات والIصغائIر والIلمم ،لIكنهم السIتعظامIهم املIعصية
)الIصغيرة( كIانIوا يIرونIها مبIنزلIة الIكبائIر واملIرتIبة األسIوأ مIن الIذنIوب ،وتIقع عIلى قIلوبIهم هIذا الIوقIع
الIكبير ،وأمIا احلَIسَن فIلم يIكن أعIماالً تIطوعIية اسIتثنائIية ،وإمنIا أعIماالً حIسنة عIاديIة ارتIقت بIالIنية
احلسنة ،وعظمت حتى صارت في مرتبة )األحسن واألميز(.
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تتألف هذه اآلية من مقطعني:
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿﴾۳٥
فIي هIذه اآليIة وعIدٌ لIلمتقني بIأن اهلل سIيُكفر عIنهم أسIوأ مIا عIملوه ،وأنIه سIيجزيIهم أحIسن مIا كIانIوا
يعملون.
إن هIIذه املIIسألIIة هIIي مIIسألIIة تIIعظيم لIIألجIIر بIIطريIIقة مIIركIIبة؛ بIIاجIIتماع  -حIIالIIة  - ANDلIIلتعظيم
والتصغير معاً من طرفني .كما يظهر الشكل التالي:
مجال موجب

Max

تعظيم املوجب بأخذ أكبر قيمة فيه

0
مجال سالب

Min

تصغير السالب بحذف أكبر قيمة فيه

وعIIادة ال جتIIمع حIIالIIتا الIIتعظيم والIIتصغير فIIي الIIبرمIIجة اخلIIطية Linear Programming؛ إال
بحالة التقاطع بينهما؛ أي )حالة (OR؛ حيث:
MIN(…) .OR. MAX(…) .True.
وقIIد بIIرز مIIؤخIIراً اجلIIمع بIIني احلIIالIIتني بIIطريIIقة االجIIتماع )حIIالIIة  (ANDحلIIل مIIسائIIل احملIIافIIظ
االسIIتثماريIIة ،وتIIسمى هIIذه الIIطريIIقة بIIالIIطريIIقة الIIتوفIIيقية ألنIIها تIIقدم ح Iالً واقIIعياً بIIشكل أمIIثلي؛
بهIدف حتIقيق أفIضل املIصالIح كIما ذكIرنIا آنIفاً؛ كIالIسعي لIتعظيم ربIحية احملIفظة االسIتثماريIة وخIفض
تكاليف مخاطرها بنفس الوقت.
وتكون صيغتها بجمع حالة التعظيم مع نفي حالة التصغير وصوالً حلل املسألة:
)…(.NOT. MIN(…) .AND. MAX(…) MAX
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وميكن تصوير ذلك بالرسم البياني التالي:
مجال موجب
0
مجال سالب

وتتلخص مراحلها باآلتي:
 الطـرف األول :حذف األسوأ بوصفه سالباً من األسفل. الطرف الثاني :تعظيم األحسن بوصفه موجباً من األعلى. الـنـتـيجـة :تعظيم األجر بوصفها مسألة ربح ،وهي انزياح نحو األعلى.أمIا اآليIة الIكرميIة فIقد جIمعت أمنIوذجIاً جIديIداً مIن الIبرمIجة اخلIطية ،عكسIت تIفضيالً مIؤداه حIالIة
تعظيم مطلق ،ميكن متثيله كمسألة على الشكل اآلتي:
)…(MIN(…) .AND. MAX(…) MAX
فIحالIتا الIتعظيم والIتصغير يجIمعهما حIالIة اجIتماع؛ أي )حIالIة  ،(ANDوهIذه احلIالIة مIؤداهIا حIالIة
تعظيم ألنها صَغَّرت اجلزء السالب وعَظَّمت اجلزء املوجب.
ولIبيان فIضل اهلل تIعالIى ،فIإن املIسألIة ليسIت مIسألIة تIعظيم وحسIب بIل فIيها املIزيIد ،فIبالIعودة إلIى مIا
ذكره ابن عاشور في تفسيره:
 وإذا كَIفَّر عIنهم أسIوأَ الIذي عIملوا كIفَّر عIنهم مIا دونIه مIن سIيِّء أعIمالIهم بIداللIة الIفَحوى ،فIأفIادأنه يكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات.
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 وإذا كIان اجلIزاء عIلى الIعمل األحIسن؛ فIدل عIلى أنIهم يُIجازَون عIلى مIا هIو دون األحIسن مIنمحاسن أعمالهم.
فIإن الIتعظيم لIيس بIأخIذ أكIبر قIيمة ،كIما أن الIتصغير لIيس بحIذف أكIبر خIسارة وحسIب؛ بIل إن
كIرم اهلل تIعالIى أنIه عIامIلهم بIالIفضل ،ولIم يIعامIلهم بIالIعدل؛ حسIبما ذكIره الIطنطاوي فIي تفسIيره.
وعIIليه فIIكل اجلIIزء الIIسالIIب )أي السIIيئات( صIIار مIIوجIIباً )أي حIIسنات(؛ ثIIم أضIIيف لIIلحسنات
املوجودة ،وأَخذ الكل حُكم أحسنها وأعظمها.
وهذا منهج في الشريعة اإلسالمية ،لألدلة التالية:
 -قIول اهلل تIعالIى فIي سIورة هIود :وَأَقِIمِ الIصَّالَةَ طَIرَفَIيِ الIنَّهَارِ وَزُلَIفًا مِّIنَ الIلَّيْلِ ۚ إِنَّ احلَْIسَنَاتِ يُIذْهِIنبَْ

-

السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿.﴾۱۱٤
قIول تIعالIى فIي سIورة الIفرقIان :إِلَّIا مَIن تَIابَ وَآمَIنَ وَعَIمِلَ عَIمَالً صَIاحلًِIا فَIأُولَIئِكَ يُIبَدِّلُ الIلَّهُ سَIيِّئَاتِIهِمْ
حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿.﴾۷۰
قIIول رسIIول الهIIدى صIIلى اهلل عIIليه وسIIلم :اتَّ Iقِ اهللَ حIIيثما كIIنتَ وأت Iبِعِ السَّ Iيِّئةَ احلIIسنةَ متْ Iحُها
وخالِقِ النَّاسَ بخُلقٍ حَسنٍ.2

 2الترغيب والترهيب ،حديث صحيح.
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وعIليه؛ ميIكن تIصويIر عIائIد األجIر حسIب هIذا املIفهوم بIشكل بIيانIي بIاخIتفاء اجلIزء الIسالIب متIامIاً؛
لIIيقع الIIتابIIع ضIIمن اجملIIال املIIوجIIب فIIقط ،وهIIو مIIجال احلIIسنات دون السIIيئات مIIع اعIIتبار أحIIسنها،
وذلك على النحو املبني في الرسم التالي:

مجال موجب
0

فIIتعالIIى اهلل جIIباراً قIIديIIراً ،الIIذي وهIIب عIIباده األحIIسن ولIIم يIIحاسIIبهم عIIلى عIIملهم؛ بIIل جIIازاهIIم
بأحسنه إن شاء ذلك.
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